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Abstract 
This study has dealt with the growth of the phenomenon of electronic information 

crimes, and how its effects crossed the borders of countries, it is no doubt that the 

revolution of remote communications has changed many of the traditional concepts that 

were running the helm of life before the dawn of this revolution, so we started to hear 

about electronic banking operations and electronic government and about Documents, 

electronic money and electronic signature within the framework of transactions carried 

out through the World Wide Web (Internet), but the emergence of these new operations 

necessitated the provision of criminal protection for them against advanced forms of 

aggression, which may fall upon them by advanced electronic means, but this has shown 

a major shortcoming in Objective and procedural criminal texts, so that these texts 

became unable to ensure effective protection of the interests and values that emerged 

from the telecommunication revolution, because crime is a social phenomenon whose 

nature and size are affected by economic, social and cultural transformations 

internationally and nationally. Informatics or electronic, which is one of the biggest 

negatives left by the information revolution because this For crimes that include in their 

attacks the fundamental values of individuals, institutions and even states in all aspects 
of life. 

 Also, these crimes left in the souls a feeling of mistrust regarding dealing and benefiting 

from the fruits of this new revolution, but the computer system is not always the object 

of abuse, but rather it is often a means to commit crime, and the danger has increased 

with the spread of the use of information networks, especially the World Wide Web 
(Internet). It facilitated the commission of some types of crimes and even their spread. 
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 المستخلص

، وكيف تخطت آثارها حدود الدول ، فال االلكترونيةتنامي ظاهرة الجرائم المعلوماتية  لقد تناولت هذه الدراسة

مرية ان ثورة االتصاالت عن بعد قد غيرت الكثير من المفاهيم التقليدية التي كانت تسير دفة الحياة قبل بزوغ 

هذه الثورة , فبدأنا نسمع عن العمليات المصرفية االلكترونية وعن الحكومة االلكترونية وعن المستندات  فجر

عامالت التي تتم عن طريق الشبكة العالمية )االنترنت( والنقود االلكترونية وعن التوقيع االلكتروني في اطار الم

اال ان ظهور هذه العمليات الجديدة اوجب توفير الحماية الجنائية لها ضد صور االعتداء المتطورة , والتي قد تقع 

, اال ان ذلك قد اظهر قصورا كبيرا في النصوص الجنائية الموضوعية ا بالوسائل االلكترونية المتطورةعليه

جرائية , بحي  اصبحت هذه النصوص عاجزة عن كفالة توفير الحماية الفاعلة للمصال  والقيم التي افرتتها واال

الن الجريمة ظاهرة اجتماعية ، تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحوالت االقتصادية  ,ثورة االتصاالت عن بعد

رائم إلجرام  تجسد في انتشار الجواالجتماعية والثقافية دوليا ووطنيا ، فقد ظهر للوجود نمط جديد من ا

، والتي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية  لكون هذه الجرائم المعلوماتية أو االلكترونية

 .حتى الدول في كافة نواحي الحياة تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص األفراد والمؤسسات و

وس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل واالستفادة من ثمار هذه الثورة كما أن هذه الجرائم تركت في النف 

, اال ان نظام الحاسب اآللي ليس هو دائماً محل االعتداء وإنما غالباً ما يكون وسيلة الرتكاب الجريمة, الجديدة

ارتكاب  تت( فسٌهلشبكة الويب العالمية )االنترن سيما شار استعمال الشبكات المعلوماتيةواتدادت الخطورة مع انت

 .ض أنواع الجرائم ال بل وانتشارهابع

This study has dealt with the growth of the phenomenon of electronic information 

crimes, and how its effects crossed the borders of countries, it is no doubt that the 

revolution of remote communications has changed many of the traditional concepts 

that were running the helm of life before the dawn of this revolution, so we started to 

hear about electronic banking operations and electronic government and about 

Documents, electronic money and electronic signature within the framework of 

transactions carried out through the World Wide Web (Internet), but the emergence of 
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these new operations necessitated the provision of criminal protection for them 

against advanced forms of aggression, which may fall upon them by advanced 

electronic means, but this has shown a major shortcoming in Objective and procedural 

criminal texts, so that these texts became unable to ensure effective protection of the 

interests and values that emerged from the telecommunication revolution, because 

crime is a social phenomenon whose nature and size are affected by economic, social 

and cultural transformations internationally and nationally. Informatics or electronic, 

which is one of the biggest negatives left by the information revolution because this 

For crimes that include in their attacks the fundamental values of individuals, 

institutions and even states in all aspects of life. 

 Also, these crimes left in the souls a feeling of mistrust regarding dealing and 

benefiting from the fruits of this new revolution, but the computer system is not 

always the object of abuse, but rather it is often a means to commit crime, and the 

danger has increased with the spread of the use of information networks, especially 

the World Wide Web (Internet). It facilitated the commission of some types of crimes 

and even their spread. 

 الالكترونية دور الاختصاص القضائي في مكافحة الجريمة

 تفاقمإلى والتي ادت مجاالت الحياة   جميعودخول وسائلها إلى  يةتكنولوجيا المعلوماتالمع التطور الهائل في عالم 

وشبكة االنترنت لغة العصر التي ال فقد باتت الحواسيب اآللية والتقنيات االلكترونية  دورها بشكل غير محدود،

في أدق التفاصيل التي تتعلق بتسيير على هذه التقنيات ضروري وأصب  االعتماد   , وقديمكن االستغناء عنها

المرافق االقتصادية واالجتماعية والعسكرية والطبية وغيرها
(1  )

. 

في توفير اقصى  الحياة ضروريات من الوسائل االلكترونية التي تُعنى بالتواصل االجتماعيوقد أصبحت  

درجات الحماية لما يحيط بها وذلك تجنبا لتعطيل سير تلك المرافق والمصال  الحيوية او االعتداء عليها بما يؤثر 

على المصال  الجوهرية في حياة الجماعة
(2  )

. 

امها والتوسع في التعامل من ومع انتشار هذه الوسائل الحديثة للتكنولوجيا بين افراد المجتمعات وشيوع استخد    

اضحى لدى كل فرد القدرة على التفاعل والتواصل دون مانع من حدود أو جغرافيا، وذلك مع توافر فقد خاللها، 

، ومع وجود رالقدرة على نقل وتلقي المعلومات والتقنيات واالضطالع  على البيانات والبرامج بكل سهولة و يُس

افقت ظهور هذه الحقول الجديدة والمتطورة من العلوم والمعرفة إال ان ذلك قد الحسنات والفوائد الجمة التي ر

ترافق مع بروت العديد من المشكالت والسلبيات التي ظهرت على شكل جرائم يقترفها بعض مستخدمي  

 التكنولوجيا والتي تتصف بخطورتها وسهولة ارتكابها ومعضلة عبورها للحدود الوطنية  والتي يمكن ان يطلق

, ومن هنا انطلقت الحكومات الى وضع حد لمثل تلك الجرائم الخاصة بالمعلومات عليها الجرائم االلكترونية

 االلكترونية ووضعت لها قوانين من اجل الحد من انتشار هكذا جرائم. 

 العراقيواقع مواجهة القانون وعلى هذا االساس سوف يقسم الفصل الى مبحثين, يتضمن المبح  االول : 

المسؤولية والمبح  الثاني يشمل  واإلثبات.للجرائم االلكترونية والذي يشتمل على واقع التجريم والمالحق 

 الجنائية الناتجة عن الجرائم االلكترونية

 للجرائم الالكترونية  العراقيواقع مواجهة القانون  المبحث الاول :

                                                             

( محمد علي سويلم, مكافحة الجرائم االلكترونية, دراسة مقارنة بالتشريعات العربية واالجنبية , دار 1)

 .22, ص2019, االسكندرية, 1المطبوعات الجامعية للطباعة والنشر, ط

 .23( المصدر نفسه, ص 2)
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لمشروع قانون جديد لمكافحة الجرائم  ، القراءة الثانية 2020نوفمبر  23اإلثنين  انهى مجلس النواب العراقي     

مشروع قانون سابق مثير للجدل بشأن جرائم  . المسودة، وهي عبارة عن نسخة منقحة مناإللكترونية

، يجرم العديد من األفعال الفضفاضة والمبهمة، والتي إذا تم تبنيها ستفرض قيودًا أكبر على حق  المعلوماتية

االنترنت ي حرية الرأي والتعبير عبرالمواطنين العراقيين ف
(1)

.               

وطلبت اللجنة البرلمانية للثقافة واإلعالم آنذاك سحبه في عام  2011قدم مشروع القانون ألول مرة في عام 

، وذلك بعد مواجهة ضغوط من األفراد ومنظمات المجتمع المدني الذين أثاروا القلق بشأن العديد من  2013

أعيد تقديم النص مع  و لتقييدية الواردة في القانون. وألن مجلس النواب لم يوافق رسميًا على قرار سحبهاألحكام ا

دعت العديد من منظمات حقوق فقد رداً على إعادة تقديم مشروع القانون، , و2019تعديالت طفيفة في يناير 

مشيرةً إلى مخاوف عميقة  مجلس النواب العراقي إلى سحب القانون اإلنسان، بما في ذلك منّا لحقوق اإلنسان،

البح  عن المعلومات بشأن القيود المقترحة على حقوق األفراد في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية "

وتلقيها ونقلها" والحق في المشاركة في الشؤون العامة في العراق
(2)

. 

، ناشدت منّا بحقوق اإلنسان المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في 2019في فبراير 

مشروع قانون الجرائم حرية الرأي والتعبير، وطالبت المقرر الخاص بدعوة السلطات العراقية إلى سحب 

تمت   2019ومع ذلك  بعد أن أكمل البرلمان العراقي القراءة األولى لمشروع القانون في يناير  اإللكترونية

 .2020مراجعته مرة أخرى وأعيد تقديمه في نوفمبر 

وضاع وتأتي إعادة تقديم مشروع القانون بعد أشهر من احتجاجات على مستوى البالد ضد الفساد وتدهور األ 

االقتصادية والطائفية. في أعقاب هذه االحتجاجات ، تعرض النشطاء والصحفيون والمتظاهرون لالعتقاالت 

ر عن هيومن صاد لتقرير وأعمال التخويف والمضايقة لمجرد ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وفقا

رايتس ووتش، تواصل السلطات العراقية االعتماد على قوانين غامضة الصياغة "تسم  للمدعين العامين بتوجيه 

تهم جنائية لآلراء التي يعترضون عليها"، في محاولة إلسكات الصحفيين واألصوات المعارضة
(3)

. 

 القيود على الحق في حرية الرأي والتعبيرالمطلب االول : 

وإذ تضع  باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يؤكد الحق في حرية الرأي والتعبير،تنادي لجان حقوق االنسان 

منه، على حق كل  19في اعتبارها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعيد التأكيد، في المادة 

في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس  إلى الحق فضال عن إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة، 

مختلف أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل 

وإذ تالحظ أن حرية التماس مختلف أنواع  مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها،

األفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع المعلومات و

من العهد،  19أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها اإلنسان، على النحو المنصوص عليه في المادة 

 تعطي معنى للحق في المشاركة على نحو فعال في مجتمع حر،

مبادئ جوهانسبرغ بشأن األمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات التي اعتمدها وإذ تشير إلى 

،وإذ (، المرفق (1995E/CN.4/1996/39تشرين األول/أكتوبر  1فريق خبراء اجتمع في جنوب أفريقيا في 

 (عرفتحيط علماً بالمبادئ المتعلقة بقوانين حريـــة تدفق المعلومـــات )حق الجمهور في أن ي

(E/CN.4/2000/63المرفق الثاني ،)، 

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة ضمان عدم اتخاذ األمن القومي ذريعة غير مبررة لتقييد الحق في حرية التعبير 

واإلعالم
(4)

. 

وإذ تالحظ أن القيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير يمكن أن تنم عن التدهور في حماية 

 حقوق اإلنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها،سائر 

وإذ ترى أن لفعالية تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لألشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير 

                                                             
(1)

الحماية الجنائية للحاسب االلي, دراسة احمد حسام طاه تمام, الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب االلكتروني, 

 .1, ص 2000مقارنة, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, مصر, 
(2)

نائلة عادل محمد فريد قورة, جرائم الحاسب االلي االقتصادية, دراسة نظرية وتطبيقية, منشورات الحلبي 

 .16, ص2005, 1الحقوقية , ط
(1)

 .33محمد علي سويلم, مصدر سابق, ص  

نيسان/ابريل  20المؤرخة في  60، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة  E/2000/23وثيقة األمم المتحدة (2)

2000. 

https://menarights.org/sites/default/files/2020-11/New%20version_CyberCrimeDraftLaw%282%29.pdf
https://menarights.org/sites/default/files/2020-11/New%20version_CyberCrimeDraftLaw%282%29.pdf
https://menarights.org/sites/default/files/2020-11/New%20version_CyberCrimeDraftLaw%282%29.pdf
https://menarights.org/en/articles/iraqi-parliament-must-withdraw-draft-cybercrime-law-severely-curbing-free-speech-online
https://menarights.org/en/articles/iraqi-parliament-must-withdraw-draft-cybercrime-law-severely-curbing-free-speech-online
https://menarights.org/en/articles/iraqi-parliament-must-withdraw-draft-cybercrime-law-severely-curbing-free-speech-online
https://menarights.org/ar/articles/shrt-mn-mnzmat-almjtm-almdny-trb-n-qlqha-aza-alqywd-almfrwdt-ly-hryt-altbyr-fy-alraq-wtdw
https://www.hrw.org/ar/report/2020/06/15/375258
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وإذ يساورها بالغ القلق إتاء التقارير العديدة عن حاالت اعتقال  أهمية أساسية في المحافظة على كرامة اإلنسان،

ميدان اإلعالم، عالوة على التمييز ضدهم وتهديدهم وارتكاب أعمال العنف والمضايقة بحقهم، بما المهنيين في 

وإذ تؤكد من جديد ضرورة رفع مستوى الوعي بجميع أوجه الترابط بين استخدام  في ذلك االضطهاد والترويع،

السلكية الحديثة، وبين الحق في وتوافر وسائل االتصال الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا االتصاالت السلكية وال

حرية التعبير واإلعالم، وتالحظ الجهود المبذولة في هذا الصدد في عدد من المحافل الدولية واإلقليمية، وتضع 

وإذ يساورها بالغ القلق ألنه توجد بالنسبة للمرأة فجوة بين الحق في  في اعتبارها أحكام الصكوك ذات الصلة،

 .حق في التماس المعلومات من ناحية، والتمتع الفعلي بهذين الحقين من ناحية أخرىحرية الرأي والتعبير وال

 واقع التجريم  :الفرع االول

، يتماشى قليالً مع المعايير الدولية مقارنة من النسخ  2020مشروع القانون المنق  ، الذي أعيد تقديمه في نوفمبر 

 الفضفاضة مدرًجا في مشروع القانون. السابقة. ومع ذلك، ال يزال تجريم األفعال األخرى

( ، على سبيل المثال تجرم الدخول إلى موقع ويب أو استخدام جهات كمبيوتر "بقصد الحصول على 3) 5المادة 

بيانات أو معلومات تمس األمن القومي أو االقتصاد الوطني للبلد" ، وتخضع هذه األعمال للعقوبة بالسجن لمدة 

( على أن " كل من استخدم شبكة 4) 8عن إلى الغرامات. كما تنص المادة أقصاها عشر سنوات فضالً 

في حكمها بقصد االعتداء على المبادئ والقيم الدينية او االسرية او  المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب وما

 10االجتماعية يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تزيد عن عشر سنوات ، وغرامة ال تقل عن 

 12570مليون دينار عراقي )حوالي  15دوالراً أميركياً( وال تزيد على  8380ماليين دينار عراقي )حوالي 

دوالراً أميركياً( "
(1)

. 

تجريم األفعال الغامضة وغير الدقيقة ، التي تخضع لتفسير واسع من قبل القاضي ، ال يفي بمعايير الوضوح 

، التي تؤكد الدستور العراقي من( 1( الفقرة )38)شكل واض  مع المادةالقانوني والقدرة على التنبؤ ويتعارض ب

 أن الدولة يجب أن تضمن" حرية التعبير بكل الوسائل ". 

السلطات سلطة تقديرية مفرطة ، وتمكنها من خنق الحق في ما تلنا قلقين للغاية بشأن هذه األحكام التي تمن  

 حرية التعبير على اإلنترنت.

ت تقييد الحق في على أنه ال يجو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( من3)الفقرة  19تنص المادة 

حرية التعبير إال إذا كان القانون ينص على قيود وكانت ضرورية لحماية "حقوق اآلخرين أو سمعتهم" أو لحماية 

"األمن القومي أو النظام العام )النظام العام(، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة"
(2)

. 

يواجهوا المحاكمة بموجب هذه األحكام. وفي هذا الصدد في الواقع  يمكن لألفراد الذين ينتقدون الحكومة فقط أن 

 للجنة حقوق اإلنسان، والذي ينص على ما يلي: 34رقم  التعليق العام نشير إلى

ابة " قانون " بدقة كافية لكي يتسنى الفرد ضبط سلوكه وفقًا لها ، ويجب "يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمث

إتاحتها لعامة الجمهور وال يجوت أن يمن  القانون األشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد 

ق على النحو حرية التعبير ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحق

المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي ال تخضع لهذا التقييد"
(3)

. 

 الحق في التماس المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلهاالفرع الثاني : 

كما نشعر بالقلق من أن مشروع القانون المعدل يحتوي على أحكام تنتهك الحق في "التماس المعلومات واألفكار 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، مما يوفر 2) 19وتلقيها ونقلها" ، المكرس بموجب المادة 

 قيودًا أكبر على عمل النشطاء العراقيين السلميين المدافعين عن الحقوق والصحفيين.

                                                             

احمد بن تايد جوهر الحسن المهندي, تفتيش الحاسب االلي وضمانات المتهم, رسالة ماجستير غير منشورة,  (1)

 .165, ص2009كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 

محمودة, االدلة المتحصلة من الوسائل االلكترونية في اطار نظرية االثبات الجنائي, بح  علي محمود علي (2)

مقدم الى المؤتمر العلمي االول حول الجوانب القانونية واالمنية للعمليات االلكترونية, اكاديمية شرطة دبي, 

 .94, ص 2003

رائم المعلوماتية , المكتب الجامعي الحدي  رشاد خالد عمر , المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الج (1)

 .130, ص 2013للطباعة والنشر, االسكندرية, 

https://menarights.org/sites/default/files/2016-12/IRQ_constitution_AR.pdf
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://digitallibrary.un.org/record/715606/files/CCPR_C_GC_34-AR.pdf
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كة المعلوماتية أو ( من مشروع القانون على أن " كل من تنصت ألي رسائل عن طريق شب1) 5تنص المادة 

اجهزة الحاسوب او مافي حكمها او التقطها او اعترضها دون تصري  بذلك من الجهة المختصة او الجهة 

المالكة" ، أن يحكم عليه بالسجن "مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن سنتين" فضالً عن إلى الغرامات. عالوة على 

أقصاها عشر سنوات ضد كل من " كل من استخدم شبكة ( على عقوبة بالسجن لمدة 3) 8ذلك ، تنص المادة 

المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها كالهواتف النقالة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة او العائلية 

لالفراد وذلك بالتقاط صور او نشر اخبار او تسجيالت صوتية او مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة ". وبحسب 

نون فإن مثل هذه األفعال تخضع لعقوبة السجن "مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات" مشروع القا

فضالً عن إلى الغرامات
(1)

. 

إن إدراج مثل هذه المواد من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من القيود على عمل النشطاء والصحفيين العراقيين ، ومن 

سياسيين والمسؤولين الحكوميين بحجة "حرمة حياة الفرد الخاصة أو شأنه أن يجرم ، على سبيل المثال ، انتقاد ال

األسرية". بموجب مشروع القانون ، قد يتعرض األفراد لعقوبات بالسجن لمجرد السعي أو مشاركة المعلومات 

ية التي تنتقد المسؤولين الحكوميين أو العموميين. نحن قلقون من أن هذه المادة يمكن أن تسم  للحكومة العراق

 باستخدام الخصوصية كذريعة لعدم نشر المعلومات ذات المصلحة العامة في المجال العام.

وعلى هذا النحو ، فإننا نظل قلقين للغاية بشأن القيود التي يفرضها مشروع القانون المعدل ، وندعو السلطات 

. من شأن مشروع القانون في العراقية إلى سحب أو تعديل مشروع القانون وجعله يتماشى مع المعايير الدولية

وضعه الحالي أن يقيد ممارسة حرية التعبير في العراق، والتي تدهورت في السنوات الماضية. منذ بدء 

، اتدادت المخاطر التي يواجهها الصحفيون واإلعالميون في  2019االحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر 

ديد باالعتقال أو مواجهة تهم جنائية. وعليه ، فقد احتل العراق العراق. غالبا ما يتعرض الصحفيون لخطر الته

لمنظمة مراسلون بال حدود 2020مؤشر حرية الصحافة لعام  في 180من أصل  162المرتبة 
(2)

. 

أنه لم يتم سحبه ويمكن بالتالي إعادة تقديمه  على الرغم من تعليق مشروع القانون في وقت كتابة هذا النص، إال

 في أي وقت.

، هو اضطرار السلطة في العراق، بسبب ضعفها آنذاك، للقبول 2003كان الملم  األهم للحظة ما بعد نيسان 

 .قسرا بفكرة حرية التعبير، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عن محاوالتها مصادرة هذا الحق متى ما أُتي  لها ذلك

، والذي كتبه األمريكيون، 2004يراجع نص قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية الصادر في آذار/ مارس من و

من دون أية عبارات أخرى « الحق بحرية التعبير مصان»قد قررت أن:  13سيجد أن الفقرة الثانية من المادة 

تحتمل التأويل
(3)

. 

 Shall be» هنا هي ترجمة للعبارة االنكليزية« ةمصان»ومراجعة النص اإلنكليزي ستكشف أن مفردة  

protected».  على تأطير هذا « حريصا»كان  2005أي أن هذه الحقوق تحميها الدولة نفسها. ولكن دستور عام

حرية التعبير عن الرأي »منه على أن  38الحق بشكل يتي  التأويل الالحق! فقد نصت الفقرة االولى من المادة 

لتكون هذه مدخال ألي تأويل خاص قد تستخدمه « بما ال يخل بالنظام العام واآلداب»فلها الدولة تك« بكل الوسائل

( 2السلطة الحقا لمعنى النظام العام، واآلداب، وهو ما سيتي  لها التحايل بشكل صري  على ما جاء في المادة )

قوانين تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، أو  من الدستور نفسه والتي قررت فقراتها الثانية والثالثة أنه ال يجوت سن

مع تتعارض مع الحقوق والحريات األساسية الواردة في الدستور، ما دامت هذه المبادئ، وهذه الحقوق والحريات 

األساسية قابلة للتأويل تبعا إلرادة السلطة
(4)

. 

وتضمنت المادة الثالثة منه « جرائم المعلوماتية»تقدمت الحكومة بمشروع قانون كان بعنوان  2011في العام 

المتعلقة باألحكام العقابية، تعبيرات فضفاضة، وعائمة، يمكن للسلطة استخدامها الحقا كما تشاء إليقاع عقوبات 

/ أوال على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة مالية 3شديدة، تصل حد السجن المؤبد! مثال عن ذلك نُص المادة 

المساس باستقالل البالد ووحدتها وسالمتها »بقصد « الحاسوب وشبكة المعلوماتاستخدم عمدا أجهزة »كل من 

االشتراك أو التفاوض أو الترويج »أو بقصد « أو مصالحها االقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو األمنية العليا

                                                             

 .97علي محمود علي محمودة, مصدر سابق, ص  (2)

, 2011, 1سامي جالل فقي حسين, التفتيش عن الجرائم المعلوماتية, دار الكتب القانونية , القاهرة, ط(3)

 .170ص

 .171سامي جالل فقي حسين, مصدر سابق, ص  (1)

محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات, القسم العام, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, االسكندرية,  (2)

 .146-145, ص1982, 5ط

https://rsf.org/ar/ranking
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العام أو تعريض البالد او التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من األشكال بقصد تعزعة األمن والنظام 

«للخطر
(1)

. 

/ أوال على أن عقوبة بالسجن المؤبد وبغرامة مالية على كل من استخدم أجهزة الحاسوب 6كما تنص المادة  

إثارة العصيان المسل  او التهديد بذلك أو الترويج له، او إثارة النعرات المذهبية أو »وشبكة المعلومات بقصد 

  .«ير االمن العام او اإلساءة لسمعة البالدالطائفية او الفتن او تكد

وقد ُووِجه هذا القانون بمعارضة واسعة، محلية ودولية في حينها، وقد أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش في 

تقريرا وصفت فيه مشروع القانون بأنه سيئ الصياغة ويوقع عقوبات وحشية تنتهك إجراءات  2012العام 

 .ا أنه يعطي للسلطات العراقية أداة جديدة لقمع المعارضةالتقاضي وحرية التعبير، كم

 المالحق واإلثباتالفرع الثالث : 

بات يتحرك من خالل تكنولوجيا المعلومات  تميز العصر الحالي بأنه عصر التكنولوجيا الرقمية، بحي 

ظهرت ما يسمى بالجرائم اإللكترونية واالتصاالت، و واكبته حركة إجرامية كبيرة، بحي 
(2)

.  

ويمكن تعريف الجريمة اإللكترونية بأنها كل فعل أو إمتناع عن فعل يتم إعداده أو التخطيط له، يتم بموجبه 

استخدام أي نوع من الحواسيب اآللية سواء الحاسب الشخصي أو شبكات الحاسب اآللي أو األنترنت أو وسائل 

نون أو التي تقع على الشبكات نفسها عن طريق التواصل االجتماعي لتسهيل إرتكاب جريمة أو عمل مخالف للقا

وتشمل الجرائم ,  إختراقها بقصد تخريبها أو تعطيلها أو تحريف أو محو البيانات أو البرامج التي تحويها

اإللكترونية جرائم االعتداء على سالمة أنظمة المعلومات والبيانات وسريتها، وجرائم االعتداء على الحياة 

لكي تقوم  و االعتداء على األموال واالحتيال المعلوماتي، وجرائم التدليس المعلومات وجرائمالخاصة لألفراد، 

الجريمة االلكترونية البد من إثباتها وإقامة الدليل على وجودها، فالحق موضوع التقاضي يجرد من كل قيمة إذا 

لم يقم الدليل على الواقعة التي يستند إليها
(3)

.  

 إثبات الجرائم االلكترونية وسائلالمطلب الثاني  

يمكن إثبات الجرائم اإللكترونية بواسطة وسائل اإلثبات التقليدية )الفقرة األولى( غير أن التطور التكنولوجي أدى 

 .إلى ظهور وسائل إثبات جديدة 

 وسائل اإلثبات التقليدية: وهي تتمثل في اإلقرار والشهادة والمعاينة والتفتيش والحجز واالختبار الفرع االول :

اإلقرار: يعرف اإلقرار بأنه إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة الجريمة كلها أو بعضها من  -1 .

في الجريمة اإللكترونية ال يختلف في ماهيته  واإلقرار .خالل إقرار المتهم بكل أو ببعض الوقائع المنسوبة إليه

 عن الجريمة التقليدية. وهو يخضع في اعتماده كوسيلة إثبات لتقدير القاضي

الشهادة: الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خالل ما يقوله أحد األشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه  -2 .

ماهيتها عنها  في مجال الجريمة اإللكترونية ال تختلف من حي والشهادة  لحواسه من هذه الواقعة بطريقة مباشرة

 في الجريمة التقليدية

والشاهد في الجريمة اإللكترونية هو ذلك الشخص الفني صاحب الخبرة والتخصص في تقنية وعلوم الحاسب  

اآللي و الذي تكون لديه معلومات جوهرية و هامة للدخول في نظام المعالجة اآللية للبيانات
(4)

. 

والشاهد المعلوماتي قد يكون  .ويطلق على هذا الشاهد إسم الشاهد المعلوماتي وذلك تمييزا له عن الشاهد التقليدي 

مشغلو الحاسوب اآللي : وهم الخبراء الذين تكون لهم الدراية التامة بتشغيل جهات الحاسب اآللي والمعدات  - : إما

إدخال البيانات وتكون لديهم معلومات عن قواعد كتابة البرامجالمتصلة به واستخدام لوحة المفاتي  في 
(5)

. 

                                                             

األول  عة, الجرائم االلكترونية )التجريم والمالحقة واإلثبات (, مقدم إلى المؤتمربعبد اللطيف محمود ربا (3)

 .29, ص2016للجرائم االلكترونية في فلسطين المنعقد في جامعة النجاح الوطنية نابلس نيسان 

 

 .382م، ص2010(أحمد ضياء الدين ، مشروعية الدليل في المواد الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة 1)

 

قنية(، معهد الحقوق )جامعة بيرتيت(، رام هللا (أحمد الحلو وآخرون ، األدلة اإللكتونية )الجوانب القانونية والت2)

 . 35م، ص2015
 

 .10م، ص1972أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة  (3)

، منشورات الحلبي الحقوقية، 1بولين أيوب، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، ط (1)

 450م،ص2009بيروت 
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المحللون : المحلل هو الشخص الذي يحلل الخطوات. ويقوم بتجميع بيانات نظام معين وتحليلها إلى وحدات  - .3

  - .منفصلة وإستنتاج العالقات الوظيفية منها

البرامج. ويمكن تقسيمهم إلى مخططو برامج  المبرمجون : وهم األشخاص المتخصصون في كتابة أوامر -4

التطبيقات )ويقومون بالحصول على خصائص ومواصفات النظام المطلوب من محلل النظم ثم يقومون بتحويلها 

إلى برامج دقيقة وموثوقة لتحقيق هذه المواصفات( ومخططوا برامج النظم )ويقومون بإختبار وتعديل وتصحي  

مهندسو الصيانة واالتصاالت : وهم  - .(ة وإدخال أية تعديالت أو إضافات لهابرامج نظام الحاسب الداخلي

 - .المسؤولون عن أعمال الصيانة الخاصة بتقنيات الحاسب بمكوناته وشبكات اإلتصال المتعلقة به

إلى  وتخضع الشهادة كوسيلة اثبات مديرو النظم : وهم الذين يوكل لهم أعمال اإلدارة في النظم المعلوماتية -5

ضياجتهاد القا
(1)

. 

المعاينة: يقصد بالمعاينة االنتقال إلى األماكن التي وقعت فيها الجريمة إلثبات حالة األماكن واألشخاص وكل  -3 .

ما يفيد في كشف الحقيقية عن الجريمة وعن مرتكبيها، وبالتالي يجب االنتقال إلى أماكن وقوع الجريمة فور 

رق تمني طويل بين وقوع الجريمة وإجراء المعاينة التي تسم  للجاني بتغيير أو ارتكابها حتى ال يكون هناك فا

إتالة كل أو بعض اآلثار المادية للجريمة التي تساعد على إظهار الحقيقة
(2)

. 

والمعاينة في مجال كشف الجريمة االلكترونية ال تتمتع بنفس الدرجة من األهمية التي تلعبها في مجال الجريمة 

ومرد ذلك أن هناك مسرحا للجريمة التقليدية والتي يمكن من خاللها كشف الواقعة عن طريق معاينة  التقليدية

اآلثار المادية التي تخلفها إرتكاب الجريمة وحجز األشياء التي لها عالقة بالواقعة اإلجرامية بينما ال توجد عادة 

م االفتراضي أو عالم الفضاء اإللكتروني والذي مسرح في الجريمة الكترونية بإعتبار أن مكان الجريمة هو العال

يكون عادة الموقع أو المكتب الذي توجد فيه مكونات الحاسب اآللي المادية والمعنوية، والتي تكون محال للجريمة 

وحتى تحقق المعاينة الغرض المرجو منها في كشف  .أو أدلتها وهي تتمثل في األجهزة واألنظمة والبرامج

  :معرفة الجاني يجب التقيد بعدة شروط وهي غموض الجريمة و

 .سرعة االنتقال إلى مكان وقوع الجريمة اإللكترونية -

السيطرة والتحكم على مكان وقوع الجريمة اإللكترونية : وذلك بمنع أي شخص من مغادرة مكان الواقعة ومنع  -

دلة المستمدة من الواقعة وحماية كل تواجد أي شخص بداخل مسرح الجريمة حتى ال يؤدي إلى تغيير اآلثار واأل

الترتيب في  - .ما له عالقة بالحادث من وسائل وأشياء وأشخاص وقيام الخبراء برفع اآلثار بمسرح الجريمة

يجب اجراء معاينة مرتبة ومتسلسلة وذلك بتحديد نقاط البدء في المعاينة وعدم االنتقال من مكان آلخر  المعاينة :

التحفظ على  - .الدقة والعناية الفائقة في معاينة مسرح الجريمة اإللكترونية - .إال بعد التأكد من معاينته تماما

وبالرجوع الى مشروع  . ة : وذلك إما كتابيا أو تصويرياتدوين المعاين - .مسرح الجريمة اإللكترونية بعد المعاينة

القانون المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات واالتصال يتولى معاينة الجرائم مأمورو الضابطة العدلية 

من م.إ.ج ومأمورو الضابطة العدلية العسكرية المنصوص عليهم  10من الفصل  4و  3المشار إليهم بالعددين

من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واألعوان المحلفون للوتارة المكلفة لتكنولوجيا  16ن الفصل م 3بالعدد 

المعلومات واالتصال المؤهلين للغرض المنصوص عليهم بمجلة االتصاالت
(3)

. 

التفتيش: يقصد بالتفتيش الدخول إلى نظم المعالجة اآللية للمعطيات بما تحتويه من مدخالت وتخزين  -4

مخرجات وذلك من أجل البح  عن األفعال و السلوكات المرتكبة وغير المشروعة والتي تشكل جريمة. ويتم و

 .القيام به من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك

 .وقد يرد محل التفتيش على أنظمة الحاسب اآللي وشبكات الحاسب اآللي

 .أنظمة الحاسب اآللي: و التي تشمل المكونات المادية و المعنوية تفتيش -

تشمل مكونات الحاسوب المادية على األشياء الملموسة وملحقاته والتي تتمثل في شكل وحدات كوحدة الذاكرة 

ولوحة المفاتي  ووحدة التحكم. وكل واحدة لها مهمة محددة. وهي ال تواجه صعوبات تعيق إجراءات التفتيش 

إعتبارها من المكونات المادية والتي يمكن العثور عليها في مسكن المتهم أو في مكان عام أو غيره من األماكن. ب

والتفتيش في هذه الحالة يجب أن يتم وفقا للقواعد القانونية التي تحكم التفتيش
 (4)

. 

متعلقة بتشغيل وحدة معالجة وتتمثل المكونات المعنوية لجهات الحاسب اآللي في مجموع البرامج واألساليب ال

البيانات . وتنقسم إلى كيانات أساسية تظم البرامج الضرورية التي تقوم بتشغيل واستخدام جهات الحاسب اآللي 

 .وكيانات تطبيقية تضم برامج تمكن المستخدم من أن ينفذ بواسطته عمال معينا

                                                             

 451المصدر نفسه, ص (.2)

( تهير عنيد غافل الجادري, الجريمة والعقوبة في القضاء الجنائي الدولي, مجلة كلية القانون للعلوم القانونية 3)

 242, ص2020, 34, عدد9والسياسية, مجلد

 .244تهير عنيد غافل الجادري, مصدر سابقو ص  (1)

, 2010, عمان االردن, 1عبد الرتاق محمد الدليمي, الدعاية واالرهاب, دار جرير للطباعة والنشر,ط (2)
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ثيجوت القيام بإجراءات التفتيش في منظومة شبكات الحاسب اآللي: تخضع شبكات الحاسب اآللي للتفتيش، بحي -

 .معلوماتية

وهنا يجب  . والمالحظ أنه يمكن أن يكون حاسب المتهم متصل بغيره من الحواسيب عبر الشبكة اإللكترونية

التمييز بين ما إذا كان حاسوب المتهم متصال بآخر داخل إقليم الدولة أو كان متصال بحاسوب يقع في نطاق إقليم 

 .رىدولة أخ

حالة وجود جهات متصل بجهات المتهم داخل الدولة: يمكن تفتيش سجالت البيانات المتصلة في النهاية الطرفية  -

يمكن توسيع الحق في تفتيش المساكن  للحاسوب في منزل المتهم مع جهات أو نهاية طرفية في مكان آخر بحي 

إلى نظم المعلومات الموجودة في موقع آخر حينما يهدف إلى إظهار الحقيقة
(1)

. 

يقوم مرتكبي الجرائم اإللكترونية بتخزين بياناتهم  حالة وجود جهات متصل بجهات المتهم خارج الدولة: بحي  -

ع األدلة. ولحل هذا اإلشكال يرى جانب من الفقه أن في أنظمة معلوماتية خارج إقليم الدولة بهدف عرقلة جم

 .تفتيش أنظمة الحاسب اآللي العابر للحدود البد أن يتم في إطار إتفاقيات تعاون ثنائية أو دولية

الحجز: يقصد بالحجز وضع اليد على شيء مرتبط بجريمة تمت ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبيها.  -5

ويمكن حجز المكونات المادية للحاسب اآللي وملحقاته الذي يشتمل على الحاسوب ومكوناته األساسية والثانوية. 

ولوحة المفاتي  والشاشة والفأرة واألقراص ومن المكونات المادية التي يمكن حجزها : وحدة المعالجة المركزية 

 .واألشرطة المغناطيسية ولوحة الدوائر اإللكترونية وأجهزة االتصال عبر شبكة األنترنت 

يتم نسخ المعطيات محل البح  وكذلك المعطيات الالتمة لفهمها  وليس من الضروري حجز كل المنظومة بحي 

 .جزعلى دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة للح

االختبار: تكمن أهمية االستعانة بالخبير في أنه ينير الطريق للقاضي لتحقيق العدالة والوصول للحقيقة -6
(2)

. 

والخبير هو شخص متخصص فنيا في مجال من المجاالت الفنية أو العلمية أو غيرها من المجاالت األخرى، 

أمر من األمور المتعلقة بالقضية التي تحتاج إلى ويستطيع من خالل ما لديه من معلومات وخبرة إبداء الرأي في 

وإذا كانت االستعانة بخبير فني في المسائل الفنية البحتة في الجرائم التقليدية أمر ضروري  .خبرة فنية خاصة

فاالستعانة به في مجال الجريمة المعلوماتية أكثر من الضروري وذلك بسبب أن عملية استخالص األدلة الجنائية 

تتطلب مهارة ودراية كبيرة في مجال الحاسب اآللي. وينبغي على الخبير أن يكون ملما بالجوانب الفنية  الرقمية

 : والتقنية ومنها

المعرفة بتركيب الحاسب وصناعته وطراته ونوع نظام تشغيله الرئيسية والفرعية واألجهزة الطرفية الملحقة به 

 .وكلمات المرور وأكواد التشفير

تنظيم ومدى تركيز أو توتيع عمل المعالجة اآللية وتحديد عن طريق طبيعة البيئة التي يعمل في ظلها الحاسب 

 .أماكن التخزين والوسائل المستخدمة لذلك

 .المواضيع الرقمية المحتمل تواجد فيها أدلة اإلثبات والصور واألشكال التي تتخذها

 .معلوماتي دون إتالف أو تغيير أو إفساد األجهزةالكيفية التي يمكن بواسطتها عزل النظام ال

 .الكيفية التي يتم بواسطتها نقل األدلة إلى األوعية دون أن يترتب عن ذلك إتالفها

التمكن من تحويل أدلة اإلثبات غير المرئية إلى أدلة مقروءة والمحافظة على األدلة المستخرجة بشكل يمكن 

 .للقاضي أن يفهمها ويستوعبها

انت الوسائل التقليدية قد تكفي إلثبات الجرائم التقليدية إال أنها قد تعجز عن إثبات الجرائم التي ترتكب وإذا ك

بالوسائل اإللكترونية. وقد ظهرت وسائل إثبات حديثة تساعد في إثبات الجرائم اإللكترونية
 (3)

. 

 

 ة ومعوقاتها في الجريمة االلكترونية وسائل اإلثبات الحديث الفرع الثاني :

 منها.  ظهرت وسائل إثبات حديثة سهلت الكشف عن الجريمة وتتمثل في وسائل مادية ووسائل إجرائية

الوسائل المادية الحديثة: يقصد بالوسائل المادية تلك األدوات الفنية التي تستخدم في نظم المعلومات والتي تثبت -1

الجاني. فالوسائل المادية عبارة عن أدوات او برامج ذات طبيعة تقنية يتم استخدامها وقوع الجريمة وتحدد 

بغرض إثبات وقوع الجريمة وتحديد مرتكبيها او باألحرى وسائل فنية الهدف منها جمع مختلف األدلة الجنائية 

 الرقمية التي يمكن من خاللها الكشف عن مالبسات الجريمة اإللكترونية.

                                                             

 ..245المصدر نفسه, ص  (3)

ضاري خليل محمود, باسل يوسف, المحكمة الجنائية الدولية, هيمنة القانون ام قانون الهيمنة, مطبعة الزمان (1)

 .3ص, 2003غداد, ب, 1للطباعة والنشر, ط
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مقارنة, اطروحة دكتوراه غير منشورة, كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية, جامعة عبد الملك 
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والمعلومات التي تحتويها ملفات  Proxy والبروكسي IP/TCP الوسائل إستخدام بروتوكول ومن بين هذه 

وبرامج التتبع وكشف اإلختراق Cookies الكوكيز
(1)

. 

من أكثر البروتوكوالت المستخدمة في شبكة  IP/TCP يعتبر بروتوكول :IP/TCP استخدام بروتوكول -

المسؤول عن تراسل حزم البيانات عبره وتوجيهها إلى أهدافها، فهو االنترنت ألنه يعتبر جزء أساسي منه، و 

يوجد بكل جهات مرتبط باإلنترنت. ويتكون من أربعة أجزاء، فيشير الجزء األول من اليسار إلى المنطقة 

حدد الجغرافية، والجزء الثاني لمزود الخدمة، والثال  لمجموعة الحاسبات اآللية المترابطة، وإما الجزء الرابع ي

 . الحاسب اآللي الذي تم االتصال منه

من خالل البح   IP بعنونة كل حزمة مع إضافة معلومات أخرى إليها، فيتم استخدام عنوان IP ويقوم بروتوكول

عن رقم الجهات وتحديد موقعه الجغرافي، فضالً عن إني إمكانية مراقبة المستخدم من طرف مزود خدمة 

 IP تي تفيد في التحقيق بناء على أن لكل جهات حاسب آلي يتصل باإلنترنت عنواناإلنترنت وتقديم المعلومات ال

 بشكل متزامن مع بروتوكول آخر وهو بروتوكول التحكم بالنقل IP و تيادة على ذلك يعمل عنوان .خاص به

TCP والذي تكمن وظيفته في تقسيم المعلومات إلى حزم معلوماتية(
2
). 

، إال أنه تثار العديد من الصعوبات في  IP/TCP التي يحتويها بروتوكول وبالرغم من المعلومات المهمة

استخدامه، إذ أنه يحتوي على معلومات عن جهات الحاسب اآللي وليس األشخاص، لذلك فمن الصعوبة إثبات أن 

ن شخصا قد ارتكب جريمة معلوماتية، ومع ذلك يمكن أن يستخدم كقرينة ضد مالك أو صاحب هذا الجهات إلى أ

يثبت العكس، ومن جهة أخرى إمكانية استعمال عناوين مزيفة وذلك بوضع معلومات غير صحيحة من أجل 

 تجنب التعرف إليهم، أو حتى استخدام برامج معينة تؤمن لهم سرية تحركاتهم عبر الشبكة، وذلك بإخفاء عنوان

IP عن المواقع التي يزورونها. 

ند تيارة مستخدم اإلنترنت أي موقع من مواقع الويب، تفت  هذه ع : Cookies استخدام معلومات الكوكيز -

بهدف جمع بعض المعلومات عنه وتحسين  Cookies األخيرة ملفا صغيرا على القرص الصلب يسمى كوكيز

عملية تصف  الموقع، فهو يسجل العديد من المعلومات التي يمكن أن تساعد في التحقيق من بينها تاريخ تيارة 

كتروني، أو تاريخ إجراء التعديالت عليه أو االنتهاء منها، وتيادة على ذلك االحتفاظ بكلمات السر الموقع اإلل

 .الخاصة بالمستخدم عند تيارته للموقع 

 الستخدامها كحواجز نارية Proxy لقد تم تطوير تقنية البروكسي : Proxy استخدام معلومات البروكسي - 

Firewalls الناري عبارة عن نظام أمني يفرض توليد جميع الرتم المرسلة أو الواردة  لشبكة اإلنترنت. والحاجز

من خالل جهات وحيد، وتمريرها من خالل الحاجز الناري، فالدور األساسي الذي تقوم به هو قيامها بدور الوسيط 

تخدمبين مستخدم شبكة اإلنترنت وبين مواقعها، وذلك بطلب المعلومات من تلك المواقع وتقديمها للمس
(3)

 

هو قدرتها في تسريع الوصول إلى شبكة اإلنترنت، فضاًل  Proxy ومن بين أهم ما تتميز به مزودات البروكسي

عن إلي احتوائها على تدابير أمنية للتحكم بعملية االتصال باإلنترنت، و مثال ذلك التعرف على األشخاص 

استخدامها، أو حتى تحديد األيام واألوقات المسموح المسموح لهم باالتصال بالشبكة، وتحديد الخدمات التي يمكن 

بها بزيارة شبكة اإلنترنت
(4)

. 

، يتم حفظها في قاعدة بياناته، مما يجعل  Proxy وعليه فكل هذه العمليات والمعلومات التي يحتويها البروكسي 

والموجودة عند مزود دورها قوي في اإلثبات عن طريق فحص تلك العمليات المحفوظة بها والتي تخص المتهم 

إال أنها تحتوي على عدة مساوئ قد  Proxy وبالرغم من المميزات التى تتمتع بها مزودات البروكسي .الخدمة

تشكل عائقا في التحقيق، من بينها منع الوصول إلى صفحات المواقع إلكترونية معينة، أو الحصول على صفحات 

استخدام برامج التتبع  - .نعها كونها وسيلة هامة ومفيدة في التحقيققديمة أو ناقصة أحيانا إال أن هذا كله ال يم

وكشف االختراق: إن طبيعة عمل هذه البرامج تكمن في التعرف على محاوالت االختراق، وكشف كافة 

 المعلومات المتعلقة بمن قام بها، وأيضا إشعار الجهة المتضررة من هذه العملية. ومن بين هذه البرامج، برنامج

Hack Tracer V1.2 فعندما يرصد أي محاولة للقرصنة أو اختراق جهات الحاسب اآللي يسارع بإغالق منافذ ،

 .الدخول أمام المخترق، ثم يبدأ في عملية اقتفاء أثره حتى يصل إلى الجهات الذي حدثت العملية من خالله

                                                             

 .79ص, جمال تين العابدين امين احمد, مصدر سابق,  (1)

 .80صالمصدر نفسه,  ( (2)

, 14و عدد3علي ابراهيم توفيق اغا العباسي, الخبرة في الجرائم االلكترونية, مجلة كلية بالد الرافدين, مجلد (3)

 .210, ص2009

ئي, مجلة جامعة تكريت موفق علي عبيد الجبوري, الشروط الموضوعية إلنابة أعضاء الضبط القضا (1)
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الخاص به وتاريخ حدوث  IP عنوانمن خالل ويستعرض هذا البرنامج مجموعة شاملة من بيانات المخترق 

االختراق باليوم والساعة، وفي األخير المعلومات الخاصة بمزود الخدمة
(1)

. 

الوسائل اإلجرائية الحديثة: يقصد بالوسائل اإلجرائية الحديثة المستخدمة في جمع األدلة الجنائية الرقمية -2 

ددة واألساليب المتغيرة وغير المحددة التي تثبت اإلجراءات التي تستعمل أثناء تنفيذ طرق التحقيق الثابتة والمح

وقوع الجريمة وتحدد شخصية مرتكبها، فالوسائل اإلجرائية عبارة عن أساليب محددة قانونا تهدف إلى إثبات 

 .وقوع الجريمة وتحدد شخصية مرتكبها، وذلك باستخدام تقنيات وبرامج إلكترونية مختلفة

 بما يلي:.  اعتراض االتصاالت و المراقبة االلكترونيةوتتمثل هذه الوسائل اإلجرائية في  

اعتراض االتصاالت: تعتبر عملية إعتراض محتوى االتصاالت من بين أهم اإلجراءات المستحدثة لما لها من  -

 .أهمية وفائدة في جمع األدلة الجنائية الرقمية

االتصاالت التي تتم عن طريق قنوات أو و عملية اعتراض االتصاالت يقصد بها اعتراض أو تسجيل أو نسخ 

وسائل االتصال السلكية والالسلكية، وهذه االتصاالت هي عبارة عن بيانات قابلة لإلنتاج والتوتيع و التخزين و 

 .االستقبال والعرض

و ينص مشروع القانون المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات واالتصاالت على ان قاضي التحقيق ياذن 

تراض الفوري لمحتوى االتصاالت وتسجيلها أو نسخها، وال يمكن أن تتجاوت مدة االعتراض ثالثة أشهر باالع

بداية من تاريخ الشروع الفعلي في إنجاته قابلة للتمديد مرة واحدة وبمقتضى قرار معلل من قاضي التحقيق 

المتعهد بالقضية
 (2).

 

، التي تحتوي على العديد E-mail البريد اإللكترونيواالعتراض على االتصاالت عادة ما ينصب على رسائل 

من المعلومات كتاريخ إنشاء الرسالة وتاريخ إرسالها أو تلقيها، وكذلك عنوان المرسل، وعنوان المرسل إليه، 

تتضمن  هي األهم، بحي  E-mail Header ولكن تبقى المعلومات التي تحتويها حاشية رسالة البريد اإللكتروني

يحتوي على معلومات تتمثل في  IP لمرسل الرسالة، وطبقا لما تم دراسته من قبل، فعنوان IP على عنوان

الكمبيوتر الذي تم إرسال منه الرسالة، وأيضا الموقع الجغرافي الذي أرسلت منه، و معلومات عن مزود الخدمة 

 .الذي يتعامل معه مرسل الرسالة

لكترونية بأنها عمل أمني أساسي له نظام معلومات إلكتروني، يقوم فيه المراقبة االلكترونية : تعرف المراقبة اال -

المراقب بمراقبة المراقب بواسطة األجهزة االلكترونية وعبر شبكة االنترنت، لتحقيق غرض محدد وإفراغ 

ومات و ينص المشروع المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعل  .النتيجة في ملف إلكتروني، وتحرير تقارير بالنتيجة

واالتصال على انه لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك اإلذن 

بالجمع أو التسجيل الفوري لبيانات حركة إتصاالت باستعمال الوسائل الفنية المناسبة واالستعانة في ذلك عند 

ااالقتضاء بمزودي الخدمات كل حسب نوع الخدمة التي يسديه
(3)

. 

 : معوقات إثبات الجريمة االلكترونية  فرع الثالث لا

و هي  .على الرغم من الجهود المبذولة في إثبات الجريمة اإللكترونية، إال أن هناك بعض المعوقات في إثباتها

تتمثل في معوقات متعلقة بالدليل ذاته )الفقرة األولى( و معوقات ترتبط بفقدان اآلثار المتعلقة بالجريمة )الفقرة 

الثانية( و معوقات ترتبط بتعذر الحصول على األدلة بالحماية الفنية )الفقرة الثالثة( و معوقات متعلقة بصعوبة 

في الجريمة االلكترونية )الفقرة الرابعة( و معوقات متعلقة  اإلبالغ و نقص خبرة سلطات البح  و التحقيق

 )بصعوبة التعاون الدولي و ضخامة البيانات المتعلقة بمكافحة الجريمة االلكترونية عن طريق الحاسب اآللي 

)الفقرة الخامسة
4
) 

رئيا من ذلك السالح الناري الفقرة األولى: معوقات متعلقة بالدليل ذاته يكون دليل اإلثبات في الجريمة التقليدية م

أو األداة الحادة المستعملة في القتل أو االعتداء بالعنف، أو الكتب الذي تم تزويره، أو النقود التي تيفت وأدوات 

تزييفها. وفي كل هذه األمثلة يستطيع مأمور الضابطة العدلية رؤية الدليل المادي ومالمسته بإحدى حواسه، ولكن 

نية عن طريق الحاسب اآللي، فإن الوسيلة المستخدمة عبارة عن نبضات إلكترونية غير في الجريمة اإللكترو

مرئية تتم عبر أجزاء الحاسب اآللي والشبكة، وال يقف األمر عند حد عدم الرؤية، لكنها غالبا مشفرة ببحيثال 

للمجرم أن يطمس دليل يمكن لإلنسان قراءتها، بل تقرأها اآللة وتظهر على شاشة الحاسب اآللي، ولذلك يمكن 

 .جريمته طمسا كامال وال يترك وراءه أي أثر، ومن ثم يتعذر إن لم يكن مستحيال مالحقته أو كشف شخصيته
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ويعد التسلل اإللكتروني من أبرت أمثلة السلوك اإلجرامي في الجرائم اإللكترونية، التي يتعذر فيه رؤية دليل 

التقنية في الدخول إلى المناطق المؤمنة والمحمية إلكترونيا أو يقع استخدام أساليب عالية  الجريمة، بحي 

الوصول إلى مركز الحاسب اآللي للدخول إلى قواعد المعلومات. فالدخول أو التسلل اإللكتروني، يتم عن طريق 

قيام الجاني بتوصيل جهات إلى جهات آخر له حق الدخول وذلك عن طريق خط هاتفي، وعندما يفت  الجهات 

ل بمركز المعلومات والمسموح له بذلك، نجد أن جهات الجاني يمارس نشاطه ويحصل على ذات المتص

لالمعلومات دون أن يراه أحد إلى أن يغلق الجهات األصلي صاحب الحق في الدخو
(1.) 

 

 الفقرة الثانية: معوقات ترتبط بفقدان اآلثار المتعلقة بالجريمة 

سب اآللي مجهولة ما لم يبلغ عنها للجهات الخاصة بالبح  أو التحقيق تظل الجريمة اإللكترونية عن طريق الحا

والمشكلة التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية أن هذه الجرائم ال تصل لعلم السلطات المعنية بطريقة  .الجنائي

خلفها الجريمة اعتيادية كباقي جرائم قانون العقوبات، فهي جرائم غير تقليدية، ال تخلف آثار مادية كتلك التي ت

  . العادية مثل جثة المجني عليه في القتل، واختالس المال من المجني عليه في السرقة

وقد يرجع السبب في افتقاد اآلثار التقليدية للجريمة اإللكترونية عن طريق الحاسب اآللي أن هناك بعض العمليات 

ن يتوقف ذلك على وجود وثائق أو مستندات يتم التي يجري إدخال بياناتها مباشرة في جهات الحاسب اآللي دون أ

النقل منها، كما لو كان البرنامج معدا ومخزنا على جهات الحاسب، ويتوافر أمام المتعامل عدة اختيارات، وليس 

له سوى أن ينقر أو يضغط على الخيار الذي يريد فتكتمل حلقة األمر المطلوب تنفيذه، كما في المعامالت المالية 

يتم ترصيد األشياء المخزنة أو  ، أو برامج المخاتن في الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى، بحي في البنوك

)حسابات العمالء، أو نقلها من مكان آلخر بطبقة آلية وحسب األوامر المعطاة لجهات الحاسب اآللي
2
). 

بإدخال بيانات غير مطلوبة ويمكن ارتكاب بعضن أنواع الجرائم اإللكترونية كاالختالس أو التزوير، وذلك  

وغير معتمدة في نظام الحاسب أو تعديل البرنامج المخزن في جهات الكمبيوتر، وتكون النتيجة مخرجات على 

حسب متطلبات مستخدم الجهات الذي أدخل البيانات أو عدل البرامج دون استخدام وثائق أو مستندات ورقية، 

 .وبالتالي تفقد الجريمة آثارها التقليدية

 الفقرة الثالثة: معوقات ترتبط بتعذر الحصول على األدلة بالحماية الفنية

إن الهيئات والجهات التي تتبنى في نشاطها نظاما معلوماتيا لتسيير حركتها سواء كانت جهات خدمية أو أمنية أو 

ات والمعلومات بعيدا مؤسسات اقتصادية تحاول دائما الحفاظ على معلوماتها وبياناتها عن طريق تخزين هذه البيان

عن أيدي محترفي الجريمة اإللكترونية عن طريق الحاسب اآللي، ويظهر ذلك واضحا في مجال التجارة 

ولذلك تحاول الجهات المعنية بالتجارة اإللكترونية المحافظة على  اإللكترونية، ومنها التعاقد بواسطة اإلنترنت

المعلومات والبيانات بينها وبين األطراف األخرى، وكذلك حماية عمليات الدفع اإللكتروني فضال عن تواصل 

عملية التحويالت المالية، ويتبع في ذلك طريقتين هما استخدام أسلوب التشفير والتحقيق عن شخصية المتعاقدين. 

اءة وفيما يتعلق بالتشفير فالشفرة متفق عليها بين الطرفين، ويعرف كالهما مفتاح هذه الشفرة لضمان عدم قر

  .الرسالة إال لمن هو مصرح له بذلك

يمكن للطرفين  أما التحقيق عن شخصية المتعاقدين فيتم عن طريق استخدام "شفرة المفتاح العام" بحي 

المتعاقدين أن يوقعا على المستندات بطريقة رقمية، ويتأكد كل طرف من توقيع الطرف اآلخر باستخدام المفتاح 

العام للشفرة
(3)

. 

م من قيام الجهات ذات األنظمة المعلوماتية بحماية نظمها عن طريق الترميز والتشفير وغيرها من وعلى الرغ

طرق الحماية اإللكترونية، فإنه يمكن اختراق هذه األنظمة، وذلك بالدخول إلى المعلومات السرية أو األسرار 

شائها أو يكون هدفهم فقط تغيير التجارية بغرض بيعها أو استخدامها في مؤسسات جديدة يسعي الجناة إلى إن

األرقام والبيانات أي تخريب المعلومات، كما أن األمور ال تقف عند هذا الحد، بل إن هؤالء يقومون بفرض 

تدابير أمنية لمنع التفتيش المتوقع بحثا عن أدلة إدانة ضدهم، وذلك باستخدام كلمات سر حول مواقعهم تمنع 

يرها إلعاقة اإلطالع على أي دليل يخلفه نشاطهم اإلجرامي، األمر الذي يعوق الوصول إليها أو ترميزها أو تشف

الرقابة على البيانات المخزنة أو المنقولة عبر حدود الدولة
(4)

. 

وعمليات االختراق أو القرصنة اإللكترونية ليست قاصرة داخل المؤسسة أو داخل الدولة بل قد يكون المتدخل  

أن التكنولوجيا وثورة االتصال قد ألغت ما يسمى بالحدود الجغرافية وأصبحت من خارج حدود الدولة، ذلك 
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عملية االختراق االلكتروني تتجه لخدمة المصال  االقتصادية بين الدول. وذلك يتطلب ضرورة تفعيل التعاون 

 .الدولي في مجال مكافحة جريمة االعتداء على األموال عن طريق الحاسب اآللي

عوقات متعلقة بصعوبة اإلبالغ ونقص خبرة سلطات البح  والتحقيق في الجريمة االلكترونية و م :الفقرة الرابعة

 : تتمثل في

عدم الرغبة في اإلبالغ عن الجريمة االلكترونية عن طريق الحاسب اآللي: الجريمة في صورتها التقليدية  -1

الباح  قبولها متى وردت في شأنها  تصل إلى علم سلطات البح  عن طريق الشكوى أو اإلبالغ والتي يجب على

  .جريمة ويحرر بها محضرا يرسله فورا إلى المحكمة

و لكن تظل الجريمة اإللكترونية مستترة ما لم يتم اإلبالغ عنها، فالصعوبة التي تواجهه أجهزة األمن والمحققين 

عوبة اكتشافها من قبل هي أن هذه الجرائم ال تصل إلى علم السلطات المعنية بالصورة العادية وذلك لص

األشخاص العاديين أو حتى الشركات والمؤسسات التي وقعت عليها في هذه الجرائم
(1)

. 

ومن أجل تفعيل عملية اإلبالغ عن الجريمة اإللكترونية عن طريق الحاسب اآللي، ومن ثم المساهمة بطريقة 

طالب البعض في الواليات المتحدة األمريكية إيجابية في منع وقوع الجريمة أو سرعة تحصيل الدليل المتعلق بها، 

 -أيا كانت  -بأن تتضمن القوانين المتعلقة بالجريمة اإللكترونية، نصوصا تلزم موظفي الجهة المجني عليها 

بضرورة اإلبالغ عما يصل إلى علمهم من جرائم تتعلق بهذا المجال،. إال أنه ولدى عرض هذا االقتراح على 

وبا" قوبل بالرفض لسبب قانوني وهو أن المجني عليه وهو الشركة التي أرتكب في "لجنة خبراء مجلس أور

حقها جريمة االعتداء اإللكتروني، سوف تصب  متهمة بعد أن كانت مجنيا عليها ولذلك وردت اقتراحات بديلة قد 

ة لتبادل تكون مقبولة منها االلتزام بإبالغ جهة خاصة، أو إبالغ سلطات إشرافية، وتشكيل أجهزة خاص

المعلومات
(2)

. 

ولذلك فإن الشرطة الدولية )األنتربول( بدأت تهتم بمكافحة جرائم الكومبيوتر وأنشأت لديها فرقة خاصة لهذا 

  .الغرض

نقص خبرة سلطات البح  والتحقيق في الجريمة اإللكترونية: من الصعوبات التي تواجه عملية استخالص  -2

ذلك نقص الخبرة لدى الباح ، وكذلك لدى أجهزة العدالة الجنائية ممثلة في الدليل في الجريمة اإللكترونية ك

سلطات االتهام والتحقيق الجنائي، وذلك فيما يتعلق بثقافة الحاسب اآللي واإللمام بعناصر الجريمة اإللكترونية 

ن تجربة االعتماد عن طريق الحاسب اآللي وكيفية التعامل معها، وذلك على األقل في البلدان العربية، نظرا أل

على الحاسب اآللي وتقنياته وانتشاره في هذه البلدان جاء متأخرا عن أوروبا وكندا والواليات المتحدة. والي حد 

وهذا  .اآلن فإن الحركة التشريعية و الثقافية األمنية أو القانونية بخصوص هذه الجرائم ال تسير بذات المعدل

سلبا على فنية إجراء األبحاث والتحقيقات في الجريمة اإللكترونية عن طرق  الفارق في التقدم أو التطور ينعكس

الحاسب اآللي، ومن هنا تأتي الدعوة إلى وجوب تأهيل المختصين في جهات التحقيق واإلدعاء تأهيال مناسبا في 

 . شأن هذه الجرائم

المتعلقة بمكافحة الجريمة اإللكترونية الفقرة الخامسة: معوقات متعلقة بصعوبة التعاون الدولي وضخامة البيانات 

 عن طريق الحاسب اآللي 

 :و هي تتمثل في

صعوبات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة اإللكترونية : لقد كان لتقدم شبكة المعلومات الدولية  -1

)اإلنترنت( مجموعة متنوعة من االستخدامات في مجال السياحة واإلعالم والثقافة والشؤون العسكرية 

 واالقتصادية واألمنية.

ولذلك نادى البعض بضرورة إنشاء وحدات خاصة بمكافحة الجريمة اإللكترونية بواسطة الحاسب   -2

إلثبات الجريمة عند وقوعها وتحديد  -اإلنتربول  -اآللي واإلنترنت أسوة بجهات البح  الجنائي الدولية 

تعاون الدولي لمكافحة الجرائم اإللكترونية أدلتها وفاعليها، وهو ما يعنى كذلك إيجاد صيغة مالئمة لل

عن طرق اإلنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات حول هذا النوع من الجرائم ومرتكبيها وسبل 

مكافحتها
(3). 

 

ورغم المناداة بضرورة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة اإللكترونية عن طريق الحاسب اآللي، إال أن 

 : ذلك، وتجعل هذا التعاون صعباً و من ذلكهناك عوائق تحول دون 

عدم وجود نموذج واحد متفق عليه فيما يتعلق بالنشاط اإلجرامي: ذلك أن األنظمة القانونية في بلدان العالم لم *

تتفق على صور محددة يندرج في إطارها ما يسمى بإساءة استخدام نظم المعلومات الواجب إتباعها، و كذلك ليس 

دد للنشاط المفروض أن يتفق على تجريمه، وذلك نتاج طبيعي لقصور التشريع ذاته في كافة هناك تعريف مح

                                                             

 41حامد احمد محمد بطيخ, مصدر سابق, ص  (3)

 .42المصدر نفسه, ص  (4)

لطيف, عمار سليم عبد, الطبيعة الخاصة للجريمة المرتكبة عبر االنترنت واثرها على االمن معتز رحيم (1)

 .211, ص2021, 1, عدد29الداخلي, مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية, مجلد 
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عدم وجود تنسيق فيما يتعلق باإلجرءات الجنائية المتبعة * .بلدان العالم وعدم مسايرته لسرعة التقدم المعلوماتي

ل االستدالل أو التحقيق، خاصة وأن في شأن الجريمة االلكترونية بين الدول المختلفة: خاصة ما تعلق منها بأعما

عملية الحصول على دليل في مثل هذه الجرائم خارج نطاق حدود الدولة، عن طريق لحجز أو التفتيش في نظام 

معلوماتي معين وهو أمر غاية في الصعوبة، فضال عن الصعوبة الفنية في الحصول على الدليل ذاته
(1)

. 

بين الدول على نحو يسم  بالتعاون المثمر في مجال هذه الجرائم: وحتى عدم وجود معاهدات ثنائية أو جماعية *

في حال وجودها فإن هذه المعاهدات قاصرة عن تحقيق الحماية المطلوبة في ظل التقدم السريع لنظم برامج 

  .الحاسب وشبكة اإلنترنت، ومن ثم يظهر األثر السلبي في التعاون الدولي

اإللكترونية: وهي من المشكالت التي تعرقل الحصول على الدليل في الجريمة مشكلة االختصاص في الجريمة  *

اإللكترونية عن طرق الحاسب اآللي، ذلك أن هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تثير مسألة االختصاص على 

لي في مكان المستوى المحلي والدولي بسبب التداخل والترابط بين شبكات المعلومات، فقد تقع جريمة الحاسب اآل

معين، ومن هنا تنشأ مشكلة البح  عن األدلة الجنائية على شبكة اإلنترنت، وهذا ما يتطلب خضوع إجراءات 

 .التحقيق للقوانين الجنائية السارية في تلك الدول

الصعوبات المتعلقة بضخامة البيانات المتعلقة بالجريمة: لعل من الصعوبات الكبيرة التي تواجه سلطات  -2

  وسلطات التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية عن طريق الحاسب اآللي كمية المعلومات والبيانات البح

الضخمة والتي هي في حاجة إلى فحص ودراسة كي يستخلص منها دليل هده الجريمة، ففضال عن ضرورة 

يتعين كذلك أن يتوافر لديه  توافر الخبرة الفنية في مجال الحاسب اآللي والمعلوماتية لدى الباح  أو المحقق،

القدرة على فحص هذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات المخزنة على الحاسب اآللي أو على ديسكات أو 

اسطوانات منفصلة
(2)

. 

ولذلك يمكن القول أن ضخامة هده البيانات والمعلومات، تعد عائقا في تحقيق الجرائم اإللكترونية عن طريق 

لك أن طباعة كل ما هو موجود على الدعامات الممغنطة لحاسب متوسط العمر، يتطلب مئات الحاسب اآللي، ذ

اآلالف من الصفحات، في الوقت الذي قد ال تقدم فيه هذه الصفحات شيئا مفيدا للتحقيق وهذا عكس ضخامة أو 

ثل هذه الجرائم هو أمر وفرة المعلومات في الجرائم التقليدية كالقتل أو السرقة، ذلك أن وفرة المعلومات في م

 .في استخالص الدليل الجنائي في هذه الجريمة  -على السواء  -يساعد العدالة ويساعد الباح  أو المحقق

 

 المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية الناتجة عن الجرائم الالكترونية

 التتبع بأعمال القائمين بالغ علي وتقني فني عبء يشكل اإللكتروني أو المعلوماتي للمجرم الوصول إن

 الفضاء جرائم لمكافحة بودابست معاهدة من ١٢ نصت المادة وقد المختلفة اإلجرامية الوقائع لمالبسات والتحليل

يتعين للقول بوجود جريمة ما ان تتوافر بكامل اركانها  فيها طرفا المتحدة تكن الواليات لم والتي - المعلوماتي

المادي والركن المعنون فاذا كانت الجريمة من الجرائم العمدية تعين ان بتوفر لدى وركنا الجريمة هما الركن 

مرتكبها القصد الجنائي الذي يقوم على العلم واالرادة , وبناء على ذلك اتجهت ارادة الشخص الى ارتكاب 

ه من نشاط ولذلك الجريمة عالما بمضمون نشاط االجرامي قام لدية القصد وتحققت مسؤولية الجنائية مما قام ب

تقوم المسؤولية الجنائية لدى كل من يقوم بنشر الصور الفاضحة وعبارات القذف والسب المسندة لشخصهم معين 

على االنترنت لذا كان يعلم بما بدر منه وانتهجت ارادته لذلك
(3 )

. 

 إليها باالنضمام المعلوماتي والتي سارعت  الفضاء جرائم لمكافحة بودابست معاهدة من ١٢ وما تضمنته المادة

 فقد نصت على :. من سبتمبر عشر الحادي أحداث بعد

 تدابير وأي تشريعية تدابير وكذلك تشريعية، تدابير األطراف يتبنى سوف  -١

 موصوفة جريمة أي عن المعنوية األشخاص مسئولية قيام لضمان اخري

 بوصفه أو منفرد بشكل اقترفها شخص طبيعي بواسطة المعنوي الشخص لصال  ارتكبت ما إذا المعاهدة هذه في

 :من أساس علي الشخص المعنوي في عضو من جزء

                                                             

نشر, عمان , االردن, , دار الياتوري للطباعة وال1علي جبار الحسناوي, جرائم الحاسوب واالنترنت, ط (1)

 .33ص2009

 34المصدر نفسه, ص  (2)

محمد عبد المحسن سعدون, االحصاء الجنائي ودوره في رصد ومكافحة  الجريمة االلكترونية, المعهد التقني, (1)

 10, ص2018النجف االشرف, 
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 المعنوي  الشخص من تفويض •

 الشخص مسئولية قيام لضمان التدابير الالتمة األطراف يتخذ سوف ١ البند في الواردة الحاالت جانب إلي -٢

  الطبيعي الشخص قبل من السيطرة أواإلشراف  نقص أدي ما إذا المعنوي
(1  ).

 

 المطلب االول : المسؤولية الجنائية المترتبة على مرتكبي الجرائم االلكترونية   

قد تزايدت مخاطر الجرائم اإللكترونية في اآلونة األخيرة وعلى وجه التحديد منذ بزوغ فجر الثورة التكنولوجية 

ومن أمثلتها جريمة اإلرهاب  ظهور العديد من الجرائم الجديدة غير المعروفةوما أفرتته من آثار سلبية نجم عنها 

التقليدية وعلى وجه الخصوص  يةجرائم اإلرهاباليعد هذا اإلرهاب أشد خطًرا وأعظم ضرًرا من  إذاإللكتروني، 

لوجيا المعلومات في مستواها الفني والتقني التي يتميز بها اإلرهابي اإللكتروني، وذلك في مجال استخدام تكنو

والبيانات ومن حي  أدوات ارتكاب جريمة اإلرهاب اإللكتروني أو النطاق الزماني والمكاني لهذه الجريمة 

واعتبارها من الجرائم العابرة للوطنية في العديد من صورها وهو ما يقلل من وسائل وأساليب وإمكانات وقدرات 

التصدي لها ومواجهتها في العديد من الحاالت
(2)

. 

باعتبارها من دول العالم الرائدة على المستويين: اإلقليمي  ,وعلى هذا األساس وفي ضوء ما شهده العراق 

والدولي، وذلك في تنامي استعمال التقنيات واإللكترونيات في العديد من المجاالت مع تزايد استخدام التطبيقات 

في و -العامة والخاصة  -اإللكترونية إلى الحد الذي صارت معه الحياة تعتمد بشكل عام في غالبية مؤسساتها 

الحياة على النظم والوسائل اإللكترونية وهو ما أدى إلى تزايد خطر اإلرهاب اإللكتروني في ظل مجاالت شتى 

االستخدام المتزايد ألدوات ووسائل التقنية الرقمية وفي مواجهة جرائم اإلرهاب اإللكتروني، ومن أجل ذلك فقد 

للتعامل معها وكيفية مة لمواجهة الجرائم اإللكترونيةقام المشرع العراقي بإصدار العديد من التشريعات المالئ
(3)

. 

 المسؤولية الجنائية لمقدمي خدمات الانترنت والتكنلوجيا المعلوماتية دوليا  : الفرع الاول

وكما لقد تعرض الفقه والقضاء في كل من الواليات المتحدة االمريكية والعراق المسؤولية وهذا توضيحه تباعا 

 يأتي:.

 اوال : الموقف في الواليات المتحدة االمريكية : 

اوض  القضاء االمريكي في حكمة الشهير موقفة من المسؤولية الجنائية عن الجرائم عن الجرائم التي 

ترتكب بطريق االنترنت في قضية كبويمير ضد  كمبيو سرق , حي  تقوم شركة كمبيو سرق بتقديم خدمة مكتبية 

بحي  يستطيع المشتركون االطالع على محتوياتها باستخدام اجهزة الكمبيوتر الشخصية  الكترونية على االنترنت

وواحدة من الخدمات التي تقدمها هذه المكتبة مناقشات على الهواء تتعلق بصناعة الصحافة, ومن بين ما يب  عن 

في مؤسسة اخرى  ( التي نسبت الشخاص يعملونUSA Rumavilleطريقها النشرة الصحفية اليومية المسماة )

هي شركة كيومي, ذلك من خالل سرقة االخبار الموجود لديهم واعادة نشرها, ولم تنكر كمبيوسيرف في دفاعها 

ان ما نشر قذفا واضافت انها تقوم بتوفير الخدمة وال تقوم بشر المعلومات وال تسطيع ان تعلم وال يوجد لديها 

مبرر الن تعلم بما صوته هذه العبارا
(4 ),

واضافت ان شركة كاميرون لالتصال المستقلة عنها قد تعاقدت معها  

لكي تقوم بادارة ومراجعة ونشر مصنوعة المناقشات الصحفية اي انها تقوم بمراجعة محتواها اوكدت في دفعها 

                                                             

نشأت البكري, معوقات كسيرة االحصاء الجنائي العربي الموحد, ضمن كتاب استخدامات ميادين االحصاء (2)

 .15, ص1999مكافحة الجريمة االلكترونية, جامعة نايف للعلوم االمنية , الرياض , الجنائي في 

كلية القانون والعلوم السياسية,  , مجلةالتشهير عبر االنترنت واشكاالته القانونية نوتاد أحمد ياسين الشواني (3)

 .233, ص2016, 1, عدد2جامعة كركوك, , مجلد 

, 2021نوشيروان احمد رسول, جريمة االبتزات االلكتروني, بح  مقدم الى مجلس القضاء االعلى ,  (1)

 .19ص

اطروحة  غسان هادي عبد القراغولي, سلطة الضبط االداري االلكترونية وضماناته القضائية في العراق,(2)

 .300, ص 2020دكتوراه غير منشورة, كلية القانون والعلوم السياسية , جامعة كركوك, 

https://uokirkuk.edu.iq/teacherscv/index.php/2019-08-31-18-45-01/987-2020-11-04-20-06-55
https://uokirkuk.edu.iq/teacherscv/index.php/2019-08-31-18-45-01/987-2020-11-04-20-06-55
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تنشر انه ال توجد بينها وبين الشركة التي تنشر الصحيفة عالقة شركة وال يوجد لديها وسيلة لمراقبة محتوى ما 

قبل وضعه على حاسبات الشركة لتوفيره للعمالء وتمسك المشاكون بقيام مسؤولية كمبيو سيرف استنادا الى انها 

هي التي قامت بنشر العبارات التي تحتوي على القذف ولكن المحكمة اكدت ان الضمانات الدستورية لتربة 

وتع عما تحويه المواد المقروءة , وايدت المحكمة التعبير عن الرأي وحرية الصحافة تقف امام اقامة مسؤولية الم

ذلك بسابقة قضائية نفت فيها القضاء مسؤولية بائع الكتب ما تحوية بعظم الكتب الموجودة من صور فاضحة افال 

يمكن مطالبة الموتع بان يعلم بمضمون ما تحوية الكتب الموجودة بالمكتبة او عبر القاضي انطباق سابقة موتع 

العالية المعروضة والمتعلقة بكمبيو سيرف فقرر انها كما موتع وال تسأل عما ورد من عبارات الكتب على 

تنطوي على قذف حي  انها لم تقم بنشرها
(1 )

. 

 الفرع الثاني :. المسؤولية الجنائية لمقدمي خدمات الانترنت والتكنلوجيا المعلوماتية محليا 

ت الحاضر اال انه ظل في نطاق مقاهي االنترنت والمناتل بالرغم من اتساع استخدام االنترنت في الموق

( وال يوجد CPAولم يشمل المصارف والمصال  الحكومية ما عدا موقع للوتارات ضمن موقع سلطة التحالف )

اي قانون او ينظم عمل مقدمة خدمات االنترنت والذين كثر عددهم في الفترة االخيرة كما لم تقدم اي شكوى امام 

القضاء العراقي ضد اي من مقدمة خدمات االنترنت, ولكن ستثار مشكلة عند اقامة اولى شكوى جزائية ضد احد 

قبل القضاء استنادا الى عدم وجود نص في قانون مقدمة خدمات االنترنت, فهل سيتم رفضة الشكوى من 

العقوبات العراقي يتحلق بجرائم االنترنت ام سيتم تطبيق القواعد العامة لتحديد المسؤولية الجنائية , ارى انه يجب 

اصدار تشريع عقابي خاص بجرائم االنترنت عند تشكيل البرلمان العراقي وبالفعل صدر قانون الجرائم 

قد خابت بهذا القانون الذي لم يرى النور وبالتالي وضع على الرف واصب  نسبيا منسيا ,  اآلمال ان لمعلوماتية اال

ولكن في الوقت الحاضر يصار الى اتباع القواعد العامة والتي تفترض لقيام الجريمة توافر الركن المادي والركن 

دمة االنترنت عن نشاط اجرامي لم تجد ارادته المعنوي , حي  ال يمكن القول بقيام المسؤولية الجنائية لمورد خ

وال  هالى المساهمة فيه ولم يكن في استطاعته ان يعلم به حتى يمكن ان نلزمه بالعمل على الحيلولة دون تحقيق

يمكن ان تطبق المسؤولية التتابعية المفترضة التي اقامها المشرع بشأن جرائم الصحافة وجرائم االذاعة التلفزيون 

الن المسؤولية في هذه الجرائم مفترضة وال يمكن التوسع فيها استنادا للقواعد العامة  مة االنترنتلمورد خد

للقانون الجنائي
(2 .)

 

واذا قلنا بخالف ذلك النتهينا الى القول بقيام مسؤولية وتارة الثقافة عما يب  من محطات اجنبية عن          

او افالم مخلة باالداب او عبارات قد تنطوي على قذف او سب طريق الستاليت من برامج قد تنطوي على صور 

)  في حق الغير , وهذا غير منطقي من الناحيتين الواقعية والقانونية
3
  .) 

ان هذه البرامج تب  الهواء مباشرة فال يمكن احكام الرقابة عليها وكذلك اذا يرنا بهذا االتجاة لقلنا ايضا بقيام اذ  

الت عن وقائع السب والشتم التي ترتكب بطريق التلفزيون على الرغم من ان هذه الجهات مسؤولية وتارة االتصا

لم تقم سوى بتوفير الخدمة التلفزيون للعمالء , وال يمكن القول كذلك بان موتع خدمة االنترنت يستطيع ان يمنع 

ن ذلك يؤدي الى حجب االتصال بمواقع خدمة معينة على االنترنت عن طريق منع االتصال بالموقع نظرا ال

الخدمات المشروعة غير المشروعة عالوة على انه من الممكن من الناحية العملية ان يستخدم العميل طرقا 

مختلفة ليصل الى الخدمة غير المشروعة
(4  )

. 

                                                             

( د , محمد محي الدين عوض , مشكالت السياسة الجنائية المعاصرة في جرائم نظم المعلومات , دار النهضة 1)

  26, ص 1998العربية , القاهرة , 

–االمنية في االثبات الجنائي في الجرائم المتعلقة بشبكة المعلومات الدولية ( خالد حاتم ابراهيم ,دور االجهزة 2)

 2014دراسة مقارنة , دار الصفوة للنشر ,القاهرة ,مصر ,

( د. جميل عبد الباقي الصغير , االنترنت والقانون الجنائي , بحي  منشور على الموقع االلكتروني 3)

http://www.east/aws.com 4, ص 

حسن عزيز, المسؤولية الجنائية لمروجي االشاعات الكاذبة عبر مواقع التواصل االجتماعي, رسالة  رحيد (1)

 133., ص2020ماجستير غير منشورة, كلية القانون والعلوم السياسية, جامعة كركوك, 

http://www.east/aws.com
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وبعد التعرف على موقف القضاء في الواليات المتحدة االمريكية والموقف في العراق نتعرض هنا لسؤال هو ما 

مسؤولية مقدم خدمة االنترنت ؟  هي  

لقد اثارت مسألة مقدم خدمة االنترنت باعتباره فاعال اصليا في جريمة االنترنت الكثير من الجدل في الفقه حي  

 انقسم الفقه الى عدة اتجاهات هي : 

بمقدورة مراقبة  االتجاه االولى يرى عدم مسؤولية في اي حال من االحوال تأسيسا على ان عملة فني وليس

 الثاني فيرى مسائلته تأسيسا في اساس المسؤولية التوجيهة فانه يتعين على مقدم االتجاه اما المحتوى المقدم . 

الخدمة منع نشر اي محتوى بصفحات المتعارضة مع القوانين واللوائ  او المصلحة العامة وفي ظل نظام 

هذا الرأي منتقد  ن قادرا على مباشرة ثمة رقابة حقيقية , ولكنالمسؤولية يمكن ان يعتبر بمثابة موتع ولو لم يك

على اساس ان مقدم الخدمة ال يمكنه مباشرة رقابة توجيهية على رسائل المستخدمين
 (1  )

 . 

 

 المسؤولية الجنائية لمستخدمي الانترنت: المطلب الثاني 

ضد المعلومات والبيانات والبرامج ان جرائم االنترنت ال تقع على جهات الحاسب االلي , وانما تقع 

المخزونة في اجهزة حواسيب مربوطة على شبكة االنترنت , وغاليا ما يكون هدف الجاني هو الرغبة في ادخال 

تحويل على عناصر الخدمة المالية ادخاال او معالجة او اخراجا
(2  )

  . 

 نقاط هي :  وسيتم بح  المسؤولية الجنائية لمستخدمي االنترنت على شاكلة ثالث

 اوال : المعلومات 

والمعلومات هي مال , شيء , شيء , ذو قيمة , كيان معنوي , هل النها تتصل غالبا بوعاء تفوج فيه 

 ترتبط لضويا بوعائها لذا فهي شيء بالنظر للوعاء المفرغة فيه ؟ 

فيه , والمعلومات ان المعلومات ذات طبيعة معنوية , تستقل تماما من حي  االصل عن الوعاء المفرغة 

شائعة من حي  االصل وحصيلة تراكم معرفي بشري , ومن هنا ينشأ لكل فرد الحق في الوصول اليها وتعين ان 

يكفل حق انسيابها وتوفقها , وهذا هو جوهر واساس فكرة الحق في المعلومات والقانون ليس بوسعة ان يكون 

ليس ثمة حماية اال حي  تتوفر المصلحة التي يحميها القانون , وسيلة تنظيم اال لح  يعترف به ويكفله القانون , و

ولهذا كان وجود قانون االنترنت مرتبطا باالعتراف بالحق في المعلومات , وفي طار الحماية القانونية للمعلومات 

, ثمة مصلحة حقيقة يتعين ان يحميها القانون وهي حق االفراد في المعلومات وحقهم في سالمة ومشروعة 

لتعامل مع بياناته الشخصية , وحق الفرد في سالمة ما يتعامل معه من معلومات سواء منه ام المستقلة ام ا

المخزونة في نظامه التقني . في هذه الحالة فان هذه المعلومات تكون عرضة لالنتهاء فهل من الممكن حمايتها
(3  )

 

 ؟

                                                             

 134المصدر نفسه, ص(2)

ئم االلكترونية في التشريع الفلسطيني, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية يوسف خليل يوسف العفيفي, الجرا(3)

 .122, ص2013الشريعة والقانون, الجامعة االسالمية , غزة, 

عواد حسين ياسين العبيدي, انوار ثابت خضير عباس البدراني, المسؤولية الجنائية لجرائم النشر الرقميعبر  (1)

 8كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية, جامعة كركوك, مجلدمواقع التواصل االجتماعي, مجلة 

 126, ص2019, 31و عدد



64 Iyad Abd  Khalaf & Rabah Suleiman Khalifa (2022). The role of the judiciary in combating 
cybercrime 

غياب قانون خاص ينظم هذه الحماية الن الجواب بااليجاب من الممكن حماية هذه المعلومات حتى في 

قانون العقوبات يتعامل مع هذه المعلومات معاملة المال المادي والمحرر المادي ويرى انها محال صالحا للجريمة 

فان اي تعرض لهذه المعلومات من قبل المستخدمين يعرضهم للمسؤولية الجزائية
(.1  .)

 

 ثانيا : االموال المعنوية : 

النطالق المستخدمة للحق في المعلومات حقيقة مضمونها , ان التقدير القانوني لالموال تعكس نقطة ا

المادية يجب ام يختلف عن نظيره بالنسبة لالموال المعنوية , ويتعلق اول مظهر للخالف بحماية المالك او الحائز 

أثر بها شخص محدد على نحو مطلق لالموال المادية او المعنوية وفي حين ان االموال المادية نظرا لطبيعتها يست

فان المعلومات باالخرى هي مال شائع ومن ثم يجب ان يكون من حي  المبدأ مرة وال يجب ان تحمى بالحقوق 

االستئثارية والتي تقتصر على االموال المادية
 (2  )

. 

ويعد مبدأ حرية الوصول للمعلومات مبدأ اساس وشرطا جوهري االي نظام اقتصادي وسياسي حر,  

وعالوة على ذلك فهو في غاية االهمية من اجل تقدم الدول التي في طريقها للتنمية , وترجع الخاصية الثانية 

فها مصال  االشخاص الذين تأثروا لتقدير االموال والمعنوية الى ان حماية المعلومات يجب ان ال ينظر اليها بوص

بفحوى المعلومات , ويبرر هذا الوجه القيود المستحدثة في نطاق حماية الحياة الخاصة في مجال تقنية المعلومات 

وعليه فان الجريمة لتي تقع على االموال المعنوية تعد جريمة انترنت متميزة بحملة االعتداء , من حي  طبيعته 

يدان قواعد واحكام نظريات القانون الجنائي التقليدي المؤسسة على حماية الحقوق ذات المعنوية وغيابه عن م

الطبيعة المادية فيما يتصل بالمال بذاتها او بدعامتها , وبتميز االثار القانونية الناشئة عن هذه الطبيعة وتميزها في 

جنائية لموضوع الجريمة ومعطيات شبكة ركات واسس السياسة التشريعية المناط بها خلق آليات فاعلة للحماية ال

االنترنت
(3   )

. 

 ثالثا : دوافع ارتكاب الجريمة : 

الدوافع , الباع  , الغاية , تعبيرات لكل منها داللته االصطالحية في القانون الجنائي تتصل بما يعرف بالقصد 

ائية تقررات المباع  ليس من الخاص في الجريمة وهي مسألة تشير جدال في الفقه والقضاء ذلك القاعدة القض

عناصر القصد الجرمي وان الباع  ال ثر له في وجود القصد الجنائي وبالنسبة لجرائم الحاسوب واالنترنت فثمة 

دوافع عديدة تحرك لجناة الرتكاب افعال االعتداء المختلفة المنضوية تحت هذا المفهوم , ويمكننا من خالل 

 الرئيسية التالية : الحاالت التطبيقية بيان الدوافع 

السعي الى تحقيق الكسب المالي : يعد هذا الدوافع من بين اكثر الدوافع تحريكا للجناة القتراف جرائم  .1

الحاسوب , وذلك ان خصائص هذه الجرائم , حجم الرب  الكبير الممكن تحقيقه من بعضها خاصة غش 

لدوافعاالنترنت او االحتيال المرتبط باالنترنت تتي  تعزيز هذا ا
 (4 .)

 

االنتقام من رب العمل والحاق الضرر به , ينشأ عن استخدام التقنية اثار سلبية في سوق العمل من جهة  .2

وفي البناء الوظيفي من جهة اخرى وقد لوحظ ان العامين في قطاع التقنية او المستخدمين لها 

المالية ومن طبيعة يتعرضون على نحو كبير لضغوطات نفسية ناجمة عن ضغط العمل والمشكالت 

 عالقات العمل المنفردة في حاالت معينة . 

الرغبة في قهر النظام والتفوق على تعقيد وسائل التقنية , يرى البعض ان الدوافع الى ارتكاب جرائم  .3

االنترنت يغلب عليه الرغبة في قهر النظام اكثر من شهوة الحصول على الرب 
(5  .)

 

                                                             

 127المصدر نفسه, ص (2)

 41جميل عبد الباقي الصغير , مصدر سابق , ص (3)

 16احمد صالح الدين ابراهيم , مصدر سابق , ص (1)

عبر مواقع التواصل االجتماعي, رسالة طارق نامق محمدو المسؤولية الجنائية عن االبتزات االلكتروني  (2)

 .89, ص2019ماجستير غير منشورة, كلية القانون والعلوم السياسية, 

  57, ص 1998(جورج درسكول , الجمعية الدالةلى االنترنت , مراجعة قانون الواليات المتحدة االمريكية , 3)
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انشطة جرائم الكمبيوتر واالنترنت ولكنها ليست كل الدوافع فمحرك انشطة تعتبر هذه ابرت دوافع ارتكاب 

االرهاب االلكترونية وحروب المعلومات هي الدوافع السياسية وااليديولوجية في حين ان انشطة االستيالء على 

فيه اكثر من ة ماذا اشترك صاالسرار التجارية تحركها دوافع المنافسة والفعل الواحد قد يعكس دوافع متعدة خا

شخص انطلق كل منهم من دواف خاصة تختلف عن غيره
(1  )

. 

المطلب الثاني/الاتجاهات التشريعية المختلفة لتجريم الاستعمال غير المصرح به لنظام الحاسب 

 الالي

شهد العالم في السنوات القليلة الماضية عصرا جديدا من التقدم العلمي وما صاحبه من تطور ونهضة غير 

في كافة المجاالت الحياتية، وكان من أبرتها التقدم الحاصل في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت وما  مسبوقة

ترتب عليه من إحداث ثورة تنموية بشرية على جميع المستويات واألصعدة المحلية والعالمية، فمن خاللها 

العالم بالصوت والصورة منذ اللحظة  استطاع اإلنسان أن يرصد ويتابع كل ما يدور ويجري حوله في جميع أنحاء

األولى، وأصبحت عملية تبادل المعلومات و المعارف تتم بسهولة ويسر، كما أدي االنتشار السريع للمعلومات 

عبر وسائل االتصال المختلفة إلى تدفق المعلومات واألخبار والمعارف واألبحاث والرسائل الثقافية بحرية 

وسالسة
(2)

. 

ريعي فقد أتاحت كافة الدساتير والمعاهدات واالتفاقيات العالمية والمحلية لإلنسان الحرية وعلى الجانب التش

الكاملة في استخدام وسائل التقنية المعلوماتية وتبادل البيانات والمعلومات ووسائل التواصل االجتماعي إال أن هذه 

متحررة من القواعد والنصوص القانونية  الحرية ال ينبغي أن تجعل من االنترنت ووسائل التقنية الحديثة بيئة

الحاكمة والمنظمة لها، فإلى جانب المزايا العديدة التي خلفها هذا التطور التكنولوجي الحدي ، أفرت لنا الكثير من 

الجرائم والتعديات التي تختلف في صفاتها وأشكالها وأثارها عن الجرائم التقليدية، وأصبحت تمثل تهديدا مباشرة 

لألمن واالستقرار المحلي والعالمي، وعائقا يحول دون إتمام عملية التطوير والتنميةوواضحة 
(3.)

 

 وعلى هذا االساس فقد توجهت الدول الى وضع انظمة تشريعية للحد من ظاهرة الجرائم االلكترونية ومنها :.

كية االستعمال غير الصرح به الواليات المتحدة االمريكية: جرمة بعض القوانين في الواليات المتحدة االمري-1  

لنظام الحاسب االلي ، ونذكر من هذه التشريعات القانون الخاص بجرائم الحاسبات االلية في فيرجينيا الصادر 

.بحيثتضمن القانون نصاً يجرم سرقة الخدمات التي يقدمها الحاسب االلي. اذا يقضي النص بأن :"كل 1986عام 

 ً الياً او شبكة للحاسبات االلية بغرض الحصول على الخدمات التي يقدمها  من يستخدم عمداً وبسوء نية حاسبا

الحاسب او الشبكة دون ان يكون مصرحاً له بذلك يعد مرتكباً لجريمة سرقة خدمات الحاسب االلي". بحيثجاء هذا 

اسب االلي. لقد النص بتطلبه ان يكون االستعمال قد تم بسوء نية ليستبعد من نطاق االستعمال المجرد لنظام الح

 سلكت بعض الواليات االخرى مسلكاً مغايراً في تجريم االستعمال غير الصرح به لنظام الحاسب االلي بحي 

تطلبت لتريمه ان تتجاوت قيمة الخدمات التي يحصل عليها الفاعل نتيجة لهذا االستعمال حداً معيناً واال انتفت عن 

ً مع رفض فكرة تجريم االستعمال غير  الفعل الصفة غير المشروعة ويأتي تطلب هذا الشرط متماشياً أيضا

تطلبت  المصرح به بصفة عامة. ومن القوانين التي سلكت هذا المسلك قانون والية مساتشوستس االمريكية بحي 

(ان تتجاوت قيمة الخدمات التي يحصل عليها الفاعل من استعماله غير المصرح به 33الفقرة االولى من المادة )

سب االلي ))مائة دوالر امريكي((. ولقد ذهب البعض وبحق الى ان هذا التحديد من شأنه ان يضع عقبات للحا

امام تطبيق النص. فتحديد قيمة الخدمات التي يقدمها الحاسب االلي على هذا النحو الدقيق امر بالغ الصعوبة
(4)

. 

ن اهمها قانون تقرير االشخاص الصادر عدة قوانين وتشريعات خاصة للتصدي لبعض الجرائم االلكترونية وم 

وقانون الخصوصية والحقوق االسرية والتعليمية الصادر  ,1974. وقانون الخصوصية الصادر عام 1970عام 

                                                             

  74, ص 1996هويب بير , خدمات لوسائط المتعددة في جرائم االنترنت , (4)

دراسة مقارنة, المركز العربي    للنشر  –( ضرغام جابر عطوش آل مواش ,جريمة التجسس المعلوماتي 1)

    2017والتوتيع ,القاهرة ,مصر ,

–( خالد حاتم ابراهيم ,دور االجهزة االمنية في االثبات الجنائي في الجرائم المتعلقة بشبكة المعلومات الدولية 2)

 .44, ص 2014ر الصفوة للنشر ,القاهرة ,مصر ,دراسة مقارنة , دا

, مطبعة السنهوري للطباعة والنشر 1, ط1محروس نصار الهيتي, شرح قانون العقوبات العام, جزء (1)

 .99, ص2019والتوتيع, الجزائر, 
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. وقانون سياسة 1980. وقانون حماية السرقة لعام 1976. وقانون حرية المعلومات الصادر عام 1974عام 

والذي يستهدف حماية خصوصية المشتركين في الخدمة التليفونية عبر 1984االتصاالت السلكية والالسلكية لعام 

االنترنت
(1)

. 

اما قانون العقوبات االمريكي فقد كان من اسبق التشريعات التي تعرضت للجرائم االلكترونية. ويمكن القول ان  

في شأن التشريعات التي تحكم  الواليات المتحدة االمريكية قد استكملت بنيتها التشريعية مع نهاية القرن العشرين

المعامالت االلكترونية وتواجه الجريمة المعلوماتية سواء في تشريعاتها المحلية على مستوى الواليات ام 

االتحادية على مستوى الدولة الفيدرالية. ولعل احدث هذه التشريعات هو قانون التوقيع االلكتروني الصادر عام 

)م2000
2
) . 

المشرع في استراليا الى تجريم االستعمال غير المصرح به لنظام الحاسب االلي وذلك بإضافة  أستراليا/اتجه-2   

.وتنص هذه المادة بمعاقبة كل من يستعمل بسوء نيه حاسباً الياً او 1985(الى قانون العقوبات لعام 115المادة )

و لغيره او الحاق خسارة بالمجني يساعد على هذا االستعمال بنسبة تحقيق منفعة من وراء هذا االستعمال له ا

عليه. ولقد اثار هذا النص بعض االنتقادات بحيثيدعي البعض انه يؤدي الى توسع في نطاق التجريم. فكل 

استعمال غير مصرح به يؤدي حتماً الى تحقيق منفعة للفاعل اال ان مقدار هذه المنفعة وما يقابلها بالتالي من 

ي تبرر هذا التجريم. وال يغير في ذلك من راي متقدي هذا النص ما تطلبه من ضرر. يلحق بالمجني عليه هي الت

ان يكون هذا االستعمال بسوء نيه بحيثان فكرة سوء النية في هذا الخصوص يشوبها كثير من الغموض. فهي ال 

يها االستعمال تهدد االطار الذي ينبغي ان ينحصر فيه التجريم. فسوء النية في رأيهم تتوافر في كل حالة يكون ف

)غير مصرحاً به دون ان يقتضي ذلك في جميع االحوال تجريم الفعل
3
). 

من قانون العقوبات والتي بمقتضاها يتم 342الفقرة االولى الى المادة 1985كندا/اضاف المشرع الكندي عام -3   

جريمة: الحصول بطريق  تجريم االستعمال غير المصرح به لنظام الحاسب االلي. وتنص هذه الفقرة على أنه يعد

مباشر او غير مباشر على اي من خدمات التي يقدمها الحاسب االلي متى تم ذلك بسوء نية وبدون وجه حق. 

اوكان االستعمال بنية ارتكاب جريمة اخرى ويتبين لنا من هذا النص ان المشرع الكندي لم يجرم االستعمال غير 

بسوء نيةالمصرح به غير مصرحاً به ان يكون مقترناً 
(4)

. 

بان القوانين والتشريعات وجدت أساساً لتوفير جو من األمن واالستقرار والسيادة والمشرع يضع ويرى الباح  

فهو لم يتجاهل  العراقيات فيه، وهذا حال المشرع وقالقوانين التي تالئم المجتمع وتضع حال للمشكالت والمع

عظم وخطر موضوع الجرائم اإللكترونية وانما كان على ادراك بخطورة هذه الجريمة على النظام العام وعلى 

 العراقية والحكومة العراقيةللحد منها وذلك تمثل في قيام رئيس الدولة  جادة  ام بمحاولةيقال العراقيالمجتمع 

العقوبات المفروضة على مرتكبيها وهو قرار يوض   كترونية ويبين تعلق بالجرائم االلت وانين وقراراتبإصدار ق

 .2020لسنة  28وتم تعديل بعض نصوصه في القرار بقانون رقم  2018لسنة  10بقانون رقم 

فيما يتعلق بنصوص المواد في القرار بقانون فقد فصلت وبينت كافة احكام الجريمة االلكترونية ولم تغفل عنها و

االحكام الواردة في القرار بقانون على كافة اشكال الجرائم اإللكترونية التي تم النص عليها وعلى وبالتالي تنطبق 

من مأموري الضبط  الداخلي افراد جهة في أجهزة الشرطة وقوى االمن , فضال الى.جميع المشاركين في ارتكابه

مى وحدة الجرائم اإللكترونية والتي تختص بمالحقة الجرائم اإللكترونية والتي اطلق عليها مسالتي  القضائي 

او طلبات من افراد تعرضوا لمثل هذه الجرائم وتتساعد معها النيابة  ىتبقى بشكل دائم متأهبة الستقبال أية شكاو

 .العامة والتي أوكلت لنفسها مهمة التصدي للجرائم تلك

الذي قام بتبيان بعض أحكام الجرائم اإللكترونية في بعض  1996( لسنة 3رقم )  قانون االتصاالت إضافة الى

وبخصوص الدعاوي التي ترفع عن جرائم االبتزات والتهديد او اية جريمة الكترونية فيتم النظر والبت , نصوصه

 .فيها امام المحاكم النظامية العادية

                                                             

 .1990قانون اساءة استخدام الحاسوب البريطاني, لعام  (2)

 .2002لعام قانون الجرائم المعلوماتية االمريكي (3)

 .5, ص2009, 27النشرة القضائية العراقية, العدد (4)

 المعدل.1971لسنة 23قانون اصول المحاكمة الجزائية العراقي رقم  (1)

https://maqam.najah.edu/legislation/115/#:~:text=%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1,%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%B9%D9
https://maqam.najah.edu/legislation/115/#:~:text=%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1,%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%B9%D9
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 الاساس القانوني للاعتراف بالأحكام الجنائية الاجنبية المطلب الثاني :

إذا يستمد االساس القانوني احكامه من خالل ما يراه من اسهامات الجريمة االلكترونية المضرة بالمجتمعات, 

صدر حكم في الدعوى الجزائية وتم التصديق عليه بعد الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانون، أو مضت المدة 

فتقضي به الدعوى وال يجوت  ,دها القانون دون أن يطعن فيه فأنه يصب  باتا ويمثل الحقيقة فيما قضى بهالتي حد

هذه القاعدة تستمد أساسها القانوني عن اعتبارات متعددة أهمها : االستقرار  ,تحريكها من جديد أمام القضاء

القانوني بوضع حد للنزاع أمام القضاء، وتحقيق األمن للخصوم
(1  )

. 

تتحدد مراكزهم القانونية نهائيا دون أن يهددهم خطر محاكمات جديدة من أجل ذات النزاع، كما يبرر األخذ و 

 يتطلب ما  تيادة علىبهذه القاعدة الحرص على جهد القضاة من أن يضيع في نزاع سبق أن أستكمل البح  فيه، 

وعلى هذا  , االحترام الواجب القضاء من تجنب تضارب األحكام وتهيئة ما ينبغي لها من الثبات واالستقرار

األساس يعتمد المشرعون في تقريرهم لهذه القاعدة، وهو ما يأخذ به المشرع العراقي  فيما يتعلق باألحكام 

المعدل على  ١۹۷١لسنة  ٢۳ت الجزائية رقم من قانون أصول المحاكما( ۳۰۰الجنائية الوطنية  إذ تنص المادة )

أو حكم أو قرار بات بعدم  براءتهبات بإدانته أو  حكمتنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو صدور انه " 

مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه أو قرار نهائي باإلفراج عنه أو بالعفو عن الجريمة أو بوقف اإلجراءات فيها 

في األحوال األخرى التي نص عليها القانون وقفة نهائية أو
("2  )

. 

يكون الحكم الجزائي اليات باإلدانة أو البراءة حجة في  -أ "من القانون نفسه على أنه : ( ٢٢۷المادة ) كما تنص 

الصادر يكون القرار اإلفراج  -ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها إلى فاعلها ووصفها القانوني ب

 ة".من المحكمة الجزائية أو قاضي التحقيق قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائي

أن يصدر من قضاء مشكل تشكيال صحيحا "وبناء على ما تقدم فأن الدعوى الجزائية تقضي بالحكم البات بشرط 

ان يتضمن البيانات التي  ىه علصاص للنظر في الدعوى، وأن يصدر بعد المداولة القانونية، وأن ينطق بتخاو

وحي  أنه ال يجوت محاكمة "ويذلك قضت محكمة التمييز بالقول:  ",طلبها القانون ويستوفي الشكل الذي قررهب

الشخص الواحد على نفس الجريمة مزين، لذا فأن قرار إلغاء التهمة واإلفراج عنه مخالف للقانون قرر نقضه، 

 ".من قبلوحي  أن الموضوع صال  للفصل فيه 

من قانون  ۳۰۰هذه المحكمة مباشرة قرر اعتبار الدعوى الجزائية منقضية بحق المتهم المذكور استنادا للمادة 

أصول المحاكمات الجزائية والدفع بقوة الشيء المحكوم فيه من النظام العام، يمكن إبداؤه لومة، ومع ذلك فأن من 

سبب واألشخاص، فلو أقيمت الدعوى الجزائية ضد منهم عن في الموضوع والة شروط هذا الدفع أن تشد الدعو

أمتنع على المدعي بالحق المدني إقامة الدعوى من جديد ضد المتهم نفسه من ذات  ءةواقعة معينة وقضي ببرا

 ".الفعل

واقع  واألساس القانوني لألحكام الجنائية األجنبية متماثل مع األحكام الجنائية الوطنية، ذلك ألن قواعدها في ال

أمام القاضي أجنبية أم وطنية، ولذلك يكون التعاون القضائي  ةتعني عناية كبيرة في إيجاد حلول لمسائل مطروح

الدولي محققا لألهداف المشتركة في مكافحة اإلجرام و بناء عليه فإن الحكم الذي ينهي الدعوى الجزائية  وطنية 

ز مستقر محل مركز قلق، وال سبيل لألمن والطمأنينة إال إذا أم أجنبية  إنما يهدف إلى حسم النزاع وإحالل مرك

 بلغت الدعوى الجزائية هذه الغاية بوضع حد للخصومة.

بالحكم  وطنية أم أجنبية  بقوة إنهاء الدعوى يعد في حقيقته إحدى الضمانات ويرى الباح  ان االعتراف 

ادة محاكمته، كما أنه يقضي على قاعدة ظالمة هي: األساسية للمصلحة العامة بما يحققه الفرد من حصانة بعدم إع

فإذا انقضت الدعوى بحكم بات، كذلك سلطان الدولة الناشئ عن حقها في  , جوات عقاب الفرد من جرم مرتين

                                                             

 .2010( قانون انظمة المعلومات االردني لعام 2)

 .2012(قانون الجرائم المعلومات الفرنسي لعام 1)
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تنفيذ ما يقضي به هذا الحكم سواء أكان وطنية أم  ىهنا سو ىمحاسبة الفرد ثانية عن الجريمة المرتكبة، ولم يبق

أجنبية
(1)

. 

 : شروط تنفيذ األحكام الجنائية األجنبية الفرع االول 

وت قوة التنفيذ على إقليم الدولة المطلوب منها ذلك إال بتدخل من جاألحكام األجنبية، مدنية كانت أم جنائية، ال ت

وفاة جانب السلطة ممثلة السيادة الوطنية، حي  تقوم بتدقيق الحكم األجنبي للتحقق من أن الشروط المطلوبة مست

، فال بأس من االطالع على الشروط المطلوبة لكصريحة بذ نصوصاأن قوانيننا الجنائية لم تضمن  اذ ,تماما

( ١٢المعدل نجد أن المادة ) 1980لسنة  48الرجوع إلى قانون التنفيذ رقم , فقانونا التنفيذ األحكام المدنية األجنبية

الصادرة من محاكم أجنبية قابلة للتنفيذ في العراق إال إذا ت كذلك ال تكون األحكام " منه تنص على ما يأتي : 

" وفقا ألحكام التي قررها قانون تنفيذ األحكام األجنبية أو االتفاقات الدولية المعترف بها في العراق
(2 )

. 

لم  ١۹٢۸نة لس ۳۰وبهذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن قانون تنفيذ أحكام المحاكم األجنبية في العراق رقم   

كون المحكوم عليه مبلغ بالدعوى  -أ "الشروط وهي :    تنص المادة السادسة منه علىيزل ساري المفعول، حي

كون المحكمة األجنبية ذات صالحية بالمعنى  -المقامة لدى المحكمة األجنبية بطرق معقولة وكافية التبليغ. ب

م يتعلق بدين أو مبلغ معين من النقود، أو كون المحكوم به كون الحك -( من هذا القانون. ج1الوارد في المادة )

أن ال يكون سبب الدعوى بنظر القوانين  -. دحسابيةمدنية فقط إذا كان الحكم األجنبي صادرة عن دعوى ه تعويض

"أن يكون الحكم حائز صفة التنفيذ في البالد األجنبية -العراقية مغايرا للنظام العام. ه 
(3)

. 

لمانية األجنبية إن ذلك يتطلب شرطين أساسيين هما: أن يكون للحكم األجنبي االفي تنفيذ األحكام  البعضويرى 

وأال يكون مخالفة للنظام العام في البلد المطلوب منه التنفيذ  ,قوة الشيء المقضي به في الدولة التي أصدرته

ي التاسع لتوحيد قانون العقوبات المنعقد في سبق وأن أقرها المؤتمر الدولانفا كما أن الشرطين المذكورين  ,(١۰)

 عند بحثه لموضوع آثار األحكام الجنائية األجنبية. 1964الهاي عام 

ولكي يستوثق القاضي الذي رفع إليه طلب التنفيذ من أن الحكم األجنبي له قوة الشيء المقضي به في بلد األصل، 

اله طابع البنات، وال يهم بعد ذلك معرفة االختصاص المكاني ينبغي عليه التأكد من أن الحكم قد صدر قانونا، وان 

للمحكمة األجنبية وهل إنها مختصة بنظر الدعوى أم ال طالما أن االختصاص الدولي ثابت لها. ذلك ألن موضوع 

 التنظيم القضائي الداخلي ال يهم سوى الدولة التابع لها وهو يتصل بالتشريع الداخلي.

بشرط أن يصدر من المحكمة المختصة من حي  المكان(، ويستند  فليس كان الحكم نهائيةويرى البعض أنه متى 

المصري التي ال تستلزم صدور الحكم من محكمة أجنبية معينة في ذلك إلى المادة الرابعة من قانون العقوبات
(4)

. 

معدل حي  تنص الفقرة ال 1969لسنة  ١١١( من قانون العقوبات رقم 14وكذلك الحال في العراق في المادة ) 

ال تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية إال بأذن من وتير " منها على أنه : ( ١)

أو بإدانته وأستوفي قويته كاملة،  ءةالعدل، وال تجوت محاكمته إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببرا

م بها قد سقطت عنه قانونا، ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو أو كانت الدعوى أو العقوبة المحكو

لدى التدقيق " . وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز بالقول : " العقوبة إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم

جريمة قتله  والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن المحكوم عليه عنه ع سبق وأن حوكم عن

البرتغالي  لشبونةالعمد للمجني عليه ع.ح.ع على ظهر الباخرة العراقية )طارق بن تياد( أثناء رسوها في ميناء 

ته مما نسب إليه ءلغرض التفين تصلي  أحد األضرار المحدثة فيها( أمام المحاكم البرتغالية التي قررت برا

لسنة  111من قانون العقوبات رقم ( ١/١۶واستنادا ألحكام المادة ) ةوأكتسب الحكم المذكور الدرجة النهائية، فعلي

ال تجوت محاكمته عن نفس الجريمة مرة ثانية، وتكون الدعوى منقضية. فعلية قرر نقض كافة القرارات  ١۹۹۹

                                                             
(1)https://www.unodc.org/documents/treaties/International_Cooperation_2015/CTOC_COP_WG.3_
2015_2_A.pdf 

 .61, ص1928لسنة  30قانون تنفيذ احكام المحاكم االجنبية في العراق رقم  (2)

(3)Combacau,J.Serge sur. Droit International public,2 nd Montchrestien Edition, 

1995. (1) , 

(1) Tanzi, Attila.Is damage distinct condition for the existence of an internationally 

wrong fullest , UN codification of state Responsibility, Dobbs ferry, N.y. ocean 1987 
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وإخالء  ١۹۸۷ج/٢۳۷في الدعوى المرقمة  ١۹۸۹/۸/۳۰ الصادرة بحقه من قبل محكمة جنايات البصرة بتأريخ

(( ١۹۹۰تموت  ٢٢في  من السجن حاال ما لم يكن موقوفا أو مسجون عن جريمة أخرى وصدر القرارسبيله 

وهكذا يجسد المشرع  وتطبيقات القضاء  قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية سواء كان الحكم (. ١۹)

ريمة ال يعاقب عنها غير مرة أجنبية أم وطنيا، وهو تجسيد يعبر عن فكرة العدالة التي تقضي بأن من أرتكب ج

واحدة
(1)

. 

 الفرع الثاني : القوانين العسكرية االجنبية ومقارنتها بالمحلية

ومع أن قانون العقوبات العسكري الجديد قد ع الجرائم المشمولة بأحكامه والتي يرتكبها العسكريون في البالد 

العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية إلى تلك البالد األجنبية عن وجودهم في قواعد عسكرية، أو التي يرتكبها 

في العراق، لكنه اختتم ذلك بالقول )في حالة عدم  عند قيامه بواجبه، أو الطالب الذي وفد أو يلحق في بعثة دراسية

التي تصدر بحق العسكري  محاكمتهم في تلك البالد( وهذا يعني أن القانون يعترف باألحكام الجنائية األجنبية 

مكلف يواجب أو بوظيفة أو بدراسة في الخارج، ويجعل من تلك األحكام مانع من محاكمتهم ثانية عن ذات ال

األفعال في العراق
  (2 )

. 

ر الجرائم بتعت" كان قانون العقوبات العسكري الملغي ينص على أنه :  من انتشاره , إذ ويبدو أن هذا النهج أكثر

وظيفته رسمية إلى تلك البالد عند قيامه بواجباته، وكذلك الجرائم التي التي يرتكبها العسكري الذي ذهب في 

يرتكبها األسرى في المعتقالت مرتكبة في العراق وتجوت محاكمة هؤالء سواء حوكموا في البالد األجنبية 

نونية في واكتساب الحكم األجنبي لدرجة البنات مسألة تقرر وفقا لألوضاع القا وعوقبوا من أجلها أم لم يحاكموا

الدولة التي صدر فيها، ألنه من قوانين تلك الدولة يستمد قوته. وعلى هذا األساس فأن بعض التشريعات الجنائية 

األجنبية ال تعترف للحكم الغيابي إال بطابع مؤقت، وبالتالي سوف لن يكون باإلمكان االعتراف للحكم الجنائي 

ا لهذا االتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الحكم الذي يصدر وطنية أم أجنبية بقوة النفاذ، ووفق -الغيابي 

غيابية ليس حكما باتا، ومن ثم ال يجوت أن تكون له قوة الشيء المقضي به، وأنه لن يكون من هذه الناحية قابال 

" للتنفيذ
(3)

. 

ن أصول المحاكمات من قانو( 243)تقضي المادة  بحي يختلف  الوضع في التشريع العراقيويستنتج الباح  ان 

المعدل بوصفها الحكم الصادر غيابيا بمنزلة الحكم الوجاهي يمضي ثالثين يوما  1971لسنة  23الجزائية رقم 

على تبليغه بالحكم الصادر في جنحه، وستة أشهر في الجناية، وذلك إذا لم يقدم المتهم نفسه إلى المحكمة التي 

مع اإلشارة إلى أن  ,أصدرت الحكم أو إلى أي مركز الشرطة ودون أن يعرض عليه خالل المدة المذكورة

المحكمة تقضي برد االعتراض إذا كان مقدمة بعد انتهاء مدته، ويعد الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي ال يقبل الطعن 

نى األحكام الصادرة باإلعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤيد أو ثوتست  ىفيه إال بالطرق القانونية األخر

 .المؤقت من هذه القاعدة

ما يعنينا في الحكم الجنائي األجنبي لغرض االعتراف له بقوته القانونية هو موافقته للنظام العام في بلدنا، وأهم 

ذلك ألنه من غير , جوهرية لكل تنفيذ اومطابقة الحكم األجنبي للقوانين في البلد المطلوب منه التنفيذ يعد شرط

ة غير موجودة في تشريعات البلد المطلوب بوقك العالممكن تنفيذ عقوبة صدرت عن محكمة أجنبية إذا كانت تل

التشريع الوطني، إذ من  هال يمكن االعتراف بعقوبة صدرت عن فعل لم يجرم فضال عن ذلك انه ,منه التنفيذ

 ,الصعوبة بمكان أن يطلب من الدولة في أن تتولى المعاقبة عن فعل يعد طبقا لوجهة نظرها ليس جنائية بطبيعته

لحكم الجنائي للنظام العام ليس في الحقيقة إال بحثا في قاعدة )ال جريمة وال عقوبة إال بنص(، وشرط موافقة ا

وهي من القواعد األساسية في القوانين الجنائية المعاصرة، ويجب على القضاء الوطني أن يتحرى عما إذا كان 

القانوني للجريمة، والمسوغ العادل  الحكم األجنبي قد صدر موافقة لها، وهي القاعدة التي يستند إليها الوجود

 |: الفرض العقاب، وهذه القاعدة تتفرع إلى مفهومين

                                                             

والتشريعات العربية  الدولية االتفاقياتفي  واألكساءن الالبطفؤاد ديب، تنفيذ احكام التحكيم الدولي بين ( 2)
 . 92 , ص4العدد، ،,  9188. والقانونية، االقتصاديةالحديثة، القسم الثاني، مجلة جامعة دمشق للعلوم 

 .93( المصدر نفسه, ص3)

العربية السعودية،  في المملكة واالجنبيةعبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان، تنفيذ احكام التحكيم الوطنية  (1)

 .44, ص2006. ،األمنيةرسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم 
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ال جريمة إال بنص : أي أن كل فعل يصدر عن نشاط الفرد هو مباح في مفهوم القانون الجنائي،  -المفهوم األول 

ال عقوبة إال بنص: أي أن القاضي  -كما أن كل امتناع ال يعد جريمة إال إذا ورد النص بتجريمه.| المفهوم الثاني 

في اختيار نوعية العقوبة التي يحكم بها وال في معدالتها، بل يلتزم بالنوعية والمعدل وكيفية التطبيق  اليس حر

(٢۳الذي تص | عليه القانون. وهذا ما ينفي القياس في التجريم وفي اختيار العقوبة )
(1)

. 

ة عن الجرائم المرتبطة بأمن الدولة الداخلي وامن المجتمعات ذات ويرى الباح  ويستنتج أن الخطورة الناجم

الطبيعة المعلوماتية خاصة في ظل التقدم العلمي في وسائل االتصال واالنتقال جعل منها خطر حقيقي قد يتحقق 

في أي لحظة، من هنا تبدو إشكالية أخرى وهي هل واكبت نصوص مكافحة الجرائم  االلكترونية الماسة بأمن 

الدولة الداخلي وامن المجتمعات تلك المتغيرات االجتماعية والعلمية، بحي  يمكن أن تكون هذه النصوص كافية، 

 أم أنها غير ذلك وتحتاج إلى تعديل.

 

 المطلب الثالث:  موقف المشرع العراقي والحماية الجزائية لمنتهكي الجرائم االلكترونية

أجزاء جديدة من التشريع المثير للمشاكل والمتعلق بالحريات المدنية الل السنتين الماضيتين، تم عرض خمسة خ

ويحد بشكل خاص من حرية التعبير. ستحدد هذه القوانين بعضاً من أهم األطر األساسية لصون الحريات المدنية 

التي تعود إال أنها تتكئ على وتعيد تجديد نقاط ضعف موجودة سابقاً في التشريعات غير الليبرالية و ,في العراق

ورقم  14(، وكذلك لسلطة االئتالف المؤقتة )مثل األمرين رقم 1969لإلدارة البعثية )مثل قانون العقوبات لعام 

(. كما أن هذه التشريعات تعاني من فقرات جديدة متعددة غير متوائمة مع التزامات العراق 2003لعام  18

 الدستورية والدولية.

. وربما تكون مسودة 2011إصداره بالفعل وهو قانون حقوق الصحفيين لعام واحد من هذه التشريعات قد تم  

قانون جرائم المعلوماتية العراقي هو األضعف من بين الخمسة على اإلطالق. كما أن القلق حوله له ما يبرره بما 

2012أن التصويت عليه من قبل البرلمان العراق سيتم في منتصف العام الحالي 
.(2)

 

 االلتزامات بموجب الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:  الفرع االول 

يعلي الدستور العراقي من شأن حرية "االجتماع واالحتجاج السلمي"، وكذلك حرية التعبير بما فيها "حرية 

(. 38العامة" )المادة الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنشر"، ما لم يهدد أي منها "النظام العام واألخالق 

وتنص  1966وبالمثل فإن العراق من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

من هذا العهد على أن لـ "كل شخص حرية التعبير" بما في ذلك "حرية السعي للحصول على وتلقي  19.2المادة 

ض النظر عن الحدود وذلك إما شفهياً أو كتابياً أو طباعة أو بشكل فني المعلومات واألفكار من كافة األنواع، بغ

أو من خالل وسائل إعالمية يقوم الشخص باختيارها." ويحدد النص أكثر فيقول أن أي عمل للحد من هذا الحق، 

حتمية  (، يجب أن ينجم عن ضرورة22.1( أو "حرية االختالط" )المادة 21كـ "حرية االجتماع السلمي" )المادة 

 21و 19.3للحفاظ على "األمن الوطني أو السالمة العامة والنظام، أو حماية الصحة أو األخالق العامة" )المواد 

 (22.2و 21(، أو في حالة االختالط واالجتماع "حماية حقوق وحريات اآلخرين" )المواد 22و

من أجل الموائمة مع هذه االلتزامات القانونية، هناك حاجة ألن يصدر المشرع العراقي قانوناً جديداً يوض  أن 

هذه القيود على الحريات تأتي دفاعاً عن الشعب ضد مخاطر جدية وآنية تتهدد األمن العام. وماعدا ذلك تشكل هذه 

                                                             

تين الحقوقية, منشورات  – األولى قانون العقوبات الطبعة يفً  يةالجرمٌ جة يالنتٌ  يتي,الهٌ محروس نصار  (1)

 .13, ص2011

 .1979لسنة  107قانون االثبات العراقي رقم  (2)
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ضة على الحريات التي يكفلها الدستور العراق القيود عوائق غير متواتنة أو ما يشبه العقوبات المفرو

)وااللتزامات القانونية بموجب االتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق
1
). 

 مسودة قانون جرائم المعلوماتية العراقي: مراجعة الموادالفرع الثاني :. 

دميها من قبل مجلس الوتراء تمت قراءة مسودة قانون جرائم المعلوماتية العراقي حول مزودي االنترنت ومستخ

. وتنتظر هذه المسودة اآلن أن تتم قراءتها والتصويت عليها في البرلمان العراقي كي تصب  2011في عام 

تشريعاً ملزما
(2)

. 

إن التعريف الفضفاض لكلمة "تشهير" يهدد النقد األساسي والضروري للسياسة وصانعيها. فبحسب مسودة 

يستخدمون االنترنت "إلضفاء تعابير أو صور أو أصوات أو أي وسائل أخرى  القانون، فإن األشخاص الذين

تتضمن اإلهانة لآلخرين" يكونون عرضة للسجن ضمن عقوبة أقصاها السجن لمدة سنتين ودفع غرامة تتراوح 

ترنت (. أما السجن مدى الحياة فهي عقوبة من يستخدمون االن22.3ماليين دينار عراقي )المادة  5إلى  3ما بين 

(، وكذلك هي عقوبة من "نشر أو ب  أنباء عن أحداث مضللة بهدف إضعاف 6.1"ألذية سمعة البالد" )المادة 

الثقة في النظام المالي االلكتروني، الوثائق التجارية أو المالية االلكترونية، أو أشياء مشابهة، أو اإلضرار بالثقة 

(6.3المالية في الدولة" )المادة 
(3).

 

كون التشهير مسألة مدنية. وحتى عندما يكون التشهير جريمة مدنية، يجب الفصل تماماً ما بين الدولة يجب أن ي 

كدولة والهيئات التي تعرضت "سمعتها" للتشهير، بما أن الحاجة إلى نقد الدولة ركناً أساسياً من أركان 

، يمكن أن تمنع فعلياً 6.3و 6.1بفقرتيها  6الديمقراطية الحقة. ولكن بالوضع الذي كتبت عليه حالياً، فإن المادة 

مجرد النقاش حول النظام االقتصادي أو المالي أو اإلداري للدولة ناهيك عن توجيه أي نقد له. إن أي نقاش مقنع 

ومستند إلى الحقائق وناقد للوضع الحالي يهدف إلى تشجيع اإلصالح، سيضعف الثقة في نظام الدولة بسبب 

ومن خالل مفهومها  22.3المنظور القريب على األقل. وعلى النسق نفسه، فإن المادة وضعه الحالي وذلك في 

الفضفاض لكلمة "إهانة" يمكن أن تشمل حتى المواد البريئة مثل الرسوم الكاريكاتورية للسلطات أو المقاالت 

)الساخرة التي تتناول تصرفات السلطة
4
). 

ريف الجرائم التكنولوجية ذات العالقة بـ "األمن" يعاني هو اآلخر وعلى مثال الفقرات المتعلقة بالتشهير، فإن تع

من الفضفضة. وهذا بدوره يهدد مساحة إعادة تقييم سياسة الدولة في المجال األمني أو الكالم عنها. إن تجريم 

خطورة نشر األفكار أو مناقشتها حتى إن كانت أفكاراً حول األمن الوطني يجب أن يرقى إلى معايير تقيس مدى 

التهديد المزعوم أو مدى احتمال أن يكون تهديداً خطيراً ومباشراً على أمن الشعب على أرض الواقع. ولكن العديد 

من مواد مسودة القانون ال ترقى إلى مثل هذه المعايير. "إن إنشاء موقع الكتروني أو إدارته بهدف تشجيع أو 

(، و"نشر معلومات حول إعداد واستخدام المواد القابلة 4.1تسهيل تنفيذ أفكار هدامة للنظام العام" )المادة 

(، جميع 5.2(، أو "نشر معلومات حول استعمال مواد لتغيير الفكر" )المادة 4.3لإلشتعال أو المتفجرة" )المادة 

ترقى إلى المعايير المذكورة هذه المواد ال
.(5)
 

، كان قد تم استخدامها ضد الصحفيين الذين يكتبون عن حدوث 4.2وكذلك ( 4.1) 4إن المواد المقابلة للمادة 

هجوم إرهابي مثالً. وسيسم  هذا القانون بمضايقة الصحفيين قانونياً لمجرد أن يكتبوا عن مشكلة استخدام 

ثالً أحد السياسيين. وبالفعل ففي مسودة المخدرات في منطقة معينة ما يمكن استخدامه لمعاقبة صحفي انتقد م

                                                             

 المعدل 1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  (1)

صعب ناجي عبود, الخبرة ودورها في االثبات في الدعوى االدارية, مجلة العلوم القانونية , كلية الحقوق,  (2)

 121, ص2019, 6, عدد3مجلد 

 .24علي ابراهيم توفيق  ابراهيم اغا العباسي, مصدر سابق, ص (3)

عبد هللا عبد الرحمن , االنترنت والقانون الجنائي, االحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة باألنترنت, دار  (1)

 58, ص1999, القاهرة, 1النهضة العربية , ط

 60( المصدر نفسه, ص2)
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قانون االنترنت اليتم تجريم هذه األفعال التي تم تعريفها بشكل فضفاض وحسب، ولكنها تخضع أيضاً لعقوبات 

 25قاسية جداً. وتتضمن العقوبات الرادعة التي ينص عليها القانون السجن مدى الحياة وغرامات تتراوح ما بين 

ألف دوالر أمريكي وهو أكثر بعشر مرات من دخل  32ألف إلى  16عراقي )ما بين مليون دينار  50إلى 

المواطن العراقي العادي(. وهكذا فإن العقوبة غير متواتنة على اإلطالق مع التهديد المزعوم
.(1)

 

اص كما تفتقد مسودة القانون موضع نقاشنا األنواع األخرى الضرورية من الحماية للمخبرين في القطاعين الخ

نشر أي مواد تم الحصول  19.1اعتراض البيانات المالية، كما تحظر المادة  9والمادة  7إذ تمنع المادة  , والعام

, عليها بشكل غير قانوني. ويجب تعزيز هذه المواد بفقرة تسم  بمثل هذا النشر إن كان يصب في المصلحة العامة

الكترونياً من مجهول بخصوص احتيال ما يمارسه شخص  وكمثال على ذلك نورد أن يتلقى أحد الصحفيين بريداً 

في وظيفة عامة ولكن عن طريق بنوك خاصة مثالً. إن مسودة القانون الحالية تجرم مثل هذا الفعل بغرامة تصل 

ماليين دينار عراقي والسجن لمدة عشر سنوات. ومثل هذه العقوبة تشكل رادعاً خطيراً في وجه قيام  10حتى 

 .ابة عن األمر حفظاً للمصلحة العامةالصحفي بالكت

في هذه األثناء فإن الدخول بشكل كامل للحصول على المعلومات الخاصة باألفراد من قبل السلطات مسموح به 

من دون أي عوائق. فمثالً "االمتناع عن تقديم أي معلومات أو بيانات للسلطات اإلدارية" موضوع في خانة 

ً أو مذكرة للحصول على هذه المعلومات  الجريمة بينما ال يوجد ما ينص على وجوب أن تقدم السلطات سببا

أذناً مماثالً للـ "السلطات األمنية والجهات المسؤولة عن إصدار الرخص". وهذا  13(. وتعطي المادة 18)المادة 

اتها من ما قد يسم  مثالً ألي من السلطات الحكومية بأن تطلب من وسائل اإلعالم الكشف عن مصادر معلوم

دون أن تبرت أي سبب لمثل هذا الطلب
.(2)

. 

إنه ال بد من انتهاج سياسة جنائية واضحة وتكون كفيلة بمواجهة الجرائم االلكترونية، مما سبق يرى الباح  

بحي  يتوفر لهذه السياسة مقومات النجاح من المناقشة المستفيضة والتخطيط الشامل والجهات التنفيذية القادرة 

والناشطة،  واألدوات التشريعية والقضائية المتخصصة والفاعلة لتتكلل الجهود المبذولة بالنجاح في اإلطار العام 

لهذه السياسة في مواجهة الجرائم االلكترونية بصورة شاملة متكاملة وقابلة للتطور بحي  تواكب مستجدات 

 .اتاتالعصر وتتوافق مع مبادرات التعديل والتطوير ومراكمة االنج

 النتائج

يجب أن تخضع مسودة قانون جرائم المعلوماتية للمراجعة من أجل إبرات المبدأ القائل بأن العبء يقع دوماً على 

عاتق الدولة إلظهار أن الحد من الحريات يأتي دفاعاً عن الشعب تجاه خطر حقيقي محدق ومحتمل. إن فرصة 

قراءة النهائية لها في مجلس النواب العراقي في األسابيع القادمة. المراجعة موجودة بما أن مسودة القانون تنتظر ال

إما إن لم تتم مراجعتها، فسيصب  هذا القانون حلقة أخرى من سلسلة القوانين الضعيفة التي تحتوي على العديد من 

ي السنوات القادمة في الفقرات غير الليبرالية الموروثة من اإلدارات الثالثة السابقة في العراق، وقابلة لالستخدام ف

البالد بالرغم من أنها غير متوائمة مع معظم االلتزامات القانونية األساسية التي التزم بها العراق بموجب دستوره 

 .الحالي والتزاماته الدولية
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