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بسم هللا الرحمن 

 الرحيم

 

ُحوا فِي اْلَمَجالِِس  ﴿ َها الَِّذيَن آََمُنوا إَِذا قِيَل لَُكْم َتَفسَّ َيا أَيُّ

ُ َفاْفسَ  ُ لَُكْم َوإَِذا قِيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا َيْرَفِع َّللاَّ ُحوا َيْفَسِح َّللاَّ

ُ ِبَما َتْعَملُوَن  الَِّذيَن آََمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاَّ

 ﴾ َخِبير  

[ 11المجادلة: اآلية  ]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التكنولوجيا نجحت في تحديد موقعك على 

ى البحث عن تقنية تحدد فيها 
ّ
األرض، تبق

 موقعك في الحياة.

 

 جمال حسين علي

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلهــــــــداء
 
 
 
 

تضيق الكلمات وتقصر املعاني، 

فأنت الرقيقة والرفيقة وجنة هللا على 

 األرض، إليك وحدك يهدى هذا العمل

            "أمي" ...

 
 

 التوجي محمدالطالب:                                    



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كر ــــش

 رفانــوع
 

من ال يشكر الناس لم يشكر هللا، من هذا الباب أتقدم 

ويا ـــــ"باخفيسور وبأسمى عبارات الشكر والعرفان للبر

والذي كان خير عون وأوفى مرشد إلنجاز هذا العمل،  س"ـــــــدري

ة انجاز والذي  لم يبخل عليَّ بمالحظاته ونصائحه طيلة مدَّ

ك هللا ملا يحب ويرض ى.
َ
ق

َّ
 هذا العمل، وف

 

 
 
من قريب أو بعيد في  والشكر موصول لكل من كان عونا

انجاز هذا العمل خاصة الدكتور "شوقي نذير" و البروفيسور 

 "عثماني عبدالقادر" . :ك" والزميل العزيزو"منصوري املبر
 

الكريمة لقبولهم مناقشة هذه  املناقشة ء لجنةوإلى أعضا

رشيدة،  ةكابويد/ املصري مبروك، د. أ.  :الرسالة كل باسمه

 .د. ماينو جياللي"و د. بن عومر محمد الصالح، 

 
التوجي الطالب:                                      

 محمد
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 ةــــــــدممقـــــــ
تقف ضد األنظمة القانونية اليت تسري النظام  منبوذةلطاملا شكلت اجلرمية ظاهرة اجتماعية         

جلرمية سلوك يعكس خلل ما يف شخصية اجملرم الذي قد العام للدولة، واألعراف اخلاصة باجملتمع، فا
أو حىت اجلسمية على حد تعبري الكاتب اإليطايل "سرياز  ،لرتكيبته النفسية بالفطرة نظرا   يكون جمرما  

وراء  ريه سعيا  غأو إيذاء  ،، حبيث تكون له نزعة إجرامية بالوراثة تدفعه الرتكاب جرمية ما1لومربوزو"
ففي كثري من اجلرائم يكون الدافع من  ،يهدف إىل االنتقام أو قد يكون جمرما   التَّلذذ والبهجة،

عتداء على شخص معني له معه كأن يقوم اجلاين باإل  ؛ارتكاب اجلرمية هو االنتقام وذلك بصورة فردية
 ،سابقة ما، أو عن طريق االنتقام من مجيع اجملتمع على أساس ظرف معني قد عاشه اجملرم يف طفولته

 اجملتمع. فئاتمما دجعله أداة حادة هتدد كل  ، دجد من يرشده أو يعينه عليهومل

ال ميكن القول أن اجلرمية وليدة عصر معني أو جمتمع حمدد بعينه، فاجلرمية ظاهرة وجدت و  
والذي ال شك فيه أن أول جرمية مت ارتكاهبا على سطح األرض كانت  ،على األرض بوجود اإلنسان

مية توازي يف اخلطورة اإلجرامية وجد جر كما ال ت ،ع من نوعها إىل وقتنا احلايلهي األخطر واألبش
بواسطتها ، ولكن الشيء الذي يتغري من عصر إىل عصر هو الطريقة واألداة اليت ترتكب 2جرمية القتل

والذي يظهر يف العديد من احلاالت عبقرية اإلنسان ومقدرة العقل على أن يسبق األنظمة  ،اجلرمية
رفية أو القانونية يف إدجاد آليات جديد متطورة وفعالة، تسهل ارتكاب اجلرمية وحتد من تطبيق الع

 حيدث مع العديد من اجلرائم اليت يعجز القانون على املعاقبة عليها تطبيقا   االقانون، وهو بالفعل م
 ملبدأ الشرعية. 

                                                           

واضع أسس احلركة العلمية يف ، 1909  سنة، وتويف1836 سنة شهري وعامل يف اجلرمية ولد يفسرياز لومربوزو: طبيب إيطايل  1
وله نظريه شهرية تعرف  ،ملدرسة التكوينية واليت اهتمت بنظريات تفسري السلوك اإلجراميامؤسس جمال الدراسات  اإلجرامية، 

ط،  ، ب.-دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة ألسباب اجلرمية-إلجراميةأمحد عبد الاله املراغي، الظاهرة ا ظر:ـــــان .""بالرجل اجملرم
 . 79 ، ص2018مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 

تطرق لقد و  ،ويعترب القتل أخطر اجلرائم إىل وقتنا احلايل ،تعترب جرمية قتل قابيل هلابيل أو جرمية ارتكبت على سطح األرض 2
َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ ََنْ آَدَم بِاحلَْقِّ ِإْذ قَ رَّبَا ﴿ :، وذلك يف قوله تعاىلمن سورة املائدة 31إىل  27يف اآلية من القرآن إىل هذه اجلرمية 

َا يَ تَ َقبَُّل اللَُّه مِ  ُمتَِّقنَي*لَِئن َبَسطَت ِإىَلَّ يََدَك لِتَ ْقتُ َلَِن َمآ أَنَاْ َن الْ قُ ْربَانا  فَ تُ ُقبَِّل ِمن َأَحِدِِهَا وملَْ يُ تَ َقبَّْل ِمَن اآلخر قَاَل ألقْ تُ َلنََّك قَاَل ِإَّنَّ
َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجَزآءُ   ْثِْي َوِإْثَِْك فَ َتُكوَن ِمنبَِباِسٍط يَِدَي إِلَْيَك ألقْ تُ َلَك ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمنَي*ِإينِّ أُرِيُد أَن تَ ُبوَء بِإِ 

رِض ِلرُيِيَُه َكْيَف يُ َوارِي َسْوءة *َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيِه فَ َقتَ َلُه فََأْصَبَح ِمَن اخْلَاِسرِيَن*فَ بَ َعَث اللَُّه ُغرَابا  يَ ْبَحُث يف األالظَّاِلِمنيَ 
 .﴾ءة َأخي فََأْصَبَح ِمَن النَّ اِدِمنيَ َأِخيِه قَاَل يَا َويْ َلَتا أََعَجْزُت أَْن َأُكوَن ِمْثَل َه َذا اْلُغرَاِب فَُأَوارَِي َسوْ 
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ن إىل و رمسارع اجمل ،تالحقةكتشافات العلمية املويف ظل التطورات التكنولوجية السريعة واإل  
ودون بذل أي  ،العمل على االستفادة من هذه األدوات بطريقة تكفل ارتكاب اجلرمية بكل سهولة

عدم اكتشفها أو احلصول على أدلة تدين فاعلها، ومن بني هاته اجلرائم مبا يضمن  ،جمهود عضلي
 ."باجلرمية اإللكرتونية"اليت نتجت عن الثورة العلمية ما يعرف 

مراحل هامة حتدد السياق  ةجلرمية اإللكرتونية يتوقف عند ثالثلتطور ما يعرف باإن املتتبع  
التارخيي لظهور هذه اجلرمية وتطورها، ويعود التأريخ للجرمية اإللكرتونية من بداية ظهور اإلنرتنت إىل 

جمال تكنولوجيا غاية السبعينات من القرن العشرين، حيث ميثل ظهور اإلنرتنت ساعتها ثورة يف 
املعلومات واالتصاالت، واقتصرت اجلرمية اإللكرتونية املرتكبة وقتها على جرائم العبث بالبيانات 

د قزنة يف احلاسوب وتدمريها سواء كانت تابعة ملؤسسات عامة أو خاصة، أما عن املرحلة الثانية فخامل
واخرتاع  ،اخرتاق احلواسيب وخطرية مثل ةوظهور جرائم جديد ،شهدت تنامي كبري للمعلوماتية

عن ظهور فئة إجرامية  الفريوسات اإللكرتونية اليت تعمل على االخرتاق واإلتالف والتدمري، فضال  
 .1"اهلاكرز" تسمية جديدة يطلق عليها

فاجلرمية  ،وهي أكثر املراحل خطورة ؛التسعينات إىل وقتنا احلايل بداية املرحلة الثالثة متتد من  
مل تعد جمرد صورة لالعتداء على نظام معلومايت معني عن طريق استخدام الفريوسات أو اإللكرتونية 

هلا أبعاد وأهداف خطرية، فهي اليوم تعمل على إحلاق الضرر  تإَّنا صار  ،غريها من الوسائل األخرى
، نشر اإلرهاب واملساعدة على التجنيد له يفتساعد  فهيواملبادئ العامة للمجتمعات،  تبكل الثواب

بالقدر الذي استطاعت به إذ باإلضافة إىل العمل على توسيع أنشطة اجلرمية املنظمة مبختلف صورها، 
بقدر ما استطاعت أن  ،تكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت أن تساعد يف نشر التواصل والعوملة بني الناس

هذه اجملتمعات ستوى تطور عن مبعض النظر  ،تساعد يف تفشي أخطر صور اإلجرام بني اجملتمعات
 من عدمه. 

                                                           

مقالة منشور على شبكة اإلنرتنت، متاح على الرابط:                        ،انية وتطورهارب تعريف اجلرائم السي :السيرباين ناجي مالعب، األمن 1
http://www. sdarabia.com03/2019/ 02ع: طالإل، تاريخ ا .             

http://www.soutalomma.com/
http://www.soutalomma.com/
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اجلرمية اإللكرتونية  ؛مظاهر اجلرمية اإللكرتونية يف عصرنا احلايل جدير بالذكر أن من أبرزو      
واليت ال تقل خطورة عن اجلرائم املرتكبة بواسطة احلاسوب أو  ،املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال

 . اإلنرتنت

على وضع  هلا، عملتعض التشريعات الغربية بوانطالقا  من هذه اخلطورة، وإدراكا  من   
على اجلرائم  ا النوع منوذلك من خالل إضافة مواد عقابية جترم هذ ؛قوانني حتد من هذه الظاهرة

 يف غالبيتها مل تقمنما يف التشريعات العربية يالتشريع الفرنسي واإلجنليزي واألمريكي، ب من غرار كل
 يف ذلك؛ مثل ستثناءاتمع وجود بعض اإل ،جرمية مااب ارتكاهلاتف النقال يف ف يوظبتجرمي ت

املشرع اإلمارايت والسعودي، بينما املشرع اجلزائري مل دجرم النشاطات املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال 
أو املعلوم من الدين، أو  ،إال يف جرائم حمدد متس اإلساءة لشخص الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 ية عن طريق استخدام اهلاتف النقال.اإلساءة لشخص رئيس اجلمهور 

 علىاجلانب اإلجرائي قد واكب هذا التطور من خالل العمل بأن ويف نفس السياق جند  
 ،أو غريه من الوسائط اإللكرتونية األخرى يف الكشف عن اجلرائم ومرتكبها ،ستعانة باهلاتف النقالاإل

 04-09 رقم: القانون به، وما جاء 1زائرياجل وهو ما يظهر يف بعض نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية

، والذي حدد فيه املشرع مجيع 2املتعلق بالوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
جرمية ذات  التحقيق يفوهم بصدد  ،جراءات اليت دجب على سلطات التحري والتحقيق العمل هبااإل

وجب هذا القانون عمل على تأسيس هيئة وطنية ملكافحة طابع إلكرتوين، كما أن املشرع اجلزائري مب
 اجلرائم ذات الطابع اإللكرتوين.

األول يتمثل يف عالقة  ؛تظهر أِهية الدراسة من خالل عاملني أساسينيعلى ما ذكر؛  وبناء  
خماطر  ة األفراديغالبل هالتواصل األوىل يف العامل، مع ج اهلاتف النقال باجملتمع حيث أصبح وسيلة

                                                           

املعدل واملتمم، املتضمن قانون اإلجراءات  1966يونيو  8ه املوافق 1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66األمر رقم  1
 .1966يونيو  9، املؤرخة 48اجلزائية، ج ر ج ج، ع 

تضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ، امل2009غشت  5املوافق ل  :  1430شعبان  14املؤرخ يف  04-09القانون رقم  2
 .2009غشت  16، املؤرخة 47املتصلة بتكنولوجيا األعالم واالتصال ومكافحتها، ج ر ج ج، ع 
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 ،لذلك حناول من خالل هذه الدراسة لفت نظر اجملتمع إىل خطورة اهلاتف النقال ،هاته الوسيلة
التعامل معه بطريقة حذرة مما يوجب  ،على احلياة اخلاصة واالقتصادية لألفراد ا  حبيث يشكل هتديد

 عتماد عليه بشكل مطلق يف ختزين املعلومات السرية واهلامة.وعدم اإل

الفراغ التشريعي الذي يواجه اجلرائم املرتكبة بواسطة  ؛ فيتمثل يفعامل الثاينلبالنسبة لأما   
تنبيه املشرع إىل خطورة  يوجب ضرورةمما  ،وخاصة اخلطرية منها ،اهلاتف النقال يف بعض احلاالت

دفع املشرع إىل استحداث  العمل على نع هذه الوسيلة واألنشطة اإلجرامية اليت قد تنتج عنها، فضال  
يف و ، يف معظم األحيان تهااليت ال تتم متابعو  ،اهلاتف النقالاملرتكبة بواسطة انني خاصة باجلرائم قو 

يتم تطبيق نصوص تقليدية ال تتالءم واجلرمية املرتكبة اليت تأخذ الطابع  تهاتابعت محالة ما مت
 اإللكرتوين أكثر منه الطابع التقليدي.

إىل أي مدى استطاعت  :راسة اإلشكالية التاليةتطرح الد ،ومن خالل ما سبق التطرق إليه
َّناط املستحدثة يف عامل اجلرمية، وخاصة تلك املرتكبة بواسطة وص اجلنائية التقليدية مكافحة األالنص

اجملتمعات إىل نصوص جنائية معاصرة قادرة على مكافحة هذه  اهلاتف النقال ؟ وما مدى حاجة
  األَّناط ؟

 التالية: الفرعية التساؤالتحتت هذه اإلشكالية يندرج و 
 خصائصها اليت متيزها عن باقي األَّناط اإلجرامية األخرىجبرائم اهلاتف النقال، وما ملقصود اما  -

 ؟
 ؟ رائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقالاجلصور  فيما تتمثل -
اتف فيما تتمثل اإلجراءات املتبعة اخلاصة بالتحري والتحقيق عن اجلرائم املرتكبة بواسطة اهل -

 ؟ النقال
ما مدى حجية الدليل اإللكرتوين يف إثبات اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال، مقارنة حبجية  -

   األدلة التقليدية ؟
 

 ؛املنهج الوصفي املتمثلة يف:املناهج من  جموعةمبمتت اإلستعانة اإلشكالية هذه لإلجابة عن  
وصف  الوقوف على األحياناليت حتتاج يف الكثري من و  ،بالنظر إىل الطبيعة التقنية للموضوعوذلك 

، والطرق اليت تتم هبا هذه اجلرائم؛ األمر الذي يتطلب بعض اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال
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الوصف الدقيق ملختلف األجزاء والربجميات اليت يتكون منها اهلاتف النقال باعتباره الوسيلة الرئيسية 
النصوص القانونية اليت اعتمدنا  خالل حتليلاملنهج التحليلي من و  اجلرائم.الرتكاب هذا النوع من 

فيما اعتمده املشرع اجلزائري من  واليت وجب حتليها إلظهار أوجه الصواب والقصور ،عليها يف دراستنا
ضي تعن اآلراء الفقهية اليت تق فضال   أحكام خاصة باجلرائم اليت ترتكب بواسطة اهلاتف النقال،

إضافة إىل . سواء من خالل الرتجيح أو النقد ؛بشأهنارأي الها وعرض ليف بعض احلاالت حتليرة الضرو 
من أجل مقارنة األحكام واإلجراءات اليت نص عليها املشرع ستعانة به اإل الذي متتاملنهج املقارن 

لنقال، ومقارنتها مبا اجلزائري فيما يتعلق باجلرائم اإللكرتونية، ال سيما املرتكبة منها بواسطة اهلاتف ا
، خاصة التشريعات ذات السبق يف هذا اجملال، وذلك قصد استنباط هأورده التشريع املقارن يف أحكام

القصور لدى املشرع اجلزائري وتقدمي توصيات من شأهنا حتسني املنظومة التشريعية اجلزائرية املرتبطة 
  هبذا النوع من اجلرائم.

الفصل  خصص ؛الدراسة إىل فصل متهيدي وبابني هذه مت تقسيم ،سبقا على م وعطفا  
املضامني ، وذلك من خالل دراسة اهلاتف النقال ائم املرتكبة بواسطةألحكام العامة للجر لالتمهيدي 
املرتكبة بواسطة  يف املبحث األول، مث لإلطار املفاهيمي للجرائم تكنولوجيا اهلاتف النقالل املفاهيمية

 . ث الثاينيف املبح اهلاتف النقال
لحماية املوضوعية من اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف ل فقد خصص ؛لباب األولبالنسبة لأما   
يف الفصل  جرائم األشخاص واألموال املرتكبة بواسطة اهلاتف النقالوذلك من خالل دراسة  النقال،

  .اتف النقالخرتاق اإللكرتوين بواسطة اهلجرائم اإلاألول، أما الثاين فقد خصص لدراسة 

لحماية اإلجرائية من اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف الدراسة مت التطرق فيه لمن الباب الثاين  
يف  بة بواسطة اهلاتف النقالكآليات البحث والتحري عن اجلرائم املرت، وذلك من خالل دراسة النقال

يف  رتكبة بواسطة اهلاتف النقالدلة اإلثبات يف اجلرائم املالفصل األول، وكذلك من خالل التعرض أل
 الفصل الثاين، وتفصيل ذلك على النحو التايل:
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 الفصل التمهيدي:
 األحكام العامة للجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال

 
 أهم اجنازات القرن احلادي والعشرون، حيث مت اخرتاعه على يد األمريكي ىحدإيشكل اهلاتف 

من  كثريعلى هذا املشروع على يد ال حسيناتلتتواىل بعدها العديد من الت ،"الكسندر جراهام بل"
 ال".و موتور يف شركة " مهما   ، ولعل من أِههم الباحث "مارتن كوبر" الذي كان يشغل منصبا  نيالباحث
 

ضافة إليه من بتطور التقنيات امل بل واصل تطورهعند مرحلة معينة، يف تطوره مل يتوقف اهلاتف و 
طرق استعماله من يف استخداماته و يف ت اتقنيات اهلاتف تطور  شهدتحبيث حقبة زمنية إىل أخرى، 

وذلك من  ،يشكل عالمة جتارية متثل رأس مال كبري يف األسواق العاملية إىل أن أصبحشخص آلخر، 
قد واإلصدارات، و خالل عديد الشركات اليت تتسابق يف هذا اجملال من أجل اجناز أهم العالمات 

ظهرت يف شكل جرائم مرتكبة  صاحب هذا التطور عدة استخدامات غري مشروعة للهاتف النقال
ما تطور كلف، حديثة جرائم إلكرتونيةشكل يمنها ما دية، و منها ما هو ذو طبيعة تقلي، فتهبواسط

 .وخطورة   كلما زادت هذه اجلرائم اتساعا    ،اهلاتف النقال وتقنياته
 

تكنولوجيا ل املضامني املفاهيميةإىل  التطرقاول من خالل هذا الفصل التمهيدي نحسوعليه 
)املبحث النقال  املرتكبة بواسطة اهلاتف ، مث لإلطار املفاهيمي للجرائم(املبحث األول) اهلاتف النقال

 .الثاين(
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 مبحث األول:ـــال
 ف النقالـــــــهاتـيا الــــتكنولوجل مفاهيميةـــــمضامين الـــــال

 
تكنولوجيا املعلومات ما يعرف اليوم باألمة الرقمية، اليت تعتمد يف تواصلها على  نتج عن 

بني  وشيوعا   واليت من بينها اهلاتف النقال الذي يعترب أكثرها استعماال  غالبا ، الوسائط اإللكرتونية 
فهو يف معظم األحيان ال يتطلب  ،من أِهها سهولة استخدامه؛ الناس، ويعود ذلك إىل عَدة أسباب

اليت تتيح إمكانية التنقل به من مكان آلخر دون أن يسبب  هباإلضافة إىل خفة وزن ،معرفة فنية كبرية
 .أي إزعاج

تقنيات وشبكات مث )املطلب األول(،  هنتطرق إىل مفهومونظرا  ألِهيته يف حياة األفراد، لذلك  
  اهلاتف النقال )املطلب الثاين(.

 

 الهاتف النقال.  مفهوم طلب األول: الم
إَّنا  ،إن اهلاتف النقال كغريه من األدوات التكنولوجية األخرى مل يكن وليد الصدفة والعشوائية

كسر حاجز املكان والزمان،   هود وأحباث علمية مستمرة حاول من خالهلا الباحثنيجل نتيجة   ظهر
)الفرع الثاين(،  ه بعد ذلكتعريفنتطرق ل(، مث وهذا ما دجعلنا نبحث يف نشأة اهلاتف )الفرع األول

 مكونات اهلاتف النقال )الفرع الثالث(. ف
  ف.ــــــأة الهاتـــــالفرع األول: نش
حيث أجريت أول مكاملة هاتفية ناجحة، وكان ذلك  م1860اهلاتف إىل العام اخرتاع يعود تاريخ 

من أنشأ نظام  ل"الكسندر جراهام بل" أو  على يد األملاين "فيليب رايز"، بينما يعترب األمريكي
"شركة بل للتليفونات" يف العام  :شركة للتليفونات حتت مسمى تأسيسه أول عن فضال   ،اهلواتف
يف مدينة "نيوهافن" بوالية "كونيكتيكت" م 1978للهواتف عام  مركزفتتاح أول ومت ام، 1877

اتفي مع "توماس واتسون" بني نيويورك استطاع "بل" إجراء حديث ه 1915األمريكية، ويف العام 
  .1وسان فرنسيسكو

                                                           

، العدد 1 اجلمال مسري حامد عبد العزيز، املشكالت القانونية الستخدام اهلاتف النقال، جملة الفكر القانوين واالقتصادي، اجمللد 1
 . 209، ص 2010ها، ، جامعة بن2
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وذلك من خالل نقل  ،أول اخرتاع لالسلكي من طرف اإليطايل "ماركون" م1896وشهد العام 
طرحت شركة "بل"  م1971دون احلاجة إىل أسالك، ويف العام  الصوت على مسافات بعيدة نسبيا  

استخدام النظام الرقمي للهواتف النقالة بالواليات م بدأ 1991أول نظام للهاتف النقال، ويف سنة 
املتحدة األمريكية، وهو نفس العام الذي طبق فيه النظام الشامل الكوين التصاالت اهلاتف النقال يف 

  .1أوروبا، وهو النظام املستخدم يف أغلب الدول العربية
 الفرع الثاني: تعريف الهاتف النقال.

  :صطالحيةإلإىل حتديد مصطلح اهلاتف النقال من الناحية اللغوية واق من خالل هذا الفرع نتطر      
 التعريف اللغوي: -أول  

تاف، وتأيت مبعىن الصوت اجلايف العايل، ويقال اهلتف واهلُ  ،فَ كلمة هاتف مشتقة من الفعل هتَ       
 .2وقيل الصوت العايل، ومسعت الصوت يهتف إذا كنت تسمع الصوت وال تبصر أحد

 :صطالحيإلالتعريف ا -ثانيا  
 ةطبيعالذلك إىل يرجع و  ،صطالحية شديد التعقيدإليعترب تعريف اهلاتف النقال من الناحية ا

وصف للحالة التقنية للهاتف النقال،  عظم التعريفات الفقهية ما هي إالن مفإلذلك و  ،التقنية للهاتف
خرى إىل الشكل الذي ميكن أن األ"اآللة اليت حتول الصوت واإلشارات الصحيحة  :على أنه رفَ فعُ 

  .3إىل املواقع البعيدة، حيث يستلمان ويعيدان املوجات إىل اإلشارات الصحيحة" يرسل
تحويل الصوت وإشارات السماع أو باهلاتف عبارة عن آلة ختتص يعترب بأن هذا التعريف  إن

خذ على ؤ صحيحة، وي ة توجيه املوجات يف إشاراتوذلك من خالل استالم وإعاد ،الرؤية من بعيد
مما دجعل هذا  ،هذا التعريف أنه جاء بسيط وركز على جانب الصوت أكثر من اجلوانب األخرى

 التعريف ينطبق على اهلاتف السلكي دون اهلاتف النقال ذو امليزات واخلصائص املتطورة.

                                                           

 .10 اجلمال مسري حامد عبد العزيز، نفس املرجع، ص 1
 .26 ار إحياء الرتاث، بريوت، صط. الثالثة، د، 15 ابن منظور، لسان العرب، ج 2
حبث مقدم إىل جملس القضاء كجزء من  -دراسة حتليلية مقارنة –قاسم حسن عبد القادر، مكافحة جرائم اهلاتف النقال  3

 .05/05/2018، تاريخ اإلطالع www.krjc.org على املوقع:متاح ، 2012 يف الرتقية مت طبعهمتطلبات 



 الفصل التمهيدي: األحكام العامة للجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال

 

10 

 

ة من تصال السلكية تعمل من خالل شبكا"وسيلة  :على أنه ويعرف اهلاتف النقال أيضا      
وترتابط فيما بينها بواسطة خطوط ثابتة وأقمار  ،أبراج البث املوزعة لتغطية مساحات معينة

 .1"صناعية
واليت تدخل  ،إىل نوعية تكنولوجيا اهلاتف النقال يشريوخبالف التعريف األول،  هذا التعريف    

عن طريقة عمل  فضال  ضمن نظام االتصاالت الالسلكية وهو ما دجعلها خمتلفة عن اهلاتف الثابت، 
وهو ما يعرف  ،وزعة لتغطية مساحات معينةاملالذي يعمل من خالل شبكة أبراج البث  النقالاهلاتف 

 .""بشبكة التغطية
والذي يعتمد على  ،تصال"أحد أشكال أدوات اإل :على أنه كذلك  نقالاهلاتف ال يعرفو 

ومع تطور أجهزة  ،مساحات معينة تصال الالسلكي عن طريق شبكة من أبراج البث املوزعة ضمناإل
حبيث أصبحت تستخدم   ،اهلاتف اخللوي أصبحت األجهزة أكثر من جمرد وسيلة اتصال صويت

ميكنها التصوير بنفس نقاء ووضوح الكامريا  ةكأجهزة كومبيوتر وتصفح اإلنرتنت، واألجهزة اجلديد
 .  2"الرقمية، وكذلك ميكن إرسال الرسائل القصرية ألي مكان يف العامل

 

 :يةالتالالنتائج  إن استقراء هذا املفهوم يؤدي بنا إىل استخالص
 اهلاتف النقال هو أحد أشكال االتصال. -
ال ميثل وسيلة اتصال صوتية فقط، وإَّنا يستخدم كجهاز كومبيوتر وأداة لالتصال  نقالاهلاتف ال -

 باإلنرتنت.
 ت اليت تتوفر عليها الكامريا الرقمية.وبنفس االمتيازا ،ككامريا  نقالإمكانية استخدام اجلهاز ال -

تكنولوجية  آلةمن مفاهيم للهاتف النقال، ميكن القول بأنه: "خالل ما سبق التطرق إليه  ومن
تصال الالسلكي، تعمل عن طريق شبكة من أبراج البث موزعة لتغطية يتم استخدمها يف اإل حديثة

 ."ة عرب خطوط ثابتة وأقمار صناعيةمساحات معين
 

                                                           

دراسة  -سائد سعيد حممد رضوان، اعتماد الشباب الفلسطيَن على صحافة اهلاتف احملمول كمصدر لألخبار وقت األزمات 1
، كلية اآلداب، اجلامعة اإلسالمية، غزة، املوسم للحصول على درجة املاجستري يف الصحافة رسالة مقدمة  استكماال   -ميدانية

  .78 ، ص2017-2016اجلامعي 
طارق عفيفي صادق أمحد، اجلرائم اإللكرتونية )جرائم اهلاتف احملمول(، ط. األوىل، املركز القومي لإلصدارات القانونية،  2

 .14 ، ص2015القاهرة، 
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 .نقالع الثالث: مكونات الهاتف الالفر 
وأخ  رى غ  ري مادي  ة، وه  ذا م  ا س  نتناوله م  ن خ  الل ه  ذا  ،م  ن تركيب  ة مادي  ة نق  اليتك  ون اهل  اتف ال  

 :على النحو التايل الفرع
  :نقالالمكونات المادية للهاتف ال -أول  

 :مادية داخليةية خارجية، ومكونات إىل مكونات ماد نقالتنقسم املكونات املادية للهاتف ال     

ـــة: -1 ـــة الخارجي ـــات المادي تظه   ر املكون   ات املادي   ة اخلارجي   ة يف مجي   ع األدوات ال   يت ميك   ن  المكون
رؤيته   ا ب   العني اجمل   ردة، كم   ا ت   رتبط ه   ذه األدوات بنوعي   ة اجله   از ومظه   ره اخل   ارجي واجلي   ل ال   ذي 

ظه  ر اجله  از،  ، وم  ن ب  ني األدوات اخلارجي  ة لله  اتف اخلل  وي، وج  ه اجله  از اخل  ارجي،1ينتم  ي إلي  ه
 .SIM)) السماعة، الشاشة، الشحن، اللوحة الداخلية، املايك، قاعدة كارت سيم

يف مجيع  نقالالاهلاتف هاز الداخلية جلتتمثل املكونات املادية  المكونات المادية الداخلية: -2
وهي عبارة عن جمموعة مقاومات  ؛من أجل التشغيل نقالاألدوات اليت حيتاجها اهلاتف ال

ة ت، حيث يتم توصيلها ببعضها البعض من خالل خيوط من النحاس، تتخلل البوردومكثفا
(BOARD) مكونة ما يعرف بدوائر النظام وهي دوائر أساسية، كدائرة  ،يف السبع طبقات

واجليل الذي ينتمي  ،باختالف اجلهاز نقاليف اجلهاز ال ةالصوت ودائرة الذاكرة، وختتلف البورد
ت الداخلية كذلك لوحة املفاتيح الداخلية، الشاشة، السماعة، امليكرفون، إليه، ومن بني املكونا
 .2النقالمن األدوات األخرى اليت حيتاجها اهلاتف  وغريهااجلرس اهلزاز، الكامريا 

 : نقالاألجزاء غير المادية للهاتف ال -ا  ثاني
وال  ،نقالَغل اهلاتف الالكيان املنطقي الذي يش نقالتشكل األجزاء غري املادية للهاتف ال      

ا لتشغيل ت خصيص  عَ ضِ حبيث قد يظهر يف شكل أنظمة وُ  ،خيتلف عن نظريه يف احلاسوب اآليل
ولديها قابلية للتشغيل بواسطة اهلواتف  ،ا للجهاز احلاسوبهمتصمي، أو أنظمة قد مت نقالاهلاتف ال

موعة من التعليمات اليت يسمح "جم: على أهنا نقالالذكية، وتعرف برامج تشغيل اهلاتف ال نقالةال

                                                           

 .16 نفس املرجع، ص ،طارق عفيفي صادق أمحد 1
اجلابري، دروس بعنوان شرح اهلاتف احملمول خطوة خبطوة، موقع جنم اإلبداع، اإلمارات العربية املتحدة، متاح على موقع: أمحد  2

http:// ngmelabdaa.own0.com/t138-topic 2018-04-25 :تاريخ اإلطالع.            
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مبعاينتها على دعامة مقروءة من قبل اآللة لبيان أو أداء أو إجناز وظيفة مهمة أو نتيجة معينة صادرة 
  .1"عن آلة قادرة على معاجلة املعلومات

  لتشغيل اجلهاز سواء اوتنقسم برامج التشغيل إىل نوعني، برامج أساسية يتم تصميمها خصيص        
أو حاسب آيل، أما النوع الثاين فيظهر يف شكل برامج تطبيقية هتدف إىل القيام  نقالتف كان ها

 العديد من التطبيقات األخرى. و ، ومن أمثلة هذه التطبيقات فيسبوك واملاسنجر 2مبهام حمددة
ويظهر  ،ميزات األساسية للهواتف الذكيةأحد أهم امل 3تكون املعلومات ، عن الربامجفضال  و 

شكل وسيط أو أداة تغطي خدمة معينة، كرسائل الربيد اإللكرتوين أو الربيد النصي اليت قد ذلك يف 
 .ترد أو تبعث من اجلهاز، كما قد تتوفر على ميزات أخرى كالصور الرقمية ومقاطع الفيديو املخزنة

 

فقد تتعلق بشخص املستخدم كأن تكون ذات  ؛وختتلف أِهية املعلومات باختالف استعماهلا 
على أمن الدولة أو  ا  غة جتارية، وقد تتعلق بوظيفته، كما قد تتضمن أسرار قد تشكل خطر صب

ا مما يشكل هتديد   ،عينة على إمكانية احتواءها على سر جتاري لشركة ماملصلحة العامة، فضال  
 . 4ة واالقتصاديةبتكاريَ ملصاحلها اإل

 

 ي: تقنيات وشبكات الهاتف النقال.ــــــالمطلب الثان
واليت عرفت  تطورات  ،ميز اهلاتف النقال بالعديد من امليزات واخلصائص التكنولوجية والتقنيةيت
عن طرازه ونوعيته، ومن امليزات األخرى اليت تتحكم   تنوعت بتنوع أجيال اهلاتف النقال فضال   ةعديد

 ،تف النقالكذلك يف اهلاتف النقال هو نوع الشبكات اليت تعمل على تفعيل خدمة االتصال يف اهلا
والذي يشكل طفرة يف جمال االتصاالت ، من اجليل صفر إىل اجليل اخلامس ا  كبري   ا  تطور  تواليت عرف

                                                           

ط. األوىل، دار الكفر اجلامعي، اإلسكندرية،  سعيدي سليمة، وحجاز بالل، جرائم املعلومات والشبكات يف العصر الرقمي، 1
 .83، ص 2017

ط، دار  هاليل عبد الاله أمحد، كيفية املواجهة التشريعية جلرائم املعلوماتية يف النظام البحريَن على ضوء اتفاقية بودابست، ب. 2
 .90 ، ص2011النهضة العربية، القاهرة 

اليت ميكن ختزينها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية املعلومات بوجه خاص الكتابة  "جمموعة املعلومات :تعرف املعلوماتية بأهنا 3
عبد اهلل سيف الكيتوب، األحكام اإلجرائية جلرمية  ظر:ـــــان .والصور والصوت واألرقام واحلروف والرموز اإلشارات وغريها"

 .29 ، ص2013، ط، دار النهضة العربية، القاهرة االحتيال املعلومايت، ب.
 .18طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، ص  4
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تقنيات اهلاتف يتم التطرق من خالهلا إىل ، هذا املطلب إىل فرعني ناسمبناء  عليه قيف وقتنا احلايل، و 
 (.شبكات اهلاتف النقال )الفرع الثاينمث ، ) الفرع األول( النقال

 نيات الهاتف النقال.ــــــالفرع األول: تق
من بني أهم العوامل اليت ساعدت على انتشاره بني  نقالتعترب امليزات اليت يوفرها اهلاتف ال

، نقالهذه التقنيات بتفاوت القدرات التنافسية بني الشركات املنتجة للهاتف ال توتفاوت ،الناس
 .نقالاهلاتف الميز هبا عض أهم امليزات اليت يتلذلك حناول من خالل هذا الفرع استعراض ب

  الكاميرا الرقمية: -1
توفر عليها اهلواتف النقالة احلديثة، حبيث تشتغل هذه تلتقنية من بني أهم امليزات اليت تعترب هذه ا     

يتم واليت  ، CCD (Charge-Coupled Device)التقنية عن طريق استخدام أداة الشحنات املرتابطة 
من حتزينها على هيئة فيلم، كما ميكن  هلا التقاط صور وختزينها يف شكل بيانات رقمية، بدال  من خال

من خالل هذه امليزة إنزال خمرجاهتا وحتميلها على جهاز احلاسوب اآليل من أجل وضع اللمسات 
 . 1هيئة ملفات حاسوبية يف النهائية أو ختزينها، كما تتوفر على خاصية توزيعها بسهولة

  :2برتوكول التطبيقات الالسلكية "wap"واب ــــــال خدمة -2
، وتعتمد تقنية ة العاملية عن طريق اهلاتف النقالهو عبارة عن خدمة تتيح إمكانية الولوج للشبك     

 wap wireless applicationالواب على جمموعة من املواصفات الفنية تدعى برتوكول الواب "

protocol 3ية على انتشار اإلنرتنت بطريقة غري عادية بني الناسساعدت هذه التقنقد "، و. 

                                                           

عادل عزام سقف احليط، جرائم الذم والقدح والتحفيز املرتكبة عرب الوسائط اإللكرتونية "شبكة اإلنرتنت وشبكة اهلواتف  1
حممد حممود  حممود مشار إليه عند:، 422 ، ص2011النقال"، دراسة قانونية مقارنة، ط. األوىل ، دار الثقافة، األردن، 

جرائم نظم االتصاالت واملعلومات(، ط. األوىل، املكتب اجلامعي احلديث، ئة عن استخدام اهلواتف النقالة )جابر، اجلرائم الناش
 .28-27 ، ص2017اإلسكندرية، 

ي، بينما الثانية تسمح بالولوج إىل الشبكة العاملية لإلنرتنت عن طريق اهلاتف اخللو  ىليف كون األو   (wab)عن  (wap)خيتلف  2
تتيح فرصة الولوج لإلنرتنت عن طريق جهاز احلاسب اآليل، ومت تصميم هذه التقنيات عن طريق استخدام لغة خاصة تسمى لغة 

على جعفر، جرائم تكنولوجيا املعلومات احلديثة الواقعة على  للمزيد من المعلومات انظر: .HTMLحتديد النصوص املرتبطة 
 .369 ، ص2013 ، ط. األوىل، منشورات زين احلقوقية، بريوت،-اسة مقارنةدر -األشخاص واحلكومة

أسد الدين التميمي، مصطلحات اإلنرتنت واحلاسوب: أول معجم شامل بكل مصطلحات اإلنرتنت متداولة ويف العامل  3
 .111، ص 2009األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  .وتعريفاهتا، ط
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 ": wi fiتقنية "  -3
واليت يقصد هبا الدقة يف إرسال واستقبال املوجات " Wireless Fidelityاختصار لكلمة "     

من  نقالهلاتف الاجهاز الكمبيوتر احملمول و  بواسطة عبارة عن تقنية يتم استخدامها  لالسلكية، وهو
 .1لإلنرتنت أجل الولوج

  ": "SMSخدمة الرسائل النصية القصيرة -4
حبيث  ،وذلك يف شكل أحرف وأرقام ورموز تتيح هذه اخلاصية خدمة إرسال أي رسالة نصية     

يف حالة ما زاد عدد  وتتوقف هذه اخلدمة تلقائيا   ا يف احلالة العادية،حرف   160تتضمن هذه الرسائل 
إرسال رسالة خبروف أكثر من خالل استخدام تقنية الرسائل  األحرف، ولكن هذا ال يلغي إمكانية
رسالة مت بعثها عرب اهلاتف النقال كانت يف اململكة املتحدة  لاملتعددة، ومما دجب اإلشارة إليه أن أو 

 . 19922سنة 
  ": "Bluetoothتقنية البلوتوث  -5

بالربط بني كافة األجهزة  عبارة عن تكنولوجيا السلكية حديثة ذات مواصفات عاملية تقوم يه     
آخر، أو جهاز حاسب آيل  نقالوهاتف  نقالكانت هاتف   سواء   ،احملمولة مع بعضها البعض

هاته التقنية من تبادل املعلومات من غري أسالك أو كوابل أو تدخل من  نُ ك  ومتُ ، نقالوهاتف 
 .3املستخدم

 :تقنية الواي ماكس -6
          "WiMax"تقنية املوجة الواسعة الالسلكية تعترب اختصار لعبارة (Worldwide 

Interoperability for Microwave Acces)، الواي ماكس أحد التقنيات احلديثة اليت  ويشكل
 ""Mbps 07تتميز بالسرعة العالية اليت تصل إىل و لالسلكي عريضة اجملال، اتستعمل كأداة لالتصال 

من ناحية تطور اخلدمات "Wifi" يا الواي فايتكنولوجامتداد ل "  "WiMaxالواي ماكسعترب يو 
مناطق جديدة ومسافات أطول، يف لالسلكية ذات احليز الواسع، وهتدف هذه اخلدمة إىل التوسع ا

 . 4عن احلد من تكلفة الوصول للمناطق البعيدة فضال  
                                                           

 .23 ، ص2013هلل العَوا، جرائم األموال عرب اإلنرتنت، ط. األوىل، دار الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية، حممد عبد ا 1
                                                         .166، ص 2010ط، دار فليس فليسونغ، الواليات املتحدة،  مجيل إطيمزي، أنظمة وأدوات التعليم اإللكرتوين، ب. 2
  وانظر: ؛166 -165هال، بدون بلد النشر، ص ط، املن التدريس العامة واإللكرتونية، ب. أقيس، اسرتاتيجيات وطرق خالد 3
 .29، ص السابقحممود حممد حممود جابر، املرجع  4
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 .نقالالفرع الثاني: شبكات الهاتف ال
حيث حىت وقتنا احلايل،  ةتف النقالر اهلواذ ظهو شبكة اهلاتف النقال بعَدة تطورات من تمر    

والذي ميثل تكنولوجيا اهلواتف احملمولة السابقة على اهلواتف عرفت ما يسمي بشبكة اجليل صفر، 
ستعمل معظم هذه اهلواتف يف املركبات والسيارات،  تُ وكانت  ،يف سبعينيات القرن العشرين نقالةال

سلبيات هذا اجليل أنه ومن أهم  ،م موجات الراديوعن طريق استخداهذا اجليل  حيث كان يعمل 
عن ضعف وفقدان اإلشارة، كما عرف هذا  حمدود املوجات مما ترتب عنه عدم نقاء الصوت، فضال  

تصال يف حال أي حركة خارج نطاق هذا اهلاتف اإل اجليل جبيل الرتدد الواحد، حبيث يفقد صاحب
 .1هذا الرتدد

 ؛اجليل األول أو ما يعرف بالنظام التناظريطلق عليه أُ  ،آخروبعد اجليل الصفر ظهر جيل    
 واتفرفت بأنظمة اهل، وعُ 2ظهور هلذا اجليل يف فرتة الثمانينات من القرن املاضي لكان أو حيث  

تقوم فكرة عمل هذا و  ،fccتصاالت الدولية وحصلت على االعتماد من مؤسسة اإل ،اجلوالة املتطورة
 824د من الرتددات يرتاوح ما بني حلسع تواليت ت AMPSف حبواالت اجليل على استخدام ما يعر 

ميجاهريتز، وتعترب الواليات املتحدة األمريكية من أوائل الدول اليت سعت  894ميجاهريتز و
 . 3الستعمال هذا النظام من شبكات اهلاتف النقال

تصال عن طريق ال اإلشكل ثورة يف جم الذي ظهر بعد هذا اجليل ما يعرف باجليل الثاينوقد    
ث كان يعمل عن طريق حتويل اإلشارات الالسلكية لشبكاته يح ،توفر عليهايالعديد من امليزات اليت 

ما أضفى عليه نوع من اجلودة، وكان هذا اجليل يعمل عن طريق العديد من التقنيات واليت  ،إىل رقمية
، وغريها من التقنيات األخرى (GSM) وكذلك ما يعرف بنظام اجلي اس أم ،TDMA))       :عرفت ب

وذلك كأداة تعمل على نقل الصوت دون  ،م1991وشهد أول ظهور للجيل األول يف أوربا يف العام 
والذي   ،ملشاكل اليت اعرتضت هذا اجليل ما يعرف مبشكلة توافق املقاييساومن بني  ،نقل البيانات

                                                           

1 Mohammed Meraj, Sumit Kumar, Evolution of Mobile Wireless Technology from 0G to 5G, 

International Journal of computer Science and Technologies, Vol 6 (3) 2015, p 2546. 

 .78، ص 2001األوىل، املكتبة األكادميية، مصر،  حممد أديب عنيمي، مستقبل احلاسبات، ط. 2

دات وكالة الغوث )دراسة حالة عيا وسام كامل ياسني العقاد، مدى إمكانية استخدام تطبيقات اهلاتف النقال يف تطوير العمل 3
يف قطاع عزة(، رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف ختصص إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

                               . 30، ص 2014-2013املوسم اجلامعي 



 الفصل التمهيدي: األحكام العامة للجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال

 

16 

 

ناسب مع اإلمكانات املادية لكل شركة وهو كان نتيجة لتباين ترددات كل شركة، حبيث كان الرتدد يت
 .1ما حال دون تطور هذا اجليل

عمل على تطوير ميزات اجليل الثاين من خالل والذي  ؛تلى هذا اجليل ما يعرف باجليل الثالث 
 يضيفها ضمن ما يعرف مبشروع نحتاد العاملي لالتصاالت أحاول اإلالعديد من التحسينات اليت 

(IMT2000)  النطاق الذي جرى التوافق عليه لتغطية هذا النظام، ونظر ا  2000الرقم حيث ميثل
للتكاليف الباهظة اليت تطلبها توفري هذا النوع من الشبكات كان هناك تباين يف املعايري املعتمدة يف 

نتقال من اجليل الثاين للجيل اإل وآليا   ،العمل هبذه الشبكات، مما انعكس على نوع املعايري املعتمدة
عن إسناد عمليات وضع مواصفات الفنية إىل جهتني ِها: اهليئة التشاركية لتطوير  فضال   ،الثالث

 .  2اجليل الثالث لالتصاالت، واهليئة التشاركية الثانية لتطوير اجليل الثالث لالتصاالت
بع لشبكات اهلاتف اظهر ما يعرف باجليل الر  ،اجليل الثالثنجاح الكبري الذي حققه البعد و 

من خالل استخدام حوامل  والذي يعمل  (OFDM)واليت استندت على ما يعرف بنظام  ،لنقالا
ديوية مع العمل على توفري حتسينات أخرى متكن من تبادل اترددية متجاورة وعديدة لنقل اإلشارة الر 

 Lon)سم التقَن التايل ويعرف اجليل الرابع باال 20MHZ على نطاق ترددي يصل إىل املعطيات

Term Evolution) 3تصاالت والذي ال يعرف حدودوالذي يعرب عن التطور املستمر لنظم اإل ؛.  
 

 المطلب الثالث: أضرار الهاتف النقال.
 هاستعمالإال أن  ،بالرغم من امليزات اإلدجابية اليت استطاع اهلاتف النقال أن يوفرها لإلنسان 
لذلك  -وعلمية ،صحية، بيئية، أمنية–خمتلفة  أصعدة األضرار على عدَّة العديد منوجود  هقد رافق

األضرار ، واليت من ضمنها طلب التطرق إىل بعض هذه األضرارمن خالل هذا املسنحاول 
مث )الفرع الثالث(، الكهرومغناطيسية )الفرع األول(، األضرار األمنية )الفرع الثاين(، األضرار العلمية 

  بع(.ااألضرار البيئية )الفرع الر 
 

                                                           

، 2010فرباير  14، منشورة بتاريخ 15220ض، العدد: رائد عبداهلل الشيخ، تطور شبكات االتصال عرب األجيال، جملة الريا 1
 .19/05/2018، تاريخ اإلطالع: http://www.alriyadh.com متاح على الرابط: 

 .23-22ط، ص  س. األوىل، دار الكتاب العاملية، بريوت، ب. هشام حممد شريف عروبكي، نظم االتصاالت اخللوية، ط. 2
 .24 املرجع، صنفس هشام حممد شريف عروبكي،  3

http://www.alriyadh.com/
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 األول: األضرار الكهرومغناطيسية. الفرع
اهلاتف النقال،  استعمال تعترب األضرار الكهرومغناطيسية من بني أكثر األضرار اليت صاحبت     

وهلذه األضرار عدة انعكاسات على  نقال نفسه،واليت تنجم عن حمطات وأبراج البث أو عن اهلاتف ال
 :ما يأيتحه من خالل صحة اإلنسان، أو على اهلاتف نفسه، وهذا ما سنوض

 على صحة اإلنسان:  أبراج البث أضرار  -أول  
وذلك من  ،إن عمليات توزيع حمطات وأبراج شبكات اهلاتف بشكل عشوائي على أسطح املباين     

أضرارها  خبصوصأجل تغطية دائرة نصف قطرها بضع كيلومرتات، جعلها تثري العديد من التساؤالت 
على مستوى كبري أدى إىل تباين  و ما أن تشكله من خطر على صحته، وهوما ميكن  ،على اإلنسان

وجود أضرار تنبعث من املوجات اليت تصدرها  1، خاصة وأن الكثريين يرونالدراسات يف هذا اجملال
طرية قد تنعكس على صحة اإلنسان عن طريق العديد من األمراض اخلاليت  ،هذه احملطات واألبراج

عليها قواعد ، وذلك يف حال عدم مراعاة املسئولون العني سرطانل مرض اليت قد تنجم عنها مث
 بقدر كافٍ  ةحبيث دجب أن تكون بعيد ،حتياط هلا عند وضع مثل هذه األبراجالسالمة اليت دجب اإل

  .2عن املدارس واملستشفيات
جند إال أننا  ،بالرغم من عدم ووجود أخبار مؤكدة عن خطورة أبراج شبكات اهلاتف النقالو 

ينظم قياس تأثري أبراج اهلواتف النقالة على اإلنسان، ويلزم هذا القانون  أملانيا وضعت قانونا  دولة مثل 
شركات اهلواتف النقال يف حالة إنشاء أي برج جديد تقدمي معلومات تقنية دقيقة ودراستها، ووضع 

                                                           

ومع ازدياد عدد حمطات اهلواتف اخللوية وكذلك عدد الشبكات يلى: " يف تقرير صادر على منظمة الصحة العاملية جاء فيه ما 1
ري الدراسات احلالية إىل الالسلكية احمللية، يزداد أيضا  تعرض السكان لإلشعاع الكهرومغناطيسي املنبعث من هذه احملطات. وتش

من  % 2إىل  % 0.002أن تعر ض السكان للمجاالت الكهرومغناطيسية من هوائيات حمطات اهلواتف اخللوية يرتاوح ما بني 
مستويات حدود التعرض املسموح هبا دوليا ، ويعتمد ذلك على عوامل خمتلفة مثل بعد الشخص عن هوائي احملطة وكذلك على 

قل أو يعادل التعرض ملستويات موجات الرتدد الالسلكي املنبعثة من هوائيات البث أيطة. ومستوى التعرض هذا طبيعة البيئة احمل
جملاالت الرتدد الالسلكي الناجم عن استخدام  اإلذاعي أو التلفزيوين. وهناك ختوف من العواقب الصحية احملتملة من التعرض

م، اجملاالت الكهرومغناطيسية والصحة العامة، منظمة الصحة العاملية، على مركز وسائل اإلعال :في ذلك انظر ".هذه التقنيات
 .20/03/2019 :طالع، تاريخ اإل www.who.inthttps//:الرابط:  

، جملة الفكر القانوين -حتليلية دراسة –صاحل أمحد حممد أللهييب، عالقة السببية يف املسؤولية املدنية عن أضرار اهلاتف النقال  2
  .328، ص 2010، جامعة بنها، 2، العدد 1 واالقتصادي، اجمللد

https://www.who.int/
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ا، وأماكن إنشائها، مع مواصفات فنية تتعلق هبده األبراج من حيث: موجاهتا، وإحداثيات تشغيله
 . 1إنشاء هيئة متخصصة يف إصدار الرتاخيص اخلاصة يف إنشاء هذا النوع من الرتاخيص

 على صحة اإلنسان:الهاتف النقال  استعمال ضرار الكهرومغناطيسية الناتجة عناأل -ا  ثاني
 نذكر منها:اهلاتف النقال  استخدام هناك العديد من األضرار  الناجتة عن      

 .2وعدم الرتكيز حداث مشاكل للرأس، واليت تتمثل بالشعور املستمر بالصداعإ -
اإلضرار بصحة القلب واألوعية الدموية، حيث أن اإلشعاعات املنبعثة من اهلاتف تؤثر على كرات  -

  .3وبالتايل تزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب ،الدم احلمراء احلاملة للهيموجلوبني
حيث تؤثر املوجات  ؛باجلهاز العصيب جلسم اإلنسان تضطرابااالتسبب حبدوث  -

 .4الكهرومغناطيسية  على بعض التفاعالت اليت تدور يف اخلاليا احلية
التسبب يف تلف وقصور احلاجز الدموي للمخ الذي ميثل احلاجز الذي يقي من اجلراثيم والسموم  -

 .5واألدوية الضارة من أن تصل للمخ أو تأثر عليه
حيث أن املوجات الكهرومغناطيسية املنبعثة من اهلاتف تؤثر على األذن بشكل   ،ناإلضرار باألذ -

 . 6مما قد يؤدي لإلصابة بأورام العصب السمعي كبري
ل األشعة املنبعثة من يتشكلربيطانية رأت إمكانية افي دراسة للمؤسسة الطبية فيؤثر على اخلصوبة:  -

وذلك من خالل الربط بني نقص  ،ى الرجاللد على احليوانات املنوية اهلاتف النقال خطرا  
اهلاتف النقال، وإن كانت الدراسة مل جتزم مبا يقطع اليقني على اعتبار  واستخداماحليوانات املنوية 

                                                           

 .234 اجلمال مسري حامد عبد العزيز،  املرجع السابق، ص1 
القاهرة،  األوىل، املركز القومي لإلصدارات القانونية، علي عدنان الفيل، شرح التلوث البيئي يف قوانني محاية البيئة العربية، ط. 2

 .97 ، ص2013
، تاريخ االطالع http://mawdoo3.com: ناسي ياسني، أضرار اهلاتف احملمول على صحة اإلنسان، على الرابط3 

30/03/2018    .                                                                       
 .  227، ص السابقد أللهييب، املرجع صاحل أمحد حمم 4
عمر علي عذاب، تأثري اهلاتف النقال على صحة اإلنسان، مداخلة مت إلقائها يف املؤمتر الوطَن للتحديات البيئية: الواقع  5

 .6، ص 2018والطموح، املعهد التقَن يف كالرا، العراق، 
 .8 عمر علي عذاب، نفس املرجع، ص 6

http://mawdoo3.com/
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وأن الدراسة أجريت على رجال  خصوصا   ؛أشعة اهلاتف النقال هي السبب الوحيد أو األساسي
 . 1اهلواتف النقالةيعانون من مشكل اإلجناب وعلى عينات خمتلفة من 

 .أضرار الهاتف النقال األمنيةالفرع الثاني: 
 ميكن إمجاهلا يف:واليت  ،قال العديد من األضرار األمنيةاهلاتف الناستعمال نتج عن 

 صفات الفنية والتقنية:ااستخدام هواتف غير مطابقة للمو  -أول  
وذلك من خالل استخدام  ،ي للدوليشكل هذا النوع من اهلواتف هتديد مباشر لألمن القوم       

الغالب يؤدي استخدامها إىل اإلضرار ف، دوليا  هبا الصنع غري مطابقة للمعايري املعمول  رديئة هواتف
تشاهبة يف الغالب تكون تقليد املتسلسلة امل األرقامتوفرها على نفس  عن بشبكة اهلاتف النقال فضال  

 .2غالب حيد من تتبع حركة هذا النوع من اهلواتفوهذا يف ال، واتف عامليةهلألرقام تسلسلية 
 استخدام الهاتف النقال في إزعاج السلطات:  -ا  ثاني

صنع له، ومن  مباهناك الكثري من األشخاص الذين يستخدمون اهلاتف النقال بشكل ال يليق       
معني، وقد وذلك هبدف إبعاد السلطات عن موقع  ،هذه املظاهر اإلبالغ عن أخطار وحوادث وِهية

مما قد يثري الرعب يف نفوس  ،نبلة يف أماكن عامةلبعض إىل درجة التبليغ عن ووجود قيتمادى ا
 .3أو حىت يرتتب عنه أضرار مادية ،العامة

 استخدام الهواتف النقالة في التنصت:  -ا  ثالث
على األشخاص  خرتاق والتنصتالن التطور الكبري يف تقنيات اهلاتف النقال نتج عنه سهولة اإ      

أو غريها من العمليات األخرى اليت قد  ،أو حىت التقاط األصوات ،عن طريق عملية التسجيل
 .4اهلاتف النقال ستخدم فيهاي

 
                                                           

 ،https://www.sehatok.comلذكية هل تؤثر على خصوبة الرجال؟، موقع صحتك، على الربط:  أمحد تامر، اهلواتف ا 1
                                                               .22/03/2019 :تاريخ اإلطالع

 .230 ق، صاجلمال مسري حامد عبد العزيز،  املرجع الساب  2
 .231 اجلمال مسري حامد عبد العزيز، نفس املرجع، ص  3 
عبد الفتاح بيومي حجازي، اجلرائم املستحدثة يف نطاق تكنولوجي االتصاالت احلديثة، ط. األوىل، منشأة املعارف،  4

 . 661 ، ص2009اإلسكندرية، 

https://www.sehatok.com/
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 .األضرار العلمية الفرع الثالث:
واملستهجنة اليت رافقت  من الظواهر الغريبة متحاناتاستخدام اهلاتف النقال يف الغش يف اإلإن       

الغش يف االمتحانات وخاصة النهائية منها،  من خالل استغالله يف عمليات واتف النقالة تطور اهل
ويظهر ذلك من خالل  تصوير األسئلة بواسطة اهلاتف النقال ونشرها عن طريق مواقع التواصل 
االجتماعي من خالل استخدام بيانات اهلاتف النقال، وهناك العديد من أمثلة ذلك يف هذا الصدد 

من استخدام التالميذ  ها صاحبوميف اجلزائر،  2015ما حدث يف امتحان البكالوريا لسنة  ،منها
والذي وفر وقتها سرعة فائقة يف الولوج إىل مواقع  ،للهاتف النقال املزود بشبكات اجليل الثالث

 .1اإلنرتنت وبالتايل تسهيل عملية الغش
 .األضرار البيئية الفرع الرابع:

وتثري إشكالية التخلص  ،أخطر النفايات يف حال عدم استعماله ىحدإال يشكل اهلاتف النق 
للمواد املصنوع منها، وهذا ما دجعل الدول األجنبية تتخلص من هذا النفايات  منه صعوبة كبرية نظرا  

أو تقدمي مساعدات، أو عن  مالية،إما عن طريق ردم النفايات يف دول العامل الثالث مقابل مبالغ 
 .2رة الدولية للمنتجات اإللكرتونية املستعملةطريق التجا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 على الرابط،:متاح كة زدين للتعليم، اجلزائر، فهل جنحت، شب :حليمي غانية، تدابري لقمع ظاهرة الغش يف اجلزائر 1
http://zedni.com، 22/03/2019 :تاريخ اإلطالع. 

 .245 -232ص ص اجلمال مسري حامد عبد العزيز، املرجع السابق،  2

http://zedni.com/
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 الثاني: المبحث
 بواسطة الهاتف النقال. المرتكبة الجريمة فهومم

 

الوسيلة احلديثة  هأن هذ بالرغم منا يف عامل التكنولوجيا واالتصال ا كبري  شكل اهلاتف النقال حدث  
األضرار اجلرائم اليت باتت ترتكب عن طريق اإلنسان، ومن بني هاته ب َمسَّتنتج عنها عدة أضرار 

عرف جبرائم اهلاتف النقال، حبيث ترتاوح خطورة هذه اجلرمية باختالف يوهي ما  ،هذه الوسيلة
هذه  إىل مفهوم بحثمن خالل هذا امليتم التطرق لذلك و املستهدفة،  مرتكب هذه اجلرمية واجلهة

 .)املطلب الثاين( طرق إىل طبيعتها القانونيةالت مث، )املطلب األول( اجلرمية وتبيان خصائصها
 . وخصائصها جرائم الهاتف النقال مفهومالمطلب األول: 

، كان نوعها، مفتاح أساسي يف فهم هذه اجلرمية  ا  يشكل الوقوف على املفاهيم املتعلقة باجلرمية أي
ال القانوين أو يف بشكل كبري يف اجمل هاوخاصة جرائم اهلاتف النقال اليت أصبحت ظاهرة تفرض نفس

ا من انطالق   ستعرض من خالل هذا املطلب تعريف جرائم اهلاتف النقالن، لذلك احملاكم أروقة
 )الفرع الثاين(. خصائص جرائم اهلاتف النقال مث التطرق إىل)الفرع األول(، الوسيلة اليت ترتكب هبا 

   م الهاتف النقال.ــــــــالفرع األول: تعريف جرائ
سلوك )فعل أو امتناع( غري مشروع أخل مبصلحة أساسية " :ة بصفة عامة على أهناتعرف اجلرمي

" كل :على أهنا  2ويعرفها آخر ،"1احرتازيا   صادرة عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبريا  
ماية والذي يتبع إتيانه ردود فعل من السلطة املختصة حل ،فعل يتناىف مع القيم السائدة يف اجملتمع

 .القيم عن طريق رسائل القصر واإلرغام اليت توقع على مرتكيب تلك األفعال"
للقانون والقيم  على أن اجلرمية فعل منافٍ  انتفقي امأهن إالَ  ،نيالسابق فهومنيرغم التباين بني املو 

ط إلجراءات وشرو  ا  السلطات املختصة وفقَ  من قبل  عقوبة على مرتكبه السائدة يف اجملتمع، يطبق
 معينة من أجل محاية النظام والقيم.

                                                           

 .28 ، ص2015نشر والتوزيع، عمان، األوىل، دار البريوين لل أمحد إبراهيم الزعارير، مدخل إىل علم اجلرمية، ط. 1
)دراسة مقارنة(، ط. الثانية، دار الثقافة  أسامة أمحد املناعسة، وجالل حممد الزعيب، جرائم تقنية نظم املعلومات اإللكرتونية 2

 . 42، ص 2014للنشر والتوزيع، األردن، 
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كل فعل ينشأ عن استخدام غري مشروع " :على أهنا فتعرف جرائم اهلاتف النقال أما خبصوص
 . 1"للتقنية االتصالية أو املعلوماتية للهاتف احملمول هبدف االعتداء على مصلحة الغري

ف جرائم اهلاتف النقال حيث وص خمتصرا  وغري دقيق،املالحظ على هذا التعريف أنه جاء و 
أن تكون املصلحة كذلك نص على  عامة ، تصالية أو املعلوماتيةباالستخدام غري املشروع للوسائل اإل

 املهددة هي مصلحة الغري ال مصلحة متعلقة باجلاين يف حد ذاته.
"السلوك اإلجرامي الذي ينسب إىل  :أهناب تُعرف جرائم اهلاتف النقال أيضا  من جانب آخر، 

حد اجلناة نتيجة ارتكابه أحد األفعال غري املشروعة عرب الفضاء اإللكرتوين باالستعانة بإحدى أ
سواء إمكانية  –تصال املتاحة له أو إمكانيات اإل ،اخلدمات املعلوماتية املضافة جلهاز اهلاتف احملمول

شخص طبيعي أو يرتتب عليه إحلاق األذى بو  –تصال بشبكة االنرتنت أو بشبكة اتصال اهلاتف اإل
  .2"معنوي يف ماله أو جسده أو اعتباره

املرتكبة عتبار اجلرمية ا على ، مركزا  بصيغة موسعة نسبيا  على هذا التعريف أنه جاء  ما يؤخذ و 
جرمية متعلقة بالفضاء اإللكرتوين عن طريق استخدام وسائل املعلوماتية املتعلقة  بواسطة اهلاتف النقال

تصال املتاحة يف اهلاتف النقال، كما أشار التعريف إىل إمكانيات اإل هلاتف، وذلك من خاللبا
 وِها الشخص الطبيعي واملعنوي على حدٍ  ،األشخاص اليت يلحقها الضرر من هذا النوع من اجلرائم

حبيث قد يكون الضرر مادي  ،سواء، باإلضافة إىل نوع الضرر الذي ينتج عن هذا النوع من األفعال
 .شخص ما مسعةأو معنوي كتشويه ايل، أو جسدي( )م

 

 بر الهاتف النقال.ـــــــالفرع الثاني: خصائص الجرائم المرتكبة ع
هذه اخلصائص ال ختتلف   بالرغم من أن ،تتميز اجلرمية املرتكبة بواسطة النقال بعدة خصائص

الفضاء  إىل أن كال اجلرميتني تتم يف األمر ويرجع هذا ،عن خصائص اجلرمية اإللكرتونية كثريا  
 :ل         ي، وميكن حصر هذه اخلصائص فيما ياإللكرتوين وبوسائل إلكرتونية
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  تنفيذها:فـــــي تميز بقلة العنف ــــــجرائم ت -1
اإلجرام هو عليه احلال يف حبيث ال يتطلب هذا النوع من اجلرائم استخدام القوة والعنف كما       

ثال ذلك ما يتم من خالل جرمية وم ،1احليلة يف القيام باجلرميةوإَّنا يتطلب نوع من الذكاء و  ،التقليدي
 ،تم اليوم عن طريق الوسائط اإللكرتونية بطرق احتياليةففكرة جتنيد ضحايا اجلرمية ي ،لبشرجتار بااإل
رة عرب مواقع الزواج املنتش طريق أو عن ،ما عن طريق عروض عمل زائفة يف مواقع إلكرتونية مشبوهةإو 

 .2اصل االجتماعيمواقع التو 
  مة:ـــــصعوبة اكتشاف الجري -2

وذلك بالنظر إىل سهولة تدمري  ،اإلجرامية صعبة اإلثبات فعاليعترب هذا النوع من اجلرائم من األ      
 من خالل  ما تتم  لبا  رتكاب اجلرمية واليت غااعن عملية  األدلة من طرف اجلاين بسرعة فائقة، فضال  

كأن يتم التحكم يف اجلهاز اآليل عن طريق اهلاتف احملمول الذكي،   ؛نولوجيةالربط بني عدة وسائل تك
باإلضافة لألسباب السابقة قد تنعدم اخلربة الفنية والعلمية لدى السلطات املناط هبا مهمة التحقيق 

عن التبليغ عن هذا النوع من  ههيك عن إحجام اجملَن علياوالبحث عن هذا النوع من اجلرائم، ن
فمن باب  ،ضخما   ا  يصناع وذلك كأن يكون اجملَن عليه مؤسسة مالية، أو شركة، أو مشروعا   ،اجلرائم

  .3عدم خسارة مسعتها لدى زبائنها تلجأ هذه املؤسسات إىل ترضية زبائنها، وحتجم عن التبليغ
  ي ارتكاب الجريمة:ــــــسرعة التطور ف -3

التكنولوجيا  تيف أدوات ارتكاهبا، حبيث كلما توصلالسريع ز هذا النوع من اجلرائم بالتطور ميتا      
ال واستعملها اجلناة يف ارتكاب جرائمهم اخلطرية إذا مل يكن اخرتاع هذه إإىل أداة أو وسيلة حديثة 

األدوات من هذه اجملموعات اإلجرامية يف حد ذاهتا، كما أن مرتكيب هذه اجلرائم يستفيدون من هذه 
 .4ات اإلجراميةالوسائل عن طريق تبادل اخلرب 

 

                                                           

الثانية، دار النهضة العربية، مصر، حممد عبيد الكعيب، اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املشروع لشبكة اإلنرتنت، ط.  1
 . 39، ص 2009

 .197 ص طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، 2
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 ي وسائل التصال والمعلوماتية: ــــــمتع مرتكبي هذه الجرائم بالخبرة والذكاء فـت  -4
يتطلب هذا النوع من اجلرائم أن يتمتع أصحاهبا بقدرة فائقة من الذكاء واخلربة الفنية يف وسائل       

ني وتضم هذا النوع من الفئات وهذا ما دجعل جمموعات اإلجرام املنظم تستع ،1االتصال واملعلوماتية
 القيام بأعماهلم اإلجرامية. يفاستغالل ذكاءهم وخرباهتم الفنية أجل من  ،إىل كياهنا

 فاء الجريمة: ــــــخإ -5
حيث أن اجملَن عليه ال  ،بالنظر لطبيعة الوسائل اليت ترتكب هبا هذه اجلرائم فهي تتسم باخلفاء      

ة إال بعد مدة زمنية من فرت اله بالشبكة أو استخدامه للوسيلة احمليلحظ ارتكاب هذه اجلرمية رغم اتص
لخربة ل ا  نظر ، ويعود سبب هذه اخلاصية هايف بعض األحيان ال يكتشف حىت وقوعو وقوع اجلرمية، 

 .2الفنية واملعرفة الكاملة هبذه الوسائل لدى اجلاين
  رتكاب:م سهلة الــــــــجرائ -6

 ،لياقات البيضاءاترتكب بالوسائل التقنية اجلرائم الناعمة أو جرائم ذوي يطلق على اجلرائم اليت       
وذلك باعتبار أن هذا النوع من اجلرائم ال يتطلب اجلهد العضلي وال حىت أي سلوك مادي، حبيث 

إغراء اجملرمني  اتيالسلوك هلالزمة للفعل، وينتج عن هذاأنه يكفي أن تتوفر لدى اجلاين وسائل التقنية 
سهولة القيام باجلرمية باإلضافة إىل املنفعة واملكسب املادي واملعنوي لبالنظر  ذلكو  ،م هبذا الفعلللقيا

 .3الكبري الذي ينتج عن هذه اجلرمية
  دول:ــــلل ةر ــــــمة عابـــــجري -7

بالنظر إىل طبيعة اجملتمع الرقمي الذي جعل من الكرة األرضية قرية صغرية خيرتق فيها الزمان       
تصال احلديثة ملستخدميها التنقل املعنوي ح وسائل اإليتواملكان دون أن ختضع حلرس احلدود، حيث ت

بني كافة القارات والدول بدون أدىن صعوبات أو عوائق، ونتج عن هذه اخلاصية العديد من 
راءات ختصاص القضائي يف اجلرمية باإلضافة إىل كافة اإلجإللعل أبرزها الدولة صاحبة ا ،اإلشكاالت

 .4 األخرى للمتابعة القضائية

                                                           

، ط. األوىل، مكتبة الوفاء -دراسة مقارنة-جرائم اإلنرتنت بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعيةحممد إبراهيم سعد النادي،  1
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 ي: طبيعة جرائم الهاتف النقال.ـــــالمطلب الثان
حديثة كان الغاية منها كسر حاجز العزلة بني البشر،  ةكل اهلاتف النقال وسيلة تكنولوجيش 

ستعمال اخلاطئ هلذه الوسيلة نتج عنه استعانة أصحاب النوازع اإلجرامية به يف ارتكاب إلا أن إال
عن الطبيعة القانونية للجرمية املرتكبة بواسطة اهلاتف  األمر الذي يدفع إىل البحثاجلرائم، عديد 

النقال، واليت قد تظهر يف شكل جرائم أشخاص )الفرع األول(، أو جرائم أموال )الفرع الثاين( أو 
  جرائم ماسة بأمن الدولة واآلداب العامة )الفرع الثالث(.

 لهاتف النقال جرائم أشخاص.الفرع األول: جرائم ا
سهل اهلاتف النقال ارتكاب العديد من اجلرائم اليت تصنف على أهنا جرائم أشخاص، ولعل  

عتداء على بهج، وجرائم اإل مُ  من أبرز هذه اجلرائم، جرمية السب والقذف، وجرائم اإليذاء ال
ف النقال ساهم يف انتشارها فاهلات ؛طرقارتكاهبا بعدة  ميكنرائم بطبيعتها اخلصوصية، وهذه اجل

يف  23-06مثل التشريع اجلزائري مبوجب القانون رقم  بشكل أوسع، واملالحظ أن بعض التشريعات
 وما 311 ادةيف امل املعدل واملتمم 1938لسنة  58رقم  العقوبات املصريقانون و  ،297و 296 املادتني

رائم، حيث يتحتم على هذه التشريعات على نفس السياسة اجلنائية فيما خيص هذه اجل احافظ ،يليها
 إىل ارتكاب هذه اجلرائم بواسطة التقنيات احلديثة. صراحةمواكبة هذا التطور بنصوص تشري 

 الفرع الثاني: جرائم الهاتف النقال جرائم أموال.
تعترب جرائم األموال من بني أكثر اجلرائم اليت تقع بواسطة اهلاتف النقال، كما هو احلال يف  

وهو ما  ،عتداء على اهلاتف يف حد ذاته، أو عن طريق اإلئم السرقة والنصب وغسيل األموالاجر 
 ةوتأخذ جرائم األموال املرتكب ة،كاإلتالف والسرق  األخرى يظهر يف العديد من الصور اإلجرامية

خاصة إذا  أبرزها اإلضرار باإلقتصاد الوطَن، واألمن املايل، ؛بواسطة اهلاتف النقال عدة أبعاد خطرية
 . 1تعلق األمر بالتجارة اإللكرتونية أو غريها من املعامالت اليت ميكن القيام هبا بواسطة اهلاتف النقال

 

 الفرع الثالث: جرائم الهاتف النقال الماسة بأمن الدولة واآلداب العامة. 
هلاتف النقال تعترب اجلرائم املاسة بأمن الدولة من أكثر اجلرائم اليت يتم ارتكاهبا بواسطة ا 

خرتاق اليت يتم منها، حيث شهد العامل العديد من عمليات التجسس واإل ةخاصة األجهزة املتطور 
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وإثارة الفنت  ،عن جرائم اإلرهاب واالتصال بالعدو ارتكاهبا بواسطة أجهزة اهلاتف النقال، فضال  
هناك العديد  أن امة، كماوهتديد السالمة الع ،واجلرائم املاسة بالوحدة الوطنية ،عليها تحريضوال

من اجلرائم اليت تكيف على أهنا جرائم خملة باآلداب العامة اليت ميكن ارتكاهبا بواسطة اهلاتف 
من بني هذه اجلرائم جرمية التحرش وجرائم الرتويج للدعارة، وجرائم استغالل األطفال يف  ،النقال

 .  1أنشطة جنسية غري مشروعة
والذي حاولنا من خالله عرض أهم  ،الفصل هذا يف ق لهمت التطر وعليه من خالل ما  

ضرار األمنها  ،نتجت عن ذلكأهم األضرار اليت وبيان ات اليت وصل إليها اهلاتف النقال، التطور 
وذلك عن طريق املوجات الكهرومغناطيسية اليت  ،على اإلطالق األخطراسة بصحة اإلنسان وهي امل

أو حىت عن طريق اهلاتف النقال يف حد ذاته، ومن األضرار  ،لتصدر عن أبراج وحمطات اهلاتف النقا
واليت ال تقل خطورة  ،األضرار األمنية ؛األخرى كذلك اليت تطرقت إليها الدراسة بنحو من التفصيل

عن سابقتها من حيث مسها بسمعة وأمن البالد من عَدة جوانب حساسة، باإلضافة إىل األضرار 
 .العواقب مودةاحملالنتائج غري من عنها العديد البيئية واليت ميكن أن تنجم 

بيان اجلرمية املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال من خالل  مت التطرق كذلك إىل ،سبق اعم فضال  و 
بالرغم ، من اجلرائم األخرى أهم اخلصائص اليت تتميز هبا عن غريهاو ، مفهوم هذا النوع من اجلرائم

إىل طبيعة  من جانب آخر، مت التطرق .ن اجلرائم اإللكرتونيةعن غريها م ال ختتلف كثريا   من أهنا
رائم اجلموال، و األشخاص، وجرائم األواليت تنوعت بني جرائم  ،اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال

 اسة بأمن الدولة واآلداب العامة.امل
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 الباب األول:
 لمرتكبة بواسطة الهاتف النقال.الحماية الموضوعية من الجرائم ا

إذ يكاد  ،ملاإن األِهية الكبرية للهاتف النقال يف احلياة اليومية جعلته وسيلة التواصل األوىل يف الع
 النقال عن هذه الوفرة أن اهلاتفحيث نتج  ،يف وقتنا املعاصر نقال إنسان ال ميلك هاتف يوجد ال

 ، وخاصة بعد ربطهة، نشارك به كل األعمال واألحداثاليومي تنامن َّنط حياال يتجزأ  أصبح جزء  
منها ما كان له عالقة  ؛بشبكة التجوال عرب اإلنرتنت، وعكس هذا التطور جوانب سلبية عديدة

ظهرت بذلك جرائم مستحدثة أخذ اهلاتف و  ،باألشخاص فتمثل يف صورة اعتداء على األشخاص
قليدية لكنها تطورت بتطور هذه اآلليات وزادت خطورهتا من املشاركة يف ارتكاهبا، وأخرى ت ا  كبري   ا  حيز 

م األموال اليت حاول مرتكبيها مبساعدة هذه األدوات، وهو نفس الشيء الذي ينطبق على جرائ
 ىيف ارتكاب جرائم تتفاوت يف اخلطورة واجلسامة بني جرائم بسيطة، وأخر  وسائلستعانة هبذه الاإل

 .منظمة
اإللكرتونية للتكنولوجيا احلديثة، حبيث باتت احلماية ة األنظمة كس هذا التطور مدى هشاشوعَ  

وحداثة يف أدواهتا يوم بعد  ا  زايدجرائم املعلوماتية والقرصنة من بني أهم اجلرائم اخلطرية اليت تعرف ت
على  اهلاتف النقال عن طريق ما يوفره من تقنيات حديثة أصبح يشكل خطرا  ذلك أن آخر، 

االعتداءات الكثرية اليت قد ال يسع  خاللن ماس باآلخرين وحبياهتم الشخصية املس نتيجةاألشخاص 
وقوع ه بتجرمي الفعل، أو لعدم معرفته بإما لعدم معرفت ،الضحية يف بعض احلاالت حياهلا إال السكوت

 .ايتطلب مهارة فنية يف الكشف عنه اليت من األفعال الفعل هذاأن الفعل باعتبار 
احلماية املوضوعية من اجلرائم املرتكبة إىل يف هذا الباب نتطرق س ،أعاله كرعلى ما ُذ  وبناء  

غريه  اليت تطرق إليها املشرع اجلزائري أو بعض أهم اجلرائم دراسة بواسطة اهلاتف النقال من خالل 
دراسة  ؛ متت فيهماهذا الباب إىل فصلني نابنوع من التحليل، لذلك قسممن التشريعات األخرى 

ودور اهلاتف النقال يف ارتكاب هذه اجلرائم )الفصل األول(، مث  ،ملاسة باألشخاص واألموالاجلرائم ا
    )الفصل الثاين(. جرائم اإلخرتاق اإللكرتوين بواسطة اهلاتف النقالالتطرق إىل 
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 صل األول:ـــــالف
 وال.ـــــــخاص واألمــــــماسة باألشــــم الهاتف النقال الــــــجرائ

 

خالقية واليت لالأانتج عن استخدام اهلاتف النقال بطريقة غري مشروعة العديد من الظواهر  لقد  
، فلم يتوقف األمر عند حادثة وأمواهلم خاص يف أعراضهم وحرياهتم الشخصيةحاولت املساس باألش

حبيث  خاصة بني الشباب واملراهقني، ،بسرعة فائقة بشكل كبري لينتشر وإَّنا تفاقم ،واحدة أو اثنتان
إىل حتقيق املتعة  من الشباب واملراهقنيهذه الفئة  من خالله دفعادي هتتبدأ هذه الظواهر بشكل 

يذهب األمر إىل أبعد من  األحيانوالتسلية، متناسني خرق قواعد اخلصوصية وحرية اآلخر، ويف بعض 
 خاصة ما إذا كان الضحية يف حالة خطر حيث يكتفي البعض بالتصوير والنشر. ،ذلك

موال بواسطة اهلاتف النقال يف اخلطورة األو تنوعت اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص ولقد 
واجلسامة، حبيث تعترب جرائم األشخاص املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال أقل جسامة وضرر من جرائم 

جرائم تقليدية استعان أن معظم جرائم األشخاص املرتكبة ضد األفراد ما هي إال  ذلكاألموال، 
أصحاهبا يف تنفيذها بوسائل التقنية احلديثة، ومن أمثلة هذه اجلرائم السب والقذف واالعتداء على 

بهج فهي جرائم ميكن تكييفها على أهنا جرائم تقنية مُ  ، أما فيما خيص جرائم اإليذاء الاخلصوصية
ميكنها  كنولوجيةواسطة ت مكن تصوره إال من خالل اعتماد اجلاين على الفعل ال يأن حديثة باعتبار 

 التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات.
فهي يف  ؛هاطابعث رائم األموال فهي ال ختتلف عن جرائم األشخاص من حيبالنسبة جلأما 

إال أن استعانتها هبذه األدوات زاد  ،األساس جرائم تقليدية ميكن ارتكاهبا بدون الوسائل اإللكرتونية
قد تأخذ بعد عاملي أكثر ف ،اتساع نطاق هذه اجلرمية عن فضال   من األضرار اليت ميكن أن تنتج عنها،

بواسطة  املرتكبة ، جرمية السرقة والنصب وجرائم غسيل األموال، ومن صور هذه اجلرائممنه وطَن
 اهلاتف النقال.

 النقال جرائم األشخاص املرتكبة بواسطة اهلاتفنتناول يف هذا الفصل س سبق ومن خالل ما
  ثاين(. البحث املوجرائم األموال املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال ) ول(،األبحث امل)
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 ث األول:ــمبحــال
 قال.ـــف النـــلهاتاة ـــــــة بواسطـــــمرتكبـلا ألشخاصا مـــــــجرائ

 

املتعلقة حبياة  َّناطثر على العديد من األأ لتكنولوجيا االتصاالت احلديثة ستغالل السليبإلن اإ 
فع ْثن ذلك من يدقد استفادته من هذا التطور إال أنه نسان اليوم بالرغم من اإلف ألشخاص،ا

لتعدي على نة اصاتصال تتيح للقراأو حياته الشخصية، حيث أصبح اهلاتف النقال وسيلة  خصوصيته
للنتائج اليت قد تنجم عن هذا النوع من  حياهتم الشخصية دون إلقاء بالٍ أعراض الناس وعلى 

مث ، هج )املطلب األول( مب هذا املبحث إىل جرائم اإليذاء ال هلذه اخلطورة مت تقسيم  نظرا  و األفعال، 
  .اخلصوصية باستخدام اهلاتف النقال )املطلب الثاين(على عتداء جرائم اإل

 ج.ـه  ـبم  ـذاء الــــم اإليـــــمطلب األول: جرائـال
وقد ارتبط مبا يعرف باجلرائم ذات  ،يا  مصطلح جرائم اإليذاء املبهج مصطلح جديد نسب عتربُ يُ  

الطابع الرقمي اليت تعتمد على آلة رقمية أو إلكرتونية يف ارتكابه، ولعل من بني أكثر هذه الوسائل 
لتطور اهلائل الذي وصل له ا إىل غري أنه بالنظريف ارتكاب هذه اجلرمية الكامريا الرقمية،  ما  استخدا

 ،تمهيديعديد اخلصائص اليت سبق اإلشارة إليها يف الفصل ال اهلاتف النقال من خالل توفره على
إىل  التطرقالوسيلة األوىل الرتكاب هذه اجلرمية، لذلك سنحاول من خالل هذا املطلب مبثابة أضحى 
قوبة العو مث السلوك اإلجرامي للجرمية )الفرع الثاين(، جرائم اإليذاء املبهج )الفرع األول(، مفهوم 

موقف املشرع اجلزائري )الفرع و رع الثالث(، مث تقييم املسلك الفرنسي )الفرع الرابع(، املقررة هلا )الف
 اخلامس(.

 ذاء المبهج.ـــــم اإليـــــجرائ : مفهومالفرع األول
بالنظر إىل حداثة هذا املوضوع من حيث الطرح حتاول الدراسة من خالل هذا الفرع الوقوف       

من  ،الفلسفة العامة اليت تقوم عليها هذه اجلرمية فهم ساعد علىعلى بعض النقاط املهمة اليت ت
 عن التطرق إىل طبيعتها القانونية.  ال  ضخالل تقدمي حملة تارخيية عنها، مث تعريفها ف

  مبهج:ـذاء الـــة عن اإليـــخيـــمحة تاريــل -أول  
أو  عتداء عليه جسديا  خالل اإلتقوم فلسفة اإليذاء املبهج على القيام بإيذاء شخص معني من        
مث القيام بتصوير فيديو هلذا االعتداء على أساس نوع من الرتفيه أو املرح، وأول ظهور هلذه  ،جنسيا  
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" حيتوي هذا الشريط SLAP TVشريط باسم " 2004الظاهرة كان يف بريطانيا، حيث ظهر يف سنة 
ب مشاهدة عالية باعتباره برنامج هذا الشريط على نس يحظو على مشاهد اعتداء مت تسجيلها، 

 ةلربيطانية من خالل تقرير مت نشره عن وجود ظاهر ا" Times" فزيوين، بعدها مبَدة أشارت جريدةيتل
من أجل إتاحة الفرصة للمعلمني  لكوذ ،21/01/2005إجرامية مستحدثة يف ملحقها الرتبوي بتاريخ 

   .1والرتبويني لإلطالع عليه
بني  ،تفسريها الظاهرة اجملتمع يف بريطانيا تعددت أسبابهذه فيه ت شغل الوقت الذييف و  

أو أن  ،فع حقيقي لوجود هذه الظاهرة سوى الضحك واملرحاعدم وجود سبب أو دمن يرجعها إىل 
الربط بينها وبني عدد من الربامج اليت   أو إىل حماولةالسلوك،  اامللل هو الذي يدفع إىل القيام مبثل هذ

" واليت استلهم منها Dirtysanche" و"Bumfights"" وJackkasتها مثل برنامج "كانت تذاع وق
جرائم مستحدثة يسعى أصحاهبا من  اأهن على أو تفسريهااملشاهدون ظاهرة العنف واالعتداء، 

  . 2حتتوي على الكثري من العنف والعدوانيةخالهلا إىل التقاط فيديوهات 
ى مثل فرنسا إَّنا امتدت لتشمل دول أخر و  ،لربيطانية فقطايف احلدود  ةمل تتوقف هذه الظاهر و  

، حيث قام 2005املدارس الفرنسية يف سنة  ىحدإلقضايا ما حدث يف ، ومن أبرز اومشال أمريكا
، ويف 3ضحيته، مث جلأ إىل نشر الفيديو داخل املدرسة من أجل إيذاء ضحيته باغتصابأحد اجلناة 

فيما قام زميله اآلخر بتصوير  ،تالميذ باالعتداء على معلمتهقام أحد ال 2006 سنةواقعة مغايرة 
   .4الواقعة

                                                           

، مداخلة -دراسة حتليلية مقارنة جلرائم مستحدثة تتعلق باهلواتف النقالة –فتيحة حممد قوراري، أحكام جرائم اإليذاء املبهج  1
 ، يف كلية احلقوق، جامعة بنها،28/04/2010-27قتصادية للهاتف احملمول، املنعقد بتاريخ ؤمتر اجلوانب القانونية واإلمقدمة مل
 .9 ص القاهرة،

 . 383-382حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص  2
 .173 طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، ص 3
 ،يف هذا الصدد ما يعرف بقضية فتاة البانداكذلك  ةن القضايا الشهري ، وم383حممود حممد حممود جابر، نفس املرجع، ص 4

قام حيث ث تتلخص وقائعها يف أن شاب سعودي برفقة شاب من أفريقيا، ، حي2004واليت وقعت يف دولة السعودية  يف عام 
بينما قام الشاب السعودي بتصوير هذا الفيديو جبهاز نوكيا  ،عتداء على شابة سعودية يف الثامنة عشر من العمرهذا األخري باإل

النقال عرب التقنيات اإلرسال والنشر ( مث عمل على نشر الفيديو من خالل هاتفه 6600) الباندا   :الذي كان يعرف وقتها ب
ص اليت حيتوي عليها هذا اجلهاز، ولعل هذه القصة من بني أهم الدوافع اليت جعلت الدول اخلليجية تقوم بوضع قانون خا



 المرتكبة بواسطة الهاتف النقالالحماية الموضوعية من الجرائــــــــــــــــــم : الباب األول

32 

 

اق يف سن كان املشرع الفرنسي السب    ،نطاق واسع يف فرنسا علىوبعد تفشي هذه الظاهرة  
 ،الفرنسي اجملتمعستقرار يف  باتت هتدد اإلواليت ،خالقيةالالأ تشريع يهدف إىل جترمي هذه األفعال

والذي يهدف للوقاية من  ،2007مارس  5 املؤرخ 2007-297 :رقم قانونلاوذلك من خالل 
، ومن خالل هذا القانون 2007مارس  03 :اإلجرام، حيث أجازه اجمللس الدستوري الفرنسي بتاريخ

هذه اجلرائم بنصوص خاصة، ويرجع الفضل يف تشريع هذا أصبح املشرع الفرنسي يعاقب على 
طالب بالبحث عن والذي  ،"NICOLAS SARKOZY" آنذاك فرنسيال القانون إىل وزير الداخلية

 .1الفعل هذا على قدر جسامةآليات ردعية جديدة تكون 
  تعريف جرائم اإليذاء المبهج: -ثانيا  

"تلك املمارسة املتمثلة يف تصوير أو تسجيل  :جرائم اإليذاء املبهج على أهنا 2يعرف البعض      
 ،كانت جسامته  أيا   أو جنسيا   على شخص يستوي أن يكون جسديا   عتداءاإل وثقُ مقاطع فيديو يُ 

الوسائط على بأي وسيلة كانت، وعلى أي دعامة كانت، مث نشر هذه الصور أو مقاطع الفيديو و 
 .اإللكرتونية"

م تعريف شامل جلرائم اإليذاء املبهج من أنه قدَّ  الحظن ،من خالل حتليل التعريف السابقو  
قام إذا وذلك يف حال ما  ،اليت ميكن حدوثها يف حال متت هذه اجلرمية لصوركر مفصل لخالل ذِ 

 .اجلاين "بتصوير أو تسجيل مقطع"
على اجملَن عليه عتداء اجلسدي أو اجلنسي "تصوير فعل اإل :على أنه 3خراآل ه البعضويعرف 

  .بغرض نشره واالستمتاع برؤيته"
مما قد دجعل السلوك  ،تج عن التصويراامي الننشاط اإلجر الإىل التعريف يشري هذا وعليه  

 .دون تسجيل مقطع فيديو يف فعل التقاط الصور ا  حمصور  اإلجرامي لإليذاء املبهج

                                                                                                                                                                 

لبلوتوث" يف اح "فضائ: املقطع الذي أطلق أول شرارة ل           :، "برجس"اهلل علي عبد :ظرـــــــــنا .تصالباجلرائم املعلوماتية واإل
 .30/06/2018 :طالعإلتاريخ ا، archive. Aawsat.com:على الرابطمتاح السعودية، جدة، 

، جملة -دراسة حتليلية مقارنة جلرائم مستحدثة تتعلق باهلواتف النقالة– فتيحة حممد قوراري، املسؤولية اجلنائية عن اإليذاء املبهج 1
 .237ص  ،جامعة الشارقة، 2010، 42، العدد 24الشريعة والقانون، اجمللد 

 :فؤاد بن الصغري، حبث بعنوان أركان جرمية اإليذاء املبهج يف حالة اغتصاب فتاة حافلة البيضاء، متاح على الرابط 2
http://m.hespress.com ،01/07/2018 :تاريخ اإلطالع . 

 .171ص ع السابق، طارق أمحد صادق عفيفي، املرج 3

http://m.hespress.com/
http://m.hespress.com/
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أن اإليذاء املبهج ناتج عن جرمية أصلية  يوه ؛كما أشار كال التعريفني إىل نقطة جوهرية       
ما جاء يف التعريف  وهو  ،"توثيق االعتداء" عمليةوذلك من خالل إشارة كال التعريفني إىل  ،تقليدية

تلف التعريف وخيتصوير فعل االعتداء اجلسدي أو اجلنسي، إىل التعريف الثاين  أشار األول، بينما
 :األول عن الثاين يف ذكر الغاية من الفعل اإلجرامي حيث نص التعريف الثاين على ذلك بقوله

عن التعريف األول ذكر اهلدف أو الغاية من هذه رض نشره واالستمتاع برؤيته"، بينما غاب بغ"
 اجلرمية.

سلوك غري قانوين يقوم به اجلاين : بأهنااإليذاء املبهج ميكن تعريف جرمية من خالل ما سبق و  
ا على ا أو جنسي  ع بنفسه أو مبساعدة غريه يف حال اعتداءه جسدي  من خالل تصوير أو تسجيل مقاط

 .نقالاستعمال اهلاتف الريق يكون عن طويف الغالب  ،الضحية
وذلك لعَدة  ،يف هذه اجلرمية هي اهلاتف النقال أن الوسيلة األكثر استعماال  ومن املرجح  

 :أِههااعتبارات 
 كالكامريا الرقمية.حديثة   سائلو و تقنيات ب مزوداهلاتف النقال  -
بسرعة وانتشاره بني  مما يسهل إمكانية نشر الفيديو ،احتواء اهلاتف النقال على خدمة اإلنرتنت  -

 الناس.
وذلك من خالل استخدام بيانات اهلاتف وخدمة  ،وقائع االعتداءالقدرة على وضع بث مباشر ل -

 البث املباشر اليت حتتوي عليها بعض التطبيقات يف اهلاتف النقال.
  العديد من األجهزة الرقمية األخرى.  حيل مكانمما جعله  ،سهولة التنقل باهلاتف النقال -
  الطبيعة القانونية لجريمة اإليذاء المبهج: -لثا  ثا

وهو ما سنحاول  ،خيص الطبيعة القانونية جلرائم اإليذاء املبهج مافي تثور العديد من اخلالفات      
 :يتآلاالتطرق إليه على النحو 

 الرأي األول:  .1
ويسند  ،1ِهة التبعيةملساجلرائم اإخضاع جرائم اإليذاء املبهج ضرورة  يرى أنصار هذا الرأي      

 :1أصحاب هذا االجتاه إىل عدة حجج منها
                                                           

من بني الذين أسسوا هلذا الرأي " أعضاء اجلمعية الوطنية الفرنسية" وذلك يف إطار مناقشتهم للقانون الذي قضي بتجرمي     1
 .174 ظاهرة تصوير وقائع االعتداء ونشرها، انظر: طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، ص
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األعمال التبعية اليت تأيت على هامش السلوك من قبيل النشاط أو السلوك اإلجرامي  اعتبار هذا -
 اجلرائم هي عبارة عن نشاطات تبعية. ههذفاإلجرامي األصلي، ومنه 

من حيث ضرورة تعدد شرتاك يف اجلرمية، ليت يتطلبها اإلتطابق مقومات هذا النشاط مع الشروط ا  -
 عن وحدة اجلرمية واهلدف اإلجرامي. اجلناة )اثنان أو أكثر(، فضال  

يعد اشرتاك باملساعدة باعتبار  ،شرتاك القائم يف هذه الصورةجتاه أن اإلكما يرى أصحاب هذا اإل -
مول به يف هو مع ما وهذا يتعارض مع ،أن النشاط الذي قام به نشاط سليب وليس إدجايب

 .2لقانون العقوبات شرتاك وفقا  النصوص التقليدية لإل
 :3تيةاآل فر الشروطاتتو دجب أن  ،الرأي هلذا شرتاك وفقا  اإلحالة وحىت نكون أمام         
عدم وجود حتريض أو صفة احملرض لدى القائم بفعل التصوير والنشر، مبعىن أن يقوم بالفعل دون   -

 م هبذا الفعل.إىل القياأن يدفعه أحدهم 
حيث أن اجملرم شاهد الفعل األصلي  ؛ملوقف عرضي استغالللتقاط أو التصوير أن يكون هذا اإل -

 تواجده يف مسرح اجلرمية فسجل وقائعها.  باستغاللمبحض الصدفة فقام 
هذا ما عملت به حمكمة و  ،ناة يف حال ارتكاهبم جلرميتهمللجُ  معنويا   يشكل فعل اجلاين دعما  أن  -

، حيث تتلخص وقائع هذه 1992يناير  20الفرنسية يف أحد أحكامها الصادر بتاريخ  النقض
وأهنا وقت ارتكاب شركاؤها جلرميتهم اكتفت  ،القضية يف أن املتهمة تنتمي إىل جمموعة إجرامية

نائي اجل هامما أثبت قصد ،مبشاهد السلوك اإلجرامي للجرمية واملتمثل يف وقائع العنف املرتكبة
حبيث رأت احملكمة أهنا دعمت اجلناة  ،للقصد اجلنائي للمجموعة اإلجرامية ها كليا  وانضمام

 . 4يف ارتكاهبم جلرميتهم معنويا  

                                                                                                                                                                 

 .241ص  املرجع السابق، عن اإليذاء املبهج، فتيحة حممد قوراري، املسؤولية اجلنائية 1
، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون مباشرا   من يشرتك اشرتاكا   "يعترب شريكا  : من قانون العقوبات اجلزائري على 42تنص املادة  2

 الفاعل أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية أو املسهلة أو املنفذة له مع علمه بذلك".
ليمان راشد حممد املال، املسؤولية اجلنائية عن إساءة استعمال اهلاتف احملمول )دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة لنيل درجة معاذ س 3

  .276-275، ص 2012/2013 :املوسم اجلامعي القاهرة، جامعة عني مشس، الدكتوراه يف احلقوق،
4 Cass. Crim 20 Janvier 1992, N 90-86. 604: Juris Date no 1992.  

https://www.google.com/search?biw=1600&bih=799&sxsrf=ACYBGNT90a8al5Jdmo7nIJVL7nnrxWRXjg:1569868766981&q=Cass.+Crim+20+Janvier+1992,+N+90-86.+604:+Juris+Date+no+1992&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjgrczxmPnkAhVu1-AKHa_6DdcQBQgtKAA
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ساؤل حول نوع اشرتاك اجلنائي يف حال ما إذا كان من ضمن اجملموعة اليت قامت تَّ ال قد يثارو   
هذه احلالة يعترب  فيف ،اد اجملموعةحيث يتوفر لديه نفس القصد اجلنائي الذي يتوفر لدى أفر  ،بالفعل

تصوير والتسجيل، ومن بني العلى دوره يف اجلرمية املتمثل يف  وذلك تأسيسا   ،مساهم تبعي إدجايب
بنية  احلاالت اليت مت عرضها على القضاء الفرنسي يف هذا الصدد قضية علم أحد التالميذ مسبقا  

توى، ة الضرب هباتفه احملمول وقام بنشر هذا احملحيث قام بتصوير واقع ،زميل هلمأحد زمالءه بضرب 
جرمية اشرتاك يف أعمال العنف العمدية املرتكبة  ههذا الفعل على أنتكيف حمكمة فرساي مما جعل 

 .1التالميذ من مؤسسة تعليميةأثناء دخول وخروج 

 ولعل من أبرز هذه االنتقادات: ،نتقاداتتعرض هذا الرأي إىل العديد من اإلولقد 
إىل توفر القصد اجلنائي للفاعل، مما يؤكد إصرار الفاعل على القيام  وفر نية التصوير تؤدي حتما  ت  -

التصوير أو النشر قد تتعدى صفة بنا نفرتض أو جنزم أن صفة القائم لوهذا ما دجع ،2هبذا الفعل
 الشريك إىل صفة الفاعل األصلي يف اجلرمية التبعية )التقاط الصور ونشرها(.

أفعال اإليذاء املبهج باعتبار أن السلوك اإلجرامي بلية نظرية الشريك بالتبعية للتطبيق على عدم قا  -
فعلني معاصران لبعضها البعض، الفعل األول يتمثل يف االعتداء جلرائم اإليذاء املبهج يتكون من 

يتناىف مع بطبيعة احلال يتمثل يف التقاط الصور ونشرها، وهذا اجلسدي أو البدين، والفعل الثاين 
حىت نكون أمام ما يعرف  ا  أساسي ا  واليت متثل شرط ،شرتاك اليت تقتضي وحدة الفعلأحكام اإل

 .3ألحكام قانون العقوبات باالشرتاك وفقا  
إال إذا كانت هناك  ،ر والنشريعتداء وفعل التصو توجد مصلحة من الفصل بني فعل اإل ال -

جة عل التصوير والنشر، حبيث أن النتيعل يف فاعتداء والفمصلحة أقوى بني الفاعل يف فعل اإل
 فضال   ،لآلخر نشر الصور أو املقاطع املسجلة، حيث أن كال الفعلني مكمال   يللفعل ه النهائية

صفة بوحدة  نكيفههذا ما و البعض،  بعضهمابالفعلني  كال  مصلحة تربط مرتكبعن وجود 
 .4الفعلني كال  رتكبمل الفاعل األصلي

                                                           

 .247 قوراري، املسؤولية اجلنائية عن اإليذاء املبهج ،  املرجع السابق، ص فتحية حممد 1
 .289 معاذ سليمان راشد حممد املال، املرجع السابق، ص 2
 . 289 معاذ سليمان راشد حممد املال، نفس املرجع، ص 3
 .289 معاذ سليمان راشد حممد املال، نفس املرجع، ص 4
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 ي: ــــــثانـــــرأي الـــــال .2

مكانية إخضاع النشاط اإلجرامي املرتكب من خالل التصوير والنشر إىل إب هذا الرأيصرح ي       
 :اآلتيةوذلك من خالل إدراج هذا الفعل ضمن األنشطة اإلجرامية  ،قواعد قانون العقوبات

 : 1لخاصةعتداء على حرمة الحياة ايذاء المبهج للنصوص المتعلقة باإلإخضاع جرائم اإل .أ 
ضمن هذا السلوك باعتبار التوافق أو  اإليذاء املبهجإىل فكرة جترمي جتاه اإل يذهب أصحاب هذا      

عتداء على أن اإل ذلكياة اخلاصة، عتداء املتعلق حبرمة احلواإل ،املبهجالرتابط املوجود بني فعل اإليذاء 
 يهما نصت عل، مثال ذلك طع فيديوصوره بالتقاط صور أو تسجيل مقاحلياة اخلاصة يتعلق يف بعض 

التقاط أو تسجيل أو نقل املكاملات أو أحاديث خاصة  "...بقوهلا:  ج ع. .مكرر من ق 303املادة 
  . 2أو سرية بغري إذن صاحبها أو رضاه"

يعرف باإليذاء  املادة أن هذا الفعل ينطبق على ما هذهنص  من خالل هجاستنتاميكن ما و       
من خالل احلكم الصادر عن حمكمة فرساي، يف يف فرنسا  تكريس هذا الرأي قضائيا   متقد و  ،املبهج

بتصوير واقعة  قام مولاحملن أحد التالميذ وعن طريق استعمال اهلاتف أ ية تتلخص وقائعها "يفضق
ما أدى إىل  ،مث قام بنشر الفيديو بني زمالءه اآلخرين ،ممعلمته ضدالءه أحد زم قام هبااعتداء بدين 

وسائل إعالم مسعية وبصرية،  يف هالفيديو مت إعادة نشر حىت أن و انتشار الفيديو على نطاق واسع، 
على واقعة عدم تقدمي املساعدة لشخص يف حالة خطر  تدين التلميذ إىل أن وهذا ما أدى باحملكمة 

لى عتداء عإدانته على واقعة اإل عن ، فضال  .ع.فمن ق 6-223كما هو منصوص عليه يف املادة 
، حيث قضت احملكمة باحلبس ملدة سنة، مع احلكم .ع.فمن ق 1-226للمادة  احلياة اخلاصة وفقا  

                                                           

"إن الوضعيات واألنشطة اليت من خالهلا يكون للشخص احلق يف أن يرتك يف هدوء تعد  :أهنايعرف البعض احلياة اخلاصة على 1 
–ياة اخلاصة يف القانون اجلزائري والفرنسي حنويري عبد العزيز، احلماية اجلزائية لل :في ذلك انظرجزء من ميدان احلياة اخلاصة" 

 .65 ، ص2016، ط. الثانية، دار هومة، اجلزائر،  -راسة مقارنةد
املؤرخ يف  156-66، املعدل واملتم لألمر 2006ديسمرب  20املوافق  1427ذي احلجة  04املؤرخ يف  23-06القانون رقم  2

ع  ،24/12/2006 يف: املؤرخة املتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، 1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18
 .23 ، ص84
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السوابق اإلجرامية  بانتفاء ك عمال  لعقوبة احملكوم هبا، وذلبوقف التنفيذ اجلزئي مبقدار ستة أشهر من ا
  . 1للمحكوم عليه

حيث أن األوىل  ،املبهج يذاءسفة اإلى احلياة اخلاصة ختتلف وفلعتداء علإن فلسفة اإلوعليه    
بينما جرائم اإليذاء املبهج ال  ،حىت يتحقق فعل االعتداء على احلياة اخلاصةتشرتط مكان معني 

مما قد يؤدي إىل إخراج جرائم كثرية  ،حيث قد حيدث التصوير والنشر يف أماكن عامة ،تتطلب ذلك
 .2ثل مساس باحلياة اخلاصةمن هذا النوع من نطاق التجرمي باعتبار أهنا ال مت

ي ـــــمساعدة لشخص فالم ـــــقديبعدم ت مبهج للنصوص المتعلقةــــضاع جرائم اإليذاء الــــــإخ . ب
 : حالة خطر

متناع عن تقدمي ائم اإليذاء املبهج إىل جرائم اإلإىل ضرورة إسناد جر  جتاههذا اإليذهب       
، كما تنص .ع.فمن ق 6-223ا تنص عليه املادة مل وذلك وفقا   ،املساعدة للغري يف خالة خطر

يورو   7500"يعاقب باحلبس مدة مخس سنوات وغرامة قدرها  أن: على نفس املادة يف فقرهتا الثانية
تقدميها كان مبقدوره   ذيعن تقدمي املساعدة لشخص يف حالة خطر وال كل شخص ميتنع إراديا  

ومن األحكام اليت أخذت نفس  ،3ه للخطر"أو بطلب النجدة، دون تعريض نفسه أو غري  شخصيا  
"ويبدو أن املتهم مل يقدم  :والذي تضمن ،جتاه ما ذهبت إليه حمكمة فرساي يف أحد أحكامهااإل

أدىن بادرة أو حماولة إلنقاذ الضحية ووثق االعتداء عليها، يف الوقت الذي كان بإمكانه إتيان ذلك، 
مشهد العنف، وبالتايل تتم غيله للتصوير، مع االقرتاب من طاملا أنه بادر باإلمساك هباتفه، وقام بتش

 .4إدانة املتهم جبرمية عدم تقدمي املساعدة لشخص يف حالة خطر"
بضم جرائم اإليذاء املبهج جلرائم عدم تقدمي مساعدة للشخص يف حالة خطر  التسليمن إوعليه 

احلقيقي الذي قد يهدد الغري حيث ميكن دفع ذلك بأن اخلطر  ،ال يقوم على اعتبارات وأسس قوية
يف قضية )فتاة الباندا(، أو أنه يف حال  أو حىت املصور ال يوجد أو غري متوقع مثل ما مت ذكره سابقا  

                                                           

1  T.G.I de Versailles, 8eme,27 juin 2007. Voir : http://legalis.net/spip.php? Pagejurisprudence-

decision&id-article 2021. 
 .254فتحية حممد قوراري، املسؤولية اجلنائية عن اإليذاء املبهج،  املرجع السابق، ص  2
 .387ص  حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق،  3

4 T.G.I de Versailles, 8 eme ,27 juin 2007. http://legalis.net/spip.php? Pagejurisprudence-

decision&id-article 2021. 

http://legalis.net/spip.php
http://legalis.net/spip.php
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مما قد  ،من استفزازه ملرتكيب االعتداءقد خيشى  ،تدخل املتصور على أساس دفع اخلطر عن الغري
 يدفعهم بالرد عليه بقوة.

 المبهج للنصوص المتعلقة بالنشر: إخضاع جرائم اإليذاء ج. 
وذلك  ،إىل إمكانية تطبيق النصوص املتعلقة بالنشر على مثل هذه اجلرائم جتاههذا اإل ذهبي      

ق.ع.ف،  من 227/24السلوك ضمن املادة  اعلى اعتبار أن املشرع الفرنسي عاقب على مثل هذ
يورو على واقعة نشر رسالة تتضمن  7500واليت تعاقب باحلبس ملدة ثالث سنوات وغرامة قدرها 

 .1عنفا  
للبعض منها على النحو  نتطرقاليت نتقادات تعرض هذا الرأي للعديد من اإل ،وبناء  على ما سبق

 ي:                       اآلت
حبيث أن فعل اإليذاء املبهج  ،ر خمالف للصوابيف جرائم اإليذاء املبهج كوهنا وقائع نشيأن تك -

صرفنا النظر ولو سلمنا بتكييفها ضمن جرائم النشر نكون قد  ، التصور والنشريتكون من فعلني
 .2به ألخذال ميكن اما وهذا  ،عن الواقعة األصلية وهي التصوير

وجود قصد قد يتصور ف، ال ميكن األخذ بعموم القصد اجلنائيحبيث اختالف القصد اجلنائي:  -
صد يكون قالنشر الناتج عن اإليذاء املبهج جرائم  علىولكن الغالب  ،جنائي يف فعل التصوير

 . 3الفاعل منها التسلية واملرح فقط

أن القضاء الفرنسي كان له السبق يف العمل على جترمي مثل هذه  نستنتج ،من خالل ما سبقو 
اليت حكام ألامن  ستغرقت كثريا  ا، وأن هذه اجلرمية بأمن وسالمة اجملتمع املاسةالسلوكيات اخلطرية 

وقائعها يف اخلطورة بني قضية وأخرى، كما ويالحظ أن معظم مرتكيب هذه اجلرمية هم من  تتفاوت
يف الغالب يتمثل  والذي ،ذلك إىل اهلدف من ارتكاب هذه اجلرميةويرجع  ،طائفة الشباب واملراهقني

 يف املرح والتسلية.
                                                           

1 Art227-24: "le fait soit… de diffuser par quelque moyen que ce soit et quelle qu’en soit le 

support un message à caractère violent ou  pornographique ou de nature à porter gravement 

atteinte à la dignité humain, …est puni de trois ans d’amende lorsque ce message est 

susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.  " Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011-art.5 
 .389 ص حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، 2
  .254 فتحية حممد قوراري، املسؤولية اجلنائية عن اإليذاء املبهج " صفعة سعيدة"، املرجع السابق، ص  3
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 .رنسيفي التشريع الف ذاء المبهجـــــريمة اإليج مكافحةي: ــــــالفرع الثان

 جلرميةل السلوك اإلجرامي للفعل املكون ألفعال اليت تشكاخالل هذا الفرع إىل تطرق من ن 
 .اإلجرامي السابقة للفعل اتعتداءاإلاليت تشكل  صور ال إىل  كما نتطرق ،  اإليذاء املبهج

 : اإليذاء المبهج مةـــجريحل ــــم -أول  
 وهو ما نص عليه ،اجلرميةحىت يتصور وقوع  الضرورية  يعترب حمل اجلرمية من بني أهم الشروط      

وميكن حصر هذه    ،20071مارس  5املؤرخ يف  2007-297رقم:  القانون مبوجباملشرع الفرنسي 
 :ة         اآلتيالصور األفعال يف 

  ى:ـــــالمجموعة األول -1
مة الشخص وتندرج على سال اعتداءتنحصر هذه الطائفة يف جمموعة األعمال اليت تشكل       

إىل مجيع جرائم اإليذاء البدين ضمن هذه اجملموعة أفعال التعذيب مبختلف أشكاله، باإلضافة 
ستثىن من وذلك باستثناء األعمال اليت تتحقق أو تنتج عن طريق إعطاء مواد ضارة، كما يُ  ،العمدية

 ذلك خمالفات اإليذاء البدين العمدية البسيطة.
يف ظهر ة اليت ته الطائفة أهنا ال تتحقق إال من خالل أعمال العنف البدنياملالحظ على هذو       

 .2شكل ضرب، صفع، والدفع، وهذا بالضرورة يتالءم مع طبيعة هذا النوع من اجلرائم
 ة: ــــــة الثانيـــــــالمجموع -2

ل األشخاص مثعلى  جنسيا   تندرج ضمن هذه الطائفة مجيع األفعال اليت تشكل اعتداء        
احلث على باالغتصاب، واستثىن املشرع من هذه األفعال العرض اجلنسي، وكذلك ما يعرف 

 . 3املمارسات اجلنسية
 ويرجع ،تعرض املسلك الفرنسي يف تصنيف جرائم اإليذاء املبهج للعديد من االنتقاداتولقد  
 ،جرائم إيذاء مبهج ذلك إىل استبعاد املشرع الفرنسي للكثري من األَّناط اليت تشكل بطبيعتها سبب

                                                           

1   Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, JORF n°0056 du 7 mars 

2007 page 4297. 

 .275 فتحية حممد قوراري، نفس املرجع، ص 2
 .391 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص 3
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، كما ويعاب على املشرع أقل خطورة وجسامة من األفعال السابقة الذكر هاواليت تعد يف معظم
إال أنه مل يأخذ  ،الفرنسي أنه بالرغم من أخذه باجلسامة كمعيار لتحديد حمل جرائم اإليذاء املبهج

 .1ئم السابقة الذكر، كجرائم القتلجرائم أكثر خطورة من اجلرا حيث استثىن ،هبذا املعيار على إطالقه
 : اإليذاء المبهج مةـــجريأركان  -ثانيا  

 :ة        اآلتيتتمثل أركان جرمية اإليذاء املبهج يف املظاهر       
  مادي:ــــن الــــــــالرك -1

 يلتسجمثل الفعل األول يف يت ،رمية اإليذاء املبهج من فعلني متتابعنيجل الركن املادي تألفي      
 .عتداءمقاطع اال ، فيما يتمثل الفعل الثاين يف نشرعتداءاإل

 :  داءـــــــعتاإل يلـــــــتسج  - أ
مبقتضى  جرم املشرع الفرنسي ، حيثالفعل األول الذي يقوم به اجلاين عتداءميثل تسجيل اإل      

"يعد  أن: ىواليت تنص عل 222/33/3املادة أحكام هذا السلوك أو الفعل ضمن  2قانون العقوبات
إىل  222/1عتداءات العمدية على سالمة الشخص املنصوص عليها يف املواد يف اإل اشرتاكا  

يف تلك املواد، القيام املنصوص عليها  العقوبات ويعاقب بذات ،222/31إىل  222/23، 222/14/1
ذه كان نوعه، صور تتعلق بارتكاب ه  ا  أي وسيلة كانت، وعلى أي وسيط أيب تسجيلالب عمدا  

 .3اجلرائم"
أن املشرع الفرنسي أخذ بنفس العقوبات األصلية للفعل  ةيتضح من خالل نص املادة السابقو       

من قانون  121/6للمادة  واملنصوص عليه وفقا   ،اإلجرام ا ملا يعرف مببدأ استعارةوهذا تطبيق   ،األصلي
                                                           

 .391حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق ص  :كذلك  انظر، 175طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، ص 1

2   Le code pénal français est modifié et complete. 

3 Art 222-33-3: " Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité 

de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des 

peines prévues par articles de la fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce 

soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. 

Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement 

et de 75000 Euros d'amende. 

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de 

l'exercice normal d’une profession ayant pour objet d'informer la public ou est réalisé afin 

servir de preuve en justice." 
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وذلك على  ،يف اجلرمية وير شريكا  القائم بفعل التص املشرع الفرنسي اعتربحيث  العقوبات الفرنسي،
 .1الرغم من انتفاء العالقة بينه وبني مرتكب الفعل يف بعض احلاالت

حيث خرج عن  ،ولعل هذا ما جعل الفقه الفرنسي ينتقد املشرع الفرنسي يف أخذه هبذا املسلك  
م هذا الفعل كفعل رِّ ا به أن دجُ لي  جالقواعد العامة للمسؤولية اجلنائية، كما أن املشرع الفرنسي كان 

 مستقل على اجلرمية األصلية.
حيث  ؛ريوما ميكن كذلك استنتاجه من النص أن املشرع الفرنسي مل يشر إىل وسيلة التصو       

وهذا ما دجعل من النص يتالءم مع مجيع التطورات احلاصلة يف  ،"بأي وسيلة كانت": اكتفى بالقول
من حيث التقنيات  ا  مشكل أكثر الوسائل استخداي بات ذيالاجملال الرقمي، وخاصة اهلاتف احملمول 

  .2اليت يوفرها
 : اإلعتـــــــداء مقاطعأو  صورنشر  - ب

عتداء بصرف النظر عن عدد األشخاص الذين إطالع الغري على صور أو مقاطع اإلويعَن       
أو  ،نرتنتتوث أو اإلالبلو اطلعوا على هذا املقطع، ويف الغالب ما يكون نشر هذه املقاطع عن طريق 

 .3وهو ما يعرف بالنشر اإللكرتوين ،غريها من الوسائط اإللكرتونية
حيث جعل  ،نفس فلسفة التجرمي اليت انتهجها مع جرمية التصوير الفرنسي سلك املشرعولقد       

لفرنسي تقوم هذه الرؤية يف التجرمي لدى املشرع او ، من جرمية النشر جرمية مستقلة عن اجلرائم األخرى
 عن أولئك الذين لذين ينشرون الصور يف الغالب ما يكونون مستقلنيعتبار أن األشخاص اعلى ا

   .4قاموا بالتسجيل
 

                                                           

 .270 رجع السابق، ص، امللية اجلنائية عن اإليذاء املبهجفتحية حممد قوراري، املسؤو  1
 .175حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق ص  2
"استخدام وسائل التقنية احلديثة يف بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل املعلومات املكتوبة، : يعرف النشر اإللكرتوين على أنه 3

أمحد عبد  انظر: .ة أو متحركة، لغرض التداول"ثابت ، أو مشاهد أو أصوت، أو صورا  واملرئية، واملسموعة، سواء كانت نصوصا  
  متاح على الرابط: مركز الدراسات القضائية التخصصي، السعودية، الفتاح، جرائم النشر اإللكرتوين،

www.cojss.com/vb/showthead.php?16746 03/07/2018 :مت االطالع عليها بتاريخ.  
 http://m.hespress.com متاح على الرابط: فؤاد بن الصغري، أركان جرمية اإليذاء املبهج يف حالة اغتصاب فتاة حافلة البيضاء، 4

 . 03/07/2018 :تاريخ اإلطالع 
  

http://www.cojss.com/vb/showthead.php?16746
http://www.cojss.com/vb/showthead.php?16746
http://m.hespress.com/
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 معنوي: ــــــن الــــــــــــالرك -2
 222/33/3وذلك حبسب ما نصت عليه املادة  ،تعترب جرمية اإليذاء املبهج من اجلرائم العمدية      

"واقعة التسجيل العمدية"، حبيث يتطلب الركن  :واليت وردت فيها عبارة ،فرنسيمن قانون العقوبات ال
املعنوي توفر القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة، حبيث يكون اجلاين على علم تام بالفعل 

 أن ذلك ويف حالة انتفى العلم ينتفي القصد اجلنائي، ومن أمثلة ،للقانون أنه منافٍ بالذي يقوم به 
اهلاتف النقال دون أن ر الواقعة عن طريق يفيقوم بتصو  ،ما واقعةمجهور ما حول  عدجذب أحدهم جتم

ففي هذه احلالة ينتفي العمد، أما اإلرادة وهي  ،عتداء البدين أو اجلنسي إال بعد التصوير فعل اإلنييب
ينفي ووجود  بالفعل الان اإلرادة وعدم اقرت  ،العنصر الثاين فتعَن اجتاه إرادة اجلاين إىل القيام هبذا الفعل

أن جرمية اإليذاء املبهج تعترب من اجلرائم اليت ال تتطلب  كذلك  ب اإلشارة إليهجتمما و القصد اجلنائي، 
 .1وإَّنا يكفي توفر القصد اجلنائي العام ،قصد جنائي خاص

 ج.ــــمبهـذاء الــــــة اإليــــمـجريـمقررة لـة الــــــالفرع الثالث: العقوب
، على عاجل من خالل هذا الفرع العقوبات املقررة جلرمية اإليذاء املبهج، مث ظروف اإلباحةسن 

 ي:        النحو التال
 

 ة: ـــــــالعقوب :أول  
ا ملا ُذ        املشرع الفرنسي بني جرمية التسجيل وجرمية النشر، حيث جرم صل ف ،كر سابقا  تأكيد 

 ،جنايةفيها ب يرتكرب الفعل يف مجيع احلاالت اليت واعت 222/33/3للمادة  املشرع جرمية التصوير طبقا  
 :2ي        وفصل يف ذلك على النحو اآلت

 

  :ةــــــجرائم التعذيب والجرائم الوحشي -1
 : مخسة عشر يعاقب على هذا الفعل بحيث ، 222/6/11إىل  222/13 من املوادرمها مبقتضى ج      

د يف حال ما إذا كانت اجلرمية مرتافقة أو تالية جلناية أخرى باملؤ  السجن سنة، وتكون العقوبة (15)
 غري القتل واالغتصاب.

                                                           

 .395 طارق صادق عفيفي، املرجع السابق، ص1
 .270 وراري، املرجع السابق، صفتحية حممد ق 2

3
Article 222-1¨ Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes des barbarie est puni de quinze 

  ans de réclusion criminelle¨.  
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  :نفـــــــــجرائم الع -2

مخسة دة السجن مل، ويعاقب على هذا الفعل ب222/16/2إىل  222/7ملواد ا مبقتضىجرمها       
 سنة . (15)عشر 

  :مة الغتصابـــــجري -3
مخسة دة السجن مليعاقب على هذا الفعل بحبيث ، 222/26إىل  222/23ملواد ا مبقتضىجرمها       
  بظرف من ظروف التشديد. قرتاهناايف حال سنة  (20) عشرين إىلصل وقد ت، سنة( 15)عشر 

  :ية األخرىـــــــالعتداءات الجنس  -4
اإلعتداءات جرائم ، يعاقب املشرع الفرنسي على 222/32إىل  222/27 من املوادمبقتضى       

يورو، ويف حال توفر أحد  7500وغرامة مالية قدرها  ،سنوات( 5) مخس بالسجن اجلنسية األخرى
 يورو. 1000وغرامة قدرها  سجنسنوات ( 7) سبع ظروف التشديد متتد العقوبة إىل

، 222/33/3للمادة  أما عن جرمية النشر فقد اعتربها املشرع الفرنسي جنحة وعاقب عليها طبقا  و  
 .2يورو 75000سنوات وغرامة مالية قدرها  (05)يث قرر هلا عقوبة تقدر خبمس ح

واملالحظ يف تفرقة املشرع الفرنسي يف العقوبة بني التسجيل والنشر، يف كون اجلرمية األوىل أخطر 
عن أن  وذلك باعتبار أن اجلرمية الثانية ال تتحقق إال إذا متت اجلرمية األوىل، فضال   ،من اجلرمية الثانية

حيث يرتكب أمامه فعل أقل ما  ،تظهر خطورة اجلاين الذي خلى من املشاعر اإلنسانيةوىل اجلرمية األ
فهو  ،إنسانيته لنجدة الضحيةيقال عنه شديد الوحشية كاالغتصاب بالرغم من كل هذا ال تتحرك 

 بذلك ال خيتلف عن اجلناة األصليني إن مل يكن أخطر منهم.
  ة:ـــــــاإلباحباب ــــــأس :ثانيا  

املشرع الفرنسي احلاالت اليت ال قانون العقوبات الفرنسي بني  من 222/33/3لمادة ل بالرجوع      
 طبق عليها العقوبة املقررة جلرائم اإليذاء املبهج، واليت تتمثل يف احلاالت التالية:ت

  :ة لغرض اإلعالمـــــــباحاإل -1

                                                                                                                                                                 

1
Article 222-6-1:¨ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 

l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent , outre l'amende suivant les modalités 

prévues par l'article 131-38 les peines prévues par l'rticle 131-39¨.   

 .396 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق ص 2
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وجب توافرها إال أنه قيد ذلك بشروط  ،فعل اإليذاء املبهج نسيالفر  يف هذه احلالة أباح املشرع      
 وتتمثل هذه الشروط يف: ،القائم بالعمل الصحفي يف حال إعداد مثل هذه التقارير يف الشخص

ض النظر عن الوسيلة اإلعالمية غأن يكون القائم بالتسجيل أو النشر صحفي أو إعالمي، وذلك ب -
 صحافة مكتوبة(.أو نت، فزيون، إنرت ي)تل اليت ينشط فيها

وأن يتقيد الصحفي بأحكام قانون حرية ، أن يكون اهلدف من الفعل إعالم اجلمهور بالواقعة -
 . 1الصحافة

 بات: ـــــــة الفعل لغرض اإلثـــــــــإباح -2
رض منه إثبات الواقعة ذاء املبهج يف حال ما إذا كان الغكما أقر املشرع الفرنسي فعل اإلي      

حبيث لو قام اجلاين  ،باحة تقتصر على التسجيل دون النشرب اإلشارة إليه أن اإلدج وما ،األصلية
  .2بنشر التسجيل ينتفي سبب اإلباحة

 ذاء المبهج.ـــــــم جرائم اإليــــــجريـالفرنسي في ت شرعمالييم ـــــالفرع الرابع: تق
يث كان السباق يف جترمي هذا ح ؛بالرغم من الدور اإلدجايب الذي قام به املشرع الفرنسي 

بعض أهم ل يتم التطرقإال أنه تعرض لعَدة انتقادات من طرف الفقه الفرنسي، لذلك  ،الفعل
 :ي            تاآلوذلك على النحو  ،نتقادات اليت تعرض إليها املشرع الفرنسياإل

 

إليذاء املبهج ضمن دراجه جلرائم امن بني أهم االنتقادات اليت وجهت للمشرع الفرنسي إ :أول  
ى السالمة اجلسدية، وهو أمر ينايف الصواب حىت وإن كانت األفعال اجلرائم املتعلقة باالعتداء عل

األصلية للجرمية متس بالسالمة اجلسدية واجلنسية لألشخاص، حيث وجب على املشرع الفرنسي 
  .3إدراج جرائم اإليذاء املبهج ضمن اجلرائم املتعلقة بكرامة الشخص

 

 ،امه بتقيد حرية اإلعالم واحلرياتمن بني االنتقادات اليت وجهت للمشرع الفرنسي كذلك اهت :انيا  ث
وذلك حىت يتحقق  ،من تسجيل مثل هذه االعتداءات نيالعادي نيحيث منع اهلواة من املواطن

في معظم األحيان التقارير اليت تعدها ف ،الصحفي أو اإلعالميلدى هذه الفئة نفس احلق عند 

                                                           

 .298 فتحية حممد قوراري، املرجع السابق، ص 1
 .177 طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، ص 2
 .300، ص السابق املرجع فتحية حممد قوراري، 3
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أعمال الشغب اليت ضربت  يف البعض على ذلك ويستدلهذه الفئة تكون غنية باملعلومات، 
الشاهد الوحيد على  تالضواحي الفرنسية، حيث استمدت الدالئل من أشرطة اهلواة اليت كان

   .1هذه األعمال التخريبية
ه حصر اجلرائم السابقة هو أن ،ومن بني أهم االنتقادات اليت تعرض هلا املشرع الفرنسي كذلك :ثالثا  

من  لإليذاء املبهج جبرائم حمدودة ترتاوح بني اجلرائم البسيطة واجلرائم اخلطرية دون أن يتطرق ألي
هذه اجلرائم، إال أن املصلحة كانت تقتضي أن يشمل التجرمي كافة األفعال بعض النظر عن 

 .2تكييفها ويراعى يف ذلك العقوبة املقررة لكل فعل
واليت يرى  ،على املشرع الفرنسي تطبيقه ألحكام االشرتاك على جرائم اإليذاء املبهجب غا :رابعا  

اختالف العقوبة املقررة لكل من الفعلني ها ز لعل من بني أبر  ،أنه نتج عنها عدة سلبيات 3البعض
بينما جرم فعل النشر على أنه جنحة مع أن   ،حيث جرم فعل التسجيل على أساس أنه جناية

 مما يستوجب وجود عقوبة موحدة لنفس الفعل. ،مكملني لبعضهم البعض كال الفعلني
 

فيما ذهب  هؤيد وجهة نظر أننا ن إال ،بالرغم من االنتقادات اليت وجهت للمشرع الفرنسيعليه و      
بعض ه من استغالل اإلنسان من وذلك من أجل احملافظة على كرامة ،جترمي هذا الفعل يفإليه 

غري حاالت اخلطر والوضع  استغاللف التكنولوجيا أو الشهرة إىل غم ششخاص الذين أخذهاأل
 . نساين الذي يتعرض له البعض اآلخراإل

 ذاء المبهج.ـــــــــري من جرائم اإليـــــزائــــخامس: موقف المشرع الجـــالفرع ال
هج وفق نصوص يتطرق إىل جترمي اإليذاء املب ملاملشرع اجلزائري كغريه من التشريعات العربية  

واكتفى ببعض النصوص املتفرقة واليت منها على سبيل  ،خاصة كما هو معمول به يف التشريع الفرنسي
  .واليت حتمي احلياة اخلاصة ،مكرر من قانون العقوبات 303املثال املادة 

                                                           

 املادة ، حيث أن املادةهذه بية حلقوق اإلنسان يف و كما اعترب البعض أن جترمي اإليذاء املبهج خيالف ما ذهبت إليه احملكمة األور   1
طبيعيني أم اعتباريني، وممارسة  الطبيعة اهلدف أو األشخاص، سواء كانو  تكفل حرية التعبري ألي شخص، دون التمييز تبعا   10

 انظر .بوسائل النشر مع فرض قيود يف احلصول على املعلومات أو نقلها هذه احلرية ال تتعلق فقط مبحتوى املعلومات، بل أيضا  
 .397 بر، املرجع السابق صحممود حممد حممود جا :في ذلك

 .301 ص فتيحة حممد قوراري، املرجع السابق، 2
 .301 ص فتيحة حممد قوراري، نفس املرجع، 3
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أن النص الذي حيمي احلياة اخلاصة ال يتسع ألن يشمل جرائم رى ن ،على ما سبق وتأسيسا  
 :   ة          اآلتيوذلك لالعتبارات  ،ء املبهجاإليذا
 أو خاصة على حدٍ  يف أماكن عامة رتكبتجرمية اإليذاء املبهج ال تستهدف مكان معني فهي أن  -

وهذا خبالف اإلعتداء على احلياة اخلاصة والذي يتطلب أن ترتكب يف مكان خاص  ،سواء
جرائم االعتداء احلياة  يف ات بعينها كماال تستهدف شخصي أن جرمية اإليذاء املبهج كما  ،1فقط

 .أو أصحاب النفوذ واملسؤولية اليت يف الغالب تستهدف املشاهري ةاخلاص
جرائم اإليذاء املبهج هي جرائم تبعية، حبيث يستلزم وقوعها وجود جرمية سابقة هلا، على عكس  -

 .2جرائم االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة اليت تعترب جرمية أصلية
بينما جرائم االعتداء على احلياة اخلاصة  ،ائم اإليذاء املبهج ترتاوح عقوبتها بني اجلناية واجلنحةجر  -

 تعترب جنحة فقط.
 باستخدام الهاتف النقال. الخصوصيةعلى ي: جرائم العتداء ــــــــالمطلب الثان

ا بواسطة اهلاتف اليت يتم ارتكاهب اجلرائم أكثرمن بني  اخلصوصيةتعترب جرائم االعتداء على  
ن معن إحجام معظم ممن يكونون ضحايا هلذا النوع  فضال   ،وذلك بالنظر لسهولة ارتكاهبا النقال،

)الفرع  وتتنوع هذه اجلرائم بني التقاط الصور والتنصت على مكاملاتاجلرائم عن اإلبالغ عنها، 
  .(الفرع الرابع) والتشهري ،والسب )الفرع الثالث( ،القذف )الفرع الثاين(إىل األول(، باإلضافة 

 مات.ــة وتسجيل المكالـــــــم التقاط الصورة الخاصـــــجرائفرع األول: ــــــال
"احلق  :واليت تعرف بأهنا ،حرمة احلياة اخلاصةعلى عتداء اإلباجلرمية ضمن ما يعرف  هتندرج هذ      

 جرم املشرعولقد . 3دخل اخلارجي"وأن يعيش كما يريد دون أدىن حق للت يف أن يكون الفرد حرا  
:"يعاقب أن  مكرر من قانون العقوبات، واليت نصت على 303هذه اجلرمية مبوجب املادة  اجلزائري

دج كل من  300000دج إىل  50000سنوات وبغرامة من  (3)أشهر إىل ثالث  (6)باحلبس من ستة 
 ت وذلك:تعمد املساس حبرمة احلياة اخلاصة لألشخاص أو بأي تقنية كان

                                                           

 .338 ، ص2017ط، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  هباء املري، جرائم احملمول واإلنرتنت، ب. 1
 من ق.ع.ج. 303ظر املادة ان 2
 .241 ص ، املرجع السابق،زعيبأسامة أمحد املناعسة، جالل حممد ال 3
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 بالتقاط أو تسجيل أو نقل املكاملات أو أحاديث خاصة أو سرية بغري أذن صاحبها أو رضاه. -1
 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص يف مكان خاص بغري إذن صاحبها أو رضاه.  -2

ويعاقب على الشروع يف ارتكاب اجلنحة املنصوص عليها يف هذه املادة بالعقوبات ذاهتا املقررة 
 التامة، ويضع صفح الضحية حد للمتابعة اجلزائية". للجرمية

حيث  ،النص يتضح أن املشرع اجلزائري مل يشرتط وسيلة معينة الرتكاب اجلرميةهذا من خالل       
ما مما يعَن أن املشرع جعل النص يقبل كل التأويالت حبيث كل ،"... بأي تقنية كانت" :نص على
فهي بذلك تدخل ضمن  ،اء على خصوصية اإلنسانعتدعلى اإل ساعدتقنية قد ت استجدت

 .1يف وقتنا الراهن النص، ولذلك يعترب اهلاتف من بني هذه الوسائل إن مل يكن أِههامقتضيات هذا 
 :اآليتسنحاول من خالل هذا الفرع التفصيل يف هذه اجلرمية على النحو و  

  داء على الصورة:ـــــــــعتاإل -أول  
فهي تشري إىل خصوصية  ،"االعتداء الضوئي على جسم اإلنسان :هناأبتعرف الصورة       

عن انعكاس ناجم ال"تشابه أو تطابق للجسم  :أهنابكما تعرف يف علم البصريات   ،2صاحبها"

                                                           

بالرغم من قابلية النص للتطبيق على جرائم االعتداء املاسة حبرمة احلياة اخلاص، إال أنه كان حلي باملشرع هنج املسلك الذي قام  1
اقب "يع أن: من نظام مكافحة اجلرمية املعلوماتية على 3حيث نص يف املادة  ،به املشرع السعودي الذي جرم الفعل مباشرة

بالسجن مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مخسمائة ألف لاير أو بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص يرتكب أي من 
 اجلرائم املعلوماتية اآلتية:

أو أحد أجهزة احلاسب اآليل دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه  ،التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية -
 .أو اعرتاضه

أو االمتناع عنه لو كان القيام هبذا الفعل أو االمتناع عنه  ،أو ابتزازه حلمله على القيام ،الدخول غري املشروع لتهديد شخص -
 .مشروعا  

أو الدخول إىل موقع إلكرتوين لتغيري تصاميم هذا املوقع أو إتالفه أو تعديله أو  ،الدخول غري املشروع  إىل موقع إلكرتوين -
 شغل عنوانه.

 ملساس باحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام اهلواتف النقالة املزودة بالكامريا أو ما يف حكمها.ا -
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات،  ظر:ــــــــــــانالتشهري باآلخرين وإحلاق الضرر هبم عرب وسائل تقنيات املعلومات املختلفة".  -

 .20/07/2018 :، تاريخ االطالعwww.citc.gov.saمتاح على الرابط:  ،ةنظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، السعودي
 .217 ، ص2005ط، دار النهضة، مصر  حممد الشهاوي، احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة، دار النهضة العربية، ب. 2

http://www.citc.gov.sa/
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موقف فالصورة بذلك تشكل جتسيد لإلنسان يف  ،1األشعة الضوئية املنبعثة منه على عدسة أو مرآة"
 ..ع.جمكرر من ق 303ادة لنص امل تجرمي االعتداء عليها وفقا  بة املشرع الصور  ىمعني، ولذلك مح

 داء على الصورة: ــــــــعتجريمة اإلـــــالسلوك اإلجرامي ل -1
واليت  ،عتداء على الصورةثانية السلوك اإلجرامي جلرمية اإلمكرر يف فقرهتا ال 303تضمنت املادة       

 تظهر يف أحد األشكال التالية :
تثبيت الصورة على مادة حساسة أو خاصة ميكن من خالهلا  ويقصد به: ورةـــــــــــالتقاط الص -

  .اإلطالع على الصورة
 .للضحية وهو يف مكان خاص وويتمثل يف تصوير مقطع فيديالتسجيل:  -
عن طريق تقنيات هلا او ويقصد به نقل الصورة من واسطة إلكرتونية إىل أخرى، أو تد النقل: -

 جتماعي.ت أو غريها من مواقع التواصل االنلبلوتوث أو اإلنرت ا
وهذا ما  ،ال بد أن تكون الصورة امللتقطة صورة إنسان السلوك اإلجرامي كامال  تحقق ي ولكي

من نطاق التجرمي  جحبيث خير  "،"...صورة لشخص...: مكرر صراحة بقوهلا 303املادة  عليه نصت
كون الصورة صورة إنسان البد أن تكون    عن فضال  و ا بلغت أِهيتها، ممه إلنسانلليست  ةكل صور 

 .3ال تتحقق اجلرمية إذا التقطت يف مكان عامحبيث  ،2صورة مت التقاطها يف مكان خاص
وذلك ما  ،نفس مسلك املشرع اجلزائري يف التجرمي سلك املصريدير بالذكر أن املشرع اجلو 

"...التقط أو نقل جبهاز  :تمن قانون العقوبات املصري حبيث تضمن 1مكرر 309نصت عليه املادة 
بعض  ملا ذهبت لهوهذا مغاير  ،4كان نوعه صورة شخص يف مكان خاص"  من األجهزة أيا  

والذي دجرم على الفعل حىت ولو  التشريع الكوييت ؛على سبيل املثالاليت نذكر منها  العربية التشريعات

                                                           

 .217رجع، ص حممد الشهاوي، نفس امل ن:ــــــــــــنقال  ع 1
لتحديد هذا  موضوعيا   هناك اختالف بني الفقهاء الفرنسيون يف حتديد طبيعة املكان اخلاص، حيث تبىن البعض منهم معيارا   2

دون ذلك يدخل يف إطار املكان اخلاص كاملسكن، بينما  فذهب إىل تعريف هذا املكان بتعداد صور املكان العام، وما ،املفهوم
 ه بنظرات من اخلارج، وميكن دخوله بناء  غفعرف املكان اخلاص بأنه مكان مغلق يتعذر بلو  ،شخصيا   ا  معيار اآلخر تبىن البعض 

 .187معاذ سليمان راشد حممد املال، املرجع السابق، ص  ي ذلك:ــــــــــف نظراعلى إذن مالكه أو مستغله أو املنتفع فيه. 
  نطاق تكنولوجيا االتصاالت احلديثة، الطبعة األوىل، هبجات للطباعة، مصر،عبد الفتاح بيومي حجازي، اجلرائم املستحدثة يف 3

 .152 ص ،2009
 .25املتعلق بقانون العقوبات املعدل واملتمم، ج.ر.ج.م ، ع  30/06/1969الصادر بتاريخ  95القانون  4
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كون الفعل بدون إذن ن يع كذلك أباإلضافة إىل الشروط السابقة اشرتط املشر و  ،1مت يف أماكن عامة
 كن.ط تكون اجلرمية كأن مل تو هذه الشر  فرايف حال إذا مل تتو و اجملَن عليه أو رضاه، 

 : لجريمة اإلعتـــــداء على الصـــــــــورة ويـــــــمعنـن الـــــــــالرك  -2
 مكرر 303جاء يف املادة  ملا وذلك طبقا   ،عتداء على الصورة من اجلرائم العمديةتعترب جرمية اإل      

فر الذلك وجب تو  ،..."..كل من تعمد املساس."واليت جاء فيها: ،من قانون العقوبات اجلزائري
انتفى أحد في حال فعن إرادة ارتكاهبا،  فضال   ،القصد اجلنائي بعنصرية العلم مبكونات اجلرمية

   .2في قيام اجلرميةتنيالعناصر 
 داء على الصورة: ــــــــــعتمقررة لجريمة الــالعقوبة ال -3

باحلبس مدة  فعاقب عليها، الصورة من قبيل جرائم اجلنحعلى عتداء املشرع جرمية اإل اعترب      
دج إىل  50000ترتاوح ما بني مالية وغرامة سنوات، ( 3) إىل ثالثأشهر  (6) بني ستة ترتاوح ما
باإلضافة إىل احلرمان من احلقوق  ،جلرميةا ادج، كما تتم مصادرة األجهزة اليت ارتكبت هب 300000

 . 3ق.ع.جمن  9املنصوص عليها يف املادة 
 ات )المكالمات(: ــــــمحادثـمراسالت والـداء على الــــــم العتــــــجرائ -ثانيا  

 من ق.ع.ج مكرر 303املادة  4ات      محادث مراسالت وال داء على ال      االعتجرمية نصت على       
  ، وفيما يلي نتطرق لألركان العامة والعقوبة اخلاصة هبذه اجلرمية:فقرهتا الثانيةيف 

                                                           

 .310 معاذ سليمان راشد حممد املال، املرجع السابق، ص 1
، 2015دفاتر السياسة والقانون، العدد الثالث عشر، جوان جملة ائية حلق الشخص على صورته، شنة زواوي، احلماية اجلن 2

 .364 صجامعة ورقلة، 
 . اجلزائري مكرر من قانون العقوبات 303نظر املادة ا 3
"احلرص على سرية  :بينما يعرف احلق يف سرية املراسالت على أنه، "النبأ الذي يهم صاحبه كتمانه" :تعرف املراسالت على أهنا 4

املراسالت الربيدية والربقية واالتصاالت اهلاتفية لألفراد، وعدم إطالع أي شخص، أو أي جهة عليها إال على النحو املبني يف 
رزان حممد ياسر العليب، صفاء أوتاين، حق اإلنسان يف سرية مراسالته الربيدية واتصاالته السلكية  :في ذلك انظرالقانون"، 
"األقوال  :هذا وتعرف احملادثات على أهنا .87، ص 2016 العراق، ،7، العدد 38ة، جملة جامعة البعث، اجمللد والالسلكي

واألصوات الصادرة عن األشخاص بشكل مباشر أو غري مباشر، واليت جرت يف مكان خاص أو عرب اهلاتف، وقد تكون هذه 
وهي تلك اليت يتم تبادهلا بني األفراد  ،، أو تلك احملادثات غري مباشرةاحملادثات مباشرة كتلك اليت تدور بني األفراد وجها لوجه

بعض الفقه أن احلديث الذي يتم بني األفراد  ىوير  ،كاهلاتف وشبكة االنرتنت  ،عرب وسائل االتصال احلديثة السلكية ولالسلكية
وبات القسم اخلاص، ط. الثانية، دار حسَن حممود جنيب، شرخ قانون العق ظر:ــــــان، من خالل اهلاتف هو حديث خاصا  
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   :لجريمة اإلعتداء على المراسالت والمحادثات السلوك اإلجرامي -1
 :اآلتيةيظهر السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية من خالل إتيان أحد األفعال       
بطريقة مباشرة أو طريقة  سواء   ،تقنياتالية من تقنبواسطة ويقصد به التقاط األصوات  :لتقاطال -

 غري مباشرة.
من أجل االستماع ويتمثل يف حفظ املراسالت أو احملادثات على مادة معدة لذلك  التسجيل: -

، ويتم التسجيل بالتقاط مضمون املراسالت أو احملادثات عن إليها، أو إعادة مشاهدهتا الحقا  
 . 1الوسائل املعدة لذلك

، وغريها من اللكرتونيةاوتداوهلا عرب الوسائط قصد به نقل املرسالت واألحاديث وي النقل: -
 .الوسائط

واملالحظ من نص املادة أن املشرع مل يقيد االعتداء على املراسالت واألحاديث بأماكن معينة أو 
، كما ةتقوم اجلرمية حىت ولو وقعت يف أماكن عام إذ ،خاصة كما فعل مع جرمية االعتداء على الصورة

اجملَن عليه، وأضاف املشرع الفرنسي على ذلك أن  ىبدون إذن أو رضكذلك أن يتم الفعل   اشرتط
 2.ق.ع.فمن  2-266للمادة  وذلك وفقا   ،خاص وسري طابع تكون األحاديث ذات

   :لجريمة اإلعتداء على المراسالت والمحادثات الركن المعنوي -2

                                                                                                                                                                 

صفاء أوتاين، املرجع السابق، ص و رزان حممد ياسر العليب،  :لدىمشار إليه  .789 ، ص1992، القاهرةالنهضة العربية، 
كانت هذه   "كل احملادثات الشخصية اليت يتحدث هبا شخص إىل غريه سواء   :بينما تعرف املكاملات اهلاتفية على أهنا .87-89

في  انظر .كاملات سلكية أو ال سلكية أو عن طريق املوبايل، األقمار الصناعية أو غريها من تقنيات اإلتصاالت احلديثة"امل
 .440 ص عبدالفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، :ذلك

، 2017،القاهرةبية، ، ط. األوىل، دار النهضة العر -دراسة مقارنة–طلعت الشهاوي، املسؤولية اجلنائية عن جرائم االتصاالت  1
 .503 ص

2 Article 226-1 modifie par ordonnance n°2000-916 du 19 septembre2000-art.3 (v) JORF 22 

septembre2000 en vigueur le l
er
  janvier 2002 " Est puni d'un an  d'

,
emprisonnement et de 45000 

euros d
’
amende le fait, au moyen d

,
 un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l

,
 

intimité de la vie privée d
, 
autrui:  1° En captant, enregistrant ou transmettant, Sant le consentement 

de leur auteur, des paroles prononcées è titre privé ou confidentiel" 
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ى األحكام املطبقة عل احملادثات نفسو سالت اعتداء على املر إلطبق على الركن املعنوي جلرمية اين      
مة،     حيث تتطلب قصد جنائي عام بعنصريه علم اجلاين بأفعال اجلري ،عتداء على الصورةجرمية اإل

 وأن
 .1تتجه إرادته إىل القيام بالفعل، ويف حالة عدم توفر أحد العناصر تنتفي اجلرمية 

   :يمة اإلعتداء على المراسالت والمحادثاتلجر  وبة المقررة للجريمةالعق -3
 (6) على هذا الفعل املكيف على أنه جنحة عقوبة ترتاوح ما بني ستة اجلزائري رتب املشرع      

دج، كما تصادر األجهزة  300000دج إىل  50000بني  سنوات وغرامة مالية ما (3) ثالث أشهر إىل
 2.ق.ع.جمن  9ق املنصوص عليها طبقا للمادة اليت ارتكب هبا الفعل، مع احلرمان من احلقو 

 هاتف النقال.ــــــمة القذف بواسطة الـــــي: جريــــــالفرع الثان

                                                           

"من املقرر أن القصد اجلنائي الذي يتطلبه الشارع : على أنه 2007لعام  14348 :رارها رقمنصت حمكمة النقض املصرية يف ق 1
مكرر من قانون العقوبات هو القصد العام  309يف جرمية اسرتاق السمع املنسوبة إىل املطعون ضده واملعاقب عليها بنص املادة 

وأن جمرد االعتداء على حرمة احلياة  ،فعت املتهم إىل فعلهالذي يتحقق مبجرد ارتكاب الفعل املادي، تستوي البواعث اليت د
نبيل حممد عثمان عرعارة، احلماية  ظر:ـــــــــــــــــــاناخلاصة باسرتاق السمع ويفرتض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه العلم واإلرادة". 

ل درجة املاجستري يف احلقوق، جامعة القاهرة، ص اجلنائية للحق يف حرمة املرسالت عرب الربيد اإللكرتوين، رسالة مقدمة لني
104-105. 

 :املتمثلة ف          يالعقوبات التكميلية  9يتضمن نص املادة  2
 احلجز القانوين،  -
 احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية، -
 حتديد اإلقامة، -
 املنع من اإلقامة، -
 املصادرة اجلزئية لألموال، -
 ت من ممارسة مهنة أو نشاط،املنع املؤق -
 إغالق املؤسسة،  -
 اإلقصاء من الصفقات العمومية، -
 احلظر من إصدار الشيكات و/أو بطاقات الدفع، -
 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع املنع من استصدار رخصة جديدة، -
 نشر أو تعليق قرار اإلدانة. -
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 طبيعةقبل التطرق إىل لكن  ،القذف بواسطة اهلاتف النقالإىل جرمية هذا الفرع يف  يتم التطرق
بيان أحكامها يف  (، مث)أوال   ال بد من تعريف جرمية القذف، لاعرب اهلاتف النقالقذف جرمية 

 )ثانيا (، وصوال  إىل العقوبة املقررة هلا )ثالثا (. النصوص التقليدية
  ف القذف:ــــــــــتعري -أول  

الفعل لكون جرمية يسأل  هذاأو أمر حمدد إىل شخص أو أشخاص لو صح  فعلإسناد هو "      
"إسناد واقعة  :على أنه يعرف كذلكو  .1أهل وطنه" أو توجب احتقاره عند ،عنها من أسندت إليه

  .2"عمديا   علنيا   حمددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادا  
كاذب يقصد من خالله   ادعاءنستنتج أن القذف عبارة عن  هذين املفهومنيمن خالل و 
حقري ، كما قد يكون القصد منه الت)طبيعي/أو معنوي( سناد واقعة غري حقيقية لشخص آخرإاملدعي 

ويف الغالب تكون دوافع  ،ه اليت ينشط فيهاتأو بيئلقذف يف جمتمعه قصود باأو انتقاص من قيمة امل
 جتماعي.اجملال االيف ، أو االقتصاد وأيف جمال السياسة  ذف دوافع شخصية، سواء  الق
 ذف: ــــمة القـــــأركان جري -ا  ثاني

بشرف أو بواقعة من شأهنا املساس  ادعاءكل   "يعد قذفا   :ق.ع.جمن  296 جاء يف نص املادة      
أو إسنادها إليهم أو إىل تلك اهليئة، ويعاقب على نشر  ،اعتبار األشخاص أو اهليئة املدعى عليها به

 ،حىت ولو مت ذلك على وجه التشكيك ،إسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشربهذا اإلدعاء أو ذلك 
ولكن كان من املمكن حتديدها من عبارات  ،االسمأو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر 

 احلديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو املنشورات أو الالفتات أو اإلعالنات موضوع اجلرمية".
 :ة            اآلتيوحىت تقوم جرمية القذف ال بد من توفر العناصر  ،للنص السابق وفقا        

  السلوك اإلجرامي للقذف: -1
 :اآلتيةكون السلوك اإلجرامي جلرمية القذف من األفعال تي      
يتمثل اإلسناد يف نسبة أمر أو واقعة ما، لشخص معني وذلك عن طريق استعمال أي  اإلسناد: -

وسيلة من وسائل التعبري واليت تؤدي الغرض، حيث قد يكون عن طريق القول أو عن طريق 

                                                           

العراق،  جامعة كربالء، رب اإلنرتنت، جملة رسالة احلقوق، العدد الثاين،انسام مسري طاهر احلجامي، جرمييت القذف والسب ع 1
 .339 ، ص2015

 . 322-321علي جعفر املرجع السابق، ص  2



 المرتكبة بواسطة الهاتف النقالالحماية الموضوعية من الجرائــــــــــــــــــم : الباب األول

53 

 

حيث  "؛ادعاء"لفظ ، وذلك ما عرب عنه املشرع بالكتابة أو اإلشارة، على سبيل اجلزم أو الشك
قد يكون ما قيل يف هذه احلالة يقبل التصديق أو الكذب، أو بلفظ إسناد والذي يف الغالب يأيت 

 . 1على سبيل اجلزم والتأكيد
حبيث قد تكون  ،: تعترب العالنية من بني األفعال اليت دجب توفرها يف جرمية القذف2لعالنيةا -

ه للشخص املقذوف، وال يعتد تن العامة من االطالع على ما مت نسبكل ميكَ العالنية يف ش
أو عن طريق  مواقع إلكرتونيةحبيث ميكن أن يكون عن طريق  ،بالوسيلة اليت مت هبا اإلعالن

قي شكل احلاسوب أو غريها من طرق اإلعالن األخرى، ويستوي يف ذلك أن يكون الذم والقدح 
 . 3بةعبارات أو رسوم أو صور مرك

ونتساءل يف هذه احلالة عن صالحية اهلاتف النقال يف أن يكون وسيلة إعالنية يعتد هبا يف     
 ؟ ارتكاب جرمية القذف

ن التقنيات اليت يتيحها اهلاتف النقال جعلت من اليسري استعماله يف أعراض قذف الغري أو إ
 من خالل إرسال رسائل الغري يف قدح شكلما ي كلاإلساءة إليهم، حيث يستطيع اجلاين بث  

لبلوتوث يف نشر ما يريد من صور أو تسجيالت أو امتعددة الوسائط، وعن طريق استعمال تقنية 

                                                           

   .184، ص 2014، ط. األوىل، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، مان، القذف يف نطاق النقد الصحفيمريوان سلي 1
وقد  29/07/1881من قانون اإلعالم املؤرخ يف  23لعالنية فيما خيص جرمية القذف بنص املادة حدد املشرع الفرنسي طرق ا 2

 طرق تتمثل يف: (03)سمها املشرع إىل ثالث ق
أي أن  ؛ويشرتط  املشرع يف هذا احلال أن يكون القول صادر عن حنجرة إنسان : وسيلة القول أو الصياح أو التهديد:أول  

، أو عرب جهاز صويت ومنه يعتد بأي صوت آخر غري صوت الشخص الذي صدر منه القول،  يكون صوت الضحية ذاته
 .ذلك التهديد أيضا   عن فضال   شرتطاكما دجب أن يكون الصوت من القوة اليت تسمع الغري أو من جانيه، أو 

التعبري للجمهور بالكتابة أو البيع أو تتحقق العالنية يف هذه احلالة عن طريق  سائل التمثيل األخرى:و وسيلة الكتابة أو  :ثانيا  
 التوزيع أو غريها من الطرق األخرى اليت تفي هبذا الغرض. 

أن إمكانية العالنية قد حتقق من خالل القول أو الكتابة عن من قانون االعالم  29كما بينت املادة   : الوسائل اإللكترونية:ثالثا  
 .حواسيب أو أجهزة اهلواتف، أو غريها من الوسائط األخرىكانت طريق استخدام الوسائط اإللكرتونية سواء  

ص  ، 2018، ط. العشرون، دار هومه، اجلزائر، 1 أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ج :في ذلك انظر 
203-206 . 

 .  333 أسامة أمحد املناعسة، جالل حممد الزعيب، املرجع السابق، ص3  
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يف اهلاتف النقال من بني أكثر  ةكما تعترب التطبيقات احلديثة املدرج،  1غريها من األغراض األخرى
 ل.الوسائل اليت ساعدت على تفشي جرمية القذف بواسطة اهلاتف النقا

من الوسائط اإللكرتونية  هط اهلاتف النقال أو غري املشرع اجلزائري مل حيُِ جتدر اإلشارة أن     
للوسائل املرتكب ظرف مشدد ضمن  بنصوص خاصة، كما مل يلجأ حىت إىل وضعهااألخرى 

ما باستثناء  من أجل ردع من يقوم هبذه السلوكيات عرب اهلاتف النقال،وذلك  ،بواسطتها هذه اجلرمية
دج إىل  100000يعاقب بغرامة من ": أن واليت نصت على .ع.جمن ق 144جاء يف نص املادة 

كان ذلك عن   سواء   أو قذفا   أساء إىل رئيس اجلمهورية بعبارات تتضمن سبا  دج كل من  500000
أو بأي وسيلة إلكرتونية أو  ،طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأي آلية لبث الصوت أو الصورة

ويف حالة العود  ا.وتباشر النيابة العامة إجراءات املتابعة اجلزائية تلقائي   معلوماتية أو إعالمية أخرى.
 .2تضاعف الغرامة"

إال  ،ِها معا   يف النص السابق كان املشرع يعاقب على هذه اجلرمية باحلبس أو الغرامة أووعليه  
 مضاعفةة على هذه اجلرمية يف الغرامة فقط مع للتعديل اجلديد حصر العقوبة املطبق أن املشرع وفقا  
، وإن كانت هالنص أنه متعلق برئيس اجلمهورية فقط دون غري هذا املالحظ من  أنقيمتها، كما 

دجب أن يشمل  كما ،الدراسة ترى أنه كان على املشرع العمل هبذا املبدأ يف مجيع اجلرائم األخرى
كما أشارت املادة إىل كيفية املتابعة واليت   .فراد العادينيبالتعديل حىت تلك اجلرائم اليت تركب ضد األ

وهو ما قد يطرح عدة أسئلة عن طريق املتابعة يف حال ارتكاب  ،من طرف النيابة العامة حترك تلقائيا  
عن قواعد فضال    ،يف ذلكاجلرمية بواسطة الوسائل اإللكرتونية عن وسائل اإلثبات املعتمدة 

 .3اجلرميةختصاص املطبقة على اال
                                                           

 .56، املرجع السابق، ص طارق عفيفي صادق أمحد 1
"يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل اثَن عشر شهر  :وجاء بالصيغة التالية ،09-01أضيفت هذه املادة مبوجب القانون رقم  2

دج أو بإحدى هاتني فقط. كل من أساء إىل رئيس اجلمهورية بعبارات تتضمن قذفا  250000دج إىل  50000وبغرامة من 
وسيلة  ةأو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأي ،كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح  سواء   فا  أو قذ إهانة أو سبا  

ويف حالة العود، تضاعف عقوبات  .تباشر النيابة العامة إجراءات املتابعة اجلزائية تلقائيا   إلكرتونية أو معلوماتية أو إعالمية أخرى.
 2011أوت  2املؤرخ يف  14-11يف هذه املادة". عدلت هذه املادة مبوجب القانون رقم  احلبس والغرامة املنصوص عليها

املتضمن قانون العقوبات،  1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66املعدل واملتمم للقانون 
 .4 ص ،2011عشت  10املؤرخة  ،44ج.ر.ج.ج، ع 

 .84، ص 2011ط، دار اهلدى، اجلزائر،  ية يف التشريع اجلزائر ويف التشريع الدويل، ب.زبيحة زيدان، اجلرمية املعلومات 3
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اهلاتف  املرتكب بواسطة  القذف مير جت ايت إىلذهب املشرع اإلمار  ،لمشرع اجلزائريل خالفا  و  
 من قانون العقوبات االحتادي واليت جاء فيها: 347، مبوجب املادة نص خاص من خاللالنقال 

 (5000) الفأشهر أو بالغرامة اليت ال تتجاوز مخسة آ (06) "يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة
ملشرع اوكذلك  .1"، أو يف مواجهة اجلاين وحبضور غريهدرهم إذا وقع القذف أو السب بطريق اهلاتف

"كل أن:  من ق.ع.م مكرر 308حيث جاء يف املادة  ،نفس هنج املشرع اإلمارايتسار على املصري 
 ".303من قذف غريه بطريق التليفون يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة 

 
 

 جريمة القذف بواسطة الهاتف النقال: ــــــــالركن المعنوي ل -2
تعترب جرمية القذف من اجلرائم العمدية اليت تتطلب قصد جنائي عام بعنصريه العلم واإلرادة،       

عن ذلك دجب أن تتجه  حيث يكون اجلاين على علم بأركان جرمية القذف ونتيجتها اإلجرامية، فضال  
يكفي أن يأيت  ، إذ2 القيام هبذا الفعل، وال تتطلب جرمية القذف قصد جنائي خاصإرادة اجلاين إىل

 .ق.ع.جمن  296اجلاين بأحد األفعال الذكورة يف املادة 

 : ف النقالــــــمة القذف بواسطة الهاتــــــــة لجريالعقوبة المقرر  -ا  لثثا
زائري كنظريه اإلمارايت إىل استحداث نص مل يتعرض املشرع اجل ،كما هو مبني يف الدراسة سابقا        

ا يعَن أهنا تندرج ضمن األحكام العامة للعقوبة املنصوص مم ،خاص بالقذف عن طريق اهلاتف النقال
يعاقب على " :أن واليت تنص على ،ق.ع.جمن  296 املادةيف الواردة  قذفعليها فيما خيص جرمية ال

دج إىل  25000أشهر وبغرامة من  (6)إىل ستة  (2) القذف املوجه إىل األفراد باحلبس من شهرين
ويعاقب على  للمتابعة اجلزائية. ويضع صفح الضحية حدا   دج أو بإحدى هاتني العقوبتني. 50000

إىل جمموعة عرقية أو مذهبية أو إىل دين معني  انتمائهمالقذف املوجه إىل شخص أو أكثر بسبب 
دج أو بإحدى هاتني العقوبتني  100000دج إىل  10000إىل سنة وبغرامة من  (1)باحلبس من شهر 

 . 3فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بني املواطنني أو السكان"

                                                           

 على الرابط:متاح ، 03/1987املعدل واملتمم للقانون  34/2005قانون العقوبات االحتادي االمارايت رقم  1
 http://sai.gov.ae، 23/03/2019 :تاريخ اإلطالع. 

 .63 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص 2
املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66، املعدل واملتمم لألمر 2006ديسمرب  20املورخ يف   23-06القانون رقم  3

 .22 ص ،2006ديسمرب  24املؤرخة  ،84ع املتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج،  1966يونيو سنة  8

http://sai.gov.ae/
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رتب  جنحة هأنف القذف على يتبني من خالل النص السابق أن املشرع اجلزائري كيَّ منه و  
 303ملشرع املصري يف نص املادة وهذا على عكس ما ذهب إليه ا ،ء مادي ومايل أو كليهااعليها جز 

"يعاقب على القذف  :على الفعل يف احلاالت العادية بعقوبة مالية فقط عاقبوالذي  ق.ع.م،من 
كما   .1جنيه" (15000) ه وال تزيد على مخسة عشر ألفجني (5000) بغرامة ال تقل عن مخسة آالف

نصوص عليها يف يف احلاالت امل وذلك ،أن املشرع اجلزائري عمد إىل تشديد العقوبة على القذف
وذلك يف حال ما كانت اجلرمية حتض على التحريض من ق.ع.ج.  298الفقرة الثانية من املادة 

 .والكراهية
جترمي القذف بواسطة اهلاتف النقال  إىل ماإاملشرع اجلزائري  دعوانمن خالل ما سبق ذكره و       

ادة يتضمن ارتكاب اجلرمية بواسطة اهلاتف أو أن يقوم بإدراج نص ضمن نفس امل ،بنصوص خاصة
 النقال.

 هاتف النقال.ــــــب بواسطة الـــــــالفرع الثالث: جريمة الس
دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة  "خدش شرف شخص واعتباره عمدا   :يعرف السب على أنه      

 امة شخص معني وحيط "نشاط من شأنه أن ينال من شرف وكر  :على أنه كما عرِّف .2معينة إليه"
"خدش شرف شخص أو اعتباره،  :على أنه ونويعرفه آخر  ،3"من قدره بأي لفظ ازدراء أو سباب

 .4بإلصاق صفة أم عيب مشني إليه"
"إلصاق صفة مشينة أو  :بأهنا فتعرف رمية السب املرتكبة بواسطة اهلاتف النقالجل أما بالنسبة 

بإرسال رسالة نصية  م تقنيات اهلاتف احملمول، سواء  شخص من خالل استخدا ىلإنسبة فعل فاضح 
إىل هاتف الضحية أو الغري أو بث )نشر( عبارات السب عرب مواقع التواصل االجتماعي أو غرف 

 . 5الشات اخلاصة هبا أو عرب صفحات الويب العادية"
                                                           

 مكرر. 21املتعلق بقانون العقوبات، ج.ر.ج.م، ع  28/05/1995املؤرخ  93م القانون رق 1
 .344 انسام مسري طاهر احلجامي، املرجع السابق، ص 2
 .350 علي جعفر، املرجع السابق، ص 3
)دارسة تأصيلية  حممد بن عبد العزيز بن صاحل احملمود، املسؤولية اجلنائية عن إساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي احلديثة 4

تطبيقية(، أطروحة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه، جامعة نايف العربة للعلوم األمنية، الرياض، 
 .143 ، ص2014

 .162طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، ص  5
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الغري عن من خالل التعريفات السابقة نستنج أن السب عبارة عن واقعة تتضمن إيذاء وعليه  
أن يستند اجلاين إىل واقعة معينة، وإن كان هذا ما مييز جرمية طريق قدحه أو االنتقاص من شأنه دون 

ني التعريف األخري كيف تتم جرمية السب بواسطة اهلاتف النقال ، كما بَ السب عن جرمية القذف
واصل االجتماعي أو بث عبارة السباب عرب مواقع التعن طريق استخدام الرسائل النصية أو  سواء  

 باهلاتف النقال.غريها من الوسائل املرفقة 
واليت تضمنت  ق.ع.جمن  297للمادة  ا  لمشرع اجلزائري فقد جرم السب وفقَ بالنسبة لأما  

ال ينطوي على إسناد أي واقعة".   أو قدحا   ا كل تعبري مشني أو عبارة تتضمن حتقريا  "يعد سب  : ي       اآلت
ن املادة الطرق اليت ميكن أن يتم من مِّ ضَ املادة يظهر أن املشرع اجلزائري مل يُ هذه من خالل وعليه 

ذكورة مكرر امل 144ورد يف املادة  ما باستثناء حيث ترك السلطة التقديرية للقاضي، ،خالهلا السب
وهذا عكس ما ذهب إليه املشرع املصري الذي ضمن التليفون كوسيلة ميكن أن يرتكب من ، نفا  آ

  .1مكرر يف فقرهتا الثانية 308وذلك ما تضمنته املادة  ،هلا جرمية السبخال
 : بر الهاتف النقالــــــمة السب عــــجريفي الركن المادي  -أول  

 ،إتيان اجلاين خدش أو انتقاص من اجملَن عليه يفبصفة عامة السب  الركن املادي جلرميةيتمثل       
ويعدها اجملتمع  رفخالل التلفظ بأقوال يستهجنها العمن أو  ئق،الغري وصفة أو نعته بسلوك بوذلك 

عن طريق استخدام اجلاين الكتابة أو الفعل أو  بأي طريقة من الطرق سواء  ، والسب قد يقع 2سبا  
 4ويرى البعض ،3كما قد يكون بطريقة ضمنية أو بالتعبري الصريح بشرط أن تتوفر فيه العالنية  ،القول

أن تكون حقيقية حبيث تتصل الواقعة املسندة إىل اجلمهور بل قد تكون العالنية أنه ال يشرتط يف 
كأن يتم السب عن طريق رسالة نصية إىل الضحية فقد تقتصر العالنية على   هومثال ،العالنية مفرتضة

                                                           

ال يشمل  بالطريق املشار إليه بالفقرة السابقة سبا   "... وكل من وجه إىل غريه على أن: مكرر يف فقرهتا الثانية 308املادة تنص  1
يعاقب عليه بالعقوبة املنصوص عليها يف  ،للشرف أو االعتبار بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا   ،على إسناد واقعة معينة

 ."308املادة 
 . 132حممد عبيد الكعيب، املرجع السابق، ص  2
ط، دار النهضة  ب. -دراسة مقارنة-تحدثة بطرق غري مشروعة لشبكة اإلنرتنتمشسان ناجي صاحل اخليلي، اجلرائم املس 3

 .154، ص 2009 القاهرة،العربية، 
 . 89 ، ص2000مدحت رمضان، جرائم االعتداء على األشخاص واإلنرتنت، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  4
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وال خيرج السلوك املادي جلرمية السب بواسطة اهلاتف النقال عن  .1الضحية يف هذه احلالة دون غريه
، حيث ال تتغري إال الوسيلة اليت استخدمها اجلاين يف اجلرمية، وإن كان د الطرق املذكرة سابقا  أح

ارتكاب اجلرمية عرب اهلاتف النقال قد يتطلب بعض األعمال التحضريية وقد يظهر ذلك يف كتابة 
 .2لفيديوعن طريق تقنية التسجيل الصوتية أو عن طريق تسجيل ا الرسالة، أو تسجيل الرسالة سواء  

 

 بر الهاتف النقال:ــــــمة السب عــــجريفي  الركن المعنوي -ثانيا  
يعترب السب من قبيل اجلرائم العمدية اليت ال تتطلب إال توفر قصد جنائي عام، وذلك من       

ق الضحية، كما دجب أن تتجه أتيه من أفعال يشكل جرمية سب يف حاجلاين بأن ما يعلم خالل 
 .3إىل القيام هبذا الفعل دة اجلاينإرا

 

  العقوبة المقررة لجريمة السب عبر الهاتف النقال: -ثالثا  
مما يعَن  ،النقالاهلاتف واسطة كبة بتمل يقرر املشرع اجلزائري عقوبة خاصة جبرمية السب املر       
عاقب على السب ي":     ب عليها املشرع اجلزائري  يعاقبيتوال ،رمية السب العاديةجب اخلاصلنص ا تطبيق

دج إىل 10000أشهر وبغرامة من ( 3)إىل ثالثة ( 1) املوجه إىل فرد أو عدة أفراد باحلبس من شهر
 .4دج" 25000
، كما أن كيف على أهنا خمالفةتُ يتضح أن جرمية السب  ةاملادة السابق هذه من خالل نصو  

بينما جند  ،أو إحدى تلك العقوباتة سالبة للحرية وعقوبة مالية ليها بعقوبع عاقباملشرع اجلزائري 
.ع.م من ق 306للمادة  عاقب على جرمية السب املرتكبة بواسطة التليفون وفقا  قد املشرع املصري 
 واقعة معينة بل يتضمن وجه من الوجوه خدشا   د"كل سب ال يشمل إسنا :أن واليت تنص على

                                                           

تتلخص وقائعه يف أن رجل مت االعتداء عليه  ذي، وال2013سنة ل 68رقم  ،وأمثلة ذلك احلكم الذي صدر عن حمكمة مصرية 1
مما تسبب يف إزعاج مستمر له  ،قذف يف حقهالنصية متضمنة عبارات السب و  ئلرسال امن قبل زوجته السابقة من خالل إرساهل

تطبيقات قضائية  حسن إبراهيم خليل، في ذلك: نظراوذلك على اهلاتف اخلاص، وتضمنت هذه الرسائل عبارات غري الئقة، 
على جرمية اإلزعاج املعتمد عن طريق وسائل االتصاالت احلديثة، ط. األوىل، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 

 .23 ، ص2015
 .164طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، ص  2
 .222 أحس بوسقيعة، املرجع السابق، ص 3
 8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66، املعدل واملتمم لألمر 2006رب ديسم 20املؤرخ  23/06 :القانون رقم 4

 .22 ص، 2006ديسمرب  24املؤرخة  ، 84 املتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، ع، 1966يونيو سنة 
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جنيه  (2000) ألفي غرامة ال تقل عنب 171للشرف أو االعتبار يعاقب عليه يف األحوال املبينة باملادة 
ذهب املشرع املصري يف مسلك مغاير ملا ذهب حيث . 1جنيه"( 10000) فالآوال تزيد على عشرة 
وهو نفس ما قام  ،عاقب على الفعل بالغرامة فقط دون عقوبة احلبس نأوذلك بإليه املشرع اجلزائري 

 به فيما خيص جرمية القذف.
ن املشرع اجلزائري عاقب على السب الذي قد يستهدف جمموعة جند أ من جانب آخر، 

  .2ق.ع.جمكرر من  298وهو ما نصت عليه املادة  ،ذهيب أو الديَنبسبب انتماءهم العرقي وامل
للمادة  وشدد املشرع املصري العقوبة على جرمية السب املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال وفقا   

هانة أو القذف أو السب "إذا تضمن العيب أو اإل :شكل اآليتواليت جاءت على ال.ع.م من ق 308
لسمعة العائالت  يف عرض األفراد أو خدشا   طعنا   171الذي ارتكب بإحدى الطرق املبينة يف املادة 

 308، 306، 303، و182، 181، و179يف احلدود املبينة يف املواد  تكون العقوبة احلبس والغرامة معا  
وأال  ،يف حالة النشر يف إحدى اجلرائد أو املطبوعات عن نصف احلد األقصى على أال تقل الغرامة
 .3شهور"( 06)يقل احلبس عن ستة 

 ف النقال.ـــــــمة التشهير عبر الهاتــــــع: جريـــــالفرع الراب
"االعتداء على مسعة أحد بذكره سواء لدى عدة أشخاص، أو يف : يعرف التشهري على أنه 

  .4ا من طرق العالنية"الصحف أو غريه
أن جرمية التشهري هو سلوك يأتيه اجلاين من أجل املساس مبقام فهوم امل هذا  نستنج منوعليه   

بني  هذلك من خالل نشر ، و تلفيق عليه أو ذكره بأمر يفرتض فيه السرتالأو مكانة إنسان من خالل 
إعالم إىل خرى اليت تؤدي عدة أشخاص، أو عن طريق وسائل اإلعالم، أو غريها من الطرق األ

 اآلخرين به.
 

                                                           

 مكرر. 28، املتعلق بقانون العقوبات، ج.ر.ج.م، ع 15/07/2006املؤرخ يف  148القانون رقم  1
قب على السب املوجه إىل شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إىل جمموعة عرقية أو مذهبية أو إىل ا"يعأن:  على 298 تنص املادة 2

دج أو بإحدى هاتني العقوبتني  50000إىل  5000أشهر وبغرامة من  (6)أيام إىل ستة  (5)دين معني باحلبس من مخسة أيام 
 فقط".

 مكرر. 25تعلق بقانون العقوبات، ج.ر.ج.م ، ع رقم امل 30/06/1996املؤرخ يف  95القانون رقم  3
 .74، ص 2013ط، مطابع الشرطة، مصر،  أشرف السعيد أمحد، القرصنة اإللكرتونية، ب. 4
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 ف النقال:  ــــــمة التشهير عبر الهاتـــــالركن المادي لجري -أول  
 فعل التشهري، وعالنية التشهري.يتكون الركن املادي جلرمية التشهري من       

  عل التشهير:ــــــــف -1
مبا يؤدي إىل إحلاق بقصد ذكر الغري  ،يتمثل فعل التشهري يف ذلك التعبري عن فكرة ما أو معىن      

حدى وسائل اإلعالم، أو ة أشخاص، أو عن طريق أالتشهري به لدى عدَّ عن طريق األذى به، سواء 
بعض النظر عن نوع هذه  تصال احلديثة، كما يتم ذلك عن استخدام وثيقة عموميةاإل وسائل بواسطة

  .1الوثيقة إذا كانت وثيقة صحيحة أم ال
حبيث يكون اهلدف منها احلط من  تشهري نشر صور فاضحة للمجَن عليهاالومن أمثلة 

وهو ما تساعد عليه اهلواتف النقالة عن  ،ض النظر عن صحة هذه الصورةغ، باواعتباره امكانته
  .2طريق التطبيقات والتقنيات اليت تتيح فرصة للجاين تركيب الصورة كيفما يشاء

 ير: ــشهـــــية التـــــــــعالن -2
تتمثل العالنية يف تبليغ أو نشر الصور أو املستندات اليت حيوز عليها اجلاين حىت يطلع عليها       

من أخطر النقال  اهلاتف أن نرى اكنإن  و ، 3وذلك بغض النظر عن وسيلة النشر والتبليغ ،اجلمهور
خالل وذلك من  ،وسائل االتصال احلديثة عرباجلرمية  هذهستعمل الرتكاب ت  ميكن أن  الوسائل اليت 

عن انتشار هذه الوسائل بشكل كبري  سرعة هذه الوسائل يف نشر ما يسعى اجلاين إىل نشره، فضال  
  .بني الناس

  : الركن المعنوي لجريمة التشهير بواسطة الهاتف النقال -ثانيا  
خالل علم  تعترب هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية اليت تتطلب توفر قصد جنائي عام، وذلك من      

 وأأو حيازته مستندات  ،من خالل فربكته لصور الضحية سواء ،اجلاين بعناصر اجلرمية اليت يقوم هبا
بنشرها أو اإلعالن حيث يقوم اجلاين  ،اجملَن عليهض النظر عن صحتها تقلل من شأن غب ،وثائق

 .4ر بالضحيةمن أجل اإلضرا عنها، كما دجب أن تتجه إرادة اجلاين إىل القيام هبذا الفعل
                                                           

 .75 أشرف السعيد أمحد، نفس املرجع، ص 1
 .169 طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، ص 2
 .77أشرف السعيد أمحد، املرجع السابق، ص  3
األوىل، مكتبة  ، ط.-دراسة مقارنة–بن ناصر بن محد العباد، املسؤولية اجلنائية ملستخدمي شبكات التواصل اإلجتماعي  أمين 4

 .107 ، ص2015القانون واإلقتصاد، الرياض، 
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  موقف المشرع الجزائري من جريمة التشهير عبر الهاتف النقال: -ثالثا  
 ي القانون اجلزائري، وإن كانت هناك بعض     ف ا النوع من األفعالجرم هذ     ال يوجد نص صريح ي      

كتابة   "كل من حتصل بطريقة التهديد :جاء فيهاواليت  ق.ع.ج من  371العامة مثل املادة  النصوص
أو شفاهة، أو بإفشاء أو نسبة أمور شائنة على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على أحد 

، وعليه 1، أو شرع يف ذلك، يكون قد ارتكب جرمية التهديد بالتشهري"370احملررات املبينة يف املادة 
شرة محاية شرف واعتبار ري مباغقصد ولو بطريقة  اجلزائري أن املشرعمن خالل نص هذه املادة يتضح 

حيث أن هذه اجلرمية املسماة جبنحة  ،املادة هتدف إىل أبعد من ذلك بالرغم من أن هذهاألشخاص، 
ضمن جرائم الفصل الثالث املعنون باجلنايات واجلنح ضد املشرع اجلزائري  التهديد بالتشهري صنفها

ضحية ال استغاللحية أكثر منه األموال، كما يتضح أن اهلدف منها هو احلصول على مال من الض
أو حياته اخلاصة ولو بطرق ثانوية،  ،أو مسعته ،أو أمور شائنة هتدد وظيفته ،عن طريق ابتزازه بأسرار

يف املرحلة التحضريية للجرمية كأن  سواء   ،اجلرمية ذهل اهلاتف النقال يف هغستإمكانية أن يُ إن كنا نرى و 
عن إمكانية  فضال  أو يلتقط له صور أو يسجل له،  ،مشنير الضحية يف فيديو ييقوم اجلاين بتصو 

 ذلك من خالل نشر ما مت التحصل عليه عن طريق استخدام اهلاتف النقال.ب القيام
 (05) إىل مخس (02) على هذا الفعل باحلبس من سنتني.ع.ج من ق 371تعاقب املادة و  

اجلاين باحلرمان من كافة احلقوق كما قد حيكم على   ،دج 30000دج إىل  2000من  سنوات وبغرامة
"دجوز للمحكمة عند قضائها يف  :من ق.ع.ج واليت نصت على 14املنصوص عليها يف املادة 

جنحة، ويف احلاالت اليت حيددها القانون، أن حتظر على احملكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من احلقوق 
وتسري هذه العقوبة  سنوات. (5)عن مخس  ، وذلك ملدة ال تزيد1 مكرر 9 ملادةالوطنية املذكورة يف ا

 من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو اإلفراج عن احملكوم عليه."
 

 
 
 
 

                                                           

 8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66، املعدل واملتمم لألمر 1982فيفري  13املؤرخ يف  04-82القانون رقم  1
 .327ص، 1982فرباير  16املؤرخة ، 7 املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، ج.ر.ج.ج، ع 1966يونيو سنة 
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 المبحث الثاني:

 جرائم األموال المرتكبة بواسطة الهاتف النقال.
 

ذلك ويرجع ، رب جرائم األموال من بني أهم اجلرائم اليت استفادت من التطور التكنولوجيتتع 
ع اإللكرتوين بحيث أصبحت تأخذ الطا ،أِهها تغري مفهوم النقود والتعامالت املالية ؛إىل عدة عوامل

الدول املتطورة اليت تعرف ما يسمي بالنقود اإللكرتونية، والبنوك يف خاصة  ،يف مجيع اجملاالت
ئم األموال اليت ترتكب عرب راجأهم إىل بعض  من خالل هذا املبحث يتم التطرقاإللكرتونية، ولذلك 

 رمية السرقة والنصب بواسطة اهلاتف النقالالتطرق جلمن خالل ؛ وذلك اهلاتف النقال وبيان أحكامها
 جرمية غسيل األموال بواسطة اهلاتف النقال )املطلب الثاين(.مث )املطلب األول(، 

 قال.ف النـــهاتــة الــصب بواسطـــــالمطلب األول: جرائم السرقة والن
هذه  بالرغم من أن النصب من أقدم جرائم األموال اليت عرفها اإلنسان، و  رب جرائم السرقةتتع 

هذا  إال وحاول اجملرمني االستفادة من زاد تقدم اجملتمعالعصور واألدوات، فكلما  قدماجلرائم تتطور بت
يتم من خالهلما فرعني، قسمنا هذا املطلب إىل ونتيجة هلذا التغري، يف ارتكاب جرائمهم،  التقدم

جرمية النصب بواسطة اهلاتف النقال مث جرمية السرقة بواسطة اهلاتف النقال )الفرع األول(، دراسة 
 .)الفرع الثاين(

 هاتف النقال.ــــواسطة الــــالفرع األول: جريمة السرقة ب
 اسطة اهلاتف النقال.بو ا رتكاهبامث طرق من خالل هذا الفرع األحكام العامة للسرقة،  نبني      

  :1مفهوم جريمة السرقة -أول  
اختالس مال " :ها تعريف السرقة على أهناالفقهية للسرقة من بين فاهيمهناك العديد من امل      

 .1"منقول مملوك للغري بنية متلكه

                                                           

"أخذ املال خفية، فالسني والراء والقاف أصل يدل على أخذ الشيء يف خفاء وسرت، ويقال اسرتق : تعرف السرقة يف اللغة بأهنا 1
إىل حرز فأخذ منه  فلته لينظر إليه، والسارق جاء مسترتا  غالنظر إليه، إذا اهتبل  ، ويقال هو يسارقالسمع، أي استمع مستخفيا  

جممع اللغة العربية، املعجم  ظر:ــــــــــــانما ليس له فإن أخذ من ظاهر فهو خمتلس ومنتهب فإن منع مما يف ده فهو عاصب". 
 . 428 ، ص2004الوسيط، ط. الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 
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اختلس  " كل من :من قانون العقوبات على أهنا 354رفها املشرع اجلزائري يف املادة تشريعيا  ع      
سنوات وبغرامة من  (05) إىل مخس (01) ا ويعاقب باحلبس من سنةغري مملوك له يعد سارق   شيئا  

 .2دج" 500.000دج إىل  100.000
 :اآلتيةتتطلب لقيامها توفر الشروط السرقة جرمية يتضح أن  ،ما سبق لمن خالوعليه  
 .أن يكون موضوع السرقة ماال    -
 .أن يكون منقوال   -
 لوك للغري.أن يكون مم -
 أن يكون يف حيازة الغري غري املتهم. -
  ف النقال:ــــة الهاتـــــــصور جريمة السرقة المرتكبة بواسط -ثانيا  

 :اآلتيةقيام اجلاين بأحد األفعال تتحقق جرمية السرقة بواسطة اهلاتف النقال من خالل       
  )الجهاز(:سرقة الهاتف النقال  -1

وذلك  ،كبت اجلرمية ضد اآللة اليت تستقبل الكالم وترسلهارت  إذا حال ما  يف تتحقق هذه الصورة      
وإن كان يستدل على اهلاتف حمل السرقة من خالل رقم  ،بغض النظر عن نوعية هذا اهلاتف وجودته

إما باإلطالع عليه داخل اجلهاز، أو بإظهاره على شاشة عرض اجلهاز  ،"البورد"أو  "هالشاسي"
حيث  ،اعتبار اهلاتف النقال منقوال   على  هذه احلالةيف، وال اختالف 3األرقام بضغط عدد معني من

 مجيع أحكام املنقول الواردة مبوجب القانون املدين.  تنطبق عليه 
  :لهاتف النقاليد اــــــرصة ــــــــسرق -2

تقدمها شركة  تصالية واملعلوماتية اليت: "قيمة اخلدمات اإلعلى أنه اهلاتف النقالرصيد يعرف       
، وحيصل العميل على هذا اهلاتف احملمول للحامل الشرعي للهاتف عندما تكون مدفوعة مقدما  

                                                                                                                                                                 

، جامعة النهرين، 1، العدد16أمحد محد اهلل أمحد، جرمية السرقة املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال، جملة كلية احلقوق، اجمللد  1
 . 209، ص 2014العراق، 

املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66، املعدل واملتمم للقانون 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06القانون رقم  2
 . 24 ، ص84 املتضمن قانون العقوبات ج.ر.ج.ج، ع 1966و سنة يوني 8
زين العابدين عواد كاظم، جرمية سرقة اهلاتف يف القانون العراقي واملقارن، جملة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة  3

    .183 ، ص2010، 6 الكوفة، العدد
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ويتم سرقة  .1لكرتوين أو حتويل الرصيد"نها شراء كارت الشحن أو الشحن اإلم ،الرصيد بطرق عدة
االستيالء على كارت الشحن، أو سرقة أرقام السرية للكارت دون   على ستيالءالرصيد عن طريق اإل

الولوج إىل بتتحقق هذه اجلرمية من خالل قيام اجلاين و ، 2أو عن طريق فك شفرة الكارت ،الدعامة
مث يستويل على أرصدة خاصة ببعض املشرتكني وحتويلها إىل  نقال،النظام اخلاص بشبكة اجلهاز ال

  .3مما يؤدي إىل إنقاص رصيد اجملَن عليه أو االستيالء عليه كله ،لكيتهم
  ية:ــــــــحة اإللكترونـــــشريال -3

ثبت عليها دوائر كهربائية ومغناطيسية متناهية الدقة، وهي عبارة عن نوع من الرقائق املعدنية ي        
اهلاتف إعداد دورها يف ينحصر حبيث  ،وتلعب الشرحية دور الوسيط بني شركة االتصاالت والعميل

 . 4تلقي وإرسال املوجات املرتددةل احملمول
  5:هاتفيـــــط الــــــة الخـــــــسرق -4

وي على رسائل صوتية أو تيف ذبذبات وموجات تتدفق عرب أسالك حت اتفييتمثل اخلط اهل      
مكتوبة أو مرئية، ومما دجب اإلشارة إليه أن حمكمة النقض املصرية استقرت يف أحكامها على اعتبار 

شأن اجلرائم األخرى اليت ينطبق عليها مفهوم السرقة،   سرقة املوجات والذبذبات جرمية سرقة شأهنا
حكام العامة األتنطبق عليه  للقانون املدين املصري تعترب املوجات والذبذبات منقوال   كما أنه وفقا  

 .6للمنقول
  :معلوماتــــــرقة الـــــــس -5

                                                           

  .100 ص ،طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق 1
 .100طارق صادق عفيفي، نفس املرجع، ص  2
 .174 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص 3
 .184زين العابدين عواد كاظم، املرجع السابق ، ص  4
فزيونية والصور والبيانات الرقمية يمن بني االستخدامات األخرى خلطوط التليفون أن تستعمل يف نقل األصوات واإلشارات التل 5

خبطوط  ةبواسطة جهاز الكمبيوتر، ومن الوسائل األخرى كذلك املرتبط عن أجهزة الكمبيوتر، املعلومات املقروءة آليا   الصادرة
 :في ذلك انظر، وغريها التليفون، ما يعرف الفاكسميل، التليتايب، والوصول املباشر، واللمس النغمي التليفوين، الكابالت

ط. األوىل، دار الفكر والقانون،  -دراسة مقارنة –نائية لسرية املعلومات اإللكرتونية حممود الدسوقي، احلماية اجل لحممد كما
 .89-88، ص 2017 ،املنصورة، مصر

  ، غري منشور.02/01/2000ق، اجللسة  1155/69قرار حمكمة النقص املصرية رقم  6
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ئق أو املفاهيم أو "جمموعة من الرموز أو احلقا :تعرف املعلومات )املعلوماتية( على أهنا      
أو  ،(Interpretation) أو للتفسري والتأويل ،للتبادل واالتصال تكون حمال   ألنالتعليمات اليت تصلح 

بواسطة األفراد أو األنظمة اإللكرتونية، وهي تتميز باملرونة حبيث ميكن  سواء   ،(Processing)للمعاجلة 
  .1خمتلفة"تغيريها وجتزئتها ومجعها أو نقلها بوسائل وأشكال 

ملعلومات وذلك بالنظر إىل طبيعة ا ؛ا   واسعتعترب سرقة املعلومات من املواضيع اليت أثارت جدال  و 
 :كاآليتوِها   اجتاهنيمما جعل الفقه ينقسم إىل وإمكانية تعرضها للسرقة، 

 

 األول:  جاهـــــــــلتا - أ
 ،وماتلرقة التقليدية على سرقة املعإىل فكرة عدم إمكانية تطبيق أحكام الس هذا االجتاهمييل       

 :2عديد من األسباب لعل من أِههاب ذلك يربرونو  ،ويرون بعدم تكييفها بالسرقة
خدمات  عبارةفهي  ،املعلومات سواء تعلقت باحلاسب اآليل أو اهلاتف النقالب يتعلقأن األمر  -

كة من حيث أن جمرد بث هذه املعلومات من طرف صاحبها على أي شب ،وليست أموال
كون هذه املعلومات ال تتوفر فيها صفة   ،واعرتاض اآلخرين هلا ال يتعلق بالسرقة ،الشبكات
 املنقول. 

 ،ملبدأ الشرعية عدم قابليتها للتملك، كما يرون بأن أي توسيع يف النصوص اجلنائية ميثل خرقا   -
 أن النص ال ينطبق مما يعَن ،حيث أن املشرع مل يدرج سرقة املعلومات يف النص املتعلق بالسرقة

ها أصحاب هذا االجتاه أن حمكمة استئناف باريس رفضت عليمن األمثلة اليت يستند و ها، يعل
عمل هبا، حيث قامت تطبيق نصوص السرقة على قيام عاملة بالتصوير الضوئي ملستندات كانت ت

ه حمكمة باريس بل الشركة، وهو نفس الشيء الذي أيدتدليل إلثبات حقوقها قِ بذلك ليتوفر لديها 
 .3"ختالس يفرتض خروج الشيء من حيازة صاحبه األصليأن اإل" رأتحيث 

 

 ي: ــــــالثان جاهـــــــتال - ب

                                                           

 .67 اهلل العَوا، املرجع السابق، ص حممد عبد 1
 .107 رجع السابق، صطارق عفيفي صادق أمحد، امل 2
نائلة عادل حممد فريد قورة، املرجع  نقال  عـــــن: .1996فيفري  12، صادر عن حمكمة باريس، بتاريخ 020274احلكم رقم  3

 .134 السابق، ص
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ويستندون يف  ،ىل تأييد فكرة تطبيق السرقة على املعلوماتاالجتاه إبعكس الرأي األول مييل هذا       
 ى:       ذلك إل

مث معرفة ما  ،أو قرص ممغنطعن نسخها على شريط  ضال  إمكانية ترمجة املعلومات إىل أفكار، ف  -
 االستحواذ عليه.فيها و 

من خالل ما  ،كما أن اجلاين يهدف من خالل استحواذه على هذه املعلومات االنتفاع منها   -
 على صاحبها األصلي. كانت ستعودحتققه من أرباح مالية  

د قختالس شيء املختلس، فاإلَّنا يتحقق حبسب صفة الإأن فعل االختالس  1كما يرى البعض -
 تم املعاقبة عليه. تاحلال ال  هوإن كان يف هذ ،طالع أو السماعجرد اإليتحقق مب

حيث تعترب مال غري  ،يف الغالب إىل القياس على حكم الكهرباء 2ويشري أصحاب هذا االجتاه      
ان سرقة املعلومات فيما نطبق عليها أحكام السرقة، كما أن القضاء الفرنسي قد أدتملموس إال أنه 

يف شركة تقوم بتصوير مستندات سرية ضد رغبة  الذي كان يعمل موظفا    Logabaxيعرف بقضية 
صاحبها، حيث أن احملكمة مل تشرتط يف قضية احلال حتقق االختالس كما يف السرقة العادية، حيث 

د استوىل على املستندين على اعتبار اجلاين ق ترى مقدرة حتققه على أساس اليد العارضة، فضال  
 . 3التابعني للشركة املذكورة بدون علم ورضاء رب العمل

إىل إمكانية اعتبار املعلومات قابلة  ذلك ويرجع ،الثاين فيما ذهب إليه جتاهد االيؤ ن وحنن بدورنا
 سرقة املعلومات أخطر وأشد من سرقة املال املادي، ما قد ينتج عن املال املعنوي أنللسرقة، ذلك 

خاصة إذا كانت هذه األفكار أو  ؛املتمثل يف املعلومات من نتائج، سواء متثل يف ناتج مادي

                                                           

ريوت، دراسة نظرية وتطبيقية، ط. األوىل، منشورات احلليب، ب–جرائم احلاسب اآليل االقتصادية  نائله عادل حممد فريد قورة، 1
 .152ص ، 2005

عترب الطاقة الكهربائية قابلة للقياس يهنا من يرى أنه ال دجب اخللط بني الطاقة الكهربائية واملعلومات من حيث القياس، حيث  2
والتحديد، بينما املعلومة ال تقبل ذلك، كما ال دجوز اخللط بني املعلومة وماهلا من قيمة، ويضيف صاحب الرأي أن هناك 

ة اليت تعترب مال مادي حىت ولو كانت غري ملموسة، وبني املعلومات اليت دجري ين حيث الطبيعة بني الطاقة الكهربائاختالف م
مجيل عبد الباقي الصغري، القانون اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة، ط. الثانية، دار النهضة  ظر:ـــــــــــــانالبحث عن حمتواها الفكري، 

 .70-69، ص 2012احلديثة، القاهرة، 
3 Cass. Crim, 29 avril 1986, J.C.P, 1987, ll, 20788 .N° 5.  
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املعلومات قَيمة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، أو ناتج معنوي قد يظهر يف صورة تشهري باآلخرين 
 أو ابتزازهم من أجل احلصول على أموال أو أي منفعة أخرى.

 

 ي: تتمثل ف ،طرق يتم من خالهلا سرقة املعلومات من اهلاتف النقال ةثالث هناك جدير بالذكر أن     
  ني للمعلومات:ـــــــقاط الذهــــلتاإل (1

مبعىن حيازهتا  ؛"االلتقاط البصري أو االستحواذ البصري على البيانات :يعرف على أنهو       
يف عَدة طرق، منها االلتقاط  من الشاشة، وقد يأيت اجلاين هذا السلوك وبصريا   والتقاطها ذهنيا  

خاصة ما إذا كان معلومات  ،هصاحب البصري، كأن يشاهد ما على شاشة اهلاتف النقال دون علم
مهمة، وتشرتط توفر نوع من السرية بالنسبة ألصحاهبا، أو أن يقوم اجلاين بالتنصت على رسائل 

 استخدامنا لتطبيقات التسجيل صوتية ختص الضحية عن طريق اهلاتف النقال، كما هو عليه احلال يف
حيث يرون أن  ؛د هذه الفكرةيإىل تأي 1واتساب، وماسنجر"، ويذهب البعضالصويت مثل تطبيقي "

ون اجلاين قد حفظ امللف ني كالقيام مبثل هذا السلوك يستوجب عقاب صاحبه، حيث أنه ال فرق ب
  لى املعلومات.على مستند أو حفظه يف ذاكرته، ففي كل احلاالت يكون قد حتصل ع

وحنن بدورنا نرى بأن هذا الرأي غري موفق حبيث يفتح الباب للولوج إىل نوايا األشخاص، حبيث 
على  فال ميكن معاقبته ،إذا مل تتحقق نتائج معينة تشري إىل إطالع هذا الشخص على هذه املعلومات

 فعل يُعترب جمرد فكرة مل دجسدها قول أو عمل.
 

  ي نظام الهاتف النقال:ـــمخزنة فـــــللمعلومات المشروع ـــالنسخ غير ال (2
كأن يقوم بنسخ املعلومات املوجودة يف ؛  من خالل النسخ رميةيتصور ارتكاب اجلاين هلذه اجل      

هاتف الضحية على هاتفه، وذلك عن طريق تقنيات اإلرسال املتوفرة على اهلاتف كتقنية البلوتوث، 
ن طريق وصل اهلاتف بكابل مع هاتف آخر أو جهاز حاسوب، ، أوع(SHAREIT) أو تقنية شريط

 .2تقوم بنسخ املعلومات تلقائي اواليت أو الرسائل املفخخة بفريوسات ، تقنية الواي فاي أو باستعمال
 

 ف النقال: ـــــــموجات الهاتـــــهوائي لــــاللتقاط ال (3

                                                           

 .176 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص 1
 .107 طارق عفيفي صادق أمحد،  املرجع السابق، ص 2
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تمد أسلوب استقبال الرسائل الصوتية اليت تعيعترب اهلاتف النقال من قبيل التكنولوجيات       
وقد يتساءل البعض عن ، وذلك من خالل ما يعرف مبوجات كهرومغناطيسية ،والنصية والصور

ذه قوع السرقة على مثل ههناك من يرى بعدم و و لسرقة، لحية هذه املوجات يف أن تكون عرضة صال
وإن جتسدت  ،لكرتونية أثناء تناقلهاأو حىت البيانات اإل ،املوجات الصادرة من األجهزة املعلوماتية

ألشعة يف شكل صورة كهرومغناطيسية، ويرجع ذلك إىل عدم حتقق انتزاع أو سلب هذه املوجات وا
 .1حيازهتا

 ف النقال: ــــجريمة السرقة بواسطة الهاتـــمعنوي لـــالركن ال -ثالثا  
ام وقصد جنائي خاص، يتمثل القصد تعترب جرمية السرقة من اجلرائم اليت تتطلب قصد جنائي ع      

من خالل االعتداء على اهلاتف  وأنه جمرم سواء   به، يف علم اجلاين بالسلوك الذي يقومالعام اجلنائي 
دجب أن  على عنصر العلم اتف النقال، وفضال  النقال يف حد ذاته أو يف االعتداء على معطيات اهل

ث تكون حرة وغري مكرهة، أما القصد اجلنائي اخلاص تتجه إرادة اجلاين إىل القيام هبذا الفعل حبي
 .2فيتمثل يف نية متلك شيء موضوع االختالس من خالل حرمان املالك منه واحللول مكانه

 

 هاتف النقال.ــــمة النصب بواسطة الـــــــــالفرع الثاني: جري
 ذلك ويرجع ،حلديثةتعترب جرمية النصب من بني أكثر اجلرائم املنتشرة عرب وسائل التقنية ا 

تناول من خالل هذا الفرع أحكام سنعن سهولة استدراج الضحايا، لذلك  فضال   ،لسهولة القيام هبا
 ، على النحو التال            ي:ر ارتكاهبا بواسطة اهلاتف النقالجرمية النصب وصو 

  :النصبجريـــــــــمة  مفهوم -أول  
لى منقول مملوك للغري خبداع اجملَن عليه ومحله على "االستيالء ع: يعرف النصب بأنه       

اجلناة لتقنية اهلاتف  استغالل": أهنابلنقال اوتعرف جرمية النصب املرتكبة بواسطة اهلاتف . 3تسليمه"
 .4احملمول خلداع أحد األفراد لالستيالء على مال منقول مملوك له أو احلصول على امتياز مايل آخر"

                                                           

 .178 حممود حممد حممود جابر، املرجع نفسه، ص  1
 .276 أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص 2
 .220حممد عبيد لكعييب، املرجع السابق، ص  انظر كذلك:؛ 81إبراهيم سعد النادي، املرجع السابق، ص  حممد 3
 .109 طارق عفيفي صادق، املرجع السابق، ص 4
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أن النصب يقوم على أساليب االحتيال واخلداع اليت يأتيها بيتضح دة أعاله املفاهيم الوار من و   
 ،أو احلصول على شيء ذو قيمة لدى الضحية ،اجلاين من أجل إيهام الضحية بربح مايل أو مادي

حبيث  ،أو احلصول على أي امتياز آخر على منقول مملوك للغري باالستيالء اجلاين ويف املقابل يقوم
ل يف جرمية النصب أما استعماالت اهلاتف النقاالشخصية،  اإرادهت كاملببتسليمه له قوم الضحية ت

 .ور استخدام اهلاتف النقال يف جرمية النصبص سيتم التطرق هلا عند دراسةة فهي متعدد
كل فعل   :يالنصب بواسطة اهلاتف النقال ه ذكر من مفاهيم نرى بأن جرمية ما على وبناء   

أجل االستيالء على أموال منقولة مملوك للغري يستخدم فيها تقنية اهلاتف النقال يقوم به اجلاين من 
 وهم بالربح أو احلصول على امتياز ما.حبيث حيدث يف نفس الضحية 

  :لجريمة النصب بواسطة الهاتف النقال ماديـــــــــالركن ال -ثانيا  
 اليت اشرتط من خالهلا ،ق.ع.ج من 372جرم املشرع اجلزائري جرمية النصب بنص املادة       

 :  1التالي                 ة حتياليةالطرق اإل  ىحدإ يأيت اجلايناملشرع اجلزائري من أجل قيام هذه اجلرمية أن 

 استعمال أمساء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية. -

 اعتماد مال خيايل. -

 إحداث أمل بالفوز بأي شيء. -

 قوع حادث أو أية واقعة وِهية.و  -
 

 ىوجب عليه أن يستويل على ما لد ،عن إتيان اجلاين أحد األفعال االحتيالية السابقة ضال  ف
من  372الضحية من أموال أو منقوالت أو سندات أو غريها من املصاحل الواردة بنص املادة 

                                                           

"كل من توصل إىل استالم أو تلقى أموال أو منقوالت أو سندات أو تصرفات أو  على الشكل التايل: 372جاء نص املادة  1
وكان ذلك باالحتيال  ،وعود أو خمالصات أو إبراء من التزامات أو إىل احلصول على أي منها أو شرع يف ذلك أوراق مالية أو

لسلب كل ثروة الغري أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أمساء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو بإحداث األمل بالفوز 
يعاقب باحلبس من سنة على األقل إىل  ،ية أو اخلشية من وقوع شيء منهابأي شيء أو يف وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وِه

 دينار..." 20000إىل  500مخس سنوات على األكثر وبغرامة من 
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وهو ما استقر عليه الفقه وذلك مهما كان  ،، كما أن جمرد الكذب ال يكفي لقيام اجلرميةق.ع.ج
 . 1وكل ما يقول يدعو إىل تصديقه ، بارعا  اجلاين

 

 أما عن طرق النصب بواسطة اهلاتف النقال فهي كثرية ومتعددة وتظهر يف أشكال خمتلفة منها:  
 

  :ق الهاتف النقالة والدعوى لها عن طريات الوهميم المسابقتنظي -1
حىت و  ،ميلكون من أموالعلى ما  تيالءتم استدراجهم واالسمن أجل التأثري على البعض حىت ي      

ات شروط صارمة وذلك من ما يضع أصحاب هذه املسابق ا  كون االحتيال أكثر مصداقية غالبي
 .2عن اشرتاط وضع رقم اهلاتف والعنوان زام بإدخال البيانات، فضال  تلخالل اال

  :الهاتف النقالالستيالء على رصيد  -2
الرسائل النصية من خالل بعث ا استخدام استخدام طرق احتيالية عديدة من بينهبذلك و       

حتتوي على رصيد، ويقوم بإهناء هذه الرسالة بأرقام  ارسالة مصطنعة من خالل اجلاين على أساس أهن
خمتصرة يف العادة تكون مشاهبة ألرقام الشركة، ليتصل اجلاين بعدها باجملَن عليه وإقناعه بكل براعة 

 إرسال الرصيد مرة ثانية. عن طرق التمثيل والكذب من  أجل إعادة
  :استعمال الهاتف في الدعايات الكاذبة  -3

خاصة ما تعلق منها بأسواق األسهم والسندات، حيث يتم وهم الضحية بسعر وِهي       
 .3اخلسارةمن  ا  مما يضطره لبيعها مببلغ زهيد خوف ،للسندات

 د احلصول على رقم هاتفه بطريقةومن طرق االحتيالية األخرى، أن يتم التواصل مع الضحية بع      
وأهنم من أجل إسعافه  ،وإبالغه أن أحد أقربائه يف منطقة ما قد وقع له حادث من قبل اجلاين ما

 . 4حيتاجون مبلغ مايل من النقود

                                                           

الدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها اوهو نفس ما ذهبت إليه حمكمة النقض املصرية بأن جرمية النصب ال تتحقق مبجرد األقوال و  1
تها حىت تأثر هبا اجملَن عليه، بل دجب أن يكون قد اصطحب بأعمال مادية ومظاهر خارجية حتمل اجملَن قد بالغ يف توكيد صح

 .224حممد عبيد، املرجع السابق، ص  ظر:ــــــــــــانن االعتقاد بصحته". معليه 
 .110 طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، ص 2

 .111-110 ، صنفس املرجعطارق عفيفي صادق أمحد،  3
اتفه أحد األشخاص وقال له بأن والده تعرض حلادث حيث هَ  ،ومن أمثلة هده احلاالت ما حدث ملواطن سوداين يدعى خالد 4

وقال له بأنه وجد رقم هاتفه  ،عليك إرسال مبلغ مائة ومخسون جنيها على هذا الرقم إسعافه، وحىت يتم "سوبا"مبنطقة تدعى 
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  :الركن المعنوي لجريمة النصب بواسطة الهاتف النقال -ثالثا  
تتطلب قصد جنائي عام، يتمثل يف علم اجلاين تعترب جرمية النصب من اجلرائم العمدية اليت        

م به، من خالل إتباعه طريقة احتيالية ما، باإلضافة إىل توجه إرادة اجلاين بالسلوك اإلجرامي الذي يقو 
عن القصد اجلنائي العام حتتاج جرمية النصب إىل قصد جنائي  احلرة إىل القيام هبذا الفعل، فضال  

يالء على أموال الضحية، ونقلها من ملكية الضحية إىل ملكية وهو نية اجلاين على االست ،خاص
  .1اجلاين اخلاصة

 بواسطة الهاتف النقال.المرتكبـــــة المطلب الثاني: جريمة غسيل األموال 
تعترب جرمية غسيل األموال من اجلرائم املعاصرة اليت تندرج ضمن ما يعرف باجلرمية املنظمة  

ملي وتأثري على اقتصاديات الدول، ويف الغالب ما املا هلا من بعد ع ؛امواليت تعد أخطر أنواع اإلجر 
عاجل من خالل هذا املطلب، سنحرتافية والدقة، لذلك ذه اجلرائم على مستوى عايل من اإلمتارس ه

)الفرع  غسيل األموال بواسطة اهلاتف النقاللطرق التمث  ،)الفرع األول( مفهوم جرمية غسيل األموال
 .)الفرع الثالث( موقف التشريعات من غسيل األموال بواسطة اهلاتف النقال، فالثاين(

 وال.  ـــــمة غسيل األمــــــــالفرع األول: مفهوم جري
وذلك على  ،طرق غسيل األموالو تطرق من خالل هذا الفرع إىل تعريف جرمية األموال، نس 
 :ي               اآلتالنحو 

  :2سيل األموالغجريمــــــة تعريف  -أول  
                                                                                                                                                                 

ده، وأسرع بتحويل املبلغ وبعدها حترك مباشرة ملنزل أسرته الكبرية، حىت خيرب والدته من أجل العزيز على هاتف وال بابَنمسجل 
 ظرــــــــــانعليه.  بوالده يفتح عنه الباب، ليعرف بعدها أنه نصب ليتفاجأوهي املصابة بالسكري، ليصل بعدها للمنزل  تفزعأال 
، موقع سودارس، السودان،  رسائل اهلاتف اجلوال مازال مستمرا  دعاء حممد حممود، مسلسل النصب واالحتيال عرب :ذلك في

  .15/08/2018 :تاريخ اإلطالع ،https://www.sudaress.com/alkharlahza/121: اإللكرتوين التايل متاح على الرابط
 .211-210ابق، ص حممود حممد حممود جابر، املرجع الس 1
يف الواليات املتحدة وذلك خالل فرتة العشرينات من القرن املاضي اليت  ظهرتمن األلفاظ اليت  "غسيل أموال"يعترب لفظ  2

وذلك من أجل  ،شهدت ما يعرف بعصابات الشوارع، واليت كانت تبحث عن غطاء شرعي ألمواهلا الناجتة عن أعمال إجرامية
وألهنا كانت  ،جته أفراد هذه العصابات إىل القيام بأعمال مثل اخلدمات ذلك لسهولتهااعن الشرطة، فإخفاء مصدرها اإلجرامي 

كان غسيل املالبس، وغسيل السيارات، ومن هنا شق لفظ "غسيل   تقوم على النقد، ومن بني أكثر هذه اخلدمات اختيارا  
 .446 اهلل الغوا، املرجع السابق، ص د عبدحمم :ظرــــــــــــــنا .األموال" وذاع صيته وانتشر استعماله

https://www.sudaress.com/alkharlahza/121
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تنوعت بني التعريف القانوين والتعريف  واليت  ،جلرمية غسيل األموال فاهيمالعديد من املهناك       
غسيل  جرمية عنها ترتتبحبسب اجلرائم اليت  فيه يوسعمن و  ،التعريفيف ضيق ي وبني منالفقهي، 

 .موالاأل
عة من العمليات املالية املتداخلة إلخفاء "جممو ا: أهنب    غسيل األموالجرمية  1يعرف البعض      

أو املساِهة يف  ،املصدر غري املشروع لألموال، وإظهارها يف صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع
 2آخر اويعرفه أو إخفاء أو حتويل العائد املباشر أو غري املباشر جلرمية هي جناية أو جنحة".توظيف 

و خارجها يف أعمال مشروعة لطمس األصل غري املشروع هلذه "توظيف األموال داخل الدولة أ ا:أهنب
إىل املشروعات االقتصادية والتأثري فيها، وبذلك متر األموال األموال من خالل تسلل هذه األموال 

بعد ذلك على أهنا  استغالهلااملتحصل عليها من جرائم من خالل قنوات استثمار شرعية، ويعاد 
 مصدر ربح مشروع".

خالل التعريفات السابقة أن جرمية غسيل األموال هي من اجلرائم التبعية اليت هتدف نستنتج من 
ألموال املتحصلة بطرق غري مشروعة، وذلك من خالل استثمارها أو صدر غري املشروع لاملإىل إخفاء 

 ما بعد على أهنا أموال مشروعة.في استغالهلاتيح ألصحاهبا إعادة توظيفها يف أعمال مشروعة، ت
جتاه الذي وإن كانت هذه رؤية اإل ،بط جرمية غسيل األموال باملخدراتت الغالب ما تر ويف 

جناية أو أية جتاه املوسع أهنا كل األموال الناجتة عن رى اإلذه اجلرمية، بينما يق من مصادر هضيَ 
 .3جنحة

  مة غسيل األموال:ــــــخصائص جري -ثانيا  
 ن بني هذه اخلصائص:مو از هبا جرمية غسيل األموال هناك العديد من اخلصائص اليت متت      

  مة عالمية:ــــــــجري غسيل األموال  -1
ابرة للحدود وساعد على ذلك ثورة عتعترب جرمية غسيل األموال من قبيل اجلرائم املنظمة ال      

 غياب التشريعاتو عن هشاشة األنظمة الرقابية لبعض البلدان،  االتصاالت واملعلومات، فضال  
 .4والقوانني الرادعة

                                                           

 .32 ، ص2010ط، ب.د.ن، مصر،  الفتاح بيومي حجازي، اجلرمية يف عصر العوملة، ب. عبد 1
 .443 حممد عبداهلل الغوا، املرجع السابق، ص 2
 .125، ص 2013ط، دار هومة، اجلزائر،  شليب خمتار، اجلهاز العاملي ملكافحة اجلرمية املنظمة، ب. 3
 .25 ، ط. األوىل، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، ص-دراسة مقارنة-باسل عبداهلل الضمَّور، غسيل األموال يف املصارف 4
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  جريمة منظمة: غسيل األموال -2
تفاقية الدولية اخلاصة باجلرمية املنظمة، إلها اتصور اليت تضمنال ىحدإتعترب جرمية غسيل األموال       

 .1حرتافيةواالواليت ترتكب من قبل عصابات وجمرمني خطرين على مستوى عايل من التنظيم 
 
  جريمة اقتصادية: غسيل األموال  -3

وذلك يعود لعدة أسباب منها مساِهة  ،تعترب جرمية غسيل األموال من بني اجلرائم االقتصادية      
قدرة على دول اهلشة كما أن هلذه األموال الهذا النوع بطريقة مباشرة يف اقتصاد الدول خاصة ال

ا وال تؤدي أي ة ال فائدة منهشروعالتهديد باهنيار اقتصاديات بعض الدول حبيث تصبح األموال امل
 .  2دور أو دعم لالقتصاد

  ة:ــــــمة تابعــــــــجري غسيل األموال  -4
تعترب جرمية غسيل األموال من اجلرائم اليت تتطلب قيام جرمية قبلها فال يتخيل قيامها بشكل       

الشرعية  جتار باملخدرات، مث حياول إضفاءاكون جرمية تمنفرد، فالبد أن يأيت اجلاين بفعل أصلي كأن 
 . 3وهذا ما يسمى بغسيل أموال ،على هذه األموال

  :غسيل األموالجريمة قنية الحديثة في تنفيذ استعمال وسائل الت  -5
عترب جرمية غسيل من بني أكثر اجلرائم املنظمة اليت تعتمد على وسائل التقنية احلديثة يف ت      

رمية على الصعيد اجلانتشار وتفشي هذه ارتكاهبا، كما أن هذه الوسائل التكنولوجية ساِهت يف 
حبيث أصبحت عمليات غسيل األموال تتم عن طريق اهلاتف النقال واإلنرتنت وغريها من  ،عامليال

  .4الوسائط األخرى
  غسيل األموال: ائــــــمجر انتشار أسباب  -ثالثا  

                                                           

، ب.ط، دار العلوم، -كإحدى صور اجلرمية املنظمة بني الشريعة والقانون املقارن–هيثم عبد الرمحن البقلي، غسيل األموال 1
 .24 ، ص2010مصر، 

 .126 ، نفس املرجع صشليب خمتار 2
 .28 ص، 2010عبد اهلل الزمامي، غسيل األموال يف اململكة العربية السعودية، ب.ط، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض،  3
طارق كاظم عجيل، جرمية غسيل األموال )دراسة يف ماهيتها والعقوبة املقررة هلا(، جملة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات،  4

 .41 ص ،2009 ،كلية القانون، جامعة  ذي قار، 1 العدد
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هذه  ومن بنيألموال، هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل تفشي وانتشار جرمية غسيل ا       
 :ةاألسباب اآلتي

  الفساد اإلداري: -1
يعترب الفساد اإلداري من بني أهم األسباب اليت أدت إىل تفشي ظاهرة غسيل األموال، حيث       

مثل الرشوة  ،خالقية اليت يقوم هبا بعض املوظفنيلالأالفساد يف العديد من السلوكيات يظهر هذا ا
للفساد اإلداري، كما قد يظهر الفساد يف متكني املسؤولني  ىهر األخر واحملاباة وغريها من املظا

أو األشخاص ذوي صلة هبم من قروض مببالغ كبرية من دون تقدمي أي ضمانات  ،بعضهم البعض
 .1مث يتم هتريبها للخارج بعدما مت غسلها داخليا   ،على هذه القروض

  سيطرة النظام الرأسمالي على الفكر اإلنساني:  -2
سيطر على أغلب يإن من أهم أسباب تفشي جرمية غسيل األموال هو النظام الرأمسايل الذي       

على سياسة املصلحة واملادة، مما انعكس على أخالق  يعتمدوالذي  ،األنظمة االقتصادية والسياسية
أهم حيث أصبح كسب املال وجَن الثروات  ،يعد مييزون بني ما هو ممنوع وما هو مباح مالكثريين فل

 .2أي شيء آخرعن يسعى إليه األفراد واملنظمات بغض النظر هدف 
 

  مبدأ سرية الحسابات في البنوك: -3
ضح فيها بشكل كبري دون السؤال عن إن اعتماد البنوك سياسة غض الطرف عن األموال اليت تُ       

 . 3ةمصدرها أو طبيعة عمل أصحاهبا من أكثر العوامل اليت زادت يف انتشار هذه اجلرمي

 جريمة غسيل األموال: ارتكاب مراحل  -رابعا  
الصعوبة أكثر من بكل مرحلة تتسم   ،جرمية غسيل األموال بعدة مراحل متتالية مير ارتكاب      

وتتمثل  ،التطوير من أدواهتم وأساليبهم حىت ال ينكشف أمرهم دائما   مونر لذلك حياول اجمل ،سابقتها
 ي:                   حل فاهذه املر 

 

  ة اإلحالل:ــــــــــــــمرحل -1
                                                           

 .223 عالء عبد احملسن جرب السيالوي، اجلرمية املنظمة وأثرها يف انتشار الفساد اإلداري، جملة الكوفة، العدد الثاين، ص 1
لقانون الدويل اإلنسان، حممد فوزي صاحل، اجلرمية املنظمة وأثرها على حقوق اإلنسان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ا 2

  .136ص  ،2009-2008 ملدية، املوسم اجلامعي،اجامعة حيي فارس 
 .138 حممد فوزي صاحل، نفس املرجع السابق، ص 3
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وتعترب هذه املرحلة من بني  ،تتمثل هذه املرحلة يف إدخال األموال أو توظيفها يف مشاريع معينة      
أخطر املراحل وأشدها على اجلناة، وذلك ملا ميكن أن تثريه هذه األموال من شك يف حال ما كانت 

 .1ضخمة مما يسهل اكتشاف أمرها
  فاء:ـــــــــــــتمويه واإلخمرحلة ال -2

ة طرق حبيث توظف يف شراء عقارات بعدَّ  ةمن خالل هذه املرحلة يتم استعمال األموال احمللل      
بسعر كبري يتجاوز سعرها احلقيقي بأضعاف مضاعفة، أو من خالل إيداعات مصرفية، أو شراء 

بني العائدات واألموال غري املشروع  بعد عمليات الشراء يتم الفصلو جموهرات ولوحات فنية غالية، 
يف حماولة لتمويه السلطات املختصة يف الدول، ويف الغالب ما تتم هذه املرحلة يف دول ذات نظام 

سرية يف نظام اإليداعات، ويف هذا الصدد هناك دول الويف نفس الوقت تعتمد قواعد  ،مايل متساهل
بنما وهذه و ل جزر البهاما والكاميان، باكستان، للجوء إليها من أجل هذه العمليات مثاخاصة يتم 

  .2اآلمنة أو الدول جناة الضريبة املالذاتالدول يطلق عليها 
  ة الدمج:ــــــــــــمرحل  -3

حلة التعميم، ويطلق عليها البعض مبر  ،متثل هذه املرحلة آخر مراحل عمليات غسيل األموال      
وذلك من خالل استعمال عدة  ،ذات الشكل املعقد حيث يقوم اجلاين ببعض املعامالت املالية

وسائل وتقنيات متطورة، كأن يلجأ اجلناة إىل التحويل اإللكرتوين للنقود وذلك لسرعة هذا النوع من 
 .3ويالت أخرى خمتلفة يف دول خمتلفةيعمل اجلناة بعدها على القيام بتحالتحويالت مث 

 

  أساليب غسيل األموال: -خامسا  
 :ة             اآلتيغسيل األموال عن طريق أحد األساليب  يتم       

  ي:ــــمصرفـــــمجال الـــــــعن طريق الغسيل األموال  -1

                                                           

زياد عبد الكرمي رشيد، عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر، دراسة حتليلية لظاهرة غسيل األموال "مع اإلشارة للعراق"، وزارة  1
 .23/03/2019 :تاريخ االطالع،  http://www.mof.gov.iq:راق، متاح على الرابطاملالية، الع

ط، منشورات كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية، السليمانية،  أديبة حممد صاحل، اجلرمية املنظمة دراسة قانونية مقارنة، ب. 2
 .136، ص 2009العراق، 

يس، جرمية تبييض األموال )املكافحة والعوائق( ، جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، العدد األول، املركز باخويا در  3
 . 163 ، ص2012اجلامعي متنراست، يناير 

http://www.mof.gov.iq/
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ويتم ذلك من خالل  ،من خالل العنوان يتضح أن دور البنك يف هذه احلالة أساسي وضروري      
 :1التحويالت املالية اليت جتري من خالل البنوك واليت من أمثلتها

 اإليداع والتحويل عن طريق البنك. -
 إعادة االقرتاض. -
 بطاقة االئتمان. -
 البطاقات الذكية. -

 

  ي المجال غير المصرفي:ـــــــــفاألموال غسيل أساليب   -2
وذلك بالنظر ملا تعتمد عليه من بساطة وتواري عن الرقابة  ؛تعترب من أكثر األساليب استخداما        

 طرق منها:الالعديد من وتظهر يف  ،املالية للدولة
 الفواتري املزورة أو الصفقات الوِهية. -
 استخدام شركات الواجهة أو ما يعرف بشركات الوِهية. -
 هتريب العملة. -
 املكاسب الوِهية عن طريق ألعاب القمار. -
 .2غسيل األموال باستخدام شبكة اإلنرتنت -
 القيام باألعمال اخلريية مثل اهلبات، من أجل حتسني صورهتا -
لى املساِهة يف األنشطة الرياضية، وذلك هبدف كسب رضاء الشعوب والسلطة، عمل عال -

عن االستفادة من عمليات اإلشهار من وراء هذه األندية أو تلك البطوالت،  فضال  
بحت الرياضة حتتل باإلضافة إىل األموال اليت سوف يذرها هذا النوع من األنشطة، حيث أص

 . 3ةكبري   ا  ر أرباحمكان مرموقة وتد
 

                                                           

نوفمرب  جامعة بسكرة،فريدة علواش، جرمية غسيل األموال )املرحل واألساليب(، جملة العلوم اإلنسانية، العدد الثاين عشر،  1
 .257-256 ، ص2007

 .261 فريدة علواش، نفس املرجع، ص 2
كعرار سفيان، اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وأثرها على األمن اإلنساين، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات املاجستري، جامعة   3

 . 97 ، ص2013/2014سطيف، املوسم اجلامعي 
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 هاتف النقال.ـــي: طرق غسيل األموال بواسطة الــــــــــالفرع الثان
لها اجملرمون من خالل اهلاتف ل هذا الفرع إىل الطرق اليت يستعمتتطرق الدراسة من خال  

 ي:       وهي عبارة عن جمموعة طرق ميكن حصرها يف اآلت ،غسيل األموالرائم النقال من أجل القيام جب
  خلوي:ــــــك الــــــالبن -أول  

وقت ويف أي  يتقدمي اخلدمات املصرفية للزبائن يف أيعمل البنك اخللوي على فكرة تزويد        
ع على على اإلطال فضال   ،مكان، وتشمل هذه اخلدمة العديد من املزايا منها االستعالم عن الرصيد

طالع على أسعار العموالت والفوائد صة اإلف لعمالئها، كما تتيح هلم فر العروض اليت تقدمها املصار 
وغريها من اخلدمات  ،ومعدالهتا، باإلضافة إىل تقدمي النصائح واالستشارات فيما خيص القروض

 . 1أن يستفيد منها زبوناألخرى اليت ميكن لل
ساعة وعلى مدار  24ويعمل البنك اخللوي على فكرة تزويد العميل باخلدمات خالل   

 ؛على إقامة قناة اتصال مباشرة بني كل من العميل والبنكهذا النوع من البنوك ويعمل األسبوع، 
 WIRELESS APPLICATIONوهي اختصار لكلمة WAP"2"وذلك عن طريق تقنية 

PROTOCOL وهو النظام الذي يتيح إمكانية الولوج لإلنرتنت من خالل اهلاتف النقال وذلك من ،
  ."SIM"3 ةخالل استخدام الكارت الذكي

، واستطاع أن حيقق أرباح واسعا   تلقى رواجا   ،للمزايا اليت يقدمها البنك اخللوي للزبائن ونظرا    
عن  فضال   ،، وذلك يرجع إىل أسلوب املعاملةخيالية بالنظر للتعامالت اليت تقوم هبا البنوك التقليدية

                                                           

بانطالق عصر ما بعد  أاملعطيات اخللوية، عصر جديد يتنب -جارة اخللويةالت–يونس عزب، حبث بعنوان البنوك اخللوية  1
     .15/07/2018 :تاريخ االطالع ، http://www.tootshamy.com املعلومات، مكتبة توت شامي، متاح على الرابط:

  اليت يعرب عنها بو روتوكوالت نقل املعلومات ولغة الرتميز الالسلكية يف حزمة من املقاييس تتضمن ب "wapتتمثل خدمة " 2
(wireless markup language) وهي لغة برجميات مشاهبة ل :   ((HTM L أو تعزيز  ،ولكنها خمصصة لألجهزة الالسكية

وهو  (USSD)    : ف بال، وحىت تؤمن البنوك هذه العمليات تصدر ما يعر WAP1املعلومات إىل اهلواتف الذكية عرب بوابة 
الربنامج على تأمني االتصال بني  احبيث يعمل هذ( Unstructured Supplemmentery Servvice Data) اختصار لكلمة

لوصول إىل تطبيق حمدد لتحقيق عمليات االستعالم وتبادل يف اجتاهني أو اوذلك من خالل  ،مزود اخلدمة واهلاتف اخللوي
ثل البنوك اخللوية أداة جديد لتوظيف البطاقات الذكية، إذ متلتنفيذ خدمات ما أو الدفع اإللكرتوين، و من قائمة حمددة  لالختيار

شادية أمحد، الصرافة اخللوية تتيح لك أن حتمل  :في ذلك ظرــــــانتعد الواسطة الرئيسية لتحزين تطبيقات اخللوية بأنواعها،  
 . 96 ، ص2014ديسمرب كز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، مر ، 24ع فاق املستقبل، آالبنك يف جيبك، جملة 

 .223حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص  3

http://www.tootshamy.com/
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بيانات الزبون  استغاللالسرعة يف تقدمي اخلدمة، كما أن خدمات البنك اخللوي تعتمد على 
وعرضها عليه يف شكل نصيحة تقدم للعميل، ومن  ،واالستفادة منها فيما قد حيتاج من خدمات

أجل احلصول  ، واستكمال دراسته يف اخلارج منالبنهيعرض على العميل شراء سيارة  أن ؛أمثلة ذلك
  . 1احلصول على وثيقة تأمني على دراسات عليا، أو

جا   إال أهنا تلقى روا ،اليت قد تصاحب هذا النوع من العمليات املصرفية بالرغم من املخاطرو       
بدولة التشيك، ليطبق بعدها العمل هبذا النوع من العمليات البنكية  1998سنة منذ العمل هبا  ا  كبري 

 ةتعاون بني بنك الكومنولث وشبك ل، مث اسرتاليا اليت شهدت أو 1999 سنة يف كل من السويد
أوف بنك ية، بينما مت فتح أول بنك يف الواليات املتحدة األمريكية حتت مسمى "فودافون العامل

  .2للزبائناحملمول  عن طريق اهلاتف أمريكا" والذي وفر خدامات االتصال بالبنك
ن اهلاتف النقال من خالل خدمة البنك اليت يوفرها فتح اجملال للمجرمني من أجل االستفادة إ  

عن  فضال   ،خولت هذه التقنية فرصة نقل األموال من دون وجود رقابةمن هذه التقنيات، حيث 
السرعة الفائقة اليت ختوهلا هذه التقنية يف نقل األموال، كما أن هذه التطبيقات توفر ضمانات عديدة 

أن زبون ولعل أِهها أن يكون حسابه حممي وآمن بواسطة رمز تعريف شخصي، كما يضمن لل ،زبونلل
 .3عقد من عملية تعقب األموال القذرةيات مشفرة مما ي  تكون مجيع العمل

  ية:ــــمصرفــــعمال الاأل -ثانيا  
عملية من دون  ةإجراء أي زبونصرفية أتاحت العديد من اخلدمات اليت تسهل للن البنوك املإ      
 ومن بني هاته اخلدمات: ،أو أن يكون يف اتصال مباشر مع البنك الذي يتعامل معه ،التنقل

  خدمة تحويل األموال بواسطة الهاتف النقال: -1
ثل هذه اخلدمة ميزة سداد ف النقال خدمة حتويل األموال، ومتمن بني اخلدمات اليت يوفرها اهلات      

واليت  ؛املدفوعات لآلخرين عن طريق اهلاتف النقال، وذلك عن طريق ما يعرف "حمفظة احملمول"
ام املعاملة، حيث يقوم الشخص املرسل لألموال حبفظها على ما تعمل على ختزين القيمة قبل وبعد إمت

وكيل مسجل وليس   "وكيل" مسجل )وأحيانا  : ل   وذلك عن طريق الذهاب  ،يعرف مبحفظة احملمول

                                                           

 .224 حممود حممد حممود جابر، نفس املرجع، ص 1
 .224 حممود حممد حممود جابر، نفس املرجع، ص 2
 .226 حممود حممد حممود جابر، نفس املرجع، ص 3
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وبعد ذلك ميكن للمرسل استخدام وسيلة آلية إلكرتونية مؤمنة لتحويل األموال،  ،من األحيان( كثريا  
األموال يف حمفظته احملمولة من أجل احلصول على عدد من األعمال ختزين وبعدها حيق للمستلم إما 

  .1وكيل لتحويل األموال احملمولة إىل نقدال، أو الذهاب إىل املصرفية مستقبال  
واليت متلك  "؛سفاريكوم"اليت قدمتها شركة  "إم. بيسا" خدمةَّناذج هذه املعامالت  بني ومن 

يف هذا  تصاالت جناحا  شركات االمتثل أكثر  وهيهمها، من أس ٪ 40األمريكية  "فودافون"شركة 
خالل  وكيل 3000و ،مليار 208 : تقدر ب ، حيث استطاعت هذه اخلدمة أن جتَن أرباحا  اجملال

 .2من دخوهلا للخدمة شهرا   15
تعامالهتا تثري  حجم ن األرقام اليت تصدرها اهليئات الرمسية أو تصدرها هذه البنوك عنإ 

مث يف البنوك  مأمواهلبإيداع  يقومون غاسلي األموال هلذه الطريقة، حيث استغاللعن الشبهة 
يقومون بتهريبها عن طريق استعمال البنوك اخللوية، وما يزيد األمر سوء هو تقنية استعمال كلمة 

عند إبرام كل معاملة مما عن طريق رسالة نصية قصرية  زبونرسل للالسر ملرة واحدة فقط، حبيث تُ 
  .3زيد األمر تعقيدا  ي

  قال:ـــــهاتف النــــبر الـــــة الدفع عــــــخدم -2

                                                           

"استخدام خدمات حتويل األموال واخلدمات املصرفية عرب اهلاتف  :ريكية للتنمية الدولية وشركائها، حبث بعنوانالوكالة األم 1
: ، تاريخ اإلطالعhttp://www.findevgateway.orgمتاح على الرابط،  ،1احملمول لتطوير الزراعة يف أفريقيا"، ص 

02/08/2018.  
 .3 ص الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وشركائها، نفس املرجع، 2
 كان يبلغ  إذ ،اروخي على مدى العقد السابقصيف تقرير صادر عن وزارة اخلارجية األمريكية أن غسيل األموال تضاعف بشكل  3

يف املائة من  5الر، وهو ما يعادل تريليون دو  3.61مليار دوالر، حيث وصل حجم جتارة غسيل األموال  500-300 حوايل
إلحصائيات مؤسسات "وايرلس انتليجنس" فإن نصف سكان  الناتج اإلمجايل لالقتصاد العاملي، وأشار التقرير إىل أنه طبقا  

أن  ئال  مليار نسمة يستخدم اهلواتف اجلوالة مع توقع ارتفاع  هذه النسبة خالل عامني، وتابع التقرير قا 6.6العامل البالغ وقتها 
ويساهم يف تطور  يف بعض املناطق من العامل أصبحوا يقومون بإرسال وتلقي النقود أو االئتمان عن طرق اهلواتف النقالة شائعا  

جريدة  :ظرــــــــــــنا .من طرف اجلماعات اإلجرامية يف أعماهلا احملظورة استغاللاجملتمعات بشكل إدجايب، إال أن هذا التطور رافقه 
 .   2008مارس  23، بتاريخ 10708األوسط السعودية، العدد الشرق 

http://www.findevgateway.org/
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"وسيلة من  :وتعرف على أهنا ،متثل هذه اخلدمة نوع من اخلدمات اليت يوفرها اهلاتف النقال      
واليت  ،وسائل الدفع املختلفة عن طريق نقل األموال بواسطة احملمول أو احملفظة النقالة بشكل عام

 .1 إىل خدمات الدفع اليت تعمل حتت التنظيم املايل واألداء أو عرب جهاز حممول"تشري
وتوفر عملية الدفع بواسطة اهلاتف النقال العديد من اخلدمات ملن يستعمل هذه الوسيلة ومن 

 وفرها:       بني هذه اخلدامات اليت ت
 دفع األقساط بواسطة الرسائل النصية. -
  إضافة قارئ للبطاقات ملحق بأعلى اهلاتف.دفع املباشر للفواتري بال -
 اليت تستخدمها شبكة احملمول. wapالدفع عن طريق الشبكة بعيدة النطاق  -
 Near Field وهو اختصار يعَن:  NFRالدفع عن طريق حقل االتصاالت قصرية النطاق -

communication،  واليت ميكن من خالهلا لألجهزة التواصل مع بعضها البعض على مسافة
 .ةصري ق

عن  لصفقات املشبوهة القيام به بعيدا  ان هذا النوع من املعامالت يتيح الفرصة ألصحاب إوعليه 
احلصول على مقابل لسلعهم بطرق سرية  منأعني الرقابة، حيث يتمكن مستخدمي هذه الطريقة 

عملية نقل نتشار هكذا تعامالت يسهل من ا، كما أن وآمنة ومناسبة فيما يتعلق بالتحويالت النقدية
 عن كوهنا فائقة السرعة. فضال   ،ليةام بكفاءة عبطرق غري مشروعة، وتتسم هذه النظ األموال

 ة: ــــــجارة الخلويـــــة التـــــــخدم -3
"عملية البيع  :ليت تعرف بأهنااو  ،من أوجه التجارة اإللكرتونية ةمتثل التجارة اخللوية واجهة جديد      

تجات واخلدمات واملعلومات باستخدام شبكات احلاسوب املختلفة مبا فيها أو تبادل املن ،والشراء
بالتسويق  مرورا   ،بالتزود باملواد األولية والتصنيع اإلنرتنت، كما تعَن القيام جبميع مراحل التبادل بدءا  

 . 2واإلعالن التجاري وبيع وتوزيع املنتجات إىل تبادل املعلومات داخل وخارج املؤسسة"

                                                           

تاريخ اإلطالع:    ، www.ibznz.com: عمار جبقجي، الدفع عن طريق اهلاتف النقال، موقع إي بزنز، متاح على الرابط 1
09/07/2018. 

ط، دار الكتاب الثقايف، األردن،  ل، اخلدمات اإللكرتونية، ب.شنب، يسرى حرب، ووجدان أبو البص عماد أمحد أبو 2
 .  29 ص ،2011

http://www.ibznz.com/
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فيما  سواء   ؛نفس املزايا اليت تقوم عليها التجارة اإللكرتونيةاخللوية  التجارة اإللكرتونيةتعتمد و 
 ،وخمتلف العمليات األخرى املتعلقة بالتجارة اخللوية ،تعلق بعمليات البيع أو الشراء أو التسويق

اهلاتف  التعامل اإللكرتوين باستخدام الشبكات الالسلكية من خالل استعمال واليت تعتمد على
عض اهلواتف الذكية بنفس الطريقة اليت تعمل هبا أجهزة الكمبيوتر من خالل ما وتعمل ب ،1اخللوي
هذه اهلواتف من ميزات مساعدة وتكاملية، هلا املقدرة على القيام بعديد األعمال عليه حتتوي 

 .ة األخرىألنشطاذات الطابع اإللكرتوين، كالربجميات، وأقراص املوسيقى والكتب وغريها من 
واليت تتمثل  ،التجارة اإللكرتونيةهبا إىل نفس األنواع اليت تقسم  لويةالتجارة اخل قسمُ وتُ         

 :2ي   ف
ومتثل مجيع اجلهات   Business to Business(B2B) التجارة اإللكترونية بين المنظمات: .أ 

 املشاركة يف هذه الفئة من التجارة اإللكرتونية منظمات أعمال.
ويشمل  Business to Consumer( B2C) لكترونية بين المنظمات والمستهلك:رة اإلالتجا .ب 

هذا النوع مجيع مبيعات التجزئة اإللكرتونية للمنتجات واخلدمات من منظمات األعمال إىل 
 املستهلكني.

يتم هذا النوع  Consumer to Consumer( C2C) التجارة اإللكترونية بين المستهلكين: .ج 
 بعضهم البعض.فيما  هلكنياملست من البيوع بني

هي عبارة عن تقنية تقوم على  Peer to Peer( P2P) تطبيقات التجارة اإللكترونية بين النظراء .د 
 ومعاجلة هذه املعلومات دون احلاجة إىل وجود أجهزة.  ،اقتسام املعلومات دون للجوء إىل وسيط

إليها غاسلي األموال من أجل إضفاء  وتعترب التجارة اإللكرتونية من بني أهم الطرق اليت يلجأ
النقود أو وسائل الدفع اإللكرتونية املستخدمة يف  استغاللوذلك من خالل  ،الشرعية على أمواهلم

 مثل هذا النوع من املعامالت.
 غسيل األموال. مــــــــجرائ : موقف التشريعات منثــــــالثالرع ــــــالف

وذلك  ،قف بعض التشريعات من جرمية غسيل األموالتطرق من خالل هذا الفرع إىل مو نس 
 :اآليتعلى النحو 
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  مصري:ــــوقف المشرع الــــــم -ل  أو 
حبيث ال يوجد  ،2002لسنة  80جرم املشرع املصري جرمية غسيل األموال مبوجب القانون رقم       

واسطة الوسائل ب ةغسيل األموال املرتكبعمليات نص مباشر يف هذا القانون ينص على جترمي 
هذا ال يعَن إفالت اجلاين من تطبيق  ،1اإللكرتونية أو الرقمية، إال أنه حبسب بعض الباحثني املصريني

 حيث تطبق عليه األحكام العامة للعقوبة بغض النظر عن الوسيلة. ،العقوبة
  ري:ـــــجزائــــف المشرع الـــــموق -ا  ثاني

واليت نصت  ق.ع.ج من مكرر  389يل األموال مبوجب املادة عرف املشرع اجلزائري جرمية غس      
 "يعترب تبييضا لألموال: على:

حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأهنا عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو متويه املصدر  .أ 
مية األصلية اليت أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلر  ،املمتلكاتغري املشروع لتلك 

 منها هذه املمتلكات على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلته. تتتأ
إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو  .ب 

 حركتها أو احلقوق املتعلقة هبا مع علم الفاعل أهنا عائدات إجرامية.
م الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، أهنا اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع عل .ج 

 تشكل عائدات إجرامية.
على ارتكاهبا  التآمرهلذه املادة، أو التواطؤ أو  املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا   .د 

 ".2وحماولة ارتكاهبا واملساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه
جرمية للتجرمي خبصوص اليت أخذت باملفهوم الواسع  التشريعاتاجلزائري من  التشريع يعتربو  

ال لغاسلي األموال لتملص من حىت ال يرتك جموذلك يظهر من خالل نص املادة  ،غسيل األموال
 15-04من القانون  4، كما أن املشرع اجلزائري نص من خالل املادة والعقوبة القانونية لةاءاملس

كون جزء أو عرضة لعملية غسيل األموال، معرتفا  ولو ضمنيا عن على نوع املال الذي ميكن أن ي
 .إمكانية غسيل األموال بالطريقة اإللكرتونية أو الرقمية

                                                           

 .193 طارق صادق عفيفي، املرجع السابق، ص 1
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 لفصل الثاني:ا

 .ي بواسطة الهاتف النقالـــــــاإللكترونجرائم الختراق 
 

منها ما هو  ؛عدة نتائج هترتبت عنبصورة غري طبيعية، و تطور السريع للهاتف النقال الن إ 
عن التكلفة القليلة اليت  بكل سهولة، فضال   ملالتواصل بني الناس يف كل أحناء العا تعلق بإتاحةيإدجايب 

سليب ظهر يف العديد من  استغاللهذا التطور اهلائل واكبه كذلك  أن تدفع لقاء هذه اخلدمات، إال
عن طريق العديد من  يف حد ذاته ا اهلاتف النقالمن ناحية اهلجمات اليت يتعرض هل اجملاالت، سواء  

 ا يعرف جبرائموهو م ،االعتداء على الوسائط اليت تكون برجمة اهلاتف واليت تعمل على ،الفريوسات
تم مهامجته من تف ،واليت تعتمد على وجود ثغرات يف نظم اهلاتف ،االخرتاق اإللكرتويناإلتالف و 

 .شكل كلي أو جزئيبما إيل نظامه ما يؤدي إىل تعط ،خالل هذه الثغرة
كذلك ظهر مع هذا التطور التقَن يف جماالت االتصاالت عدة ظواهر أخرى قد تؤدي إىل  

مثل اإلرهاب اإللكرتوين الذي ميثل اليوم أحد  ،اإللكرتونية رائماجلبعض هتديد سيادة الدول عن طريق 
والذي يشكل اليوم جزء   ،نظامها املعلومايت أخطر اجلرائم اليت قد هتدد الدول عن طريق االعتداء على

خطرية تتم عن  ةعن عمليات عديد ، فضال  اإللكرتونية كومةاحلكبري من حياة الدول أو ما يعرف 
هناك  ،ذلك عن فضال  و  ،صاحل مجاعات إرهابية متطرفةلطريق هذه اجلرمية كتجنيد الشباب والنساء 

 يقل خطورة عن اجلرمية السابقة.  والذي ال ،ما يعرف كذلك بالتجسس اإللكرتوين
مفهوم االخرتاق  ىلفيه إ مت التطرق مبحثنيمن هذه اخلطورة قسمنا هذا الفصل إىل  وانطالقا   

املبحث ) وجرائم اإلرهاب والتجسس اإللكرتوين بواسطة اهلاتف النقال، (املبحث األولاإللكرتوين )
 .(الثاين
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 المبحث األول:

 .لكترونيالختراق اإل فهومم
 

صاحب التطور الذي وصل إليه اهلاتف النقال عدة خماطر حبيث أصبحت البيانات احملزنة يف  
وذلك من خالل اهلجمات اإللكرتونية اليت قد  ،على أصحاهبا خطريا   ا  اهلاتف النقال تشكل هتديد

تف واملعلومات يهدد سالمة اهلا وهو ما قد، زاهلاتف النقال عن طريق ما يعرف باهلاكر هلا يتعرض 
هذا املبحث إىل  نالذلك قسم ،االخرتاق اإللكرتوينزنة فيه، وظهر ذلك يف صورة ما يعرف خامل

طرق االخرتاق مث ، )املطلب األول( وأسباب انتشاره االخرتاق اإللكرتوين مفهوم فيه ناتناول ؛مطلبني
 .)املطلب الثاين( اإللكرتوين

  .وأسباب انتشاره ونيالختراق اإللكتر  مفهومالمطلب األول: 
يعترب االخرتاق اإللكرتوين هو الوحدة األساسية يف ارتكاب اجلاين ألي جرمية إلكرتونية،  

إال بعد أن يقوم باخرتاق أنظمة  ،لمجرم الولوج إىل موقع معني أو قرصنة ملفات مال كنحبيث ال مي
خالل هذا املطلب تعريف  عاجل مننسلذلك ، أو مكان حفظ هذه املعلومات ،األمن هلذا املوقع

   أسباب االخرتاق )الفرع الثاين(.مت  ،جرمية اخرتاق اهلاتف النقال )الفرع األول(
 الفرع األول: تعريف جريمة اختراق الهاتف النقال.

"القدرة على الوصول هلدف معني بطريقة غري مشروعة  :يعرف االخرتاق بصفة عامة على أنه 
وبطبيعة احلال هي مسة سيئة يتسم هبا املخرتق  ،1"ية اخلاص باهلدفعن طريق ثغرات يف نظام احلما

د قض النظر عن األضرار اليت غوذلك وب ،لقدرته على دخول أجهزة اآلخرين عنوة دون رغبة منهم
الضرر املادي بأجهزهتم الشخصية، أو الضرر األديب والنفسي عند نسخ ملفات  سواء   ،حيدثها ذلك

 .2علمه صور خاصة باملستخدم دون
نستنتج أن االخرتاق هو عبارة عن عملية سطو الكرتوين غري مشروع   هذا املفهوممن خالل و  

حىت حيقق  ،حبيث يتتبع الثغرات املوجودة على هذا اجلهاز ،بواسطة جهاز إلكرتوين على جهاز آخر
                                                           

 .96سعيدي سليمة، حجاز بالل، املرجع السابق، ص  1
 .16، ص 2013مطابع الشرطة، مصر،  ط، أشرف السعيد أمحد، القرصنة اإللكرتونية، ب. 2
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يعتمد اهلدف الذي يف الغالب يكون ملفات أو صور خاصة باملستخدم تكون مثبتة على جهازه، و 
وال ميكن أن حيدث اخرتاق إال بتوفر شرطني أو عاملني  ،االخرتاق على عملية السيطرة عن بعد

 أساسيني ِها:
 الربنامج املسيطر: ويعرف هذا اجلهاز بالعميل.  -
 .  1اخلادم: وهو الربنامج أو اجلهاز الذي يسهل عملية االخرتاق -

 .يـــــــــاإللكترون قاأسباب الختر  فرع الثاني:ــــــــال
 أِهها: ،باجلاين إىل القيام هبذا النوع من العملياتقد تؤدي اليت هناك العديد من األسباب  

 ،قد يكون سبب االخرتاق سبب شخصي متعلق باملخرتق اجتاه الضحية ة:ــــــــأسباب فردي  -1
 .2واألمثلة على ذلك كثرية ،نتقام منهاالحتركه غريزة  حيث

لب على اآللة هة اليت قد تدفع أي خمرتق هو التغمن األسباب الوجي ة:ـــــــــحب التفوق على اآلل -2
وإَّنا يكون هدفه برهنة مدى ذكاءه  ،، حبيث ال يكون هدفه إيذاء الضحية بشكل مباشروقهرها

ومقدرته على التحكم يف األجهزة اإللكرتونية، ويف الغالب تكون هذه الفئة من الشباب املراهقني 
 .3أنفسهم أمام أصدقاءهم واإللكرتوين الذين يسعون ليثبتااجملال أو املختصني يف 

بني املعاملني االقتصاديني الكبار، قد يؤدي هذا  ةبالنظر للمنافسة الكبري  ة:ـــــــــجاريـأسباب ت -3
عن طريق استخدام جهاز اهلاتف النقال يف  نظام اخلاص هبذه الشركة سواء  البأحدهم إىل اخرتاق 

أجهزة اهلاتف اخلاصة باملتعاملني يف الشركة من أجل اإلضرار بسمعتها يف  ذلك، أو اخرتاق
 .4السوق

يعترب الدافع السياسي كذلك من أهم األسباب اليت تدفع إىل القيام بعملية  ياسي:ــــــع الســـــالداف -4
ياسي كعملية انتقام من املنافس أو حىت التمكن من األسرار اليت ميتلكها هذا الس،اخرتاق سواء 

 .5ضده استغالهلامن أجل 

                                                           

 .96سعيدي سليمة، حجاز بالل، نفس املرجع، ص  1
    .57 نائلة عادل حممد فريد قورة، املرجع السابق، ص 2
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للجوء إىل هذا النوع من العمليات يف الغالب بني الدول من أمجل ايتم  ة:ــــــــأسباب عسكري -5
فيكون ذلك أما عن طريق  ،فيما خيص الشؤون العسكرية معرفة أهم التطورات اليت وصلت إليها

رية بواسطة اهلاتف النقال، أو عن اخرتاق أجهزة الكمبيوتر اليت يتم العمل هبا يف املنشآت العسك
 .1يف اجليش ةالكبري  اتاخرتاق أجهزة النقال اخلاصة بالقيادطريق 

حبيث يسعى املخرتق من  ،قد يكون اهلدف من عملية االخرتاق هو السرقة ة:ــــــهدف السرقــــــب -6
ة خالل عمله احلصول على أرقام خاصة ببطاقات االئتمان اخلاصة بالضحية من أجل سرق

 .2ه       لاأمو 
أن التوجه الديَن قد يكون سبب لعمليات االخرتاق اليت قد  3يرى البعض ي:ـــنــــــدي عــــــــبداف  -7

تتم ضد أنظمة أو جمموعات معينة من قبل أخرى، وذلك من خالل قرصنة حساب خاص جبهة 
وخري وق على العدو، أو حىت من أجل إثبات التف ،أو حىت ملاذا  ختطط ،معينة ملعرفة كيف تفكر

 الكيان الصهيوين من حني آلخر. هبا  يقوماليت االخرتاقات مثال على ذلك 
معظم األجهزة اليت يتم اخرتاقها هي أجهزة ال  ي الجهاز:ــــــــة الكافية فــــــــعدم وجود الحماي -8

ر ماية الكافية سواء يف ما خيص مضادات الفريوسات أو حىت كلمات الساحلتتوفر على 
 .4املناسبة

االخرتاق هو ابتزاز الضحايا عن  تؤدي إىلكذلك اليت الشائعة  من األسباب  تزاز:ــــــرض البغـــــــب -9
خاصة ، سواء بنشرها أو بيعها ،عن طريق االخرتاق إليهاطريق استعمال امللفات والصور املتوصل 

من أسرارها املهنية  ىعلأو شركة جتارية ختشى  ،إذا كانت الشخصية املخرتقة شخصية عامة
 .5نتشارالتسريب واال
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 ف النقال.ـــــــــتراق الهاتــــــرق اخــــــالمطلب الثاني: ط
ناة من أجل اخرتاق أجهزة اهلاتف النقال متعددة وخمتلفة، وهي يف اليت يتبعها اجل ن الطرقإ 
اجلهاز املراد  حبسبوتتنوع هذه األساليب  ،لاعلى اهلاتف النق ا  خطري  ا  تشكل هتديد معظمها

من  ةري ثابتة فهي متطور غاجلهاز وأِهيته، كما أن وسائل االخرتاق هذا عن جودة  اخرتاقه، فضال  
، بعضها عن احلديثةاحملمولة ففي كل عام يتم صنع طرق جديدة تستهدف األجهزة  ،وقت آلخر

، أو عن طريق رع الثاين()الف عن طريق وسائط تبادل املعلوماتأو طريق الفريوسات )الفرع األول(، 
 .)الفرع الرابع( برامج التجسس اإللكرتويناإلنرتنت )الفرع الثالث(، وكذا عن طريق 

  . فيروساتالعن طريق  الهاتف النقال اختراق فرع األول:ــــــال
تعترب الفريوسات من أخطر وسائل االخرتاق اليت يعتمد عليها اجلناة من أجل الولوج للهواتف 

لذلك سوف نتطرق  ،وتتنوع هذه الفريوسات باختالف مصدرها واهلجمات اليت تريد تنفيذهاالنقالة، 
اهلاتف  على ا  ر ضر تشكل الفريوسات، مث أنواع الفريوسات اليت  حتديد مفهوممن خالل هذا الفرع إىل 

 النقال. 
 

  الفيروسات: مفهوم -أول  
فرة للحاسب اآليل مثل أي برجميات أخرى "عبارة عن برجميات مش: تعرف الفريوسات على أهنا      

وتتميز بقدرهتا  ،وهو إحداث أكرب ضرر ممكن بأنظمة احلاسب اآليل ،يتم تصميمها هبدف حمدد
 يا  وإعادة إنشاء نفسها حىت تبدو وكأهنا تتكاثر وتتولد ذات ،على ربط نفسها بالربامج األخرى

أو عرب شبكات  املمغنطةألقراص إما بواسطة ا ،باإلضافة إىل قدرهتا على االنتشار من نظام إىل آخر
   .1حبيث ميكنها أن تنتقل عرب احلدود من أي مكان إىل آخر يف العامل" ،تصاالتاال

نتشار وإعادة تكوين "برامج غري مرغوب فيها هلا القدرة على اإل: على أهنا 2ونويعرفها آخر 
ت تدمري الربامج واملعلومات أو إصابة نفسها وااللتصاق بربامج أخرى، وتتمتع هذه الربامج بقدرا

لفرتة حمددة، مث ينشط  وذلك مبسح أو تغيري بعض ملفات التشغيل، ويظل خامال   ،األجهزة باخللل
 ، باخلرق أو التعديل".فجأة يف توقيت معني ليدمر الربنامج أو املعلومات املخزنة أو يتلفها جزئيا  

                                                           

 .247 العوا، املرجع السابق، صحممد عبداهلل  1
 .70 أشرف السعيد أمحد، املرجع السابق، ص 2
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فريوسات حاسوبية، إال أهنا ": كذلك على أهنا اليت خترتق اهلاتف النقالتعرف الفريوسات و 
للعمل يف بيئة اهلاتف النقال واالنتقال من هاتف إىل آخر، ويعد فريوس " كيرب"  مصممة خصيصا  

(Cabir) ف اهلواتف اليت استهدال وصمم خصيصا  ، أول فريوس صمم ليعمل يف اهلواتف احملمولة
هذه  باستغاللفيقوم  ،"Bluetooth"بلوتوث ال خاصية هوتدعم، (symbain)تعمل بنظام "مسبيان" 

 .1اخلاصية لنشر نفسه بني اهلواتف األخرى"
 عبارة عن برامج ضارة صنعت خصيصا   ج أن الفريوساتنتنست ،السابقة فاهيممن خالل املو       

من أجل االعتداء على سالمة أجهزة احلاسوب واهلاتف النقال، حبيث تتمتع مبيزة االنتقال بني 
اإلتالف  حيث تعمل هذه الفريوسات علىجهزة عرب الوسائط املتعددة، أو عن طريق اإلنرتنت، األ

خرتاق امللفات اليت خيزهنا اهلاتف النقال من ملفات اكما أهنا تستطيع  الكلي أو اجلزئي للجهاز،
ق ارت خايف تطور مستمر حبيث كلما تطورت تقنيات اهلاتف النقال كلما تطورت تقنيات  وهيوصور، 

  .زهذه األجهزة من قبل مجاعة اهلاكر 
  قال:ــــهاتف النــصائص فيروسات الــــخ -ثانيا  

 :واليت تتمثل يف ،العديد من اخلصائصمتتاز فريوسات اهلاتف النقال ب      
 القدرة على التخفي:   -1

ملية ختفي وتتم ع ،وسات عموما  ع هبا الفري متت تتعترب هذه اخلاصية من أهم امليزات اليت      
أو عن طريق التمويه والتشبه بربنامج معني يكون حسن  ،االرتباط بربامج أخرى الفريوسات من خالل

 .2األداء ويعرض أشياء مثرية، مث عندما يبدأ التشغيل يعمل على ختريب النظام
 شار: ــــتــــى النــــــقدرة علــــلا  -2

ف الداخلة يف اال من هناية طرفية إىل باقي األطر فائقة للفريوسات على االنتقن القدرة الإ      
إضافة  السريع، يساعد على هذا االنتشار ما هولالهنائي، االشبكة يف ثوان معدودة بسبب التكاثر 

 . 3التوافق يف الربامج املستخدمة على نطاق واسع عرب دول العامل وشبكات املعلوماتإىل 

                                                           

، تاريخ  www.mawdoo3.com :اإللكرتوين التايل متاح على الرابط مقالأريج الشيشاين، إزالة الفريوسات من اهلاتف،  1
 . 04/07/2018 :اإلطالع

 .52 ص ،2015، ب.ب.ن،  مركز الدراسات العربية، ب.طوماتية،  لالوسيط يف اجلرائم املعمد، حممد نصر حم 2
  .52 ص ،نفس املرجعمد، حممد نصر حم 3

http://www.mawdoo3.com/


 المرتكبة بواسطة الهاتف النقالالحماية الموضوعية من الجرائــــــــــــــــــم : الباب األول

89 

 

 ير: ـــــــتدمــــقدرة على الـــــال -3
إن اهلدف األساسي من أي عملية اخرتاق هي وصول الفريوسات إىل الربامج والنظم املعلوماتية       

 .1والعمل على تعطيلها أو ختريبها
 خترق الهاتف النقال: ــي تـــــــفيروسات التالأنواع  -ثالثا  

 :أِهها ،هناك العديد من الفريوسات اليت خترتق اهلاتف النقال      
 : "ace" يروســــــــــــــــف -1

مث يعمل على مسح مجيع املعلومات  ،يعمل هذا الفريوس على استهداف برامج اهلاتف النقال      
مما قد دجعل   "SIMCARD"اليت تتوفر عليها ذاكرة اهلاتف أو املعلومات املوجودة على خط االتصال 

للقيام بأي شيء، وعالمة  آلة معطلة ال تصلح جمرد حيث يصبحاهلاتف غري صاحل ألداء مهامه، 
وأول ظهور هلذا ، على شاشته ace"اخرتاق هذا الفريوس للهاتف تكون من خالل ظهور كلمة "

 .2ماليني هاتف نقال (03)ثالثة ب يف تعطيل وسب   ،الفريوس كان يف الواليات املتحدة األمريكية
  ":cabirر"ــيــــــيروس كبـــــــــف -2

وفريوس " EPCC/CABIR" وينقسم إىل نوعان، 2005س كان سنة أول ظهور هلذا الفريو       
"SYMBOS/CABIR" جهاز على اقتحام لبلوتوث، حبيث يعمل ا تقنية هذا الفريوس عرب نتشري

عليه لتشغيله يقوم  الضغطوعند  ،"Index" مبجلد "CABIR SIS": الضحية من خالل ملف باسم
  .3أي جهاز آخرهذا الفريوس بنسخ نفسه بنفسه داخل اجلهاز أو 

 : "SKULLS"يروس ــــــــــــف -3
"نوكيا  يعترب هذا الفريوس من الفريوسات اخلاصة اليت تعمل على هواتف اهلواتف النقالة طراز      
" دون غريها، وهو من الفريوسات الصعبة يف طريقة عملها، وينتقل هذا الفريوس عن طريق 7610

سوب املصابة هبذا النوع من الفريوسات، ويعمل هذا الفريوس اتصال اهلاتف احملمول بأحد أجهزة احلا
ليحول كل الصور اليت حيتويها هذا التطبيق إىل مجاجم مث  "Nokai Theme Manger"على إبطال 

                                                           

 .52ص املرجع، نفس حممد نصر حممد،  1
تاريخ  ،http://ww.adslgate.com اإللكرتوين: " للسعودية  شائعة، متاح على الرابطace"مىن املنجومي، دخول فريوس  2

  .16/07/2018 :اإلطالع
 .126 ص طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، 3

http://ww.adslgate.com/
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صبح عمل اهلاتف النقال مقتصر على استقبال وإرسال  يحبيث  ،يقوم بعدها بإبطال عمل اهلاتف
املقدرة لالنتقال من هاتف إىل  اع من الفريوسات حىت أصبت هلملات فقط، ومت تطوير هذا النو ااملك

 . 1لبلوتوثاهاتف عن طريق 
 

  ":IGearيروس "ــــــــــف  -4
بتعطيل يقوم هذا الفريوس و يعترب هذا الفريوس أول فريوس يعمل على اخرتاق اهلواتف الذكية،       

املتعلقة باإلنرتنت، ويتخفى هذا الفريوس  عن التطبيقات فضال   ،برامج احلماية واألمن اخلاصة باهلاتف
، ويف الغالب ما يعمل هذا "IGear"بة للتشغيل على اهلاتف وهي لع ةلقابِ عن طريق اسم لعبة شهرية 

  .cabir"2"فريوس الفريوس رفقة 
 

 : بادـغـينـيروس هامــــــــف -5
حيث يعمل هذا  ؛ة صينيونصناقر  ا توصل إليهيتاحلديثة ال من الفريوسات رب هذا الفريوسيعت      

حيث يقوم  ،د"      رويأند"الفريوس على اخرتاق اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية اليت تعمل بنظام 
التسلل إىل نظام اهلاتف مث يعمل على فتح خاصية اإلدارة الربجمية مما يعطيه سيطرة تامة على نظام ب

الفريوس ليست احلصول  هذا ام اليت يقوم هباالتشغيل، كما أن اهلدف األساسي من عمليات االقتح
ودفعها للنقر على  ،وإَّنا استخدام اهلواتف النقالة املصابة عن بعد ،على املعلومات الشخصية

ن عدد اهلواتف املتضررة من فإ ؛إعالنات معينة، وحبسب تقرير نشرته "تشك بوينت" ألمن املعلومات
 .3املهذا الفريوس عشرة ماليني هاتف ذكي حول الع

 

 ": Lascoيروس"ـــــــف -6
لك ذيظهر هذا الفريوس يف شكل صغري احلجم يتيح له فرصة االنتقال إىل اهلاتف النقال، و       

بطريقة منفردة أو عن طريق االلتصاق مبلفات أخرى، وهو أول فريوس ميتلك خاصية االنتقال 
، ومن "sis"حق نفسه مبلفات ليو  "symbain"بطريقتني خمتلفتني، ويستخدم هذا الفريوس هواتف 

                                                           

 .127 طارق عفيفي صادق أمحد، نفس املرجع، ص 1
 .127 طارق عفيفي صادق أمحد، نفس املرجع، ص 2
مت  ، www.aljazeera.netمتاح على الرابط: مقال رة، دويتشه فيلله، فريوس يضرب ماليني اهلواتف الذكية، موقع اجلزي 3

   .16/07/2018 :اإلطالع عليه بتاريخ
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ية بفتح امليزات األخرى اليت ميتاز هبا هذا الفريوس أنه ال ينتشر بشكل مباشر إال إذا قام الضح
 . 1امللفات أو حماولة فتحها

 عن طريق وسائط تبادل المعلومات.اختراق الهاتف النقال  ي:ــــــــالفرع الثان
طرق اليت ميكن أن خيرتق اهلاتف النقال من طر التبادل املعلومات من بني أخ تعترب وسائط 

ومن  ،رات أو ضعف يف أمن املعلومات اخلاصة هباحتتوي عليه هذه الوسائط من ثغملا وذلك  ،قبلها
 بني هذه الوسائط:

 

  :2وثــــوتــــلبلاية ـــــقنـتاختراق الهاتف النقال عن طريق  -أول   
 (RF)ديو اة عن طريقة لالتصال الالسلكي عرب موجات الر "عبار  :تعرف هذه التقنية بأهنا       

أمتار، وبالتايل أي جاهزين  10وايل حبقصرية املدى بني أجهزة تشكل شبكة شخصية حمددة املسافة 
دون احلاجة إىل اتصال و  ا،االتصال وتبادل البيانات فيما بينهم انفس هذا املعيار ميكنهم انيتبع

 .3هاتف حممول أو حاسب آيل أو كامريا رقمية أو حىت طابعة" واجلهاز ميكن أن يكون ،مباشر
من خالل تبادل  وذلك ،لبلوتوث من التقنيات اليت تساعد على انتقال الفريوساتايعترب         

 استغاللطريق عن من خالل إرسال ملفات أو صور، أو أو املعلومات بصفة تلقائية بني األجهزة 
ما ا نهخذ ميأمد اجلاين إىل الدخول إىل ملفات الضحية و حبيث يع   ،حةلبلوتوث إذا كانت مفتو اتقنية 

، كما قد يضاف إىل وتكثر هذه العمليات يف األماكن العامة واألسواق ،ومعلومات يريد من بيانات
ميكن  ،وهي تشبه أقالم التخزين تباع بأسعار رخيصة ،لبلوتوث ما يعرف ببطاقات بلوتوثاتقنية 

                                                           

 .128 ص طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، 1
من الشركات العاملية : نوكيا،  عندما نشأت شركة بني عدد ،م1998لبلوتوث على املستوى الشعيب يف مطلع العام اعرفت تقنية  2

واليت يرمز  "The Bluetooth Specail Interest Groupأي يب إم ، أريكسون، إنتل، وتوشيبا، واإلعالن عن قيام جمموعة "
خالد  نظر:المزيد من المعلومات لبلوتوث كخدمة أساسية يف منتجاهتا. التعتمد  "Bluetooth SIG " :هلا باالختصار
أكتوبر  6، تاريخ النشر 13621بني حتقيق الفوائد وإساءة االستخدام، جملة الرياض، العدد  ما :لبلوتوثاية املسيهيج، تقن

 . www.alriyadh.com ، متاح على الرابط:2005
3 Ahmed A. Radhi, Data Acquisition and Controlling System by Using Mobile phone Based 

Microcontroller via Bluetooth, Journal of Al-Ma'mun College, The number 26,  Al-Ma'mun 

University College, 2015, page323. 

http://www.alriyadh.com/
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ومن أكثر  ،1لبلوتوثاأو احلواسيب احملمولة اليت ال تتوفر فيها تقنية  ،املكتبيةاستخدامها لألجهزة 
من خالل اإلحتاد  فريوسيف هذا اجملال ما يعرف بفريوس "زوميب" حبيث يعمل هذا ال احلوادث شيوعا  

ية اليت مث ينقل تفاصيل بطاقة اهلاتف النقال إىل أحد الربامج املركز  ،مع التطبيق األمَن للهاتف النقال
هذا الفريوس هو االعتداء على أكثر ها وأكرب خسارة سجل تسيطر عليها جمموعة معينة من القراصنة،

من مليون جهاز هاتف حممول يف الصني وحدها، وذلك يرجع إىل أن هذا النوع من الفريوسات ال 
  .2خيرتق إال اهلواتف الصينية الصنع

  ي:ــــد اإللكترونـــــق البريــــــــطريعن اختراق الهاتف النقال عن طريق  -ثانيا  
ميثل الربيد اإللكرتوين أحد أهم وسائل التواصل احلديثة اليت يتم استعماهلا اليوم بني الناس،       

 ويعد .3ويوفر الربيد اإللكرتوين العديد من اخلدمات، ككتابة الرسائل وإرسال الصور واملستندات
وذلك حىت يتمكن أي عميل من الولوج ألي  ؛مجيع اهلواتف الذكية الربيد اإللكرتوين جزء ضروري يف

توفر عليها هذا النوع من موقع أو االستفادة من اخلدمات اليت تعرضها خمتلف التطبيقات اليت ي
وذلك عن  ،من أجل اخرتاق اهلاتف النقال اإللكرتوين اهلواتف، هذا وقد يستعمل القراصنة الربيد

ما التجسس أو إتالف اهلاتف احملمول، إمن شأهنا  ،توي على فريوساتطريق بعث رسائل نصية حت
 .4حبيث تعمل هذه الفريوسات مبجرد فتح الرسائل الواردة عن طريق الربيد اإللكرتوين

 ق اإلنترنت.ــــــــعن طريف النقال ــــــاختراق الهات فرع الثالث:ــــــــال
كان نوعه   ا  كن أن خيرتق من خالهلا أي جهاز أيشبكة اإلنرتنت أخطر الوسائل اليت ميمتثل  

 :التالية الطرق خالل وذلك من
 

                                                           

اإللكرتوين  متاح على الرابطمقال مدونة الدكتور خضر عباس، فلسطني،  ،خضر عباس، أمن االتصاالت السلكية ولالسلكية 1
                                .14/07/2018 :، تاريخ اإلطالع http://drabbass.wordpress.com :التايل

 .459 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص 2
 .364 على جعفر، املرجع السابق، ص 3
"وهي جمموعة من الرسائل غري املرغوب فيها  :اإللكرتوين، برسائل االقتحامية يعرف هذا النوع من الرسائل الوارد على الربيد 4

في  راجعواليت ترسل بدون إذن مسبق بواسطة شركات التسويق واإلعالنات يف حماولة منهم للرتويج  ملنتجاهتم وخدماهتم. 
اإللكرتوين  ا أون الين، متاح على الرابطملا عبد الرمحان احلسيَن، إرشادات أمنية ملستخدمي اهلواتف الذكية، موقع هل :ذلك

    .14/07/2018 :تاريخ اإلطالع ،kenanaonline.com التايل:

http://drabbass.wordpress.com/
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  :ةـــــــير المعروفــــــمشبوهة أو غـــــلمواقع الا -أول  
اليت تستعمل  ةعروفة بغض النظر عن حمتواها أحد األدوات اخلطر املتشكل املواقع املشبوهة وغري       

اهلاتف النقال، حبيث سجل العلماء العديد من الفريوسات اليت  من قبل القراصنة من أجل اخرتاق
واليت قد تكون عواقبها وخيمة على املعلومات املوجودة يف اجلهاز، أو  ،تنشط من خالل هذه املواقع
 .  1حىت على اجلهاز يف حد ذاته

 : 2روادةـــــــــــحصان ط -ثانيا  
اليت هلا وجهان، أوهلا الزبون  لربامجكرتونية، وهو من اهو برامح يعمل على اخرتاق األجهزة اإلل      

"Client"  وثانيها هو اخلادم"Serves" حاسوب أو هاتف  ينفصالن بإرسال اخلادم إىل جهاز الغري(
حبيث يكون غري مقصود ويتم التعامل معه بعد ذلك، ويعترب هذا الربنامج من قبيل الربجميات  نقال(

إال أهنا يف  ،ية األمر أهنا تعمل بشكل مفيد وبناء من أجل خدمة اهلاتفاخلداعة اليت توِهك يف بدا
، وال ميتنع من إىل امللفات األخرى يا  احلقيقة ضارة ومؤذية، ويقوم بعمله من خالل نسخ نفسه ذات

 . 3الدخول إىل األماكن ذات الطبيعة السرية واملشفرة
حيث  ،تكاثر وال يلتصق بامللفاتوخيتلف حصان طروادة عن الفريوسات من حيث أنه ال ي 
ل حيث حيمل ضمن برجميته توقيت وأسلوب استيقاظه، ويعمل على تعدي ،بطريقة منفردة هعمليؤدي 

 .4إىل تدمري النظام كله خطورته صلوقد ت ،الربامج وتزوير املعلومات
 دودة: ـــــــج الـــــــبرنام -ثالثا  

غري معتمدة على غريها  ،عة برامج صغرية قائمة بذاهتا"جممو  :يعرف برنامج الدودة على أنه      
ض البيانات اخلاصة ببعض املستخدمني أثناء عأو لغرض سرقة ب ،صنعت للقيام بأعمال تدمريية

                                                           

 http://arabic.rt.com: اإللكرتوين التايل أسعد ضاهر، فريوس جديد قد يفجر هاتفك، موقع روسيا اليوم، متوفر على الرابط 1
 . 14/07/2018 :تاريخ اإلطالع

 اخلشيب الذي اختبأ  فيه عدد من اجلنود اليونانيون وكانوا سببا   اجملسم س حصان طروادة هبذا االسم إىلو ري يعود سبب تسمية ف 2
ومعىن حصان طروادة: رمز  .يف فتح مدينة طروادة ، هلذا مسي هذا الفريوس حبصان طروادة ألنه يذكر هبذه القصة الشهرية

أسطورة بال دليل، موقع قل ودل،  :أمحد محدي: حصان طروادة انـــــــــظر: .احلصان يعَن الربنامج، ورمز اجلنود يعَن الفريوس
   .29/03/2019 :تاريخ االطالع ،www..qallwdalla.com : اإللكرتوين التايل متاح على الرابط

 .554 على جعفر، مرجع سابق، ص :كذلكوانظر  ، 258حممد عبداهلل العَوا، املرجع السابق، ص 3
 .258لعَوا، املرجع نفسه، ص حممد عبداهلل ا 4
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متتاز بسرعة االنتشار ويصعب التخلص  ،أو باملتصلني هبم ،أو إحلاق الضرر هبم ،هم اإلنرتنتحتصف
 .1لون والتناسخ واملراوغة"ا لقدرهتا الفائقة على التمنها نظر  
وهي عبارة عن دودة  "Selfmite"وتعرف دودة اهلاتف النقال بدودة الرسائل النصية القصرية  

حيث تعمل على إرسال رسائل نصية إىل أول  ،ب أجهزة األندرويديمن النوع النادر الذي يص
، يف بداية األمر 2يةخبيث يف هاتف الضح "APK"عشرين اسم يف جهات االتصال اليت حتتوي على 

ا عادات يف نسخة متطورة مج إال أهناستطاع املختصون يف أمن املعلومات السيطرة على هذا الربنا
إال  ،حبيث يعمل هذا الفريوس بنفس األسلوب السابق للفريوس األول ،"Selfmite B" حتت مسمى

شخص  20   : لتوجيه رسائل قتصر على مما دجعله ال ير عدوانية من قبل من حيث االنتشار، ثأنه أك
ويتم حتميله من موقع  ،رويددوإَّنا يقوم بإرساهلا جلميع جهات االتصاالت على جهاز األن ،فقط

اخلبيثة مع رابط قصري من إحدى مواقع وخدمات تقصري الروابط  SMSخاص حيتوي على رسالة 
ت النصية األخرى، وتكون مع إرفاق الرسالة بباقي املعلوما ،"goDaddy"أو  google""املقدمة من 

 :3الرسائل اليت ترسلها هذه الدودة مكتوبة على النحو التايل
 
 

 

فإن هذا  ،يف جهات االتصال ةتواجدباإلضافة إىل طريقة االنتشار اليت متس بكل األرقام امل 
ائل رسال العديد من الرسإاإلصدار اجلديد من الفريوس يعمل وفق النمط احللقي الذي يتيح له فرصة 

إال أنه يبقى  ،حىت ولو مت اكتشاف هذا الفريوس من قبل الشركة ومت التعامل معه ،للهاتف الضحية
ألف رسالة نصية فقط يف مدة عشرة  150قامت بإرسال  "Selfmite"دودة  سب تقرير فإنحب، و نشط

سوريا، ) هي: عشر دولة منها أربعة دول عربية 16هاتف أندرويد على مستوى  100أيام ألكثر من 
حجب رقم اهلاتف املصاب وذلك بسبب العراق، املغرب، والسودان(، كما قد تسبب هذه الدودة يف 

                                                           

على الرابط اإللكرتوين  متاح على الرابطمقال خالد أبو إبراهيم، ما هو الفريوس وما هو الديدان والرتجان وسبل الوقاية منها،  1
 .21/03/2019 :تاريخ االطالع ،https://khaliid.com :التايل

على الرابط  متاح على الرابطمقال ، هتدد هواتف األندرويد، موقع فيتو، "Selfmite"ديدة من دودة  ، نسخة جيمنة حي 2
 .01/08/2018: ، تاريخ اإلطالعwww.vetogate.com : اإللكرتوين التايل

متاح مقال رويد وتصيب دول عربية، موقع كيونوتك أندرويد، تعود ألند "Selfmite"، دودة الرسائل النصية القصرية د الشريف 3
     .01/08/2018 :تاريخ االطالع ، www.cunotic.com:على الرابط اإللكرتوين التايل على الرابط

Hi buddy, try this, its amazing u know.http://x.co/5*** 
Hey, try it, its very fine. http://x.co/5*** 

 

https://khaliid.com/
http://www.vetogate.com/
http://x.co/5***
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شر فريوس الدودة عن طريق إحدى الطرق تالكم الكبري حلركة مرور البيانات من اهلاتف الواحد، وين
 :اآلتية

ولكن لكل  ،على اهلاتف أن تقوم الدودة بإنشاء أيقونات بأرقام أمساء مطابقة لألرقام املوجودة  -1
 :1األيقونات والروابط اخلاصة هبا على الشكل التايلتكون حيث  ،رقم رابط خمتلف

 
 

                                                                                                           
                                  

 
 

على أن  +Googelاستخدام فهي بواسطة  "Selfmite"ثانية اليت تعمل هبا دودة طريقة الالأما  -2
طريق هذا التطبيق عن ية بالعمل ضحيكون مصاب بربجمة تروجان اخلبيثة، ما إن يبدأ جهاز ال

، ويعتمد هذا األمر على ملف التكوين playتشبث بأي تطبيق من متجر الاول هي حىت حت
من املتجر وبطريقة تلقائية يتم فتح صفحة اشرتاك مزعجة  وعند خروجه اخلاص بكل جهاز،
 .2على متصفح اهلاتف

  ة:ــيــاتــــمعلومـــة الـــــالقنبل -رابعا  
وخفية مع "نوع من الربامج اخلبيثة صغرية احلجم يتم إدخاهلا بطرق غري مشروعة  :تعرف بأهنا      

ث تنقسم إىل جمموعة أجزاء صغرية متفرقة حىت ، حبيتظهر هذه القنبلة يف شكل شفرة ،3"برامج أخرى
د فرتة زمنية معينة حبسب األمر الذي مت إعطائه هلا يف زمن نتستطيع التمويه واالختفاء، مث تتجمع ع

الربامج ملدد قد تصل إىل األعوام، أو من أجل واقعة حمددة، ويتعذر اكتشاف هذا النوع من  ،حمدد
  .4صبح له التشغيل أو أداء مهامهوتعمل على إتالف النظام حبيث ال ت

                                                           

 .نفس املرجع، د الشريف 1
 املرجع.نفس ، دالشريف  2
 .555 ص علي جعفر، املرجع السابق، 3
، 103ص، 2000اإللكرتوين يف التشريع املقارن، ب.ط، دار النهضة العربية، القاهرة، هدى حامد قشقوش، جرائم احلاسب  4

 .55 ص على جعفر، املرجع السابق، :لدىمشار إليه 

Mobo Market ### 
http://apx.rdkt.avazutracking.net/iclk/redirect.php? 

Apxcod=115911&id= 
$Mobigenie### 

http://apx.rdkt.avazutracking.net/iclk/redirect.php?Apxcod=11591
1&id= 

http://apx.rdkt.avazutracking.net/iclk/redirect.php
http://apx.rdkt.avazutracking.net/iclk/redirect.php
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ويف الغالب يعمل هذا الربنامج على إتالف النظام واملعلومات اليت حيتويها ويقسم هذا  
 الربنامج إىل نوعني :

 

يعمل هذا النوع من القنابل على هدف معني وفق زمن  :"Time Bome"القنبلة الزمنية  -1
 ،لقيام مبهمة معينةل 05/06/2018 الفريوس ب   :يتم حتديد تاريخ كأن   ،1ساعة حمددة ويوم حمددو 

 هلذا التوقيت. فهو ال يقوم هبذا اهلدف إال وفقا  
 

على  على عكس النوع األول يعمل هذا النوع استنادا   :"Logik Bomeالقنبلة المنطقية "  -2
بأمر  ن يقوم باهلجوم على النظام مبجرد التشغيل، أو عند قيام النظامأواقعة حتدث يف النظام، ك

 .2معني
 ي.ــــس اإللكترونـــبرامج التجسق ـــــن طريــف النقال عــــتراق الهاتــــــاخع: ـــــــــالفرع الراب

الخرتاق األنظمة  ستعملتعد برامج التجسس اإللكرتوين من بني أهم الربامج اليت ت 
شمل هذه الربامج األنواع اإللكرتونية من أجل السيطرة عليها ورصد معلومات وحتركات أصحاهبا، وت

 : اآلتية
 

 : "Blue bug"ج ــــــــبرنام -أول  
املقدرة على لفريوس مت العمل على هذا الفريوس من قبل باحث أملاين، حبيث ميتلك هذا ا      

لبلوتوث، والعمل على حتويلها إىل أجهزة تنصت عن االتحكم على األجهزة اخللوية عن طريق تقنية 
على تسجيل مجيع املكلمات اليت يقوم هبا الضحية مع  ةك هذا الربنامج املقدر بعد، كما ميتل

، باإلضافة إىل مقدرة هذا الربنامج على إرسال رسائل من هاتف الضحية إىل األشخاص اآلخرين
املقدرة على أن خيرتق حىت  له الربنامجهذا  ألخري بذلك، كما أناأشخاص آخرين دون علم هذا 

                                                           

: اإللكرتوين التايل متاح على الرابطمقال احلوار املتمدن، جملة إبراهيم بدر حمرز، جولة يف أمن املعلومات مقالة،  1

www.m.aher.org ،18/07/2018 :االطالع تاريخ. 
رغدة حممد هادي، وفاطمة حسن، الربامج اخلبيثة تنتقل إىل جهاز احملمول، جملة كلية الرتبية، العدد األول، اجلامعة املستنصرية،  2

 .522، ص 2012العراق، 

http://www.m.aher.org/
http://www.m.aher.org/
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تم جبوار هاتف الضحية، وحىت ال يكشف أمره من خالل فاتورة الضحية يعمل اجلاين احملادثات اليت ت
 .1مؤقتة حىت ال ينكشف شخصه يف حال اكتشاف أمره ""SIMعلى استعمال شرحية 

 

   :"Discoverable أو Visibleبرنامج" -يا  ـــــثان
دجعل من اهلاتف يف حالة " Discoverableو أ "Visibleن ضبط اهلواتف النقالة على وضعي إ      

تف، مما يوفر لألجهزة االتصال مرئية جلميع األجهزة األخرى املتوافقة املوجودة يف جمال اتصال هذا اهلا
الضحية عن استعمال هذه اخلاصية ما بينها وتبادل البيانات واملعلومات، ويف حال ما إذا توقف في

ام بعض الربامج األخرى املتخصصة املتوفرة اجلاين يستطيع أن يهاجم اجلهاز عن طريق استخد فإن
 .2على اإلنرتنت

  ة:ــــــوالــحشرة الجـــج الـــــبرنام -ا  ــــــــثالث
يعترب برنامج احلشرة اجلوالة من بني أهم برامج التجسس احلديثة اليت تقوم باخرتاق اهلاتف        

يكرفون بإمكانه أن ينقل ما يدور بني النقال، حبيث يعمل هذا الربنامج على حتويل اهلاتف إىل م
ميكرفون  تشغيلعلى عرب برنامج خاص يعمل وذلك  ،مستخدم اهلاتف واألشخاص القريبني منه

اهلاتف، ومن اخلاصيات األخرى اليت ميتاز هبا هذا الربامج قدرته على العمل يف كل الظروف اليت 
خالل ميزة التحكم يف األجهزة عن بعد ل أم ال يشتغل، فمن غيكون فيها اهلاتف النقال سواء يشت

ثبت األصوات احمليطة به طوال الوقت دون استخدام اهلاتف تستطيع هذه احلشرة أن جتعل اهلاتف يُ 
 .3واتف اليت ال ميكن نزع بطاريتهااهلوخاصة 
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 ي:ـــــالمبحث الثان

 قال.ــــــف النـــــهاتـتراق الــــم اخـــــن جرائــــماذج مــــن
 

أن هناك العديد من الطرق اليت يتم تبني ب ،من خالل املعلومات الواردة يف املبحث السابق 
حاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل بعض اجلرائم اليت ا سنمن خالهلا اخرتاق اهلاتف النقال، لذ

 ةثتقسيم هذا املبحث إىل ثال عن طريقوذلك  النقال، اخرتاق اهلاتف خالل يتم ارتكاهبا من
مث جرائم اإلرهاب اإللكرتوين ، )املطلب األول( مطالب، جرائم اإلتالف وتضخم الربيد اإللكرتوين

 .طلب الثالث(امل) التجسس اإللكرتوينمث  ،(طلب الثاينامل)بواسطة اهلاتف النقال 
   ي.ـــــــم اإلتالف وتضخم البريد اإللكترونـــمطلب األول: جرائــال

من بني أهم اجلرائم اليت قد يتعرض هلا اهلاتف  االلكرتوينف وتضخم الربيد جرائم اإلتالتعترب  
 ،إحدى الوسائل اليت مت التطرق إليها سابقا   باستعمالحبيث تكون ناجتة عن اخرتاق إلكرتوين  النقال،

جرمية تضخم الربيد (، الفرع األول)جرائم اإلتالف لذلك سوف نقسم هذا املطلب إىل فرعني، 
 (.الفرع الثاين) اإللكرتوين

 الف.ـــــــم اإلتـــــــ: جرائالفرع األول
ث يغري من طبيعة استعماله على ييشكل اإلتالف أحد صور االعتداء على اهلاتف النقال، حب 

"التأثري على مادة الشيء على حنو يذهب أو  :النحو الذي كان مراد منه، ويعرف اإلتالف على أنه
 .  1عن طريق اإلنقاص من كفاءته لالستعمال املعد له"يقلل من قيمته االقتصادية 

"تغييب الشيء على حنو يفقده قيمته الكلية أو اجلزئية، أو هو ختريب  :على أنه 2ويعرفه آخر 
 وذلك جبعله غري صاحل لالستعمال أو تعطيله".  ،الشيء حمل اجلرمية بإتالفه والتقليل من قيمته

 ،أن اإلتالف عبارة عن مساس جبوهر أو مادة الشيء نيالسابقني يتضح من التعريفوعليه  
، أو أن يقلل من فعالية ما عن طريق جعله غري صاحل كليا  إ ،حبيث يقلل من قيمته األساسية
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د يكون عرضة لإلتالف قاستعماله، أو أن يؤدي إىل تعطيله، ويعترب اهلاتف كغريه من األشياء الذي 
 :ي       اآلتصورتني على النحو  يففيظهر ذلك 

 ة: ــــماديـالف الـــــمة اإلتــــجري :ىـــــالصورة األول -أول  
يف هذه احلالة يكون اهلاتف النقال يف شكله املادي اخلارجي عرضة لإلتالف، سواء هو حبد        

أو عن طريق احلرق أو غريها من الوسائل األخرى، وأن يتم  ،أو اجلزئي ،ذاته عن طريق الكسر الكلي
 carte)بطاقة الذاكرة ، أو SIMتالف عن طريق إتالف أحد ملحقات اهلاتف النقال كبطاقة اإل

mémoire) صوص النصوص املطبقة على خب، ففي هذه احلالة ال يوجد اختالف من الناحية الفقهية
ويطبق عليها النصوص الواردة  ،هذه اجلرمية أو حىت يف تكييفها، فهي عبارة عن جرمية إتالف مادي

 . 1وجب إتالف األموال املنقولة والعقاريةمب
النوع من اجلرائم خيرج عن نطاق اجلرمية املعلوماتية )اإللكرتونية(، وذلك باعتبار  ونرى أن هذا 

س بالربجمة املتعلقة باهلاتف أو نظام املعاجلة، وهذا ما يؤكد حتمية تطبيق ال متاليت ال من األفعه أن
 ع من األفعال.النصوص التقليدية على هذا النو 

 إتالف المعلومات:  :الصورة الثانية -ثانيا  
وإن كانت هذه  ،لاعتداء على اهلاتف النقعلومات من أهم الصور احلديثة لإليعترب إتالف امل      

شق الوسنتناول هذا  ،عتداءاتصوص املطبقة على هذه النوع من اإلإشكاالت يف الن ختلقالصور 
 .2ه اجلرميةذهل خلاص بالتجرمي ابنوع من التفصيل يف الركن 

  :الفـــــــمة اإلتــــــجريم ــتجري .1
عليها  توفراليت يتوفر عليها اهلاتف النقال جعلته بنفس اإلمكانيات اليت ياحلديثة ن امليزات إ      

تصيب قد احلاسب اآليل، كما أن هذا امليزات جعلت من اهلاتف النقال عرضة لنفس املخاطر اليت 
، النقال خاصة ما تعلق منها مبعلومات اهلاتف ،جرائم اإلتالف بني هذه اجلرائمهزة، ومن تلك األج

 ،تالف يف حال وقوعهااإلالنصوص اليت تطبق على جرمية  بشأنل فقهي وقضائي كبري ر جدثاوقد 
 :اآليتونفصل يف ذلك على النحو 
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أحدهم باالعتداء على  احلالة يف أن يقوم ه ذتتمثل ه اإلتــــــالف غـــــير الـمــباشر للمعلومـــــات: . أ
اجلزئيات املعدنية املغناطيسية اليت تتواجد على مستوى الوسيط املادي الذي خيزن هذه 

عن طريق إرسال  تلفأُ االعتداء مت على عنصر مادي أن املعلومات، حبيث يتصور يف هذه احلالة 
يتم تطبيق النصوص التقليدية على  حيث ،يف هذه احلالة ال يثور أي إشكال ،نبضات إلكرتونية

 .1اعتبار أن ما مت االعتداء عليه هو مال مادي مملوك للغري
يف هذه احلالة يتم االعتداء على املعلومات دون الدعامة  ات:ــــــــــالف المباشر للمعلومــــــاإلتب. 

والقضاء م الفقه انقس اإىل ةلقد أدت هذه الصور و ، 2املادية اليت حتتوي هذه املعلومات أو البيانات
 :على النحو التال    ياالجتاهات ونستعرض هذه  ،يستند إىل حجج معينة منهمكل   ؛اجتاهنيإىل 

 ،يرى هذا االجتاه بعدم إمكانية تطبيق النصوص التقليدية على هذه احلالة معارض:ـجاه الـــــالت (1
 :3ويستند يف ذلك على احلجج اآلتية

النبضات الكهربائية اليت ختتزن البيانات واملعلومات، مما ال دجعلها  نانتفاء الصفة املادية ع -
على أن  ،على قيمته االقتصادية ا  تدخل ضمن املال املادي الذي قرر القانون محايته معتمد

 نع من أجله.ا ملا صُ يبقى صاحل  
لتملك، وأن ليف حد ذاهتا باعتبار أهنا غري قابلة  البيانات والربامج ال ميكن اعتبارها ماال   -

 قتصادية.ى األشياء املادية ذات القيمة االامللكية ال تنصب إال عل
وهذا النشاط ال يعد من  ،حمو البيانات والربامج يتم عن طريق التدخل يف وظائف اجلهاز -

 قبيل اإلتالف للدعامة املادية اليت حتتوي الربامج والبيانات.
قليدية على مثل هذا النوع إمكانية تطبيق النصوص التاه يرى هذا االجت د:ـــــمؤيـــجاه الــــــالت (2

 4 :اآلتيةويستند على احلجج  ،من االعتداءات
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 .294، ص 2014، الرياض
 .223-222مشسان ناجي صاحل اخليلي، املرجع السابق، ص  3
 .548-547على جعفر، املرجع السابق، ص  4



 المرتكبة بواسطة الهاتف النقالالحماية الموضوعية من الجرائــــــــــــــــــم : الباب األول

101 

 

 ةثبتدامت مُ  املعطيات املوجودة على اجلهاز تشكل جزء من الكيان املادي للجهاز ما -
 .عليه، كما قد تكون قيمة اجلهاز من قيمة املعلومات املخزنة فيه

من شأنه أن حيرره من ملادية للمكونات املنطقية للهاتف النقال إن عدم االعرتاف بالصفة ا -
 احلماية اجلنائية، مما يصعب عملية معاقبة من يقوم بإتالف هذا النوع من األجهزة.

بيل األموال ملا هلا من قيمة اقتصادية، ويرجع ذلك برامج وبيانات اهلاتف النقال تعترب من قَ  -
وبالتايل هي قابلة للتملك  ،اليت ترد على حق امللكيةخلضوعها لكافة التصرفات القانونية 

 واالستحواذ عليها.
ككيان مادي على شاشة الكمبيوتر، وميكن ترمجته إىل –برامج اهلاتف النقال ميكن رؤيتها  -

  1أفكار، مما يستنتج منه أن له مصدر ومالك.
 الف: ــــــمة اإلتـــــن المادي لجريــــــــالرك .2

نفصل يف ذلك سوك اإلجرامي جلرمية اإلتالف من فعل اإلتالف، ووقوع الضرر و يتكون السل      
 :اآليتعلى النحو 

على  شكل تعديا  يتحقق فعل اإلتالف بأن يأيت اجلاين سلوك ادجايب أو سليب يُ عل اإلتالف: ــــــــــف . أ
 بعدة ويتحقق اإلتالف املعلومايت مال مملوك للغري، وذلك بصرف النظر عن وسيلته أو حجمه،

هذا الفعل من صالحية اجلهاز املعتدى عليه، ويظهر  نقصُ يُ  ، حبيث2منها احملو والتعديل ؛طرق
 آلتية:االسلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية يف الصور 

، تعترب هذه الصورة من أكثر جرائم اإلتالف شيوعا  ات: ـــــير المشروع للمعلومــــــالتعديل غ (1
يتم عن طريق استخدام إحدى و  ،شروع للمعلومات والربامجاملتغيري غري ال وذلك من خالل

 .3وظائف اهلاتف النقال
 تدمري املعلومات من صور اإلتالف اليت قد تقع على اهلاتف ربيعتات: ــــــمعلومــير الــــــتدم (2

وتأخذ أثر أكرب من التعديل، وهناك العديد من التشريعات اليت تعرب عن هذا  ،النقال
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يرى أن هذه  1ات مغايرة كإخفاء املعلومات وحموها، وإن كان البعضاملصطلح مبصطلح
ومن أمثلة ذلك أنه ال يرتتب على  ،املصطلحات ال ميكن أن تعرب بشكل مطلق عن التدمري

تعديل قائمة لوإَّنا فقط  ،عليها ذاكرة اهلاتف النقال أي تدمري حمو املعلومات اليت حتتوي
 امللفات.

املقصود باإلدخال هو إدراج برنامج ما إىل كيان علومات: اإلدخال غير المشروع للم (3
وذلك من خالل إعطاء اهلاتف تعليمات يسعى اجلاين من خالهلا إىل التمويه  ،اهلاتف النقال

 .2قيقةعن التغيري يف احل ب اجلرمية فضال  والتضليل يف ارتكا
 

 

الذي يرتكه الفعل، فال ميكن أن  يتمثل الضرر يف جرمية اإلتالف يف األثرضرر: ـــــوع الـــــــوق . ب
يكون هناك إتالف إذا مل يكن متبوع بضرر على اجلهاز الذي مت إتالفه، حبيث يكيف على أنه 

ث يشرتط املشرع لقيام هذا النوع من اجلرائم أن تكون هناك يحب ،من جرائم الضرر ال اخلطر
تلف حبسب طبيعة الشيء حبيث يتغري وخي ،نتيجة هلذا الفعل، ويشكل الضرر مفهوم عام مرن

مما يؤثر على أداءه  ،وموضوعه، فقد يظهر الضرر يف إنقاص لبعض املكونات األساسية للجهاز
ا يعرقل أداءه لوظيفته، فالضرر ممأو تكوينه، كما قد يكون الضرر على شكل إبطاء أداء اجلهاز 

 .3تلف من وجهة نظر إىل أخرىختوقد يقع بصور عديدة  ،متعدد وخمتلف
 

  :لجريــــــــمة اإلتالف ن المعنويـــــــركال .3
تعترب جرمية اإلتالف من اجلرائم العمدية اليت تتطلب من أجل قيام املسؤولية ضد مرتكبها أن       

م تام بأنه يقوم بإتالف ملك وذلك من خالل علم اجلاين عل ،عام فقطجنائي قصد  يكون هناك
دون سند شرعي، وينتفي العلم يف حال ما إذا قام اجلاين الغري بصورة تذهب بقيمته كلها أو بعضها 

 ،ملك ملورثه ويقوم بإتالفهنه أكأن يظن وارث املال  ،ملكيته هلذا املالبفعل اإلتالف وهو يعتقد 
إىل القيام هبذا الفعل دون أن تكون مكرهة على ذلك،  تهتتجه إرادأن  باإلضافة إىل علم اجلاين دجب

 .4ين القيام هبذا الفعل ينتفي معها القصد اجلنائيفإذا انتفت إرادة اجلا
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  ة اإلتالف:ــــــــري والتشريعات المقارنة من جريمـــــجزائـع الــــــموقف التشري .4
وبعض التشريعات املقارنة فيما خيص  ،الل هذه النقطة موقف املشرع اجلزائريختعرض من نس      

 :ي         تاآلجرمية إتالف املعلومات وذلك على النحو 
 ري: ـــــــجزائـع الــــــالتشري . أ

 10املؤرخ  15-04أضاف املشرع اجلزائري القسم السابع مكرر وذلك مبوجب القانون رقم       

 ،والذي يعاقب على جترمي االعتداءات املرتكبة ضد أنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات 2004نوفمرب 
 .من ق.ع.ج 7كررم 394مكرر إىل  394وذلك يف املواد من 

والواضح من هذه النصوص أن املشرع اجلزائري حاول أن يتعامل مع هذا النوع من اجلرائم        
حيث حاول اإلملام بكل الصور اليت تشكل اعتداء على املعطيات  ،جترميها يف سياسةبشكل موسع 

أو اجتار، مع أن املشرع سواء يف صورة دخول أو بقاء أو تعديل أو إزالة أو ختريب أو تصميم أو نشر 
عن طريق بعض  من املمكن استنتاجه ذلكإال أن  ،ىل جرمية اإلتالفإمل يشر بصورة واضحة 

واليت  ،ق.ع.جمن  1مكرر 394يف نص املادة العبارات اليت تدل على أن اإلتالف هو املقصود 
دج  500.000ن سنوات وبغرامة م (3)أشهر إىل ثالث  (6)"يعاقب باحلبس من ستة  أن: نصت على

دج، كل من أخل بطريقة الغش معطيات يف نظام املعاجلة اآللية أو أزال أو عدل  2.000.000إىل 
  .1بطريق الغش املعطيات اليت يتضمنها"

من خالل هذه املادة نستنتج أن املشرع أشار إىل بعض العبارات اليت تشكل الركن املادي و       
يق اإلدخال أو اإلزالة أو التعديل، كما أن املشرع اعترب هذه والذي حيدث عن طر  ،جلرمية اإلتالف

 اجلرمية جنحة كما هو واضح من العقوبة اليت قررها هلذه اجلرمية.
املادة يف مدلول  خصوصا   ،تأثر بصفة كبرية باملشرع الفرنسي اجلزائري أن املشرع 2ويرى البعض      

 املعاجلة نظام يف احتيالية بطريقة البيانات إدخال" أن: واليت نصت على، 3من قانون العقوبات 323/3

                                                           

املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66املعدل واملتمم ألمر رقم  2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15-04القانون رقم  1
 .12 ص ،2004نوفمرب  10املؤرخة  ،71املتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، ع  1966يونيو سنة  8
 .55ص  بق،زبيحة زيدان، املرجع السا ن:ـــــــــــــــــــنقال  ع 2

3
 Code pénal Francaise, Dernière modification le 25 novembre 2018 - Document généré le 09 janvier 

2019; Article 323-3: «Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement 

automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier 
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 يعاقب فيه الواردة البيانات تعديل أو حذف أو نقل أو إنتاج إعادة أو احتجاز استخراج، اآليل،
 ".يورو 150.000 قدرها وغرامة سنوات مخس ملدة بالسجن

 كي: ــــريــــع األمــــــشريــــــــالت . ب
االعتداء على  جرائم جترمي املعلوماتية يف اقة يف جمالمن التشريعات السب   يعترب التشريع األمريكي      

والذي محل اسم قانون جرائم  ،1986 سنة للقانون الصادر وذلك وفقا   ،أو على اإلنرتنت ،احلاسوب
عتداء على األموال شرع األمريكي من خالله مواجهة اإلوالذي حاول امل ،الكمبيوتر األمريكي

 1وهو التشريع الرئيس جلرائم الكمبيوتر واإلنرتنت ،هناك تشريع آخرو ، همن 18 القسم اإللكرتونية يف
   .2والذي مت تعديله ملواجهة املشكالت الناشئة عن الشفرات اخلبيثة ،1994لعام 

ويف كل القوانني السابقة حاول املشرع األمريكي محاية املصلحة العليا أو الدولة، ويظهر ذلك       
/أ منه 1030م، جرمت املادة 1994 سنة ففي قانون أحكام القوانني الصادرة يف هذا اجملال؛خالل من 

مما أضطر الكوجنرس اإلتالف الذي يرتتب عليه إعاقة احلكومة فقط، وهو ما لقي استهجان كبري 
وإضافة عدة فقرات أخرى لصور اإلتالف اليت قد تصيب  ،األمريكي إىل تعديل هذا القانون

فتمثلت الصور املضافة يف جرمية اإلتالف العمدي وغري املصرح به ملعلومات حيتوي عليها  ،3األجهزة
 إال أنه يتم استخدامه من قبلها أو لصاحلها أو إعاقة هذا اجلهاز عن  ،حاسب آيل تابع للحكومة

ملعلومات أخرى تقضي حبماية ا ةأداء مهامه املختلفة اليت تباشرها احلكومة بواسطته، كما مت إضافة فقر 
اليت قد ترتكب بواسطة أشخاص غري مصرح هلم  ،وأنظمة احلاسب اآللية من أعمال اإلتالف

 بالدخول إىل النظام وذلك يف حالتني:
                                                                                                                                                                 

frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € 

d'amende». 

منها قانون أمن  واليت هتدف إىل مكافحة اجلرائم املعلوماتية ،هناك العديد من القوانني األخرى اليت صدرت يف نفس املرحلة 1
م، والذي يقضي بإختاذ الوكاالت الفيدرالية خطوات مالئمة لتأمني ومحاية حواسيبها، كما انفردت كل 1987احلاسوب لسنة 

 انظر:وحاولت تعديل قوانينها العقابية مبا يتالءم وهذا التعديل،   ،من الواليات بإصدار قانون خاص هبا يف هذا اجملال ةوالي
 .194 ر حممود، املرجع السابق صحممود حممد جاب

 .288 -287حممد عبداهلل العوا، املرجع السابق، ص نقال  ع           ن:  2
3

 See: Susan W. Brenner, State Cybercrime Legislation in the United States of America: A Survey, 7 RICH. 

J.L. & TECH. 28 (Winter 2001), at; http://www.richmond.edu/jolt/v7i3/article2.html. See also: American 

Bar Association Task Force on the Federalization of Criminal Law, Report: Report on the Federalization 

of Criminal Law, 1998 A.B.A. 2; http://www.abanet.org/crimjust/fedreport.html.  

http://www.richmond.edu/jolt/v7i3/article2.html
http://www.abanet.org/crimjust/fedreport.html
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 أن يرتتب على اإلتالف خسارة مادية تقدر بآلف الدوالرات أو أكثر خالل عام واحد. -
 .1ملادية النامجة عن ذلكأن تتعلق أعمال اإلتالف مبعلومات طبية دون اعتبار للخسائر ا -
 .2يـــــــبريد اإللكترونـــمة تضخم الــــي: جريـــــــفرع الثانــــال

سالت، ايف جمال املر  ميثل الربيد اإللكرتوين أحد أهم وسائل التواصل احلديثة وأكثرها شيوعا   
عة، باإلضافة إىل عن السر  فضال   ،ستخدامها سهولة اإلِهمن  أ ؛ويرجع ذلك إىل العديد من األسباب

هلجمات اليت تشكل جرائم يف حال ، وهذا ما جعل الربيد اإللكرتوين يتعرض للعديد من اقلة التكلفة
 ؟ ما تتمثل أحكامهايوف ؟قوعها، واليت من بينها جرمية تضخم الربيد اإللكرتوين، فما هي هذه اجلرميةو 

  ي:ـــــــــد اإللكترونـــتضخم البري مةـــــجري تعريف -أول  
مكررة بعدد كبري من نفس الرسائل عرب  خ"تراسل نس: على أنه يعرف التضخم اإللكرتوين

ويعرفه  .3مبا يرتتب عليه عدم انتظام سري النظام التقَن املعلومايت" ،النظام الرتاسلي لربيد إلكرتوين
 .""استقبال عدد كبري من الرسائل اإللكرتونية املزعجة: على أنه 4آخر

 ال متناهي عدد هو عبارة عنأن التضخم اإللكرتوين ب يتضح نيالسابق هومنيفل املمن خالو  
، ويف الغالب ما حتمل هذه الرسائل إعالنات غري مرغوب فيها، أو عروض إباحية ةمن الرسائل املكرر 

أو الرسائل العدائية أو التطفلية  ،ويطلق على هذا الربيد كذلك اسم الربيد العشوائيأو فريوسات، 
(Spam) غرائه واإلحلاح عليه إ، كما ميتاز هذا النوع من الرسائل يف الغالب خبداع املتلقي عن طريق

حىت يقوم بفعل عمل ما، كما قد تظهر هذه الرسائل من حني آلخر حىت أثناء فرتة التشغيل لإلعالن 
أو إعادة  ، كما وينصح املختصون يف هذا اجملال بعدم فتح هذه الرسائلعن سلعة أو منتوج معني

                                                           

 .225 مشسان ناجي صاحل اخليلي، املرجع السابق، ص 1
سائل حبيث يستطيع املستخدم إرسال الر  ،"استخدام شبكة اإلنرتنت كصندوق للربيد :يعرف الربيد اإللكرتوين على أنه 2

وال يستغرق إرسال  اإللكرتونية إىل شخص أو عدة أشخاص من مستخدمني اإلنرتنت، وتتم هذه اخلدمة يف الغالب جمانا  
درج ضمن ودجب أن يكون لدى مستخدم اإلنرتنت برنامج للربيد اإللكرتوين يُ  ،الرسائل اإللكرتونية أو استقباهلا سوى بضعة ثوان

اهلل جعفر كوفلي، مراقبة االتصاالت يف التنظيم الدويل  عبد :في ذلك انظر .مبيوتر اخلاص به"الربامج اليت حيتويها جهاز الكو 
 .68-67، ص 2017 والداخلي، ط. األوىل، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر،

 .124 ص نبيل حممد عثمان عرعارة، املرجع السابق، 3
ط، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  ، ب.-دراسة مقارنة–يف اإلثبات خالد ممدوح إبراهيم، حجية الربيد اإللكرتوين  4

 .139 ، ص2010
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توي من أضرار ضد الربيد اإللكرتوين أو اجلهاز يف حد ذاته، كما دجب استخدام حتقد  إرساهلا ملا
 .1برامج خاصة تساعد يف احلد من املتطفلني

ذلك االعتداء " على أساس أهنا:جرمية تضخم الربيد اإللكرتوين مما سبق ذكره ميكننا تعريف  
وائية أو تطفلية حتتوي على مضمون مضر بشكل كلي أو جزئي الذي يستعمل فيه اجلاين رسائل عش

 للربيد اإللكرتوين على حنو دجعله غري صاحل لالستعمال أو مزعج ملن يستخدمه".
 

  ي:ـــــضخم اإللكترونــــة التـــــة ارتكاب جريمـــــــطريق -ثانيا  
  يرتكب هذا الفعل من نقطتني أساسيتني وِها:      

 

تكون هذه الرسائل حبيث  :ية محدود من الرسائل إلى بريد الضحبإرسال عدد لقيام الجاني  -
يف أغلب احلاالت تفوق القدرة التخزينية لربيد الضحية، وذلك حىت يتمكن اجلاين من خالل هذه 

للتفوق. ويستخدم  ا  ا استفادة من ذلك الفعل إال إثباتوذلك دوَّن ،األفعال باإلضرار جبهاز الضحية
 ،، ويف أغلب األحيان تكون برامج حمظورةالشأن هلذا ه الرسائل برامج معدة خصيصا  يف بعث هذ

، وعادة ما يتم احلصول على عنوان الربيد من خالل شبكة قواعد البياناتلد يوذلك باعتبارها هتد
مثل ما هو  ،تسجيل عناوين الربيد اإللكرتوينك من خالل استخدام برامج ميكنها وذل ،اإلنرتنت

يف رف الدردشة، أو عن طريق برامج االتصال املباشر، أو عن طريق االشرتاكات غحلال يف عليه ا
 .2مواقع الويب املختلفة

 

 :ةــثها في أغلب األحيان تكون رسائل غير هادفـــبعـــي بــــكما أن الرسائل التي يقوم الجان -
لرسائل بني رسائل ترودجية ويكون القصد منها انتهاك احلرية الشخصية لألفراد، حيث تتنوع هذه ا

، أو إعالن ختلفة، أو أن حتتوي هذه الرسائل على مواد إباحية سواء أفالم أو صوراملإلعالنات ل
 .3ها رسائل الربيد الرباقةيواليت يصطلح عل ،وِهيةالملشروعات  من ادعائي ملشروع 

 

  ي:ــد اإللكترونــــمة تضخم البريــيمن جر  المقارنة التشريعاتري و ـــــمشرع الجزائـالف ـــــموق -ثالثا  

                                                           

 .140خالد ممدوح إبراهيم، نفس املرجع، ص  1
 .143-142خالد ممدوح إبراهيم، نفس املرجع، ص  2
إلقاءها يف أعمال املؤمتر الدويل  وي، املواجهة اجلنائية للربيد اإللكرتوين الدعائي املزعج أو املضلل، مداخلة متااهلل الز  شاء ما 3

 . 9 ص ، لبنان،2017مارس  25-24 الربع عشر: اجلرمية اإللكرتونية، مركز جيل للبحث العلمي، طرابلس،
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د     مة تضخم الربي  جريمن املقارنة موقف بعض التشريعات  ه اجلزئيةالل هذخستعرض من ن      
 :ي       اآلتوذلك على النحو  ،ي  اإللكرتون

 

  موقف المشرع الفرنسي: -1
وأن  ،اآللية للمعطيات ةجلم املعاانظعلى أن هذا الفعل يدخل ضمن االعتداء  1يرى البعض      

"الفعل الذي مبقتضاه يتم إعاقة عمل  :واليت تنص على أن 323/2لمادة ل املشرع عاقب عليه وفقا  
وذلك ألن  ،هذا الرأي وحنن بدورنا نؤيد ،نظام املعاجلة اآللية للبيانات يعاقب عليه باحلبس والغرامة"

عتداء عليها من واإل من قبيل البيانات اخلاصة فعال   املعلومات اليت حيتوي عليها الربيد اإللكرتوين تعترب
 على نظم البيانات. اعتداءدون إذن صاحبها يعترب 

 

  مصري:ـمشرع الـموقف ال -2
من قانون  (76)أن هذه اجلرمية قابلة للعقاب من خالل تطبيق نص املادة  2يرى البعض      

باحلبس وبغرامة ال تقل عن  يعاقب" فيها:واليت جاء  ،م2003لسنة  (10)االتصاالت املصري رقم 
كل من تعمد  -2 ...: مخسمائة جنيه وال تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني

املادة إىل هذه ينصرف مضمون ومنه  ،"إزعاج أو مضايقة غريه بإساءة استعمال أجهزة االتصاالت
  ،إلزعاج الناجتة عن وسيلة اتصاالتتكييف فعل تضخم الربيد اإللكرتوين على اعتباره أحد طرق ا

"استعمال أجهزة اتصاالت"  :كما أن املشرع املصري حدد نوع الوسيلة املرتكبة يف تنفيذ اجلرمية بقوله
مما دجعلها  ،عندما فعل ذلك، فضال  عن جعله عقوبة احلبس غري حمددة حبد أقصى وأحسن فعال  

 خاضعة جلسامة الفعل.
 

  ي:ر ــــــجزائـمشرع الـــال -3
ال يوجد نص صريح يف التشريع اجلزائري دجرم هذا النوع من األفعال، وإن كنا نرى أن املشرع       

فهذا  ،اجلزائري ذهب يف نفس مسلك املشرع الفرنسي يف جترمي االعتداء على نظم البيانات واملعطيات
النوع من اجلرائم قد  يعَن أن نفس األحكام اليت يطبقها املشرع الفرنسي من خالل معاقبته على هذا

 يعمل هبا، ويطبق على هذا النوع من اجلرائم إذا ما وقعت يف اجلزائر.
                                                           

1 CF.J. Predes & M.danli- Juan, droit pénal, t3, droit pénal spécial, Cujas, paris, 1995, p 205.  
                                                          .145 السابق، صرجع م، املخالد ممدوح ابراهي :مشار إليه عند -

 .134 طارق صادق عفيفي، املرجع السابق، ص 2
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 ي: ـــد اإللكترونــبريــمة تضخم الـــطرق مكافحة جري -ا  رابع
إلكرتوين على صاحب كل بريد  ،من أجل محاية الربيد اإللكرتوين من هذا النوع من االخرتاق      

 ية:       اآلت العمل باألساليبضرورة 
احلذر من الرسائل اليت يتم إرساهلا من أشخاص غرباء أو غري موثوق فيهم، وذلك من خالل  -

 .1رفقاتاملعدم النقر فوق الروابط، وعدم تنزيل 
لى حتديث برامج مكافحة الفريوسات، وذلك من أجل احلد من انتشار الفريوسات اليت احملافظة ع -

 .2(Spam) تنجم عن رسائل سبام
ة اليت قد بي، باإلضافة إىل االستطالعات الغر بتعاد عن مسابقات الشبكة مبختلف أنواعهاإلا -

تعرتضك أثناء تصفحك ملواقع اإلنرتنت، حبيث ال تعد أكثر من أدوات استقطاب من أجل 
 .3استغالل الربيد اإللكرتوين اخلاص بك

مقاومة هذا النوع من يضمن قد شرتاك يف إحدى خدمات تصفية الربيد اإللكرتوين مما اإل -
مزود وبني بينك  ا  وسيط الرسائل، حبيث من خالل االشرتاك يف هذا النوع من اخلدمات توفر

يف اختيار مجيع  خاصا   ، حبيث تستخدم أسلوبا  (Spam) خدمة اإلنرتنت وشركات إرسال سبام
 .4أهنا رسائل حقيقيةعلى الرسائل الواردة والتأكد 

حبيث ينصح  ،رف الدردشةغان الربيدي يف مجيع املواقع اخلاصة و كما دجب عدم استعمال العنو  -
حىت ال يؤثر  ،ن أجل العمل أو األغراض الشخصيةستعمل مباستخدام عنوان بريد إضايف ال يُ 

    .5البيانات الشخصية املتوفرة ضمن الربيد اخلاص على
 ي.ــــمة اإلرهاب اإللكترونــــي: جريــــــالمطلب الثان

بني الدول على أصعدة خمتلفة،  ا  كبري   ا  ت صراعقَ لَ ة التكنولوجية ومتطلباهتا الكثرية خَ إن الثور  
وخلق آلية دفاعية ال تسمح  ،جعلت كل جهة من اجلهات تسعى إىل تطوير أنظمتها املعلوماتية

                                                           

 .58 أشرف السعيد أمحد، مرجع سابق، ص 1
 .93، ص 2016جمدي حممد أبو العطاء، أمن املعلومات واإلنرتنت، ط. األوىل، كمبيوساينس، مصر،   2
 .92 حممد أبو العطاء، نفس املرجع، ص جمدي 3
 .90 جمدي حممد أبو العطا، املرجع السابق، ص 4
 .151-147خالد ممدوح إبراهيم، املرجع السابق، ص ص  5
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قد  الذي ،أو دولة غري صديقة يف اخرتاق هذا النظام املعلومايت ،للخصم سواء متثل يف جمموعة إرهابية
نتطرق لذلك من خالل هذا املطلب و يشكل كل أسرار الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

 .)الفرع الثاين(األحكام املنظمة له صوره و و  )الفرع األول(، مفهوم اإلرهاب اإللكرتوين إىل
 

 
 

 .1يـــــــاإلرهاب اإللكترون فهومـــــــــم الفرع األول
، )ثانيا ( مث بيان خصائصه ،)أوال ( اإلرهاب اإللكرتوين طرق لتعريفمن خالل هذا الفرع نت 

 )ثالثا (، وذلك على النحو التايل: مخاطرهف
 

 

  :2يــــــف اإلرهاب اإللكترونـــــــتعري -أول  
لباحث واليت من بينها تعريف ا ،إلرهاب اإللكرتوينبا املفاهيم اخلاصةهناك العديد من       

ذات دوافع سياسية،  اتم"هج :على أنهالذي عرف اإلرهاب االلكرتوين مارك(  األمريكي )بوليت
ن قبل جمموعة إرهابية وعمالء اقتصادية، أو شخصية ضد املعلومات، ونظم احلاسوب وبراجمه، م

 .3"نيسري
مفهوم  ما بني اإللكرتوين"دجمع مصطلح اإلرهاب  يف قوهلا: "دوروثي دينينج" عرفته الباحثةو  
فهو يشري إىل االعتداءات والتهديدات املوجهة ألجهزة احلاسب  والفضاء اإللكرتوين، ومن مث   اإلرهاب

                                                           

كان أول ظهور ملصطلح اإلرهاب اإللكرتوين يف الثمانينات من القرن العشرين، حيث مل يكن هذا املصطلح ذو صيت كبري يف   1
شهرته بعد عدة هجمات حيوية حدثت ضد مواقع إلكرتونية حساسة يف الواليات املتحدة األمريكية، ليتم العامل، ليكتسب 

وإعادة النظر فيه بصورة  ،بعدها تقدمي عدة دراسات يف هذا املوضوع من طرف أكادمييون من أجل الوقوف على املصطلح
 نع فضال   ،وين على نطاق واسع ترافقه مع شبكة اإلنرتنتأكادميية، ولعل من بني أهم ما ساهم يف انتشار اإلرهاب اإللكرت 

أمحد حممد  ظر:ـــــــان .ظهور عدد كبري من اجلماعات اإلرهابية اليت عملت على االستفادة من هذه الوسائل على نطاق واسع
 .23، ص 2017عبد الباقي، اإلنرتنت، التكنولوجيا وجرائم املستقبل، ط. األوىل، دار النهضة العربية، مصر، 

"كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو  :يقابل اإلرهاب اإللكرتوين ما يعرف باإلرهاب التقليدي والذي يعرف بأنه 2
ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي، هبدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة اجملتمع وأمنه  الرتويع، يلجأ إليه اجلاين تنفيذا  

شأن ذلك إيذاء األشخاص، أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياهتم أو حرياهتم أو أمنهم للخطر، أو للخطر، إذا كان من 
أو  ،أو احتالهلا ،أو اخلاصة ،أو باألمالك العامة ،أو باملباين ،أو باألموال ،أو املواصالت ،أو باالتصاالت ،إحلاق الضرر بالبيئة

أو معاهد العلم ألعماهلا، أو تعطيل تطبيق الدستور  ،أو دور العبادة ،سلطات العامةأو عرقلة ممارسة ال ،أو منع ،االستيالء عليها
ط.  -دراسة قانونية، أمنية، نفسية، اجتماعية-مصطفى حممد موسى، اإلرهاب اإللكرتوينظر: ــــــــان .أو القوانني أو اللوائح"

 . 94-93، ص 2009 ،األوىل، مطابع الشرطة، مصر
جناري بن احلاج علي فايزة، اآلليات القانونية ملكافحة اإلرهاب اإللكرتوين، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ختصص  ـن:نقال  عـــــــــ 3

 . 24 ص ،2016تيزي وزو،  قانون الدويل لألعمال، جامعة مولود معمري،
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هبدف إجبار احلكومات واجملتمعات على  ،اآليل والشبكات اإللكرتونية واملعلومات املوجودة عليها
 ".1أفعال معينة ألغراض سياسية أو اجتماعية

لذي يستخدم وسائل غري قانونية يقوم به "ذلك النشاط ا :كذلك على أنه  2وعرفه آخر 
واملتمثل بتقنيات  ،ة أشخاص من خالل استخدام لكل وسائل العصر الرقمي احلديثشخص أو عدَّ 

 املعلومات واالتصاالت لتحقيق أغراض حمددة".
اعتمد على الدوافع اليت يتم من األول  ملفهومنستنتج أن ا ةالسابقفاهيم ملاقراءة من خالل و  

للجوء إىل ارتكاب هذا النوع من األفعال، وهي يف معظمها دوافع ذات أبعاد ختص الدول أو ا خالهلا
الثاين  املفهومبينما ذهب  أكثر منها األفراد العاديون، د ذو أِهية يف اجملتمعاأو أفر  املؤسسات الكبرية

لتهديدات، بينما مث املخاطر اليت ميكن أن تنتج عن هذه ا ،تقدمي فكرة عامة عن أصل املصطلح إىل
، يعتمد يف البداية قانونيا   على البعد القانوين للجرمية حبيث أعطى تعريفا  الثالث الوقوف  املفهومحاول 

على عدم مشروعية الفعل مث من يقوم هبذا الفعل، مث الوسائل املستعملة الرتكاب هذا النوع من 
األول  أن املفهومنيبينما جند  ،ددرض حمغاجلرائم، وحاول أن خيتصر اهلدف من هذه اجلرمية يف 

 ،ونظم احلاسوب وبراجمهاملعلومات ب األذى إحلاق هو أن اهلدف من اإلرهاب اإللكرتوين يريانوالثاين 
 يرتكبون هذاإىل نوع اجلناة الذين  األول املفهوموبراجمه، كما أشار  النقال وتضيف الدراسة اهلاتف

وهذا أمر متوقع احلدوث  ،الء اجلناة مجاعة إرهابيةحيث ميكن أن يكون هؤ  ،النوع من اجلرائم
 ،ألفرادها والفَن ملا يشهده العصر احلايل من تكاثر هلذه اجلماعات والتكوين العايل بالنظر خصوصا  

ب واهلاتف النقال، كما ميكن أن يكون اجلناة عمالء سريون و خاصة يف جمال املعلوماتية وأجهزة احلاس
 شهده حماور العامل الكربى يف شىت اجملاالت.الذي ت دوث بالنظر للسباقاحلمتوقع أمر  أيضا  هذا و 

"هجوم إلكرتوين تقوم به  :ف اإلرهاب اإللكرتوين على أنهيمن خالل ما سبق ميكن تعر و  
حتتوي  واليت ،مجاعة إرهابية أو دولة أو عمالء سريون ضد احلواسب اآللية أو أجهزة اهلاتف النقال

 استغاللهبدف تدمري أو  ،ت سرية بالنسبة لدولة أخرى أو شركات أو أفرادعلى معلومات ومعطيا
 اجتماعية أو اقتصادية".هذه املعلومات أو املعطيات يف أغراض سياسية أو 

                                                           

ط، املكتب العريب  ب.  -اإللكرتوين دراسة يف أبعاد األمن –نوران شفيق، أثر التهديدات اإللكرتونية على العالقات الدولية  1
  .35، ص 2018للمعارف، القاهرة، 

جامعة حسن تركي عمري، سالم جاسم عبد اهلل، اإلرهاب اإللكرتوين وخماطره يف العصر الراهن، جملة العلوم القانونية والسياسية، 2 
 .222 ص ،2013العراق،  عدد خاص،دياىل، 
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 ي: ــــــمة اإلرهاب اإللكترونــــــخصائص جري -ا  ثاني
 :1واليت منها ،صائصريها من اجلرائم متتاز جرمية اإلرهاب اإللكرتوين بعديد من اخلغك      
 ،اإلرهاب التقليدي ال حيتاج اإلرهاب اإللكرتوين إىل عنف وقوة من أجل تنفيذ اجلرميةبمقارنة   -

ة يف هذا اجملال )اهلاتف النقال/احلاسوب اآليل(، صصختجود وسيلة تكنولوجية موإَّنا يتطلب و 
 ربامج الالزمة.بشبكة اإلنرتنت ومزود ببعض ال ةسيلة متصلحبيث دجب أن تكون هذه الو 

ويرجع ذلك لنمط اجلرمية أو حىت الوسائل  ،يعترب اإلرهاب اإللكرتوين من اجلرائم العابرة للحدود  -
 . 2معنياملستخدمة يف ارتكاب اجلرمية، مما دجعلها غري حمصورة بنطاق إقليمي 

اخلربة  وذلك يرجع لعدة أسباب منها نقص ،متتاز جرمية اإلرهاب اإللكرتوين بصعوبة اكتشافها  -
والذي  ،عن الفضاء اإللكرتوين الذي حتدث فيه هذه اجلرمية فضال   ،لدى األجهزة األمنية املختصة

 .3ال يتيح فرصة التبليغ عن اجلرمية

تعترب جرمية اإلرهاب اإللكرتوين من اجلرائم اإللكرتونية اليت يصعب إثباهتا، ويعود ذلك إىل طبيعة   -
 .4على املقدرة على إتالفه وتدمريه فضال   ،طمسه والتخلص منهالدليل التقَن الذي يتميز بسرعة 

 .5قد تكون جرمية اإلرهاب اإللكرتوين جرمية منظمة حبيث تتطلب أكثر من شخصان الرتكاهبا  -

                                                           

 ص ،2015 ،ط، دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع، مصر ائم اإللكرتونية، ب.حسنني شفيق، اإلعالم اجلديد واجلر  1
190. 

ياسر حممد عطية، دور اآلليات احلديثة للحد من اجلرائم املستحدثة اإلرهاب اإللكرتوين وطرق مواجهته، مداخلة علمية مت  2
-2، خالل الفرتة من "حوالت اإلقليمية والدولية"اجلرائم املستحدثة يف ظل التغريات والت :إلقاءها يف امللتقى العلمي

 .11 ، كلية العلوم اإلسرتاتيجية، عمان، ص4/09/2014
 11 ياسر حممد عطية، املرجع السابق، ص 3
 .190 حسنني شفيق، املرجع السابق، ص 4
 .190 حسنني شفيق، نفس املرجع، ص 5
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الذي ميكن أن يرجع إىل   ،الذكاء اإللكرتوينبنوع من  اإللكرتوين اإلرهابجرمية يتمتع مرتكب   -
عرفة يف التعامل مع الوسائل مقَن املعلومايت، أو أنه لديه خربة و كون اجلاين خمتص يف اجملال الت

 التكنولوجية الفنية.
 : يــــــاإلرهاب اإللكترونانتشار جرائم أسباب  -ثالثا  

؛ سواء املتعلقة بتطور اإلرهاب اإللكرتوين العديد من األسباب لقد ساهم يف انتشار جرائم      
وهو ما يتم التطرق  ،بالوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي ةتبطملر أو ا ،بالتكنولوجيااملعلوماتية و 

 :ي       اآلت له على النحو
  األسباب السياسية والجتماعية والقتصادية:  -1

 :1يلي تتمثل هذه األسباب يف ما      
 .، والقضايا املصرييةوعدم مشاركة الشعب يف صناعة القرارات ،استبداد األنظمة السياسية -
 ماد الدول أساليب قهرية أو غري إنسانية يف التعامل مع شعوهبا.اعت -
 عجز احلكومات عن توفري املتطلبات األساسية لشعوهبا. -
 والرغبة يف االنتقام من الدولة ومؤسساهتا. ،سل األدمغةغالبطالة ودورها يف  -
 وأزمة اهلوية خاصة لدى الشباب.  ،األزمة احلضارية  -
جتماعية، مما يضطرهم للقيام بأعمال ختريبية الفئات اال لظهور والشهرة لدى بعضحب ا -

   وتدمريية.
  األسباب التكنولوجية: -2

هناك العديد من األسباب التكنولوجية اليت ساِهت يف ظهور وتفشي جرمية اإلرهاب       
 :2ومن بني هذه األسباب ،اإللكرتوين

                                                           

، رسالة مقدمة من أجل نيل درجة املاجستري يف -دراسة مقارنة-إسراء طارق جواد كاظم اجلابري، جرمية اإلرهاب اإللكرتوين 1
 .33-30، ص 2014-2013القانون العام، جامعة ما بني النهرين، املوسم اجلامعي 

رسالة مقدمة  -دراسة مقارنة بني التشريع األردين والعراقي–مصطفى سعد محد خملف، جرمية اإلرهاب عرب الوسائل اإللكرتونية  2
، ص األردن، 2016/2017 :ول على درجة املاجستري يف القانون العام، جامعة الشرق األوسط، املوسم اجلامعيمن أجل احلص

22-23 . 
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 سهولة استخدام شبكة املعلومات وقلة تكلفتها. -
 يمي والقانوين يف اجلرائم اإللكرتونية.الفراغ التنظ -
بشكل ال  ،صممة من أجل أن تكون مفتوحة أمام اجلميعاملضعف بنية شبكات املعلومات  -

 يسمح للحواجز األمنية فرض رقابة عليها.
وجود ثغرات كثرية يف شبكة املعلوماتية تتيح للجماعات اإلرهابية يف استغالهلا من أجل ممارسة  -

 ة واإلرهابية.األعمال التحضريي
  ي:ــــــاإلرهاب اإللكترونجريمــــــة مخاطر  -رابعا  

ا بالتطور التقَن والتكنولوجي، لذلك تعترب الدول وثيق   ترتبط جرمية اإلرهاب اإللكرتوين ارتباطا        
يف هذا  املتطورة اليت تعتمد على نظام احلكومة اإللكرتونية "اإلدارة اإللكرتونية" من أكثر الدول تضررا  

 اتكما أنه يوفر التأمين  ،، وهذا باعتبار أن هذه النوع من العمليات اإلرهابية يكون سهل التنفيذاجملال
عن الفوضى واإلزعاج، حبيث تعتمد هذه العمليات على  السرية الكاملة ألعضاء اجملموعات بعيدا  

ولعل من  .1ريبية خميفةآثار ختمن أجل تدمري البنية املعلوماتية وحتقيق ضغطة زر من جهاز إلكرتوين 
أخطر اهلجمات اليت تشنها هذه اجملموعات شن هجوم إرهايب مدمر من أجل إغالق املواقع احليوية 
وإحلاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة على االتصاالت، أو قطع شبكات االتصال بني الوحدات 

اج الصواريخ عن مسارها، أو التحكم يف أو تعطيل أنظمة الدفاع اجلوي، أو إخر  والقيادات املركزية،
خطوط املالحة اجلوية والربية والبحرية، أو شل حمطات إمداد الطاقة واملاء، أو اخرتاق النظام املصريف 

   .2وإحلاق الضرر بأعمال البنوك وأسواق املال العاملية
ها اجلرائم إن خماطر اإلرهاب اإللكرتوين تنبئ جبرائم مستقبلية خطرية قد تفوق بأضرار  
آليات حتارب هذه الظاهرة وحتد  توفريمن مجيع النواحي هذا ما حيتم على الدول السرعة يف  ،التقليدية

 من أضرارها وخماطرها.
 مة اإلرهاب اإللكتروني.ــــمن جريالمقارنـــــة ي: موقف التشريعات ـــــــالفرع الثان

                                                           

 .329حسن تركي عمري، سالم جاسم عبد اهلل، املرجع السابق، ص  1
حول محاية أمن املعلومات  إىل املؤمتر الدويل األول مداخلة مقدمةعبد اهلل عبد العزيز فهد العجالن، اإلرهاب اإللكرتوين،  2

 .30، ص 2008جوان  4-2 ،واخلصوصية يف قانون اإلنرتنت، القاهرة
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إلرهاب ات فيما خيص جرمية إىل موقف بعض التشريعامن خالل هذا الفرع تطرق ن 
سواء تعلق وذلك من حيث عملية التجرمي والقواعد اإلجرامية اليت مت إسناد اجلرمية إليها،  ؛اإللكرتوين

باعتبار أن جرمية  ،علقة باجلرمية اإللكرتونيةتالقواعد امل وأ ،قواعد إجرامية خاصة باإلرهاباألمر ب
 جرمية إلكرتونية.هي اإلرهاب اإللكرتوين 

 التشريع الفرنسي:  -ول  أ
 ،هذا النوع من اجلرائم عترب التشريع الفرنسي من بني أهم التشريعات اليت سعت إىل مكافحةيُ       
واجه املشرع الفرنسي جرمية اإلرهاب بصفة عامة ضمن الباب الثاين من الكتاب الرابع من  حيث

وذلك ضمن املواد  ،ولة والسلم العام"والدجرائم ضد األمة " :حتت عنوان ،قانون العقوبات الفرنسي
 .1ق.ع.فمن  422/7إىل  421/1

 من قانون العقوبات الفرنسي على اجلرائم اليت تصنف أعماال   421/1نصت املادة قد هذا و  
ويكون الغرض منها اإلخالل بالنظام العام  ،واليت تكون ذات صلة مبشروع فردي أو مجاعي، إرهابية

ومن بني  ،ام اجلناة للتخويف والرتغيب من أجل القيام بأفعاهلم هذهبشكل خطري، وذلك باستخد
 :اآلتيةهذه اجلرائم اليت أوردها املشرع الفرنسي يف هذا الباب اجلرائم 

على احلياة )االغتياالت( واالعتداء على السالمة اجلسدية واخلطف، وخطف  عتديةاملاهلجمات  -
 لنحو احملدد يف الكتاب الثاين من هذا القانون.وسيلة نقل أخرى، على االسفن والطائرات، أو 

عن جرائم املعلومات على النحو احملدد يف الكتاب  فضال   ،السرقة واالبتزاز، والتدمري، واإلتالف -
 . 2الثالث من هذا القانون

                                                           

 .307 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص 1
2 Art 421-1:" Constituent de actes de terrorisme, lorsqu' elles sont intentionnellement en relation avec 

une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par 

l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes: 

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l' intégrité de la personne, l'enlèvement 

et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de 

transport, définis par le livre ll du présent code; 

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions 

en matière informatique définis par le livre lll du présent code; Modifié par la Loi n°2011-266 du 

mars 2011-art,18. 
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أن املشرع الفرنسي قد أدرج جرمية اإلرهاب اإللكرتوين ضمن  ةيتضح من نص املادة السابق
وذلك بإيراده لفظ "جرائم املعلومات" ضمن الفقرة الثانية من املادة  ،لتقليديةجرائم اإلرهاب ا

حدد األفعال املكونة للجرمية مبوجب الكتاب الثالث من قانون العقوبات قد وإن كان  ،421/1
سواء مت ارتكاب هذه  ،للبياناتواليت ختص بالتجرمي العدوان على أنظمة املعاجلة اآللية  ،الفرنسي

عن طريق احلاسب اآليل أو اهلاتف النقال، بصفة فردية أو مجاعية على أن يرتتب على  اجلرائم
 ارتكاهبا إخالل بالنظام العام.

 مصري: ـــمشرع الـــموقف ال -ثانيا  
واملتعلق مبكافحة  2015لسنة  94القانون عاجل املشرع ظاهرة اإلرهاب بصفة عامة ضمن       

قانون العديد من األحكام املوضوعية منها ما هو متعلق باجلماعة ن املشرع هذا الاإلرهاب، وضمَّ 
 القانون، فضال   هذا، كما عرف املقصود من اإلرهايب أو من يعترب إرهايب يف مفهوم 1اإلرهابية وتعريفها

عن تعريف اجلرمية اإلرهابية والعمل اإلرهايب، ويف هذا التفصيل حرص املشرع املصري من أجل اإلملام 
وهذا واضح من  ،ألفعال اليت يكمن أن تضر باألمن العام والسالمة العامة للمجتمع املصريبكافة ا

" كل استخدام للقوة أو العنف  :واليت  عرفت العمل اإلرهايب على أنه ،من هذا القانون 2نص املادة 
مة اجملتمع أو التهديد أو الرتويع يف الداخل أو اخلارج، بغرض اإلخالل بالنظام العام، أو تعريض سال

 ،أو حرياهتم ،أو تعريض حياهتم ،أو مصاحله أو أمنه للخطر، أو إيذاء األفراد أو إلقاء الرعب بينهم
أو أمنهم للخطر، أو غريها من احلريات واحلقوق اليت كفلها الدستور  ،أو اخلاصة ،أو حقوقهم العامة

األمن القومي، أو إحلاق الضرر بالبيئة  والقانون، أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي أو
، أو املباين، أو باألمالك العامة أو اخلاصة أو احتالهلا أو أو باملوارد الطبيعية أو باآلثار أو باألموال

أو اهليئات القضائية، أو مصاحل  ،أو اجلهات ،االستيالء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة
أو ، أو دور العبادة، أو املستشفيات، أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو الوحدات احمللية احلكومة،

أو املنظمات واهليئات اإلقليمية الدولية يف مصر، من القيام بعملها أو ممارستها  الدبلوماسية القنصلية،
لكل أو بعض أنشطتها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانني، أو 

                                                           

أ من املادة األوىل بقوله: "كل مجاعة أو مجعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة  ةعرف املشرع املصري اجلماعة اإلرهابية يف الفقر  1
أكانت  كان شكلها القانوين أو الواقعي سواء    ا أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيا  مؤلفة من ثالثة أشخاص على األقل أو غريه

ا كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، هتدف إىل ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم داخل البالد أو خارجها، وأي  
 إلجرامية".اإلرهاب، أو كان اإلرهاب من الوسائل اليت تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها ا



 المرتكبة بواسطة الهاتف النقالالحماية الموضوعية من الجرائــــــــــــــــــم : الباب األول

116 

 

كل سلوك يرتكب بقصد حتقيق أحد األغراض املبينة بالفقرة األوىل من هذه املادة،   اللوائح. وكذلك
أو اإلعداد هلا، أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه اإلضرار باالتصاالت، أو بالنظم املعلوماتية، أو 

واملواد  ،من السلعالنظم املالية، أو البنكية، أو باالقتصاد الوطَن، أو حمزون الطاقة، أو باملخزون األمَن 
  .1، أو باخلدمات الطبية يف الكوارث واألزمات"الغذائية واملياه، أو بسالمتها

إال أن املشرع املصري حاول التفصيل يف ذكر األعمال اليت  ،بالرغم من طول هذه املادةو  
ن عندما ذكر االعتداءات اليت ميكن أ ان توجهه واضحا  حيث كميكن أن تشكل اعتداء إرهايب، 

وجود عمل إرهايب قد يستهدف بأقر  يكون قد فهو بذلك ،نظم االتصاالت واملعلوماتيةل ا  تشكل خرق
النص هناك نصوص أخرى  اعن هذ فضال  و  . احليوية للدولة أو حىت لألفرادهذه الطائفة من املصاحل

نظم  مباشرة أشار فيها املشرع املصري إىل األعمال اليت ميكن أن تشكل اعتداء إرهايب على
 االتصاالت واملعلوماتية ونذكر منها:

"يعاقب باإلعدام  أن: واليت نصت على ،من قانون مكافحة اإلرهاب 12ما نصت عليه املادة       
أو السجن املؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نَظم أو أدار مجاعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع 

سنوات إذا تلقى ( 10)د الذي ال تقل مدته عن عشر ضها، وتكون العقوبة السجن املشدعلمه بأغرا
اجلاين تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى اجلماعة اإلرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان اجلاين من 

 أفراد القوات املسلحة أو الشرطة". 
 تصاالتبنظم اال قةالهناك العديد من اإلشارات اليت هلا عنالحظ أن من خالل هذه املادة و       

وجود بالضرورة على  يفسروالذي  "؛تقنية"ميكن استنتاجه من خالل لفظ ما وذلك  ،واملعلومات
 وكيفية استعماهلا يف أعمال ختريبية. ،مهارة فنية متعلقة بأنظمة احلاسوب واهلاتف النقال

ن من نفس القانون بشكل مباشر على الوسائل اليت ميكن اعتمادها م 15كما أشارت املادة  
وذلك من خالل تدريب أعضاء اجلماعة على استعمال وسائل االتصال  ،طرف اجلماعات اإلرهابية

 .2ميةاجر ية أخرى من أجل تنفيذ أغراضهم اإلأو أي وسيلة تقن ،لكرتونيةالسلكية أو الالسلكية أو اإل
                                                           

 33، ع م، ج.ر.ج.2015أغسطس  15   :املوافق ل 1439شوال  30املؤرخ يف  ،املتعلق مبكافحة اإلرهاب 93القانون رقم  1
 .6 مكرر، ص

"يعاقب بالسجن املؤبد أو السجن املشدد الذي ال تقل مدته عن عشر  أن: من قانون مكافحة اإلرهاب على 15نصت املادة  2
ي طريقة مباشرة أو غري مباشرة، أو بقصد ارتكاب جرمية إرهابية يف الداخل أو اخلارج، بإعداد أو تدريب سنني، كل من قام بأ

أفراد على صنع أو استعمال األسلحة التقليدية أو غري التقليدية، أو وسائل االتصال السلكية أو الالسلكية أو اإللكرتونية ، أو 
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  ري:ـــــمشرع الجزائـــف الـــــموق -ثالثا  
جلزائري من جرمية اإلرهاب اإللكرتوين من خالل استقراء املادة ميكن أن نستنتج موقف املشرع ا      

واليت ضمنها املشرع األعمال املوصوفة بأفعال إرهابية وختريبية، فمن  ،مكرر من قانون العقوبات 87
"... ختريب أو إتالف وسائل  :نهاخالل هذه املادة أورد املشرع العديد من األفعال واليت كان من بي

ذه اجلملة حتمل مدلول واسع لكل األفعال اليت ميكن أن ترتكب ضد هذه الوسائل، فه ،1االتصال"
تفصيل يف هذه املسألة على غرار ما ذهب إليه املشرع الوإن كان يعاب على املشرع اجلزائري عدم 

األفعال اليت ميكن أن يتضمنها هذا للفظ على عمومه يفتح باب االجتهاد يف اإيراد  ألن ؛املصري
ن اجلرائم واألفعال اليت ميكن أن تستثىن من ذلك، أو حىت وسائل االتصال اليت يقصدها النوع م
 املشرع.

واليت تضمنت العديد من  ق.ع.جمكرر من  394أحكام املادة يف  يتجسدأما النص الثاين ف 
 واليت ميكن أن تندرج ضمنها جرمية اإلرهاب ،املعلوماتية يف جمالاألحكام املتعلقة باالعتداء 

 (1)أشهر إىل سنة ( 3) "يعاقب باحلبس من ثالثة أن: مكرر على 394حيث نصت املادة  ،اإللكرتوين
كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش يف كل أو جزء  ،دج 100000دج إىل  50000وبغرامة من 

ضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو ت أو حياول ذلك.من منظومة املعاجلة اآللية للمعطيات 
وإذا ترتب على األفعال املذكورة أعاله ختريب نظام اشتغال املنظومة تكون  تغيري ملعطيات املنظومة.
 دج". 150000دج إىل  50000والغرامة من ( 2)إىل سنتني  أشهر (6)العقوبة احلبس من ستة 

من خالل النص السابق أشار املشرع اجلزائري إىل بعض األفعال اليت ميكن أن تشكل جزء و  
الدخول، احلذف  :عندما أورد املشرع مصطلحات مثل وخصوصا   ،من صور اإلرهاب اإللكرتوين

 السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية. إطار التغيري، والتخريب، فكل هذه املصطلحات قد تدخل يف

                                                                                                                                                                 

ربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غريها من الوسائل، أي  أو قام بتعليم فنون ح ،أي وسيلة تقنية أخرى
 كان شكلها الستخدامها يف ارتكاب جرمية إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر".

 156-66املعدل واملتمم لألمر  1995فرباير  25املوافق  1415رمضان  25املؤرخ  11-95مكرر من األمر رقم  87املادة  1
 ص ،1995مارس  1املؤرخة  ،11م املتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، ع 1966يونيو  8املوافق  1386صفر  18ؤرخ امل
8. 
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صورة أخرى من صور اإلرهاب على الفقرة الثانية كذلك  2مكرر  394املادة يف نص  هكما أن 
"...حيازة أو إفشاء أو نشر أو : فقرة هذه املادة على الشكل التايل حيث جاءت ،اإللكرتوين

استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا 
على  إمكانية حصول جمموعة إرهابيةلك من خالل هذه الفقرة ميكن أن نستنتج ذك  القسم".

ص أمن الدولة وسالمة أفرادها، أو حىت تساهم يف نشر معلومات قد معلومات ذات طابع سري خت
 تضر باقتصاد الدولة أو غريها من األفعال األخرى املضرة.

استهداف اجلرمية للدفاع الوطَن أو اهليئات  تضمن 3 مكرر 394كما أن نص املادة  
ورة املنشآت املستهدفة خطيدل على ن دل على شيء فهو إواملؤسسات اخلاضعة للقانون العام، فهذا 

 اخلاصة من أوراق نيالتالعب مبعلومات املواطن جمرد أو حىت خصوصية املؤسسة، حبيث ،وسريتها
خاصة مع توجه الدولة  ،فهذا يعترب إرهاب إلكرتوين ،شخصية وغريها عن طريق إتالفها أو ختريبها

 .1لقطاعاتاحلديث يف تبَن اإلدارة اإللكرتونية وحماولة تعميمها على مجيع ا
أشار املشرع إىل إمكانية حدوث اجلرمية بطريقة منظمة  5 مكرر 394من خالل نص املادة و  

بشرط أن يكون  ،عن طريق اتفاق مسبق بني مجاعة معينة يف املشاركة يف ارتكاب هذه اجلرمية
إىل  جمموعة قد ينصرفالتحضري هلذه اجلرمية جمسد بفعل أو أفعال مادية، كما أن إيراد مصطلح 

 جمموعة ذات طابع إرهايب يكون هدفها التخريب.
مبا  ا  إال أن موقف املشرع اجلزائري مل يكن واضح ،بالرغم من النصوص السالفة الذكروعليه  

النصوص التقليدية اليت جرمت  من خاللسواء  ؛يكفي فيما خيص هذا النوع من اجلرائم اخلطرية
علقة باجلرمية املعلوماتية، تيبية، أو حىت من خالل النصوص املاألفعال املوصوفة بأعمال إرهابية أو ختر 

لفكرة حول هذا النوع من حيث وجب على املشرع اجلزائري أن يسلك هنج املشرع املصري وإيضاح ا
 اجلرائم. 

  ي.ـــــمة التجسس اإللكترونــــمطلب الثالث: جريـــال
ا بني األشخاص سواء ر  اا وانتشئم وقوع  تعترب جرمية التجسس اإللكرتوين من بني أكثر اجلرا 
حيث العديدة، ماهتا االتكنولوجيا واستخدجمال بعد التطور اهلائل يف  خصوصا   ،اخلاصة وأالعامة 

                                                           

"تضاعف العقوبات املنصوص عليها يف هذا القسم إذا استهدفت اجلرمية الدفاع الوطَن أو اهليئات : 3مكرر  394املادة  1
 ل بتطبيق عقوبات أشد".واملؤسسات اخلاضعة للقانون العام، دون اإلخال
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خرتاق، وهناك نبأ بعصر جديد من اجلوسسة واإل      ُ شكل اهلاتف النقال أحد الوسائل احلديثة اليت ت
من خالل هذا املطلب  نتطرقالتجسس اإللكرتوين، لذلك العديد من األمثلة اليت تدل على خطورة 

 ثاين(.الفرع ال) وموقف التشريعات منها ،(األولفرع ال) جرمية التجسس اإللكرتوينإىل مفهوم 
 ي.ـس اإللكترونـــــمة التجســــــــالفرع األول: مفهوم جري

األحكام املنظمة وبيان خصائصها و  ،ناول من خالل هذا الفرع تعريف جرمية التجسسسنت 
 هلا، وبيان ذلك على النحو التال       ي:

 

 ي: ـــــس اإللكترونـــــــالتجستعريف  -أول  
"فعل إدجايب قوامه الكشف واستظهار احلقائق املخفية، ولكنه  : يعرف التجسس بصفة عامة بأنه      

ذلك فعل ال يقره الشارع ب كشف واستظهار غري مشروع، إن كان بوسائله أو بغايته أو بأحدِها، وهو
لعظم خطورة هذا  مع روح التشريع، وإدراكا   ويفرد ملرتكبه العقوبة اجلزائية الرادعة دون هتاون، انسجاما  

 .1السلوك"
ن خالل هذا التعريف نستنتج أن التجسس عبارة عن تتبع حقيقة معينة من أجل كشفها وم 

 .صارمة ويقر له القانون عقوبات الفعل حمظورا  مما دجعل هذا  ،وذلك باستعمال طرق غري مشروعة
 

ستخدام وسائل تقنية املعلومات احلديثة ا" :أنهب فيعرف لتجسس اإللكرتوينل أما بالنسبة 
للدخول بشكل غري مسموح وغري قانوين إىل أنظمة املعلومات اإللكرتونية اخلاصة بالدول واحلكومات 

تشمل و ا من معلومات مهمة تتعلق بنظامها وأسرارها، على ما لديه صولعليها، بقصد احلوالتنصت 
  .2"مجيع أنواع املعلومات العسكرية واألمنية والسياسية واالقتصادية والعلمية واالجتماعية

 

خرتاق املواقع االلكرتونية وسرقة بعض املعلومات اليت الطرق خمتلفة " :على أنه 3ونآخر  رفهويع 
 لقي واملسروق".تكون ذات أِهية وخطورة للطرف املت

 

إللكرتوين عبارة عمليات خطرية االسابقة يتضح أن التجسس  املفاهيممن خالل  ،وعليه       
والدول من خالل استغالل التكنولوجيا احلديثة يف مجع معلومات  شخاصتستهدف خصوصية األ

                                                           

 .299 أسامة أمحد املناعسة، جالل حممد الزعيب، املرجع السابق، ص 1
 .569 على جعفر، املرجع السابق، ص 2
 .117 أمحد حممد عبد الباقي، املرجع السابق، ص 3
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ختتلف املعلومات و وعن أعماهلم وحياهتم بطريقة تتيح استعماهلا ضدهم، وتتنوع هذه  ،عنهم
 باختالف اجلهة املخرتقة واملعلومات اليت متتلكها.

  س:ــــــــجسـواع التــــــأن -ثانيا  
من  املرادأو اهلدف  املستهدفة بعملية اإلخرتاق، جلهةختتلف عمليات التجسس باختالف ا      

 وفيما يلي يتم التطرق ألهم أنواع عمليات التجسس على النحو التايل: ،عملية التجسس
 : الجهة المستهدفة بعملية اإلخــــــــتراقأنواع التجسس بحسب  -1

 :ة                اآلتييف هذه احلالة يقسم التجسس إىل األنواع      
أن تكون إما  ،يتم التجسس على شخصية ماقد يف هذه احلالة  التجسس على األفراد:   - أ

 .1شخصية عامة، أو شخصية عادية
ترب هذا النوع من أكرب عمليات التجسس الشائعة بني ويع التجسس على الحكومات: - ب

رض اقتصادي أو غق من أجل حتقي ،خاصة الدول املتطورة اليت تلجأ إىل هذا النوع ،الدول
 .2سياسي أو عسكري

ينقسم التجسس من خالل هذا التصنيف إىل  ترق:ــــــــأنواع التجسس بحسب الهدف المخ  -2
 عدة أشكال وهي:

يتعلق هذا النوع من التجسس بكل ما اتصل  مات العسكرية:التجسس على المعلو  .أ 
خطط عسكرية أو أسلحة أو صواريخ، أو خطط اسرتاتيجية،  سواء   ،باملعلومات العسكرية

 .3حساسية وسرية التجسس ويعترب هذا النوع من أكثر أنواع

                                                           

الشخصي، وهو اخلرب الذي نقله بيان املستشارة األملانية "أجنيال مريكل" اليت مت اخرتاق هاتفها  معومن أمثلة هذه احلادثة ما وقع  1
عمليات تنصت لوكالة األمن القومي األمريكية على حمادثات ملريكل وبيانات  3من موقع "ويكيليكس" والذي كشف عن 

وحىت رقم جهاز الفاكس، كما أن نفس التقرير أوضح أن  ،وطاقم مكتبها ،ومساعديها ،تشمل أرقام هواتف املستشارة األمريكية
في  ظرـــــــــان"غريهارد شرودر" و"هيلموت كول"،  :وهم كل من ،شارين سابقني على أجنيال مريكل مت التجسس عليهمهناك مست

 كيليكس: وكالة األمن القومي تتجسس على أملانيا منذ عقود"، متاح على الرابطي"و  :موقع روسيا اليوم،  مقالة بعنوان: ذلك
 .10/08/2018 :تاريخ اإلطالع ، https://arabic.rt.com/news/788206: اإللكرتوين التايل

 .270 علي جعفر، املرجع السابق، ص 2
 .42 رشاد خالد عمر، املرجع السابق، ص 3

https://arabic.rt.com/news/788206
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هلا من ملا  ،تعترب هذه املعلومات ذات أِهية كبرية المعلومات القتصادية:التجسس على  .ب 
 .1لدول من حيث التنمية واملنافسة العلميةل بالنسبةدور 

خرتاعات االو املعلومات باألحباث والدراسات تتعلق هذه  ة:ـمعلومات العلميــالالتجسس على  .ج 
حبيث  ،الصناعية، وتعترب هذه املعلومات ذات قيمة كبرية وأميع أنواعها العسكرية  العلمية، جب

 .2أجل صناعة مضاد هلامن من أجل السرقة، أو  ميكن أن تكون عرضة للتجسس
 

 من جريمة التجسس.المقارنة ي: موقف التشريعات ـــــــالفرع الثان
، بدءا  يعات من جرمية التجسس اإللكرتويننستعرض من خالل هذا الفرع موقف بعض التشر  

ئري )ثالثا (، وذلك على النحو باملشرع الفرنسي )أوال (، فاملشرع املصري )ثانيا (، مث موقف املشرع اجلزا
 التال        ي:

  :من جريمة التجسس ف المشرع الفرنسيــــــموق -أول  
اإللكرتوين سواء إن موقف املشرع الفرنسي مل يكن واضح مبا يكفي فيما خيص جرائم التجسس       

أن نبينه من خالل  وهذا ما سنحاول ،عرب اهلاتف النقال أو غريها من الوسائل اإللكرتونية األخرى
 يف الباب األول تواليت جاء ،عرض النصوص اليت جرم من خالهلا املشرع الفرنسي جرمية التجسس

"اخليانة                    :وخاصة يف الفصل األول الذي جاء معنون ب ،.ع.فمن ق ضمن الكتاب الرابع
 والتجسس".

ابر مع دولة أجنبية أو مؤسسة أو "يعاقب على التخ أن: على .ع.فمن ق 411/5تنص املادة 
صاحل األساسية لألمة، بالسجن ملدة املمنظمة أجنبية، أو عمالء هلم، على حنو يؤدي إىل اإلضرار ب

إىل التخابر تطرق املشرع الفرنسي أن نص هذه املادة  ويتبني من ،يورو" 150.000سنوات وغرامة  10
 ،ر لصاحلهم، واملصاحل اليت قد تكون عرضة للتخابراألشخاص الذين يتم التخاب ا  إىلبصفة عامة مشري 

ال واسع اجملترك  يكون قد فهو بذلك ،واليت عرب عنها مبصطلح "تؤدي إىل اإلضرار مبصاحل األمة"
 لتحديد املصلحة اليت تكون عرضة للتجسس.

ن     ي  ب َ قد  ق.ع.فمن  411/6املشرع الفرنسي يف نص املادة  أن عن املادة السابقة جند فضال  و 
قد يقدمها العميل ملن يعمل ألجله، واليت تتمثل يف معلومات، أو أشياء أو وثائق، أو اليت الوسائل 

                                                           

 .517 علي جعفر، املرجع نفسه، ص 1
  .570 على جعفر، املرجع نفسه، ص 2
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عاقب املشرع الفرنسي كما ، أو ملفات للقاءات، أو اجتماعات تضر مبصاحل األمة،  بيانات إلكرتونية
على هذه اجلرمية أضاف من أجل احلرص أكثر على املعاقبة و  ،على التقدمي واإلتاحةيف النص السابق 
"التقدمي، اإلتاحة،  :حبيث تتحقق اجلرمية يف الصور اآلتية ،مصطلح التسليم 411/7املشرع يف املادة 

 .1والتسليم"
 : من جريمة التجســــــس موقف المشرع المصري -ثانيا  

"التجسس  لسلوكدالالت واضحة فيما خيص التجرمي  رغم أن املشرع املصري مل يعطِ       
إال أن هناك العديد من املواد اليت تنص وبصفة غري مباشرة على إمكانية املعاقبة على  ،اإللكرتوين"

واليت  ،ق.ع.مالفقرة أ من  80ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه املشرع يف املادة  ،هذا النوع من اجلرائم
 ،سنوات (05) مخس نأشهر وال تزيد ع (06) "يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستةفيها:  جاء

 جنيه: 500تجاوز تجنيه وال  100وبغرامة ال تقل عن 
ومل يقصد  ،على سر من أسرار الدفاع عن البالد –بأي وسيلة غري مشروعة  -كل من حصل -

 تسليمه، أو إفشاءه لدولة أجنبية، أو ألحد ممن يعملون ملصلحتها.
 من أسرار الدفاع عن البالد. سرا   -بأي طريقة-كل من أذاع  -
نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل الرتاسل، بقصد احلصول على سر من أسرار  كل من -

 الدفاع عن البالد أو تسليمه أو إذاعته، 
 تكون العقوبة السجن إذا وقعت اجلرمية يف زمن احلرب". و 
صلحة الدفاع عن من خالل نص املادة يتضح أن املشرع املصري جرم التجسس الذي يهدد مو 

كما يالحظ أن املشرع  ،"سر من أسرار الدفاع عن البالد"وهو ما عرب عنه بلفظ  ،البالد بصفة عامة
ضمن أسرار  حاول التفصيل يف اجملاالت اليت تندرج ،من نفس القانون 85املصري يف نص املادة 

 الدفاع.

                                                           

1 Art 411-7:"Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étranger, à une 

entreprise étrangère ou sous contrôle étranger ou leurs agents, des renseignements, procèdes, objets, 

documents, données informatisées ou fichiers dont l' exploitation, la divulgation ou la réunion est de 

nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d' emprisonnement 

et de 150000 euros d'amende". Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre2000. 
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إىل استعمال وسائل الرتاسل يف تنفيذ هذه العملية، مما  3أشار يف البند واملالحظ كذلك أنه 
وميكن أن تستخدم يف االخرتاق والتخابر جلهة  ،ل وسيلة اهلاتف النقال تندرج ضمن هذه الوسائلدجع
 ما.

 : من جريمة التجســـــس ريــــــموقف المشرع الجزائ -ثالثا  
 ،جرم املشرع اجلزائري جرمية التجسس ضمن القسم األول من الفصل األول من الكتاب الثالث      

هذه النصوص بصفة عامة كل رمت "جرائم اخليانة والتجسس"، وج  : ون بنوالذي عُ من ق ع ج، 
ومن  ،وتضر بالدفاع الوطَن واالقتصاد الوطَن ،اخليانة والتجسس طائلة االعتداءات اليت تندرج حتت

"...القيام بالتخابر مع  ، واليت جاء فيها:ق.ع.جمن  61أمثلة ذلك ما نص عليه املشرع يف املادة 
لذلك  ،أو تقدمي الوسائل الالزمةبقصد محلها على القيام بأعمال عدوانية ضد اجلزائر دولة أجنبية 

أو بزعزعة والء القوات الربية أو البحرية أو  ،سواء بتسهيل دخول القوات األجنبية إىل األرض اجلزائرية
 . 1اجلوية أو بأي طريقة أخرى"

من قانون العقوبات حيث  62املادة  من 02 كما أشار املشرع كذلك إىل التجسس يف الفقرة      
"...القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عمالءها بقصد معاونة هذه الدولة يف  أن: نص على

 .خططها ضد اجلزائر"
الذي اعتمده نهج الأن املشرع اجلزائري سلك نفس ب يتضحمن خالل قراءة النصوص السابقة و       

حبيث ال توجد نصوص صرحية أو فعلية  ،يف جترمي التجسس اإللكرتوين رياملشرع الفرنسي وكذا املص
على املشرع اجلزائري إعادة  يوجبمما  ،تنص على جترمي هذا النوع من األفعال أو تعاقب على ذلك

إدراجها ضمن القواعد أو  ،من خالل وضع نصوص خاصة هبا ،النظر يف مثل هذا النوع من اجلرائم
 واعد خاصة بتجرمي مثل هذا النوع من األفعال.مع وضع ق ،التقليدية

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 8املوافق  1386صفر  18املؤرخ  156-66املعدل واملتمم لألمر رقم  2006 ديسمرب 20املؤرخ يف  23-06القانون رقم  1
 .19ص ، 2004ديسمرب  24، 84م املتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، ع 1966يونيو 
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 باب األول:ــــــــملخص ال
 

ة امتيازات جعلت من حياته أكثر سهولة ورفاهية، إال أن قدمت التكنولوجيا لإلنسان عدَّ     
 العديد من املشكالت واألضرار اليت يف الغالب تكون صاحبه األسلوب اجلديد يف احلياة اهذ

أو حىت من قبل مستخدميها،  ،من قبل صانعيها سواء   ،مصاحبة لالستعمال السليب هلذه األدوات
 ،الضوء على بعض اجلوانب السلبية هلذه التكنولوجيا تسليط بابال انا من خالل هذحاولوعليه فقد 

قال، عن تكنولوجيا اهلاتف الن من خالل تقدمي عرض مفصلوذلك  ،خاصة تكنولوجيا اهلاتف النقال
 .تكنولوجيامنها هذه ال كَّبالتقنيات اخلطرية اليت ترت  هذه عنو 

عن االستعمال  تتجنعتداءات اخلطرية اليت إلقاء الضوء على اإل ويف ظل هذه الدراسة، مت
بني  ،واليت تنوعت بتنوع النشاط اإلجرامي املستخدم فيه هذه الوسيلة ،اخلاطئ هلذه التكنولوجيا

املصلحة العامة كما قد هتدد   ،اصةاخلصاحل املهتدد  واليت يف معظمها ،موالجرائم أشخاص، وجرائم أ
 وموازٍ دائم تطور يف و  ،أن هذه الظواهر اإلجرامية يف تزايد مستمر ومما يزيد األمر خطورة هو ،أيضا  

    .هلاتف النقالإىل اتطور التقنيات والتحسينات املضافة ل
 ارتكاب اجلرائم  يف  بشكل كبري النقال كنولوجيا اهلاتفساِهت ت ،عن اجلرائم السابقة فضال  و  

أو أداة مساعدة يف  ،اإللكرتونية، واليت تشكل إجرام موازي لإلجرام التقليدي يف بعض احلاالت
 هتددان لتانال ،حاالت أخرى، ومن بني أخطر هذه اجلرائم جرمييت التجسس واإلرهاب اإللكرتوين

ليها الدول يف خمتلف القطاعات، فضال  عن كوهنا هتدد مصاحل األفراد النظم اإللكرتونية اليت تعتمد ع
من خالل اخرتاق هواتف شخصيات أو هيئات سيادية يف  ،بشكل ميس بأسرار ختص أمن الدولة

الدولة، وعن طريق التنصت والتجسس على أفراد عاديني على حنو ميس حبرمة احلياة اخلاصة اليت 
 قوانني اجلزائية.وحتميها ال ،تكفلها الدساتري
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 الباب الثاني:
الحماية اإلجرائية من 

الجرائم المرتكبة بواسطة 
 الهاتف النقال
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 الباب الثاني:
 قال.ـــــف النـــــمرتكبة بواسطة الهاتـم الــجرائـن الـم ةــــرائيــحماية اإلجـال

اعتبار أن على وذلك  ،جانبا  هاما  يشكل الشق اإلجرائي يف الدعاوي القضائية مبختلف أنواعها 
هبيئة احلكم للفصل فيها إال بعد مراعاة عدة إجراءات تنظمها القوانني  الدعوى القضائية ال تتصل

فهناك القوانني اإلجرائية املتعلقة باملنازعات املدنية واإلدارية  ،اإلجرائية حبسب كل قانون ومتطلباته
وهي  ،يةوهو يطلق علية بقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وهناك القوانني املتعلقة باإلجراءات اجلنائ

 القانون اجلزائري.يف ما يطلق عليها اإلجراءات اجلزائية حبسب ما هو معمول به 

والبحث عن  ،تشكل اإلجراءات اجلزائية املرشد الرئيسي يف عملية تقصي الدعاوي اجلنائيةو 
أن توازي بني  حتاول من خالل تقنينها اإلجرائي جل التشريعات الوطنيةأن مرتكبها، فلذلك جند 

إال أن املتطلع على هذا  ،قد يظهر يف الوهلة األوىل أهنا متعارضة مع بعضها البعض ،صاحلعدة م
ثار اجلرمية ومرتكبها آعلى البحث يف حبيث تعمل القوانني اإلجرائية  ؛القانون سوف دجد عكس ذلك
 من جهة أخرى. املعنيني ألشخاصلوبني توفري ضمانات  ،من أجل حتقيق العدالة من جهة

 ؛فالقوانني اإلجرائية تتضمن العديد من املواد اليت تنظم العديد من اإلجراءات لفنا سابقا  كما أسو 
عن  فضال   ،واجلهات املختصة بالتحقيق ،اليت من بينها اجلهاز املكلف بالبحث والتحري عن اجلرائمو 

طرق  ن القانون اإلجرائي يتضمنأضف لذلك فإهيئات احلكم اليت تفصل يف املوضوع وتشكيلتها، 
 حىت يتسىن ،والشروط الشكلية اليت دجب مراعاهتا يف مجع هذه األدلة ،البحث عن األدلة اجلنائية

 للقاضي املختص األخذ هبا دون أن يصطدم بقاعدة املشروعية واستبعاد األدلة غري املشروعة.

حث عن من خالل هذا الباب إىل اآلليات اإلجرائية املتبعة يف الب نتطرقوبناء على ما ذكر، 
اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال واجلهات املختصة )الفصل األول(، مث طرق مجع األدلة اجلنائية 

 الفصل الثاين(.وع من اجلرائم )الواجب توفرها إلثبات هذا الن
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 صل األول:ـــــــــــالف
 .قالــــف النــة الهاتـــة بواسطـــــبكمرتـم الـــــجرائـن الـــحري عــــث والتـيات البحــــآل

حبيث دجب على  ،تعترب عملية البحث يف اجلرمية من أصعب املراحل اليت متر هبا الدعوى اجلنائية
أو  ،رح اجلرمية إذا كانت متعددةامس بنيرجال القضاء املرور بعدة إجراءات تقتضي منهم التنقل 

ع إلكرتوين، لذلك جند أن املشرع األجهزة والبحث عنها إذا كانت اجلرمية ذات طابعلى التحفظ 
م يعمل على تقس ،ومن أجل تقصي احلقيقة بأسرع وقت ،من أجل تسهيل هذه العمليةاجلزائري 

وذلك من خالل العمل  ،هذه املهام من خالل وضع عدة أجهزة تعمل على البحث على اجلرمية
أو غريهم من اجلهات  ،رطةأو رجال الش ،شرتك الذي يقوم به رجال القضاء سواء مع رجال الدركامل

مبوجب قانون  ،ألخرىملقارنة ااألخرى اليت نص عليها املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات ا
 اإلجراءات اجلزائية أو غريها من القوانني ذات الطابع اخلاص.

 ،وجرائم اهلاتف النقال بصفة خاصة ،شكلت اجلرمية اإللكرتونية بصفة عامةمن جانب آخر، 
النوع من  امما استدعى تدخل املشرع يف جترمي هذ ،الظواهر اليت هددت اجملتمع بصورة فجة ظاهرة من

وجود آليات وأشخاص على نفس يستدعي بالضرورة  و مامرتكبها، وه اجلرائم وفرض عقوبات على
 مراعاةاملقارنة لذلك حاولت التشريعات و  ،رمنيالتكوين والكفاءة اليت يعمل هبا هذا النوع من اجمل

استحداث وحدات  ضبطية القضائية والعمل علىالمن خالل تكوين رجال  ،هذا النوع من اجلرائم
 البحث والتحري عن اجلرائم ذات الطابع اإللكرتوين وجرائم االتصال.بوفرق حبثية خاصة 

من خالل هذا الفصل إىل السلطات املختصة يف التحري والتحقيق  ولتوضيح هذا األمر، نتطرق
املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال )املبحث األول(، مث طرق البحث والتحري عن اجلرائم  عن اجلرائم

  ، وتفصيل ذلك على النحو التايل:هلاتف النقال )املبحث الثاين(ااملرتكبة بواسطة 
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 المبحث األول:
 قالـــنة بواسطة الهاتف الـــي التحري والتحقيق عن الجرائم المرتكبــــة فـصـمختـالسلطات ال

 

تصنف جرائم اهلاتف النقال ضمن اجلرائم اإللكرتونية اليت أخذت طابع خاص واستثنائي على   
من خالل هذا  يتم التطرقلذلك و ها، نالبحث والتحري عبتعلق يفيما  ؛ وذلكاملستوى العاملي

قانون اجلزائري يف ال سواء   ،لسلطات املكلفة جبمع االستدالالت يف هذا النوع من اجلرائمإىل ابحث امل
يتم التطرق لذلك و  ،يف هذا النوع من اجلرائم عن اجلهات املكلفة بالتحقيق أو القوانني املقارنة، فضال  

مث )املطلب األول(، يف اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال  حتريك الدعوى العموميةإىل إجراءات 
)املطلب يف هذا النوع من اجلرائم  التالسلطات املختصة يف التحري ومجع االستدالالتطرق إىل 

 )املطلب الثالث(. السلطات املختصة بالتحقيقصوال  إىل الثاين(، و 
 الهاتف النقال.المرتكبة بواسطة جرائم الة في ــــــالعمومي ىالمطلب األول: تحريك الدعو 

صوص قانون حدد املشرع اجلزائري عمل النيابة العامة وفق املبادئ األساسية اليت سطرهتا ن 
ا أقرهال يلغي النصوص االستثنائية اليت  ذلكمنه، إال أن  خاصة املادة األوىل ،اإلجراءات اجلزائية

املشرع فيما خيص بعض اجلرائم اخلطرية، حيث عمل على توسيع سلطات وكيل اجلمهورية فيما خيص 
 الل:           من خ ظهر ذلك جليا  يو  ،هذه اجلرائم

 :ةـــــلوكيل الجمهوري يـــــــانتوسيع الختصاص المك -1
اختصاص وطَن فيما يتعلق باجلرائم الست املذكورة مبوجب املادة حبيث يصبح لوكيل اجلمهورية       

"يتحدد أن:  ، واليت نصت على1املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 14-04من القانون  37/2
ع اجلرمية، ومبحل إقامة أحد األشخاص املشتبه يف االختصاص احمللي لوكيل اجلمهورية مبكان وقو 

حىت ولو حصل  ،مساِهتهم فيها أو باملكان الذي مت يف دائرته القبض على أحد هؤالء األشخاص
دجوز متديد االختصاص احمللي لوكيل اجلمهورية إىل دائرة اختصاص حماكم  آخر.هذا القبض لسبب 

واجلرمية املنظمة عرب الوطنية واجلرائم املاسة بأنظمة  أخرى، عن طريق التنظيم، يف جرائم املخدرات
     .املعاجلة اآللية للمعطيات وتبييض األموال واإلرهاب واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف"

                                                           

املؤرخ  155-66يعدل ويتمم األمر رقم  2004نوفمرب  10املوافق  1425رمضان عام  27املؤرخ يف  14-04القانون رقم   1
 .5 ، ص71واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج ر ج ج، ع  1966يونيه سنة  8املوافق  1386ام يف صفر ع
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 :ةـــة العامـــــيابــالنصالحيات جال ـــــيع من مـــــالتوس -2
القيام باعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات و  ،ذن بالتفتيشإصدار اإل ويتعلق األمر مبجال      

، واليت من قانون اإلجراءات اجلزائية 5مكرر  65ملا نصت عليه املادة  وذلك طبقا   ،والتقاط الصور
 ي:       "...دجوز لوكيل اجلمهورية املختص أن يأذن مبا يأت جاء فيها:

 لالسلكية.تصال السلكية وااعرتاض املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل اإل -
دون موافقة املعنيني، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكالم املتفوه  وضع الرتتيبات التقنية -

  .به بصفة خاصة أو سرية من طرق شخص أو عدة أشخاص يتواجدون يف مكان خاص"
 :جرائم المعلوماتية فيبشكل تلقائي  وى العموميةــــحريك الدعـــيابة على تــــإجبار الن -3
 144واملادة  ،1مكرر  144واملادة  ،مكرر 144 ةحبسب ما هو منصوص عليه يف املادوذلك       

س بشخص الرسول صلى اهلل عليه متوذلك فيما يتعلق جبرائم القذف اإللكرتوين الذي  ،2مكرر 
  .1وسلم، أو املعلوم من الدين، أو رئيس اجلمهورية

خاصة فيما يتعلق باجلرائم اإللكرتونية على عكس  واملالحظ أن املشرع اجلزائري مل يؤسس نيابة 
كالتشريع األمريكي الذي عمل على إنشاء جهاز للنيابة خمتص   ،ما هو معمول يف بعض التشريعات
حيث كان ذلك استجابة ، (CTC) وذلك حتت مسمى ،م1995مبكافحة اجلرمية اإللكرتونية يف عام 

ية مت تغيري اسم هذا اجلهاز إىل "نيابة امللك 2004عام للمخاوف املتزايدة من جرائم احلاسوب، ويف ال
ويدخل ضمن هذه النيابة عدد من اخلرباء ذو اخلربة التقنية  ،(CHIP)"الفكرية والقرصنة اإللكرتونية

كما تعمل هذه األجهزة   ،تصاالتوجرائم اإل ملواجهة اجلرائم اإللكرتونية الذين مت تدريبهم خصيصا  
     .2اليت تساعد يف الكشف عن هذا النوع من اجلرائمو  ،ونية والرقميةعلى مجع األدلة اإللكرت 

 مع الستدللت.ــــــالتحري وجبي: السلطات المختصة ـــــــالمطلب الثان
كلف املشرع اجلزائري جهاز الضبطية القضائية بعملية البحث والتحري عن اجلرائم اليت  

رف بضوابط االختصاص الشخصي والنوعي واإلقليمي، وذلك وفق ما يع ،كب يف اإلقليم الوطَنتتر 
                                                           

 .113 زبيحة زيدان، املرجع السابق، ص  1
حممود حممد حممود جابر، األحكام اإلجرائية للجرائم الناشئة عن استخدام اهلواتف النقالة )جرائم نظم االتصاالت واملعلومات(  2

األوىل، املكتب اجلامعي احلديث،  ط.، -رنة التشريع املصري والفرنسي واألمريكي واالتفاقيات الدولية واإلقليميةدراسة مقا –
 .55 ص ،2018 ،اإلسكندرية
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الذي جاء من قانون اإلجراءات اجلزائية وعرف هبذه الفئات يف مواد الفصل األول من الباب األول 
 ،منها ذات االختصاص العام ؛وقسمهم إىل عدة فئات ،معنون ب  : "يف البحث والتحري عن اجلرائم"

 .وفئات ذات اختصاص خاص
الضبطية  مث )الفرع األول(، ضبطية القضائية ذات االختصاص العاماليتم التطرق إىل وبناء عليه، 

وهذا فيما خيص البحث والتحري عن اجلرائم ذات  ،القضائية ذات االختصاص اخلاص )الفرع الثاين(
 الطابع اإللكرتوين.

 عام. ــــــــية ذات الختصاص الــــبطية القضائـفرع األول: الضـــــال
ال بد من اإلشارة إىل االختصاص  ،أن نشري إىل هذه الفئة من رجال الضبط القضائي قبل 

من قانون اإلجراءات  16والذي أشارت إليه املادة  ،املكاين الذي حيكم عمل رجال الضبط القضائي
يف  ،والذي حدد مكان ممارسة هذه الفئة لوظائفهم املعتادة مع إمكانية متديد االختصاص ،اجلزائية

كون ممارسة هذا االختصاص تعلى أن  ،ل إذا كان هناك ظرف استعجايل يقتضي ذلكحا
مع جواز امتداد اختصاصهم إىل كافة الرتاب  ،االستثنائي يف دائرة اجمللس القضائي امللحقني به

ت وهناك إشارة واضحة يف قانون اإلجراءا ،1لب منهم ذلك من القاضي املختصالوطَن إذا ما طُ 
واليت حددها املشرع يف جرائم  ،ختصاص إىل كامل الرتاب الوطَنأن ميتد فيها اإل اجلزائية ختول

 ،وجرائم تبييض األموال ،واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات ،واجلرمية املنظمة، املخدرات
 7قرهتا يف ف 16وهذا ما نصت عليه املادة  ،واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف ،واإلرهاب

واجلرمية املنظمة العابرة  ،"...غري أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم املخدرات جاء فيها:واليت 
واإلرهاب واجلرائم  ،وجرائم تبييض األموال ،واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات ،للحدود

ة القضائية إىل كامل اإلقليم متد اختصاص ضباط الشرط    املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف، ي
 الوطَن".

                                                           

"ميارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم احمللي يف احلدود اليت يباشرون  :أن على 22-06من القانون رقم  16تنص املادة  1
إال أنه دجوز هلم، يف حالة االستعجال أن يباشروا مهمتهم يف كافة دائرة االختصاص اجمللس القضائي  ملعتادة.ضمنها وظائفهم ا

يف حالة االستعجال، أن يباشروا مهمتهم يف كافة اإلقليم الوطَن إذا طلب منهم أداء ذلك من  ودجوز هلم أيضا   امللحقني به.
ويف  بط الشرطة القضائية الذي ميارس وظائفه يف اجملموعة السكنية املعنية.ا، وجبب أن يساعدهم ضاالقاضي املختص قانون  

ا وكيل اجلمهورية الذي يباشرون مهمتهم يف دائرة احلاالت املنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني، يتعني عليهم أن خيربوا مسبق  
  .اختصاصه"
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واليت  02-15من األمر  15وتتكون الضبطية القضائية من الفئات اليت نصت عليها املادة   
 شمل:      ت

 رؤساء اجملالس الشعبية والبلدية. -
 ضباط الدرك الوطَن. -
 طَن.املوظفون التابعون لألسالك اخلاصة للمراقبني، وحمافظي وضباط الشرطة لألمن الو  -
ذوو الرتب يف الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا يف سلك الدرك الوطَن ثالث سنوات على  -

األقل والذين مت تعيينهم مبوجب قرار مشرتك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطَن، بعد 
 موافقة جلنة خاصة.

لوطَن الذين أمضوا املوظفون التابعون لألسالك اخلاصة للمفتشني وحفاظ وأعوان الشرطة لألمن ا -
والذين مت تعيينهم مبوجب قرار مشرتك صادر عن وزير  ،ثالث سنوات على األقل هبذه الصفة

 العدل ووزير الداخلية واجلماعات احمللية، بعد موافقة خاصة من جلنة خاصة.
مبوجب قرار  ضباط وضباط الصف التابعني للمصاحل العسكرية لألمن الذين مت تعيينهم خصيصا   -

 1ك صادر عن وزير الدفاع الوطَن ووزير العدل.مشرت 
حيث يكون هلم  ،ختصاص النوعي هلذه الفئة بتنوع املرحلة اليت متر هبا الدعوى اجلنائيةيتنوع اإلو 

حيث أناط هبم املشرع مهمة  ،دور فعال يف مرحلة االستدالل قبل اتصال الدعوى اجلنائية بالقضاء
هذا باستثناء ما نص و عن تلقي البالغات والشكاوي،  فضال   ،ةمجع األدلة والبحث عن مرتكيب اجلرمي

"تنحصر مهمة الشرطة  :ي    واليت تضمنت اآلت 07-17مكرر من قانون  15عليه املشرع يف املادة 
القضائية لضباط وضباط الصف التابعة للمصاحل العسكرية لألمن يف اجلرائم املاسة بأمن الدولة 

باتصال  ولكن هذا الدور يتقلص تدردجيا   ،2قانون العقوبات..."املنصوص واملعاقب عليها يف 
                                                           

 18 املؤرخ يف 155-66املعدل واملتمم لألمر رقم  2015يوليو  23ه املوافق 1436شوال  07املؤرخ  02-15األمر رقم  1
يوليو  23 يف املؤرخة ،40املتضمن قانون اإلجراءات اجلزئية ، ج ر ج ج ، ع  ،1966يونيه سنة  8املوافق  1386صفر عام 

 .29 ص، 2015
  155 -66واملتمم لألمر رقم املعدل  2017مارس  27املوافق ل      1438مجادي الثانية  28املؤرخ يف  07-17القانون رقم  2

 29املؤرخة  ،20املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ، ج ر ج ج، ع  1966يونيه سنة  8املوافق  1386املؤرخ يف صفر عام 
 .6 ص ،2017مارس 
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وهذا ما  ،حبيث ينحصر دور الضبطية القضائية يف تنفيذ أوامر قاضي التحقيق ،الدعوى بالقضاء
...ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث فيها: " واليت جاء ،يف فقرهتا الثالثة 12نصت عليه املادة 

دام مل يبدأ  ررة يف قانون العقوبات ومجع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ماوالتحري عن اجلرائم املق
من نفس القانون على دور الضبطية القضائية بعد  13بينما نصت املادة  ،1فيها التحقيق القضائي"

 . 2فتح التحقيق الذي ينحصر يف تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتنفيذ طلباهتا
أضاف   07-17 القانون رقم ظل هذا الصدد أن املشرع اجلزائري ويف ومما دجب اإلشارة إليه يف

واليت اشرتطت تأهيل ضباط الشرطة القضائية عن طريق مقرر يصدره  ،1مكرر 15كذلك نص املادة 
النائب العام للمجلس القضائي الذي يتبع له جهاز الضبطية القضائية، كما ويتم تأهيل ضباط 

كرية على مستوى جملس قضاء اجلزائر وبنفس الطريقة، ويستثىن من الشرطة التابعني للمصاحل العس
 .3هذا التأهيل رؤساء اجملالس الشعبية 

من قانون اإلجراءات  19ط الشرطة القضائية هناك أعوان نصت عليهم املادة اباإلضافة إىل ضب
ومستخدمو  ،ورجال الدرك ،وهم كل موظفو مصاحل الشرطة وذوو الرتب يف الدرك الوطَن ،اجلزئية

مصاحل األمن العسكري الذين ليست هلم صفة ضباط الشرطة القضائية، وتعمل هذه الفئة من رجال 
حيث يعملون على  ،الضبطية القضائية على معاونة ضباط الشرطة القضائية يف مباشرة وظائفهم

ع كافة ومج ،وذلك من خالل امتثال أوامر رؤسائهم ،إثبات اجلرائم املقررة يف قانون العقوبات
 . 4مرتكيب تلك اجلرائمالكشف عن املعلومات اليت تساعد على 

                                                           

ات املعدل واملتمم، املتضمن قانون اإلجراء 1966يونيو  8ه املوافق 1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66األمر رقم  1
 .23 ص ،1966يونيو  9املؤرخة  ،48اجلزائية، ج ر ج ج ، ع 

"إذا ما افتتح التحقيق القضائي فإن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات  تنص: من قانون اإلجراءات اجلزائية 13املادة  2
 جهات التحقيق وتلبية طلباهتا".

دية، ال ميكن لضباط الشرطة القضائية املمارسة الفعلية لصالحيات "باستثناء رؤساء اجملالس الشعبية البل :مكرر 15تنص املادة  3
اليت ختوهلا هلم هذه الصفة، إال بعد تأهيلهم مبوجب مقرر من النائب العام لدى اجمللس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه 

طة القضائية التابعني للمصاحل العسكرية ويتم تأهيل ضباط الشر  على اقرتاح السلطة اإلدارية اليت يتبعوهنا. مقرهم املهَن بناء  
 .للكيفيات احملددة يف الفقرة األوىل من هذه املادة" لألمن من طرف النائب العام لدى جملس قضاء اجلزائر وفقا  

"يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست هلم صفة ضابط الشرطة  أن: من قانون اإلجراءات اجلزائية على 20تنص املادة  4
ئية مبعاونة ضباط الشرطة القضائية يف مباشرة وظائفهم ويثبتون اجلرائم املقررة يف قانون العقوبات ممتثلني يف ذلك ألوامر القضا

 ويقومون جبمع كافة املعلومات الكاشفة عن مرتكيب تلك اجلرائم". ،رؤسائهم مع اخلضوع لنظام  اهليئة اليت ينتمون إليها
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االختصاص العام للضبطية القضائية يف مجيع اجلرائم مبختلف ذكره  ميثل ما سبقوبناء  عليه 
 تعلقفيما  ةإال أن القانون والتنظيم قد مشل اجلرائم ذات الطابع اإللكرتوين بفئات خاص ،أنواعها

 اجلرائم من هذا النوع، وهو ما ستتناوله يف الفرع الثاين.البحث والتحري عن ب
 جرائم اإللكترونية.ـمختص في الــي: الضبط القضائي الــــــالفرع الثان

الفروع اليت مت تأسيسها يتمثل يف ميكن تناول هذه النقطة من وجهني أساسيني، الوجه األول  
ه الثاين اهليئات اخلاصة اليت مت إنشاءها على مستوى جهات الدرك الوطَن واألمن الوطَن، والوج

 : ي        اآلتمبوجب قوانني خاصة وذلك على النحو 
  خاصة:ــــــالفرق ال -أول   

مما جعل  ،أو حىت البحث عنها ،شكلت اجلرمية اإللكرتونية سابقة فيما خيص ارتكاهبا      
وظهر  ،امل مع هذا النوع من اجلرائمللتع ةالتشريعات الغربية والعربية حتاول استحداث طرق جديد

 27بشكل مباشر يف املؤمتر الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني الذي انعقد يف هافانا من  ذلك

تعيني أعضاء النيابة العامة  حنووالذي شدد على توجه اجملتمع الدويل  ،1990سبتمرب  7أغسطس إىل 
ن ، لذلك جند أ1ق يف اجلرائم ذات الطبيعة اإللكرتونيةمن الفئات اليت تكون هلا املقدرة على التحقي

اليت شهدت ضرر من هذا  وخصوصا   ؛سعت لتنفيذ هذه التوصياتالعديد من التشريعات السباقة 
حيث عمل التشريع األمريكي على استحداث وحدة شرطية تكون متخصصة  ،النوع من اجلرائم

على أن تكون هذه الوحدة تابعة جلهاز  ،لكرتوينومؤهلة للبحث والتحري عن اجلرائم ذات الطابع اإل
FBI،  عن هذه الوحدة عملت الواليات املتحدة األمريكية كذلك على إنشاء مركز حلماية  فضال  و

وقد هتدد املصاحل العليا  اسرتاتيجيةوالذي يهدف إىل الرقابة على مجيع املواقع اليت تعترب  ،الشبكات
عملت  ،ريها من القطاعات األخرى احلساسة، باإلضافة ملا سبقمثل الدفاع والكهرباء وغ ،للدولة

والذي يعمل على رصد كافة التهديدات اليت  ،احلكومة األمريكية كذلك على إنشاء مركز للمعلومات
قد متس بأنظمة املعلومات الصناعية، ومن األجهزة األخرى اليت عملت احلكومة األمريكية على 

وهو مكتب خمتص يف تلقي شكاوي االحتيال  ،حقيقات الفيدراليةاستحداثها ما يعرف مبكتب الت
 . 2عرب اإلنرتنت

                                                           

 .126بق، ص حممود عمر حممود، املرجع السا 1
   .20 -19حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص  2



 قالـــف النـــــة الهاتــــة بواسطــــــمرتكبـم الــــــجرائن الــــية مــــــــة اإلجرائــــــحمايـال: يــــــــــالباب الثان
 

134 

 

حيث عمل على  ،سار املشرع الفرنسي على نفس خطى املشرع األمريكيويف ذات السياق    
من خالل إنشاء  ويظهر ذلك جليا   ،ث عدة وحدات تكون متخصصة يف اجلرمية اإللكرتونيةااستحد

  (O.C.L.C.T.I.C)ملكافحة اإلجرام املرتبط بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال  الديوان الوطَن املركزي
والذي  ،حبيث يتبع هذا الديوان للقطب الثاين املتخصص يف مكافحة اإلجرام املايل ومحاية امللكية

سنة نشأ هذا الديوان رية الفرعية املختصة مبكافحة اجلرمية املنظمة واإلجرام املايل، وأُ يبدوره يتبع للمد
والذي يقضي بتجرمي االعتداء على  ،1املتعلق باملعلوماتية 19-88رقم  للقانون وذلك تطبيقا   ،م2000

الفرقة املركزية ملكافحة اإلجرام  ،أنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، ومن الوحدات املتخصصة كذلك
ولوجيا اإلعالم وغريها من م، وكذلك فرقة األحباث جلرائم تكن1994اليت مت تأسيسها سنة و  ،املعلومايت

 .2الوحدات املتخصصة يف هذا الشأن
إدارة " :فقد عمل املشرع املصري على استحداث وحدة تعرف ب   ،أما على املستوى العريب

م 2002لسنة  13507: رقمللقرار  ا  وذلك وفق ،"مكافحة جرائم احلاسبات وشبكات املعلومات
ويتوىل اإلشراف عليها مدير اإلدارة العامة  ،معلومات والتوثيقحبيث تتبع هذه الوحدة لإلدارة العامة لل

بينما يتوىل االختصاص الفَن مصلحة األمن العام، وختتص هذه اإلدارة يف مكافحة اجلرائم اليت تقع 
عن هذه الوحدة  فضال   ،3يف جمال نظم املعلومات وشبكات قواعد البيانات احلواسيبباستخدام 

وهو ما  ،ات أخرى مهمة الضبط فيما يتعلق باجلرائم اخلاصة باالتصاالتأعطى املشرع املصري لفئ
"دجوز بقرار من  فيها: واليت جاء ،م2003من قانون االتصاالت املصري لسنة  69نصت عليه املادة 

وزير العدل باالتفاق مع الوزير املختص ختويل العاملني الذين حيددهم اجلهاز والقوات املسلحة 
قومي صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إىل اجلرائم اليت تقع خمالفة ألحكام هذا وأجهزة األمن ال

 .  4القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم"
حاول أن يواكب هذا النقلة النوعية يف جمال اجلرمية من خالل  الذيلمشرع اجلزائري ل وبالنسبة

وذلك من خالل ، رجال الدرك الوطَنخاصة   ،العمل على تأهيل وتكوين رجال الضبطية القضائية
                                                           

1 Loi n°88-19 du janvier 1988 relative à l'informatique, JORF du 06 janvair1988, (LOI 

GODFRAIN0).                                                             
كاالت اجلرمية املعلوماتية يف التشريع اجلزائري، حماضرة يف إطار التكوين احمللي املستمر بن دعاس فيصل، إش: نقال  عـــــــن 2

   .4-3، ص 2010/2011سنطينة ، السنة القضائية قللقضاة، جملس قضاء 
 .22 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص  3
 .210طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، ص  4
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والواليات  ،كندا ،مثل سويسرا ،التكوينات اخلارجية اليت استفادت منها هذه الفئة يف جامعات كربى
عن التكوين  فضال  و  ،وذلك يف كل ما يتعلق باجملال التقَن واحلاسب اآليل ،املتحدة األمريكية

مثل التكوين  ،خلية تشرف عليها هيئات وطنيةرجال الضبطية القضائية تكوينات دا ىاخلارجي يتلق
كما تساهم هذه الفئة  ،الذي يتم على مستوى مركز الدراسات والبحوث يف اإلعالم العلمي والتقَن

عمل التنظيم لقد ، هذا و 1املنعقدة على مستوى اجلامعات ،يف امللتقيات الدولية منها والوطنية
 ،ستحداث أجهزة خاصة مبكافحة اجلرمية املعلوماتيةالداخلي للدرك الوطَن واألمن الوطَن على ا

 تتمثل هذه األجهزة يف:
 لجرائم المعلوماتية للدرك الوطنيمركز الوقاية من جرائم اإلعالم اآللي وا  -1

(CPLCIC/GN):   
 2:التاليةعلى حماربة اجلرمية االلكرتونية من خالل العناصر األساسية هذا املركز يعمل و       
ر الوقاية من خالل عمليات التحسيس والتوعية اليت يشرف عليها جهاز الدرك تظه الوقاية: -

عن عديد امللتقيات الوطنية  بالتعاون مع وزارة التضامن واألسرة وقضايا املرأة، فضال   ،الوطَن
 واأليام الدراسية املوجهة للشباب أو غريها من الفئات األخرى.

 ،ربانية اليت تعتمد على مجع املعلومات وتوثيقهايتظهر اليقظة من خالل الدورات الس اليقظة: -
 ال سيما ما تعلق باجلرمية واألمن العمومي.

 املكافحة واألمن الرقمي.  -
   :(INCC/GN)المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطني  -2

زير الدفاع الوطَن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتبع للوصاية املباشرة لو  ميثل هذا املعهد      
 : 3وتضطلع باملهام اآلتية

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل 04-09مي، آليات مكافحة جرائم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف ضوء القانون رقم أمحد مسعود مر  1
 .47، ص 2013-2012شهادة املاجستري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، املوسم اجلامعي 

ة اإللكرتونية ، جريدة يومية اسرتاتيجية الدرك يف مكافحة اجلرمي :سهام بوعموشة، الوقاية واليقظة واألمن الرقمي: نقال  عن 2
 .2018 أكتوبر 15 :تاريخ اإلطالع ،http://www.echchaab.comالشعب، متاح على الرابط: 

  على الرابط:صفحة الدرك الوطَن يرجى زيارة املوقع الرمسي لواملهام املنوطة به، ملزيد من املعلومات خبصوص هذا املعهد  3

https://www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar#undefined   ،  2018نوفمرب  03تاريخ االطالع.                 
                                                                        

https://www.facebook.com/algerie.gendarmerie.dz/posts
https://www.facebook.com/algerie.gendarmerie.dz/posts
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العمل على إجراء اخلربات والفحوص العلمية يف مرحلة مجع االستدالل ومرحلة التحقيقات  -
 ،القضائية فيما يتعلق باجلنح واجلنايات

خاصة  ،جلهاز على ضمان تقدمي  املساعدة العلمية الضرورية أثناء القيام بالتحرياتايعمل هذا  -
 ،منها عن طريق استخدام  مناهج الشرطة العلميةاملعقدة 

 ،تصميم واجناز بنوك املعطيات -
 ،العمل على املشاركة يف حتديد سياسة جنائية مثلى ملكافحة اإلجرام -
 ،املبادرة وإجراء حبوث متعلقة باإلجرام باللجوء إىل التكنولوجيات الدقيقة -
ميادين علمي  اليت أثبتت فعاليتها يفالعمل على ترقية البحوث التطبيقية وأساليب التحريات  -

 ،اإلجرام واألدلة اجلنائية على الصعيدين الوطَن والدويل
املشاركة يف كل امللتقيات واحملاضرات أو الندوات على الصعيدين الوطَن والدويل لتطوير مستوى  -

 .مستخدمي املعهد
على العديد من األقسام واملصاحل وحيتوي املعهد الوطَن لألدلة اجلنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطَن 

رصد ومراقبة وتتبع عمليات واليت تعمل على   ،واليت من بينها مصلحة اإلعالم اآليل ،املختصة
 عن اكتشاف املعلومات املسروقة وتفكيك الربامج.  فضال   ،االخرتاق والقرصنة املعلوماتية

ديرية األمن الوطني المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة لم  -3
(SCLCTIC): 

على مواكبة اجلرمية اإللكرتونية من خالل العمل على التوعية على خطورة  املصلحة هعمل هذت       
 ههذ تمن خالل املشاركة يف امللتقيات والندوات واأليام الدراسية، كما أكد ،هذا النوع من اجلرائم

وذلك باعتبار هذه  ،لشرطة الدولية "اإلنرتبول"الفعال يف جهاز ا اودوره اعلى عضويته املصلحة
 .1كذلكدويل  و  اجلرمية تأخذ بعد حملي

الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بجرائم تكنولوجيا اإلعالم والتصال  -ثانيا  
 ومكافحتها:

                                                           

فضيلة عاقلي، اجلرمية اإللكرتونية وإجراءات مواجهتها من خالل التشريع اجلزائري، مداخلة علمية مقدمة للمشاركة يف أعمال  1
 .133 مارس، جامعة طرابلس، لبنان، ص 25-24املؤمتر الدويل الربع عشر للجرمية اإللكرتونية، املنعقد بتاريخ 
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أوت  5املؤرخ يف  04-09رقم  على إنشاء هذه اهليئة مبوجب القانوناجلزائري نص املشرع       
"تنشأ اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا  :منه 13حيث جاء يف نص املادة ، 2009

ويف نفس  .1حتدد تشكيلة اهليئة وتنظيمها وكيفيات سريها عن طريق التنظيم"و  اإلعالم ومكافحته.
حيث جاء  ،القضائي القانون نص املشرع على بعض املهام اليت تتوىل فيها هذه اهليئة مهمة الضبط

"...مساعدة السلطات القضائية ومصاحل الشرطة القضائية  :يلي ما "ب"الفقرة  14يف نص املادة 
مبا يف ذلك جتميع  ،يف التحريات اليت جتريها بشأن اجلرائم ذات الصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 .املعلومات وإجناز اخلربات القضائية"
حيدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية الذي  261-15 :رقم ضوء املرسوم الرئاسي يفو 

تشكيلة ومهام وطريقة ، نتطرق ل2للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها
 :ي       اآلتوذلك على النحو  ،هذه اهليئةعمل 

ولوجيا اإلعالم والتصال تكنبتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة  -1
  ومكافحتها:

حبيث تتكون من جلنة  ؛على تشكيلة هذه اهليئة 261-15 رقم: نص الفصل الثاين من املرسوم      
 وميكن حصرهم يف: ،6أما اللجنة واملديريات فقد نصت عليهم املادة ف ،ومديريات وأعضاء

 جلنة مديرة، -
 مديرية عامة، -
 يقظة اإللكرتونية،مديرية للمراقبة الوقائية وال -
 مركز للعمليات التقنية، -
 ملحقات جهوية. -
 هم:و  ،من نفس املرسوم الرئاسي 7بينما حددت األعضاء املادة       

                                                           

، املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم 2009غشت  5 : املوافق ل 1430شعبان  14املؤرخ يف  04-09القانون رقم  1
 .9ص  ،2009عشت  16املؤرخة  ،47املتصلة بتكنولوجيا األعالم واالتصال ومكافحتها، ج ر ج ج، ع 

، حيدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات 2015أكتوبر  8املوافق  1436ام ذي احلجة ع 14املؤرخ يف  256-15املرسوم الرئاسي رقم  2
أكتوبر  8، املؤرخة يف 53سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها، ج ر ج ج،ع 

2015. 
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 رئيس اللجنة، :الوزير املكلف بالعدل -
 ،الوزير املكلف بالداخلية -
 ،الوزير املكلف بالربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
 ،قائد الدرك الوطَن -
 العام لألمن الوطَن،املدير  -
 ممثل عن رئاسة اجلمهورية، -
 ممثل عن وزارة الدفاع الوطَن، -
 قاضيان من احملكمة العليا يعينهما اجمللس األعلى للقضاء. -

يا اإلعالم ــــولوجــــتكنـبة ــصلـمتـم الــرائــن الجــــاية مــــة للوقــــيـهيئة الوطنــــالير ــــرق ســــط  -2
 :  هاــكافحتصال ومــــوالت

على استدعاء من  بناء  ، وذلك الل الدورات اليت جتمع أعضائهاختعمل اهليئة املديرة من       
، كما يتوجب على اهليئة وضع نظام داخلي يسريها مع 1أو بطلب من أحد أعضائها ،رئيسها

 .السالف الذكر 261-15من املرسوم  7وهو ما نصت عليه املادة  ،املصادقة عليه
وذلك مع مراعاة الشروط  ،من نفس املرسوم على إمكانية تزويد اهليئة بقضاة 18ت املادة ونص  

املعمول هبا يف التشريع، كما تزود بضباط شرطة قضائية من املصاحل العسكرية لالستعالم واألمن 
والدرك الوطَن واألمن الوطَن على أن حيدد عدد هذه الفئة مبوجب قرارات مشرتكة بني الوزراء 

 .261-15من املرسوم  18/2املادة وفقا  ملا ورد يف ملكلفني بالعدل والدفاع الوطَن والداخلية ا
كما تزود اهليئة مبستخدمي الدعم التقَن على أن جتلب هذه الفئة من املستخدمني املصاحل 

أن ، ودجوز للهيئة 18/3وفقا  للمادة العسكرية لالستعالم واألمن والدرك الوطَن واألمن الوطَن 
حبيث يكون صاحب خربة يف جمال من اجملاالت اليت حتتاج  ،تستعني بأي شخص من غري أفراد اهليئة

"ميكن أن تستعني اهليئة بأي خبري بقوهلا:  19هو ما نصت عليه املادة و  ،إليها اهليئة يف تسيري عملها
 أو أي شخص ميكن أن يعينها يف أعماهلا".

                                                           

استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب أحد  على ء  ا: "جتتمع اهليئة املديرة بنأن على 261-15من املرسوم  16تنص املادة  1
 .أعضائها"
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تكنولوجيا اإلعالم والتصال بلجرائم المتصلة الهيئة الوطنية للوقاية من امهام   -3
 : ومكافحتها

 ،تضطلع اهليئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالعديد من املهام      
 يأت        ي يف مقدمتها:

تنفيذ عمليات املراقبة الوقائية لالتصاالت اإللكرتونية من أجل الكشف عن اجلرائم املتصلة  -
 .261-15من املرسوم  11/2لمادة طبقا  ل التصالابتكنولوجيا اإلعالم و 

إرسال املعلومات احملصل عليها عن طريق املراقبة الوقائية إىل اجلهات املختصة )السلطات  -
نفس من  11/3 ا للمادةوذلك طبق   ،القضائية املختصة، وجهاز الشرطة القضائية املختصة(

 .املرسوم
وذلك فيما يدخل يف مهام  ،ة القضائية األجنبية وتبادل املعلومات معهاتنفيذ طلبات املساعد -

 اهليئة من خالل العمل على حتديد مكان تواجد مرتكيب اجلرمية ومجع املعلومات املتعلقة هبم
 .املرسومنفس من  11/6املادة وفقا  ملا تنص عليه 

ستعمال التكنولوجيا على تنظيم أو املشاركة يف عمليات التوعية من خماطر االالعمل على  -
 .من نفس املرسوم 11/6لمادة طبقا  لاألمن العام واألفراد 

حسب ما  إجناز اخلربات القضائيةيف و  ،مساعدة السلطات القضائية يف التحريات اليت جتريها -
املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من  04-09 رقم: القانون " منج"الفقرة  14املادة ورد يف 

   .السالف الذكر تصلة بتكنولوجيا األعالم واالتصال ومكافحتهااجلرائم امل
تكوين قاعدة معطيات حتليلية تشمل كل ما يتعلق باإلجرام املتصل بتكنولوجيات اإلعالم  -

 واالتصال.
العمل على إعداد إحصائيات وطنية دورية فيما يتعلق جبرائم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  -

 .السالف الذكر 261-15من املرسوم  12/3املادة حسبما ورد يف 
وذلك فيما  ،مراقبة االتصاالت اإللكرتونية والعمل على جتميع وتسجيل حمتواها يف حينها -

 22لمادة وفقا  لرائم املوصوفة بأهنا جرائم اإلرهاب والتخريب واملساس بأمن الدولة اجليتعلق ب

 .املرسومنفس من 
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ا ملا ملنظومة املعلوماتية حتت سلطة قاضي خمتص وفق  القيام بإجراءات التفتيش واحلجز داخل ا -
 السالف الذكر. 04-09انون رقم هو معمول به يف الق

 . الهاتف النقالالمرتكبة بواسطة جرائم الفي  التحقيقب: السلطات المختصة لـثثاـــمطلب الـال
اليت تتطلب  ميثل التحقيق إجراء جوهري من إجراءات الدعوى اجلنائية فيما يتعلق باجلرائم 

على أن تقوم  ،من الضمانات اليت يكفلها الدستور واالتفاقيات الدولية ةذلك، باعتباره ميثل ضمان
هتام يف النظام القضائي الذي يعتمد معيار وتتمتع باالستقاللية عن سلطة اإل ،بذلك سلطة خمتصة

ائي )الفرع األول( وحتقيق إىل حتقيق ابتد عموما   ازدواج سلطة االهتام والتحقيق، وينقسم التحقيق
 هنائي )الفرع الثاين(.

 ي.  ــتدائــــيق البـــــحقــــالفرع األول: الت
ميثل التحقيق االبتدائي أحد أهم الشروط اإلجرائية يف مسار الدعاوى اجلنائية اليت تتطلب  
سند ، وتُ وذلك يف النظام القضائي الذي يعتمد فصل سلطة االهتام عن سلطة التحقيق ،التحقيق

والذي يعني مبقتضى قرار من وزير العدل بعد استشارة اجمللس  ،هذه املهمة إىل قاضي التحقيق
القانون املتضمن  11-04 :ملا نص عليه القانون العضوي رقم وذلك وفقا   ،يف اجلزائر األعلى للقضاء

مومية وفق يتصل قاضي التحقيق بالدعوى الععلى أن ، 2منه 50يف املادة  1األساسي للقضاء
                                                           

 8املؤرخة يف   ، ج.ر.ج.ج ، يتضمن ، 2004سبتمرب  6املوافق  1425رجب  21املؤرخ يف  11-04القانون العضوي رقم  1
 .57، ع 2004سبتمرب 

على للقضاء يف الوظائف القضائية "يتم التعيني بعد استشارة اجمللس األ أن: على 11-04من القانون العضوي  50تنص املادة  2
 النوعية اآلتية:

 نائب رئيس احملكمة العليا، -
 نائب رئيس جملس الدولة، -
 نائب عام مساعد لدى احملكمة العليا، -
 نائب حمافظ الدولة لدى جملس الدولة، -
 رئيس عرفة باحملكمة العليا، -
 رئيس غرفة مبجلس الدولة، -
 نائب رئيس جملس قضائي، -
 دارية،نائب رئيس حمكمة إ -
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، ولكن السؤال املطروح هل نفس اجلهات اليت 1إجراءات معينة نظمها قانون اإلجراءات اجلزائية
 ؟ تعمل على التحقيق يف اجلرائم التقليدية مكلفة بالتحقيق يف اجلرائم ذات الطبيعة اإللكرتونية

متديد مث  (،لتحديد مفهوم التحقيق اإلبتدائي )أوال   ال بد من التطرق ،ملعرفة هذا األمر
)ثالثا (،  التعاون القضائي الدويل يف التحقيق القضائيف)ثانيا (،  االختصاص املكاين لقاضي التحقيق

 )خامسا (. التحقيق يف اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال فأسلوب)رابعا (،  اخلربة القضائيةمث 

 التحقيق البتدائي:  مفهوم -أول  
ما عرف به التحقيق اإلبتدائي  من بينها ،للتحقيق االبتدائي املفاهيم الفقهيةهناك العديد من       

 ،"جمموعات اإلجراءات اليت هتدف إىل البحث عن األدلة بشأن جرمية وقعت وجتميعها على أنه:
  .2ومن مث تقديرها لتحديد كفايتها إلحالة املتهم إىل احملكمة املختصة"

التحقيق االبتدائي يهدف إىل مجع األدلة وتقديرها  من خالل التعريف السابق يتضح أنو 
 هتام من عدمه. باإلضافة إىل العمل على تأكيد اإل

                                                                                                                                                                 

 رئيس غرفة مبجلس قضائي، -
 رئيس غرفة مبحكمة إدارية، -
 النائب العام املساعد األول لدى جملس قضائي، -
 حمافظ مساعد الدولة املساعدة لدى احملكمة اإلدارية، -
 قاضي تطبيق العقوبات، -
 رئيس احملكمة، -
 وكيل اجلمهورية، -
 قاضي التحقيق." -

على طلب من وكيل اجلمهورية  "...وخيتص بالتحقيق يف احلادث بناء   أن: ئية علىاجلزا اإلجراءاتمن قانون  38/3تنص املادة  1
 ".73و 67مدين ضمن الشروط املنصوص عليها يف املادتني  بادعاءأو شكوى مصحوبة 

 اإلنسانية، ، العدد األول، كلية الرتبية والعلوم23على محزة عسل اخلفاجي، التحقيق االبتدائي، جملة العلوم اإلنسانية، اجمللد  2
 .419، ص 2015آذار  جامعة بابل، العراق،
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وذلك بالنظر إىل طبيعة هذا  ،وللتحقيق االبتدائي يف اجلرمية اإللكرتونية العديد من اخلصائص  
أو  ،اجلزائية إلجراءاتامن خالل النصوص الواردة يف قانون  وهو ما ميكن استنتاجه ،النوع من اجلرائم

 من خالل االتفاقيات اليت صادقت عليها اجلزائر.

 مديد الختصاص المكاني لقاضي التحقيق )الختصاص الوطني(: ـت -ثانيا  
تفاقيات إلعمل املشرع اجلزائري على مواكبة التشريعات العاملية من خالل املصادقة على ا      

 انعكسمما   ،اإلجرام اإللكرتوين وغريها من اجلرائم اخلطرية الدولية واإلقليمية اليت تنظم مكافحة
من قانون اإلجراءات  40يف نص املادة  وهذا ما ظهر جليا   ،على اختصاص قاضي التحقيق إدجابا  
أو حمل  ،مبكان وقوع اجلرمية "يتحدد اختصاص قاضي التحقيق حمليا   أن: ئية واليت نصت علىااجلز 

أو مبحل القبض على أحد هؤالء األشخاص  ،ه يف مساِهتهم يف اقرتافهاإقامة أحد األشخاص املشتب
ودجوز متديد االختصاص احمللي لقاضي التحقيق إىل  حىت لو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر.

واجلرمية املنظمة العابرة للحدود  ،دائرة اختصاص حماكم أخرى عن طريق التنظيم، يف جرائم املخدرات
واجلرائم  ،واإلرهاب ،وجرائم تبييض األموال ،املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات واجلرائم ،الوطنية

   .1املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف"
 ،يتضح أن املشرع وسع بشكل عام فيما خيص اختصاص قاضي التحقيق من خالل هذه املادة 

بالنظر للخطورة  ما فعلسن وحَ  ،ورةآخر على التوسيع فيما خيص اجلرائم املذك إال أنه أضاف استثناء  
آخر الختصاصه فيما يعرف  اليت يشكلها هذا النوع من اجلرائم، كما عرف قاضي التحقيق متديدا  

   .2نفا  آواليت عملت الدولة على إنشاءها من أجل حماربة اجلرائم املذكورة  ،بنظام األقطاب املتخصصة
 

 القضائي:  التعاون القضائي الدولي في التحقيق -ثالثا  
نظم هلذا الشأن وذلك فيما مُ  تفاقيات الدولية الإلنصت على هذا االختصاص العديد من ا      

تفاقية العربية ملكافحة جرائم إلمن ا 30حيث جاء يف نص املادة  ،يعرف بالتعاون القانوين والقضائي
                                                           

املؤرخ يف  155-66، املعدل واملتمم لألمر رقم 2004نوفمرب  10  : ذي احلجة املوافق ل 17املؤرخ يف  14-04القانون رقم  1
 10ؤرخة يف: امل ،5املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ، ج ر ج ج، ع  1966يونيه سنة  8املوافق  1386صفر عام  18

 .5 ص ،2004نوفمرب 
ختصاص اإلقليمي املوسع يف املادة اجلزئية يف التشريع اجلزائري، دفاتر السياسة والقانون، حممد بكرارشوش، اإل نقال  عــــــــن: 2

 .321 ، ص2016العدد الرابع عشر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جانفي 
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رية ملد اختصاصها على تلتزم كل دولة طرف بتبَن اإلجراءات الضرو  -1" :تقنية املعلومات ما نصه
أو  يا  وذلك إذا ارتكبت اجلرمية كل ،تفاقيةإلأي من اجلرائم املنصوص عليها يف الفصل الثاين من هذه ا

 أو حتققت: جزئيا  
 ،يف إقليم الدولة الطرف -
 ،على منت سفينة حتمل علم الدولة الطرف -
 ،على منت طائرة مسجلة حتت قوانني الدولة الطرف -
إذا كانت اجلرمية يعاقب عليها حسب القانون الداخلي يف  ،الدولة الطرفمن قبل أحد مواطَن  -

    ،أو إذا ارتكبت خارج منطقة االختصاص القضائي ألية دولة ،مكان ارتكاهبا
                                      .1إذا كانت اجلرمية متس أحد املصاحل العليا للدولة..." -

إال  ،وإن كانت ذات طابع عام ،ادق عليها املشرع اجلزائريوهناك اتفاقيات أخرى عديدة ص  
تفاقية بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة، إواليت من بينها  ،أنه ميكن أن تشمل هذا النوع من اجلرائم

مت أن اهلاتف النقال قد يستعمل يف ارتكاب جرائم ذات طابع منظم وعابر للحدود كما  وخصوصا  
 ألول من هذه الدراسة. الباب ا يفالتطرق إليه 

  ية:ـــخبرة القضائـــال -ثالــــــثا  
متثل اخلربة إحدى الوسائل القضائية اليت يلجأ إليها احملقق القضائي يف حالة ما إذا كان النزاع       

يف التحقيق يف  ا  كبري   ا  الذي أمامه نزاع تقَن أو طيب حيتاج إىل معرفة فنية من خمتص، وتلعب اخلربة دور 
حبيث يتوجب على احملقق  اجلرمية اإللكرتونية بصفة عامة، جلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال أو يفا

وأن تكون األسئلة مبنية على العمل املشرتك بني اخلبري  ،العمل وفق املعطيات اليت ميده هبا اخلبري
 :2وفق اإلجراءات التاليةوذلك  ،واحملقق

لحات ذات الطبيعة التقنية يف املوضوع املعروض عليه، مع إمكانية قيام اخلبري بتوضيح كافة املصط .أ 
 استخدامها أثناء جمريات التحقيق مع بيان معانيها.

                                                           

 8املوافق ل   1435 ذي القعدة 13املؤرخ يف  252-14ملرسوم الرئاسي رقم تفاقية مبوجب اإلصادقت اجلزائر على هذه ا 1
 .4 ص ،2014سبتمرب  28املؤرخة يف  ،57، ج ر ج ج، ع 2014سبتمرب 

 .58 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص 2



 قالـــف النـــــة الهاتــــة بواسطــــــمرتكبـم الــــــجرائن الــــية مــــــــة اإلجرائــــــحمايـال: يــــــــــالباب الثان
 

144 

 

مع إمكانية  ،أن تتم عملية استجواب املتهمني وأخذ أقوال الشهود بوجود اخلبري املعلومايت والتقَن .ب 
بينه وبني قاضي  تفاق مسبقا  م اإلعلى أن يت ،توجيه هذا األخري أسئلة فرعية أثناء االستجواب

 التحقيق على الصالحيات وحدود التدخل املسموح له به.
به ي التحقيق، واملدى املسموح ضمراعاة النظام القانوين الوطَن فيما يتعلق بتنظيم سلطات قا .ج 

 للخبري يف مشاركة التحقيق وحضور االستجواب.
وذلك على ضوء املعطيات  ،ي التحقيقأن تكون السلطة النهائية يف جمريات التحقيق لقاض .د 

 وما يقرره القانون يف النزاع املعروض أمامه.  ،املتوفرة عنده وسلطته التقديرية
 

أوكل املشرع اجلزائري مهمة إعداد اخلربة فيما خيص اجلرائم املتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم وقد 
وذلك حسب ما  ،تصاليات اإلعالم واإلواالتصال للهيئة الوطنية للوقاية من جرائم املتصلة بتكنولوج

 12هو نفس ما نصت عليه املادة ، و 1السالف الذكر 04-09القانون ب من /14هو وارد يف املادة 
   ."...إجناز اخلربات القضائية يف جمال اختصاص اهليئة"فيها:  من املرسوم الرئاسي واليت جاء

 : 2الهاتف النقالأسلوب التحقيق في الجرائم المرتكبة بواسطة  -رابعا  

                                                           

طة القضائية يف التحريات مساعدة السلطات القضائية ومصاحل الشر  -"...بأن:  على 04-09من القانون  14تنص املادة  1
 .اليت جتريها بشأن اجلرائم ذات الصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال مبا يف ذلك جتميع املعلومات وإجناز اخلربات القضائية"

عن األسلوب اخلاص الذي دجب على قاضي التحقيق مراعاته وهو بصدد البحث والتحقيق عن اجلرمية اإللكرتونية بصفة  فضال   2
فإن البعض يرى وجوب توفر مواصفات نفسية وعلمية  يف قاضي  ،واجلرمية املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال بصفة خاصة عامة

 التحقيق جبانب املعرفة القانونية واملهارة يف إدارة التحقيق ومن بني هذه املواصفات:
واليت تتمثل يف القدرة على  ،ميزاتوتشمل هذه املوصفات أو ما يعرف بالقدرات العديد من امل المواصفات الحسية: -1

 التصور املكاين، القدرة على السرعة يف إدراك التفاصيل، القدرة التذكرية، القدرة على االبتكار والتجديد.
عن  فضال   ،: وتشمل املقدرة الطالقة األمنية، واليت تظهر من خالل الطالقة الفكرية للمحققالمواصفات التعبيرية -2

واليت تظهر من خالل قدرة احملقق على  ،لصفة الثانية يف املواصفات التعبريية هي مقدرة املرونة األمنيةالطالقة اللفظية، وا
 على مقدرته على إعادة تفسري املعلومات واملرونة األمنية التلقائية. فضال   ،التكيف مع الظروف اليت تعرتض التحقيق

ليت دجب توفرها يف احملقق الذي يكلف بالتحقيق يف اجلرائم تعترب هذه القدرات من هم امليزات ا المواصفات الخاصة: -3
 ذات الطبيعة اإللكرتونية وتتمثل يف:

وتتمثل يف مقدرة احملقق على استيعاب قدر كبري من املعلومات مع فهمه معظمها  القراءة السريعة والتصورية: -
 واالحتفاظ هبا ملدة زمنية معينة.
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احملقق التعامل مبرونة أكثر مع  يفرتض يف ،لألداة اليت ترتكب هذه اجلرمية ومسرح ارتكاهبا نظرا        
حيث يتوجب على احملقق مراعاة الوقت كعامل جوهري  ،مقارنة بباقي اجلرائم التقليدية اجلرائمه هذ

 :1وذلك من خالل العمل على ؛يف الكشف عن اجلرمية
يف البحث عن الدليل واحلفاظ عليه باعتبار املسرح اإللكرتوين سريع ال ميكن أن يكون  السرعة -

 .2عن سرعة طمس الدليل والقضاء عليه فضال   ة،متاح إال لفرتة قصري 
مما يوجب على احملقق   ،أن اجلرمية اليت دجري التحقيق بشأهنا قد تكون جمرد غطاء جلرمية أخرى -

عن اجلاين  فضال   ،من اجلرمية وَّنط ارتكاهبا، والتقنية املستخدمة فيهاأن يكون أكثر دقة، والتثبت 
م يف ارتكاهبا، األسباب والدوافع اليت تكون حمتملة يف ارتكاهبا، االستدالل هبأو اجلناة املشتبه 

 .3طبيعة األدلة اجلنائية ومصادرهاو على الشهود يف حالة ووجودهم، 
عن الوقوف  فضال   ،ةمستمرة أو مؤقت تا من حيث إذا كانالتأكد من طبيعة اجلرمية ومعرفة نوعه -

 .  4على نتائج تنفيذها
 

 ي.ـــــقيق النهائـــي: التحـــــفرع الثانــــــال
وذلك  ،يأخذ التحقيق النهائي صفة خاصة من بني املراحل اليت متر هبا الدعوى العمومية 

تفاقيات الدولية يف هذا إلاءات اجلزئية أو االيت يوفرها قانون اإلجر  ةبالنظر إىل الضمانات العديد
من خالل هذا الفرع إىل تقدمي حملة عامة عن تطوُّر املنظومة القضائية وأثر  يتم التطرقلذلك و  ،الصدد

 عن املشاكل اليت قد تثار فيما يتعلق باجلرمية ، فضال  )أوال ( ذلك على تنفيذ األحكام الصادر عنها
 .)ثانيا ( قال أو اجلرمية اإللكرتونية بصفة عامةاملرتكبة بواسطة اهلاتف الن

                                                                                                                                                                 

ع احملقق بالذكاء اإللكرتوين الرقمي ال بد أن يكون لديه معرفة بلغات الربجمة وحىت يتمت الذكاء اإللكتروني الرقمي: -
وأنظمة التشغيل اجلديدة، املقدرة على حتليل وتصميم الربامج وأنظمة التشغيل، أن يؤمن بوجود أشخاص مثله لديهم 

 .مقدرة على اخرتاق الشبكات
األوىل، مطابع الشرطة، مصر،  ط.يف اجلرائم اإللكرتونية،  مصطفى حممد موسى، التحقيق اجلنائي نظر:المعلومات أكثر 

  .  264-256ص ص ، 2009
 .58 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص 1
 .58 حممود حممد حممود جابر، نفس املرجع، ص 2
 .58حممود حممد حممود جابر، نفس املرجع، ص  3
 .58 حممود حممد حممود جابر، نفس املرجع، ص 4
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  :فــــــــي الجزائر القضاء الجنائي -أول  
 ،للسياسة اجلنائية اليت تشهدها البالد وذلك تبعا   ،عرف القضاء اجلنائي يف اجلزائر نقلة نوعية      

 ،الة من جهة أخرىوحتقيق العد ،واليت تسعى من خالهلا إىل املوازنة بني حقوق اإلنسان من جهة
ومن النقاط اجلوهرية  ،2017سنة ئية اتعديل قانون اإلجراءات اجلز وقد جتلى هذا األمر من خالل 

 :نذك       راليت استحدثها هذا القانون 
 

العمل على استحداث حمكمة جنايات استئنافية من أجل تفعيل مبدأ التقاضي على درجتني يف  -1
ملا نصت  وهذا وفقا   ،عمول به بالنسبة ملادة اجلنح واملخالفاتمادة اجلنايات على غرار ما هو م

"يوجد مبقر كل جملس قضائي، حمكمة : نصها، واليت جاء 07-17من القانون  248ليه املادة ع
جنايات وحمكمة جنايات استئنافية، ختتص باألفعال املوصوفة جنايات وكذا اجلنح واملخالفات 

 .1املرتبطة هبا"
 

وهذا من أجل تأكيد الطابع الشعيب حملكمة  ،لفنيإىل أربعة حم اثننيني من رفع عدد احمللف -2
وعليه فاملشرع ، 2من ذلك اجلرائم املتعلقة ب اإلرهاب واملخدرات والتهريب واستثَن ،اجلنايات

وإن كنا نرى أن اجملال واسع فيما  ،ا من الطابع الشعيبحسن عندما استثىن اجلرائم املذكورة أنف  أ
وذلك فيما  ،تتضمن اجلرائم اإلرهابية ذات الطابع اإللكرتوينأهنا حيث  اإلرهاب خيص جرائم

بصورة واسعة، كما نرى  يعرف باهلجمات اإللكرتونية أو التجنيد اإللكرتوين الذي انتشر مؤخرا  
لفني منتقني حبسب حبيث يكون احمل ،لفني التخصصأنه حبذا لو أن املشرع اشرتط يف اختيار احمل

، فاجلزائر تزخر اليوم بكفاءات يف خمتلف اجملاالت ميكن االستفادة منها يف متاحهذا القضية و 
 العدالة. حتسني مرفق

                                                           

 155-66املعدل واملتمم لألمر رقم  2015 ،2017مارس  27املوافق  1438مجادي الثانية  28املؤرخ  07-17قانون رقم ال 1
املؤرخة  ،20املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج ر ج ج، ع  1966يونيه سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف 

 .8 ص، 2017مارس  29
"تتشكل حمكمة اجلنايات االبتدائية من قاض برتبة مستشار باجمللس القضائي على أن:  17/07ون من القان 258املادة تنص  2

برتبة غرفة على األقل،  تتشكل حمكمة اجلنايات االستئنافية من قاضٍ  ومن قاضيني مساعدين، وأربعة حملفني. على األقل، رئيسا  
اجلنايات االبتدائية وحمكمة اجلنايات االستئنافية، عند الفصل يف  وتتشكل حمكمة ا، ومن قاضيني مساعدين وأربعة حملفني.رئيس  

  .اجلنايات املتعلقة باإلرهاب واملخدرات والتهريب من القضاة فقط"
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املعدل  07-17من بني أهم النقاط اليت أشار إليها القانون  تعترب النقاط املذكورة سابقا  وبذلك 
 واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية.

  ي الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال:ــــمي للقضاء الجنائي فــــالختصاص العال -يا  ــــــثان
ض النظر عن غوذلك ب ،ن املبدأ الذي حيكم تطبيق القانون اجلنائي هو مبدأ إقليمية القانونإ      

وذلك بالنظر لعدة اعتبارات منها مبدأ  ،مرتكب اجلرمية سواء كان من مواطَن تلك الدولة أو أجنيب
، 1عن سهولة تتبع األدلة واحملافظة عليها والذي تقرره املواثيق واألعراف الدولية، فضال   ،لةسيادة الدو 

تعلق جبرائم اهلاتف النقال ما صدر عن حمكمة باريس واليت قضت يومن التطبيقات القضائية فيما 
الفرنسية،  خارج األراضي باختصاص احملاكم الفرنسية يف القضايا اليت يكون فيها جهاز البث موجودا  

 "تعترب اجلرمية مرتكبة يف كل مكان تظهر فيه الرسائل: بينما تظهر الرسائل اليت يقوم ببثها يف فرنسا
كما أن املشرع الفرنسي ذهب أبعد من ذلك حيث يطبق نفس العقوبة اليت قد   .2املؤْثة حمل البث"

ل ما إذا كان هذا وذلك يف حا ،ضيهااتصدر حبكم أجنيب على شريك يف جرمية وقعت خارج أر 
باإلضافة إىل صدور حكم هنائي من جهات  ،الفعل جمرم مبوجب القانون الفرنسي والقانون األجنيب

من  113/5وهذا ما نصت عليه املادة  ،القضاء األجنيب يف مرتكب الفعل األصلي يف اخلارج
قليم اجلمهورية يف إ طبق القانون الفرنسي على كل من ارتكب فعال  ي" ، واليت جاء فيها:ق.ع.ف

عليها يف  يف جناية أو جنحة وقعت يف اخلارج، إذا كانت اجلناية أو اجلنحة معاقبا   دجعله شريكا  
 .القانون الفرنسي والقانون األجنيب، وكانت ثابتة مبقتضى حكم هنائي من القضاء األجنيب"

اجلزائري خارج  نص على امتداد االختصاص اإلقليمي للجهاز القضائي بدورهاملشرع اجلزائري 
املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة  04-09مبوجب القانون رقم  ، وذلكالوطن

ختصاص "زيادة على قواعد اإل أن: منه على 15 املادة نصت إذ ،تصالبتكنولوجيات اإلعالم واإل
جلرائم املتصلة بتكنولوجيات املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية، ختتص احملاكم اجلزائرية يف ا

وتستهدف مؤسسات  اإلعالم واالتصال املرتكبة خارج اإلقليم الوطَن، عندما يكون مرتكبها أجنبيا  
 الدولة اجلزائرية أو الدفاع الوطَن أو املصاحل اإلسرتاتيجية لالقتصاد الوطَن". 

                                                           

 .84-83ص  ،حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق 1
 .83 حممود حممد حممود جابر، نفس املرجع، ص نقال  عـــــــــن: 2
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اد االختصاص ومن خالل نص املادة السابقة يتضح أن املشرع اجلزائري يشرتط المتد 
املرتكبة من شخص أجنيب أو خارج و  ،اإلقليمي يف اجلرائم املتعلقة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 األراضي اجلزائرية  أن تكون اجلرمية من اجلرائم اليت متس ب         :

 مؤسسات الدولة اجلزائرية. -
 الدفاع الوطَن. -
 املصاحل اإلسرتاتيجية لالقتصاد الوطَن. -

قد أقر العديد من  04-09 رقم: فاملشرع اجلزائري مبوجب القانون ،إىل ما سبقباإلضافة و 
منها تبادل املعلومات اليت تفيد يف التعرُّف على  ،اليت تساعد القضاء يف هذا الصدد اإلجراءات

 .1مرتكب اجلرمية إىل اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

فيما يتعلق جبرائم  2لنقاط اليت تثار على املستوى الفقهي هو مبدأ عاملية القانون اجلنائيومن ا 
وذلك بالنظر إىل العديد من األسباب التقنية  ،واجلرمية اإللكرتونية عامة ،اهلاتف النقال خاصة

 :3منهانذكر واليت  ،والقانونية اليت حتتم مثل هذا املبدأ على هذا النوع من اجلرائم

 لتطور اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات والذي ال حيدد مبكان معني.ا  -
 املواد اليت تعترب ذات ملكية فكرية. من أعمال القرصنة والبث والنسخ غري املشروع للعديد -
"دجب على كل  فيها:واليت جاءت  1البند  22/1نص اتفاقية بودابست على هذا املبدأ يف مادهتا   -

أو أية إجراءات أخرى يرى أهنا ضرورية من أجل تقرير  ،التشريعيةطرف أن يتبىن اإلجراءات 
من هذه االتفاقية حينما يتم  11-2للمواد  اختصاصه بالنسبة لكل جرمية جنائية حمددة وفقا  

                                                           

 .176 جع السابق، صزيبحة زيدان، املر  1
"أن يكون لكل دولة والية القضاء يف أية جرمية بصرف النظر عن مكان وقوعها أو مساسها : تعرف عاملية القانون بأهنا 2

السابعة عشرة، ط. أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام،  :ظر          نا .مبصاحلها أو جنسية مرتكبها أو اجملَن عليه فيها"
 .111 ، ص2018ار هومة، اجلزائر، د
 .96 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص 3
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 ... عن طريق أحد مواطنيه، إذا كانت اجلرمية املرتكبة معاقب عليها جنائيا   -د: 1ارتكاب اجلرمية
 . "قليمي ألية دولة أخرىإختضع ألي اختصاص  يف قانونه، أو كانت ال

 

 ،على إقرار نفس املبدأعملت تفاقية العربية ملكافحة جرائم التقنية إلاأن  ومما جتدر اإلشارة إليه       
"تلتزم كل دولة طرف بتبَن  :منها ما نصه "د"واليت جاء يف الفقرة منها،  30وذلك يف املادة 

 :وذلك ،اصها على أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذه االتفاقيةاإلجراءات الضرورية ملد اختص
 ....إذا ارتكبت خارج االختصاص القضائي اإلقليمي ألي دولة" -)د(

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، دار ب. طهاليل عبد الاله أمحد، كيفية املواجهة اجلنائية جلرائم املعلوماتية يف النظام البحريَن على ضوء اتفاقية بودابست،  11
 .232 ، ص2011النهضة العربية، القاهرة 
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 ي:ـــــمبحث الثانــــال
 قال.ــــهاتف النــة الـمرتكبة بواسطـــجرائم الـــن الــرق البحث عـــط

 

حبيث يلتزم احملقق أو  ،جحارمية أهم شروط التحري اجلنائي النمتثل أدوات البحث عن اجل 
وذلك وفق ضوابط وأساليب قد  ،ضابط الشرطة القضائية بأساليب معينة حددها القانون اإلجرائي

ختتلف من نظام إجرائي إىل آخر، ومن بني أساليب البحث عن األدلة اجلنائية التفتيش، املعاينة، 
أو قوانني  اجلزائية لتسرب، فكل هذه األساليب قد نظمها قانون اإلجراءاتاو املراقبة اإللكرتونية، 

 .خاصة تنظم اجلرمية اإللكرتونية
أدوات التحري والتحقيق بدءا  بإىل هذه األساليب  يتم التطرقمن خالل هذا املبحث ، و لذلك 

 الثاين(.  دوات التحري والتحقيق املستحدثة )املطلبوصوال  ألالتقليدية )املطلب األول(، 
 ة.ــــيق التقليديــــقـحـمطلب األول: أدوات التحري والتـال

تعترب إجراءات التفتيش واملعاينة والضبط من أقدم اإلجراءات املعمول هبا يف القوانني  
اإلجرائية يف البحث والتحري عن اجلرائم، ويف الغالب ما تأيت هذه الطرق بنتائج إدجابية فيما خيص 

يتعلق  ؛طرح يف هذا الصددأو أثر من اآلثار اليت خيلفها اجلناة، والسؤال الذي يُ  الكشف عن دليل
واجلرمية املرتكبة  ،اجلرمية اإللكرتونية عامةمتتاز هبا هذه اإلجراءات يف صوصية اليت بالبحث عن اخل

 ؟ بواسطة اهلاتف النقال خاصة
راء التفتيش )الفرع األول(، مث يتم التطرق يف هذا املطلب إىل إجولإلجابة عن هذا السؤال   

  املعاينة )الفرع الثاين(، وصوال  إىل إجراء الضبط )الفرع الثالث(، وذلك على النحو التايل: 
 فرع األول: التفتيش.ـــــــــال

 : ي     اآلتتطرق إىل األحكام اليت تتعلق بإجراء التفتيش وذلك على النحو ن الفرعمن خالل هذا   
 يش: ـــتـــــفـالت ــــوممفهــــ -أول  

إجراء من بأنه: " 1ملفاهيم اخلاصة بإجراء التفتيش؛ حيث يعرفه البعضهناك العديد من ا      
ا، يف حمل يتمتع حبرمة، هبدف ا لإلجراءات املقررة قانون  إجراءات التحقيق يقوم به موظف خمتص، طبق  

 ".ثبات ارتكاهبا أو نسبتها إىل املتهمالوصول إىل أدلة مادية جلناية أو جنحة حتقق وقوعها إل
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هو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضبط أدلة اجلرمية موضوع اآلخر بأنه: " 1ويعرفه البعض      
 وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة يف شأهنا". ،التحقيق

 يستهدفو راء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون، كما يعرف بأنه: "إج       
البحث عن األدلة املادية جلناية أو جنحة حتقق وقوعها يف حمل خاص يتمتع باحلرمة بعض النظر عن 

 . 2إرادة صاحبه"

السابقة يتضح أن التفتيش هو عبارة عن إجراء من اإلجراءات اليت يقوم هبا  املفاهيممن خالل و 
هدف هذا اإلجراء إىل الكشف رجال القضاء املوكل إليهم مهمة البحث والتحقيق يف اجلرائم، حبيث ي

وذلك من خالل تتبع وضبط األدلة اليت قد يرتكها  ،عن األشياء املخفية أو اجلناة اهلاربني من العدالة
وتتنوع هذه األدلة بتنوع اجلرائم، فالتفتيش يف حد ذاته ال ميكن  ،اجلناة خلفهم يف مسرح اجلرمية

تقصي الدليل الذي قد يفضي إىل إثبات التهمة على  إجراء من أجل عن وإَّنا هو عبارة ،اعتباره دليل
 املتهم أو نفيها عنه.

 ة: ـــقالـــــف النــــهواتــيش الــتـفـــــآليات ت -ثانيا  
والطريقة اخلاصة اليت  ،َّنيز يف تفتيش اهلاتف النقال بني عدة حاالت، لكل حالة خصوصيتها      

 :ييل           مار إىل ولذلك قسمنا هذا العنص ،تعتمد يف تفتشيها
 ف النقال: ـــــة للهاتـــــماديـــات الـــمكونــيش الــــفتـــــت -1

 ؛مجيع املكونات املادية سواء يف شكلها اخلارجيمن  املكونات املادية للهاتف النقال تتمثل      
وبطارية  ،العرضوشاشة  ،والذي يظهر يف الغطاء اخلارجي للجهاز ،والذي ميكن رؤيته بالعني اجملرد

أو املكونات املادية  ،3وغريها من الوسائل األخرى اليت ترتبط باهلاتف من الناحية اخلارجية ،اهلاتف
 ،وهي عبارة عن جمموعة من املقاومات ؛واليت حيتاج إليها اهلاتف من أجل التشغيل ،الداخلية

ترب التطبيقات أو الربامج واملكثفات املرتابطة مع بعضها البعض من خالل خيوط النحاس، كما تع

                                                           

 .130زبيخة زيدان، املرجع السابق، ص  1
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139. 
 .16 رجع السابق، صطارق عفيفي صادق أمحد، امل 3
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وال ميكن له أن يشتغل من  ،باهلاتف النقال ا  وثيق ا  ارتباط ةمرتبط هاجزء من املكونات املادية باعتبار 
 . 1لنقال باختالف اجليل الذي ينتمي إليهادوهنا، وختتلف مكونات اهلاتف 

 ،ثري أي إشكالية للهاتف ال فتيش األجزاء املادييف هذه احلالة تتفق جل التشريعات على أن تو       
طبق عليها نفس أحكام التفتيش العادية، ويشرتط فيها نفس اإلجراءات اليت دجب مراعاهتا يف يو 

وهناك العديد من  .ومكان تواجد اهلاتف النقال ،ذناإلو  ،من مراعاة للتوقيت ،أحكام التفتيش العادية
 251منها التشريع اإلجرائي اليوناين يف املادة  ،التشريعات اليت أشارت إىل هذه النقطة وبصفة مباشرة

 .  2على حكم تفتيش احلاسوب من قانون اإلجراءات الكندي، قياسا   487منه، واملادة 
 قال: ـــــــف النـــــمنطقي للهاتــتفتيش الكيان ال -2

ح بعض يوضوجب ت ،جواز تفتيش الكيان املنطقي للهاتف النقالبيان قبل أن خنوض يف       
 ؛)الكمبيوتر( يأخذ نفس حكم جهاز احلاسب اآليل الذيلكيان هذا انقاط اجلوهرية فيما خيص ال

حبيث يتكون من نفس  ،وذلك باعتبار اهلاتف النقال الذكي عبارة عن حاسوب متنقل حبجم صغري
  .احلاسوب املميزات والتطبيقات اليت يتكون منها

لومات والبيانات فيما يتعلق بالكيان املنطقي الفرق بني املعومن جانب آخر، دجب توضيح       
أن  ذلكسرتداد، يانات من حيث القدرة على اإلاملعلومات عن الب 3حيث مييز البعض ،للهاتف النقال

واليت يف الغالب ما  ،املعلومة املخزنة يف اهلاتف النقال ينطبق عليها مفهوم املعلومة يف ذاكرة اإلنسان
واليت  ،وهذا على خالف البيانات ،اص باملوضوع املراد اسرتجاعهيتم اسرتجاعها بشكل ناقص وخ

 لذلك يطلق عليها البيانات املخزنة يف اهلاتف النقال ال املعلومات.  ،تسرتجع بشكل عام
عترب املشرع اجلزائري من بني التشريعات اليت أجازت تفتيش املنظومة املعلوماتية من أجل يُ و  

 أنه: واليت نصت على 04-09من القانون  5ملا نصت عليه املادة  وذلك وفقا   ،البحث عن األدلة
"دجوز للسلطات القضائية املختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية، يف إطار قانون اإلجراءات اجلزائية 

 أعاله الدخول بغرض التفتيش، ولو عن بعد، إىل: 4ويف احلاالت املنصوص عليها يف املادة 
 زنة فيها.خوكذا املعطيات املعلوماتية امل ،نهامنظومة معلوماتية أو جزء م -
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 .منظومة ختزين معلوماتية..." -

ولكن اإلشكال  ،هذه إشارة واضحة من املشرع اجلزائري عن إمكانية تفتيش املنظومة املعلوماتيةو 
التفتيش يف املنظومة يستهدف إجراء حبيث أن  ،ليس يف هذه النقطة بقدر ما هو يف عملية االسرتداد

واليت ال ميكن فصلها عن بعضها  ،ما يعَن اسرتداد مجيع البيانات احملزنة يف اهلاتف النقال ،ناتالبيا
ما قد يؤدي إىل بطالن  ،مما دجعل املتحري أو احملقق خيلط بني ما هو مشروع وغري مشروع ،البعض

 :1املتمثلة يفت اإلشكاالعديد مببدأ املشروعية، كما أن هذه النقطة تنتج عنها  إجراء التفتيش عمال  

ع فيها املكلف من اإلشكاالت اليت قد يقي: ــــــحث يفرز الدليل الجنائــــعدم وجود منهج ب - أ
ستعانة به للحصول على الدليل الرقمي، جود منهج حملرك البحث ميكن اإلبالتفتيش هو عدم و 

ممكن أن يكون  مما أدى بالقضاء األمريكي إىل رفض اإلقرار بأن التفتيش ينصب على املوقع، بل
قد وجد  مببدأ جتاوز الغاية، إال أن الفكر القانوين مما ينتج عنه بطالن التفتيش عمال   ،من املوقع

 .2احلل هلذه النقطة عن طريق فكرة الضبط العرضي
 

الكلي للبيانات  ن االسرتدادإة: ـملكية الفكريـــتداء على الـــــيش الرقمي قد يكون اعـــتـــأن التف - ب
 .3ة   واليت كفلتها نصوص دستورية ومواثيق دولي ،عتداء على حقوق املؤلفيثري إشكالية اإل

 

 عد: ـــ  ن بـــقال عــــيش الهاتف النــتــفـــت  -3
 ،هو أن يكون اهلاتف بعيد املطروحة خبصوص تفتيش اهلاتف النقال؛من اإلشكاالت األخرى       

قام بتخزين املعلومات على الذي أو أن صاحبه  ،بياناته دون إذن صاحبه وتتم عملية التفتيش يف
  ؟ة احلال ههذمثل ، فما مدى إمكانية تفتيش هذا اهلاتف النقال يف 4يةبأراضي أجن

 :اآليتوذلك على النحو  ،بني فرضينت يف هذه احلالة التمييز ناميكن       
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 ة: ــــمكان آخر داخل الدولي ـــمعلومات فــتخزين الـــي بـــقيام الجان - أ
أو حىت املواثيق  ،إشكالية باعتبار القوانني اإلجرائية الداخلية للدول ةيف هذه احلالة ال تثور أي      

من القانون  5يف املادة  ظهر جليا  ما وهذا  ،الدولية حاولت الوقوف على هذه النقطة ومعاجلتها
، حيث لوجيات اإلعالم واالتصال بالنسبة للمشرع اجلزائرياملتعلق بالوقاية من اجلرائم املتعلقة بتكنو 

مكنت هذه املادة السلطات القضائية املختصة وضباط الشرطة القضائية من تفتيش املنظومة 
وذلك يرجع إىل تفطن املشرع اجلزائري بارتباط األنظمة املعلوماتية ببعضها البعض عن ما  ،املعلوماتية

 .1أو بواسطة األقمار الصناعية ،وط اهلاتفأو خط ،يعرف بالشبكة احمللية
تفاقية العربية ملكافحة اجلرمية اإللكرتونية عملت على تكريس هذا إلمن ا 26/2كما أن املادة       
ف بتبَن اإلجراءات الضرورية لتمكني السلطات االدول األطر ... " أن: حيث نصت على ،املبدأ

علومات معينة أو جزء منها، إذا كان هناك اعتقاد بأن املختصة من التفتيش أو الوصول إىل تقنية م
املعلومات املطلوبة خمزنة يف تقنية املعلومات أخرى أو جزء منها يف إقليمها، وكانت هذه املعلومة قابلة 

. "فيجوز توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية األخرى ،للوصول أو متوفرة يف التقنية األوىل
 .2اعتبار أهنا قد صادقت عليها ، علىأحكام هذه اإلتفاقيةبر اجلزائ تعن          ىو 

 دود الدولة:  ـــي خارج حـــــل نظام معلوماتــــه داخـــياناتـــن بــــتخزيــمتهم بـــيام الـــق - ب
واليت   04-09من القانون  5من املادة  3على هذه احلالة مبوجب الفقرة اجلزائري نص املشرع       

واليت ميكن الدخول إليها  ،بأن املعطيات املبحوث عنها "...إذا تبني مسبقا   أنه: نصت على
من املنظومة األوىل خمزنة يف منظومة معلوماتية تقع خارج اإلقليم الوطَن، فإن احلصول عليها  انطالقا  

ملبدأ املعاملة  ووفقا   ،تفاقيات الدولية ذات الصلةإلل يكون مبساعدة السلطات املختصة طبقا  
                                                           

 .139 ص زبيحة زيدان، املرجع السابق، 1
اإلجراء ضمن قوانينها وخبالف التشريع اجلزائري هناك العديد من التشريعات األخرى اليت عملت على النص على مثل هذا  2

من قانون  1-57ائي املصري، واملادة ر من القانون اإلج 206فقد نص على ذلك القانون املصري مبوجب املادة ؛ اإلجرائية
 -املعلوماتية املثبتة يف األماكن اليت يتم التفتيش فيها األنظمةعن طريق  -" أن: إلجراءات اجلنائية الفرنسي واليت نصت علىا

يف النظام املذكور أو يف أي نظام معلومايت آخر، مادامت هذه البيانات متصلة يف شبكة  نات اليت هتم التحقيق واملخزنةعلى البيا
كما يعترب القانون الكندي كذلك   ،واحدة يف النظام الرئيسي، أو يتم الدخول إليها، أو تكون متاحة ابتداء من النظام الرئيسي"

ذ مثل هذا اإلجراء يف مثل هذه احلالة، ومن املواثيق الدولية اليت نصت على هذا اإلجراء اتفاقية من القوانني اليت نصت على اختا
حممود حممد حممود جابر،  :في ذلك ظرـــــــانمن هذه االتفاقية،  19/2بودابست  املتعلقة باجلرمية اإللكرتونية وذلك طبقا للمادة 

 .172-171املرجع السابق، ص 
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يتضح من نص هذه الفقرة أن املشرع أجاز التفتيش يف حال إذا كانت املعطيات املبحوث و  ،املثل"ب
 :تتمثل ف        ي ولكن قيد ذلك بشروط أساسية ،عنها قد خزنت يف نظام معلومايت خارج اإلقليم

 ملساعدة السلطات املختصة يف ذلك البلد. أن يكون اإلجراء وفقا   -
 .تفاقيات الدولية ومبدأ املعاملة باملثلإلروط املعمول هبا يف اشلل أن يتم التفتيش وفقا   -

تفاقية العربية ملكافحة اجلرمية اإللكرتونية على إلمن ا 40فقد نصت املادة  ،عن هذه املادة وفضال  
"دجوز ألي دولة طرف، وبدون احلصول على تفويض من دولة طرف حيث جاء فيها:  ،هذا اإلجراء

 رى:                  أخ

بغض النظر عن املوقع اجلغرايف  ،أن تصل إىل معلومات تقنية املعلومات املتوفرة )مصدر مفتوح( -
 للمعلومات.

املعلومات املوجودة لدى الدولة  -من خالل تقنية معلومات يف إقليمها –أن تصل أو تستقبل  -
الشخص الذي  وذلك إذا كانت حاصلة على املوافقة الطوعية والقانونية من ،الطرف األخرى

ميلك السلطة القانونية لكشف املعلومات إىل تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية املعلومات 
 املذكورة."

فهي جتيز إمكانية البحث والتفتيش يف املنظومة املعلوماتية  ،كما هو واضح من نص هذه املادةو 
 :اآلتيةلكن حتدد ذلك بالشروط و  ،يف حال إذا ارتكب فيها الفعل ،لدولة أجنبية

 تفاقية العربية ملكافحة اإلجرام اإللكرتوين.إلأن تكون الدولتان طرف يف ا -
 .1طوعية وقانونية من الشخص صاحب املعلوماتاحلصول على موافقة   -

تفاقية قد ميزت بني املوقع املفتوح الذي إلمن خالل نص املادة أن ا وعالوة على ذلك، يتبني
وميكن تفتيشه حىت دون علم أو أخذ إذن من الدولة بل  ،يودق أودون شروط  من ميكن الولوج إليه

                                                           

"دجوز  :منها 32حيث جاء يف نص املادة  ،اء نفس ما نصت عليه اتفاقية بودابست ملكافحة اإلجرام املنظميعترب هذا اإلجر  1
 إمكانية الدخول بغرض التفتيش والضبط يف نظام املعلومايت تابع لدولة أخرى بدون إذن منها يف إحدى احلالتني:

 )أي مباحة للجمهور( إذا كانت البيانات خمزنة علنا   -
 على التفتيش." –صاحب أو حائز البيانات –افقة الشخص يف حالة مو  -
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املواقع اخلاصة أو املغلقة اليت يشرتط فيها موافقة الدولة األخرى عن طريق سلطاهتا  وبنياألخرى، 
 املختصة.  

وهو  ،اإلنابة الفضائيةب عرفوعمل املشرع اجلزائري على جتسيد تنفيذ هذا اإلجراء عن طريق ما ي
املتعلق بالوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم  04-09من القانون  16املادة  ما نصت عليه

"يف إطار التحريات أو التحقيقات القضائية اجلارية ملعاينة ، واليت جاء فيها: واالتصال ومكافحتها
القضائية ميكن السلطات املختصة تبادل املساعدة  ،اجلرائم املشمولة هبذا القانون وكشف مرتكبيها

وميكن يف حالة االستعجال ومع مراعاة  الدولية جلمع األدلة اخلاصة باجلرمية يف الشكل اإللكرتوين.
تفاقيات الدولية ومبدأ املعاملة باملثل، قبول طلبات املساعدة القضائية املذكورة يف الفقرة أعاله، إلا

 ،لفاكس أو الربيد اإللكرتوينتصال السريعة مبا يف ذلك أجهزة اوإذا وردت عن طريق وسائل اإل
 .وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط أمن كافية للتأكد من صحتها"

ميكن أن نستنج عدة أمور أساسية فيما يتعلق باملساعدة  ،من خالل نص هذه املادةوعليه 
لية عامة تفاقية دو اكوجود   عدة؛ واليت ربطها املشرع كما هو موضح يف نص املادة بشروط ،القضائية

تفعيل مبدأ املعاملة باملثل يف مثل هذا النوع من اإلجراءات،  إىل ، باإلضافة اجملالأو خاصة تنظم هذا 
كما أن اجلانب اجلزائري ملزم بتنفيذ املساعدة القضائية على وجه السرعة يف حال ما إذا وردت عن 

 تأكد من صحة مصدرها.المع ووجوب  ،إحدى وسائل االتصال احلديثة
دها قيحيث  ،باملساعدة القضائية على إطالقهااملشرع اجلزائري مل يأخذ ومن جانب آخر،        

 :بشرطني ه       ما
 إذا كان فيها مساس بالسيادة الوطنية. -
 إذا كانت ماسة بالنظام العام. -
 يش:  ــــتــفــراءات التـــط إجــــضواب -ثا  ـــــــثال

وضباط  ،ح وجب على السلطات القضائية املختصة بالتحقيقحىت يكون إجراء التفتيش صحي      
 واليت ميكن أن جنملها يف: ،الشرطة القضائية التزام القواعد والضمانات اليت حددهتا القوانني اإلجرائية

 وجود إذن من السلطات المختصة بإصداره:   -1
اجلزائري ونص املشرع  ،لتفتيشيعترب هذا اإلجراء من بني اإلجراءات الضرورية يف القيام بعملية ا      

إلذن مجيع اأن يتضمن هذا  ودجبمن قانون اإلجراءات اجلزائية،  44على ذلك مبوجب املادة 
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وإال كانت نتائج التفتيش  ،على أن توصف بطريقة دقيقة ،الشروط الشكلية املتعلقة بعملية التفتيش
 .1معرضة للبطالن

 فيه: أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو المشتبه   -2
هو أن يتم التفتيش حبضور املراد  ،من الضمانات األساسية اليت تفرضها القواعد اإلجرائية      
 ويف حال تعذر حضور التفتيش يتوجب على ضابط الشرطة القضائية أن يلزمه بتعيني  ممثال   ،تفتيشه

تدعى ضابط أو كان يف حالة فرار اس ،ويف حالة امتناعه ،ينوب عنه يف حضور عملية التفتيش
، غري أن 2من دون أن يكون خاضعني لسلطته ،الشرطة القضائية شاهدين حلضور عملية التفتيش

حيث جاء يف نص الفقرة  األخرية من  ،املشرع اجلزائري استثىن من هذا الشرط بعض اجلرائم اخلاصة
ة املنظمة عرب احلدود واجلرمي ،أنه: "ال تطبق هذه األحكام إذا تعلق األمر جبرائم املخدرات 45املادة 
واجلرائم  ،واإلرهاب ،وجرائم تبييض األموال ،واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات ،الوطنية

وكذا جرد  ،املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف، باستثناء األحكام املتعلقة باحلفاظ على السر املهَن
ن املشرع قد استثىن فإا هو واضح من هذه الفقرة كمو  .وحجز املستندات املذكورة أعاله" ،األشياء

عن سرعة  فضال   ،وذلك بالنظر خلطورة هذه اجلرمية ،اجلرائم املاسة باملعطيات من هذا اإلجراء
صول عليه قبل طمسه سريع من السلطات املختصة يف احلالتدخل المما يوجب  ،التخلص من الدليل

 فعل.ما  حسنقد و  ،وإتالفه
  يش:ـــتــفـواعيد التــــم ترامـــــــــاح -3

واليت  ،يتم فيها التفتيشأن من بني الضوابط العامة يف التفتيش هو مراعاة األوقات اليت دجب       
"ال دجوز  جاء يف فقرهتا األوىل:واليت  22-06من القانون  47للمادة  حددها املشرع اجلزائري طبقا  

                                                           

"ال دجوز لضباط الشرطة القضائية االنتقال إىل مساكن األشخاص الذين  أنه: من قانون اإلجراءات اجلزائية على 44تنص املادة  1
إال بإذن مكتوب  ،املرتكبة إلجراء تفتيشأو أشياء هلا عالقة باألفعال اجلنائية  أو أهنم حيوزون أوراقا   ،يظهر أهنم ساِهوا يف اجلناية
 مع وجوب االستظهار هبذا األمر قبل الدخول إىل املنزل والشروع يف التفتيش. ،أو قاضي التحقيق ،صادر من وكيل اجلمهورية

من هذا  40و 37ويكون األمر كذلك يف حالة التحري يف اجلنحة امللتبس هبا أو التحقيق يف إحدى اجلرائم املذكورة يف املادتني 
وعنوان األماكن اليت ستتم زيارهتا  ،دجب أن يتضمن اإلذن املذكور أعاله بيان وصف اجلرم موضوع البحث عن الدليل القانون.

 ،تنجز هذه العمليات حتت اإلشراف املباشر للقاضي الذي أذن هبا وتفتيشها وإجراء احلجز فيها، وذلك حتت طائلة البطالن.
إذا اكتشف أثناء هذه العمليات جرائم  اء أن ينتقل إىل عني املكان للسهر على احرتام أحكام القانون.والذي ميكنه عند االقتض

 ا لبطالن اإلجراءات العارضة."   أخرى غري تلك اليت ورد ذكرها يف إذن القاضي فإن ذلك ال يكون سبب  
 واملتمم. املعدل ق.إ.ج.جاملتضمن  22-06من القانون رقم  45ظر املادة         نا 2



 قالـــف النـــــة الهاتــــة بواسطــــــمرتكبـم الــــــجرائن الــــية مــــــــة اإلجرائــــــحمايـال: يــــــــــالباب الثان
 

158 

 

 (8)، وال بعد الساعة الثامنة صباحا   (5)اخلامسة  البدء يف تفتيش املساكن ومعاينتها قبل الساعة
أو يف األحوال  ،أو وجهت نداءات من الداخل ،إال بإذن طلب صاحب املنزل ذلك ،مساء  

واليت راعى فيها املشرع  ،تتعلق هذه القاعدة بتفتيش األماكن اخلاصةو  ،"االستثنائية املقررة قانونا  
وهو نفس الشيء الذي يطبق يف حالة تفتيش اهلاتف  ،خلاصةالظروف اخلاصة حبرمة املسكن واحلياة ا

 ي:     تتمثل ف ،ة استثناءات أن املشرع وضع هلذه القاعدة عد  النقال، غري
 .3481إىل  342اجلرائم املعاقب عليها يف املواد  -
ية واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآلل ،جرائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية -

واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف، ويف  ،واإلرهاب ،وجرائم تبييض األموال ،للمعطيات
هذا النوع من اجلرائم دجوز لقاضي التحقيق إجراء التفتيش يف أي وقت ويف أي مكان على امتداد 

 .   47/3ملادة ا وفقا  ملا نصت عليه أو أن يأمر ضباط الشرطة القضائية القيام بذلك ،الرتاب الوطَن
  ي:ــنـمهـسر الـــتعلق بالـــيش فيما يــتــفـراءات التـــــة إجـــــسري -4

من بني أهم الضوابط اليت يتوجب على ضابط الشرطة القضائية تعترب سرية إجراءات التفتيش  
 لالزمة لضمان احرتام ذلك السر.اويكون ذلك من خالل اختاذ مجيع التدابري   ،أن حيرص عليها

 قال: ــــف النــهاتــيش الــفتـــة تـــقــطري -عا  ـــــابر 
 :2إن خصوصية تفتيش اهلاتف النقال تفرض ضرورة اتباع اإلجراءات واملراحل التالية يف ذلك      
من ملفات معينة إلكرتونية و وطبع نسخة ورقية  ،تفتيش املنظومة املعلوماتية )للهاتف أو احلاسوب( -

 ،يف ذات الوقت
وبعد ذلك يتم إعادة  ،سخة إلكرتونية طبق األصل من جهاز التخزين بالكامل يف املوقععمل ن -

 ،عمل نسخة تعمل من جهاز التخزين خارج املوقع للمراجعة
 ضبط اجلهاز، وإزالة ملحقاته ومراجعة حمتوياته خارج املوقع.  -

 
 

                                                           

 ض القصر على الفسق والدعارة".يحتت عنوان "حتر  ،جاءت هذه املواد ضمن القسم الرابع من قانون العقوبات 1
 .191 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص 2
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 نة.ــــــمعايـي: الـــــــالفرع الثان 
اليت يلجأ إليها ضباط الشرطة القضائية وسلطات القضاء من  متثل املعاينة أحد األساليب 

نتطرق من خالل هذا الفرع إىل التفصيل فيها من سلذلك  ،أجل البحث عن األدلة وتتبع أثر اجلناة
 :اآلتيةخالل النقاط 

 

 ة: ـــــمعاينــمفهوم ال -أول  
"إثبات مباشر ومادي لآلثار  :هنابأ عرفت، حيث هناك العديد من املفاهيم اليت تعرف املعاينة      

هبدف احملافظة عليها  مباشرا   صاليت خلفها ارتكاب اجلرمية، عن طريق رؤيتها أو فحصها فحصا
 .1من إتالفها أو حموها أو تعديلها" خوفا  

 

وهي  ،"إثبات حلالة األماكن واألشخاص وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة: أهناب 2ويعرفها آخر      
وحالة ما قد يوجد فيه  ،تقل مأمور الضبط القضائي إىل مكان ما ملباشرهتا إلثبات حالتهتتطلب أن ين

  .من أشخاص أو أشياء تفيد يف إظهار احلقيقة للكشف عن اجلرمية حمل اإلجراء"
 

أن املعاينة عبارة عن تقصي لآلثار املادية اليت قد نستنتج  املفاهيمهذه وعليه من خالل    
أو عن طريق استخدام أدوات  ،وذلك من خالل رؤيتها بالعني اجملردة ،مسرح اجلرمية خيلفها اجلناة يف

وذلك  ،وقد يباشر هذا اإلجراء عن طريق ضباط الشرطة القضائية ،خمصصة يف رفع هذه اآلثار
رغم بالو أو عن طريق قاضي التحقيق يف مرحلة التحقيق االبتدائي،  ،بتكليف من السلطات املختصة

وذلك  ،إال أن هذا ينتفي واجلرائم ذات الطابع اإللكرتوين ،عاينة يف اجلرائم التقليديةأِهية املمن 
خاصة إذا كانت  ،بالنظر خلصوصية مثل هذه اجلرائم من حيث مسرح اجلرمية واألدوات املرتكبة فيها

 هلاتف النقال أو احلاسب اآليل. ا متس بالنظام املعلومايت سواء  

 

                                                           

ة احلقوق، جامعة صغري يوسف، اجلرمية املرتكبة عرب اإلنرتنت، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون الدويل لألعمال، كلي 1
 .83 ، ص2013-2012، املوسم اجلامعي -تيزي وزو -مولود معمري

)دراسة حتليلية ألحكام قانون اإلجراءات  حممدي بوزينة أمنة، إجراءات التحري اخلاصة يف جمال مكافحة اجلرمية املعلوماتية: 2
يات مكافحة اجلرمية اإللكرتونية يف التشريع اجلزائري، باجلزائر آل :اجلزائية وقانون الوقاية من جرائم اإلعالم(، أعمال امللتقى الوطَن

 .60 ، ص2017مارس  29 :مركز جيل للبحث العلمي، بتاريخ العاصمة،
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 قال: ــــهاتف النـــنة الــــعايــم -ا  ـــــثاني
ال تشكل معاينة اهلاتف النقال من الناحية املادية أي إشكال بالنسبة للمحققني أو حىت       

ولكن الصعوبة تثار إذا   ،ضباط الشرطة القضائية، وذلك بالنظر إىل تركيبة هذه املواد اليت تقبل املعاينة
 :وتظهر هذه الصعوبة نظرا  لألسباب التالية ،نقالكان حمل املعاينة النظام املعلومايت للهاتف ال

واليت يف معظم  ،انعدام اآلثار املادية الناجتة عن هذا النوع من اجلرائم مقارنة باجلرائم التقليدية -
وهو ما يلعب دور إدجايب يف  ،األحيان تدل داللة واضحة على وقوع اجلرمية ونسبتها لشخص ما

 .1عملية البحث أو التحقيق
: تعترب اجلرمية املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال من اجلرائم اليت يسهل طمس النقالأدلة ب العبث -

 .2وذلك بالنظر إىل عملية التجوال الناجتة عن االستعمال الكثري للهاتف النقال ،أدلتها
أو عدم اكتشافهم لألنشطة  اإلجرامية اليت  ،عدم احتفاظ بعض الضحايا بتسجيالت الدخول -

  .3إال بعد مدة يصعب فيها على مقدم اخلدمة أن يزودهم فيها بتسجيالت ،تعرضوا هلا
خفاء األدلة إلحىت تتاح هلم الفرصة  ،عمل القراصنة على تغيري تسجيالت الدخول غري املشروع -

 .4على أفعاهلم اإلجرامية
 قال: ـــهاتف النــنة الــــة معايــــــكيفي  -ثا  ــــــــثال

معه  التعاملوجب  ،رميةاجلأو أداة لتنفيذ  ،اخلاصة للهاتف النقال كمسرح جرميةللطبيعة  نظرا        
وذلك من خالل االستعانة بأصحاب االختصاص واخلربة يف هذا اجملال من رجال  ؛بطريقة دقيقة

وأن يتم التعامل مع جهاز اهلاتف النقال الذي مت استخدامه يف  ،التحقيق أو ضباط الشرطة القضائية
ومن خمتلف جوانبه وسائر ملحقاته، كما يعمل القائم باملعاينة بإثبات احلالة اليت  ،بكل دقةاجلرمية 

املعاينة بتكون عليها توصيالت اهلاتف واملتصلة مبكونات النظام اخلاصة به، كما يتوجب على القائم 
 .5ج إليها مستخدمه        حفظ ذاكرة اهلاتف من أجل معرفة الصفحات اليت ول
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 الهاتف النقال. المرتكبة بواسطــــة جرائمالـــي ــــبط فـــفرع الثالث: الضـــــــال
وذلك  ،نتيجة إلجراء التفتيش أو املعاينة القضائي لب على الفقه اجلنائي اعتبار الضبطغ 

وقبل التطرق باستفاضة لذلك  ،يف الغالب ما ينتج عن هذا النوع من اإلجراءات أنه عتبارعلى ا
ط يف اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال، يتوجب بداية التطرق ملفهوم الضبط ألحكام الضب

صور هذا النوع من الضبط )ثانيا (، على حنو يتبني من خالله بيان القضائي )أوال (، مث بيان 
 .خصوصية إجراءات الضبط يف هذا النوع من اجلرائم

   :القضائــــي طــالضبمفهــــــــوم  -أول  

"وضع اليد على شيء يتصل جبرمية وقعت ويفيد يف كشف احلقيقة  :بأنه القضائي يعرف الضبط      
 .1عنها وعن مرتكبها، وهو من حيث طبيعته القانونية قد يكون من إجراءات االستدالل أو التحقيق"

ا، والضبط "العثور على أدلة يف اجلرمية اليت يباشر التحقيق بشأهنا والتحفظ عليه :بأنه 2ويعرفه آخر
هو الغاية من التفتيش ونتيجته املباشرة املستهدفة، ولذلك يتعني عند إجرائه أن تتوفر نفس القواعد 

  .اليت تنطبق بشأن التفتيش ويؤدي بطالن التفتيش إىل بطالن الضبط"

من إجراءات املتابعة  عن إجراءعبارة  القضائي هو نستنتج أن الضبط ومن خالل هذه املفاهيم،
 ،يتصل مبرحلة التحقيققد كما   ،حبيث قد يتصل هذا اإلجراء مبرحلة االستدالل، دعوى اجلنائيةيف ال

اقتصار إجراء الضبط على ما ينتج عن  تعتربالثاين دون األول  املفهوماليت أشار إليها  واإلجراءات
د يكون حيث قد يكون الضبط نتيجة للتفتيش كما ق ،اإلطالقعلى وهو منطق غري مقبول  ،التفتيش

إجراء الضبط حبسب الطريقة اليت يتم وضع اليد على الشيء  ةوتتحدد طبيع ،نتيجة للمعاينة
كان   ؛األمر جتريده من حيازته واقتضى ،املضبوط، فإذا كان الشيء وقت ضبطه يف حيازة شخص

نه يكون فإ ؛الضبط مبثابة إجراء حتقيق، أما إذا كان االستيالء عليه دون االعتداء على حيازة قائمة
 . 3استداللمبثابة إجراء 
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 هاتف النقال: ـــمتعلق بالـــصور الضبط ال -ا  يــــــثان

تتضمن هذه  ،يف جمال اهلاتف النقال القضائي ميكن متييز ثالث حاالت فيما يتعلق بالضبط      
 احلاالت:

 : لمكونات الهاتف النقال ماديـــــالضبط ال -1
أو حىت من خالل  ،يف الباب األول منها ءملادية للهاتف النقال سواالدراسة الرتكيبة ا ناولتت      

مع ليق على هذه النقطة دون توضيح هلذه املكونات املادية، عبالت يتم اإلكتفاءإجراء التفتيش، لذلك 
 ،ال يوجد خالف حول إمكانية الضبط املادي للهاتف النقال أو أحد عناصره املاديةأنه  اإلشارة

هنا تقبل الضبط بطبيعتها، ودجب أن تتوفر كل الضمانات اليت دجب توفرها يف إجراء وذلك باعتبار أ
 ما نص عليه املشرع ؛ومن بني هاته الضمانات ،وإال كان هذا اإلجراء باطل ،التفتيش أو املعاينة

"ال دجوز تفتيش املساكن ومعاينتها وضبط  فيها:واليت جاء  .ج.ج إق.من  64مبوجب املادة  اجلزائري
األشياء املثبتة للتهمة إال برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه اإلجراءات، ودجب أن 
يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب خبط يد صاحب الشأن، فإن كان ال يعرف الكتابة فبإمكانه 

عن  وتطبق فضال   االستعانة بشخص خيتاره بنفسه، ويذكر ذلك يف احملضر مع اإلشارة إىل رضاه.
غري أنه عندما يتعلق األمر بتحقيق يف إحدى  من هذا القانون. 47إىل  44كام املواد من ذلك أح

( من هذا القانون، تطبق األحكام الواردة يف تلك املادة وكذا 3)الفقرة  47اجلرائم املذكورة يف املادة 
 .مكرر" 47أحكام املادة 

ر نفس الضمانات لعملية الضبط اليت أن املشرع اجلزائري وف  من خالل املادة السابقة يتضح  همنو 
ومن عمليات الضبط يف هذا النوع ما مت يف  يف كل من إجراءات التفتيش واملعاينة. يستوجب توافرها

)قدم  نية اللبنانية "س ت" ورجل األعمال والسياسي املشهور املصري واليت قرر احلكم أنه:غقضية امل
 :والثاين عليه الشرحية رقم ،... :وعليه الشرحية رقم HTC املتهم للضابط هاتفني حممولني أوهلما ماركة

ومخس  ،... :مسجل على اهلاتف األول سبع رسائل نصية مرسلة إىل تليفون املتهم الثاين رقم ،....
مكاملات صوتية متبادلة بني املتهمني ومسجل على اهلاتف الثاين ست رسائل نصية مرسلة إىل ذات 

تدور حول التخطيط للجرمية وكيفية ارتكاهبا سواء من لندن أو يف  ،كور رقمهتليفون املتهم الثاين املذ 
لرسائل الصادرة وكذا كشوف املكاملات وا "،فودافون"و "موبينيل"وقد ثبت من خطابات شركيت  ،ديب

ية ا تبادال العديد من املكاملات الصوتمأهن ،تليفون املتهم األول وتليفون املتهم الثاينوالواردة من وإىل 
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منها املكاملات والرسائل املسجلة على تليفون املتهم األول وأهنا وصلت إليه، ومن  ؛والرسائل النصية
يطلب فيها املتهم األول من املتهم الثاين أن يرسل له عنوان  11/5/2008هذه الرسائل رسالة بتاريخ 

    .   1("س ت" عليها مما أكد أن مجيع هذه الرسائل واملكاملات كان موضوعها قتل اجملَن ،"ت "س
 التي يتضمنها الــهاتف النــــــقال:معلومات ــــضبط ال -2

 ههذ إىل نوعوذلك بالنظر  ،اإلشكاالتعديد يعترب ضبط املعلومات من األمور اليت تثري       
إال أن املشرع اجلزائري وغريه من  ه الصعوبة،املعنوية، ولكن بالرغم من هذذات الطبيعة املعلومات 

اقرتاح آليات للضبط أو احلجز  طريق حاول معاجلة هذه املشكلة عن ،لتشريعات األخرى املقارنةا
ومن أمثلة ذلك ما نص عليه املشرع اجلزائري مبوجب  ،تتالءم وطبيعة هذه املعلومات اليت مت ضبطها

فيها:  واليت جاء ،من قانون مكافحة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها 6املادة 
"عندما تكتشف السلطة اليت تباشر التفتيش يف منظومة معلوماتية معطيات حمزنة تكون مفيدة يف 

وأنه ليس من الضروري حجز كل املنظومة، يتم نسخ املعطيات  ،الكشف عن اجلرائم أو مرتكبيها
للقواعد املقررة  وفقا   ،رازالالزمة لفهمها على دعامة ختزين إلكرتونية تكون قابلة للحجز والوضع يف أح

وذلك عن  ،فاملشرع اجلزائري يرى بإمكانية ضبط وحجز املعلومات ،يف قانون اإلجراءات اجلزائية..."
طريق النسخ على شكل أوراق أو التخزين على دعامة خارجية، كما أن املشرع اجلزائري يذهب أبعد 

ستعمال يف إلأجل جعلها قابلة ل من ،حيث يقر بإمكانية تشكيل املعطيات من جديد ؛من ذلك
وهذا  ،وذلك عن طريق استعمال الوسائل التقنية الضرورية ودون املساس مبحتوى املعطيات ،التحقيق

 من املادة السادسة من نفس القانون السابق.  3ما نصت عليه الفقرة 
 

 ة.ـــــي: أدوات التحري والتحقيق المستحدثـــــمطلب الثانــال
اجلرمية واألدوات املستعملة فيها فرض على التشريعات مسايرة هذا  ارتكابر أساليب ن تطو إ      

التشريع اجلزائري  سايرهوهو ما  ،يف الكشف عن هذا النوع من اجلرائم واستخدامهاالنوع من األدوات 
أو ما مت إدراجه مبوجب قوانني خاصة، وهو  ،يف ق إ ج جوما يليها  5مكرر  65من خالل املادة 

 .فس الشيء املعمول به فيما يتعلق بالتشريعات املقارنةن
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إليها من أجل  يتم اللجوءالطرق اليت قد التطرق إىل بعض  يتممن خالل هذا املطلب و  ،لذلك      
 التسرب، واليت من بينها مراقبة اإلتصاالت )الفرع األول(، و البحث والتحقيق يف جرائم اهلاتف النقال

 .ستعانة مبزود اخلدمات )الفرع الثالث()الفرع الثاين(، مث اإل
 

 هاتف النقال.ــــــفرع األول: مراقبة اتصالت الــــــال
أحد األشكال املستحدثة يف البحث والتحري عن اجلرائم التقليدية  ةتعترب مراقبة اهلواتف النقال       

وذلك باعتبار أهنا متس  ،ويلعلى املستوى الد ا  كبري   ا  واحلديثة، إال أن هذه الوسيلة لقيت اعرتاض
لذلك جند أن بعض التشريعات ربطت هذا األسلوب يف  ،خبصوصية اإلنسان وحرمة حياة اخلاصة

بالتفصيل من خالل  إليهتطرق يتم الوهو ما  ،التحري والتحقيق عن اجلرائم بعدة شروط وإجراءات
 العناصر التالية:

 ة: ـــــمراقبــفهوم الــــــم -أول  
"االلتقاط السمعي أو أي  :واليت تعرف بأهنا ،املراقبة احملددة ملصطلحناك العديد من املفاهيم ه      

أو  ،التقاط حملتويات أي اتصال سلكي أو الكرتوين أو شفوي باستخدام أي جهاز الكرتوين
"تعمد اإلنصات والتسجيل، وحملها  :بأهنا كذلك  2يعرفها البعضو  .1جهاز آخر"أي ميكانيكي أو 

كانت مما يتبادله الناس يف مواجهة   أكانت مباشرة أو غري مباشرة، أي سواء   ادثات اخلاصة، سواء  احمل
بعضهم البعض، أو عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية، أما األحاديث العامة فال قيد 

، ألنه ليس يف أجهلوا أصال   أو اعرتضوا علم بذلك أطرافها ووافقوا  على مراقبتها وتسجيلها، سواء  
   .مراقبتها أو تسجيلها مساس حبق وال انتهاك احلرمة"

أن املراقبة هي تنصت على األمور اخلاصة بالفرد فيما يتعلق هذين املفهومني  يتضح منو       
أو إلكرتونية كمراقبة املكاملات ، كالربقية والرسائل  ،سواء تعلق ذلك باحملادثات العادية ،باالتصاالت

وإن كان البعض مييز بني املراقبة اليت تستهدف اهلاتف واألخرى  ،هلاتف والربيد اإللكرتوينورسائل ا
حيث يطلق على احلالة األوىل تنصت إذا ما متت عن طريق اهلاتف  ،اليت تستهدف شبكات اإلنرتنت

                                                           

األوىل، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر،  ط.التنظيم الدويل والداخلي، عبد اهلل جعفر كوفلي، مراقبة االتصاالت يف  1
 . 94 ، ص2017

 .217حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص  2



 قالـــف النـــــة الهاتــــة بواسطــــــمرتكبـم الــــــجرائن الــــية مــــــــة اإلجرائــــــحمايـال: يــــــــــالباب الثان
 

165 

 

، 1وين والشاتالنقال، ويطلق على احلالة الثانية مراقبة إلكرتونية إذا كان املستهدف منها الربيد اإللكرت 
وكذلك  ،ريعات العربية كاملصري واجلزائريوتعد املراقبة من الطرق املعمول هبا يف أغلب التش

 .2ا لظروف وقواعد خاصةوذلك وفق   ،كالتشريع الفرنسي واألمريكي والبلجيكي  ،التشريعات األجنبية
 : 3يةـــــة التصالت اإللكترونـــــــشروط مراقب -ثانيا   

املشرع عدة شروط حىت يستطيع احملقق أن يلجأ هلذه الطريقة يف الكشف عن اجلرمية  حدد      
 4وميكن حصر هذه الشروط يف:

أو  ،أن يلجأ للمراقبة اإللكرتونية لالتصاالت يف حال ما إذا كانت اجلرمية موصوفة جبرائم إرهاب  -1
اجلرمية تشكل اعتداء على أو أن تكون  ،أو االقتصاد الوطَن ،أو أهنا متس بأمن الدولة ،ختريب

أو  ،أو مؤسسات الدولة ،أو الدفاع الوطَن ،على حنو قد ميس بالنظام العام ،املنظومة املعلوماتية
 االقتصاد الوطَن.

تصاالت هي السبيل الوحيد للوصول إىل نتيجة فيما يتعلق بالتحريات أن تكون مراقبة اإل  -2
 والتحقيقات القضائية.

 ملساعدة القضائية الدولية املتبادلة.ا ملقتضيات طلب اتنفيذ   -3

                                                           

 .94 عبد اهلل جعفر كوفلي، املرجع السابق، ص 1
هذا  ؛قواعد املشروعية يريب هعاألجنيب وال من املراقبة أو التنصت حمل نقد وجدل يف الفقه لاليت جتع عيقاتمن بني أكثر امل 2

قانونية الآلليات ايرى البعض ضرورة تفعيل  ،املوضوع االنوع من األفعال يف البحث عن األدلة، ويف خضم هذا النقاش حول هذ
 :وذلك من خالل استخدام األدوات التالية ،حلماية اخلصوصية من االنتهاكات اليت قد تلحقها من خالل هذا اإلجراء

من الضوابط اليت يتوجب احرتامها يف حال اللجوء إىل إجراء املراقبة هو ضابط اخلصوصية  الخصوصية التقليدية: - أ
 وإن كان هذا املفهوم غري متفق عليه يف الفقه وخيتلف من بيئة إىل أخرى. ،مبفهومها التقليدي

فنحن هنا نتكلم عن  ،حلياة اإلنسان اخلاص متثل اخلصوصية احلديثة نوع متطور من التصور الفكري الخصوصية الحديثة: - ب
الربيد  ،ويظهر ذلك من خالل البيانات الشخصية ،اخلصوصية يف واقع افرتاضي يشكل امتداد حلياة اإلنسان يف الواقع

 اإللكرتوين، واحلسابات البنكية، والصور الشخصية. 
املراسالت اإللكرتونية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية،  فؤاد أمني السيد حممد، جرائم مراقبة ظر:ـــــناصيل التفلمزيد من ا

 .39-38، ص 2016مصر، 
"أي تراسل أو إرسال أو استقبال  :االتصاالت اإللكرتونية على أهنا 04-09من القانون  2عرفت الفقرة "و" من املادة  3

 أي وسيلة إلكرتونية".عالمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات خمتلفة بواسطة 
 . السالف الذكر 04-09رقن:  من القانون 6املادة  4
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أن تكون مراقبة االتصاالت اإللكرتونية "بإذن" يصدر من السلطات القضائية املخولة بذلك،  -4
 ،تبة عنه للبطالنرت حىت ال تتعرض النتائج امل ،ويشرتط يف هذا اإلذن أن يستويف عدة شروط

 :1ي          وتتمثل هذه الشروط ف
واألماكن  ،ليت تسمح بالتعرف على االتصاالت املطلوب التقاطهاأن يتضمن كل العناصر ا -

 املقصودة وطبيعتها )سكنية أو غريها(.
 اجلرمية اليت تربر اللجوء إىل هذا التدبري ومدهتا. -
أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات  (4)أن يسلم اإلذن مكتوب ملدة أقصاها أربعة  -

والزمنية، ويستثىن من هذه احلالة اجلرائم  التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية
املوصوفة جبرائم اإلرهاب، أو التخريب، أو املاسة بأمن الدولة، واليت يصدر إذن املراقبة اخلاص 
هبا من قبل النائب العام لدى جملس قضاء اجلزائر، والذي خيتص مبنح اإلذن لضباط الشرطة 

حيث تكون مدة هذا  ،نولوجيا اإلعالم واالتصالالقضائية املنتمني هليئة الوقاية من جرائم تك
أشهر قابلة للتجديد على أساس تقرير يبني طبيعة الرتتيبات التقنية املستعملة  (6) اإلذن ستة

 .واألغراض املوجهة هلا
حترير حمضر بالعمليات وآليات وضع الرتتيبات التقنية اليت تسمح املراقبة، ويكون ذلك من طرف  -5

 وفقا  ملا نصت عليه ئية املأذون له أو املناب من طرف القاضي املختصضابط الشرطة القضا
 .9مكرر 65املادة 
ولكن هل هناك حاالت ميكن  ،يف حال احرتام هذه الشروط تكون املراقبة كإجراء صحيحةو 

  ؟ أو بدون إذن ؟ لجأ فيها ألحد طرق املراقبة دون أخد إذن من السلطات املختصةأن يُ 
باعتبار اإلذن حيقق ضمانات  استحالة هذا األمر؛ه يف التشريع اجلزائري ما هو معمول بإن 

للدستور، ولكن يف بعض التشريعات  إلجراء وحلماية خصوصية األفراد احملمية وفقا  اأساسية لصحة 
 :2التاليةلالستثناءات  املقارنة  ميكن ذلك تطبيقا  

                                                           

أعاله كل العناصر  5مكرر  65"دجب أن يتضمن اإلذن املذكور يف املادة  :على 22-06من القانون  7مكرر  65تنص املادة  1
ريها واجلرمية اليت تربر للجوء إىل هذه اليت تسمح بالتعرف على االتصاالت املطلوب التقاطها واألماكن املقصودة سكنية أو غ

شهور قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري والتحقيق ضمن  (4)يسلم اإلذن مكتوب ملدة أقصاها أربعة  التدابري ومدهتا.
 نفس الشروط الشكلية والزمنية".

 .235-231حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص ص  2
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جأ بعض التشريعات إىل العمل هبذا تل المراقبة المعتادة لعمل الشبكة من قبل مزود الخدمة: .أ 
ومن بني هذه  ،قد يصيب أنظمتهم املعلوماتية أو االتصالية ألي طارئ أو ضرر االستثناء حتسبا  

كيل و أو  ،أو موظف ،أو مدير ،ل لوحة التحويلغالتشريع األمريكي الذي يسمح ملش ؛التشريعات
أو  ،ة استخدام نقل اتصال سلكيلكرتونية إمكانياإلسلكية أو اللدى مزود خدمة االتصاالت 

حبيث  ،للجوء إىل مراقبة وكشف استخدام أي اتصال يف السياق العادي لوظيفتهاأو  ،إلكرتوين
 .1يكون ذلك ضروري للقيام بعمله أو حلماية حق ملكية مزود اخلدمة

هو  ستثناءات اليت نص عليها القانون األمريكيمن بني اإل على شكوك المشترك: المراقبة بناء   .ب 
ذلك وقرر  ،ص هذا االستثناء ضحايا اهلجوم على احلاسوبوخي ،على شكوك املشرتك املراقبة بناء  

 الشروط اآلتية: بتوافر
 مساح مالك أو مشغل احلاسوب بأن تتم عملية مراقبة االتصاالت. -
 يف التحقيق وبشكل قانوين. أن يكون الشخص الذي يتوىل مراقبة االتصال عضوا   -
ولة عند الشخص الذي يقوم مبراقبة حمتويات منتهك احلاسوب ذو الصلة توفر أسباب معق -

 بالتحقيق.
 أن ال تتطرق املراقبة لغري االتصاالت اليت مت بثها من قبل املنتهك. -

كذلك من بني االستثناءات   ةتعترب هذه الصور  على موافقة أحد أطراف التصال: المراقبة بناء    .ج 
 على موافقة أحد األطراف. راقبة االتصاالت وذلك بناء  اليت قررها املشرع األمريكي يف م

                                                           

ة تتلخص وقائعها يف أن رجال الضبط القضائي كانوا يتقصون جرمية اختطاف، وقد جلأ املختطف ومن األمثلة هذه احلالة قضي 1
مقلد، مما أدى برجال الضبط القضائي إىل االستعانة مبزود خدمات االتصاالت  هاتف نقاليف قضية احلال إىل استخدام خط 

حالة االعتداء على حقوق املزودين لتلك اخلدمات، ويف  إىل أن القانون يسمح بذلك يف استنادا  السلكية من أجل مراقبة اخلط 
دجب أن تبدأ مبادرة مراقبة اخلط من طرف  USC§2511(2) (a) i18للقسم  صدد حكم احملكمة يف هذه القضية أقرت أنه وفقا  

ز ملزود اخلدمة أن احملكمة  أنه دجو  تومن مث تبليغ رجال الضبط وليس العكس، كما أقر  ،مزود اخلدمة مبناسبة أداءهم لعملهم
يقوم باملراقبة يف إطار مكافحة الغش والسرقة على اخلدمات اليت يقدموهنا، ويتضح من هذه القضية أن املشرع األمريكي ضبط 

 :اآلتي     ة دور مزود اخلدمات بدون إذن بالشروط
 ممتلكاته.أن يكون مزود اخلدمات ضحية جرمية، ويعمل على مراقبة االتصال من أجل محاية حقوقه و  -
 تأكد السلطات من أن مزود اخلدمات عمد إىل املراقبة من أجل محاية حقوقه وممتلكاته. -
 ا لتوجيه من السلطات ألي غرض كان، بأن ال تكون املراقبة متت وفق   -
 .232 حممود حممد حممود جابر،  املرجع نفسه ص ظر:ــــــــــــان
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 ف النقال: ــــــمراقبة باستخدام الهاتــــصور ال -ثا  ـــــثال

وتتمثل هذه  ،كن تصور مراقبة اهلاتف النقال من خالهلا م هناك العديد من احلاالت اليت يُ       
 الصور يف:

 النقال:  جوار الهاتفـي تتم بــــمحادثات التـالتقاط ال -1
حيث تتم عن طريق تشغيل ميكرفون  ؛تعترب هذه امليزة من أكثر الوسائل وأكثر استخداما        

وتتوفر هذه اخلدمة  ،واستخدامه يف اسرتاق السمع على ما يدور بالقرب منه ،اهلاتف النقال عن بعد
بني أكثر الدول  ، ومنأو مغلقا   يف مجيع احلاالت اليت يكون عليها اهلاتف سواء كان مفتوحا  

 .1فيما يتعلق باجلرمية املنظمة خصوصا   ،هلذا الطريقة الواليات املتحدة األمريكية استخداما  
 بها: ـــــــــتشغيل كاميرا الهاتف المحمول دون علم صاح -2

متثل هذه الطريقة واحد من أهم الطرق اليت قد يلجأ إليها يف املراقبة عن طريق اهلاتف النقال،       
تعتمد هذه امليزة على التحكم يف الكامريا امللحقة باجلهاز اليت تعمل على التقاط كل ما يدور  حيث
، ولعل بعكس الطريقة (مغلقمفتوح/)بغض النظر عن الوضعية اليت يكون عليها اهلاتف النقال  ،حوهلا

مما جعل  ،من قبل جهات التحقيق والقضاء نا  ااألسلوب من املراقبة استحس االسابقة مل يلق هذ
 .2استخدامه مقصور على الفئات اإلجرامية دون غريها

 اكن تواجده: ـــــــتبع حائز جهاز الهاتف ومعرفة أمـــــــت -3
من بني أهم امليزات اليت تتيحها اهلواتف النقال هي خدمة املوقع واليت ساِهت يف كثري من       

لشرحية املوصولة باهلاتف النقال إمكانية العمل احلاالت يف تقفي أثر اجلناة والقبض عليهم، كما تتيح ا
وذلك من خالل تتبع  ،هبذه امليزة وذلك عن طريق التعاون مع الشركة اليت تقدم خدمة االتصال

 .3املكاملات اليت قام املشبه فيه أو املتهم بالقيام هبا
                                                           

خالل اهلاتف احملمول يف التحقيق اجلنائي، دراسة مقدمة إىل مؤمتر اجلوانب  أشرف توفيق مشس الدين، املراقبة والتنصت من 1
 .427، ص 2010القانونية واالقتصادية للهاتف احملمول الذي تعقده كلية احلقوق جبامعة بنها، 

 .428أشرف توفيق مشس الدين، نفس املرجع، ص:  2
 .429أشرف توفيق مشس الدين، نفس املرجع، ص:  3
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 سي يرسل إليه:ــــــي الهاتف النقال عن طريق برنامج تجســــالتحكم ف -4
حبيث تعتمد على إرسال برنامج خبيث عن  ،من بني أكثر الصور خطورة هي هذه الصورة      

 اوجتعل من اهلاتف النقال حتت سيطرة هذ ،أو عن طريق الربيد اإللكرتوين ،طريق رسالة نصية
 وبالتايل مراقبة كل املهام اليت يقوم هبا هذا اهلاتف. ،الربنامج

 سرب.ــــــــالتإجراء ي: ـــــــفرع الثانـــال
يف  22-06ميثل التسرب أحد اإلجراءات احلديثة اليت نص عليها املشرع مبوجب القانون رقم    

إىل يتم التطرق من خالل هذا الفرع و ، يف ق إ ج ج 18مكرر  65إىل املواد  11مكرر 65املواد من 
 ثانيا ( على النحو التايل:هذه العملية )الشروط اليت دجب توفرها يف مفهوم إجراء التسرب )أوال (، وإىل 

 التسرب:  مفهوم إجــــــراء -أول  

واليت  ،من قانون اإلجراءات اجلزائية 12مكرر  65عرف املشرع اجلزائري التسرب مبوجب املادة       
"يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، حتت مسؤولية ضابط  أن: نصت على

يق العملية، مبراقبة األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جناية أو جنحة الشرطة القضائية املكلف بتنس
يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن  بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك هلم أو خاف.

 مكرر 65يستعمل، هلذا الغرض، هوية مستعارة، وأن يرتكب عند الضرورة األفعال املذكورة يف املادة 
 .طائلة البطالن، أن تشكل هذه األفعال حتريضا على ارتكاب جرائم"أدناه، وال دجوز حتت  14

نستنتج من خالل التعريف السابق أن التسرب هو نوع من أنواع املراقبة يعتمد على وعليه 
على أن يقوم  ،وذلك حتت إشراف ضابط يسمى مبنسق العملية ،تسخري أحد أفراد الضبطية القضائية

باعتباره فاعل أصلي أو شريك أو جمرد خاف،  ،عن طريق العمل معهم املتسرب مبراقبة املشتبه فيهم
مع إمكانية استعمال هوية مستعارة حىت حيمي نفسه أو عائلته من أي هتديد قد يلحق به، كما منع 
املشرع املتسرب من حتريض املشتبه فيهم على ارتكاب اجلرمية حتت طائلة بطالن، وأتاح املشرع 

 أنه: واليت نصت على ،14 مكرر 65األفعال املنصوص عليها يف املادة للمتسرب أن يرتكب بعض 
"ميكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية املرخص هلم بإجراء عمليات التسرب واألشخاص الذين 

 ي:      القيام مبا يأت يسخروهنم هلذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولني جزائيا  
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اء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعط -
 متحصل عليها من ارتكاب اجلرائم أو مستعملة يف ارتكاهبا.

وكذا  ،استعمال أو ضع حتت تصرف مرتكيب هذه اجلرائم الوسائل ذات الطابع القانوين أو املايل -
 .تصال"وسائل النقل أو التخزين أو اإليواء أو احلفظ أو اإل

 سرب: ــــالتإجــــــــراء شروط  -ا  ــــثاني

 :ية        اآلتدجب أن تتوفر فيه الشروط  ،وغري معرض للبطالن ا  صحيح حىت يكون التسرب إجراء        

سواء من طرف النيابة العامة أو قاضي  ،أن يكون بتكليف من السلطات القضائية املختصة -1
 التحقيق بعد إخطار وكيل اجلمهورية.

 . 1من قانون اإلجراءات اجلزائية 5 مكرر 65املادة  يف اجلرائم املنصوص عليهاأن يكون يف إحدى  -2
 :اآلتية ويشمل هذا اإلذن املواصفات ،أن يكون التسرب بإذن من السلطات املختصة -3

وإال   ،11مكرر  65لنص املادة  تطبيقا   ،مبقتضيات التحري والتحقيق أن يسلم اإلذن عمال   -
 ،كان اإلذن باطال  

 ،اإلذن مكتوب حتت طائلة البطالنأن يكون   -
 ،حتت طائلة البطالن سببا  أن يكون مُ   -
من املادة  2حيث نصت الفقرة  ،أن يذكر يف اإلذن طبيعة اجلرمية اليت ينصب عليها اإلذن  -

 ،"تذكر يف اإلذن اجلرمية اليت تربر اللجوء إىل هذا اإلجراء..." أن: على 15مكرر  65
 ،ية الذي تتم العملية حتت مسؤوليتهذكر هوية ضابط الشرطة القضائ -
أشهر مع إمكانية جتديدها كل ما  (04) واليت يف الغالب ال تتجاوز األربعة ،حتديد مدة اإلذن -

 .لنفس الشروط الشكلية والزمنية وفقا   ،اقتضت ضرورة التحريات التحقيق ذلك
 

                                                           

مكرر  65"عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق يف إحدى اجلرائم املذكورة يف املادة  :على 11مكرر  65دة تنص املا 1
أعاله، دجوز لوكيل اجلمهورية أو لقاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل اجلمهورية، أن يأذن حتت رقابته حسب احلالة مبباشرة عملية 

 ه". التسرب ضمن الشروط املبينة يف املواد أدنا
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 : ةــيــرونـــجرائم اإللكتــي الــــالتسرب فمـــمارسة إجراء طرق  -ا  ثـــــثال
كوسيلة للبحث والتحري عن   ،التسربإجراء ن أول سؤال يتبادر إىل الذهن هو مدى مالئمة إ      

واجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف  ،مع اجلرائم ذات الطبيعة اإللكرتونية بصفة عامة ،اجلرائم التقليدية
اضي موازي للعامل الواقعي الذي من املعلوم أن التكنولوجيا فرضت عامل افرت و النقال بصفة خاصة، 

نعيشه اليوم، هذا العامل حيمل يف طياته مجيع اخلصائص اليت يعتمد عليها العامل الواقعي، مما دجعل 
كون هناك تأو أن  ،به فيهاتالتسرب يتم عن طريق انضمام املتسرب لصفحات ومواقع يكون مش

خاصة فيما  يتعلق باجلرمية املنظمة  ،مية مادالئل قوية تشري إىل ختطيط هؤالء اجلناة إىل ارتكاب جر 
، فيضطر املتسرب إىل اإلنضمام ملثل هذه اجملموعات والصفحات اإللكرتونية هبوية العابرة للحدود

  .1وِهية، قاصدا  من وراء ذلك احلصول على معلومات متكنه من اإلطاحة بعناصر هذه اجملموعة
 

 ات.  ــــــخدمـد الزو ـــــــماإلستعانـــــة الفرع الثالث: 
فيما يتعلق  ،زود اخلدمات من بني الطرق اليت استعانت هبا التشريعاتإجراء اإلستعانة مبيعترب  

ويلعب هذا املزود دور كبري سواء يف الوقاية من اجلرمية قبل  ،تصالجلرائم املرتكبة بواسطة وسائل اإلبا
 .رميةأو حىت يف املساعدة يف الكشف عن مرتكب اجل ،ارتكاهبا

لإللتزامات  ونظرا  ألِهية هذا اإلجراء، يتم التطرق لتحديد مفهوم مقدم اخلدمات )أوال (، مث
   املفروضة عليه )ثانيا (، وبيان ذلك على النحو التال        ي:

 ات: ــــخدمــقدم الــــف مـــعريـــت -أول  

أي   -1واليت جاء فيها: " ،ملادة الثانيةمن ا "د" ةيف الفقر  اتعرف املشرع اجلزائري مقدم اخلدم      
كيان عام أو خاص يقدم ملستعملي خدماته، القدرة على االتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/أو 

لفائدة خدمة  ،وأي كيان آخر يقوم مبعاجلة أو ختزين معطيات معلوماتية -2 نظام االتصاالت.
 .2تصال املذكورة أو ملستعمليها"اإل

                                                           

، 2012رشيدة بوبكر، جرائم اإلعتداء على نظم املعاجلة اآللية يف التشريع اجلزائري واملقارن، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  1
 .434ص 

صت واليت ن ،من املادة األوىل من االتفاقية املتعلقة باجلرمية اإللكرتونية املنعقدة يف بودابست "ج"تتقارب هذه املادة مع الفقرة  2
أي كيان عام أو خاص يقدم ملستخدمي اخلدمة اخلاصة به القدرة على االتصال عن طريق  -1يقصد مبقدم اخلدمات "" :على
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يف الفقرة الثانية منها على  (02) ية العربية ملكافحة تقنية املعلومات يف مادهتا الثانيةتفاقإلوعرفته ا
"أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود املشرتكني باخلدمات للتواصل بواسطة تقنية : أنه

 املعلومات، أو يقوم مبعاجلة أو ختزين املعلومات نيابة عن خدمة االتصاالت أو مستخدميها". 

"أي شخص  :تصاالت املصري الذي عرفه بأنهومن التعريفات األخرى كذلك تعريف قانون اإل      
  .1تصاالت للغري"طبيعي أو اعتباري، مرخص له من اجلهاز بتقدمي خدمة أو أكثر من خدمات اإل

اخلدمات يف التشريع املصري عبارة  يالسابقة يتضح لنا أن مقدم املفاهيممن خالل وعليه  
القانون اجلزائري الذي يتضح  ، وهذا على خالفقد حيملون الصفة املعنوية أو الطبيعية ،شخاصعن أ

مبا يوحي أن اللفظ قد ينصرف إىل  ؛"كيان عام أو خاص"أي  من نص املادة السابقة أنه أشار بلفظ 
 تفاقيةإلتعريف ايف إليه  رياألشخاص املعنوية دون األشخاص الطبيعية، وهذا على عكس ما أش

 واليت ،عنوي متبوع بعام أو خاصاملطبيعي و الكيان الواليت ذكرت  ،العربية ملكافحة تقنية املعلومات
 املفاهيمتعريفها األكثر دقة، كما نالحظ من خالل  تنصرف على األخري دون األول، مما دجعل

 ،دمة االتصاالتوتزويد خب ،السابقة أن مقدم اخلدمة يضطلع مبهام خمتلفة كتقدمي اخلدمات املعلوماتية
يف الكشف عن اجلرائم  ا  كبري   ا  مما يلعب دور  ،على القيام مبعاجلة أو ختزين معطيات معلوماتية فضال  

 املرتكب بواسطة وسائل االتصاالت. 
 ات: ــــخدمـي الــــات مقدمــــزامـــــالت -يا  ــــــثان

عالم ن اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلاملتعلق بالوقاية م 04-09من القانون  10حددت املادة       
لتزامات اليت دجب على مقدمي اخلدمات مراعاهتا أثناء أداءهم واالتصال ومكافحتها بعض اإل

 :ي      ومتثلت هذه االلتزامات ف ،هامهممل
من خالل تسهيل تسجيل وذلك  ،تقدمي املساعدة للسلطات املكلفة بالتحريات القضائية -1

 مبحتوى االتصاالت يف وقتها. املعطيات ذات الصلة

                                                                                                                                                                 

وأي كيان آخر يقوم مبعاجلة بيانات املعلومات أو ختزينها، نيابة عن خدمة االتصاالت املذكورة أو  -2 نظام معلومايت.
 .مستخدمي هذه اخلدمة"

احلجة  يذ من 03الصادر في  ،تصاالتتنظيم اإلاملتعلق ب 2003لسنة  (10) القانون املصري رقممن  07قرة املادة األوىل ف 1
 .2003لسنة  مكرر 5اجلريدة الرمسية العدد رقم ، م 2003فرباير سنة من  04ل   :  املوافق، ه1423سنة 
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تكليف صادر من سلطات التحقيق طريق كتمان سرية عمليات التحقيق اليت يتم اجنازها عن  -2
 .  1حتت طائلة عقوبات جنائية يف حال إفشاءها

 .حفظ املعلومات املتعلقة بالسري  -3
علومات املتعلقة أناط املشرع اجلزائري مبقدم اخلدمات حفظ امل ،لتزامات السابقةعن اإل فضال  و   
 حتفاظ ب         :وذلك من خالل اإل ،بالسري
 املعطيات اليت تسمح بالتعرف على مستعملي اخلدمة، -
 املعطيات املتعلقة بالتجهيزات الطرفية املستعملة لالتصال، -
 اخلصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال، -
 املستعملة ومقدميها، املعطيات املتعلقة باخلدمات التكميلية املطلوبة أو -
وكذا عناوين املواقع  ،أو املرسل إليهم االتصال ،املعطيات اليت تسمح بالتعرف على املرسل إليه -

 املطلع عليها.

خاصة ما تعلق  ؛أن املشرع شدد على حفظ معلومات اهلاتف 11والواضح من نص املادة   
على معطيات املرسل واملرسل إليه،  وتلك اليت تسمح بالتعرف ،منها بالتعرف على مستعملي اخلدمة

من تاريخ التسجيل،  وذلك بدء   ،حدد املشرع مدة حفظ هذه املعلومات بسنة ،عن ذلك فضال  
وشدد املشرع على عدم احرتام االلتزامات السابقة بفرض عقوبات إدارية وجزائية على املخالف لتلك 

"...دون اإلخالل بالعقوبات اإلدارية  ى:عل 11حيث نص يف الفقرة األخرية من املادة  ؛لتزاماتاإل
املرتتبة على عدم احرتام االلتزامات املنصوص عليها يف هذه املادة، تقوم املسؤولية اجلزائية لألشخاص 
الطبيعيني واملعنويني عندما يؤدي ذلك إىل عرقلة حسن سري التحريات القضائية، ويعاقب الشخص 

 دج. 500.000دج إىل  50.000وبغرامة من  ،سنوات (5)أشهر إىل  (6)الطبيعي باحلبس من ستة 
 .للقواعد املقررة يف قانون العقوبات" يعاقب الشخص املعنوي بالغرامة وفقا  

                                                           

مي اخلدمات تقدمي املساعدة للسلطات املكلفة "يف إطار تطبيق أحكام هذا القانون يتعني على مقد :على 10تنص املادة  1
وبوضع املعطيات اليت يتعني عليهم حفظها  ،بالتحريات القضائية جلمع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى االتصاالت يف حينها

نجزوهنا ويتعني على مقدمي اخلدمات كتمان سرية العمليات اليت ي أدناه، حتت تصرف السلطات املذكورة. 11وفقا للمادة 
 وذلك حتت طائلة العقوبات املقررة إلفشاء أسرار التحري والتحقيق". ،وكذا املعلومات املتصلة هبا ،يطلب من احملققني
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 ي:ـــــــــــالفصل الثان
 قالــــف النـــهاتـة الـــــة بواسطـــــمرتكبــجرائم الــي الـــــبات فـــــة اإلثــــــأدل

ة من بني أكثر األمور اليت يسعى رجال الضبط القضائي والتحقيق البحث تعترب األدلة اجلنائي 
عتمد عليه يف وجود متابعة جنائية من عدمها، وهبا تتحدد نسبة عنها، فهي اجلوهر األساسي الذي يُ 

ويتحدد مركزه القانوين كمتهم، ويعمل رجال القضاء من خالل األدوات السابقة  ،اجلرمية إىل الفاعل
 العمل على حتصيل هذه األدلة.الذكر على 

بني أدلة قولية   ؛تتنوع األدلة اجلنائية اليت حددها املشرع مبوجب قانون اإلجراءات اجلزائيةو  
كاالعرتاف والشهادة، وفنية كاخلربة، وعلمية كالدليل التقَن، وتعترب هذه األدلة يف وجهة نظر 

احلاالت إىل السلطة التقديرية للقاضي  وختضع يف مجيع ،القاضي اجلنائي ذات قوة وحجية متساوية
 فهو يأخذ منها ما يشاء ويطرح ما يشاء.

صدد معاجلة اجلرمية املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال ذات الطبيعة من جانب آخر، وب 
؟ األدلة اليت يتحقق هبا الكشف عن هذا النوع من اجلرائم  البحث عن تطرح إشكالية ،اإللكرتونية

  ؟ إلثبات هذه اجلرمية تصلح ألن تكون دليال  هل مجيع األدلة ف

حتديد مسار األدلة اليت  بناء على هذه التساؤالت، ومن أجل اإلجابة عنها يتم يف هذا الفصل
 تلك اليت تكون حصر هذه األدلة يفكما يتم  ،يتوجب تقصيها يف البحث عن هذا النوع من اجلرائم

 وحتمل الطبيعة اإللكرتونية. ،بواسطة اهلاتف النقال كبتمع اجلرائم اليت تر  ا  وجتانس أكثر وقعا  

الشهادة واخلربة ودورها يف الكشف لذلك، وبناء على ما ذكر، يتم التطرق يف هذا الفصل إىل 
الدليل الرقمي وأِهيته يف التطرق إىل عن اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال )املبحث األول(، مث 

 اجلرائم )املبحث الثاين(.الكشف عن مثل هذا النوع من 
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 المبحث األول:
 .فـي الجرائم الـــمرتكبة بواسطة الهاتـــــف النقال برةـــخـــهادة والــــــــالش

 

 ،حلقيقةإىل اتعترب الشهادة واخلربة أحد أهم األدلة اليت يعتمد عليها القضاء يف الوصول    
الضوء على دور ، يتم تسليط الل هذا املبحثمن خو وكشف هوية مرتكب الفعل اإلجرامي، لذلك 

الشهادة واخلربة يف الكشف عن اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال، وعن امليزات اليت ختتلف فيها 
 .الشهادة واخلربة فيما يتعلق باجلرائم اإللكرتونية عن غريها من اجلرائم األخرى

(، املطلب األول)املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال  يتم التطرق إىل الشهادة كدليل إثبات يف اجلرائم
 .(املطلب الثاين) اخلربةمث إىل إجراء 

   .الجرائم الـــمرتكبة بواسطة الهاتـــــف النقال في مطلب األول: الشهادةــال
عرفتها معظم التشريعات القانونية القدمية  قدما ، 1تعترب الشهادة من بني أكثر األدلة اجلنائية 

باالعتماد على ما  ،واحلديثة، وتتخذ الشهادة صورة َّنطية تعتمد على إقامة الدليل على أحدهممنها 
من يتم التطرق شهده شخص آخر أثناء ارتكاب املتهم للفعل الذي حيظره القانون، لذلك سوف 

  .لشاهد املعلومايت )الفرع الثاين(مث لفهوم الشهادة )الفرع األول(، ملخالل هذا املطلب 
 وم الشهادة.ــــــــع األول: مفهالفر 

ونتطرق يف هذا الفرع لتعريف الشهادة )أوال (، مث التزامات الشاهد القانونية )ثانيا (، على النحو       
 التايل:

                                                           

"الوسيلة اإلثباتية املشروعة اليت تسهم يف حتقيق حالة اليقني لدى القاضي بطريقة سائغة يطمئن إليها،  :يعرف الدليل على أنه 1
نظر األوىل على مستوى ال ةفيما ميكن تعريف الدليل اجلنائي من خالل وجه ،ا رتبه عليها من أحكام"إىل م وأن تؤدي عقال  

ا بوقوع "احلجية احملدودة اليت تستخلص من ظاهرة أو واقعة أو تصرف مادي أو معنوي، يولد اقتناع   :ويعرف بأنه ،التحقيق
ه فيه أو نفيها عنه، ومبا خيول اختاذ بعض اإلجراءات املاسة حبرية املشتبه جرمية أو أحد وقائعها بالقدر الكايف إلسنادها إىل املشتب

"احلجية القضائية الناشئة يف نفس القاضي ووجدانه، واليت  :أما على مستوى مرحلة التحقيق فهو يعرف على أنه ،فيه"
حلقيقة اإلجرائية، حبيث يولد على ظهورها تستخلص من واقعة أو ظاهرة حقيقية أو مادية أو معنوية متعلقة باجلرمية، تقوده إىل ا

أو  ،أو واقعة من وقائعها أو أمر مرتبط هبا ،على ساحة اإلثبات لدى القاضي االقتناع القضائي بوقوع اجلرمية بأركاهنا القانونية
ئم املعلوماتية عابرة احلدود ظر: حممد محد عمر الغياثني، اجلرا           ان .متصل هبا، وإسنادها إىل متهم معني بذاته أو نفي ذلك"

"دراسة مقارنة"، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه يف القانون اجلنائي، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، املوسم اجلامعي 
    .191-190، ص 2012-2013
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  هادة:ــــــف الشـــعريــــت -أول  
اهده أو "وسيلة إثبات مبقتضاها يديل الشاهد مبعلومات عما ش :بأهنا الشهادة 1يعرف البعض      

مسعه أو أدركه حبواسه عن طريق واقعة معينة أو ظروف خاصة باجلرمية أو عن اجلرمية برمتها أمام 
ما يقر به الشخص أمام احملكمة عن وقائع قد ": بأهنا 2، ويعرفها آخرسلطة التحقيق أو احلكم"

  .يكون رآها أو مسع هبا وتكون مرتبطة باجلرمية اليت فتح من أجل التحقيق فيها"

الشهادة عبارة عن إدالء أو إقرار يقوم به شخص معني بصفته حضر واقعة  يتبني من ذلك بأن
وتتكون لديه ، حبيث حيضر مجيع وقائع هذه اجلرمية حال ارتكاهبا ،وذلك عن طريق الرؤية ،معينة

 السابقة حتديد ملفاهيمعلى ا كان يعابوإن   ،صورة عامة حول هذه اجلرمية، أو عن طريق السماع
وإن كان يف نظرنا  ،لذهن هو السماع بصفة عامةإىل احيث أن ما يتبادر  ،املقصود بالسماع بدقة

األول   املفهومأن  ومما يذكر كذلك ات اليت متت وقت ارتكاب اجلرمية،املقصود منه هو مساع اجملري
 عد بصاحبها كشاهد.حيث حدد مجيع الصور اليت ميكن أن يُ  كان مفصال  

أن نعرف الشهادة على أهنا إقرار قضائي يقوم به شخص يدعى الشاهد أمام ومما سبق ميكن  
   .هيئة التحقيق أو احلكم عن وقائع أو جمريات متعلقة جبرمية ما

 د: ــــــــزامات الشاهــتـال -يا  ـــــــثان
واليت مت النص عليها مبوجب قانون  ،على الشاهد العديد من االلتزامات تفرض الشهادة      

 :نوردها على النحو التايلواليت  ،إلجراءات اجلزائيةا

  حضور:ــزام بالـــــــــاللت -1
أو حىت يف  ،ئية اجلزائريااجلز  اإلجراءاتعليها مبوجب قانون مت النص  أهم النقاط اليت يُعد من      

ن طريق أو ع ،حيث أمر املشرع اجلزائري بإحضار الشاهد بصفة رضائية طواعية ،القوانني املقارنة

                                                           

  .32، ص 2011، القاهرة، دار النهضة العربيةمصطفي يوسف، احلماية القانونية للشاهد، ب. ط،  1
دراسة يف التشريع اجلزائري واملغريب والتونسي، جملة دفاتر  :يةبماينو جياليل، احلماية القانونية ألمن الشهود يف التشريعات املغار  2

 . 16، ص 2016 ، جانفي-ورقلة–، العدد الربع عشر، جامعة قاصدي مرباح والقانون السياسة
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 89و 88 ادتاناملعليه وهذا ما نصت  ،تسخري القوات العمومية مع إمكانية تسليط عقوبات عليه
 . 1من قانون اإلجراءات اجلزائية

  ين:ــــيمـــال أداء -2
شرط أن يكون هذا ب ،اليمني أداءمن االلتزامات املهمة اليت تقع على عاتق الشاهد هو       

من قانون اإلجراءات  93/2نص املادة يف وهو ما يتضح  ،عشر فما فوقستة من العمر  بالغا  الشاهد 
 ."وتسمع شهادة القصر إىل سن السادسة عشر بغري خلف ميني" ، واليت نصت:اجلزائية اجلزائري

 : هادةــــــــأداء الش -3
ناع تعترب هذه النقطة من النقاط اجلوهرية فيما يتعلق بالشهادة، حيث ال دجوز للشاهد االمت      

أو  ،خاصة إذا ما وصل إىل علم القاضي معرفة الشاهد مبرتكب اجلناية ،أمام القاضي عن شهادته
مما قد يؤدي إىل تطبيق عقوبات جزائية تتمثل يف احلبس من شهر إىل سنة والغرامة من  ،اجلنحة
 .   2نيالعقوبت اتنيه ىدج أو تطبيق أحد 10.000إىل  1000

 اهد المعلوماتي.ي: الشـــــــــالفرع الثان
وذكر أهم الفئات اليت تدخل  ،طرق إىل تعريف الشاهد املعلومايتسنتمن خالل هذا الفرع  

وذلك على  ،لتزامات اليت تقع على عاتق هذا الشاهدعن ذكر اإل فضال   ،يف هذا النوع من الشهود
 :ي       اآلتالنحو 

  ي:ـــــاتـمعلومـد الـــــف الشاهــــعريــــت -أول  
الفَن صاحب اخلربة والتخصص يف تقنية وعلوم احلاسب، الذي ": بأنه الشاهد املعلومايتيعرف       

 Système de traitementج نظام املعاجلة اآللية للبياناتتكون لديه معلومات جوهرية الزمة لولو 

                                                           

هبا الشاهد من أجل املثول أمام قاضي التحقيق  يعلمزائري على طرق اليت من قانون اإلجراءات اجلزائية اجل 88نصت املادة  1
وجاءت على الشكل التايل: "يستدعي القاضي أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية كل شخص يرى  ،ومساع شهادته

بكتاب  الشهود أيضا   كما دجوز استدعاء  ،وتسلم نسخة من طلب االستدعاء إىل الشخص املطلوب حضوره الفائدة من مساعه.
أما نص املادة  .عن ذلك احلضور طواعية" وهلؤالء األشخاص املطلوب مساعهم فضال   ،عادي موصى عليه أو بالطريق اإلداري

من نفس  97حتدثت عن إمكانية تعرض الشخص لعقوبة يف حال ختلفه عن أداء الشهادة يف إحالة صرحية لنص املادة فقد  89
"يتعني على كل شخص استدعى بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته  :لى الشكل التايلوجاء نصها ع ،القانون

 ...."97أن حيضر ويؤدي اليمني عند االقتضاء ويديل بشهادته وإال عوقب مبقتضى نص املادة 
 .ق.إ.ج.جمن  98نظر املادة ا 2
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informatique  "يعرف أيضا  و  .1إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي التنقيب عن أدلة اجلرمية داخله
"ذلك الشخص صاحب الدراية الفنية بنظم املعلومات واالتصاالت، والذي تكون لديه بأنه: 

 .2معلومات أساسية وجوهرية أو هامة الزمة للولوج يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات أو البيانات"

نه الشخص أن التعريف األول وصف الشاهد املعلومايت بأب يتبني نيوماملفه هذينمن خالل و  
ال خيتلف   بالرغم من أن ذلك ،الذي ميلك معلومات عن جرمية مت ارتكاهبا بواسطة احلاسب اآليل

عن اجلانب املراد احلديث عنه فيما يتعلق باجلرائم املتعلقة باهلاتف النقال من حيث الرتكيبة  كثريا  
وهو  ؛ومايت يف نطاق حمدداملعلوماتية، ومن املالحظ كذلك على هذا التعريف أنه حصر الشاهد املعل

لشاهد، بينما إىل الوصف ينصرف إىل اخلبري أكثر منه نرى أن هذا ا اوإن كن ،"الفَن صاحب اخلربة"
 ،اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال يقاربنرى أن التعريف الثاين عرف الشاهد املعلومايت فيما 

احب دراية مبجال التقنية فيما يتعلق باهلاتف غري أنه ص ،على أنه مل حيدد صفة هلذا الشاهد فضال  
 النقال. 

رة على لشاهد املعلومايت هو كل شخص ذو مقدا القول بأنومن خالل ما سبق ذكره ميكن  
وتكون لديه معلومات أو معطيات تدل على ارتكاب جرمية يف النظام  ،التعامل مع اهلاتف النقال

 يعود مللكية شخص ما. نقال ص ما بواسطة هاتفوضد شخ ،نقالهاتف جبهاز  ةوالبيانات اخلاص

 : فــي مـــجال الــمعلوماتيةواع الشهود ــــأن -ثانيا  
 وميكن إمجال هذه الفئات يف:  ،درج يف قائمة الشهود املعلوماتيونتميكن أن عدة هناك فئات      

  هزة:ـــــغلي األجـــــمش -1
ن عن تشغيل األجهزة واألدوات املتصلة هبا، تتمثل هذه الفئة يف كل األشخاص املسئولو       

عن الذكاء اإللكرتوين  ويشرتط فيهم أن يكونوا على دراية تامة بطرق تشغيل هذه األجهزة، فضال  
 . 3املتطلب يف التعامل مع هذا النوع من األجهزة

                                                           

املعلوماتية )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  أمحد، التزام الشاهد باإلعالم يف اجلرمية الالههاليل عبد  1
 .23 ، ص2008

 .245 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابقة، ص 2
 .23 ، صالسابق املرجع أمحد، الالههاليل عبد  3
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  جة:ـــرمــــبراء البـــــــخ -2
وينقسم  ،ين يكلفون بكتابة أوامر الربامجيطلق لفظ خرباء الربجمة على خمططو الربامج والذ      

 .1هؤالء اخلرباء إىل خمططو برامج التطبيقات وخمططو برامج النظم
  محللون:ـــال -3

 ،مث تقوم بتحليل هذا النظام ،يتمثل احملللون يف الفئة اليت تعمل على جتميع بيانات نظام ما      
عالقات الوظيفية اليت قد جتمع بني هذه واستنتاج ال ،وذلك من خالل تقسيمه إىل وحدات منفصلة

م يف إطار ما يعرف مبخطط تدفق االوحدات، كما تعمل هذه الفئة على تتبع البيانات داخل النظ
 .2البيانات

  مهندسو الصيانة والتصالت: -4
يدخل يف هذه الفئة كل األشخاص الذين توكل هلم أعمال الصيانة اخلاصة باهلاتف النقال       

 .3أو شبكات االتصال املتعلقة هبا ،ناهتاسواء مبكو 
  رو النظم:ـــــــــمدي -5

 .4وكل هلم مهمة تسيري أعمال اإلدارة املتعلقة بالنظام املعلومايتوهم مجيع األشخاص الذين تُ       
 ي باإلعالم: ـــــمعلوماتـزام الشاهد الــــــالت -ثالثا  

ر فيما يتعلق بالشهادة يف اجلرمية اإللكرتونية هو التزام من بني أهم النقاط اجلوهرية اليت قد تثا      
لالزمة ا"التزام الشاهد املعلومايت حائز املعلومات اجلوهرية  :والذي يقصد به ،الشاهد باإلعالم

 ،تتطلبها مصلحة التحقيق والتحري اليتعن أدلة اجلرمية  الخرتاق نظام املعاجلة اآللية للبيانات، حبثا  
وإال تعرض للعقوبات املقررة  ،علم هبا سلطات التحقيق والتحري على سبيل اإللزاميُ وهو مطالب بأن 

  .5لالمتناع عن الشهادة، وذلك يف غري األحوال اليت دجيز له القانون فيها ذلك"
                                                           

 .23 أمحد، نفس املرجع، ص الالههاليل عبد  1

، 2012 املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة،اجلرمية اإللكرتونية، ب.ط،  اعيل،وحممد صادق إمس عبد العال الديريب، 2
  .323ص 

ط، املكتب  على عدنان الفيل، إجراءات التحري ومجع األدلة والتحقيق اإلبتدائي يف اجلرمية املعلوماتية )دراسة مقارنة(، ب. 3
 .63 ، ص2012اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 

 .221 مد موسى، التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكرتونية، املرجع السابق، صمصطفى حم 4
 .25 أمحد، املرجع السابق، ص الاله عبد هاليل 5
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لتزام باإلعالم يف اجلرائم اإللكرتونية يرتبط بامتالك الشاهد أن اإل فهوميتضح من خالل هذا املو 
 شف اجلرمية.كما يساعد يف   ،تكون عبارة عن شفرة أو نظام أو برنامجقد  ،ملعلومات
 ،بني من يرى ضرورة قيام الشاهد املعلومايت باإلعالم واسعا   لتزام باإلعالم جدال  اإلأثار ولقد  

ول دون قيام الشاهد املعلومايت هبذا الواجب، ولذلك د حتُ قألسباب معينة  تبعا   ،وبني من يرفض ذلك
 :ي      اآلتنظر كال الفريقني على الشكل  ةهنستعرض وج

 عارض: ــــمـجاه الــــتاإل -1
جتاه من فرضية أن االلتزامات اليت فرضها املشرع على الشاهد املعلومايت ال ينطلق هذا اإل       

، حبيث ال يفرض عليه 1لذلك ال يتوجب عليه القيام بذلك ،تتضمن مثل هذا النوع من االلتزام
كلمة املرور اليت تسمح بالولوج للنظام، كما ال يتعني عليه طباعة امللفات املسرتجعة من اإلفصاح عن  

 .2ذاكرة نظام معلومايت
 د: ــــــــمؤيـجاه الــــتاإل -2

 :يةالالتضرورة االلتزام باإلعالم وحيتجون باألسباب يؤكد هذا االجتاه  ،خبالف االجتاه السابق      
وذلك حىت يسهل على  ،ضمن املواد القانونية املنظمة هلذا الشأن العمل على إدراج هذا املبدأ -

ويف نفس الوقت محاية للشاهد من خرق سر  ،رجال التحري والتحقيق من أداء مهامهم
 . 3املهنة

يرى البعض من أنصار هذا االجتاه أن االلتزام باإلعالم حبيث  ؛لتزام باإلعالم مبدأ وقائياإل -
أو األجهزة املمتدة التابعة له يف التفتيش  ،اجلهاز بأكمله حيول دون ضبطو  ،يشكل وقاية

 . 4واملعاينة

وذلك باعتبار أن التزام الشاهد  ،نذهب إىل ترجيح الرأي الثاين همن خالل ما سبق عرضو 
سواء القانونية واليت يتوجب على املكلفني هبذه  ،املعلومايت باإلعالم ضروري وفعال من مجيع النواحي

                                                           

 .64 على  عدنان الفيل، املرجع السابق، ص 1
ط، املكتب اجلامعي  ب.رشاد خالد عمر، املشاكل القانونية والفنية للتحقيق يف اجلرائم املعلوماتية )دراسة حتليلية مقارنة(،  2

 .152، ص 2018احلديث، اإلسكندرية، 
 .26أمحد، املرجع السابق، ص  الالههاليل عبد  3
 .152رشاد خالد عمر، املرجع السابق، ص  4
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الذي قد يكشف سر من أسرار وظيفته وجب و  ،صوص صرحية حتمي التقَن واملهَناملهام وضع ن
وكذلك مساعدة املكلف بالتحري والتحقيق الذي قد يثقل مبهام كبرية يف التفتيش  ،عليه كتمانه

الذي يكون واسع ومتشعب يف كثري من احلاالت، باإلضافة إىل و  ،واملعاينة يف جمال اجلرمية املعلوماتية
 جلانب الوقائي الذي يعد ضرورة يف مثل هذا النوع من اجلرائم. تفعيل ا

 هاتف النقال: ـجرائم الـــمتصلة بـواع الشهادة الـــــأن -رابعا  
 :نذكر من بينها ،هناك عدة طرق ميكن للشاهد أن يعرب من خالهلا عن شهادته       

  ة:ــــــــالشهادة الفوري  -1
حبيث تكون هذه الشهادة  ،اع الشهادة اليت قد يديل هبا الشاهدمتثل هذه الصورة أحد األنو       

وذلك عن طريق استعمال الشاهد ألحد امليزات االتصالية احلديثة  ،بصورة فورية أمام قاضي اجللسة
بواسطة خدمة املكاملة املرئية أو عرب خدمات اإلنرتنت املتصلة  ،اليت تتيح تواجده بشكل افرتاضي

وذلك على اعتبار أن  ،يت هذا النوع من اإلدالء بالشهادة قبول لدى الفقهباهلاتف النقال، ولق
الشاهد حيقق تواجد تام أمام احملكمة، وقد تكون هذه الطريقة مساعدة بشكل كبري يف تفعيل محاية 

ومن بني الدول اليت تأخذ هبذا النوع الشهادة القضاء األمريكي وذلك يف حال ما رأى  ،الشهود
 . 1ضية املعروضة عليه تستلزم ذلكالقاضي أن الق

 

  ة:ـــــة إلكترونيــــــمكتوبة كتابـالشهادة ال -2
 وذلك عرب ،تعترب هذه الصورة أحد الطرق اليت قد يلجأ إليها الشاهد يف اإلدالء بشهادته      
تعترب هذه الوسيلة من الوسائل اليت مل يشر إليها املشرع و ، BBM أو E-MAILأو   SMSرسائل

غري أنه ميكن أن يستعني بفحوى هذه  ،ئري يف قانون اإلجراءات اجلزائية كوسيلة للشهادةاجلزا
وهو ما نص عليه املشرع كاستثناء على مبدأ الشفوية مبوجب  ،الرسائل على اعتبار أهنا مستندات

ذي ، وهو نفس ما ذهب إليه املشرع املصري ال2من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 233/2املادة 
وهو ما  ،أو القاضي املنتدب بذلك ،أخذ هبا كاستثناء دجوز االستعانة هبا يف حال ما أذنت احملكمة

                                                           

 .244 حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص 1
 .ة مبستندات بتصريح من الرئيس...""...غري أنه دجوز هلم بصفة استثنائية االستعان أن: على 233/2تنص املادة  2
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ة أحد املبادئ ياعتبار أن الشفاهإىل ويرجع ذلك  ،من قانون اإلثبات املصري 90نصت عليه املادة 
 .1األساسية اليت تقوم عليها الشهادة

 

 لهاتف النقال: ق اــــــن طريــــــالشهادة المسجلة ع -3
 ،متثل هذه الصورة أحد األشكال اليت قد تصنف على أهنا شهادة من خالل اهلاتف النقال      

مث حيتفظ هبذا التسجيل إىل أن يعرض على  ،حبيث تعتمد على التسجيل يف وقت سابق للمحاكمة
ون هذا الدليل عبارة وقد يك ،وتواجهه مبا ورد فيه ، بدورها تعرضه على اجلاينيتالو  ،حمكمة املوضوع

 . 2عن تسجيل صويت أو فيديو أو رسالة مكتوبة

الشهادة يف جمال جرائم اهلاتف  تؤدى هبااليت قد  طرقلصور السابقة للا من خالل عرضوعليه 
أو حىت عصرنة قطاع العدالة ملواكبة هذا النوع من األدوات  ،نرى أن خصوصية هذه اجلرائم ،النقال

إال أن هذا دجعلنا نتحفظ على قبول الصورة  ،جلرائم يتعني محاية الشهود فيهاقد تفرضه ظروف معينة 
 :اآليت يفوذلك لعدة اعتبارات نوردها  ،الثانية والثالثة باخلصوص كنوع من أنواع الشهادة

 

شكل كبري يف تكوين بواليت تساهم  ،وهو الشفوية ؛خمالفة شرط جوهري من شروط الشهادة -
 االقتناع لدى القاضي.

 املناقشة: إن مناقشة الدليل تعترب من بني الضمانات اليت تفرضها احملاكمة العادلة. -
 به علىئية ال ميكن األخذ اتربير البعض للمسألة كوهنا استثناء نص عليه قانون اإلجراءات اجلز  -

 صور ما مل يوجد نص صريح على ذلك.الالنوع من  اومحله للقياس على هذ ،اإلطالق
أو أن يسجل له  ،رسالة نصيةاجلاين  أن إرسال حيث نرى ،دة واالعرتافاخللط بني الشها  -

 عرتاف أكثر منها الشهادة.  قد تدخل يف باب اإل ،أو تسجيل صويت ،فيديو
 
 
 

                                                           

 .164 حممود عمر حممود، املرجع السابق، ص 1
أمحد محد اهلل، اإلثبات اجلنائي يف جرائم إساءة استعمال اهلاتف النقال، جملة كلية القانون للعلوم و  أمل فاضل عبد خشان، 2

 .332 ، ص01/02/2015: بتاريخ ركوك،جامعة ك ،1 ج ،القانونية والسياسية، اجمللد الرابع، العدد الثاين عشر



 قالـــف النـــــة الهاتــــة بواسطــــــمرتكبـم الــــــجرائن الــــية مــــــــة اإلجرائــــــحمايـال: يــــــــــالباب الثان
 

183 

 

 .الجرائم الـــمرتكبة بواسطة الهاتـــــف النقال في برةـــــخــــي: الـــــــمطلب الثانـــال
وإثبات  ،ئية اليت يلجأ إليها القضاء يف الكشف عن اجلرميةمتثل اخلربة أحد األساليب القضا 

يف اجلرائم ذات الطبيعة العلمية والفنية، لذلك  كبريا    ل اخلربة حيزا  غوقوعها ونسبتها إىل شخص، وتش
ولتوضيح أحكامها فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة  ،يف اجلرمية املعلوماتية ةإليها بنسبة كبري يتم اللجوء 

 )الفرع الثاين(. لخربة التقنيةمث لاخلربة )الفرع األول(، هلاتف النقال، نتطرق ملفهوم بواسطة ا
 خبرة.ـــــــــفهوم الــــفرع األول: مـــــال

وذلك )ثانيا (، ، والشروط املتطلبة فيها )أوال ( إىل تعريف اخلربة يتم التطرقمن خالل هذا الفرع       
 :على النحو التايل

 خبرة: ـــــف الــــــتعري -أول  
يف شأن واقعة ذات أِهية يف الدعوى  ا  ي"إبداء رأي فَن من شخص خمتص فن تعرف اخلربة بأهنا:      

 .2"معرفة فنية خاصة بأمور معينة تتجاوز اختصاص احملقق": وتعرف أيضا  بأهنا .1اجلنائية"
خمتص يف جمال من أن اخلربة عبارة عن رأي يصدر من يتضح من خالل هذين املفهومني 

حبيث يكون املختص يف متابعة الدعوى  ،اجملاالت اليت تتطلب دراية واسعة من الشخص املكلف
 قليل العلم والدراية يف هذا اجملال. اوالتحقيق فيه

 خبرة: ــــالالتي تحكم عملية ط ــــضوابال -ثانيا  
وذلك حىت يتحقق اهلدف   ،دة شروطتعترب اخلربة من األعمال القضائية اليت ضبطها املشرع بع      

 :اآليتنتطرق هلذه الضوابط على الشكل سو  ،املراد منها
  ير:ـــــبـخـــدب الــــــن -1

حيث جند أن القانون  ،تعترب عملية ندب اخلبري من بني أهم األمور اليت قام القانون بتنظيمها      
 أن: واليت نصت على ،.ج.جإ.قمن  143اجلزائري نص على مثل هذا اإلجراء مبوجب املادة 

على  "جلهات التحقيق أو احلكم عندما تعرض هلا مسألة ذات طابع فَن أن تأمر بندب خبري إما بناء  
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه ال موجب  وإما من تلقاء نفسها أو من اخلصوم. ،طلب النيابة العامة

                                                           

 . 198 ، ص2015األوىل، دار الفكر والقانون، املنصورة،  ط.شريف أمحد الطباخ، اإلثبات اجلنائي يف ضوء الفقه والقضاء،  1
 .345 ، ص2010الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ط. ،1 فوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ج 2
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ا من تاريخ يوم   (30) يف أجل ثالثني ببا  مس ا  أن يصدر يف ذلك أمر  ،فعليه لالستجابة لطلب اخلربة
وإذا مل يبت قاضي التحقيق يف األجل املذكور، ميكن الطرف املعَن إخطار غرفة  استالمه الطلب.

للفصل يف الطلب تسري من تاريخ  يوما   (30)أيام، وهلذه األخرية أجل  (10) االهتام مباشرة خالل
يقوم اخلرباء بأداء مهامهم حتت مراقبة قاضي التحقيق و  ويكون قرارها غري قابل ألي طعن. إخطارها.

 أمرت بإجراء اخلربة."أو القاضي الذي تعينه اجلهة القضائية اليت 
أو  ،على طلب من النيابة العامة من خالل هذه املادة يتضح أن اخلبري يتم انتدابه إما بناء  و        

سلطة انتداب اخلبري من عدمها أوكلها  أو احلكم أو اخلصوم، واملالحظ كذلك أن ،جهات التحقيق
يوم  (30)الذي دجوز له البت يف انتداب اخلبري من عدمه يف مدة ال تتجاوز  ،املشرع لقاضي التحقيق

رفة االهتام يف حالة عدم غعلى أن يصدر قرار مسبب يف حالة الرفض، مع إمكانية إخطار املتضرر ل
ية املمنوحة له، وميارس اخلرباء مهامهم حتت رقابة بت قاضي التحقيق يف الطلب يف املدة القانون

 أو أي قاضي آخر تنتدبه اجلهة القضائية اليت أمرت باخلربة. ،قاضي التحقيق
  ين:ـــمـــيــلف الحــــــ -2

 ؛حالتنييف وذلك  ،اليمني أداءمن الشروط اليت دجب على اخلبري القيام هبا قبل البدء يف عمله       
ففي  ،للخرباء الذين عينهم اجمللس القضائي مسبقا   بري ضمن اجلدول املعد مسبقا  األوىل أن يكون اخل

 ،، واحلالة الثانية أن يكون اخلبري من خارج اجلدولاخلبري مسبقا   أداههذه احلالة ُيكتفى باليمني الذي 
وهو ما  ،صةففي هذه احلالة يتعني عليه أداء اليمني قبل أداء مأموريته أمام اجلهات القضائية املخت

 .1من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 145املادة  نصت عليه
 
 

                                                           

"حيلف اخلبري املقيد ألول مرة باجلدول اخلاص باجمللس القضائي  :من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على 145تنص املادة  1
لف باهلل العظيم بأن أقوم بأداء مهميت كخبري على خري وجه وبكل إخالص وأن حأ ذلك اجمللس بالصيغة اآليت بياهنا: مأما ،ميينا

  تقالل".أبدي رأيي بكل نزاهة واس
ويؤدي اخلبري الذي خيتاره من خارج اجلدول قبل مباشرته مهمته  ،يف اجلدول وال دجدد هذا القسم ما دام اخلبري مقيدا  هذا،      

ويوقع على حمضر أداء اليمني من القاضي . أو القاضي املعني من اجلهة القضائية ،اليمني السابق بياهنا أمام قاضي التحقيق
  والكاتب."املختص واخلبري 

، 2016األوىل، دار حممود للنشر والتوزيع، القاهرة، ط. مصطفى جمدي هرجة، ندب اخلرباء يف اجملالني اجلنائي واملدين،  ظر:ــــــان
 .14 ص
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 ير: ـبـخـدب الــــرار نـــــق -3
يعترب قرار ندب اخلبري من أهم الشروط الشكلية اليت دجب مراعاهتا حىت يكون تقرير اخلربة       

 ي:       ويشمل قرار الندب اآلت ،وغري معرض للنقض ،صحيح
 خبير: ـــال همةــــــم - أ

واليت ال  ،قرار ندب اخلبري هي املهمة املكلف هبا اخلبري يتضمنهامن أهم الشروط اليت دجب أن       
 .1وجود خربة فنية أو تقنيةرج عن نطاق األعمال اليت تتطلب دجب أن خت

 جاز: ـــــــهلة اإلنــــم - ب
ة هو املهلة املمنوحة للخبري يف إجناز من بني الشروط اليت شدد عليها املشرع فيما يتعلق باخلرب       

ال ما كانت الضرورة تستدعي حعلى طلب اخلبري يف  العمل املناط به، مع إمكانية متديد املهلة بناء  
أو اجلهة اليت ندبتهم، ويف حال مل يسلم  ،على أن يكون ذلك بقرار مسبب من القاضي ،ذلك

على أن يقدم كل ما توصل إليها من نتائج  ،بغريه ستبدلاخلبري تقريره يف األجل احملدد دجوز أن يُ 
والوثائق اليت تكون قد عهد هبا  ،واألوراق ،عن رد مجيع األشياء لألحباث اليت أشرف عليها، فضال  

ن وأربعون ساعة، مع إمكانية تعرضهم اوذلك يف مدة ال تتجاوز ْث ،إليهم على ذمة إجناز املهمة
من  144ئهم من جدول اخلرباء املنصوص عليه مبوجب املادة لعقوبات تأديبية قد تصل حلذف أمسا

 .2قانون اإلجراءات اجلزائية
 هاتف النقال.ــال الـــمرتكبة بواسطة جرائمالـــي ـــخبرة التقنية فــي: الـــــثانــفرع الـــــال
 ،اتف النقالنتطرق من خالل هذا الفرع إىل اخلربة فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة بواسطة اهل       

من خالل حتديد وذلك  ،والدور الذي تلعبه اخلربة التقنية يف الكشف على مثل هذا النوع من اجلرائم
لخربة يف جمال (، وصوال  لمفهوم اخلربة التقنية )أوال (، مث بيان الصعوبات اليت تواجه اخلربة التقنية )ثانيا  

سلطة القاضي يف تقدير )رابعا (، ختاما  ب  التقَنأساليب عمل اخلبري)ثالثا (، ف جرائم اهلاتف النقال
 )خامسا (. اخلربة
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 خبرة التقنية: ـــــتعريف ال -أول  
"إبداء الرأي الفَن من أحد املتخصَصني يف شأن واقعة ذات أِهية  :تعرف اخلربة التقنية على أهنا      

عن اخلربة يف  ة الفنية ال ختتلف كثريا  اخلرب ف وبالتايل ،1يف دعوى متعلقة بإحدى اجلرائم اإللكرتونية"
 ،إال أهنا متعلقة باجلرائم ذات الطابع اإللكرتوين ،خمتلف اجملاالت األخرى يف شكل أو جزء منها

 ي:     وذلك على النحو اآلت ،تتخذ اخلربة التقنية ثالث صورو 
  خبرة الخاصة:ـــــــال -1

األول يف ما تقوم به الشركات الكربى  ؛نييظهر هذا الشكل من اخلربة يف مظهرين أساسي      
الناشطة يف اجملال التكنولوجي من توظيف وتعاقد مع كفاءات أثبت متكنهم من جمال اإللكرتوين 

مما حيذ ببعض الشركات إىل تعيني العصاة للقانون الذين أثبتوا مهارهتم يف اجملال  ،مبختلف أنواعه
يتمثل يف اخلربة اخلاصة الفردية فأما املظهر الثاين وذلك من منطلق اقتصادي حبت،  ،التكنولوجي

سواء عن طريق التكوين أو  ،وأثبتت مهارة عالية يف اجلانب التكنولوجي ،كبريا    واليت تشغل حيزا  
من و  ،بالنظر للجرائم اإللكرتونية اليت حتدث يف الغالب حتققا  وإن كانت هذه األخرية أكثر  ،املوهبة

 .2كوين أو الدراسة يف هذا اجملالفئات ال عالقة هلا بالت
  ية:ـــمـيـــعلـسات التــــمؤسـال -2

يعتمد هذا النوع من اخلربة الرقمية على الكفاءات اليت يتم تكوينها يف اجملال التكنولوجي من       
وجامعة  ،طرف املؤسسات التعليمية، حيث قامت عدة مؤسسات كبرية مثل جامعة "ستانفورد"

وذلك من أجل رصد مثل هذا النوع من  ،العمل على تكوين خرباء يف هذا اجملال"كاليفورنيا" على 
 . 3يوعن طريق منهج علمي غري جتار  ،اجلرائم

 هات الضبط القضائي: ـــــج -3
 ،تظهر هذه الصورة من خالل ما عملت عليه بعض الدول املتطورة مثل الواليات املتحدة      

تأسيس أجهزة أمنية متخصصة يف البحث عن مثل هذا النوع  على ،األخرىوغريها من الدول الغربية 
مع توفري مجيع التقنيات اليت  على مستوى عالٍ  تكون هذه األجهزة مدربةمن اجلرائم، حبيث 
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"املعمل  :األمريكي واملسمى FBIومن أمثلة ذلك الفرع التابع ل           ،تساعدهم على أداء مهامهم
 .1اإلقليمي الشرعي للحاسوب"

 خبرة التقنية: ـــــه الـــــي تواجــــالصعوبات الت -انيا  ث
إال أنه قد يواجه عدة صعوبات يف إطار  ،بالرغم من التكوين العايل للخبري يف جمال التقنية      

 :2ي           وميكن إمجال هذه الصعوبات يف اآلت ،اخلربة التقنية
أو مساعدة  ،تشكل جزء هام من التوصل للحقيقيةواليت  ،فقدان جزء كبري من املعلومات واألوامر -

أو غريها من اآلليات اليت قد يلجأ إليها اجلاين يف اجلرائم  ،أو احملو ،وذلك عند اإلتالف ،اخلبري
 اإللكرتونية.

 قيام اجلاين بتهيئة اجلهاز حمل املعاينة بأدوات قابلة للتفجري مبجرد تشغيل اجلهاز. -
مما يسبب  ،نية الذي يكون يف بعض احلاالت متعدد بني عدة دولاتساع مسرح اجلرمية اإللكرتو  -

عن  فضال   ،يف تعقيد اإلجراءات بالنظر إىل االختالفات الواقعة بني التشريعات يف بعض الدول
سرعة حركة البيانات الرقمية عرب الشبكات مع املقدرة اهلائلة للمجرم املعلومايت للتخلص من هذه 

 البيانات. 
وذلك عن طريق  ،إخفاء هويته حىت ال يتمكن اخلبري أو السلطات من التوصل إليهعمد اجلاين ت -

 االستعانة ببعض التطبيقات والربامج املخصصة لذلك.
من األساليب األخرى اليت يعمل اجلناة يف اجلرمية اإللكرتونية إىل االستعانة إذ إخفاء املعلومات:  -

والتطبيقات اليت تساعد على  ،م بعض الربامجوذلك عن طريق استخدا ،هبا هي إخفاء املعلومات
مما دجعل العمل على استعادة هذه امللفات أو  ،إدجاد ملفات آمنة عرب استخدام الشبكة العاملية

 احملقق واخلبري.  مإعادة تركيبها مهمة صعبة أما

 جال جرائم الهاتف النقال: ـي مـــخبرة فــــال -ثا  ــــثال
 جمال اهلاتف النقال نفس املعيار الذي ينطبق على اخلربة يف اجلرمية ينطبق على اخلربة يف      

 : ية       اآلتأن يراعي املسائل التقنية  يهعلاخلبري  إال أن ،اإللكرتونية
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أن يكون اخلبري على دراية كبرية باهلواتف النقالة من حيث النوعية والصناعة ونظام التشغيل  -1
وغريها من البيانات األخرى اليت تساعده  ،املرور والتشفري كلمات  عن فضال   ،الرئيسي والفرعي
 .1على أداء مهامه

وذلك من حيث تنظيم ومدى تركيز أو  ،القيام بتقدمي وصف لطبيعة اهلاتف النقال والشبكة -2
تصاالت، وتردد موجات البث، عن تقدمي وصف لنمط وسائل اإل توزيع املعاجلة اآللية، فضال  

واطن اليت قد تتواجد فيها األدلة والشكل واهليئة الذي قد  مَ  إلشارة إىل الوأمكنة اخرتاقها، مع ا
 .2تكون عليه

على اخلبري نقل األدلة املستخلصة من اهلاتف النقال بصورة غري مرئية إىل شكل مرئي دون أن  -3
 .3يلحق أي ضرر بذلك اجلهاز

 .4على اهلاتف العمل على عزل النظام املعلومايت للهاتف دون أن يشكل ذلك أي ضرر -4
 ني: ــــقـخبير التــــيب عمل الـــــأسال -رابعا  

ملعيار جناحه يف الكشف  اهلاتف النقال هو احملدد الرئيس يعترب أسلوب تعامل اخلبري التقَن مع      
 : يتمثالن يف نيتف، وتنقسم هذا األساليب إىل نوععن األدلة اجلنائية اليت يتوفر عليها هذا اهلا

 .يل الرقمي للهاتف النقالـــــــــاألول: التحلاألسلوب  -
امللحقة باهلاتف  "كارت سيم"على  يقوم هذا األسلوب على حتليل جرائم اهلاتف النقل معتمدا        

النقال، وذلك من خالل عمل حتليل عام جلميع االتصاالت والرسائل واألرقام اليت تواصل معها 
عرفة إذا ما مو  ،(PUKو  PINلبطاقة )كودل األرقام السريةحتليل عن  فضال   ،اجلاين أو اليت مت حذفها

مت التالعب هبا، ويف الغالب ما يتم استخدام هذا األسلوب يف جرائم التهديد املرتكبة بواسطة اهلاتف 
واليت حتتوي يف  ،عن حتليل كارت سيم قد يلجأ اخلبري إىل حتليل ذاكرة اهلاتف النقال النقال، فضال  
أو حىت باجلاين سواء عن طريق الصور أو  ،ان على أسرار كثرية قد تتعلق باجلرميةأغلب األحي
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والتسجيالت اليت قد حيتوي عليها اجلهاز، وهناك العديد من الربامج اليت قد تساعد  ،الفيديوهات
  . 1على اسرتجاع هذه امللفات

مرتكبة ــمة الـــجريــن الـــــم ا  قع اإللكترونية التي تشكل جزءاي: تتبع المو ـــــاألسلوب الثان -
 .بواسطة الهاتف النقال

كأن   ،ميثل هذا األسلوب طريقة غري مباشرة للكشف عن اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال      
مث يتوصل إىل اهلاتف النقال الذي ارتكبت  ،ملوقع إلكرتوين معني IPتوكول و يقوم اخلبري بتتبع حركة بر 

 . 2اجلرمية من خالله
 خبرة: ـــي تقدير الـــــسلطة القاضي ف -خامسا  
بالرغم من اليقني العلمي التام الذي قد تقوم عليه اخلربة فيما يصل إليه اخلبري من نتائج، إال        

يف حتديد مدى قبوهلا هلذا الدليل من عدمه،  ةأن سلطة القاضي أو احملكمة تبقى هي السلطة األخري 
أن يأخذ منها ما يشاء ويطرح ما يشاء، شأهنا شأن األدلة بلطة التقديرية للقاضي كل الس ذلك أن
 فيها:واليت جاء  ،.ج.جإق.من  212وهذا ما نص عليه املشرع اجلزائري مبوجب املادة  ،األخرى

"دجوز إثبات اجلرائم بأي طريقة من طرق اإلثبات ما عدا األحوال اليت ينص فيها القانون على غري 
 .ا القتناعه اخلاص"يصدر حكمه تبع   أن ذلك، وللقاضي

"حمكمة املوضوع هي اخلبري  :جتاه ذهبت حمكمة النقض املصرية واليت قررتويف نفس اإل 
ستشاري للمحقق أو احملكمة إن اال"رأي اخلبري  :وقررت أيضا   ،األعلى يف كل ما يستدعي خربة فنية"

  .3"شاء أخذ به وإن شاء طرحه جانبا  
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 ي:ـثانمبحث الـال
 ي.ـــــترونـــــيل اإللكـــدلــــــــال

ميثل الدليل اإللكرتوين أحد أهم األدوات اليت يعتمد عليها يف البحث والتحقيق يف اجلرائم  
ذات الطابع اإللكرتوين، ويرجع ذلك يف األساس إىل خصوصية اجلرمية املرتكبة يف الوسط االفرتاضي 

 .اهلاتف النقال أو ،سواء بواسطة جهاز احلاسب اآليل
مث  ،)املطلب األول(ونظرا  ألِهية هذا الدليل اإللكرتوين؛ يتم التطرق لتحديد مفهومه لذلك  
جية الدليل وصوال  حل)املطلب الثاين(،  أنواع األدلة اإللكرتونية املستمدة من اهلاتف النقالبيان 

 اإللكرتوين )املطلب الثالث(.
 ي.ــــيل اإللكترونـــــــمطلب األول: مفهوم الدلـال

منها  ؛نفس املفهوم تصب يفوهي  ،يطلق على الدليل اإللكرتوين العديد من التسميات 
 إننا نقصدتكلم عن مفهوم الدليل اإللكرتوين فنلذلك عندما و  ،"و"الدليل الرقمي ،"الدليل التقَن"

 .املفاهيم هذهاملفهوم الشامل الذي تندرج حتته كل 
وكذا )الفرع األول(، الل هذا املطلب لتعريف الدليل اإللكرتوين لذلك، يتم التطرق من خ

 صائص الدليل اإللكرتوين )الفرع الثاين(.خل
 ي.ـــــــفرع األول: تعريف الدليل اإللكترونـــــال

قف على البعض منها مع نهناك العديد من املفاهيم الفقهية للدليل اإللكرتوين واليت سوف  
الدليل الذي دجد بأن الدليل اإللكرتوين هو: "ذلك  1يرى البعضملفاهيم التعليق، ومن بني هذه ا

ا له يف العامل االفرتاضي ويقود إىل اجلرمية، فهو كل بيانات ميكن إعدادها أو ختزينها بشكل أساس  
  .حبيث متكن احلاسوب من إجناز مهمة ما" ،إلكرتوين

لكرتوين على أنه الدليل املستمد من اجلرائم ف الدليل اإل      ي  يتضح من خالل هذا التعريف أنه كو 
والذي يعتمد على البيانات واملعلومات اليت مت إعدادها من أجل  ،اليت تقع يف األماكن االفرتاضية
ويعترب هذا األمر من بني  أهم االنتقادات اليت ميكن أن توجه هلذا  ،التخزين يف جهاز احلاسب اآليل

                                                           

: خالد عياد احلليب، إجراءات التحري والتحقيق يف جرائم كذلك  ، وانظر25عمر حممد بن يونس ،املرجع السابق، ص  1
 .229 ، ص2011الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  األوىل، دار ط.احلاسوب واإلنرتنت، 
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ليل اإللكرتوين يف الوسائل املادية واملعنوية املستمدة من جهاز حبيث ال ميكن حصر الد ،التعريف
 ،واهلاتف النقال ،ث يشمل كذلك األدلة املستمدة من آلة التصوير الرقميةيحب ،احلاسب اآليل فقط

 وخاصة اهلاتف الذكي الذي ميتاز بكل املواصفات اليت ميتاز هبا احلاسوب.

الدليل املأخوذ من أجهزة الكمبيوتر " :هويل اإللكرتوين من جانب آخر هناك من يرى بأن الدل      
ممكن جتمعيها وحتليلها باستخدام  ،يكون يف شكل جماالت أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية حبيث

مثل  ،وهي مكون رقمي لتقدمي معلومات يف أشكال متنوعة ،برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة
وذلك من أجل اعتماده أمام أجهزة  ،ت واألشكال والرسومالنصوص املكتوبة أو الصور أو األصوا

  .1إنفاذ وتطبيق القانون"

وذلك من  ،للدليل اإللكرتوين التعريف أنه حاول تقدمي شرح وافٍ  ستنتج من هذاما يُ إن   
والذي يظهر يف شكل نبضات مغناطيسية أو   ،خالل وصف اآلليات اليت يكون عليها هذا الدليل

ا هلذه املهام ليظهر بعدها يف يتم مجعها وحتليلها عن طريق تطبيقات معد خصيص  واليت  ،كهربائية
صر كذلك حبيث حَ  ،وال يسلم هذا التعريف من النقد املوجه للتعريف السابق .عدة خمرجات خمتلفة

 .فقط الدليل الرقمي يف الدليل املستمد من جهاز الكمبيوتر

ذلك الدليل الذي يتكون من " :هوالدليل اإللكرتوين وبني هذا وذاك، يرى البعض اآلخر بأن       
ويتطلب إدراكها االستعانة بأجهزة وبرامج معينة، ويقدم  ،بيانات ومعلومات الكرتونية غري ملموسة

عن طريق ترمجة  ،أو أشكال أو رسوم ،معلومات يف شكل نصوص مكتوبة أو صور أو أصوات
إلثبات واقعة معينة ونسبتها إىل  ،تر وشبكات االتصالالبيانات الرقمية احملزنة يف أجهزة الكومبيو 

 .2شخص معني"

                                                           

، األدلة املتحصلة من الوسائل اإللكرتونية يف إطار نظرية اإلثبات اجلنائي، حبث منشور ضمن أحباث محودةعلى حممود على  1
أمري فرج  :كذلك  انـــــــــظرو  ؛259 ص، 2003-4-28إىل  4-26املؤمتر العلمي األول ألكادميية شرطة ديب املنعقد يف الفرتة 

يوسف، اإلثبات اجلنائي للجرمية اإللكرتونية واالختصاص القضائي هبا )دراسة مقارنة للتشريعات العربية واألجنبية(، الطبعة 
 . 287 ، ص2016األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 

 .396، املرجع السابق، ص املريهباء  2
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عمل على تعريف الدليل اإللكرتوين من خالل الرتكيز على آليات عمل  إن املفهوم األخري 
وهي  ؛ع إضافة بسيطةم ،باإلضافة إىل عرض األشكال اليت قد يظهر من خالهلا ،الدليل اإللكرتوين

 ستمد منها الدليل اإللكرتوين.واعتبارها كأحد األدوات اليت يُ  ،إضافة عنصر شبكات االتصال
مجيع املعلومات املستمدة من  عرف الدليل اإللكرتوين على أنهنومن خالل ما سبق ميكننا أن  

سواء مت احلصول عليها عن طريق  ،واليت تدل على وقوع جرمية ونسبتها لشخص ما ،العامل االفرتاضي
 خزنة يف اهلاتف النقال أو احلاسب اآليل، أو الكامريا الرقمية.املعلومات والبيانات امل

 ي. ــــترونــــيل اإللكـــي: خصائص الدلـــــفرع الثانـــــال
تلف عن الدليل التقليدي  خي هواليت جتعل ،ميتاز الدليل اإللكرتوين بالعديد من اخلصائص 

 ي:       وتتمثل هذه اخلصائص يف اآلت
 ي دليل علمي: ـــــيل اإللكترونــــالدل -أول  

وهذا يرجع إىل األساس  ،من أهم امليزات اليت يتمتع هبا الدليل اإللكرتوين هو كونه دليل علمي      
وتظهر هذه اخلاصية  ،والواقعة اإلجرامية اليت يهدف إىل إثبات وقوعها ،الذي يقوم عليه هذا الدليل

 1:اآلتيةمن خالل العوامل 
 واليت تتميز بالتطور والتعدد. ،إثباهتا جرمية افرتاضية حتكمها بيئة املعلومات والبيانات اجلرمية املراد -
احلصول على هذا النوع من األدلة ال ميكن إال عن طريق استخدام األدوات العلمية اليت دجب أن  -

 على اعتبار العلم مسعاه احلقيقة. ،حتقق نتائج مطابقة مع احلقيقة
 من أهم امليزات اليت تثري اجلانب املتعلق بالصفة العلمية املتعلقة هبذا مسألة حفظ الدليل تعترب -

 الذي حيافظ على سالمة الدليل من اإلتالف.و  ،اجلانب الفَن والتقَن اعى فيهاواليت ير  ،الدليل

 ة: ــــــيعة معنويـــــذو طب اإللكترونـــــي يلــــدلال -ثانيا  
ويرجع ذلك  ،ا الدليل اإللكرتوين هو كونه دليل ذو طبيعة معنويةمن أهم امليزات اليت يتميز هب      

واليت  ،والذي يظهر يف شكل موجات مغناطيسية وكهربائية ،إىل اجملال الذي يستمد منه هذا الدليل
 .  2ترتجم بعدها يف شكل مادي ملموس

                                                           

 .17-16، ص  حازم حممد حنفي، املرجع السابق 1
 .231 خالد عياد احلليب، املرجع السابق، ص 2
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 ي دليل تقني: ــــيل اإللكترونــــــالدل -ثالثا  
فهذا يثبت  ،الثابت مبجال ال يقبل النفي فيما يتعلق بالدليل اإللكرتوين خلاصية العلم تبعا        

خاصية أخرى تعترب تابعة لصفة العلم وهي صفة التقنية، ويفرض هذه اخلاصية صفة اآللة املتعامل 
فرتكيبة هذه النوع  ،أو جهاز احلاسب اآليل ،سواء كان اهلاتف النقال ،معها يف البحث عن الدليل

وهذا يستدعي وجود سلطات يف الضبط  ،دجب أن يتعامل معه مبنطقها وتركيبتها من األجهزة
، ويبىن على هذه الصفة 1ا عن اخلربةوذلك بعيد   ،والتحقيق تكون على دراية هبذا النوع من اآلالت

 توفر الضوابط التالية يف الدليل اإللكرتوين:
 منها بطريقة ال تقبل التضاد. ةوالبيئة املستمد ،وجود توافق بني الدليل املتحصل عليه -
 مواكبةوذلك من أجل  ،العمل على تطوير األدوات اليت يتم من خالهلا البحث عن هذه األدلة -

 .2التطور املستمر يف التقنيات احلديثة
 خلص منه: ــــي يصعب التــــــإللكتروناالدليل  -ا  رابع

لكرتوين باملقارنة مع الدليل التقليدي هي لعل من بني أهم امليزات اليت يتمتع هبا الدليل اإل      
 :التالي          ةويرجع ذلك لألسباب  ،صعوبة التخلص منه

  ي:ـحو الدليل اإللكترونــة مــــــصعوب  -1
لعل نظام التخزين واحلماية الذي تتمتع به الوسائل اإللكرتونية جتعل من مهمة حمو املعلومات       

 مع إمكانية اسرتجاع هذه املعلومات. ،االتاحملزنة فيها صعبة يف بعض احل
  ه:ـــــعد إخفائـــــإمكانية إظهاره ب -2

للتطور التقَن يف جمال الثورة املعلوماتية هناك العديد من التطبيقات اليت تتيح فرصة إعادة   نظرا        
 . 1ي      أو جهاز احلاسب اآلل ،كافة امللفات واملعلومات املخزنة سواء يف اهلاتف النقال

                                                           

 .43 عمر حممد بن يونس، املرجع السابق، ص 1
يف هذا الصدد هو ما تعمل عليه بعض الدول الغربية مثل الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا، اليت  امن األمثلة اليت نضرهب 2

ويف هذا فصل بني اخلربة وبني هذه  ،تحقيق يتمتعون خبربة عالية يف جمال التقنيةعملت على إدجاد عناصر يف مرحلة االستدالل وال
وهو ما أسهم بشكل كبري يف مساعدة هذه  ،وذلك باالعتماد على معيار التكوين يف التعيني يف مثل هذه املناصب ،السلطات

عمر حممد بن يونس،  ظر:ـــــــــانللمزيـــــــد  ،ملعلوماتالفئات يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا يف تطوير تكنولوجيا ا
  .43 نفس املرجع، ص
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 ي دليل متنوع ومتطور: ــــــالدليل اإللكترون -خامسا  
حبيث ميكن أن يظهر يف  ،يفهم من هذه اخلاصية أن الدليل الرقمي متنوع القنوات واملصادر      

أو  ،أو أن يظهر يف شكل ملفات معدة بنظام املعاجلة اآللية للكلمات ،شكل بيانات غري مقروءة
، أو عن طريق عمليات التشفري اليت قد تستخدم للحد من عمليات عن طريق الربيد اإللكرتوين
 . 2وغريها من العمليات األخرى ،العدوان على حقوق املؤلف

  للنسخ: ي قابلـــالدليل اإللكترون -ا  سادس
وذلك  ،من بني اخلصائص اليت ميتاز هبا الدليل اإللكرتوين هي املقدرة على نسخ هذا الدليل      

وتشكل  ،وهذا ما ال يتوفر يف الدليل التقليدي ،نفس املوصفات األصلية للدليل احلقيقي مبيزات تتيح
 .3هذه اخلاصية ضمانة ذات فاعلية ضد تلف أو فقدان الدليل

 ي: ـــــم معلومات عن الجانـــــتقدي -ا  بعسا
قدمي صورة واضحة عن باملقارنة باألدلة املادية جند أن الدليل اإللكرتوين له مقدرة كبرية على ت      
ويظهر هذا يف بعض العالمات ذات الداللة العامة اليت قد تساعد يف الكشف عن هوية  ،اجلاين

وهذا يتضح  ،اجلاين، حبيث يساعد الدليل اإللكرتوين يف بعض احلاالت على تسجيل حركات الفرد
 .4ل االجتماعييف خدمات املوقع اليت تقدمها اهلواتف الذكية أو بعض مواقع التواص جليا  
 ناميكي: ـــي ذا طابع ديـــــالدليل اإللكترون -ا  ثامن

درته على االنتشار بسرعة فائقة اليت يتمتع هبا الدليل اإللكرتوين هو مق من بني أهم امليزات      
 لبلوتوثايف جرائم نشر الفريوسات واملواد اإلباحية عرب  ويظهر هذا جليا   ،عائق الزمان واملكان ا  بر اع

 .5التواصل األخرى وسائلمن  اأو غريه ،أو اإلنرتنت

                                                                                                                                                                 

عذارى سعود عبد احملسن، الضبط والتفتيش يف جرائم احلاسب اآليل، رسالة مقدمة لنيل املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق،  1
 نضال ياسني احلاج محو، ظر أيضا :ـــــــان؛ 112 فؤاد أمني السيد، مرجع سابق، ص وانظر: ؛12 ، ص2016جامعة القاهرة، 

، 19، العدد 1جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، اجمللد  -دراسة حتليلية-دور الدليل اإللكرتوين يف اإلثبات اجلنائي
 .186، ص 2013جامعة تكريت، 

 .20 حازم حممد حنفي، املرجع السابق، ص 2
 .25 ملرجع السابق، صعذارى سعود عبد احملسن، ا 3
 .25 عذارى سعود عبد احملسن، نفس املرجع، ص 4
  .  310، ص 2016، نظرية احلق، ط. األوىل، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، طارق عفيفي صادق أمحد 5
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 ي.ـــــاكتشاف الدليل اإللكترون معيقـــــــــاتالفرع الثالث: 
عملية  إال أن ،بالرغم من امليزات اليت يتمتع هبا الدليل اإللكرتوين باملقارنة بالدليل التقليدي 
من خالل  نتطرقلذلك  ،ون اكتشافهحتول د معيقاتعدة  االدليل اإللكرتوين قد تعرتضه اكتشاف

بدءا  بالصعوبات املتعلقة باجلاين  ،اليت قد حتول دون اكتشاف هذا الدليل ملعيقاتهذا الفرع أهم ا
غياب (، وكذا )أوال (، مث انتحال الصفة اإلفرتاضية )ثانيا (، مث الطبيعة العاملية للجرمية اإللكرتونية )ثالثا  

)رابعا (، وختاما   ع الدليل اإللكرتوين من طرف السلطات املختصةاخلربة الكافية يف التعامل م
 وذلك على النحو اآليت:  اإللكرتونية )خامسا (، ضخامة حجم البياناتب

 

 ي:  ــــــجانـة بالـــتعلقـــوبات مــــصع -أول  
بري ومهارة عالية فاجملرم املعلومايت يتميز بذكاء ك ،ةالدراسكما أوردنا يف الباب األول من هذه       

ه الصفات اليت يتميز هبا اجملرم ذاملتعلقة هبا، فه التقنياتومعرفة كل  ،يف التكنولوجيات احلديثة
عن التوصل إىل دليل يثبت ارتكاهبا،  فضال   ،املعلومايت قد حتول دون التوصل إىل اكتشاف اجلرمية

سواء عن طريق  ؛التخلص من الدليلفأول شيء يفكر فيه اجملرم املعلومايت بعد ارتكاب جرميته هو 
قيام أحد  ؛وهذا أمر ميسر يف مثل هذا النوع من اجلرائم، ومن أمثلة هذه احلالة ،احملو أو اإلتالف

والذي عمد إىل إدخال تعديالت على األوامر العادية  ،اجلناة من مهريب األسلحة يف دولة النمسا
 ،ستخدمه يف ختزين عناوين عمالئه واملتعاملني معهالذي يو  ،لنظام تشغيل جهاز احلاسبة اإللكرتونية

حبيث يرتتب على إدخال أمر النسخ أو الطباعة إىل هذه احلاسبة من خالل لوحة مفاتيحه حمو 
   .1وتدمري كافة البيانات

 

  ة:ـيـــتراضــــفة اإلــــــصفانـــــتحال  -ثانيا  
 اجلرائم اإللكرتونية أو الوصول إىل دليل ما، قات اليت حتول دون كشف اجملرم يفيمن أبرز املع      

 ،هو جلوء مرتكيب هذا النوع من اجلرائم إىل انتحال شخصيات وِهية تساعدهم على التخفي
 . 2وارتكاب أفعاهلم اإلجرامية مبنأى عن دراية السلطات املعنية مبكافحة مثل هذا النوع من اجلرائم

 

                                                           

 .80 علي عدنان الفيل، املرجع السابق، ص 1
 .279 طارق عفيفي صادق أمحد، املرجع السابق، ص 2
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 : لجريـــمة اإللكترونيةفـــــي ا ميةــــة العالـــصف -ثالثا  
من بني امليزات اليت تتميز هبا اجلرمية املعلوماتية هو كوهنا جرمية ذات طبيعة عاملية عابرة       

 نوتتبع اجلناة الذي ،مما قد يشكل عوائق قانونية حتول دون التمكن من تتبع هذه اجلرمية ،للحدود
تقضي بتبادل املعلومات واملساعدة القضائية  اتفاقياتخاصة يف حال عدم وجود  ،1قاموا بارتكاهبا

دولة مرتكبة اجلرمية، مما دجعلنا يف هذه احلالة ننبه إىل ضرورة تفعيل الو  ،دولة املعتدى عليهالبني 
 فيما خيص مثل هذا النوع من اجلرائم. ،املساعدة األمنية والقضائية بني مجيع الدول

 مع الدليل اإللكتروني من طرف السلطات المختصة:  ياب الخبرة الكافية في التعاملــــغ -رابعا  
من بني أهم الصعوبات اليت حتول دون اكتشاف اجلرمية املرتكبة بواسطة األدوات التكنولوجية       
وقدرة عالية يف التحكم يف األدوات التكنولوجية  ،وهو عدم وجود أشخاص ذو مؤهل عايل ،احلديثة

نلمس يف السنوات األخرية االهتمام الكبري  ا، وإن كن2ة التحقيقسواء يف مرحلة االستدالل أو مرحل
من خالل تفاعل هذه  ،من السلطات يف السعي إىل اكتساب معرفة هبذا النوع من األدوات

عن  فضال   ،مؤسسات التعليم العايل تنعقد على مستوىالسلطات مع امللتقيات والندوات اليت 
 على إمداد مثل هذه الفئات هبا. التكوينات اخلارجية اليت حترص الدولة

 يانات: ـــجم البـــة حـــــضخام -ا  خامس
ومن بني الصعوبات األخرى كذلك اليت حتول دون التوصل إىل األدلة يف مثل هذا النوع من       
مما دجعل  ،يف الوصول إليه كبريا    والذي قد يتطلب وقتا   ،هو حجم املعلومات حمل الفحص ،اجلرائم

 .3ستدالالت أو التحقيقيف مرحلة مجع اإل ء  ايه صعب ومرهق سو العمل عل
 هاتف النقال.ــمستمدة من الـة الــــة اإللكترونيـــــي: أنواع األدلـــمطلب الثانــــال

عالية أدى إىل املساعدة يف ارتكاب  ةمبا يتمتع به من قدرات تكنولوجي إن اهلاتف النقال 
ومن خالل هذا املطلب دعي أن يستخرج الدليل من خالله، لذلك مما يست ،جرائم إلكرتونية عديدة

                                                           

د الناصر حممد حممود فرغلي، وحممد عبيد سيف سعيد املسماري، اإلثبات اجلنائي باألدلة الرقمية من الناحيتني القانونية عب 1
-12، مداخلة مقدمة للمؤمتر العريب األول لعلوم األدلة اجلنائية والطب الشرعي، املنعقد -دراسة تطبيقية مقارنة –والفنية 

 .10 األمنية، الرياض، ص، جامعة نايف للعلوم 14/11/2007

، 12جاسم خربيط خلف، صعوبات الدليل اجلنائي يف اجلرائم املعلوماتية، جملة القانون للدراسات والبحوث القانونية، العدد  2
 .21، ص 2016جامعة ذي قار، 

 .129صغري يوسف، املرجع السابق، ص  3
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الناتج عن فحص نتطرق ألهم األدلة اليت ميكن استنباطها من خالل اهلاتف النقال، بدءا  بالدليل 
الدليل الناتج عن النظام املادي واملعلومايت للهاتف )الفرع األول(، مث  توكول اهلاتف النقالو مسار وبر 

 الثاين(.النقال )الفرع 
 قال. ـــــهاتف النـــــتوكول الو ج عن فحص مسار وبر ــــيل الناتـــفرع األول: الدلـــــــال

تصال وشبكة االنرتنت ساعد بشكل كبري يف تقصي اجلرائم إن ربط اهلاتف النقال بشبكة اإل 
توصل إىل وذلك عن طريق االستعانة هبذه الوسائل يف ال ،اليت قد تركب بواسطة اهلاتف النقال

 .الدالئل اليت تثبت ارتكاب اجلرمية ومرتكبها

ونظرا  ألِهية هذه الوسائل، نتطرق يف هذا الفرع للدليل اإللكرتوين الناتج عن فحص مسار 
 )ثانيا (. فحص بروتوكول األنرتنتعن الدليل اإللكرتوين الناتج (، مث اإلنرتنت )أوال  

  ت:ـــرنــنتألعن فحص مسار ا ي الناتجـــــيل اإللكترونــــالدل -أول  
يعرف مسار اإلنرتنت على أنه احلركة الرتاسلية للنشاط املمارس من خالل اإلنرتنت، فاهلاتف       

توكول الرتاسلي الذي من خالله يقوم و الرب  باختيار النقال مبجرد أن يتعرف على املسار يقوم تلقائيا  
والذي  ،نرتنت عن طريق نظام الفحص اإللكرتوينباستدعاء البيانات، وتتم عملية تتبع مسار اإل

 .يعرف بعلم البصمات املعاصرة، والذي يعمل على تتبع احلركة العكسية ملسارات اإلنرتنت

إىل  1هناك اختالف فيما يتعلق بقبول هذه الرأي من عدمه، فيذهب البعض جدير بالذكر أن      
فهذا  ،ولو افرتضنا وقوع ذلك ،اإلنرتنت مرنة بطبيعتهاباعتبار أن  ،إنكار إمكانية حتديد مسار اجلرمية

على أن يكون أداة لإلثبات لوحده باعتبار أنه سوف حيتاج إىل أدلة  ا  الدليل سوف يكون قاصر 
وهذا ال ميكن  ،IP2أخرى تؤيده، كما أن يف حال التوصل إىل هذا الدليل إَّنا يتوصل إىل عنوان 

إذن قد يكون اهلاتف مسروق أو استعمال  ،رمية هلذا الشخصاألخذ به كدليل تام يكفي لنسبة اجل
وبالتايل إمكانية  ،مكانية تتبع مسار اإلنرتنتإاإلنرتنت مسروق أو مؤجر، ويذهب الرأي الثاين إىل 

                                                           

 .63 عمر حممد بن يونس، املرجع السابق، ص 1
سواء كان هذا اجلهاز حاسب آيل  –نوان رقمي مميز خاص بكل جهاز اتصال عند اتصاله بشبكة اإلنرتنت بأنه ع IPيعرف  2

حبيث ال ميكن أن يتكرر هذا العنوان الرقمي يف أي وقت على أكثر من جهاز واحد  -أو خادم هاتف حممول، راوتر، طابعة
 .86 صحازم حممد حفَن، املرجع السابق،  انظر:للمزيــــــد  .مطلقا  
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وهلا العديد من  ،ريساوتزعمت هذا الرأي حمكمة ب ،التوصل من خالله إىل مرتكب الفعل اإلجرامي
 . 1(Yahoo) لوجه مثل قضية املوقع ياهواألحكام  اليت تؤيد هذه ا

 نترنت: ألتوكول او فحص بر عـــــن ج ـــي الناتـــــيل اإللكترونـــالدل -ثانيا  
هو ما يعرف  ،من العمليات التقنية اليت يعتمد عليها يف البحث عن الدليل اإللكرتوين       

ل اإلنرتنت احلرية ألي شخص إمكانية توكو و أو رقم اهلاتف النقال، حيث يتيح بر  ،توكول اإلنرتنتو بر 
تنقل بني املواقع اليت تتوفر فيها كما يشاء، وتتم عملية الواالستفادة من خدماهتا و  ،الولوج لإلنرتنت

حبيث ميكن ألي  ،توكول اإلنرتنت ليست باألمر الصعبو البحث يف قواعد البيانات املسجلة على بر 
 . 2البيانات اخلاصة باملسجلنيشخص القيام بذلك عن طريق البحث يف قواعد 

                                                           

ن املوقع الشهري ياهو  أ، وتتلخص وقائعها يف2000هي عبارة عن قضية مت عرضها على حمكمة باريس يف شهر أبريل من سنة  1
(Yahoo)  ليات( املتعلقة بالفرتة النازية اء مزاد لكل املواد واملستحضرات )أفالم، مالبس، خناجر، رسومات، ميدراجوإقام بنشر

ر صور  للزعيم النازي أدلف هتلر ولبعض الشعارات النازية، وهو ما دفع بعض الطلبة اليهود ممثلني يف عن نش يف أملانيا، فضال  
، اهلولوكوسترقة يف إقامة دعوى ضد هذه الشركة على أساس قيام هذه األخرية من التقليل من حم ،الطلبة اليهود يف فرنسا احتاد

بإزالة كل هذه املواد من موقعها يف فرنسا، إال أن الشركة دفعت بعدم  "اهوي"وطلب احتاد الطالب اليهود من احملكمة أن تقوم 
حتمل اجلنسية األمريكية، لكن احتاد الطلبة الفرنسي عمل على  "ياهو"اختصاص القضاء الفرنسي هبذه الدعوى باعتبار أن شركة 

 باختصاصمما جعل القضاء الفرنسي حيكم  ،ركةالفرنسية من أجل منع الشركة األم من الدفع باجلنسية األم للش "ياهو"متابعة 
أو دعم املعتقدات اليت تدعو إليها  ،مل تكن تنوي تعظيم النازية االقضاء الفرنسي هبذه القضية، إال أن الشركة عادت ودفعت بأهن

ت غري املشروعة، إال عن طريق ما تتم نشره على املوقع اخلاص هبا، كما أقرت بأهنا ال تقدم أي دعم للولوج ملثل هذه املوضوعا
ات اإلنرتنت الفرنسية اليت متكن من الولوج إىل خدمات فأن هذا مل مينع القضاء الفرنسي من إصدار حكم يقضي مبنع كل مل

ت وبث حتذيرا ،ي املتعلق بياهو العامليةصفحاملزاد اليت تقدم هذه اخلدمات املتعلقة بالفرتة النازية، كما أمر القضاء بإزالة الرابط الت
 "ياهو"عما سبق أمر كذلك القضاء الفرنسي شركة  العاملية غري املشروعة، فضال   "ياهو"فرنسا حول أنشطة  "ياهو"ات فعرب مل

ليكرا واحتاد الطلبة اليهود، إال أن القضاء الفرنسي مل حيدد  لكل من بفرعها الفرنسي والعاملي بدفع عشرة اآللف فرنك فرنسي
دفعت بعدم تنفيذ احلكم بشقه التقَن باعتبار  "ياهو"إزالة هذه امللفات هبا، إال أن شركة  "ياهو"قع الطريقة اليت يتوجب على مو 

وطلب من القضاء بتشكيل  ،بعدم تنفيذ قرار احملكمة "ياهو"دعاء باهتام عدم وجود برامج وآليات تساعد على ذلك، مما دفع اإل
، 2000أغسطس  11ت من عدمه، وهو ما استجاب له القضاء بتاريخ يف إمكانية التخلص من امللفا ثجلنة من اخلرباء للب

أصدرت جلنة اخلرباء تقريرها  2000من نوفمرب  6حيث مت تشكيل جلنة من جنسيات خمتلفة متخصصة يف اجملال التقَن، ويف 
الولوج هلذا املوقع، كما وبوجود تقنيات تسمح مبنع مستخدمي االنرتنت يف فرنسا من  ،النهائي بإمكانية القيام بتنفيذ احلكم

من نوفمرب  20ويف تاريخ %،  80رتة أو التصفية ميكن أن حيقق اهلدف بنسبة لقررت جلنة اخلرباء أن استخدام وسائل الف
لكي ال يتم بث ما ميكن أن يتعارض مع القانون  ،رتة مسارهالبف "ياهو"أصدر القضاء الفرنسي حكمه بإلزام موقع  2000
 . 205 ص ،حممود عمر حممود، املرجع السابق في ذلك: ظرـــــــــنا .اجلنائي
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 ي للهاتف النقال. ـــمعلوماتـمادي والـــن النظام الــج عـــــيل الناتـــــي: الدلـــــفرع الثانــــــال
من امليزات اليت يوفرها اهلاتف النقال هو إمكانية استخالص أدلة النفي أو اإلثبات من  

ادية له، أو عن طريق النظام املعلومايت الذي يشغل وذلك عن طريق الرتكيبة امل ،خالل اهلاتف ذاته
الدليل الناتج عن النظام املادي للهاتف دراسة يتم التطرق له تبعا  من خالل هذا اهلاتف، وهذا ما 

 )ثانيا (. الدليل الناتج عن النظام املعلومايت للهاتف النقال)أوال (، مث دراسة  النقال

 مادي للهاتف النقال: ــــن النظام الج عــــيل الناتـــــالدل -أول  
واليت تتمثل يف العناصر  ،اجلوانب املادية للهاتف النقال إىلالدراسة  هذه يفمت التطرق سبق وأن       

وغريها من الوسائل  ،وبطاقة الذاكرة ،والسماعة ،والشاشة والبطارية ،امللموسة للهاتف كالكامريا
استخدام فيها واقعة إجرامية مت  تمصدر لدليل ينفي أو يثب األخرى، فهذه الوسائل ميكن أن تكون

اهلاتف النقال الرتكاهبا، ولعل بطاقة الذاكرة من بني أهم هذه الوسائل اليت ميكن أن يتم احلصول 
 .1باعتبار أن معظم امللفات املصورة واملكتوبة توجد على مستوى هذه البطاقة ،منها على معلومات

 قال: ـــي للهاتف النـــمعلوماتــــلناتج عن النظام اليل اـــــالدل -ثانيا  
واسرتداد كافة املعلومات  ،تتم هذه العملية عن طريق فحص النظام املعلومايت للهاتف النقال      

ض النظر عن غب Fileوالقيام بضبطها على أن تكون هذه املعلومات خمزنة يف  ،اليت حيتوي عليها
لى شرط أن تكون هذه املعلومات حمل جرمية، ويعتمد حتزين هذه عو  ،احلالة اليت تكون عليها

  .2أو نظام إخفاء املعلومات ،منها ما يعرف بالتشفري ،املعلومات على عدة طرق

 ي.ــــيل اإللكترونــــة الدلــــجيــــمطلب الثالث: حــــال
بات إال أن هذا ال دجعله استثناء من الدور الكبري الذي يلعبه الدليل اإللكرتوين يف اإلثبالرغم        

عن باقي األدلة األخرى، حيث خيضع الدليل اإللكرتوين لنفس اآلليات اليت ختضع هلا األدلة 
شروط قبول الدليل اإللكرتوين إىل من خالل هذا املطلب ولتوضيح هذا األمر نتطرق التقليدية، 

 ير الدليل اإللكرتوين )الفرع الثاين(.سلطة القاضي يف تقدمث نتطرق بعد ذلك إىل )الفرع األول(، 

                                                           

 .355 أمل فاضل عبد خشان، أمحد محد اهلل، املرجع السابق، ص 1
 .206 حممود عمر حممود، املرجع السابق، ص 2
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 ي.   ــــــول الدليل اإللكترونــــفرع األول: شروط قبــــال
خيضع لشروط معينة دجب  ،ن معيار قبول الدليل اإللكرتوين كأداة إلثبات أو نفي جرمية ماإ   

وعية الدليل مشر وتتمثل هذه الشروط يف  ،وإال كان باطال   ،أن تتوفر حني استخالص هذا الدليل
على التخمني  ا  الدليل قائم هذا أال يكوناإللكرتوين )أوال (، مث مناقشة هذا الدليل )ثانيا (، على 

 )ثالثا (. والظن

 ي: ـــــــمشروعية الدليل اإللكترون -أول  
 ،ناحية الوجود، وناحية التحصيل ؛النظر إليه من ناحيتني اإللكرتوين تستلزم مشروعية الدليل      

 :ي         اآلتعلى النحو  وتفصيل ذلك
ية القانونية كون هذا الدليل معرتف به من الناحتعَن مشروعية الوجود أن ي مشروعية الوجود: -1

اليت تصدر عنه يف مثل هذه القضايا اليت حتتاج و  ،ومسموح للقاضي أن يستند إليه يف أحكامه
 .1دليلالمثل هذا 

مبشروعية احلصول على الدليل اإللكرتوين أن تتم ويقصد  مشروعية الحصول على الدليل: -2
للقواعد واإلجراءات  وبطريقة قانونية وقفا   ،عملية البحث عنه من طرف السلطات املختصة

عن التوصل إليه بطريقة  فضال   ،يف مضمونه دجب أن يكون هذا الدليل صادقا   إذ، 2ة لذلكاملعدَّ 
 .3سليمة ونزيهة

                                                           

جامعة النهرين،  العدد الثاين،، 19اجمللد ، جملة كلية احلقوقصابرين يوسف عبداهلل، دور األدلة املرئية يف اإلثبات اجلزائي،  1
 .264، ص 2017 العراق،

براهيمي مجال، التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكرتونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم ختصص قانون، كلية  2
 .144، ص 2017/2018 :اجلامعي تيزي وزو، املوسم–والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري  احلقوق

ومن أمثلتها قضية اشتهرت باسم "عماد الكبري" وهي  ؛هناك العديد من القضايا اليت استند فيها القضاء إىل دليل إلكرتوين 3
 2006يناير من العام  20 يف مصر بتاريخ: عبارة عن قضية تتلخص وقائعها يف قيام ضابط مباحث من قسم بوالق الدكرور

عرتاف جبرم ما، مث قام بعدها بتصويره بكامريا تليفون وذلك من أجل أن دجربه على اإل "،عماد الكبري"هتك عرض بتعذيب و 
العامة عرب تقنية بني تبادله مت حممول لتكون وسيلة ضغط عليه من أجل فضحه أمام زمالئه السائقني، ولكن مت تسريب الفيديو و 

 ،ليقدم الفيديو بعدها إىل جهات التحقيق ،ىل نشر القضية بواسطة إحدى الصحفما أدى إ ،لبلوتوث على هواتفهم احملمولةا
وقضت مبعاقبة املتهم بالسجن ملدة  ،واليت اطمأنت إىل الدليل اإللكرتوين املقدم إليها ،وإحالة ضابط الشرطة إىل حمكمة اجلنايات

    .372 هباء املر، املرجع السابق، ص :انظرللمزيــــد  .ثالث سنوات
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وين ترتبط بالعديد من احلقوق اليت قد نص عليها الدستور أو مشروعية الدليل اإللكرت إن    
الدستور بني الدساتري جند أن لضمانات احملاكمة العدالة، فمن  القوانني اجلنائية اليت تعد تكريسا  

 ،على ضرورة محاية احلياة اخلاصة للمواطن باملعىن الواسع هلذه احلماية همن 46نص يف املادة اجلزائري 
"ال دجوز انتهاك حرمة احلياة اخلاصة للمواطن، وحرمة  :التايلالنحو هذه املادة على  حيث جاء نص

ال دجوز بأي  .صاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونةسرية املرسالت واالت شرفه حيميها القانون.
شكل من األشكال املساس هبذه احلقوق دون أمر معلل من السلطات القضائية ويعاقب القانون 

محاية األشخاص الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع  ك هذا احلكم.على انتها
     .1الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه"

من خالل هذا النص يظهر مدى حرص املشرع اجلزائري على محاية احلريات اخلاصة املتعلقة  
وحنن  ا  التصاالت واملعطيات الشخصية، خصوصسالت وااونرى أنه شدد فيما يتعلق باملر  ،باألفراد

يق تتبع هذه الوسائل، وإن كان والذي يف الغالب يتم احلصول عليه عن طر  ،نتكلم عن الدليل الرقمي
 .إ.ج.جقمن  5مكرر 65ستثناء الوحيد يف هذه املسألة هو ما تطرق إليه املشرع مبوجب املادة اإل

اآلليات يف  هوإىل ضرورة تفعيل مثل هذ ،2ع من اجلرائمويرجع هذا االستثناء إىل خطورة هذا النو 
الكشف عنها، إال أن املشرع رغم االعتماد على هذا النوع من الوسائل قد ضبطها بالعديد من 

ن تتم أو  ،ق.إ.ج.جمن  47الشروط والضمانات كوجود إذن، وأن تتم يف املواعيد احملددة يف املادة 
  . 3ورية، أو قاضي التحقيقحتت الرقابة املباشرة لوكيل اجلمه

ومن النصوص األخرى اليت شددت على محاية خصوصية األفراد والعمل على تقصي املشروعية 
كل موظف يف   " أن: واليت تنص على ،من ق.ع.ج 135يف احلصول على الدليل ما جاء يف املادة 

عمومية دخل بصفته السلك اإلداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة ال
                                                           

املعدل واملتمم للدستور  ،2016مارس  6   : ه املوافق ل1437مجادي األول عام  26، املؤرخ يف 01-16القانون رقم  1
مارس  7، املؤرخة 14 ع، ج.ر.ج.جاملتضمن الدستور، ، 1996ديسمرب  7املوافق  1417رجب  26 ، املؤرخ يف1996
 .11، ص 2016

"رائم املخدرات، اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، اجلرائم املاسة  :كاآليت 5مكرر  65عدد املشرع هذه اجلرائم يف نص املادة  2
بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، جرائم تبييض األموال، جرائم اإلرهاب، اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف، جرائم 

 . "الفساد
 .ق.إ.ج.جمن  5مكرر  65نظر املادة ا 3
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املذكورة منزل أحد املواطنني يغرب رضاه، ويف غري احلاالت املقررة يف القانون وبغري اإلجراءات 
دج دون  100.000إىل  20.000املنصوص عليها فيه، يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنة وبغرامة من 

 .1"107اإلخالل بتطبيق املادة 
كل األدلة اليت مت التحصل عليها بطريقة غري مشروعة، ويبىن على مشروعية الدليل استبعاد   

عن أن استبعاد  وذلك من باب حتقيق الوظيفة الرتبوية واألخالقية لبناء عدالة جنائية سوية، فضال  
الدليل غري املشروع يضمن كفالة االحرتام واهليبة الالزمني للسلطات القضائية، ومن شأنه كذلك أن 

فالطرق اليت دجرمها القانون ال ميكن أن يعتمد عليها يف حتصيل  ،واجملتمع يزيد من الثقة بني القاضي
 .2األدلة وإال كان القضاء أعرج

  :اإللكترونــــــي يلـــــدلـــة الــــناقشـــــم -ا  ثاني
ميثل هذا املبدأ أحد أهم املبادئ اليت تقوم عليها احملاكمة العادلة، والذي ينشأ عن شفوية       

يتسىن  حىت ة،وهو ما يقرر مواجهة املتهم بالوقائع املنسوبة إليه واألدلة املؤيد ،عة واحلق يف الدفاعاملراف
 .3والدفاع عن نفسه ،والتوضيح ،له احلق يف الرد

يتوجب على القاضي  ؛ إذوهو نفس املبدأ املطبق على األدلة الناجتة عن الوسائل اإللكرتونية
أو أوراق منسوخة ملستخرجات  ،أو أشرطة ،أو تسجيل ،أو فيديو ،صورة ؛كانت طبيعتها  ا  عرضها أي

ومناقشتها حبضوره والسماح له بإبداء رأيه فيها وتفنيدها، كما على اخلبري  ،إلكرتونية على املتهم
 . 4وتقدمي كل ما توصل إليه يف تقرير اخلربة ومناقشته أمام القاضي واملتهم واحلضور ،احلضور للجلسة

 ظن: ــــعلى التخمين وال ا  يل قائمـــون الدلـــل يكأ -ثا  ــــثال
سواء يف اإلدانة  ،حىت يكون الدليل اإللكرتوين صحيح وقابل لالستناد عليه يف إصدار احلكم      

وجب أن يكون هذا الدليل حقيقي وواقعي قدر املستطاع، وأن ال يلتبس بالظنون  ،أو الرباءة

                                                           

إىل  (05) "يعاقب املوظف بالسجن املؤقت من مخس :على الشكل التايل اجلزائري من قانون العقوبات 107جاء نص املادة  1
  س سواء باحلرية الشخصية للفرد أو باحلقوق الوطنية ملواطن أو أكثر".اأمر بعمل حتكمي أو م إذا سنوات (10)عشر 

دام اهلواتف النقالة، رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف سربار نظام عثمان، اجلرمية اجلنائية الناشئة عن إساءة استخ 2
 .191-190، ص 2014-2013احلقوق، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، املوسم اجلامعي، 

األوىل، جسور للنشر ط. عمار بوضياف، احملاكمة العادلة يف النظام اجلنائي اإلسالمي واملواثيق الدولية )دراسة مقارنة(،  3
 .46 ص ،2010 وزيع، اجلزائر،والت

 .265 صابرين يوسف عبداهلل، املرجع السابق، ص 4
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من  ،ما عن طريق املعرفة احلسية اليت تدركها احلواسإرفة ذلك والتخمينات، ويستند القاضي يف مع
عن طريق املعرفة العقلية  وإما، إللكرتوينخالل الوقوف على معاينة املخرجات املستمدة من الدليل ا

 .1عليها ودجب أن يصدر حكمه استنادا   ،حتليل واستنتاج ليصل إىل احلقيقةمبا يقوم به من 
 ي.ــــي تقدير الدليل اإللكترونـالقاضي ف ي: سلطةـــــالفرع الثان

تتحدد سلطة تقدير الدليل من طرف القاضي حبسب نظام اإلثبات املعتمد من طرف قضاء   
أسباب ونظرا  هلذا التباين، نتطرق يف هذا الفرع لبيان أنظمة اإلثبات )أوال (، مث دراسة كل دولة، 

أسباب العمل بقاعدة سلطة القاضي يف تقدير األدلة ف(، )ثانيا   تفعيل هذا املبدأ يف الدليل اإللكرتوين
 .)رابعا ( املشرع اجلزائري منها )ثالثا (، وصوال  ملوقفمع األدلة اإللكرتونية 

  بات:ـــــــظمة اإلثـــــأن -أول  
وتتمثل  ،تنقسم نظم اإلثبات إىل ثالث نظم خمتلفة تتأسس كل واحدة منها على مبادئ معينة      
 :الصور التاليةنظم يف هذه ال

  مقيد:ــالاإلثـــــبات نظام  -1
وال دجوز للقاضي أن  ،ثباتيةاملسبق ألدلة اإلثبات وقيمتها اإليعتمد هذا النظام على التحديد       
قتناع اإلو  ،هذا النوع من أنظمة اإلثبات جمرد مطبق للقانون ، فالقاضي يفغري هذه األدلةبيأخذ 

 .  2اإلجنليزيو القانون األمريكي،  ؛القوانني اليت تعمل هبذا النظام ومن بني ،الشخصي للمشرع
  حر:ـــــــال اإلثـــــباتنظام  -2

خبالف النظام املقيد يعتمد النظام احلر على عدم حتديد األدلة اليت يتوجب على القاضي       
ويطرح ما  ،دلةاألخذ هبا يف حكمه، حبيث يرتك حرية واسعة للقاضي يف أن يأخذ ما يشاء من األ

واألوضاع اليت متت فيها، وال يطلب يف  ،ومالبساهتا ،وذلك بالنظر إىل القضية املعروضة عليه ،يشاء
تبيان األسباب اليت استند عليها يف إصدار حكمه، ومن النظم القانونية ظام من القاضي إال هذا الن

 . 3نظام فرنسا ؛اليت تأخذ هبذا النظام

                                                           

 .208 حممد محد عمر الغياثني، املرجع السابق، ص 1
 .126حممود حممد حممود جابر، املرجع السابق، ص  2
 .270 صابرين يوسف عبداهلل، املرجع السابق، ص 3
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  مختلط:ــال اإلثـــــباتظام ــــن -3
ابية يف النظام احلر واألخرى يف دججتاه التوفيقي الذي دجمع بني املزايا اإلميثل النظام املختلط اإل      

النظام املقيد، حبيث يعتمد هذا النظام على حتديد األدلة اليت يتوجب على القاضي أن يأخذ هبا يف 
مما هو  ،أو أن يكمل منها ما نقص ،اأخذ ما يريد منه ويرتك له متسع من احلرية يف ،اإلثبات

فاوت األنظمة القانونية يف العمل هبذا النظام بني دول توسع يف الشروط تتمعروض عليه يف اجللسة، و 
 .1مصرو  سوريا ؛وأخرى تقلل منها، ومن بني الدول اليت تأخذ هبذا النظام

 ي: ــــة للقاضــــريـــقديـباب تفعيل السلطة التـــــــأس -ا  ــــثاني
اجلنائية فرضت التعامل معها مبنطق مغاير ملا هو معمول به يف  ىن الطبيعة اخلاصة للدعاو إ      

فالقاضي املدين ينحصر دوره يف الرتجيح بني األدلة واألخذ بأكثرها قوة، بينما  ،القضاء املدين
فعبء  ،لتأكد منهافهو كذلك موكل إليه مجع األدلة وا ؛لقاضي اجلنائي دور إدجايب بدرجة كبريةل

وإَّنا ميتد حىت للقاضي باعتباره ممثل  ،اإلثبات يف القضاء اجلنائي ال يتوقف عند الضحية واجلاين
 ، نذك          ر:اجملتمع، ومن االعتبارات اليت تقرر إلزامية العمل هبذا املبدأ

  ة:ــــجنائيـمواد الــي الـة اإلثبات فـــــــصعوب -1
ويرجع ذلك إىل قيام اجملرم بطمس كل األدلة اليت قد  ،نائي بصعوبة اإلثباتيتميز القضاء اجل      

 .2أو اكتشاف هويته ،تساعد يف العثور عليه
  جنائي:ــحميها القانون الـــح التي يــــمصالـيعة الـــطب -2

قتصادية ميثل القانون اجلنائي العصا احلديدية اليت تكفل هبا الدول محاية احلريات واملصاحل اال      
 واالجتماعية سواء العامة أو اخلاصة. 

  ين:ـــمحلفــــخاصة لنظام الـــــالطبيعة ال -3
االستعانة ببعض الفئات الشعبية يف القضايا  ؛من أهم اخلصائص اليت ميتاز هبا القضاء اجلنائي      

ة اليت يكون عليها ذات الطبيعة اجلنائية، ومن األكيد أن هذه الفئات ال تكون بنفس التكوين واملهار 
                                                           

 ياسني، حجية اإلثبات بالوسائل املرئية احلديثة وموقف القضاء منها منار عبد احملسن عبد الغَن العبيدي، عواد حسني 1
جامعة )كامريات املراقبة، وكامريات اهلاتف النقال(، جملة جامعة تكريت للحقوق، اجمللد األول، العدد األول، اجلزء األول، 

 .185 ، ص2016سبتمرب تكريت، 
، أطروحة دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، د اجلنائية يف القانون املقارنطواهري امساعيل، االقتناع الشخصي للقاضي يف املوا 2

 .106-104 ص، 2014-2013، املوسم اجلامعي 1جامعة اجلزائر 
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عن أن هذه الفئات غري ثابتة  فضال   ،أو األدلة املعروضة للمناقشة ،سواء يف فهم القانون ،القاضي
 . 1وختتار عن طريق القرعة

  براءة:ــــــــــــنة الـــــبدأ قريــــم -4
والذي يشكل  ،قرينة الرباءة مبدأ ؛وجب على القاضي اجلنائي مراعاهتامن أكثر املبادئ اليت يت      
سوف ينتج  ،حيث أن عدم افرتاض الرباءة يف املتهم ،من ضمانات احملاكمة العادلة ةأساسي ةضمان

والتسليم بأنه هو  ،مما دجعله عري قادر على إثبات براءته ،عنها استحالة تقدمي دليل منطقي ومقبول
 .2مرتكب اجلرمية

 ة: ــــة اإللكترونيـــــر األدلة مع األدلي تقديــأسباب العمل بقاعدة سلطة القاضي ف -رابعا  
هو اليقني الثابت الذي  ،أو حىت القضائية ،من الناحية العلمية حازت اإلمجاعمن األمور اليت       
فهي أدلة تصل إىل درجة ال ميكن معها للقاضي أن ميارس سلطته التقديرية يف  ،األدلة العلمية حتققه

 إليها هذا الدليل، ولكن هذا ال يلغي نسبة الشك اليت تتولد لدى تأكيد أو نفي املسائل اليت يشري
 3:التالي            ةواليت ميكن نسبتها إىل األسباب  ،القاضي من الدليل اإللكرتوين

  :ي الواقعـــــخالف ما هو عليه فــــشكل يبي للعبث ــضوع الدليل اإللكترونـــخ -1
على حنو دجعل غري املختص غري قادر  ،لك اليت يراد إثباهتاري تغفقد يعرب الدليل عن وقائع       

 على التمييز بني صحة هذا الدليل من عدمها.
 

 ي: ــــي الدليل اإللكترونــــخطأ فــــال -2
إال أن هذا ال دجعله يسلم من اخلطأ يف بعض  ،الدليل إللكرتوين هحيوز  ذيرغم اليقني التام ال      

 :ية           اآلتوهذا ميكن أن يرجع إىل األسباب  ،ولو بنسب ضئيلة ،احلاالت
 شيفراتوذلك باستخدام  ،اخلطأ يف استخدام األداة اليت يتم استخالص الدليل من خالهلا -

 صفات خاطئة.اأو مو  ،ري صحيحةغ

                                                           

 .106 ص، نفس املرجعطواهري امساعيل،  1

 .41 اف، املرجع السابق، صيعمار بوض 2
 ، العدد الثاين،18ثبات اجلنائي، جملة كلية احلقوق، اجمللد ميسون خلف محد احلمداين، مشروعية األدلة اإللكرتونية يف اإل 3

 .244-243ص  ،2016جانفي  جامعة النهرين،
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مع وسائل  حيدث غالبا   وهو ما، % 10استخدام أدوات تقل نسبة الوصول للحقيقة فيها عن  -
 اليت دجب أن تتم هبا عملية التقييم. غريو عن طريق معاجلتها بطريقة أ ،اختزال البيانات

يتضح أن الشك الذي يتصل بالدليل اإللكرتوين ليس متصل  بيانه، من خالل ما سبقوعليه 
إال أن العوامل احمليطة بظروف مجعه أو التأكد من ، يطابق احلقيقة والواقع فهو قد ،الدليل بذاته

ثباتية لألدلة اجلنائية على نفس القيمة اإل حائزا   هعلجتو  ،ك لدى القاضيصحته هي اليت تثري الش
 األخرى.التقليدية 

 ي: ـــــترونـــيل اإللكـــجزائري من الدلــــمشرع الـوقف الـــم -خامسا  
وذلك  ،يف اإلثبات الدليل اإللكرتوين أخذت بقبولإن املشرع اجلزائري من بني التشريعات اليت       

 قانون اإلجراءات اجلزائيةتعديل  مبقتضىاليت متت إضافتها  الثبوتية بشكل جلي يف الوسائلواضح 
على سبيل احلصر فيما يتعلق ببعض اجلرائم  وردت الوسائل ههذ وبالرغم من أن ،2006 لسنة

 رقم: لظروف مشددة، إال أن املشرع أكد على ذلك بصورة أكثر وضوح يف القانون اخلطرية وفقا  
ن        ي  القانون ب َ  امبوجب هذ إذ ،املتعلق الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا االتصال واإلعالم 09-04

 .وطرق البحث عن أدلتها ،اآلليات اليت دجب العمل هبا من أجل مكافحة اجلرمية اإللكرتونية

بنص املادة  عمال   وذلك ،رىخويأخذ الدليل اإللكرتوين نفس القوة االثباتية لألدلة األهذا        
عن سلطته الكاملة يف تكوين اقتناعه  فضال   ،واليت تركت للقاضي حرية اإلثبات بكافة الوسائل 212

واليت حصلت املناقشة فيها  ،الشخصي الذي دجب أن يبىن على األدلة املقدمة يف معرض املرافعات
 ،ليت توصل إليها يف بناء قناعته، كما أن القانون ال حياسب القاضي على الطريقة ا1وأمامه حضوريا  

 .2وإَّنا يأمره بتسبيب احلكم فقط
                                                           

على: "دجوز إثبات اجلرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال اليت ينص فيها القانون  ق.إ.ج.جمن  212تنص املادة  1
أن يبَن قراره إال على األدلة املقدمة له يف  يوال يسوع للقاض ه اخلاص.على غري ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناع

 أمامه". معرض املرافعات اليت حصلت املناقشة فيها حضوريا  
عن  علق فضال  ت: "يتلو الرئيس قبل مغادرة احملكمة قاعة اجللسة التعليمات اآلتية اليت تأن على ق.إ.ج.جمن  307تنص املادة  2

عن الوسائل اليت هبا  "إن القانون ال يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا   ولة:ايف أظهر مكان من غرفة املدذلك حبروف كبرية 
وصلوا إىل تكوين اقتناعهم، وال يرسم هلم قواعد هبا يتعني عليهم أن خيضعوا هلا على األخص تقدير متام أو كفاية دليل ما، 

وأن يبحثوا بإخالص ضمائرهم يف أي تأثري قد أحدثته يف إدراكهم األدلة  أنفسهم ويف صمت وتدبر، اولكنه يأمرهم أن يسألو 
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 ي:ــثانـــباب الــــــص الــــــملخ
 

يف حتريك  ا  كبري   ا  فهو يلعب دور  ،يعترب اجلانب اإلجرائي يف القضايا اجلنائية جانب مهم وحساس
والدوافع اليت  ،هاوالوصول إىل حقيقية مرتكب ،وكشف غموضها ،والبحث عنها ،الدعوى اجلنائية

الضمانات يكفل القانون اإلجرائي املقارنة تلك األفعال، ففي مجيع التشريعات بقيام الأدت هبم إىل 
 .ا  وال ميس فيها أي شخص تعسف ،حتقق العدالة بطريقة ال يطال فيها الدعوى أي إجراء باطلاليت 

لعبه قانون اإلجراءات ومن خالل ما سبق عرضه يف هذا الباب يظهر الدور الكبري الذي ي
يف حماربة اجلرمية اإللكرتونية  ،والقوانني املتعلقة جبرائم التكنولوجيا بصفة خاصة ،اجلزائية بصفة عامة

فبموجب هذه القوانني حاول املشرع اجلزائري مواكبة التطور التقَن واالستفادة  ،من الناحية اإلجرائية
إضافة باب  ، وذلك عن طريقخاصة اخلطرية منها؛ إدجايب يف البحث عن بعض اجلرائم منه بشكل

 .-يف اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور–خامس بعنوان 

العديد من  04-09ن املشرع اجلزائري القانون م  ضَ  ،عما جاء يف قانون اإلجراءات اجلزائية وفضال  
ل تبيان مجيع اإلجراءات املتعلقة وحاو  ،اإلجراءات األخرى اخلاصة باجلرمية اإللكرتونية بصفة خاصة

يف  تهوآليات التعامل مع الدليل اإللكرتوين وأِهي ،هبا والسلطات املختصة يف البحث والتحري عنها
 مثل هذه اجلرائم. 

حاولنا الوقوف على بعض األدلة اليت يتم استعماهلا يف إثبات أيضا ، ومن خالل هذا الباب 
الشهادة واخلربة  :، وكيف تنوعت هذه األدلة بني أدلة تقليدية مثلاجلرائم املركبة بوسائط إلكرتونية

وكيف تغري مدلوهلا يف هذا النوع من اجلرائم، مث تطرقنا إىل الدليل اإللكرتوين والدور الكبري واجلوهري 
واجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال  ،الذي يلعبه يف الكشف عن اجلرائم اإللكرتونية بصفة عامة

لنصل يف األخري إىل  ،ة خاصة، كما حاولنا من خالل هذا الباب التطرق إىل القيمة اإلثباتية لهبصف
ويأخذ نفس القوة يف  ،نتيجة مفادها أن الدليل اإللكرتوين مثله مثل باقي األدلة خيضع لنفس الشروط

 التأثري على يقني القاضي.

                                                                                                                                                                 

هل لديكم  وأوجه الدفاع عنها ومل يضع هلم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق وجباهتم: ،املسندة إىل املتهم
 ؟" اقتناع شخصي
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 ةــــــــــــمالخات
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 :ةــــــــــــمـخاتـــال
تَ َقدََّم من هذه الدراسة، إىل االستخدامات غري املشروعة للهاتف النقال يف تطرقنا فيما         

ارتكاب بعض اجلرائم؛ إما باعتباره أداة مساعدة لتنفيذ اجلرمية أو حمال  الرتكاهبا، وذلك من خالل 
يعة منظور شامل، اْعُتِمَد فيه على حتليل النصوص القانونية املتعلقة مبختلف أَّناط اجلرائم ذات الطب

اإللكرتونية، مع اْسِتْجاَلء موقف املشرع اجلزائري من هذا النوع املستحدث من اجلرائم، خاصة تلك 
اليت ترتكب بواسطة اهلاتف النقال، وآليات التحري عنها. كما مت العمل على إيضاح اجلرائم اليت قد 

رامية ذات الطبيعة ترتكب بواسطة اهلاتف النقال؛ وذلك من خالل التطرق إىل بعض األَّناط اإلج
بَ يَّنا أساليب البحث عن اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال،  التقليدية، وأيضا  اإللكرتونية، كما

والسلطات املختصة يف ذلك، معتمدين يف ذلك بشكل كبري على القانون اجلزائري، مقارنا  ببعض 
ما أفضى بنا إىل رصد جمموعة من  التشريعات ذات السبق يف مكافحة هذا النوع من اجلرائم. وهو

 النتائج واملالحظات نوردها كما يلي:
 

  ما يــــتعلق بالطبــيعة الفنية والتقنية للهاتــــــف النقال: -أول  
شهد اهلاتف النقال تدردجيا  تطورا  كبريا ، حبيث مل يعد جمرد وسيلة اتصال لنقل الكالم والرسائل 

للعديد من املميزات الفنية والتقنية املتطورة واحلديثة، واليت قد تشكل  بني الناس، وإَّنا أصبح شامال  
هتديدا  مباشرا  على بعض جوانب احلياة اخلاصة لألفراد، دون أن يكون هناك أي وازع أخالقي أو 

 قانوين رادعا  هلذا التهديد.
 خصوصية التكييف فيما يتعلق بجرائم الهاتف النقال: -ثانــــــيا  

خالل هذه الدراسة إىل اتساع التكيف القانوين للجرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف خلصنا من 
من بينها سهولة استعمال اهلاتف النقال، املميزات  ؛النقال؛ ويرجع ذلك إىل العديد من األسباب

التقنية اليت حيتوي عليها واليت قد توفر العديد من اخلدمات بشكل سهل وبسيط كاخلدمات املالية أو 
 شخصية، إضافة إىل اتصال معظم اهلواتف النقالة بشبكة اإلنرتنت، فضال  عن ميزة التجوال.ال

 بخصوص التكيف وتداخل األنــــماط اإلجرامـــية:  -ثالـــــــــثا  
نظرا  خلصوصية اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال؛ توصلنا إىل وجود العديد من اإلشكاالت 

اليت تقع مبناسبة تكييف جرائم األشخاص املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال؛ خاصة القانونية والقضائية 
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ما تعلق منها باالعتداء على خصوصية األفراد، إذ هناك العديد من اجلرائم اليت قد تندرج ضمن 
االعتداء على احلياة اخلاصة لألفراد، بينما تغيب عنها بعض الشروط ال ُمِهمَّة لُِتَكيَّف ضمن نطاق 

ذه اجلرمية، وهو ينتج عدالة معاقة وقاصرة؛ وذلك بسبب عدم وجود نصوص قانونية خاصة تطبق ه
 على هذا النوع من اجلرائم املستحدثة، أو اللجوء إىل تطبيق نصوص تقليدية غري مالئمة. 

 : الفراغ التشريعي لمواجهة الجريمة اإللكترونية المرتكبة بواسطة الهاتف النقال -رابــــــــــعا  
أثْ َبَتْت هذه الدراسة وجود فراعي تشريعي كبري فيما خيص مكافحة اجلرمية اإللكرتونية، بصفة 
عامة، وتلك املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال بصفة خاصة، والسبب يف ذلك أن جل التشريعات 

أو عن طريق املقارنة حتصر طرق ارتكاب اجلرمية اإللكرتونية يف تلك اجلرائم املرتكبة بواسطة احلاسوب 
شبكة اإلنرتنت، بالرغم من أن األداة األكثر استخدما  يف هذا النوع من اجلرائم يف وقتنا احلايل هو 

 اهلاتف النقال.
 صعوبات البحث والتحري عن الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال: -ــسا  خامــــ
ت يف عملية البحث التحري عن توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل وجود العديد من الصعوبا      

اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال، ويرجع ذلك إىل العديد من األسباب؛ واليت من بينها إحجام 
الضحايا التبليغ عن اجلرمية خوفا  من الفضيحة، أو نتيجة لعدم اكتشافهم هلا، وقد يرجع السبب يف 

 البحث والتحري مبثل هذا النوع من اجلرائم.  بعض األحيان نتيجة لنقص تأهيل املكلفون بعمليات
 صعوبة استخالص األدلة خاصة فيما يتعلق بالجريمة ذات الطابع اإللكتروني: -سادســـــــا  

توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل الصعوبات اليت قد تعيق السلطات القضائية يف الوصول إىل 
تف النقال نتيجة لطبيعة مسرح اجلرمية، وكذلك بسبب األدلة اليت تثبت اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلا

 سهولة طمس الدليل املرتبط هبا أيضا .  
بخصوص دور مزود الخدمات في الكشف عن الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف  -سابـــــــعا  
 النقال:
مزود اخلدمات له دور كبري يف الكشف عن اجلرائم  إىل أنخلصنا من خالل هذه الدراسة  

رتكبة بواسطة اهلاتف النقال، وذلك انطالقا من اخلدمات اليت يقدمها للجمهور سواء من ناحية امل
االتصاالت أو تقدمي خدمات اإلنرتنت، مما دجعله ملزم حبفظ البيانات واملعلومات اليت تتم عن طريق 

 اخلادم املرتبط به، وبالتايل االستعانة به يف حال كانت الضرورة تستدعي ذلك.
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اشيا مع ما متَّ التوصل إليه يف هذه الدراسة من نتائج ومالحظات، نورد فيما يلي مبجموعة ومت

 من التوصيات اليت قد تساهم يف تيسري مكافحة اجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال، أِهها:
 العمل على إعادة النظر يف تكييف بعض اجلرائم ذات الطبيعة التقليدية، وذلك بطريقة -أول  

تتماشى مع الظروف املستجدة والتطورات التكنولوجية الراهنة اليت أصبحت تفرض وقائع إجرامية 
 مستحدثة ومغاير ملا هو متعارف عليه من أَّناط إجرامية.

ضرورة استحداث نصوص قانونية خاصة هتدف بشكل صريح ومباشر إىل جترمي األَّناط  -ثانـــــيا  
سطة اهلاتف النقال، وعدم اإلكتفاء بالنصوص التقليدية القائمة، املستجدة من اجلرائم املرتكبة بوا

 واليت ال تتالءم وخصوصية اجلرائم املستحدثة املرتكبة بواسطة اهلاتف النقال.  
دجب فرض رقابة فائقة على العمليات املالية اليت تتم عن طريق اهلواتف النقالة؛ نظرا  ملا هلا  -ثالـــــــــثا  

ارتكاب عمليات غسيل األموال، وذلك من خالل استحداث برامج رقابية تسمح من دور كبري يف 
باإلطالع على كافة العمليات املالية اليت تتم بواسطة اهلواتف النقالة، وإمكانية تتبع القائمني مبثل هذا 

 النوع من املعامالت املالية غري املشروعة. 
اجلرمية اإللكرتونية، فضال  عن تفعيل  حماربة ة خمتصة يفضرورة إدجاد وحدات شرطية وقضائي -رابـــــــــعا  

، دور اهليئة الوطنية ملكافحة اجلرمية اإللكرتونية، والفروع املتواجدة على مستوى الدرك، واألمن الوطَن
والعمل على القيام بدورات وتكوينات دورية متكنهم من اإلطالع على أحدث األَّناط اإلجرامية 

ذلك تلك اليت ترتكب بواسطة اهلاتف النقال، ومتكينهم من الطرق والوسائل  اإللكرتونية، مبا يف
 .الكفيلة مبكافحة هذا النوع من اجلرائم

ضرورة إعادة النظر يف العقوبات املقررة جلرائم االتصال واملعلومات أو اجلرائم املتصلة هبا،  -خامــــــسا  
ات املقررة هلذه اجلرائم  ال حتقق الردع مع العمل على تشديدها، حيث الحظنا أن أغلب العقوب

 الكايف، مما ال يؤدي إىل استخدام آمن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال.
العمل على استحداث نظام وقائي يعمل على مكافحة اجلرائم اإللكرتونية قبل ارتكاهبا  -سادســــــا  

 سواء يف شكل تطبيقات خمصصة لذلك أو يف شكل حكومة إلكرتونية.
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تفعيل األحكام والقواعد الواردة يف البنود الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر، على احلرص  سابــــــــعا :
واملتعلقة باملساعدة القضائية الدولية، مع السعي حنو إبرام اتفاقيات ثنائية أو مجاعية تتعلق باجلرمية 

 قال بصفة خاصة.اإللكرتونية بصفة عامة واجلرائم املرتكبة بواسطة اهلاتف الن
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سائد سعيد حممد رضوان، اعتماد الشباب الفلسطيَن على صحافة اهلاتف احملمول كمصدر  -110

رسالة مقدمة استكماال للحصول على درجة  -دراسة ميدانية -لألخبار وقت األزمات
 .2017-2016 :اجلامعياملاجستري يف الصحافة، كلية اآلداب، اجلامعة اإلسالمية، غزة، املوسم 

سربار نظام عثمان، اجلرمية اجلنائية الناشئة عن إساءة استخدام اهلواتف النقالة، رسالة املاجستري  -111
 .2014، 2013 :يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، املوسم اجلامعي

الة ماجستري ثنيان ناصر آل ثنيان، إثبات اجلرمية اإللكرتونية )دراسة تأصيلية تطبيقية (، رس -112
 .2012-2011ختصص السياسة اجلنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم األمنية، 

 :دواتـــــمرات ونـحوث مؤتـــب -خامسا  

أشرف توفيق مشس الدين، املراقبة والتنصت من خالل اهلاتف احملمول يف التحقيق اجلنائي،  -113
االقتصادية للهاتف احملمول الذي تعقده كلية احلقوق دراسة مقدمة إىل مؤمتر اجلوانب القانونية و 

 .2010جبامعة بنها، 
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بن دعاس فيصل، إشكاالت اجلرمية املعلوماتية يف التشريع اجلزائري، حماضرة يف طار التكوين  -114
 .2010/2011احمللي املستمر للقضاء، جملس قضاء قسنطينة، السنة القضائية 

للحد من اجلرائم املستحدثة اإلرهاب اإللكرتوين وطرق  ياسر حممد عطية، دور اآلليات احلديثة -115
"اجلرائم املستحدثة يف ظل التغريات  :مواجهته، مداخلة علمية مت إلقاءها يف امللتقى العلمي

 ، كلية العلوم اإلسرتاتيجية، عمان.4/09/2014-2 :والتحوالت اإلقليمية والدولية، خالل الفرتة
نائية للربيد اإللكرتوين الدعائي املزعج أو املضلل، مداخلة مت وي، املواجهة اجلااهلل الز  شاء ما -116

 بع عشر: اجلرمية اإللكرتونية، مركز جيل للبحث العلمي،اإلقاءها يف أعمال املؤمتر الدويل الر 
 .، لبنانطرابلس ،2017مارس  24-25

)دراسة  :حممدي بوزينة أمنة، إجراءات التحري اخلاصة يف جمال مكافحة اجلرمية املعلوماتية -117
حتليلية ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون الوقاية من جرائم اإلعالم(، أعمال امللتقى 

مركز جيل  الوطَن آليات مكافحة اجلرمية اإللكرتونية يف التشريع اجلزائري، باجلزائر العاصمة،
 .2017مارس  29للبحث العلمي، بتاريخ 

إىل املؤمتر الدويل األول  مداخلة مقدمةرهاب اإللكرتوين، عبد اهلل عبد العزيز فهد العجالن، اإل -118
 2 :حول محاية أمن املعلومات واخلصوصية يف قانون اإلنرتنت، املنعقد يف القاهرة يف املدة من

 .                     2008جوان  4إىل 
باألدلة  عبد الناصر حممد حممود فرغلي، وحممد عبيد سيف سعيد املسماري، اإلثبات اجلنائي   -119

دراسة تطبيقية مقارنة، مداخلة مقدمة للمؤمتر العريب –الرقمية من الناحيتني القانونية والفنية 
، جامعة نايف 14/11/2007-12 بتاريخ: األول لعلوم األدلة اجلنائية والطب الشرعي، املنعقد

  ض.للعلوم األمنية، الريا
اإللكرتونية يف إطار نظرية اإلثبات ، األدلة املتحصلة من الوسائل محودةعلى حممود على  -120

اجلنائي، حبث منشور ضمن أحباث املؤمتر العلمي األول ألكادميية شرطة ديب املنعقد يف الفرتة 
 .2003-4-28إىل  26-4

عمر علي عذاب، تأثري اهلاتف النقال على صحة اإلنسان، مداخلة مت إلقائها يف املؤمتر الوطَن  -121
 . 2018طموح، املعهد التقَن يف كالرا، العراق، الواقع وال :للتحديات البيئية
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دراسة حتليلية مقارنة جلرائم مستحدثة تتعلق –فتيحة حممد قوراري، أحكام جرائم اإليذاء املبهج  -122
، مداخلة مقدمة ملؤمتر اجلوانب القانونية واالقتصادية للهاتف احملمول، املنعقد -باهلواتف النقالة

 احلقوق، جامعة بنها. ، يف كلية28/04/2010-27بتاريخ 
فضيلة عاقلي، اجلرمية اإللكرتونية وإجراءات مواجهتها من خالل التشريع اجلزائري، مداخلة  -123

علمية مقدمة للمشاركة يف أعمال املؤمتر الدويل الربع عشر للجرمية اإللكرتونية، املنعقد بتاريخ 
 مارس، جامعة طرابلس، لبنان. 24-25

داخلة مقدمة إىل املؤمتر اإلسالمي العاملي ملكافحة اإلرهاب، طبيعة اإلرهاب اإللكرتوين، م -124
 م. 2015فرباير  25-22املنظم من طرف رابطة العامل اإلسالمي، بتاريخ 

 

 :ة والتنظيميةــــــــــالنصوص القانوني -سادسا  
 ي القانون الجزائري:ـــــــــف (1)

، 2016مارس  6  : ملوافق له ا1437مجادي األول عام  26، املؤرخ يف 01-16القانون رقم  -125
 .2016مارس  07، املؤرخة 14 ، العددج.ر.ج.جاملتضمن الدستور، 

املعدل واملتمم،  1966يونيو  8ه املوافق 1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66األمر رقم  -126
 .1966يونيو  9، املؤرخة 48 عاملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج ر ج ج، 

املتضمن قانون  156-66، املعدل واملتمم لألمر 1982فيفري  13ؤرخ يف امل 04-82القانون رقم  -127
  .1982فرباير  16يف  ، املؤرخة7 ع، ج.ر.ج.جالعقوبات املعدل واملتمم، 

-66املعدل واملتمم لألمر  1995فرباير  25املوافق  1415رمضان  25املؤرخ  11-95األمر رقم  -128

 .1995مارس  1 يف ، املؤرخة11 ع، ج.ر.ج.ج، املتضمن قانون العقوبات، 156
،  املعدل واملتمم 2004نوفمرب  10  : ذي احلجة املوافق ل 17املؤرخ يف  14-04القانون رقم  -129

ملتضمن قانون ا 1966يونيه سنة  8املوافق  ،1386صفر عام  18املؤرخ يف  155-66لألمر رقم 
 .2004نوفمرب  10املؤرخة  ،5 ج ر ج ج، ع، اإلجراءات اجلزائية

يعدل ويتمم  ،2004نوفمرب  10املوافق  1425رمضان عام  27املؤرخ يف  14-04انون رقم الق -130
واملتضمن قانون  1966يونيه سنة  8املوافق  1386املؤرخ يف صفر عام  155-66األمر رقم 

  .2004نوفمرب  10املؤرخة  ،71، ع ، ج ر ج جاإلجراءات اجلزائية
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املتضمن  156-66ألمر رقم لاملعدل واملتمم  2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15-04القانون رقم  -131
 . 2004نوفمرب  10 ةاملؤرخ ،71 ، العددج.ر.ج.جقانون العقوبات، 

، املتضمن قانون 2006ديسمرب  20املوافق  1427ذي احلجة  04املؤرخ يف  23-06القانون رقم  -132
 .2004يسمرب د 24، املؤرخة 84، العدد ج.ر.ج.ج، 156-66العقوبات املعدل واملتم لألمر 

، املتضمن القواعد 2009غشت  5  : املوافق ل 1430شعبان  14املؤرخ يف  04-09القانون رقم  -133
اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا األعالم واالتصال ومكافحتها، ج ر ج ج، ع 

 .2009غشت  16املؤرخة  ،47
املتعلق بقانون  156-66م للقانون املعدل واملتم 2011أوت  2املؤرخ يف  14-11القانون رقم  -134

 .44 العقوبات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد
املعدل واملتمم لألمر رقم  2015يوليو  23ه املوافق 1436شوال  07املؤرخ  02-15األمر رقم  -135

املتضمن قانون اإلجراءات  1966يونيه سنة  8املوافق  1386صفر عام  18 املؤرخ يف 66-155
  .2015يوليو  23املؤرخة  ،40، ج ر ج ج ، ع جلزئيةا

املعدل واملتمم ، 2017مارس  27املوافق  1438مجادي الثانية  28املؤرخ  07-17القانون رقم  -136
املتضمن قانون  1966يونيه سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155-66لألمر رقم 

 .2017مارس  29 ، املؤرخة20اإلجراءات اجلزائية، ج ر ج ج، ع 
يتضمن  ،2004سبتمرب  6املوافق  1425رجب  21املؤرخ يف  11-04رقم  القانون العضوي -137

 .2004سبتمرب  8، املؤرخة 57 ع، ج.ر.ج.جالقانون األساسي للقضاء، 
، 2015أكتوبر  8املوافق  1436ذي احلجة عام  14املؤرخ يف  256-15املرسوم الرئاسي رقم  -138

فيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم حيدد تشكيلة وتنظيم وكي
 .2015أكتوبر  8، املؤرخة 53ع  واالتصال ومكافحتها، ج ر ج ج،

 :يةـــــــين الفرنســـــــالقوان  (2)

 الفرنسي املعدل واملتمم. قانون العقوبات -139
 الفرنسي. ئيةاقانون اإلجراءات اجلز  -140
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 ة:ـــــــصريمـين الـــــــالقوان  (3)

املتعلق بقانون العقوبات املعدل واملتمم، اجلريدة  30/06/1969الصادر بتاريخ  95القانون  -141
 .25 الرمسية جلمهورية مصر العربية، العدد

املتعلق بقانون العقوبات، اجلريدة الرمسية للجهورية املصرية،  28/05/1995املؤرخ  93القانون رقم  -142
 .مكرر 21 العدد

املتعلق بقانون العقوبات، اجلريدة الرمسية للجمهورية  30/06/1996املؤرخ يف  95القانون رقم  -143
 مكرر. 25املصرية، العدد رقم 

، املتعلق بقانون العقوبات، اجلريدة الرمسية للجمهورية 15/07/2006املؤرخ يف  148القانون رقم  -144
 مكرر. 28املصرية، العدد 

 ية:ــــــين اإلماراتـــــــــالقوان  (4)
 .03/1987املعدل واملتمم للقانون  34/2005ون العقوبات االحتادي االمارايت رقم  قان -145

 

 ة.ــــــمواثيق والتفاقيات الدوليـال -سابعا  
 .اتفاقية بودابست -146
 االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املعلوماتية. -147

 
 

 قرارات القضائية.ــــــاألحكام وال -ثامنا  
 ، غري منشور.02/01/2000ق، اجللسة  1155/69قم قرار حمكمة النقص املصرية ر  -148

 

 س.ــــمعاجم والقواميــــال -تاسعا  
 .، ط. الثالثة، دار إحياء الرتاث، بريوت15 ابن منظور، لسان العرب، ج -149
 .2004الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، مصر،  الطبعةجممع اللغة العربية، املعجم الوسيط،  -150
 .ةـــيــمراجع األجنبــــال -ا  عاشر 
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 اتـــــــــتويــمحـال هرســــــف

 ةـــــــالصفح نوانــــــــــالع
 / داءــــــــــــــــــــــــإه

 / رفانـــــــــــــــــــــــــشكر وع

 / مختصراتـة الـــــــــقائم

 01 ةـــــــــــــــــــمقدم
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 ص:ــــــــملخال
تف النقال ثورة يف جمال االتصاالت احلديثة من خالل التقنيات واخلدمات اليت شكل اهلا 

وصاحب هذا التطور العديد من األضرار سواء على مستوى الفردي   ،يوفرها للمستخدمني
عن مساِهته يف تفشي  كالصحة، أو على املستوى االجتماعي كتدهور األخالق العامة، فضال  

يف البداية كسلوكيات عادية يسعى البعض من خالهلا للمتعة والتسلية  العديد من اجلرائم اليت ظهرت
 متناسي األضرار اليت قد تنتج عنها.

ومع النقلة الكبرية اليت شهدها اهلاتف النقال يف السنوات األخرية أصبح اهلاتف النقال أحد  
استطاعت شركات وذلك من خالل امليزات العديدة اليت  ،األدوات اإللكرتونية األكثر استخدما  

وتوفري خدمات اإلنرتنت، ما  اتف النقال بتقنية املعلوماتيةاالتصاالت استحدثها من حالل دمج اهل
مما أسهم يف استخدام اهلاتف النقال  ،جعل اهلاتف صورة مصغرة عن احلاسوب يف جمال املعلوماتية

 يف ارتكاب العديد من اجلرائم ذات الطبيعة اإللكرتونية.
 ،الذي تزداد فيه خطورة استخدام اهلاتف النقال يف اجلرمية مبختلف أنواعهاويف الوقت  

مازالت التشريعات العربية مل تتخذ موقف جاد حيال جترمي استخدام هذه الوسيلة يف اإلجرام، أو 
 استحداث آليات عقابية وإجرائية تكون على القدر الكايف لزجر وردع هذا النوع من اجلرائم.

حاولنا الوقوف على العديد من األَّناط  ،كالية الواردة يف هذه الدراسةومن خالل اإلش 
واليت تتنوع بني جرائم أشخاص، وجرائم  ؛اهلاتف النقال اليت ترتكب بواسطةوالصور اإلجرامية 

طبيعة إلكرتونية أو تقليدية،  ذات إجرامية  تتخذ صورا   كما قدأموال، أو جرائم ضد أمن الدول،  
جراءات املتبعة يف الكشف والتحقيق يف مثل هذا النوع من اجلرائم واجلهات كما وقفنا على اإل

اليت تستعني هبا احملكمة يف اإللكرتونية وسائل اإلثبات عن  فضال   ،القضائية املختصة يف ذلك
 . يف هذا النوع من اجلرائم إصدار حكمها

رهاب االلكرتوين، الفريوسات، اهلاتف النقال، اإليذاء املبهج، التجسس، اإل الكلمات المفتاحية:
 الدليل االلكرتوين.
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Abstract: 

The mobile phone revolution in the field of modern communications has constituted 

through the technologies and services provided to users and the developers of this means a 

lot of damage, both at the level of individual health or at the level of social deterioration of 

public morals. It has also contributed in the outbreak of many crimes that initially emerged 

as normal behaviors for fun and entertainment but they have serious consequence in the long 

terms. 

With mobile phone penetration in recent years, mobile phones have become one of the 

most widely used electronic devices through the many features that telecom operators have 

been able to use to integrate mobile phones with it and Internet services. The use of these 

technologies has contributed in the spread of many crimes of electronic nature. 

At a time when the use of mobile phones in various forms of crime is increasing, Arab 

legislation has not taken a serious stance on the criminalization of the use of this means of 

criminality or the development of punitive and procedural mechanisms that are sufficient to 

deter such crimes. 

Through the problematic of this study, we tried to identify the many patterns and criminal 

images that are caused by inappropriate use of the mobile phone. The study shows that the 

State has not created sufficient legislations against mobile phone crimes, which range from 

crimes of persons, money crimes, or crimes against the security of States. We have also 

observed the procedures taken for the detection and investigation of such crimes as well as 

the means of evidence used by the Court in issuing its verdicts.  

 

Keywords: Mobile Phone, Delicious Abuse, Spyware, Electronic Terrorism, Viruses, 

Electronic Directory. 
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Résumé : 

Le mobile représente une révolution dans le domaine de la télécommunication  moderne, 

à travers les techniques et les services fournis aux utilisateurs et, le développement  de cette 

évolution  a provoqué (causé) de nombreux dommages, tant au niveau individuel comme sur 

la santé et, ou sur le niveau social comme la détérioration de la moralité, ainsi que sa 

contribution à la propagation de nombreux crimes qui sont apparus au début comme des 

comportements normaux dont lesquels certains gens cherchent à se distraire et se divertir, en 

oubliant, les dommages ( les effets négatifs) qui pourraient en résulter.       

  Avec le grand changement (la transition ou le bond) qu’a connu le téléphone mobile ces 

dernières années, il   est devenu  l’un des outils électroniques les plus utilisés grâce aux 

nombreuses fonctionnalités que les opérateurs de télécommunication  ont pu innover  pour 

l’intégrer aux services informatiques et Internet. Ce qui a fait du téléphone une vignette de 

l'ordinateur dans le domaine de l'informatique, ce qui a contribué à l'utilisation du téléphone 

mobile dans la perpétration de nombreux crimes de nature électronique.     

   Alors que au moment où  le  téléphone  mobile  est de plus en plus utilisé  dans diverses 

formes de criminalité, les législations arabes n’ont pas adopté des  positions sérieuses en vue 

de criminaliser l’utilisation de cet outil   ou de mettre en place des mécanismes punitifs et 

des procédures  suffisantes pour dissuader des   tels crimes.     

   À travers la problématique de cette étude, nous avons essayé d’identifier des 

nombreux schémas et images criminelles  que le téléphone mobile peut  contribuer à leur  

perpétration, ou des crimes contre le téléphone mobile, allant des crimes contre les 

individus, les crimes pécuniaires (financiers) ou les crimes contre la sécurité d’ États, qui 

peuvent avoir un Caractère électronique ou traditionnel:  nous avons également commenté 

les procédures suivies pour la détection et l'investigation de tels crimes et les autorités 

judiciaires compétents en la matière, ainsi que les moyens de preuve  utilisés par la Cour en 

rendant  son  jugement. 

Mots-clés: Téléphone Mobile, Abus Délicieux, Logiciels Espions, Terrorisme 

Electronique, Virus, Répertoire Electronique. 


