او

المحور األول :مظاهر الجريمة المعلوماتية من خالل النصووووووووي ال الياية الواران ن
العاوبات
أوال :الجريمة المعلوماتية من خالل جرائم األموال الماررن ن ا و العاوبات الجزائري
إن ظهور تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المتعددة أدى إلى بروز مشاكل قانونية جديدة،
وتحد جديد لقانون العقوبات لم يتعرض له المشرررررج الرياورذ وبخلق ألم أزمة يقيقية ،مما يدفع
إلى دراسررة ضوعرراج القانونية القاومة ومدى ومه متها لمواجهة هخه المشرراكل ،ولما كان القاع ر
ف الواد الرياوية مقيدا عند نظره ف الدعوى العمومية بمبدأ شرعية الرراوم ،فانه لن يستطيع أن
يررم أفعاال لم ينص عليها المشررررررررج يتى ولو كان أفعاال مسرررررررتهرنة وعلى مسرررررررتوى عا من
الخطورة اإلجرامية.
فما مدى إمكانية اسرررررررتعانة القاعررررررر بقانون العقوبات فالتقليدذي لتوفير الحماية اضموا
المتمثلة ف أموا اإلعهم اآلل ف ظل النصوص التقليدية؟
ولهخا الغرض ارتأينا تركيي دراستنا على نقطتين أساسيتين وهما:
 -1مدى اعتبار المعلوماتية موعوج لرراوم اضموا .
 -2مدى أضوج المعلوماتية للنشاط اإلجرام لرراوم اضموا .
-1ماى اع بار المعلوماتية موضوع لجرائم األموال:
لتحديد مدى إمكانية إأضاج االعتدا ات الواردة على أموا اإلعهم اآلل للنصوص التقليدية
لرراوم اضموا وجررع علينررا التعرض إلى تحليررل وتكييا تلررق اضموا وفم مررا ورد ف قررانون
العقوبات الرياورذ وفم العديد من النقاط الت سوف نسردها تبعا.
يقصرد بما اإلعهم اآلل الحاسروب بكل مكوناتهو وهو عبارة عن مرموعة من الكيانات الت
ت سرررررمو بدأو المعلومات ومعالرتها ،وتخيينها واسرررررترجاعها عند الطلع وهو يتكون من الكيان
المادذ ،والكيان المعنوذ.
ويضرررررررم الكيان المادذو اضجهية المادية المختلزة كرهاز اإلدأا  ،وجهاز اإلأرات وويدات
التشرررررررغيل المركيية الت يتم من أهلها معالرة المعلومات وتخيينها وإأراج هاو أما عن الكيان
المعنوذ فيشمل البرامج المختلزة الت تتحقم من أهلها قيام الحاسع بوظاوزها المختلزة باإلعافة
إلى المعلومات المطلوب معالرتها بالزعل.1
فإذا كان اضجهية المادية للحواسيع ال تحتات إلى نصوص أاصة لحمايتها جياويا إذ تشملها
نصررروص الرراوم التقليدية ،فاضمر يختلا بصررردد الكيان المعنوذ السرررالزة الخكر باعتبار أن جراوم
االعتدا على اضموا يشرررترط بشرررأنها أن يكون موعررروعها شررريبا ماديا ،وطبيعة الكيان المعنوذ
2
ليس كخلق وعليه فالسؤا يطرح يو مدى اعتبار الكيان المعنوذ للحاسوب ماال.
والما هو كل ما يصلو أن يكون محه للحم ذو القيمة المالية والش هو محل الحم ،وتقسم
اضشررريا إلى أشررريا مادية وأشررريا معنوية ،علما بأن اضموا من وجهة النظر التقليدية ال ترد على
أشرررريا مع نوية ولهخا كان تعريا الما بصرررردد جراوم اضموا بأنه كل شرررر مادذ يصررررلو الن
3
يكون محه يم من الحقوق المالية
- 1محمد فتح عبد الهادذ ،مقدمة ف علم المعلومات ،مكتبة غريع ،القاهرة ،1984 ،ص .217
 - 2أما قارة ،الحماية الرياوية للمعلوماتية ف التشريع الرياورذ ،دار هومة للطباعة والنشر ،الرياور ،2006
ص .55
 - 3أيمد عبد الرزاق السنهورذ ،الوسيط ف شرح القانون المدن  ،يم الملكية ،الري الثان  ،دار إييا التراث
العرب  ،بيروت  ،1952ص .09

ولكن مع التطور ازدادت اضشررررررريا المعنوية عددا وتزوق بعضرررررررها من يي قيمتها على
اضشرررررريا المادية ،مما اسررررررتدعى البح عن معيار أأر غير طبيعة الشرررررر الخذ يرد عليه الحم
المال يتى يمكن إسباغ صزة الما على الش المعنوذ.
ومن هخه اضشيا المعنوية ذات القيمة االقتصادية العالية برامج الحاسع اآلل -هخه البرامج تكون
عادة مثبتة على دعامة أو يامل-مثل اضقراص أو الشرررررررراوط الممغنطة من البهسرررررررتيق أو الورق
المقوى أو أذ مادة أأرى.
والبرنامج المسررررتقل عن دعامته ال جدا ف أنه شرررر معنوذ ،وبالتال ال يصرررردق عليه وصررررا
الما طبقا للتحديد التقليدذ لألموا الخذ يشترط أن يكون محله شيبا ماديا ،أما إذا سرل البرنامج
أو نقش على دعامته فإن تلق الدعامة بما عليها من برامج تصرررلو ضن تكون محه لرراوم اضموا
على الرغم من أن الدعامة منزصلة عن البرنامج ،تعتبر عبيلة القيمة إذا ما قيس بقيمة البرنامج
وعلى الرغم أيضرررررررا من أن االعتدا عليها ليس ف غاية ف ذاته ،وإنما الباع على ذلق هو
البرنامج نزسه ال دعامته ومع ذلق ال تأثير لهخه البواع ف قانون العقوبات.4
وي عتبر االعتدا على الدعامة ف هخه الحالة قد وقع على شرررر مادذ مما يصررررلو تكييزه
يسررع النشرراط اإلجرام بإيدى جراوم اضموا الت يتطابم نموذجها مع هخا النشرراط ،أما إذا وقع
االعتدا على البرنامج مسرررررررتقه عن دعامته ،فإن اضمر يختلا يي يكون قد وقع على شررررررر
معنوذ ،الخذ ي رع أن تثب له صررزة الما أوال يتى يمكن البح بعد ذلق ف مدى إمكانية وقوج
جراوم اضموا عليه.
وقد انقسم ف هخا الصدد الزقه إلى اتراهين رويسيين وهما:
االتجاه الفاه األول المؤيا إلضفاء وصف المال على البر امج
يي يرى هخا الرانع من الزقهو أن المعلومات صرررررررالحة ضن تكون محه لهعتدا عليها
طالما كان تعكس الرأذ الشررررررخصرررررر لصررررررايبها وال تتوقا عند نطاق المعلومات العامة ،على
أسرراأ أنها صررادرة عن صررايبها أذ أنها ترتبط بشررخصرريته وهو الخذ فكر فيه ،مما يعن أنها من
الحقوق اللصررريقة بشرررخصرررية صرررايبها ،وه موعررروج هخا الحم بحي من أصررراوصرررها القابلية
لهنتقا  ،وهخا يعن أن هناك طرفا أأر يسرررررتقبل تلق المعلومات ومن هنا تنشرررررا عهقات إما بينها
وبين صرررررايبها وأما بين صرررررايبها والغير ،فالمعلومات باعتبارها نتاجا ذهنيا لمن يعطيها شررررركل
المعلومة فه تعد محور العهقات مثل تلق الت تنشرررررررا بين المالق وبين ما يملق فيكون له نقلها
وإيداعها ويزظها وتأجيرها وبيعها.
ومن أمثلة هخه المعلومات برامج الحاسع اآلل  ،إذ أن هخه البرامج ترتع يقوقا لصايبها وتخو
له إبرام عقود متعلقة بها مثل اإليرار والبيع والحزظ وأذ صررررورة أأرى من صررررور االسررررتغه ،
ضن من أصاوصها القابلية لهنتقا .
كل هخه التصررررررررفات والحقوق ه الت دفع جانبا من الزقه إلى القو بأن المعلومات ما ليس
فقط لوجود عهقة يم اسررتبثار أاص عليها ،وإنما أيضررا ضنها تعتبر قيمة اقتصررادية ،فه تطرح
ف السرررررروق للتداو مثلها ف ذلق مثل أذ سررررررلعة ولها سرررررروق ترارذ يخضررررررع لقوانين السرررررروق
االقتصادية.

 - 4عل عبد هللا القهوج  ،الحماية الرناوية لبرامج الحاسع اآلل  ،الدار الرامعية للطباعة والنشر ،بيروت،
 ،1999ص.7

وإذا كان الزقه التقليدذ قد استبعد المعلومات من طاوزة اضموا على أساأ أنها غير مادية
مما أدى إلى عدم االعتراف لها بصرررررررزة الما  ،فإن الزقه الحدي يرى على العكس أن المعيار ف
اعتبار ال ش ماال ليس على أ ساأ ماله من كيان مادذ وإنما على أ ساأ قيمته االقت صادية ،وأن
القانون الخذ يرفض إصرباغ صرزة الما على شر له قيمة اقتصرادية هو به جدا قانون ينزصررل
تماما عن الواقع.5
ومادام البرامج ف جوهرها معلومات معالرة بطريقة ما ولها قيمة اقتصرررررررادية ،فإنه يرع
معاملتها على أنها ما  6وما يؤكد هخا المعنى أن المشرج الحدي يعترف لصايع هخه المعلومات
بما يطلم عليه الحم ف الملكية الزكرية  ،ولوال أن المعلومات ما كان ماال ما كان المشررررررررج
ليسررررررتطيع التسررررررليم لها بهخا الحم ،وإن كان طبيعة هخه الملكية محل جد فقه  ،7فإنها على كل
يا نوج من أنواج الملكية أ و الحم الخذ يمنو لصررايبه الحم ف ايتكار اسررتغه ذلق الما غير
المادذ –المعلومات -والت منها برامج الحاسع اآلل .
االتجاه الفاه الثا المعارض إلضفاء وصف المال على البر امج
أما الرانع اضأر من الزقه فإنه يرى عدم صررررررهيية المعلومات ضن تكون محه لهعتدا
علي ها  ،وهخا ما ذهع إليه جانع من الزقه ف فرنسرررررررا باعتبار أن المعلومة ف يالتها المرردة
والزكرة ف يد ذاتها ال تقبل التملق واالسرررررررتبثار  ،وأن تداولها واالنتزاج بها من يم الكافة دون
تمييي ومن ثم ال يمكن أن تكون محه للملكية الزكرية.8
ويزرق البعض اضأر بين المعلومات والبيانات الت تم معالرتها الكترونياو فيرون أن
اضولى باعتبار أن عنصرررها اضسرراس ر هو الداللة ال الدعامة الت ترسرردها ،لها طبيعة غير مادية
وال سررررربيل من ثم إلى اأتهسرررررها ،أما البيانات الت تم معالرتها الكترونيا فتتحدد ف كيان مادذ
يتمثل ف نبضات أو إشارات ممغنطة يمكن تخيينها على وساوط معينة ونقلها واستغهلها وإعادة
إنتاجها ،فضرره عن إمكانية تقديرها كميا وقياسررها ،فه إذن ليسرر شرريبا معنويا كالحقوق واآلرا
واضفكار بل شرريبا له ف العالم الخارج المحسرروأ وجود مادذ ،ووفقا لهخا الرأذ فإن المعلومات
إذا لم تع الج أليا عن طريم الحاسع ال تعتبر من قبيل اضموا الخاععة للحماية الرياوية ،باعتبار
أن هخه المعالرة تتم ف صررورة نبضررات الكترونية مما يمكن القو أنه بزضررل عملية المعالرة تلق
تتحو من أموا معنوية إلى أموا مادية ،اضمر الخذ يخضرررررررعها للنصررررررروص التقليدية لرراوم
اضموا  ،ويأأخ نزس يكمها البيانات المخينة سرررررروا ف برامج الحاسررررررع أو ف ذاكرته وبالتال
تأأخ برامج وبيانات الحاسع يكم اضموا وبالتال تتمتع بالحماية الرياوية المقررة لها.
إن اعتبار المعلومات ماال قابه للتملق أو االسرررررررتغه كما سررررررربم اإلشرررررررارة إليه يؤدذ إلى
أضرررررروعها لحماية قانون العقوبات ،والت تتمثل ف عرررررررورة أن يكون الما موعرررررروج جراوم
االعتدا على اضموا شريبا منقوال مملوكا للغير ،فإنه يمكن إسرباغ يماية النصروص التقليدية عليه
وذلق على أسررراأ أن هخه النصررروص جا ت عامة ولم يشرررترط أن تقع جراوم اضموا على منقو
مادذو وعليه يكون من المتصرررررررور أن تقع هخه الرراوم على مرا غير مادذ طالما اعترف لها
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بصرررررررزة الما وقابليته للتملق .وقد سرررررررايرت هخا االتراه محكمة النقض الزرنسرررررررية ف العديد من
أيكامها.9
-2ماى اع بار البر امج ماال بصاا جريمة السر ة:
ذكرنا ف النقطة السرررررررابقة ،أن برامج الحاسررررررروب اآلل وفقا للزقه الراجو ينطبم عليها
وصا الما فإذا كان المعلومات شيبا منقوال ال مملوكا للغير إال أنها ش غير مادذ فهل تدأل
البرامج استنادا إلى هخه الصزة تح مزهوم الش الخذ يصلو محه لرراوم اضموا ؟
وطبقا للمادة  350من قانون العقوبات الرياورذ فإن كل من اأتلس شيبا غير مملوك له
يعد سارقا و والمهيظ على هخا النص أنه لم ي شترط صراية عرورة أن يكون الما موعوج
الرريمة ماديا ،مما يرعل وقوج جريمة السرررررقة على ما معنوذ أمرا ال يصررررطدم بمبدأ شرررررعية
الرراوم والعقوبات.
يرد هخ ا الرأذ تسرررويغهو ف أن الشررر وهو محل السررررقة يسررربما يصرررزه التشرررريع الرياورذ ال
يقتصرررر لورود لزظه بغير نع أو تخصررريص على اضشررريا المادية المرسرررمة فحسرررع ،بل يشرررمل
اضشررريا غير المادية كخلق وهخا التزسرررير الراجو فقها ،ولكن يبقى اعتبار البرنامج كمحل للسررررقة
غير قطع ومن باب اإلمكان ال غير.
-3ماى اع بار برامج الحاسب اآلل محل لجريمة النصب:
طبقا للمادة  372من قانون العقوبات الرياورذ فإن كل من توصرررل إلى اسرررتهم أو تلق
أموا أو منقوالت أو سرررررررندات أو تصررررررررفات أو أوراق مالية وعود أو مخالصرررررررات أو إبرا من
التيامات أو إلى الحصرررررو على أذ منها أو شررررررج ف ذلق وكان ذلق بااليتيا لسرررررلع كل ثروة
الغير أو بعضررها أو الشررروج فيه إما باسررتعما أسررما أو صررزات كاذبة أو سررلطة أيالية أو اعتماد
مال أيال أو بإيداث اضمل بالزوز بأذ شررررررر أو ف وقوج ياد أو أية واقعة أأرى وهم ية أو
الخشرررية من وقوج شررر منها يعاقع بالحبس من سرررنة على اضقل إلى أمس سرررنوات على اضكثر
وبغرامة من  500إلى  20000دت .
ونستنتج من النص السالا الخكر ،بأنه ليس كل ش مادذ ومنقو يصلو أن يكون محه لرريمة
النصع بل يرع أن يكون عمن اضشيا الت عددتها المادة  372على سبيل الحصر.
وتردر اإلشررررارة إلى أن النص على المنقو ورد دون تحديد لطبيعته ودون أن يقيده المشرررررج بأن
يكون ماديا ،مما يسررمو بتزسررير هخا النص على نحو يسررمو بدأو برامج الحاسررع عررمن اضشرريا
الت تقع عليها جريمة النصررررع ،إال أنه يتى وإن أأخنا بهخا التزسررررير نصررررطدم بعدم وجود نشرررراط
مادذ ملموأ يحصررل به التسررليم واالسررتهم ،ويتى على فرض أن التسررليم قد تم فإن المرن عليه
ال يحرم من ييازة البرنامج والبيانات الت تبقى تح سيطرته التامة.
-4ماى اع بار البر امج كمحل لجريمة خيا ة األما ة:
عمه بنص المررادة  376من قررانون العقوبررات الرياورذ الررخذ نص على أنرره كررل من
اأتلس أو بدد بسرررررو نية أوراقا ترارية أو نقودا أو بضررررراوع أو أوراقا مالية أو مخالصرررررات أو أية
محررات أأرى تت ضمن أو تثب التياما أو ابرا ا لم تكن قد سلم إليه إال على سبيل اإلجازة أو
الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية االستعما أو ضدا عمل بأجر أو بغير اجر بشرط ردها أو
تقديم ها أو الستعمالها أو الستخدامها ف عمل معين وذلق إعرارا بمالكيها أو واعع اليد عليها
أو ياوييها يعد مرتكبا لرريمة أيانة اضمانة  ....و فإنه يسرررررتنتج أن االأتهأ يقع على ما منقو
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سرررررررلم إلى الران بمقتضرررررررى عقد من عقود اضمانة ،وعليه ال تقع جريمة أيانة اضمانة على غير
المنقوالت المادية.
وقد يددت نزس المادة اضشرررررريا الت تصررررررلو محه لهخه الرريمة والت ه على سرررررربيل
الحصر :اضوراق ترارية ،النقود ،البضاوع ،اضوراق المالية ،مخالصات ،المحررات الت تتضمن
أو تثب التيا ما أو ابرا  ،وعل يه فإن إأضررررررراج االعتدا ات الواردة على ال ما المعلو مات إلى
نصررررررروص أيانة اضمانة يثير بعض المشررررررراكل القانونية ،نظرا للطبيعة غير المادية للقيم ف يقل
الرريمة المعلوماتية.
والحل الوييد هو االقتدا بما أأخ به القضرا الزرنسر باعتباره بعض القيم ف المرا المعلومات
من قبيلف الب ضرراوعي أذ التوسررع ف مزهوم البضرراعة ،وعليه فإن تطبيم نصرروص أيانة اضمانة ف
مرا المعلوماتية يكون ف نطاق محدود ومن باب اإلمكان ال غير.
-5ماى اع بار البر امج كمحل لجريمة اإلتالف:
لقد نص ف المادة  407من قانون العقوبات الرياورذ على أنه كل من أرب أو اتلا
عمدا أموا الغير المنصررررررروص عليها ف المادة  396بأية وسررررررريلة أأرى كليا أو جيويا بعا قع
بالحبس من سنتين إلى أمس سنوات وبغرامة من  500إلى  5000دت .
كما تنص المادة  412من قانون العقوبات الرياورذ ف أن كل من اتلا عمدا بضاوع أو مواد أو
محركات أو أجهية أيا كان مستعملة ف الصناعة وذلق بواسطة مواد من شانها اإلتهف أو بأية
وسيلة أأرى يعاقع بالحبس من  3أشهر إلى  3سنوات وبغرامة من 500دت إلى  5000دت .
وبالرجوج إلى النص اضأير نرده قد يددت اضشرررررريا الخاعررررررعة ليتهف وبالتال فإنها
تشرمل المكونات المادية للحاسروب سروا بوصرزها أجهية أو بضراوع ،كما أن الكيان المنطق يمكن
أن يخضع لهخا النص الترريم باعتباره ماال بالنظر لما له من قيمة اقتصادية.

ثا يا :ماى خضوع المعلوماتية للسلوك اإلجرام لجرائم األموال
المطروح للبح هو مدى أضوج برامج الحاسع اآلل أو المعلومات بصزة عامة للسلوك
اإلجرام الخذ يتحقم به الركن المادذ ف جراوم السرقة والنصع وأيانة اضمانة واإلتهف.
-1ماى خضوع المعلوماتية السلوك اإلجرام ن جريمة السر ة
بالنسررربة السرررلوك اإلجرام المكون لرريمة السررررقة وهو االأتهأ وبتطبيقه على برامج
الحاسرررع اآلل أو المعلومات المعالرة بصرررزة عامة ،نهيظ أن الران وإن كان يدأل ف ذمته ما
اسررتولى عليه من برامج إال أنه ف نزس الوق لم يخرت هخه البرامج من ذمة صررايبها الشرررع ،
إذ تظل رغم مباشررررة أفعا االأتهأ عليها تح سررريطرة هخا اضأير دون انتقاص من محتواها،
كما يهيظ إن االسررررتيه على البرامج باعتبارها معلومات ال يتصررررور من الوهلة اضولى إال على
أنه انتقا لهخه المعلومات من ذهن إلى ذهن أو من ذاكرة إلى ذاكرة 10وهخه عقبة ثانية ،ويهيظ
ثرالثرا أن المعلومرات الت تحويهرا البرامج من طبيعرة غير المراديرة أذ أنهرا شررررررر معنوذ فكيا
يتصرررررررور أن يرد فعل االأتهأ الخذ هو من طبيعة ماد ية على شررررررر معنوذ وهخه عقبة ثالثةو
نتيرة لهخه العقبات فليس من السررهل بسررط أيكام السرررقة على برامج الحاسررع اآلل وأاصررة ف
الحاالت التالية :
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أ /سر ة المعلومات عن طريق النسخ غير المشروع للبيا ات المخز ة الك رو يا:
وذلق عن طريم إعادة إنتات الوثيقة أو الدعامة الت تحتويها ،لمحاولة بسط أيكام السرقة
على ياالت النسخ غير المشروج يمكننا اعتماد ما توصل إليه االجتهاد القضاو الزرنس ف هخا
الصررردد بإعهنه صرررراية أن المعلومات الت نسرررخ أو أعيد إنتاجها ه الت سررررق  ،كما أنه لم
يخرت عن مبدأ الشرررررعية الرناوية ويافظ على مبدأ مادية االأتهأ ،وعهوة على ذلق فإن إقرار
الحكم باأتهسرررررره المعلومات عن طريم إعادة إنتات المسررررررتند الخذ يحتويها يحمل ف طياته ثروة
مسرررررتترة ولكنها عميقة ضنها تسرررررمو بالعقاب على إعادة اإلنتات الخذ ال يمكن أن يقع تح طاولة
جريمة التقليد .
وتردر اإلشارة إال أنه ال ي رع الخلط بين جريمة سرقة المعلومات عن طريم النسخ غير
المشرررررروج وبين جريمة التقليد ضن السررررررقة تحوذ البيانات ف ذاتها ،بينما تنصرررررع الحماية الت
يكزلها المشرج للمصنزات بترريم تقليدها على طريقة التعبير عن أفكار المؤلا.11

ب /سر ة و ت اآللة:
يكيزها فقها القانون الرناو على أنها سرررررقة اسررررتعما  ،وف هخه الحالة ليس من السررررهل
بسررررط أيكام جريمة السرررررقة على وق اآللة ضن المشرررررج الرياورذ ال يأأخ بما يسررررمى سرررررقة
الخدمة ،وعليه تتطلع تدأه تشررررريعيا على غرار ما فعل المشرررررج الزرنسرررر بترريمه البقا غير
المشروج ف نظام المعالرة اآللية للمعطيات ،فإذا كان هخه الرريمة تهدف أساسا إلى يماية نظام
المعالرة اآللية للمعطيات بصررررورة مباشرررررة إال أنها تحقم أيضررررا وبصررررورة غير مباشرررررة يماية
للمعلومات ذاتها.
ج /االل ااط الذهن للبيا ات
كأن يقوم شررخص بالتقاط معلومات ظهرت على شرراشررة الحاسررع وقام بحزظها و اأتيانها
ف ذاكرته  ،هخا المسرررررلق يمكن أن يكون اأتهسرررررا رغم انه لم يرد على ذات مادة المسرررررتند وإنما
اقتصرررر الشررر المختلس على مضرررمون المسرررتند مع بقاوه ف ييازة صرررايبه الن هخا المضرررمون
شرر منقو مملوك للغ ير منحصررر ف منزعة المسررتند كري من يم صررايبه ف ملكيته  ،إال إن
المشرج الرياورذ ال يأأخ بسرقة االستعما وعليه عرورة تدأل تشريع يشمل يالت االلتقاط
12
الخهن للبيانات ويالة سرقة المعطيات دون استنساأها ودون المساأ بسهمتها أو أصالتها
ا /تكييف االل ااط الهوائ للبيا ات المعالجة أو المناولة الك رو يا :
من المعلوم أن الطاقة والقوى الطبيعية أو الصررررناعية تعد من اضموا المنقولة وتصررررلو الن تكون
محه للسرقة إال انه ال يمكننا أن نطبم أيكام سرقة الطاقة على اإلشعاعات والموجات والنبضات
المنبعثة من الحاسررع اآلل أثنا تشررغيله رغم أنها كهرباويا قابلة للقياأ والتقدير الكم وذات قيمة
13

ولهخا نخلص لعدم وقوج السرقة ف الحاالت السابقة الن طبيعة البرامج والمعلومات تأبى تحقيم
اضأخ أو االأتهأ بمعناه الدقيم المسلم به ف جريمة السرقة والخذ يعن االستيه على الحيازة
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الكاملة للشرررر بدون رعررررا مالكه أو ياويه السررررابم ضنه إذا تصررررورنا وقوج االأتهأ من أه
النسررررخ أو التصرررروير على المعلومات فان هخه المعلومات اضصررررلية ذاتها تظل ف نزس الوق كما
كان من قبل تح سررريطرة صرررايبها اضصرررل وال تخرت من ييازته  ،ولما كان قانون العقوبات
الرياورذ ال يررم سرقة االستعما بصزة عامة  ،فان المخرت الوييد ال يكون إال بتدأل صريو
من المشرررج ،لتزادذ الرد يو سرررقة المعلومات وسرررقة وق اآللة أو سرررقة اسررتعما اضصررل
وتحقم يماية مباشرة للبرامج والمعلومات .
 ماى خضوع برامج الحاسب اآلل للنشاط اإلجرام ن جرائم النصب وخيا ة األما ة
واإلتالف :
أ  /ب طبيق النشاط اإلجرام لجريمة النصب ن المجال ألمعلومات :
نرد أن لرو الران إلى إيدى الطرق االيتيالية ويمل المرن عليه على تسرررررررليمه دعامة مادية
مثبتا عليها ايد البرامج ثم اسررتيه الران عليها فان النشرراط اإلجرام ف جريمة النصررع يتحقم
.ل كن هل من المتصرررور أن يتحقم النشررراط اإلجرام لرريمة النصرررع من أه الطرق االيتيالية
الت يلررا إليهرا الرران والت يترتع عليهرا وقوج المرن عليره ف غلط يدفعره إلى أن ينقرل إليه
شزويا أذ عن طريم القو محتويات برنامره الخذ يلتقطه الران ويحزظه ف ذاكرته ؟
هل النقل م ن أه القو يعاد التسرررررررليم بنا على غلط منصررررررروص عليه ف م  376من قانون
العقوبات؟ وهل التقاط أو سماج الران للمعلومات يعاد االستيه ؟
اليوجد نشرررراط مادذ يتحقم به التسررررليم واالسررررتهم ف جريمة النصررررع  ،ويتى لو فرعررررنا جدال
إمكانية وقوج التسررررليم واالسررررتهم ،فانه لن ينتج عن ذلق يرمان المرن عليه من المعلومات الت
نقلها بالقو بل تظل تح سررررريطرة من نقلها وف يوزته وهو أمر وان كان يتزم وطبيعة البرامج
والمعلومات إال انه ال يتزم و طبيعة النشاط اإلجرام ف جريمة النصع وهخا يعن عدم صهيية
البرامج للخضوج للنشاط اإلجرام ف جريمة النصع .
ب  /ب طبيق النشاط اإلجرام لجريمة خيا ة األما ة ن المجال ألمعلومات :
نرد انه تطبيم نسرررررررب فه جدا ف وقوج جريمة أيانة اضمانة بالنسررررررربة للدعامات المثبتة عليها
البرامج والمعلومات وذلق ف الحالة الت يقوم فيها اضمين بنسرررررررخ البرنامج لحسرررررررابه الخاص
م تراوزا االتزاق الخذ يربطه بصايع البرنامج إذ يتحقم بهخا النسخ فعل االستعما والخذ يقصد
به ا ستخدام اضمين للما ا ستخداما ي ستنيف قيمته كلها أو بع ضها مع بقا مادته على يالها إال انه
من الصرررعع القو بقيام جريمة أيانة اضمانة ف يالة البرامج والمعلومات المسرررتقلة عن الدعامة
وذلق لعدم إمكانية قيام النشرراط اإلجرام للرريمة أال وهو التسررليم بنا على عقد من عقود اضمانة
لعدم وجود نشررررررراط مادذ مرسرررررررم يتحقم به فعل االسرررررررتهم ،مما يحو دون صرررررررهيية البرامج
والمعلومات للخضوج للنشاط اإلجرام ف جريمة أيانة اضمانة .14
ج /ب طبيق النشاط اإلجرام لجريمة اإلتالف ن المجال ألمعلومات :
نرد أن المشرررج الرياورذ لم يقيد النشرراط اإلجرام ف جريمة اإلتهف بوسرريلة معينة إذ ه من
الرراوم ذات القالع الحر ولهخا ال يوجد ما يحو دون وقوج جريمة اإلتهف على برامج الحاسع
اآلل أاصة وان المشرج الرياورذ لم ي حدد طريقة بعينها لوقوج الرريمة ولم يحدد نتيرة وييدة
محددة لقيامها ،فانه من المتصرررررررور أن يتره الران بنشررررررراطه اإلجرام إلى البرنامج والدعامة
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المسرررررررل عليهما معا ،أو إلى البرنامج فقط دون الدعامة ،وقد تقع الرريمة عن طريم االتصررررررا
المباشر بالرهاز كما قد تقع من أه االتصا عن بعد .
وعليه فان جريمة اإلتهف المنصوص عليها ف قانون العقوبات تحقم يماية جناوية كاملة لبرامج
الحاسع على أهف باق جراوم اضموا الت توفر يماية نسبية فقط.

