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Summary  
It goes without saying that the crimes vital information Mattei of 

the novel crimes   ، emerged with the development of the use of the World 
Wide Web, with the emergence of a new type of crime in a new 
environment was needed on legislation to be the bulwark to stand against 
such illegal acts. 

The world still day after day offers us new ideas and different 
worlds that take us to a new society, where it is called today the 
Information Society, for information is the hallmark of global 
development and the lifeline of countries in their progress and 
development, and it is very natural that this society has left behind many 
new crimes that we do not find. It has an analogue in previous crimes, 
and this development has allowed the perpetrators to commit traditional 
crimes in innovative ways such as electronic extortion, electronic theft, 
insult, slander and the like, and what makes the task of detecting these 
crimes difficult is that they are crimes that do not recognize borders, so 
that the perpetrator can commit a crime while he is in a state. And the 
victim in another country. 

The problem of research is the novelty of the crime of electronic 
extortion, and this crime has also raised many questions about the extent 
to which traditional texts can be applied to this crime, and through that, 
we find there is also a prominent problem in the extent to which 
traditional procedures can adequately detect this crime. 

And for that, we will adopt in the research the analytical and 
comparative approach, by analyzing the punitive texts as well as 
comparing the texts with other countries in order to reach a clear and 
integrated view of this crime.. 
key words: 

Electronic extortion - information crime  - electronic searches  - 
social networking sites 

 لخصامل
ظهرت مع تطور  ،من نافلة القول إن اجلرائم املعلوماتية من اجلرائم املستحدثة

استخدام الشبكة العاملية، مع هذا البزوغ لنوعٍ جديد من اجلرائم يف بيئة جديدة كان من الالزم 
 .على التشريعات أن تكون هي حائط الصد للوقوف بوجه هكذا أفعال غري مشروعة
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 إذبعد يوم يقدم لنا أفكارا جديدة وعوامل خمتلفة تأخذنا تمعٍ جديد  ما زال العامل يوما
يطلق عليه اليوم جمتمع املعلومات، فاملعلومة هي مست التطور العاملي وطوق جناة الدول يف 
تقدمها وتطورها، ومن الطبيعي جِدا أن هذا اتمع قد خلف وراءه الكثري من اجلرائم 

هلا مثيل يف اجلرائم السابقة، وهذا التطور قد أتاح للجناة ارتكاب جرائم املستحدثة اليت ال جند 
تقليدية بطرق مستحدثة مثل االبتزاز اإللكتروين والسرقة اإللكترونية والسب والقذف وما يقع 
يف شاكلتها، ومما يصعب مهمة كشف هذه اجلرائم هو أا جرائم ال تعترف باحلدود، حبيث 

 .جرمية وهو يف دولة واين عليه يف دولة أخرى ميكن للجاين أن يرتكب
تتمثل مشكلة البحث يف حداثة جرمية االبتزاز اإللكتروين، وكذلك أثارت هذه 
اجلرمية تساؤالت كثرية يف مدى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية على هذه اجلرمية، ومن 

إلجراءات التقليدية يف خالل ذلك جند هنالك مشكلة بارزة أيضا يف مدى إمكانية كفاية ا
 .الكشف عن هذه اجلرمية

وألجل ذلك سنعتمد يف البحث املنهج التحليلي واملقارن، من خالل حتليل النصوص 
العقابية وكذلك املقارنة بني النصوص مع دول أخرى يف سبيل الوصول لرؤية واضحة 

 .ومتكاملة هلذه اجلرمية
 :الكلمات املفتاحية

مواقع التواصل  -التفتيش اإللكتروين -رمية املعلوماتيةاجل -االبتزاز اإللكتروين
  االجتماعية.

 املقدمة
من بوادر القول إن اجلرائم املعلوماتية من اجلرائم املستحدثة واليت ظهرت مع تطور 

يف القطاع املدين، مع هذا البزوغ لنوعٍ جديد من اجلرائم  -اإلنترنت-استخدام الشبكة العاملية 
ن من الالزم على التشريعات أن تكون هي حائط الصد للوقوف بوجه هكذا يف بيئة جديدة كا

 .أفعال غري مشروعة
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فما زال العامل يوما بعد يوم يقدم لنا أفكارا جديدة وعوامل خمتلفة تأخذنا تمعٍ جديد 
حيث يطلق عليه اليوم جمتمع املعلومات، فاملعلومة هي مست التطور العاملي وطوق جناة الدول يف 
تقدمها وتطورها، ومن الطبيعي جِدا أن هذا اتمع قد خلف وراءه الكثري من اجلرائم 
املستحدثة اليت ال جند هلا مثيل يف اجلرائم السابقة، وهذا التطور قد أتاح للجناة ارتكاب جرائم 

ع تقليدية بطرق مستحدثة مثل االبتزاز اإللكتروين والسرقة اإللكترونية والسب والقذف وما يق
يف شاكلتها، ومما يصعب مهمة كشف هذه اجلرائم هو أا جرائم ال تعترف باحلدود، حبيث 

 .ميكن للجاين أن يرتكب جرمية وهو يف دولة واين عليه يف دولة أخرى
هو أن هذه اجلرائم يقتضي ملواجهتها وجود بنية أو جمموعة من اليه مما جتدر اإلشارة 

يئة قانونية تشريعية ملكافحتها واحلد منها، وكذلك وجود جهات املتطلبات يف بدايتها وجود ب
حتقيق متخصصة للبحث والتحري وكذلك يف التحقيق واحملاكمة، وال ننكر اجلهود الدولية 
املُضنية اليت حتاول احلد من انتشار هكذا نوع من اجلرائم، ولكن جند الكثري من املعاناة اليت 

للجرمية املعلوماتية اليت جعلت  ملكافحة ع عدم وجود قانونيواجهما القضاء العراقي وخاصة م
 .احملاكم تلجأ للقواعد اجلنائية التقليدية

ولكن مع هذا التطور السريع جند أن هذه القواعد التقليدية تقف قاصرة ولرمبا  
عاجزة ملواجهة هكذا جرائم بسبب حداثتها وطريقة كشفها مما يسبب ضررا كبريا للمجين 

انتشار هذه اجلرائم يستحق الكثري من اجلهد يف سبيل حتقيق اهلدف الذي وجد ألجله عليه، ف
القضاء أال وهو حتقيق العدل وعدم التفريط حبقوق األشخاص ومحاية حقوق اإلنسان أيضا، 
وذا ال بد من وجود قانون جيرم وحيد من االنتهاكات اليت حتصل يف العامل االفتراضي مع كثرة 

مات هلذا الواقع، وبغية مواكبة التطور الذي يشهده اجلانب املعلومايت مما يتطلب االستخدا
وجود بيئة قانونية سليمة وداعمة هلذا التطور، فمن غري القانون تبقى الساحة مفتوحة الرتكاب 
اجلرائم اليت تؤثر بشكل كبري على النسيج االجتماعي وجتعل منه بيئة للصراعات واألزمات 

 .رائم الكُربى وانتهاكًا حلقوق اإلنسانوارتكاب اجل
ولذا من الضروري يئة األجواء املناسبة يف سبيل احلد من هذه اجلرائم، من خالل 
وجود بيئة قضائية وأمنية تساهم يف مواجهة هكذا أفعال غري مشروعة، فالعامل االفتراضي هو 
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إىل سرقة تقع على العملة  عامل واقعي بصورة أخرى ذلك أن السرقة حتولت من سرقة تقليدية
اإللكترونية وكذلك السب والقذف واالبتزاز اإللكتروين وغريها الكثري من اجلرائم إذ حتولت 
من جرائم تقليدية جلرائم تقع يف واقع افتراضي، فهذه األفعال حتتاج لقدرة وإمكانية دولية يف 

 .مواجهتها واحلد منها
 :وذا فإن مشكلة البحث

بحث يف حداثة جرمية االبتزاز اإللكتروين، وكذلك أثارت هذه تتمثل مشكلة ال
اجلرمية تساؤالت كثرية يف مدى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية على هذه اجلرمية، ومن 
خالل ذلك جند هنالك مشكلة بارزة أيضا يف مدى إمكانية كفاية اإلجراءات التقليدية يف 

 .الكشف عن هذه اجلرمية
 :أمهية البحث

من خالل إن القانون هو حائط الصد األول يف مواجهة إساءة أمهية البحث ز ترب
استخدام وسائل التقنية واالعتداء على األشخاص، حيث يعد القانون الطريق الذي اختذ من 
قبل اتمع الدويل وتبنته االتفاقيات الدولية واإلقليمية يف سبيل مكافحة هذا النوع من 

 .اجلرائم
 :ثتساؤالت البح

 .مدى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية يف مواجهة جرمية االبتزاز اإللكتروين -١
 .جناعة اإلجراءات التقليدية يف الكشف عن اجلرمية -٢
  .أمهية وجود قانون خاص يعاجل هكذا نوع من اجلرائم -٣

  :منهجية البحث
وص العقابية اعتمدنا يف البحث املنهج التحليلي واملقارن، من خالل حتليل النص

وكذلك املقارنة بني النصوص مع دول أخرى يف سبيل الوصول لرؤية واضحة ومتكاملة هلذه 
 .اجلرمية
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  :خطة البحث
 املبحث األول: ماهية جرمية االبتزاز اإللكتروين

  املطلب األول: تعريف جرمية االبتزاز اإللكتروين    
 رويناملطلب الثاين: خصائص جرمية االبتزاز اإللكت    

 املبحث الثاين: صعوبات مكافحة جرمية االبتزاز اإللكتروين
 .املطلب األول: الصعوبات التشريعية    
  .املطلب الثاين: الصعوبات اإلجرائية    

 ماهية جرمية االبتزاز اإللكتروين: املبحث األول
عة، وأفكار مما ال شك فيه أن التطور احلديث يف اَلتقْنِية نتج عنه ممارسات غري مشرو

جديدة يف ارتكاب اجلرمية، فارم يف اجلرمية املعلوماتية ال يرتكب اجلرمية بصورة تقليدية بل 
يرتكب جرائم تتصف بأا أكثر خطورة وعدوانية، ومع هذا التطور يف ارتكاب اجلرمية سعت 

رائم ملساسها الدول بسلطتها التشريعية يف رفد املؤسسة القضائية بقوانني حتد وتكافح هذه اجل
 .باملؤسسات العامة واخلاصة واألفراد

فجرمية االبتزاز اإللكتروين هي صورة من صور اجلرمية املعلوماتية اليت بانت مالحمها 
 .واضحة يف ظل انتشار مواقع التواصل االجتماعي ودخول التقنية مناحي احلياة كافة

امة جعال من الشبكة العاملية ومع التطور املستمر للشبكة العاملية وتوفر السرية الت
جهازا مثاليا الرتكاب الكثري من اجلرائم بعيدا عن أنظار اجلهات األمنية، حيث مكنت هذه 
الشبكة مافيا اجلرائم املعلوماتية من نقل املعلومات اخلطرة واحملظورة سواء معلومات خمابراتية أو 

ملفاتيح دون أدىن جهد ودون اخلوف خطط جتريبية أو صور سرية مبجرد الضغط على زر لوحة ا
  )١(من العقاب

ا ال يقبل التجزئة بتقدم تقدم الدول وثيقً اترتبط اجلرمية املعلوماتية ارتباطً    
عالقة طردية حيث كلما زادت  فبنهماالشبكة العاملية ووالشعوب يف استخدام تقنية احلاسوب 

علوماتية املن اجلرمية إتية، حيث من  املعلوم كان مؤشرا رئيسا على زيادة معدل اجلرمية املعلوما
تبع مرتكبيها، كما وانه تهلا طابع تقين، كما أنه من السهل اخفاء معامل اجلرمية وصعوبات 
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يصعب على احملقق التقليدي التعامل مع هذه اجلرائم، وذلك يصعب عليه متابعة جرائم الشبكة 
ي بطبيعة احلال جرائم تتسم بالغموض، والتحقيق العاملية والكشف عنها وإقامة الدليل عليها فه
  .(٢) فيها خيتلف عن التحقيق يف اجلرائم التقليدية

   تعريف جرمية االبتزاز اإللكتروين: املطلب األول
تعد الشبكة العاملية املصدر الرئيس اليت تتشكل منها اتمعات املعلوماتية، فقد   

 حجرة صغرية فأصبح املستخدم باستطاعته أن حدثت طفرة يف االتصاالت حولت العامل إىل
يرصد ما حيصل يف اجلانب اآلخر من العامل بالصوت والصورة وكذلك الكتابة، وأصبحت 
عملية تبادل املعلومات واملعارف سهلة وميسورة، وأدى االنتشار السريع للمعلومات عرب 

واملعرفة واألحباث اليت يصعب  وسائل االتصال املختلفة إىل تدفقٍ هائل من املعلومات واألخبار
على اإلنسان اإلملام ا ومتابعتها بصورة دقيقة لوال وجود الشبكة العاملية، وإن كانت شبكة 

ا أيضا تعد ركيزة يف ارتكاب اجلرمية املعلومات مصدر وخزائن املعرفة وحبر املعلومات إلّا أ
واملراقبة والتحكم وتنمو عمليات حيث يف هذه البيئة الكبرية املمتلئة تضيق قبضة األمن 

إلكترونيا  وسرقتها حىت باتت تشكل ديدا كبريا ألغلب  ةالتجسس على املعلومات املعاجل
 .)٣(  املنظمات احلكومية واخلاصة اليت يكون مصدر عملها احلاسوب والشبكة العاملية

بالكثري من التطبيقات إن اجلرمية املعلوماتية نوع من اجلرائم املستحدثة واليت مل حتظَ 
القضائية من حيث االختصاص القضائي مبنازعاا والقانون واجب التطبيق عليها، كذلك 
فالدول ما زالت تعاين من الفراغ التشريعي الذي يعاجل هذه اإلشكاليات واليت تعددت 

دقيقة  حماوالت الفقه لتحديد أنواع اجلرائم املعلوماتية وذلك لصعوبة حصر هذه األنواع بصفة
 . )٤( ويرجع ذلك التطور التقين املستمر يف كل يوم يف جديد

يعد االبتزاز االلكتروين من اجلرائم التقليدية يف أساليبها اليت من املمكن أن يرتكبها 
املُبتز من خالل النظام املعلومايت عامة، دف محل شخص آخر على القيام بفعل أو االمتناع 

مشروعا، أو غري مشروع، بواسطة الدخول بطريقة متعمدة إىل  عنه، سواء أكان هذا الفعل
احلاسوب بواسطة شخص، أو موقع إلكتروين، أو بريد إلكتروين، مستخدما وسائل تقنيات 



  
  

 

)٥٨٩(  

املعلومات املختلفة، ومنها اهلواتف النقالة املزودة بالكامريا، حيث إن االبتزاز هو ممارسة املبتز، 
أساليب الضغط واإلكراه دف التعدي على حياته اخلاصة الضحية مستخدما أسلوبا من 

واملساس ا عن طريق التشهري فيما خيصه من معلومات، كصورة شخصية، أو بياناته، وبيانات 
  .)٥(  عائلته

نجد هنالك من عرف االبتزاز اإللكتروين بأنه الوعيد بالنشر أو زرع اخلوف يف 
من أنّ ضررا ما سيلقاه أو سيلحق أشخاصا أو أشياء  النفس وذلك بالضغط على إرادة اإلنسان

له به صلة، أو هو ذلك الفعل الذي يقوم به شخص بإنذار آخر خبطر يريد إيقاعه بشخصيه أو 
ماله أو بشخص أو مال غريه وهذا اإلنذار سواء كان شفاهية أو كتابة ال فرق بينهما وكذلك 

ا إلقاء الرعب يف نفس اين عليه أو جمرد إزعاجه أو ختويفه من خطرٍ قد بأي عبارة من شأ
 .)٦(  يلحق بنفسه أو ماله

يف احلقيقة ختتلف وسائل االبتزاز اإللكتروين باختالف الوضع العام لكل مبتز 
وضحية، حيث تعددت هذي الوسائل بتعدد طرق وأساليب االتصاالت احلديثة، حيث تعد 

ناة مبتغاهم وحيققوا أهدافهم، وقد حدد املشرع الطرق والوسائل جمالًا خصبا حىت ميارس اجل
من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات، حتدد  ٩االمارايت على سبيل احلصر حيث جند املادة 

هذي الوسائل وذلك عن طريق أستعمال مواقع اإلنترنت أو احدى وسائل تقنيات املعلومات، 
  .(٧) وهو احلال عند املشرع السعودي

االبتزاز االلكتروين بأنه احلصول على وثائق وصور ومعلومات عن عرف كذلك 
الضحية من خالل الوسائل اإللكترونية أو التهديد بالتشهري مبعلومات ووثائق خاصة بالضحية 

 .)٨(  باستخدام الوسائل اإللكترونية لتحقيق أغراض يستهدفها املُبتز
قم خطرها بشكل ملحوظ يف الوقت من الواضح إن من بني اجلرائم املعلوماتية اليت تفا

القريب، جرمية االبتزاز الذي يتعرض له أحد األشخاص من قبل شخص آخر أو فئة معينة، إذ 
تتعدد أمناط االبتزاز وصوره فمنها ما يكون ابتزاز الرجال للنساء أو العكس ولو كان قليلًا، 

العائدة ألشخاص  ومنها ابتزاز بعض األشخاص الذين يقومون باختراق أجهزة احلاسوب
آخرين، وقد يكون بشكل ابتزاز بعض املوظفني للمراجعني إلرغامهم على دفع مبالغ مالية 
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مقابل تسهيل معامالم وغريها الكثري، فجرمية االبتزاز اإللكتروين أصبحت من اجلرائم املصنفة 
عاما حسب  ٢٠لية إىل عالَميا ضمن اجلرائم اجلنائية وقد تصل أقصى عقوبة هلا يف القوانني الدو

مليون حالة  ١٥٠وجهة نظر مشرع كُلِّ دولة، وأصبح ضحايا االبتزاز اإللكتروين يف العامل 
أحد صور اجلرمية املعلوماتية،  - كما أسلفنا-ابتزاز للنساء، فجرمية االبتزاز اإللكتروين هي 

 . )٩(وغالبا ما تقع النساء ضحية ملثل هذا النوع من اجلرائم
ير بالذكر إن املشرع اإلمارايت قد تناول موضوع االبتزاز اإللكتروين "يعاقب من اجلد

باحلبس مدة ال تزيد عن سنتني والغرامة اليت ال تقل عن مائتني ومخسون ألف درهم وال جتاوز 
مخسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كُلّ من ابتز أو هدد شخص آخر حلمله على 

 .(١٠) "تناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلوماتالقيام بفعل أو االم
فمن خالل ذلك ميكن لنا تعريف االبتزاز اإللكتروين بأنه عملية استغالل األشخاص 
بواسطة الشبكة املعلوماتية أو الوسائل اإللكترونية، إلجبارهم على القيام بعمل أو االمتناع 

 .عنه
 جرمية االبتزاز اإللكتروين خصائص : املطلب الثاين 

الطبيعة اخلاصة اليت اتصفت ا جرمية االبتزاز اإللكتروين جعلتها تتميز عن اجلرائم 
 .التقليدية بعدد من السمات فمنها ما هو متعلق باجلرمية واآلخر متعلق بشخصية مرتكبها

    ا اجلرمية املعلوماتية هي أ عد جرائم صعبة يف البدء من أبرز السمات اليت تتصفا ت
االثبات، حيث يصعب يف الكثري من األحيان العثور على أثر مادي للجرمية املعلوماتية؛ يعود 
السبب يف ذلك إىل استخدام اجلاين وسائل فنية وتقنية معقدة يف كثريٍ من االوقات كما يتصف 

عِ ثوان عالوة على السلوك املكون للركنِ املادي فيها بعمل سريع قد ال يستغرق أكثر من بض
سهولة حمو الدليل والتالعب به يف الوقت الذي تفتقر فيه هذه اجلرائم إىل الدليلِ املادي 
التقليدي، لذا فهذه اجلرائم يف طبيعة احلال ال تترك اثرا هلا بعد ارتكاا، عالوة على صعوبة 

 .)١١( االحتفاظ الفين بآثارها أن وجدت



  
  

 

)٥٩١(  

سمات اليت تتصف ا اجلرمية املعلوماتية بأا جرمية عابرة للحدود واجلدير بالذكر أن من ال 
وعابرة للدول والقارات، حيث تكون غري خاضعة لنطاق إقليمي حمدد، حيث إن عامل 
املعلومات ختتفي فيه احلدود اجلغرافية بني الدول؛ الرتباط العامل بشبكة معلوماتية واحدة، حيث 

الل الشبكة العاملية يكون فيها اجلاين يف دولة ما واين عليه يف أن اغلب اجلرائم املرتكبة من خ
دولة أو مكان اخر، وقد يكون الضرر املترتب عن اجلرمية غري واقعا داخل إقليم دولة 

 .)١٢(اجلاين
ولعل من املناسب أن نشري للتساؤل الذي يثار، ما مكانة اجلرمية املعلوماتية من اجلرمية     

 ة العاملية؟الدولية واجلرمي
ويف جمال اإلجابة عن هذا التساؤل جند من املناسب توضيح ملفهوم اجلرمية الداخلية والدولية 
والعاملية، مث بعد ذلك بيان إىل أي منهم تنسب اجلرمية املعلوماتية، يف بداية القول خيضع تعريف 

األساس اليت يقوم عليها  اجلرمية الداخلية للمفهوم ارد للجرمية بصفة عامة وهو الفكرة العامة
بغض النظر عن أي وصف يلحق ا، وهذه الفكرة العامة األساس هي أن اجلرمية فعل معاقب 
عليه يف القانون ملا هلذا الفعل من اعتداء على مصلحة مشمولة باحلماية القانونية، ويتكفل 

كب باسم املتهم وحلسابه بالنص عليها بالقانون الداخلي أو القوانني املكملة له، كما أا ترت
اخلاص، وال يقبل من املتهم الدفع باجلهل بالقانون وأن جاز له الدفع بالغلط يف الوقائع، يف حني 
اجلرمية الدولية جند من يعرفها بأا عدوان على مصلحة حيميها القانون الدويل اجلنائي وذلك 

رائم، ويعد مصدر النص على باتفاق اتمع الدويل على كون جمموعة من األفعال تشكل ج
صفتها غري املشروعة هو العرف الدويل، يف حني أن اجلرمية العاملية فهي تلك اليت ينظمها ما 
ميكن أن يسمى بقانون العقوبات العاملي وتتمثل يف التصرفات املنافية لألخالق واملنطوية على 

النص عليه القوانني اجلنائية  عدوان للقيم البشرية األساس يف العامل املتمدين، ويشترك يف
الداخلية كافة، ولبيان مكانة اجلرمية املعلوماتية من اجلرمية الدولية واجلرمية العاملية هو أا مزيج 
من كل منهما، إلّا أنه يغلب عليها الطابع العاملي العابر للحدود ويترتب على هذا الطابع 

املعلوماتية وحماكمة مرتكبها، وصعوبة  العلمي عدة نتائج أمهها ضعف فرص اكتشاف اجلرمية



 
 

 

)٥٩٢(  
 

إقامة الدعوى على تلك اجلرائم يف ظل القوانني احلالية إذ تصطدم مببدأ سيادة الدولة على 
 . )١٣(إقليمها 
وجند يف ذلك أن اجلرمية املعلوماتية ال تعترف باحلدود املكانية وال الزمانية حيث إا      

غرايف حمدد؛ وهو ما مييزها عن اجلرائم التقليدية، ويف ذلك جرمية غري حمدد وال تلتزم مبوقع ج
تعد اجلرمية املعلوماتية نوعا جديدا من اجلرائمِ اليت ظهرت مع املواكبة العاملية للتطور احلديث 
للتقدم العلمي يف جمال التقنية، وهذه السمة اليت تتصف ا اجلرمية املعلوماتية ما هي إال دليلًا 

ذه اجلرمية وجيب رفد املشرع هلا جمموعة من القوانني اليت حتد من استخدامها يف على أمهية ه
 سبيل اإلضرار بالغري.

ومن بني السمات اليت ال بد من التطرق إليها واليت تتميز ا هذه اجلرمية هو اا جرمية      
مثل جرمية  إن هذه اجلرمية ال وجود للعنف فيها على عكسِ اجلرائم التقليدية إذناعمة، 

اإلرهاب والسرقة والسطو املسلح وغريها من اجلرائمِ، لكن اجلرمية املعلوماتية هي جرمية ناعمة 
ال تتطلب عنفًا يف األساسِ، فإن نقل البيانات من حاسوب آلخر أو السطو اإللكتروين على 

ع رجال األمن أرصدة بنك معني ال يتطلب من اجلاين استخدام العنف وال تبادل إلطالق النار م
)١٤(. 

ويف ضوء ذلك جند أن اجلرمية املعلوماتية جرمية ناعمة وهادئة يف ذات الوقت، فعدم      
وجود العنف فيها من السمات اليت تتصف ا هذه اجلرمية، ومن خالل ذلك فال جند السالح 

األساس  يف حالة السرقة وال وجود له يف أي استعمال أخر، فاستخدام املعلومات هو املرتكز
 الذي تستند عليه هذه اجلرمية.

ولعل من املناسب أن ذكر اخلصيصة الثالثة اليت تتصف ا اجلرمية املعلوماتية هو صعوبة      
إثباا، حيث تتميز اجلرائم املعلوماتية عن اجلرائم التقليدية بأا صعبة اإلثبات؛ وهذا راجع إىل 

ة، وعدم وجود الدليل الفيزيقي (بصمات، ختريب، االفتقار لوجود اآلثار التقليدية للجرمي
شواهد مادية) وسهولة حمو الدليل، أو تدمريه يف زمن قصري جِدا، ويف ذات السياق نضيف 

 .)١٥(لذلك نقص اخلربة لدى الشرطة والنظام العديل وعدم كفاية القوانني النافذة 



  
  

 

)٥٩٣(  

املعلوماتية هو أن ارتكاا يتم يف اجلدير بالذكر أن ومن السمات اليت تتميز ا اجلرمية      
بيئة احلاسوب والشبكة العاملية، وحملها يكون املعلومات املخزنة على احلاسوب وشبكاته، كما 
أا قد ترتكب يف إحدى مراحل تشغيل نظام املعاجلة اآللية للمعلومات سواء يف مرحلة 

 .  )١٦(اإلدخال أو املعاجلة أو اإلخراج 
ذلك كله ومن بني أسطر البحث أن اجلرمية املعلوماتية ال ميكن أن  ونستنتج من بعد     

تكتمل وال نتصور وجودها دون وجود بيئة معلوماتية خاصة يف ارتكاا، كجهاز احلاسوب 
 والشبكة الدولية، وتستهدف من خالهلا البيانات املعاجلة آليا يف احلاسوب.

  اإللكتروين صعوبات مكافحة جرمية االبتزاز : املبحث الثاين
أن اجلرمية بصورة عامة وجرمية االبتزاز اإللكتروين خاصة تعاين الكثري من الصعوبات      

فمنها تشريعي وصعوبات أخرى إجرائية، فمن خالل ذلك سنقسم هذا املبحث ملبحثني نذكر 
ائية يف األول الصعوبات التشريعية هلذه اجلرمية يف حني سنخص املطلب الثاين بالصعوبات اإلجر

  .اليت تواكب هذه اجلرمية
 الصعوبات التشريعية: املطلب األول

إن من أبرز الصعوبات اليت ظهرت مع تطور هذا النوع من اجلرائم هو عدم وجود 
تشريعات تكافح هذا النوع من اجلرائم من خالل نصوصٍ عقابية، ومما يتأسف له ولغاية هذه 

مية يف التشريع العراقي، مما جعل هنالك اللحظة عدم وجود قانون خاص يكافح هذه اجلر
 .صعوبة كبرية يف مواجهة هذه اجلرمية

يف ظل تلك املؤشرات كان من الضروري أن تعىن الدول بإصدار تشريعات دف إىل 
محاية احلياة اخلاصة ضد أي انتهاكات حمتملة، ومن بينها إساءة استخدام تقنية املعلومات 

 .(١٧) واالتصاالت
ز اإللكتروين أحد املخاطر الكبرية اليت تواجه مستخدمي الشبكة العاملية يعد االبتزا

من املعلومات، فقد يؤدي االبتزاز اإللكتروين أواألجهزة الذكية ممن ال ميلكون أي معرفة عن 
حدوث مشاكل توثر على الوضع النفسي للشخص الذي يبتز، ومع التطور التقين املتسارع  إىل

بإمكان أي شخصٍ وهو جالس يف مرتليه احلصول على ما يريد، فبضغطة لغالبية الدول أصبح 



 
 

 

)٥٩٤(  
 

الزر الواحدة ميكننا تصفح مئات املواقع وآالف املتاجر اإللكترونية وغريها العديد من مواقع 
التواصل االجتماعي الذي بات يستخدمها الصغري والكبري، ومن هنا بدأت مشاكل الشبكة 

ل بعض العصابات اإللكترونية هذه احلسابات وابتزاز العاملية تزداد وذلك بسبب استغال
، باإلضافة إىل ضعف الوعي واالستغالل الذي تتولد منه هذه )١٨(أصحاا دف مجع األموال 

 .اجلرمية جند الضعف احلقيقي يف مواجهتها هو عدم وجود قوانني عقابية رادعة لفاعليها
بنصوص عقابية ملكافحة واحلد من  وحسنا فعلت التشريعات املقارنة يف رفد القضاء

يف عمان واخلاص مبكافحة  ٢٠١١هذا النوع من اجلرائم، فمثال جند أن املرسوم السلطاين لعام 
جرائم تقنية املعلومات قد عاجل هذا النوع فعاقب عليها بالسجن مدة ال تقل عن شهر وال تزيد 

 .)١٩( على ثالث سنوات باإلضافة للغرامة
ه اجلرمية يف القانون االمارايت اخلاص مبكافحة جرائم تقنية وكما جند عقوبة هذ

املعلومات، بأا احلبس ملدة ال تزيد على سنتني والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني، وقد شدد 
  .(٢٠) املشرع االمارايت العقوبة يف حالة كون التهديد بإسناد أمور خادشة للشرف أو االعتبار

قي خيلو من قانون يكافح اجلرمية املعلوماتية بصورة عامة ن التشريع العراإيف حني 
من قانون العقوبات  ٤٥٢وجرمية االبتزاز اإللكتروين بصورة خاصة، إلّا إننا جند أن نص املادة 

  .)٢١( قد عاجل جرمية االبتزاز املايل ١٩٦٩لعام  ١١١العراقي رقم 
يعاجل جرمية االبتزاز التشريع العراقي من نصٍ صريح  واستخالصا ملا سلف خلو

 .اإللكتروين، وامنا ترك املوضوع ليعاجل حسب القواعد العامة
جند حادثة من احلوادث الغربية والدخيلة على اتمع حيث حكم على املقام ويف هذا 

من  ٣٤٠شخص قام بابتزاز زوجته مهددا بنشر صورها عرب الفيسبوك، حيث عقب وفق املادة 
  .اقيقانون العقوبات العر

تعد جرمية االبتزاز اإللكتروين من اجلرائم ذات األنواع والصور املختلفة بالنسبة  
للمجين عليه واهلدف والدافع من اجلرمية فقد يستهدف األشخاص املعنوية كالشركات أو 
املؤسسات وقد يستهدف األحداث من األطفال وذلك عن طريق استغالهلم وديدهم بنشر 



  
  

 

)٥٩٥(  

أو حمادثات على مواقع الدردشة أو أي مادة أخرى حيث يستغل اجلاين  صور أو تسجيل مرئي
صغر السن وقلة اخلربة لدى األحداث وقد يكون املستهدف من النساء حيث يعد أكثر أنواع 
االبتزاز اإللكتروين شهرة وانتشارا عن طريق االبتزاز بنشر صور فاضحة أو حمادثات خادشة 

من الرجال عن طريق استغالل  وسائل االتصال يف احلصول للحياء كما قد يكون املستهدف 
على صور أو مقاطع فيديو ومن مث التهديد بنشرها إذا ما كان نشرها يؤدي  إىل تشويه مسعه أو 
املساس بالشرف حيث تكون دوافع االبتزاز إما دوافع مادية أو دوافع أخالقية أو دوافع 

من اجلرائم اخلطرية اليت تشكل ديد على أمن اتمع عاطفية وجرمية االبتزاز اإللكتروين تعد 
باإلضافة إىل تأثريها على اجلوانب االجتماعية،  حيث تؤدي إىل التفكك األسري وحدوث 
املشكالت اليت تؤدي إىل وقوع الطالق وفقدان الثقة باإلضافة إىل اآلثار النفسية (القلق، 

عوبة إثباا ألا من اجلرائم احلديثة وإن الفاعل اخلوف، االكتئاب)، كما تتميز هذه اجلرمية بص
فيها يستخدم التقنية احلديثة يف ارتكاب جرميته وال بدّ أن يصار إىل تشديد العقوبة على هذه 
اجلرائم وإصدار تشريع خاص ا وعدم االكتفاء بالعقوبة املنصوص عليها يف قانون العقوبات 

د على تطوير أساليب البحث عن اجلناة خلطورة هذه والتأكي ١٩٦٩لسنة  ١١١العراقي رقم 
 . )٢٢(اجلرمية على عموم اتمع

نشري يف هذا اخلصوص حلكم حمكمة جنايات واسط اهليئة األوىل ولتوضيح ذلك 
عام بواقع السجن سبع سنوات عن ثالث قضايا حبق مدان عن  ٢١حيث حكمت بالسجن 

من قانون العقوبات  ٤٣٠استنادا ألحكام املادة جرمية االبتزاز اإللكتروين، وهذه االحكام 
 .)٢٣( ١٩٦٩لعام  ١١١العراقي رقم 

كان من احلري بنا ذكر الطعن اخلاص جبرمية االبتزاز اإللكتروين يف حالة أخرى، 
والصادر من حمكمة النقض املصرية يف أحد الطعون املقدمة هلا، خبصوص شخص قام بابتزاز 
جمموعة من النساء يف سبيل احلصول على ما يريده من أموال أو ممارسات جنسية عرب الشبكة 

ي هذا موقعني على الشبكة العاملية أحدمها باسم مستعار العاملية، وقد استخدم يف فعله اجلرم
 .(٢٤) ومهي وآخر بامسه احلقيقي

  



 
 

 

)٥٩٦(  
 

 الصعوبات اإلجرائية: املطلب الثاين
حني التطرق ملوضوع اجلرائم املعلوماتية جند إن هنالك صعوبة تكمن يف خصائصها أال 

 .وهي الصعوبات اليت ترافق الكشف عنها والتفتيش والتحقيق
اجلرائم املعلوماتية عموما، مسألة كفاية قواعد اإلجراءات اجلزائية اخلاصة  لقد اثارت

مبالحقة اجلرمية وحماكمة مرتكبيها واثبات ارتكام للجرمية، حيث عكست طبيعة اجلرائم 
املعلوماتية ووسائل ارتكاا احلاجة إىل قواعد إجرائية خاصة، يف جمال هذه املسائل املرتبطة 

إلجراءات واالثبات مثل األساليب الفنية الرتكاب اجلرائم املعلوماتية، بذلك يف نطاق ا
وارتكاا من قبل جناة من خارج احلدود الوطنية غالبا، ووجود مرتكب اجلرمية يف نطاق 
الشبكة املعلوماتية حتت اسم مستعار أو ومهي، وبصورة غري صورته احلقيقية، ووقوع اجلرمية 

ليس هلا طبيعة مادية ملموسة، ومشكالت االختصاص القضائي على معطيات احلاسوب اليت 
وتنازع القوانني بالنظر لتعدد امكنة وجود أنظمة املعلومات سواء املستخدمة يف ارتكاب 

  . (٢٥) اجلرمية، أو تلك اليت يستهدف حمتواها يف النشاط اجلرمي
بعقبات منها كيفية  يصدمناجترمي اجلرائم املعلوماتية وحده ال يكفي، يف واقع األمر إن 

إثبات تلك اجلرائم ومسائل قضائية مثل كيفية البحث عن األدلة ذات الصلة وضبطها، 
وسيطعن على هذا النوع من األدلة يف احملكمة وأي خطأ أو خلل فين قد ينتج عنه تدمري قوة 

نفيذ القانون هذه األدلة، باإلضافة إىل ذلك هنالك مسألة ما إذا كان ينبغي متكني القائمني على ت
من اختراق أنظمة احلاسوب من أجل مالحقة أحد ارمني، حيث يشاهد املتتبع ألحوال اجلرمية 
والطريقة اليت ترتكب ا جيدها أا تسري جنبا إىل جنبٍ مع التطور احلضارة اإلنسانية 

رتكبون وارتقائها، حيث إنه مع مرور الوقت تقدمت طرق ارتكاب اجلرمية، وأصبح ارمون ي
اجلرائم باحترافية كبرية، وهذا ما يساعدهم على إخفاء كُلّ الدالئل واآلثار اليت توصل إليهم، 
وكذلك اإلفالت من العقاب، وعليه من الالزم على األجهزة األمنية إجياد جهاز فين متخصص 

م بالعمل تسند له هذه املهمة ورفده مبختلف اإلمكانيات والوسائل احلديثة اليت متكن من القيا
، ومن )٢٦(على أكمل وجه، وأيضا ملواكبة التطور الكبري احلاصل يف طرق ارتكاب اجلرائم 
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 املمكن للمجرم احلديث أن يسرق بواسطة احلاسوب أكثر مما عليه حني استخدامه للسالح
(٢٧).  

ويف ظل تلك الظروف فأنه يتطلب ملواجهة اجلرائم املعلوماتية وجرمية االبتزاز بصورة 
، التحقيق الفعال وكذلك القدرة على مجع األدلة واإلثبات اجلنائي، هذا النهج يتطلب خاصة

بداية حتديد منوذج حقيقي أمثل، وكذلك االستجابة للتحديات القانونية اليت تعيق تنفيذ القانون 
من وصولًا للتحقيق يف اجلرمية وإثباا، يعود تاريخ التحقيق اإللكتروين إىل منتصف الثمانينيات 

القرن املاضي كرد فعلٍ على تسارع انتشار اجلرائم املعلوماتية، وقد شهد التحقيق اإللكتروين 
تطورا الفتا يف اآلونة األخرية، حيث مير التحقيق اجلنائي اإللكتروين مبرحلتني أساسيتني فاملرحلة 

و جتميد مسرح األوىل تتمثل باإلجراءات اليت يتم تنفيذها يف مسرح اجلرمية وتشمل إغالق أ
اجلرمية ملنع فقدان أو تلف أو تلوث األدلة، واحلفاظ على مسرح اجلرمية وتأمينه ومنع العبث 
به، واملرحلة الثانية تتمثل يف اإلجراءات التالية اليت ينبغي على فريق مسرح اجلرمية من مأموري 

        .)٢٨( الضبط القضائي
من أهم وأخطر إجراءات التحقيق املقررة  ذلك فإن التفتيش اإللكتروين يعدوتأسيسا ل

يف اجلرائم املعلوماتية بصورة عامة وجرمية االبتزاز بشكل خاص، وذلك ملساسه باحلريات 
اخلاصة املكفولة دستورِيا، وكذا خطورة ما قد يسفر عنه من أدلة تؤدي لكشف احلقيقة عن 

تفتيش اإللكتروين كما عرف بأنه اجلرمية اليت وقعت باستخدام إحدى أنظمة املعلوماتية، وال
االطالع على حملٍّ منحه القانون محاية خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه، يستوي يف ذلك أن 

عرف من جانب الس  كيكون احملل جهاز احلاسوب أو أنظمة أو الشبكة العاملية، وكذل
  .(٢٩) كترونيةاألوريب بأنه إجراء يسمح جبمع األدلة املخزنة أو املسجلة بصورة إل

ونؤيد الرأي أعاله بإمكانية التفتيش اإللكتروين املساس باحلريات العامة اليت كفلها 
ال  ذا فإنهنصوصا خاصة حلمياا وعدم املساس ا، وهلذا ال بد من ان يرفد املشرع الدستور 

ءم مع القواعد ميكن التجاوز على هذه احلريات لو أُصدر قانون لتنظيم هذا التفتيش بشكل يتال
  .الدستورية
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وجند هنالك من عرف هذا التفتيش بأنه البحث عن األدلة اجلُرمية يف أجهزة    
احلاسوب اليت استخدمت يف ارتكاب اجلرمية أو من خالل شبكات االتصال مثل الشبكة 

يه أو العاملية، وينفذ هذا التفتيش بقيام السلطات بالدخول إىل النظام احلاسويب الذي ارتكبت ف
    .)٣٠( من خالله اجلرمية، وذلك لبحث وفحص البيانات املوجودة فيه

ولعل من املناسب ان نشري إىل مضامني القواعد الشكلية لتفتيش احلاسوب، حيث 
 )٣١( تتضمن هذه القواعد جمموعة من الشروط:

 .يعةن يتم التفتيش بأسلوب إلكتروين من قبل األجهزة القائمة بالتفتيش، وبصورة سرإ -١
مراعاة إبعاد املشتبه فيهم والعاملني على أجهزة احلاسوب عن املكان ومن مث تفتيش  -٢

 .األجهزة واملعطيات املخزنة فيه
مسرح اجلرمية ونقل املعطيات واملعلومات على نسخ  همعرفة رقم االتصال الذي مت من -٣

 .احتياطية
ب مهارة فنية معينة جيب أن تتوفر يف إن التفتيش عن األدلة يف اجلرائم املعلوماتية يتطل -٤

احملقق وأيضا جيب أن ميتاز ا حىت يتمكن من العمل بسرعة من أجل احلفاظ على األدلة من 
 .اإلتالف أو الشطب أو التعديل وذلك لسرعة تغيري األدلة الرقمية

ن احلث يف املكونات املادية للحاسوب حبثًا عن شيٍء ما يتصل جبرمية إال شك 
اتية وقعت ويفيد يف كشف احلقيقة عنها وعن مرتكبيها خيضع لإلجراءات القانونية معلوم

اخلاصة بالتفتيش، مبعىن أن حكم تفتيش تلك املكونات املادية متوقف على طبيعة املكان 
 .)٣٢( املوجودة فيها تلك املكونات وهل هي من األماكن العامة أو اخلاصة

ي يف مدى صالحية هشارة إىل اخلالف الفقوعلى خالف املكونات املادية جتدر اإل
املكونات املعنوية الن تكون محلًّا للتفتيش باعتبار أن البيانات اإللكترونية أو الربامج يف حد 
ذاا تفتقر إىل املظهر املادي احملسوس يف احمليط اخلارجي مما جيعلها تتعارض مع اهلدف الذي 

املادية، فبهذا اخلصوص ذهب اجتاه فقهي لصالحية يصبو إليه التفتيش وهو البحث عن األدلة 
هذه املكونات ألن تكون محلًّا للتفتيش كوا تتناسب مع اهلدف من التفتيش وهو ضبط األدلة 
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املادية اليت تفيد يف الكشف عن احلقيقة يف اجلرائم املعلوماتية، وحجتهم يف ذلك هو أنه إن 
أو ذبذبات إلكترونية أو موجات كانت نظم برامج احلاسوب عبارة عن بصمات 

كهرومغناطيسية إلّا أا قابلة للتسجيل والتخزين والتحميل على وسائط ودعائم مادية معينة، 
  . )٣٣(وهلا سلوك مادي حمسوس، وبالتايل ميكن إخضاعها لقواعد التفتيش التقليدي

طبق على إىل أن املفهوم املادي ال ين رأي آخروعلى النقيض من الرأي السابق يذهب 
بيانات احلاسوب غري احملسوسة أو امللموسة، ويقترح أصحاب هذا االجتاه مواجهة هذا القصور 
التشريعي بإضافة عبارة إىل القوانني ذات العالقة إىل مذكرات التفتيش، مثل املواد املعاجلة عن 

احلاسوب  طريق احلاسوب أو البيانات احلاسوب، لذلك تعد البيانات واملعلومات املخزنة يف
تصلح ألن تكون حملًّا للتفيش، وميكن ضبطها أو استنساخها على الورق أو على أي دعامة 
أخرى كالفالش ميموري؛ حبيث ميكن االستناد إليها كالدليل على ارتكاب املتهم للجرمية يف 

نات مرحلة احملاكمة، لذلك ينبغي اإلشارة يف قوانني اإلجراءات اجلنائية على حرية تفتيش املكو
 .)٣٤(  املادية واملعنوية ألجهزة احلاسوب

يف صالحية  الثاين مع االضافةمن خالل ذلك لست مترددا من االحنياز للرأي 
املكونات املعنوية للتفتيش كوا متثل حمالّ جديدة غري موجودة سابقًا وغري متعارف عليها يف 

ل معها، خوفًا من تدمريها أو إتالفها عن التفتيش املادي، وهذه احملالّ حتتاج خلربة يف آلية التعام
 .طريق اخلطأ أو سوء التعامل

ولعل من املناسب أن نشري إىل أنه من املتصور وبشكل كبري أن يقوم مرتكبو اجلرمية 
بتخزين بيانام يف أنظمة تقنية املعلومات وتكون هذه األنظمة يف الغالب خارج الدولة عن 

لة سلطات االدعاء من مجع األدلة، وملواجهة هذا طريق شبكات االتصاالت دف عرق
االحتمال نص قانون جرمية احلاسوب يف هولندا أنه جيوز جلهات التحقيق مباشرة التفتيش داخل 
األماكن ومبا ينطوي عليه تفتيش نظم احلاسوب املرتبطة حىت إذا كانت موجودة يف دولة أخرى 

لبيانات اليت يتم التفتيش عنها الزمة إلظهار شريطة أن يكون هذا التدخل مؤقتا وأن تكون ا
احلقيقة، ووفقًا ملا جاء بتقرير الس األوريب فإن هذا االختراق املباشر يعد انتهاكًا لسيادة 
الدولة ما مل جتد اتفاقية دولية يف هذا الشأن ويؤيد الفقه األملاين ما جاء ذا التقرير، حيث إن 
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 مت ختزينها باخلارج يعد انتهاكًا حلقوق السيادة وخرقًا للقوانني السماح باسترجاع البيانات اليت
الثنائية والوطنية اخلاصة بإمكانية التعاون يف جمال العدالة القضائية، فال مناص من التعاون 
الدويل يف اال مبقتضى اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف، أو من خالل احلصول على إذن 

 .)٣٥(فتيش يف جمال اقليمها الدولة اليت يتم الت
يف قبالة هذا التقدم املتسارع يف التقنية بات ارتكاب اجلرائم من دولة ألخرى من 
السهولة مبكان، وهلذا أصبح من الضروري البحث عن مشروعية القيام بالتفتيش والضبط 

 )٣٦(.     القضائي ملتهم يف دولة أخرى
ية اليت تواجه السلطات املختصة يف فمن خالل ما تقدم جند إن الصعوبات اإلجرائ

الدولة حتتاج للكثري من األدوات واإلمكانيات اليت تساعدهم يف سبيل مكافحة هذه اجلرمية، 
 .اليت متس بصورة كبرية اتمع بكل أركانه

  اخلامتة
يف اخلتام وبعد هذا العرض، تبني لنا ما هلذه اجلرمية من ضرر على اتمع من خالل 

ين عليه، وكذلك القصور استخدام اديد وارعاب ا رم أساليب غري تقليدية يف سبيل
التشريع يف معاجلة هذه اجلرمية جعلها أكثر صعوبة ملا تتصف ا من خصوصية، وهلذا سيورد 
الباحث أهم النتائج اليت توصل إليها خالل الدراسة، وأيضا السعي يف ذكر جمموعة من 

  .ابة لتساؤل الدراسة الرئيسالتوصيات اليت تكَوِّن إج
  :النتائج

  عدم وجود نص صريح ملعاجلة جرمية االبتزاز اإللكتروين يف التشريع العراقي. -١
  .قصور القواعد العامة يف معاجلة ظاهرة االبتزاز اإللكتروين -٢
  .جرمية االبتزاز اإللكتروين متتاز بأا عابرة للحدود، وكذلك بأا جرائم صعبة اإلثبات -٣

  :التوصيات
  .ال بد للمشرع العراقي يف اإلسراع بتشريع قانون ملكافحة اجلرمية املعلوماتية -١
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، ويكون التعامل فيها إلكترونيا من إنشاء حمكمة متخصصة يف دعاوى اجلرمية املعلوماتية -٢
  رفع الدعوى حلني النطق باحلكم. 

  .للدولة إنشاء هيئة عامة مستقلة للحفاظ على األمن السيرباين -٣
يئة متخصصني للتفتيش والتحقيق اإللكتروين ونقترح أن يسمى بشرطة مكافحة جرائم  -٤

  احلاسوب
 اهلوامش

                                                
 .٥، ص ٢٠١٩جرائم المعلوماتیة، دار الفكر الجامعي، مصر، اإلسكندریة، د. خالد ممدوح إبراھیم، ال  )١(
 .١١د. خالد ممدوح إبراھیم، الجرائم المعلوماتیة، دار الفكر الجامعي، مرجع سابق، ص   )٢(
إبراھیم بن احمد زمزمي، الجرائم المعلوماتیة دراسة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة السعودي،  )٣(

 .١٤٣، ص ٢٠١٩لسنوي للمحامین، مجموعة االبداع االداري، السعودیة، المنتدى ا
د. شریف حسین محمد، الجریمة اإللكترونیة معرفة وتقویض الجوانب الخطرة من التكنولوجیا، االقتصاد   )٤(

 .١٨ ، ص٢٠١٧، مصر، نادي التجارة، ٦٦٤والتجارة، العدد 
ة الجنائیة للمجني علیھ من االبتزاز، المجلة العربیة د. ممدوح رشید مشرف الرشید العنزي، الحمای )٥(

 .١٩٤، الریاض، ص ٧٠، العدد ٣٣للدراسات االمنیة، المجلد 
أفراح بنت خمیس بن عامر اللویھیة، مشكلة االبتزاز اإللكتروني لدى طلبة مرحلة التعلیم ما بعد األساسي  )٦(

ل معھا، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب والعلوم ودور الخدمة االجتماعیة في المجال المدرسي في التعام
 .٦، ص ٢٠١٨االجتماعیة، جامعة السلطان قابوس، عمان، 

د. امیل جبار عاشور، المسؤولیة الجنائیة عن جریمة االبتزاز االلكتروني في مواقع التواصل االجتماعي  )٧(
 .١١٨، ص ٢٠٢٠، ، جامعة میسان٣١ ، العدد١٦دراسة مقارنة، مجلة أبحاث میسان، المجلد 

 .٢١أفراح بنت خمیس بن عامر اللویھیة، مرجع سابق، ص   )٨(
ھدیل سعد احمد العبادي، جریمة االبتزاز االلكتروني للنساء، مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة،  )٩(

 .٥٣٥، ص ٢٠٢٠، جامعة االنبار، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، ٢المجلد العاشر، العدد 
 .١٦، مادة ٢٠١٢لسنة  ٥المرسوم بقانون اتحادي االمارات رقم  )١٠(
محمد بن احمد بن علي المقصودي، الجرائم المعلوماتیة خصائصھا وكیفیة مواجھتھا قانونًیا: التكامل الدولي  )١١(

بن سعود  ، جامعة اإلمام محمدICACC - المطلوب لمكافحتھا، المؤتمر الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتیة
 .٢٧، ص ٢٠١٥اإلسالمیة، كلیة علوم الحاسب والمعلومات، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 

د. محمود فتوح سعدات، خصائص الجرائم المعلوماتیة وصفات مرتكبیھا في ظل مجتمع المعلوماتیة،  )١٢(
ن سعود اإلسالمیة، كلیة علوم ، جامعة اإلمام محمد بICACC -المؤتمر الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتیة

 .٤٢، ص ٢٠١٥الحاسب والمعلومات، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 
 .٤٢د. محمود فتوح سعدات، مرجع سابق، ص  )١٣(
د. كمال عبد السمیع شاھین، الجوانب اإلجرائیة للجریمة اإللكترونیة في مرحلة التحقیق االبتدائي دراسة  )١٤(

 .٤٣، ص ٢٠١٨الجدیدة، مصر، اإلسكندریة، مقارنة، دار الجامعة 
عبد اهللا ن محمد الیوسف، الجرائم المعلوماتیة والدلیل الجنائي مسمیات وخصائص وابعاد اجتماعیة وأمنیة  )١٥(

، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، كلیة ICACC -وصحیة، المؤتمر الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتیة
 .٩٧، ص ٢٠١٥لومات، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، علوم الحاسب والمع

 .٤١د. كمال عبد السمیع شاھین، مرجع سابق، ص  )١٦(
سارة محمد حنش، المسؤولیة الجزائیة عن التھدید عبر الوسائل اإللكترونیة، رسالة ماجستیر، كلیة  )١٧(

 .٤٥، ص ٢٠٢٠الحقوق، جامعة الشرق األوسط، االردن، 



 
 

 

)٦٠٢(  
 

                                                                                                                   
بد اهللا الخالدي، دور الوعي االجتماعي في مواجھة االبتزاز االلكتروني للمرأة، المؤتمر العلمي عبیر نجم ع )١٨(

الدولي الثاني، نقابة األكادیمیین العراقین/ مركز التطور األكادیمي وجامعة صالح الدین، كلیة التربیة االساس، 
  .٢٠٥٣ ، ص٢٠٢٠شباط،  -١١-١٠اربیل، 

"یعاقب بالسجن مدة ال  تقل  ١٢/٢٠١١فحة جرائم تقنیة المعلومات العماني رقم من قانون مكا ١٨المادة  )١٩(
عن شھر وال تزید على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف ریـال عمانـي وال تزیـد على ثالثـة آالف ریـال 

مات فـي تھدید عمانـي أو بإحدى ھاتني العقوبتین، كل من استخدم الشبكة المعلوماتیة أو وسائل تقنیة المعلو
شخص أو ابتزازه لحملھ على القیام بفعل أو امتناع ولو كان ھذا الفعل أو االمتناع عنھ مشروًعا،  وتكون 
العقوبة السجن المؤقت مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزید على عشر سنوات وغرامة ال تقل عن ثالثة آالف 

كان التھدید بارتكاب جنایة أو بإسناد أمور خملة بالشرف  ریال عماني وال تزید على عشرة آالف ریال عماني إذا
 أو االعتبار" .

بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات "یعاقب بالحبس مدة ال تزید على  ٢٠١٢لسنة  ٥قانون  ١٦المادة  )٢٠(
تین سنتین والغرامة التي ال تقل عن مائتین وخمسون ألف درھم وال تجاوز خمسمائة ألف درھم أو بإحدى ھا

العقوبتین كل من ابتز أو ھدد شخص آخر لحملھ على القیام بفعل أو االمتناع عنھ وذلك باستخدام شبكة معلوماتیة 
 أو وسیلة تقنیة معلومات. 

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزید على عشر سنوات إذا كان التھدید بارتكاب جنایة أو بإسناد أمور خادشة 
 للشرف أو االعتبار..

یعاقب بالسجن مدة ال تزید على سبع سنین أو بالحبس من حمل آخر بطریق التھدید على  -١" ٤٥٢مادة ال  )٢١(
 .تسلیم نقود أو أشیاء أخرى غیر ما ذكر في المادة السابقة

  .وتكون العقوبة مدة ال تزید على عشر سنین إذا ارتكب الجریمة بالقوة واإلكراه -٢
ریمة االبتزاز االلكتروني، على الموقع االلكتروني القاضي كاظم عبد جاسم الزیدي، ج )٢٢(

https://www.hjc.iq/view.4915/،  ٢/١/٢٠٢١، تاریخ الزیارة ١٨/١٢/٢٠١٨تاریخ النشر. 
، ٢/٩/٢٠١٩تاریخ النشر  ،/https://www.hjc.iq/view.5904على موقع مجلس القضاء االعلى،  )٢٣(

 .٢/١/٢٠٢١تاریخ الزیارة 
 القضائیة. ٨٠، سنة ٣٩٨١، الطعن رقم ٢٠١١أكتوبر،  ١٧جلسة  )٢٤(
مصطفى خالد الرواشدة، جریمة االبتزاز اإللكتروني في القانون األردني، رسالة ماجستیر، عمادة الدراسات  )٢٥(

 .٣٢، ص ٢٠١٩ھل البیت، االردن، العلیا، جامعة ا
حسین عباس حمید، نحو اختصاص محكمة إلكترونیة خاصة بالجرائم المعلوماتیة دراسة مقارنة، رسالة  )٢٦(

 .83، ص 2020ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة اإلسكندریة، 
(27) John w. Rittinghouse and willam M. Hancocl, cybersecurity operation 
handbook,elsevier digital press, 2003, p. 309. 

علوم  -مصطفى عبد الباقي، التحقیق في الجریمة اإللكترونیة اثباتھا في فلسطین دراسة مقارنة، دراسات )٢٨(
 .٢٨٦، ص ٢٠١٨ملحق، الجامعة األردنیة، عمادة البحث العلمي،  ٤٥الشریعة والقانون، مجلد 

إللكتروني كإجراء للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة، مجلة جیل األبحاث د. فاطمة الزھراء عربوز، التفتیش ا )٢٩(
 . ١٠٥، ص ٢٠١٩، ٣٤القانونیة المعمقة، مركز جیل البحث العلمي، العدد 

د. عبد الغني جاد المولى، دور الدلیل اإللكتروني في االثبات الجنائي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،  )٣٠(
 .١١٧، ص ٢٠١٩

فرج یوسف، اإلثبات الجنائي للجریمة اإللكترونیة، واالختصاص القضائي بھا دراسة مقارنة  أمیر  )٣١(
 .٣٠٤، ص ٢٠١٦للتشریعات العربیة واألجنبیة، مكتبة الوفاء القانونیة، مكتبة اإلسكندریة، 

جدیدة، د. أسامة فرج اهللا محمود الصباغ، الحمایة الجنائیة للمصنفات االلكترونیة، دار الجامعة ال )٣٢(
 .٢٤٥، ص ٢٠١٦اإلسكندریة، 

 .١٠٨- ١٠٧د. فاطمة الزھراء عربوز، مرجع سابق، ص  )٣٣(



  
  

 

)٦٠٣(  

                                                                                                                   
د. أسامة بن غانم العبیدي، التفتیش عن الدلیل في الجرائم المعلوماتیة، المجلة العربیة للدراسات االمنیة  )٣٤(

  .٩٠، ص ٢٠١٣، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ٥٨، العدد ٢٩والتدریب، المجلد 
 . ٩١حسین عباس حمید، مرجع سابق،  )٣٥(
د. خالد ممدوح إبراھیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم اإللكترونیة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،  )٣٦(

  .٢٣٤، ص٢٠١٨
 املصادر واملراجع

 :القوانني واألحكام
 .٢٠١٢لسنة  ٥املرسوم بقانون احتادي االمارات رقم  -١
 .القضائية، حمكمة النقض املصرية ٨٠سنة ، ٣٩٨١طعن رقم  -٢
 .اإلمارايت بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ٢٠١٢لسنة  ٥قانون  -٣
 .قانون العقوبات العراقي -٤
 .١٢/٢٠١١قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات العماين رقم  -٥
 .١٢/٢٠١١قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات العماين رقم  -٦

 :الكتب العربية
هيم بن امحد زمزمي، اجلرائم املعلوماتية دراسة وفق نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي، إبرا -١

  .٢٠١٩املنتدى السنوي للمحامني، جمموعة االبداع االداري، السعودية، 
أسامة فرج اهللا حممود الصباغ، احلماية اجلنائية للمصنفات االلكترونية، دار اجلامعة اجلديدة،  -٢

 .٢٠١٦اإلسكندرية، 
أمري فرج يوسف، اإلثبات اجلنائي للجرمية اإللكترونية، واالختصاص القضائي ا دراسة مقارنة  -٣

 .٢٠١٦للتشريعات العربية واألجنبية، مكتبة الوفاء القانونية، مكتبة اإلسكندرية، 
 .٢٠١٩خالد ممدوح إبراهيم، اجلرائم املعلوماتية، دار الفكر اجلامعي، مصر، اإلسكندرية،  -٤
ممدوح إبراهيم، فن التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكترونية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  خالد -٥

٢٠١٨. 
شريف حسني حممد، اجلرمية اإللكترونية معرفة وتقويض اجلوانب اخلطرة من التكنولوجيا، االقتصاد  -٦

   .٢٠١٧، مصر، نادي التجارة، ٦٦٤والتجارة، العدد 
ر الدليل اإللكتروين يف االثبات اجلنائي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، عبد الغين جاد املوىل، دو -٧

٢٠١٩. 
كمال عبد السميع شاهني، اجلوانب اإلجرائية للجرمية اإللكترونية يف مرحلة التحقيق االبتدائي  -٨

 .٢٠١٨دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، اإلسكندرية، 



 
 

 

)٦٠٤(  
 

                                                                                                                   
ماية اجلنائية للمجين عليه من االبتزاز، الة العربية ممدوح رشيد مشرف الرشيد العرتي، احل -٩

 .، الرياض٧٠، العدد ٣٣للدراسات االمنية، الد 
 :الرسائل
أفراح بنت مخيس بن عامر اللويهية، مشكلة االبتزاز اإللكتروين لدى طلبة مرحلة التعليم ما بعد  -١

امل معها، رسالة ماجستري، كلية اآلداب األساسي ودور اخلدمة االجتماعية يف اال املدرسي يف التع
 .٢٠١٨والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس، عمان، 

حسني عباس محيد، حنو اختصاص حمكمة إلكترونية خاصة باجلرائم املعلوماتية دراسة مقارنة، رسالة  -٢
 .٢٠٢٠ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، 

ية عن التهديد عرب الوسائل اإللكترونية، رسالة ماجستري، كلية سارة حممد حنش، املسؤولية اجلزائ -٣
 .٢٠٢٠احلقوق، جامعة الشرق األوسط، االردن، 

مصطفى خالد الرواشدة، جرمية االبتزاز اإللكتروين يف القانون األردين، رسالة ماجستري، عمادة  -٤
 .٢٠١٩الدراسات العليا، جامعة اهل البيت، االردن، 

 :حبوث ومقاالت
بن غامن العبيدي، التفتيش عن الدليل يف اجلرائم املعلوماتية، الة العربية للدراسات االمنية  أسامة -١

 .٢٠١٣، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ٥٨، العدد ٢٩والتدريب، الد 
اميل جبار عاشور، املسؤولية اجلنائية عن جرمية االبتزاز االلكتروين يف مواقع التواصل االجتماعي  -٢

 . ،٢٠٢٠، جامعة ميسان، ٣١، العدد ١٦دراسة مقارنة، جملة أحباث ميسان، الد 
فاطمة الزهراء عربوز، التفتيش اإللكتروين كإجراء للتحقيق يف اجلرائم املعلوماتية، جملة جيل  -٣

 .٢٠١٩، ٣٤األحباث القانونية املعمقة، مركز جيل البحث العلمي، العدد 
 -اجلرمية اإللكترونية اثباا يف فلسطني دراسة مقارنة، دراسات مصطفى عبد الباقي، التحقيق يف -٤

 .٢٠١٨ملحق، اجلامعة األردنية، عمادة البحث العلمي،  ٤٥علوم الشريعة والقانون، جملد 
هديل سعد امحد العبادي، جرمية االبتزاز االلكتروين للنساء، جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية  -٥

 .٢٠٢٠، جامعة االنبار، كلية القانون والعلوم السياسية، ٢اشر، العدد والسياسية، الد الع
  مؤمترات:



  
  

 

)٦٠٥(  

                                                                                                                   
عبد اهللا بن حممد اليوسف، اجلرائم املعلوماتية والدليل اجلنائي مسميات وخصائص وابعاد اجتماعية  -١

جامعة اإلمام حممد بن  ،ICACC -وأمنية وصحية، املؤمتر الدويل ملكافحة اجلرائم املعلوماتية
  .٢٠١٥د اإلسالمية، كلية علوم احلاسب واملعلومات، اململكة العربية السعودية، الرياض، سعو

عبري جنم عبد اهللا اخلالدي، دور الوعي االجتماعي يف مواجهة االبتزاز االلكتروين للمرأة، املؤمتر  -٢
ح الدين، كلية العلمي الدويل الثاين، نقابة األكادمييني العراقني/ مركز التطور األكادميي وجامعة صال

 .٢٠٢٠شباط،  -١١-١٠التربية االساس، اربيل، 
حممد بن امحد بن علي املقصودي، اجلرائم املعلوماتية خصائصها وكيفية مواجهتها قانونيا: التكامل  -٣

جامعة اإلمام  ،ICACC -الدويل املطلوب ملكافحتها، املؤمتر الدويل ملكافحة اجلرائم املعلوماتية
المية، كلية علوم احلاسب واملعلومات، اململكة العربية السعودية، الرياض، حممد بن سعود اإلس

٢٠١٥. 
حممود فتوح سعدات، خصائص اجلرائم املعلوماتية وصفات مرتكبيها يف ظل جمتمع املعلوماتية،   -٤

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  ،ICACC -املؤمتر الدويل ملكافحة اجلرائم املعلوماتية
 .٢٠١٥وم احلاسب واملعلومات، اململكة العربية السعودية، الرياض، كلية عل

 :املراجع االجنبية
1- John w. Rittinghouse and willam M. Hancocl, cybersecurity 
operation handbook,elsevier digital press, 2003. 

 :مواقع إلكترونية
 لكتروين، على املوقع االلكتروينالقاضي كاظم عبد جاسم الزيدي، جرمية االبتزاز اال -١

https://www.hjc.iq/view.4915/،  تاريخ الزيارة ١٨/١٢/٢٠١٨تاريخ النشر ،
٢/١/٢٠٢١.  
تاريخ النشر  ، /https://www.hjc.iq/view.5904على موقع جملس القضاء االعلى، -٢
   .٢/١/٢٠٢١، تاريخ الزيارة ٢/٩/٢٠١٩
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