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الضرر الناشئ عن الغصب االلكرتوني
د .نواف حازم خالد

أستاذ القانون املدني

كلية احلقوق  /جامعة املوصل

امللخص

تعد المسؤولية الناشئة عن الغصب االلكتروني  ،نتيجة غصب معطيات

الحاسوب من بيانات ومعلومات واموال او اصول ألموال  ،من اهم واخطر
االضرار التي يمكن ان تقع عن طريق استخدام الحاسوب  ،لذلك ينبغي ان
نبحث في صور الغصب االلكتروني التي يمكن ان تقع باستخدام الحاسوب ،الن
تلك الصور ال تزال محل جدل فقهي ،ومن جانب اخر البد من بيان مدى كفاية

القواعد التقليدية لمواجهة هذا الضرر اذا ما وقع على تلك المعطيات ،عليه نقسم

هذا البحث الى مبحثين نتناول في االول صور الغصب االلكتروني  ،والثاني
نتناول فيه مدى خضوع المسؤولية الناشئة عن الغصب االلكتروني ألحكام القواعد

التقليدية .
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املقدمة
باسمك ربنا افتتحناا ،وعلياك توكلناا ،ويلياك ينبناا وباك مناا ،لوالياك المصاير ،وال

حااول وال قااو إال بااال العلااي العااايم ،والصااى والسااىم علااى يشاار الخلااق ساايدنا
محمد وعلى له وصحبه يجمعين .وبعد
ّ

نعرف مبقدمة حبثنا من خالل الفقرات اآلتية-:
ً
أوال -:مدخل تعريفي مبوضوع البحث:

يص اابحت المعلوم ااات مص ااد اور للث اارو ومقياسا ااو لتق اادم االم اام ،ب اال يساسا ااو للق ااو
االقتصااادية والسياسااية والعسااكرية فااي وقتنااا الحاضاار ،ولمااا كاناات الثااور الصااناعية
ف ااي الق اارن التاس ااع عش اار والق اارن العشا ارين تتصا ا

بحل ااول ق ااو المك ااائن ب اادل الق ااو

البشرية ،فإن سمة الثور الجديد تكمن في انتقال الفكار االنسااني إلاى مكاائن .وماع
كاال هااذا االهتمااام بالمعلومااات اهاار مااا يساامى بالمعلوماتيااة وهااو العلاام الااذ يهااتم
بالموضااوعات والمعااار المتصاالة بمصاال المعلومااات وتجميعهااا وتنايمهااا واختزانهااا
واس ا ا ااترجاعها وتحويله ا ا ااا ومعالجته ا ا ااا ،ويع ا ا ااد الحاس ا ا ااوب اح ا ا ااد االدوات األساس ا ا ااية
للمعلوماتيااة ،إذ ان مسااتقبل المعلوماتيااة يتوق ا

علااى اقفاااق المسااتقبلية لتكنولوجيااا

الحاسوب .واذا كان انتشار استعمال الحاسوب ادى إلاى اهاور مشاكىت جدياد لام
تضااع الكثياار ماان الق اوانين حل اوالو لهااا س اوار ماان حيااث االض ارار التااي تصاايب الغياار
واثرها ام عن مدى التعويض وطرائقه وغيرها .فهل ان الضرر هذا ينسب للشاخ
الااذ يطلااق الفيااروم ام ان هناااك عواماال يخاارى الحقاات ضاار اور بااالغير ،وماان هنااا
تاه اار المس ااؤولية المدني ااة ع اان الض اارر الناشا ا ع اان الغص ااب االلكترون ااي ،نتيج ااة
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غصااب معطيااات الحاسااوب ماان بيانااات ومعلومااات ويم اوال يو يصااول ألم اوال ،ماان
يهاام واخطاار األض ارار التااي يمكاان ين تقااع عاان طريااق اسااتخدام الحاسااوب  ،لااذلك
ينبغ ااي ان نبح ااث ف ااي ص ااور الغص ااب االلكترون ااي الت ااي يمك اان ان تق ااع باس ااتخدام
الحاساوب  ،الن تلاك الصاور ال تازال محال جاادل فقهاي ،ومان جاناب اخار الباد ماان
بي ااان م اادى كفاي ااة القواع ااد التقليدي ااة لمواجه ااة ه ااذا الض اارر يذا م ااا وق ااع عل ااى تل ااك
المعطيات.
ً
ثانيا -:أهمية املوضوع وسبب اختياره:
ماان المىحااا ين التقاادم العلمااي والتكنولااوجي الهائاال الااذ تشااهد البشارية فااي

العص اار الح ااديث يلق ااي باىل ااه ونتائج ااه عل ااى كاف ااة جوان ااب الحي ااا والعىق ااات ب ااين
األفراد والدول ،ويبدو ذلك بوضاو بصادد ثاور االتصااالت والفضاائيات والحاسابات

اقلية والمعلوماتية عبار شابكة اتنترنات ،األمار الاذ دفعناا إلاى التسااؤل عان مادى
إمكاني ااة تص ااور الغص ااب ف ااي المج ااال االلكترون ااي ،وه اال بإمك ااان القواع ااد التقليدي ااة
تغطية الضرر الناش عن هذا الغصب؟

ً
ثالثا -:اهداف البحث:
سنحاول من خىل بحثنا ين نجد اتجابة على التساؤالت اقتية بإذن ال
 .1ما لمقصود بالغصب االلكتروني؟

 .2ما هي صور الغصب االلكتروني؟
 .3ه اال غص ااب وق اات الحاس ااب يترت ااب علي ااه ض اارر ما ااد لص اااحب النا ااام
يلمعلوماتي المعتدى عليه ؟
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 .4مااا هااو األسااام الااذ يمكاان االسااتناد إليااه لتقاادير التعااويض عاان الضاارر
الناش على الغصب االلكتروني؟

 .5ماا اادى ت ا ا اوافر عنصا ا اار الخطا ا اام(التعا ا ااد واتدراك) ف ا ااي ص ا ااور الغصا ا ااب
االلكتروني؟

 .6فكيا ا

يمك اان لمح اادث الض اارر الناشا ا ع اان غص ااب وق اات الحاس ااوب ين

يصلحه؟

 .7مدى خضوع ضرر الغصب االلكتروني تحكام القواعد التقليدية؟
 .8كي

يمكن تعويض الضرر الناش عن الغصب االلكتروني؟

ولعل مشكلة البحث تكمن في إيجاد األجوبة المناسابة للتسااؤالت يعاى وغيرهاا مان
التساااؤالت التااي قااد تتبااادر للااذهن وال تسااع

عنها.

النصااو

القانونيااة فااي إيجاااد اتجابااة

ً
رابعا  -:هيكلية البحث
ستكون هيكلية البحث على النحو اآلتي-:
املقدمة
المبحث األول :تعري الغصب االلكتروني وصور:
المطلب االول :تعريف الغصب االلكتروني
المطلب الثاني :صور الغصب االلكتروني
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الفرع األول :غصب وقت الحاسوب

الفرع الثاني :زراعة فيروم في الناام يلمعلوماتي ألحد األغيار
الفرع الثالث :زراعة فيروم في شبكة الحاسوب التي يرتبط بها بنك معين
المبحث الثاني :مدى خضوع المسؤولية عن الغصب االلكتروني الحكام القواعد
التقليدية

المطلب األول :التوجه الفقهي لخضوع المسؤولية عن الغصب
المطلب الثاني :موق

المطلب الثالث  :موق

االلكتروني تحكام القواعد التقليدية

التشريعات المقارنة من خضوع المسؤولية عن
الغصب االلكتروني تحكام القواعد التقليدية

المشرع العراقي من خضوع المسؤولية عن

الغصب االلكتروني تحكام القواعد التقليدية
اخلامتة
النتائج
التوصيات

 ومن اهلل التوفيق
املبحث األول
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تعريف الغصب االلكرتوني وصوره

لبيان تعريف الغصب االلكترونيي وتوضييص صيورو سيوف نقيوم بتقسييم ي ا

المبحث الى مطلبين ،المطلب االول التعريف بالغصب االلكتروني ،والثاني صور
الغصب االلكتروني ،كاآلتي:
املطلب االول

التعريف بالغصب االلكرتوني

من اجيل الوصيول اليى معنيى الغصيب االلكترونيي البيد مين تعرييف الغصيب

لغة واصطالحاً وقانوناً ،ومعرفة المراد من عبارة االلكتروني للوصول الى ما يدل
اليه معنى الغصب االلكتروني ،كاآلتي:
الغصب لغة:
هو يخذ ال ّشير الماو وقه اور ،واالغتصاب مثلاه ،يقاال :غصابه مناه وغصابه
()1

بمعنى واحد.
عليه
و
الغصب اصطىحاو:

بمنه  :إزالة يد المالاك عان مالاه المتق ّاوم علاى
عرفه يبو حنيفة ويبو يوس
ّ
ّ
سبيل المجاهر والمغالبة بفعل في المال .

بمنا ا ا ا ا ا ااه  :يخا ا ا ا ا ا ااذ ما ا ا ا ا ا ااال قه ا ا ا ا ا ا ا اور تعا ا ا ا ا ا ا ّادياو با ا ا ا ا ا ااى ح اربا ا ا ا ا ا ااة .
وعرفا ا ا ا ا ا ااه
المالكيا ا ا ا ا ا ااة ّ
ّ
ّ
( )1الموسوعة الفقهية الكويتية ،ج،33من يعمال وزار األوقا

الكويتية ،لفا غصب.
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اق .
اق الغيا اار عا اادواناو  ،ي بغيا اار حا ا ّ
بمنا ااه  :االسا ااتيىر علا ااى حا ا ّ
اافعية ّ
وعرفا ااه ال ّشا ا ّ
ّ
()1
.
حق
بمنه  :االستيىر على مال الغير قه اور بغير ّ
وعرفه الحنابلة ّ
ّ
()2
الغصب قانوناً
عليه.

لييم يعييرف المشييرع العراقييي الغصييب وانمييا بييين يحكامييه وكييل مييا يترتييب

اما الغصب اال لكتروني:

ليم نعثيير علييى تعريييف بالغصييب االلكترونيي ميين خييالل االطييالع علييى مع ييم

المصييادر التييي تناولييت ي ا الموضييوع ،وعليييه يمكيين نعرفييه ب نييه  (:كللل لعللل
يرتتب عليه اعتداء على الوظلافف الطبيعلة للحاسلب ا وذ وذلل مل

خالل غصب وقت احلاسوب أو زراعة لريوس يف النظام أملعلوماتي ألحلد

األغيارذ أو زراعة لريوس يف شبكة احلاسوب التي يرتبط بها بن معلن
ً
قهرا بغري حق ).

املطلب الثاني

صور الغصب االلكرتوني
( )2الموسوعة الفقهية الكويتية ،ج،33من يعمال وزار األوقا

الكويتية ،لفا غصب.

( )3عالج المشرع العراقي في القانون المدني العراقي رقم  44لسنة  ،1351الغصب في المواد
من ( )132الى ( )243اال انه لم يعر الغصب ،وحسناو فعل المشرع حيث ان وضع
التعاري

ليم من عمل المشرع.
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رصد الفقه مجموعة صور يمكن من خىلها  ،باستخدام الحاسوب  ،غصب

المعطيات داخل ذاكر الحاسوب الرئيسية ) (Hardاو المخزونة في ادوات الخزن
الثانوية (الدسكات واالق ار

الليزرية )  ،او غصب المعطيات المتناقلة عبر

شيكات الحاسوب او المعروضة ضمن نطاق خدمة االنترنيت ،وان هذ الصور

كانت محل جدل فقهي بين الفقهار  ،عليه يمكن تناول كل صور من هذ الصور
في فرع وكاقتي:
الفرع االول:

غصب وقت احلاسوب

الصورة االوىل :

تتمثل في غصب وقت الحاسوب  ،فقد يقوم احد اصحاب الحاسبات

الشخصية  ،او ا

شخ

يستعمل نهاية طرفية للحاسوب  ،بزرع فيروسا في

الشبكة المشترك فيها ،يسرق وقت الحاسوب الخا

با

مركز معلومات ،

ليستفيد من امكاناته مجانا دون حق  ،مما يسبب ضرر لمالك مركز المعلومات
المعتدى عليه  ،يتمثل في استغىل ذاكر حاسوبه من قبل الغاصب  ،مما يقلل
من حجمها  ،ومن ثم يسبب بطئا ملحواا في ناامه المعلوماتي مما يكل

و وقتا وماال .

جهدا

وقد يثور سؤال عن مدى توافر عنصر الخطم في هذ الصور وهما التعد

واالدراك؟ ان االجابة على هذا السؤال محل جدل كبير في الفقه

()1

 ،فقد ثار

( )1للمزيد ينار:محمد امين الشوابكة ،جرائم الحاسوب واالنترنت ،الجرائم المعلوماتية ،ط،1
االصدار الثاني ،د ار الثقافة ،لبنان،2447 ،

 216وما بعدها.
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خى

كبير في الفقه في كل من امريكا وانكلت ار وفرنسا عن مدى توفر عنصر

التعد في هذ الصور ،ونتيجة لذلك تعددت رار الفقهار :

الريي االول  :يذهب هذا ال ير الى انه ال يوجد تعد

النه لم يحدث مسام ماد

في هذ الصور ،

بجهاز الحاسوب ولو بصفة مؤقتة  ،فالشخ

المسؤول عن غصب وقت الحاسوب قد يثبت انه كان في والية اخرى في الوقت

الذ يدعي فيه المضرور ان المسؤول اعتدى على وقت الحاسوب الخا

به ،

ومن الصعب اقتناع القاضي الذ ارتبط التعد في ذهنه – طبقا للقانون السوابق

القضائية – بتصر

ماد

غير قانوني ان يقتنع بان غصب وقت الحاسوب

يشكل عمى غير مشروع  ،النه افتقد الى العنصر الماد

بمعنا الماد المعرو

قانونا.

()1

الريي الثاني  :يرى انصار هذا ال ير

للخطم ،وهو التعد

 ،ان الشير الذ

يمكن مسارلة

غاصب وقت الحاسوب عليه هو الطاقة المتمثلة في التيار الكهربائي الذ
استهلكه الجهاز اثنار تشغيله  ،وذلك بالقيام على احكام غصب التيار الكهربائي

()2

 ،او ا طاقة او قو محرز اخرى .

( )1للمزيد ينار:محمد امين الشوابكة ،المصدر نفسه.
د.رمسا اايم بهنا ااام  ،القسا اام الخا ااا
،1382

فا ااي قا ااانون العقوبا ااات  ،منشا اام المعا ااار  ،االسا ااكندرية

 53د .حميد السعد  ،شر قانون العقوبات  ،جرائم العتدار على االماوال ،

ج ،2ط ،2بغداد ،1376

 122وما بعدها .
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الريي الثالث :

يرى جانب في الفقه االنكلوامريكي والىتيني

()1

ان غصب

وقت الحاسوب يعتبر بى شك عمى غير مشروع يستوجب مسؤولية مرتكبه  ،النه
وان كان محل التعد

التعد

ا

شيئا معنويا وهو وقت الحاسب دون ان يصاحب هذا

تخريب او اتى

ماد

ينق

من قيمة الحاسوب – كجهاز – او

نفعه ،اال ان هذا الوقت له تكلفة اقتصادية يمكن حسابها  ،كما يناد

اصحاب

هذا ال ير بضرور تقرير المسؤولية على فعل االعتدار الواقع على وقت الحاسوب
واستغىله دون اذن مالكه  ،النه اذا لم يقرر المشرع المسؤولية على هذا الفعل

فلن يستطيع المضرور ان يدعي بالحق المدني ليحصل على التعويض .
ويبدو ان هذا ال ار في تقديرنا جدير بالتمييد  ،فال ار

االول الذ

يرى ان

غصب وقت الحاسوب ليم فعى ماديا  ،الن اهم عناصر الخطم وهو العنصر
الماد

الذ

يشكل التعد ليم موجودا قد جانبه الصواب ،الننا نعتقد ان العبر

بالنتيجة التي تترتب على الفعل  ،فاذا كان الفعل يؤد

الى ضرر بالمفعول به

يعتبر هذا في اعتقادنا – بى شك -تعديا  ،وغصب وقت الحاسوب يترتب عليه
نق

في حجم ذاكرته ،واستخدام لبرامجه وثروته المعلوماتية من دون اذن من

مالكه  ،وهذا يؤثر على مدى نفع هذ البرامج بالنسبة لمالكها  ،حيث انها ستؤد

المطلوب منها في وقت اطول من الوقت المعتاد مما يرتب ضر ار ماليا للمالك،
ويمكن تشبيه سلوك غاصب وقت الناام المعلوماتي للحاسب بسلوك ذلك

ورق ااة العم اال األساس ااية لم ااؤتمر األم اام المتح ااد العاش اار ،البن ااد الخ ااامم م اان الطبع ااة العربي ااة
للم ااؤتمر ،فين ااا 17-14 ،نيس ااان ،.2444

 ،16منش ااور عل ااى ش اابكة االنترن اات عل ااى

الموقع . www.googel.com
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الشخ

الذ

يقتحم منزال مملوكا للغير  ،ويستولي على احد حجراته ،ويستغل

منافعها ويشغلها بمتعلقاته من دون اذن المالك  ،والقيام هنا مع الفارق الكبير
الن شغل جزر من ذاكر الحاسب من دون اذن صاحبه يرتب اض ار ار تفوق بكثير

االض ارر التي تترتب على شغل غرفة في منزل من دون اذن صاحبه  ،هذ

االضرار يمكن للخبرار ترجمتها الى ارقام مالية  ،تشكل خسار جسيمة لمالك

الناام المعلوماتي المعتدى على وقته بالسرقة .

()1

فاذا كان الضرر الذ يرتبه الفعل مؤكدا فى يهم اذن نوع الفعل طالما رتب

االثر المحضور  ،وبمعنى اخر اعتقد انه ال يشترط نعت الفعل بالمادية حتى
يمكن لنا اعتبار تعديا  ،فا

فعل – سوار كان ماديا او معنويا – تترتب عليه

اغتصاب شير ليم من حق الفاعل الحصول عليه فهو تعد

،طالما كان

مرتكبه مدركا لهذا الفعل .

اال انه ومع ذلك نعتقد بان المشرع يجب ان يتدخل ليقرر المسؤولية على

فعل غصب وقت الحاسوب  ،حتى يكون من السهل على المضرور الحصول

على تعويض من المسؤول على اسام ارتكابه فعى غير مشروع ،

اما العنصر الثاني من عناصر الخطم وهو االدراك فى يثير مشكلة  ،الن

الفاعل الذ

يزرع فيروسات في ناام معلوماتي خا

ذلك مفتا السر الخا

بالغير  ،مستخدما في

بهذا الناام من دون اذن مالكه  ،للحصول على وقت

الحاسوب لىستفاد بامكاناته  ،وشغل جزر كبير من ذاكرته لحسابه البد ان يفعل

ذلك وهو مدرك تماما انه يحصل على شير ليم من حقه ويستغل ممتلكات
انار في االضرار التي تصيب مالك الناام المعلوماتي المعتدى عليه بغصب وقته :
 David Febrach ,op.cit,p.311نقى عان ياونم عارب ،نارياة قاانون الكومبياوتر ،بحاث
منشور على االنترنيت في موقع، www.arablaw.org :

. 64
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الغير التي تتمثل في وقت الحاسوب وممتلكاته من دون اذن هذا الغير  ،مما
يؤكد توفر العنصر الثاني من عناصر الخطم وهو االدراك .
اما ال ير

الثاني الذ

يرى ان كل ما يمكن ان يسمل عنه غاصب وقت

الحاسوب هو غصب الطاقة المتمثلة في التيار الكهربائي الذ

استهلكه اثنار

تشغيله  ،فقد جانبه الصواب لىسباب نفسها التي فصلناها في ردنا على ال ير

االول  ،ونزيد عليها انه ال يمكن نسبه غصب التيار الكهربائي لغاصب وقت

الحاسوب ذلك الن هذا الفعل ال يمكن ان يتم اال اذا كان الحاسوب المغصوب
وقته في حالة عمل  ،ا

موصول بالفعل بالتيار الكهربائي  ،فاذا كان كذلك

وكان الحاسب موصى على ا

حال بالتيار الكهربائي فى يمكن ان يوجد اذن

اعتدار على التيار الكهربائي ولكن يوجد فعل غير مشروع  ،تتمثل في االعتدار

على وقت الحاسب لىستفاد بامكاناته من دون اذن سابق من مالكه.

ومن االمثلة الواقعية على غصب وقت الحاسوب او جهد او خدماته ،قضية

طالب كند

يدعى (ميشيل ماك ))(Michael Mac Laughlin

()1

 ،قام

بالحصول على جهد حاسوب جامعة (البرتا) ) (Albertaوخدماته بدون وجه حق

 ،وذلك بعدم حصوله على تصريح مسبق بذلك .

وجدير بالذكر ان المحكمة الكندية العليا قضت في قضية هذا الطالب سنة

1384بعدم مسؤوليته وذلك نتيجة عدم وجود تعد

ماد

صادر من جانبه ،

وعلى اثر ذلك طالبت نقابة المحامين الكنديين والجمعية الكندية لمعالجة

المعلومات

)(Canadian information Processing Society

د .هشام محمد فريد رستم ،قانون العقوبات ومخاطر المعلومات ،يسيوط1332 ،

341
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لمعلومات القانون

والمجلم الكند

(Canadian law information

)councilبتدخل تشريعي لمعالجة هذ الحالة .

()1

الفرع الثاني :

زراعة لريوس يف النظام املعلوماتي ألحد االغيار

الصور الثانية  :تتمثل هذ الصور فيما يقوم به الفاعل من زراعة فيروم
في الناام المعلوماتي الحد االغيار  ،اذ تكون وايفة هذا الفيروم نقل

المعلومات – ا

البيانات المعالجة الكترونيا –الخاصة بهذا الغير الى الناام

المعلوماتي الخا

به.

ومن االمثلة على هذ الصور ما قام به احداالشخا

 ،ويدعى (وارد)

 wardبوالية كالفورنيا االمريكية من التسلل الى الناام المعلوماتي لمكتب خدمة
مشاركة في وقت الحاسب عن طريق جهاز المودم الموصل بالتليفون  ،حيث قام

بزراعة برنامج فيروسي كانت مهمته استدعار المعلومات الخاصة بالناام
المعلوماتي للمكتب المذكور  ،ونقلها الى ناامه المعلوماتي من دون اذن سابق.
وقد ثار خى

()2

كبير عند الفقه

في كل من دول الناام الىتيني والناام

االنكلوامريكي حول مدى توفر عنصر التعد

في هذا الفعل  ،السيما وان

المعلومات ال تخضع للحماية بموجب قواعد حماية الملكية االدبية او الصناعية،

الن القانون

()3

حتى االن لم يحمي من مصنفات الحاسوب اال البرامج وقواعد

د .هشام رستم ،مصدر سابق 333 ،
نقى عن د .يونم عرب  ،مصدر سابق،

. 65

( )4حيث نصت المادة ( )2من قانون حماية حق المللقف العراققي رقق  3لسقةة  1791المعقلل
على أنه= :
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البيانات ،اما المعلومات – وهي عبار عن البيانات الخام التي تم معالجتها

الكترونيا – فى تخضع للحماية .

اذ يرى البعض ان المعلومات

للبيانات  dataبعد ين تم معالجتها

 informationsا
بواسطة

الصور المحمولة

وحد المعالجة المركزية في

=تشاامل هااذ الحمايااة المصاانفات المعباار عنهااا بطريااق الكتابااة او الصااوت او الرساام او
التصوير او الحركة وبشكل خا

ما يلي- :

 – 1المصنفات المكتوبة في جميع االصنا

.

 – 2برامج الكمبيوتر  ,سواء برمز المصدر او االلة  ,التي يجب حمايتهاا ممصااتا
ادبية.
 – 3المصاانفات المعباار عنهااا شاافويا كالمحاض ارات والاادروم والخطااب والم اواعا ومااا

نحوها .

 – 4المصاانفات الداخلااة فااي فنااون الرساام والتصااوير بااالخطوط او االلاوان او الحفاار او
النحت او العمار .
 – 5المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .

 – 6المصنفات التي تؤد بحركات او خطوات فنية ومعد اساسا لىخراج .
 – 7المصنفات الموسيقية سوار صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها .
– 8المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية .
 – 3المصنفات المعد لىذاعة والتلفزيون .
 – 14الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية .
 – 11التىو العلنية للقران الكريم .
 – 12التسجيىت الصوتية .
 – 13البيانات المجمعة .
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

33

الضرر الناشئ عن الغصب االلكتروني

()1

الحاسوب

) (CPUليست محى لىستئثار  ،وان تداولها واالنتفاع بها من حق

الكافة من دون تمييز  ،ومن ثم ال يمكن ان تكون محى للملكية الفكرية .
()2

كما يرى هؤالر الفقهار

ما ،

ان الولوج في ناام الحاسوب لشخ

واالعتدار على المعلومات في حد ذاتها من دون الدعامة المدون عليها هذ

المعلومات – ال يقع تحت طائلة القانون  ،اذ ان القانون لم يحم المعلومة من
دون الدعامة او الوسيط  ،وبمعنى اخر فان الفعل المحضور هو التعد

على

الدعامة او الوسيط المدون عليها المعلومة التىفها او غصبها  ،اما المعلومات
المجرد من الوسيط او الدعامة فان التعد

عليها ال يوجب المسؤولية  ،ال

بموجب قانون العقوبات  ،والبموجب قانون حماية الملكية الفكرية .
ويلخ

االستاذ (ستالمان ) ) (Stallmanمن فقهار القانون االنكلوامريكي

رايه قائى بانه يعتقد ان دخول ناام الحاسوب من دون اذن مالكه ال يشكل ضر ار

اال اذا وجدت اضرار مادية “ I think that entering a computer

” system is not a damage unless there has been damageويقرر

فقهار القانون في الناام االنكلوامريكي ان الغاصب هو ذلك الشخ
ويحمل بعيدا" "takes and carries awayا

الذ

ياخذ

شير قابل للغصب من دون

رضا مالكه ونية حرمان هذا المالك منه  ،وبنار على ذلك فان الشخ

الذ

وهي تعتبار الجازء الرسي اي جاي هااا ال اساوق ويختاا ل (تصاار  )CPUوتتكاو ما
وحاد ال اااق والماخااا التااي تلااوح بعماام ال اسابا ما مااة و اار و اارق و اامة
تااع ميااة
باال اااجة الااع العتميااا الماخليااة  ,ووحااد الاات كب التااي تلااوح باال اارا
مكونا ال اسوق ,ولكم حاسوق وحد معالجة مرمزية (اصة به  ,مما تو د امثر ما
وحااد معالجااة مرمزيااة جااي مثياار ماا ال اساابا الماتجااة حااديثها  .ان اار د .بااراهيب
الصااعيد  ,ال اسااب االلكترونااي ون ااب المعتومااا االداريااة ,مخااابة الكتاااق المصاار
ال ديث ,اللاهر  ,.4334 ,ص.34
. 65
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يتعدى على المعلومات القتباسها او نقلها دون اذن صاحبها ال يعد غاصبا النه

ال يحرم مالك هذ المعلومة من االنتفاع بها.

كذلك يؤكد فقهار القانون االنكلوامريكي ان محل الغصب (الشير

المغصوب) يجب ان يكون دائما منقوال ماديا  ،حتى يمكن ان ترد عليه افعال
االخذ والحمل بنيه حرمان المالك من الشير المسروق  ،وبنار عليه فالمعلومات

ال يمكن ا ن تكون محى للسرقة  ،النها ليست شيئا ماديا يمكن ان يرد عليه فعل
االخذ والحمل بعيدا عن صاحبها بنية حرمانه منها .

لذلك نجد ان جانبا كبي ار من الفقه والقضار في دول الناام االنكلوامريكي قد

نادى بتدخل المشرع لحماية المعلومات من االعتدار الواقع عليها بحد ذاتها ،ففي

امريكا وانكلت ار نادى الفقهار بمعالجة تشريعية لغصب المعلومات عن طريق
()1

الفيروسات  ،او ا وسيلة تقنية اخرى  ،ووضع الجزار المناسب لردع الفاعل

.

وفي مقال اخر لىستاذ (كوب فرجينيا )) ، (Cope Virginiaبعنوان

"المشرعون يبحثون عن عىج لذهب الحاسوب " قررت المؤلفة ان تصمم برامج
فيروسية لغصب المعلومات واالعتدار عليها امر خطير يحتاج الى تدخل المشرع
بعىج قانوني حاسم  ،ولما كان تشريع مثل هذا القانون ليم باالمر السهل فان

المشرعين انفسهم يدرسون المشكلة الجديد بحثا عن عىج النقاذ المعلومات .
()2

اما القضار فقد اصدر احكاما في عد محاكم

مسؤولية اشخا

على اختى

نسب اليهم غصب المعلومات من نام

درجاتها بعدم

معلومات تخ

الغير ،ونادى القضا صراحة بتغير القانون  ،فقد جار على لسان القاضي

(كريفر) ) (Kreverقاضي محكمة االستئنا

الكندية وهو في معرض تسبيب

ان ر د .براهيب الصعيد ,مصدر سابا ,ص.34
مشار الى هذ االحكام القضائية في د .هشام رستم  ،المرجع السابق ،

.241
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احد احكامه بعدم مسؤولية شخ

منسوب اليه سرقة المعلومات  " :ان هذا

الحكم وان كان يبدو غير مناسب للوفار بحاجات المجتمع الكند

الحديث ،

خاصة بعد ان دخل هذا المجتمع عصر المعلومات  ،اال ان الحل الوحيد في يد

المشرع الذ

يتعين عليه تغيير القانون ،الن المحكمة ليم لها محاولة مط

القوانين القديمة" "Try to strech old lawsكي نعالج مشكىت تقع خارج
تصور هذ القوانين

()1

()2

وفي فرنسا يرى الفقه

ان المعلومات المخزونة في جهز الحاسوب ال

تعتبر في ذاتها اشيار مادية  ،ومن ثم ال يتصور انتزاع حيازتها لتكون محى

للغصب.

الفرع الثالث:

مشار إليه في د .كامل حامد السعيد ،د .كامل السعيد ،جرائم الكومبيوتر (الحاسوب والحاسب
االلااي) والج ارائم األخاارى فااي مجااال التكنولوجيااا ،بحااث مقاادم إلااى مااؤتمر البح ارين العلمااي
حااول جاارائم الحاسااوب انعقااد بت اااري ،.2412/3/3

 .3مت ااا علااى شاابكة االنترنياات

على الموقع www.4shared.com
Jean Deveze, Le vol de “biens informatiques “, J.C.P. ,1982.2 .
 Andre Lucas, op.cit,p.44. Doctrine, 3210,p.20نقىو عن د .هدى حامد قشقوش،
جرائم الحاسوب االلكتروني في التشريع المقارن ،لطبعة جديد  ،دار لنهضة العربية ،القاهر ،

، 1332

.254
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زراعة لريوس يف شبكة احلاسوب التي يرتبط بها بن معن

الصورة الثالثة :

وتتمثل فيما يقوم به الفاعل من زراعة فيروم في شبكة

الحاسوب التي يرتبط بها بنك معين  ،ليخترق الناام المعلوماتي لهذا البنك ،
ويقوم بعمليات تحويل مبالغ مالية من حسابات العمىر الى حسابه الخا

.

()1

ومن االمثلة الواقعية لهذ الصور ما قام به المدعو (ستانلي ريفكن ) (Stanly

) Rifkinمن دخول غرفة االسىك البرقية المركزية لبنك (Security Pacific
) Bankفي مدينة لوم انجلم بوالية كاليفورنيا االمريكية ،واخذ يراقب عمليات
التحويل لىموال  ،حتى التقط الشفر التي يستخدمها البنك في اجرار هذ

التحويىت  ،والن المدعو (ستانلي ) كان خبي ار في البرمجة تمكن من تصميم

برنامج فيروم ،وعن طريق الهات

تمكن من االتصال بشبكة معلومات البنك

مستخدما الشفر التي حصل عليها للبنك  ،وقام بزراعة البرنامج الذ

صممه،

ليقوم هذا البرنامج بتحويل مبالغ مالية من حسابات البنك الى حسابه في نيويورك
()2

 ،ووصل مجموع المبالغ التي قام بتحويلها الى  14مىيين دوالر.
وقد اثارت هذ الصور تساؤال عن مدى توفر التعد

ثمة استيىر ماد

الذ

يتمثل في وجود

على المال .وقد اختلفت ارار الفقهار في االجابة عن هذا

السؤال :ففي المانيا الموضوع محل خى

في الفقه  ،الن االستيىر على المال

د .عماار حساان عاادم ،ج ارائم الحاسااب االلااي ،اشااكاليتها واساااليب مواجهتهااا ،بحااث مقاادم إلااى
الم ا ااؤتمر التاس ا ااع عش ا اار لق ا اااد الش ا اارطة واألم ا اان الع ا اارب ،ت ا ااونم لفت ا اار ماا ااا با ا اين -16

 .1335/14/18متااا علااى شاابكة االنترنياات علااى الموقااع جامعااة ناااي

العربيااة ،للعلااوم

األكاديمية.
لمزيااد ماان القضااايا كقضااية ) (will fargo bankوقضااية ) (bank of Americaانااار
د.هشام رستم  ،المرجع السابق ،

 81وما بعدها .
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الصريحة للقانون

عن طريق التحويل الكتابي اليعد غصبا طبقا للنصو
()1

االلماني .

اما معام دول العالم – مثل اغلب الواليات المتحد االمريكية وكندا وانكلت ار

وهولندا وسويس ار – فالتحويل الكتابي للنقود يصلح الن يكون محى للغصب .

()2

اما في فرنسا فقد اصدرت محكة النقض الفرنسية عد احكام تقضي باعتبار

الدفع بالكتابة كالدفع بالنقود حيث جار في احكامها " :الدفع الذ سيتم عن طريق

القيد الكتابي يعادل تسليم النقود".

()3

ويبدو ان استخدام برامج الحاسوب لىستيىر على االموال من البنوك يعد –

بى شك – غصبا  ،الن الفعل فيها واضحا ال يثير ا

خى

 ،اال وهو

االستيىر على اموال الغير دون حق فى تهم – اذن -الوسيلة التي ارتكب بها

الفعل غير المشروع  ،طالما رتبت هذ الوسيلة االثر المحضور .

املبحث الثاني

مدى خضوع املسؤولية ع

الغصب االلكرتوني إلحكام القواعد

التقليدية

نقى عن  :المحامي يونم عرب  ،المرجع السابق ،

46

اشار الى هذا ال ير د .هدى حامد قشقوش ،مصدر سابق،

. 125

نااار فااي قااانون االونساايترال النمااوذجي والتعليااق علااى نصوصااه د .فااائق الشااماع  ،التجااار
االلكترونية  ،بحث منشور في مجلة دراسات قانونية  ،عدد  ،4سنة  ،2444 ،2بغاداد ،
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تعددت نقاشات الفقه وقرارت القضار في طر الحلول واالستنتاجات حول

مدى امكانية خضوع المسؤولية الناشئة عن الغصب االلكتروني لمعطيات
الحاسوب لىحكام والقواعد التقليدية  ،بمعنى اخر مدى انسجام هذا الضرر

المستحدث مع المفهوم التقليد
الشخ

للضرر الذ

يقوم على اسام ما يصيب

في حق من حقوقه  ،او في مصلحة مشروعة له .

()1

وهك ااذا فانن ااا س اانعرض ابت اادارا م ااا توص اال الي ااه الفق ااه م اان تحلي اال ونت ااائج ف ااي

المطلب االول  ،ثم نبين المواقا
الثاني  ،مع بيان موق

التشاريعية المعالجاة لهاذا المساؤولية فاي المطلاب

المشرع العراقي من ذلك في مطلبا ثالث.
املطلب األول:

موقف الفقه م مدى خضوع املسؤولية ع الغصب االلكرتوني
ألحكام القواعد التقليدية

تناول الفقه سؤاال يعبر عن حقيقة المشكلة وهو هل ان غصب محتويات

الحاسب المتحقق بالصور سابقة الذكر تدخل في نطاق الضرر الماد الذ هو
اخىل بحق او مصلحة ذات قيمة مالية  ،ويشترط فيه فضى عن هذا االخىل

ان يكون محققا .

()2

بالنسبة للصور االولى والثانية من صور الغصب االلكتروني كانا محل جدل

في الفقه  ،اما الصور الثالثة المتمثلة في استخدام الفاعل الحاسوب في اختراق

الناام المعلوماتي الحد البنوك  ،والقيام بتحويل مبالغ مالية من حسابات العمىر
الى حسابه الخا

،فان هذ الصور ال تثير ا مشكلة  ،حيث ان الضرر الذ

 .هدى حامد قشقوش  ،المرجع السابق ،

44

د .عبد الرزاق السنهور  ،مصادر االلتزام  ،المرجع السابق ،
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اصاب البنك يمكن حسابه بقيمة التحويىت التي قام بها البرنامج من حساب

العمىر الى حساب محدث الضرر (الغاصب ).
نتناول موق

الفقه من الصور االولى و الثانية اللتين كانتا محل

عليه سو

اذا بدينا بالفيروم الذ

غصب وقت الحاسب فهل غصب وقت

()1

.

جدل كبير في الفقه
ً
أوال :موقف الفقه م الصورة االوىل
يستهد

الحاسب يترتب عليه ضرر ماد لصاحب الناام المعلوماتي المعتدى عليه ؟
اختل

الفقه في االجابة عن هذا السؤال ونتيجة لذلك برزت عد ارار :

الريي االول :

يرى البعض ان غصب وقت الحاسب ال يترتب عليه ضرر ماد  ،حيث

ان مالك الحاسوب المعتدى على وقته ال يحرم من استخدام حاسوبه  ،ويستبعد
اصحاب هذا ال ير

وص

الغصب على فعل الولوج للناام المعلوماتي للغير ،

لىس تفاد بامكانات هذا الناام من دون اذن صاحب الناام  ،طالما لم يترتب
على ذلك تدمير للمعلومات  ،او سرقتها بنية حرمان صاحبها منها ،ومن جانب

اخر  ،ان هد

المسؤولية هو اصى الضرر ا

محو وازالته او بعبار اخرى

اعاد المتضرر الى نفم الحالة التي كان عليها قبل حصول الضرر.
ويتساءل انصار

ا الراي ،بانه حتى اذا افترضنا جدال بان مالك الحاسوب

المعتدى على وقته قد تضرر  ،فكي

يمكن لمحدث الضرر عن غصب وقت

الحاسوب ان يصلحه ؟ فاذا كانت االجابة هي ان يدفع للمغصوب منه وقت

( )3د .عبد المنعم فرج الصد  ،مصادر االلتزام  ،دار النهضة العربية ،1332،
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حاسوبه مبلغا من النقود فيمكن الرد على ذلك بان هذ النقود ال تصلح شيئا  ،اذ

كي

يصلح المال ضر ار هو بحسب طبيعته ضرر غير مالي.

ويضي

انصار هذا ال ير

()1

الى انه اذا سلمنا بان للنقود القدر على

تعويض وقت الحاسوب  ،فاننا سنصطدم باستحالة مادية تتعلق بتقدير التعويض

الذ

يجب دفعه للمتضرر  ،فما هو االسام الذ

يمكن االستناد اليه لتقدير

التعويض ؟ الن التعويض وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية  ،يجب ان

يقام بالضرر الذ

لحق بالمصاب

()2

 ،حيث ان هذا الضرر غير ماد

فهو

غير قابل بطبيعته للتقدير  ،واذا كان البد من ذلك فان القاضي سيمخذ جسامة

الخطم بعين االعتبار فيزيد من مبلغ التعويض او ينق

منه بحسب جسامة خطم

المسؤول  ،وفي هذا من دون شك خرق لقواعد المسؤولية المدنية الن الحكم الذ

يعتد بدرجة الخطم وليم بمقدار الضرر انما هو عقاب مدني اضطر اليه

القاضي نار الستحالة التعويض ،وهكذا تكون النتيجة هي الرجوع القهقر  ،ا
الى الوقت الذ كانت فيه المسؤولية المدنية مختلطة بالمسؤولية الجنائية .
الريي الثاني :

يرى البعض اقخر ان فعل الولوج لناام معلوماتي يخ

الغير لغصب وقت الحاسوب – يسبب ضر ار ماديا يمكن حسابه بالتكلفة
االقتصادية لهذا الوقت  ،والقيمة المادية للجزر المشغول من ذاكر الحاسوب بفعل
د .جمياال عبااد الباااقي الصااغير ،القااانون الجنااائي والتكنولوجيااا الحديثااة ،الكتاااب االول ،الجاارائم
الناش اائة ع اان اس ااتخدام الحاس ااب االل ااي ،الطبع ااة االول ااى ،دار النهض ااة العربي ااة ،الق اااهر ،
 .23متا ااا علا ااى شا اابكة االنترنا اات عل ا ااى الموقا ااع

، .1332
.net.com.
د .عز محمود احماد خليال ،مشاكىت المساؤولية المدنياة فاي مواجهاة فياروم الحاساب اقلاي،
www.bib_alex

القاهر  1334 ،متا على شبكة االنترنت على الموقع www.bib_alex .net.com.
،
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المعتد

 ،كما ان هناك ضر ار اخر يقع على مالك الناام المعلوماتي نتيجة

العتدار الغير على وقت هذا الناام  ،النه وان كان فعل المعتد ال يترتب عليه

حرمان مالك الناام من استخدامه  ،اال انه يؤد

بمعنى ان الحاسوب سيؤد

الى بطر الناام المعلوماتي ،

العمليات المطلوبة منه في وقت اطول من المعتاد

على نحو واضح اذا استخدم وقته من قبل الغير  ،وهذا – ايضا – يمكن حساب

تكلفته المالية

ولذلك نجد ان خبرار الحاسوب انفسهم قد طالبوا بتدخل المشرع بمنع الولوج

الى الناام المعلوماتي للغير دون اذنه لىستفاد من امكانات الحاسب  ،واطلقوا
على هذا الفعل سرقة وقت الحاسوب  ،وذلك لما يترتب على هذا الفعل من

اضرار.

()1

اما عن الحجة التي قال بها انصار ال ار االول من استحالة تقدير الضرر

الناشىر عن غصب وقت الحاسوب  ،فيمكن ان نرد عليها بان صعوبة التقدير
ليست مقصور على وقت الحاسوب وانما تشمل كل ضرر غير ماد  ،وان هذ

الصعوبة يجب ان ال تؤد الى حرمان المضرور من حقه في التعويض .وكذلك
الحال للحجة الثانية التي قال بها انصار ال ار

االول  ،بانه الضرر غير قابل

للتقدير  ،وان المحكمة مضطر في سبيل ذلك الى ان تمخذ جسامه الخطم بعين

االعتبار بدال من مقدار الضرر ومن ثم سيكون حكمها عقوبة خاصة  ،فمما ال

ينكر ان المحاكم تتاثر بجسامة الخطم عند تقدير التعويض عن الضرر غير

الماد بل وحتى عند تقديرها عن الضرر الماد .
انار د .شري

درويش اللبان  ،تكنولوجيا االتصاال  ،المخااطر والتحاديات والتامثيرات  ،ط،1

الادار المصارية اللبنانيااة  ،بيااروت ،2444 ،
مصدر سابق،

 245نقااى عاان د .هاادى حامااد قشااقوش،
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عليه اعتقد ان ال ار

الثاني هو ال ار

الجدير بالتمييد ،حيث قرر

المتخصصون ان غصب وقت الحاسوب يمكن حساب قيمته المادية بسهولة ،
حسب نوع الناام المعلوماتي المعتدى على وقته ،وامكانات هذا الناام  ،والفائد

التي عادت على الغاصب  ،وذلك باستخدام مقاييم فنية معينة  ،وهو االمر

الذ

يؤكد ان االعتدار على وقت الحاسوب يسبب ضر ار ماديا  ،حيث اخل فيه
()1

.

المعتد بمصلحة مالية للمضرور
ً
ثانيا :موقف الفقه م الصورة الثانية

هناك عد تساؤالت عن مدى تحقق الضرر في تلك الحالة التي يقوم فيها

الفاعل بزراعة فيروم  ،تكون مهمته الولوج في الناام المعلوماتي للغير  ،لنقل

المعلومات المعالجة الكترونيا التي تخ
المعلوماتي.

وقد ثار خى

هذا الغيرمن دون علمه الى ناامه

في الفقه عن مدى اصابة المعتدى عليه بضرر ماد

هذا الفعل  ،ونتيجة لذلك برز رييان في الفقه :
الريي االول :

من

يرى البعض ان المعلومات ليست محى لىستئثار  ،وان

تداولها واالنتفاع بها من حق الكافة دون تمييز  ،ومن ثم ال يمكن ان تكون محى

للملكية الفكرية  ،وال يترتب على نقلها ا ضرر  ،الن هذا الفعل ال يترتب عليه
حرمان صاحبها من االنتفاع بها .

انار د .شري

درويش اللبان  ،تكنولوجيا االتصال  ،المخاطر والتحديات والتمثيرات  ،ط،1

الدار المصرية اللبنانية  ،بيروت ،2444 ،
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وذلك نتيجة تصور البعض

()1

بان النتاج الفكر ال يمكن ان يكون ملكا

الحد انطىقا من ان المعلومات هي من ذات نوع النتاج الفكر  ،وان االفكار
حر مطلقة  ،ال فضل الحد بمفرد في ايجادها  ،اذ انها خىصة تجارب
اشخا

متعددين ومن ثم فهي ليست ملكا الحد.

ويدعم هذا التصور االعتقاد بان المعلومات المدخلة الى شبكات الحاسوب

واالنترنيت حر مطلقة يستطيع الجميع الحصول عليها  ،دون النار الى شخ

من انتجها او المستفيد منها .

ويؤكد انصار هذا ال ير ان إثرار الشخ

الذ

ولج في الناام المعلوماتي

للغير لنقل المعلومات لم يقابله افتقار لدى الغير الذ نقلت منه هذ المعلومات ،
ومن ثم ال يمكن اثبات اصابه الغير با ضرر ،بيد ان هذا التصور يتعارض مع

ار فقهي اخر يرى خى

ما تقدم .

الريي الثاني :يرى البعض االخر ان الولوج في الناام المعلوماتي للغير

لنقل المعلومات يسبب ضر ار ماديا ،تتوق

جسامته على اهمية المعلومة ،فقد

تكون المعلومة المغصوبة تتعلق بتركيبة منتج جديد ،وسرقتها واالنتفاع بها يسبب

ضر ار ماديا عبار عما اصاب صاحب المعلومة من خسار  ،وما فاته من كسب

 ،بسبب نقل هذ المعلومة منه دون علمه .

وحجتهم في ذلك هي ان المعلومة ال يمكن اعتبارها مجرد فكر بل هي

مجموعة من االفكار قد انتجت شيئا معنويا  ،عليه فى بد من ان تكون المعلومة

سا االيم عبا ااد ال احم ااد الناصا اار ،الحماي ااة القانوني ااة لمعلوما ااات ش اابكة المعلوم ااات "االنترنيا اات"،
يطروحة دكتو ار  ،كلية القانون-جامعة النهرين،2441 ،
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مملوكة لشخ

ما  ،وهذا ما يفسر وجود معلومات ذات قيمة اقتصادية كبير يتم
()1

االحتفاا بها بعيدا عن متناول الجميع

ومن ابرز االمثلة العملية على هذا النوع من الضرر ما حدث ال حدى

شركات البترول بالواليات المتحد االمريكية حيث الحات انها خسرت عد مرات
متتابعة المناقصات التي تدخلها للفوز بعقود التنقيب عن البترول امام احدى

الشركات المنافسة  ،الى ان اكتش

ان المعلومات المعالجة الكترونيا  ،والتي يتم

على اساسها تحديد سعر العرض الذ

الشركة المنافسة دون علمها .

()2

تتقدم به للمناقصة – قد انتقلت الى

وفي هذ الصور يمكن ترجمة الضرر الماد

الى ما اصاب الشركة

المعتدى على معلوماتها من خسار  ،وما فاتها من كسب نتيجة لخسارتها ،
بسبب اعتدار الشركة المنافسة على ناامها المعلوماتي  ،ونقل المعلومات

الخاصة بتحديد سعر العروض التي تتقدم بها للمناقصات.

ويقرر الخبرار ان االعتدار على المعلومة اخطر من االعتدار على البرنامج

 ،فاذا كان البرنامج محميا بقانون حق المؤل

فان المعلومات يجب – هي

االخرى– ان تلقى حماية اكبر من تلك التي يتمتع بها البرنامج  ،وذلك بمنع
االعتدار عليها بالنقل  ،الن هذا النقل البد ان يفيد الناقل ويضر بالمنقول منه .
عليه نعتقد ان ال ار الثاني هو ال ار االقرب للصواب  ،وان الضرر الماد

يتوفر في الصور التي يعتد فيها (الفاعل المعلوماتي ) على الناام المعلوماتي
محمد حسام محمود لطفي ،الحماية القانونية لبرامج الحاسب اتلكتروني ،دار الثقافاة للطباعاة
والنش ا ا اار ،مص ا ا اار،.1387 ،

 ، 163نقا ا ا ااى ع ا ا اان ش ا ا اابكة االنترنيا ا ا اات عل ا ا ااى الموقا ا ا ااع

. www.yiiam.com.
مشار الى وقائع هذ القضية في د .عز محمود احمد خليل  ،المرجع السابق ،
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للغير بقصد نقل المعلومات المعالجة الكترونيا  ،وان هذا الضرر الماد

جسامته على ما يقدر الخبرار .

كما نعتقد ان تدخل المشرع ضرور

تتوق

لمعالجة مشكلة نقل المعلومات

المعالجة الكترونيا من الغير دون علم هذا الغير  ،حتى يستطيع المضرور ان
يرجع على المسؤول بالتعويض عن الفعل غير المشروع.
املطلب الثاني:

موقف التشريعات املقارنة م مدى خضوع املسؤولية ع الغصب
االلكرتوني إلحكام القواعد التقليدية .

لتفاد هذا األسلوب المستخدم في إحداث الضرر فان بعض الدول تلجم الى
وضع القواعد القانونية الىزمة لتكريم مبدي حماية نام المعلومات لديها  ،فقد
اهر بوضو ان القواعد القانونية القائمة قد ال توفر تلك الحماية المطلوبة ،

حيث ال تستهد

النصو

التقليدية التي تعالج التنصت على المكالمات

التلفونية والتقاط المراسىت المتبادلة سوى تسجيل المحادثات واالتصاالت الشفوية

التي تتم بين شخصين  ،وهي غير كافية على كل حال لتحقيق الحماية الىزمة

()1

.

بيد ان المشكلة التي تواجه المشرع في هذا المجال هي معرفة ما اذا كان

يجب تنايم الدخول الى المعلومات والبيانات  ،ام انه يجب حماية المعلومات

لذاتها  ،او ان يعمل بالحلين معا في الوقت نفسه  ،ولعل اصل المشكلة يبدو ،

حسب تقديرنا  ،في امكانية اعتبار مجرد اتخاذ االساليب للدخول الى نام
( )1احمااد محمااود سااعد ،نحااو ارسااار ناااام قااانوني لعقااد المشااور المعلوماتيااة (المعالجااة االليااة
بواسااطة الحاسااب االلااي) ط  ،1القاااهر  1335 ،نقااى عاان شاابكة االنترنياات علااى الموقااع
، www.almstafa info.com.
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المعلومات عمى ضا ار ام البد ان تقترن هذ االساليب باعمال غصب للمعلومات

يترتب عليها ضرر ماد  ،اذ تذهب قوانين بعض الدول الى ان مجرد الدخول

الى نام المعلومات يعتبر فعى ضا ار يترتب عليه غصب وقت الحاسوب ،
وتستلزم تشريعات دول اخرى ان يكون هناك فعى غصب للمعطيات  ،ونتيجة

لذلك برزت عد مواق

تشريعية .

املوقف االول :

نصت بعض التشريعات على ان مجرد الدخول غير المشروع في ناام

الحاسوب  ،يعتبر عمى ضا ار والذ

يمكن ان يكون الوسيلة االساسية الرتكاب

عملية غصب المعلومات باستخدام الحاسوب  ،ولقد تتبنى هذا الموق
()1

الفرنسي

في قانونه رقم ( )88-13لعام .1388

المشرع

ويرى البعض( ،)2ان المستحدث في هذا القانون هو االستجابة الى المقصود

(بالمال المعلوماتي) وتقسيمه وفقا لهذ الطبيعة الى مال معلوماتي ذ
معنوية

طبيعة

) (du nuture incorporeleويتمثل في ذلك البرنامج والمعلومات ايا كان

موضوعها  ،ومال معلوماتي ذات طبيعة مادية ) ( du nature corporele

إذ نص ا اات الم ا اااد ( )263م ا اان الق ا ااانون الص ا ااادر 1388/7/1عل ا ااى مس ا ااؤولية الول ا ااوج ف ا ااي
المعلوما ااات او الب ا ارامج المختزنا ااة فا ااي اجها ااز المعالجا ااة االلكترونيا ااة للمعلوما ااات  .اناا اار
المحامي يونم عرب  ،مصدر سابق،

. 11

د .احمااد محمااود سااعد ،نحااو ارسااار ناااام قااانوني لعقااد المشااور المعلوماتيااة (المعالجااة االليااة
بواسااطة الحاسااب االلااي) ط  ،1القاااهر  1335 ،نقااى عاان شاابكة االنترنياات علااى الموقااع
، www.almstafa info.com.
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ويتمثل في ادوات واالت الحاسوب الملموسة ،ويتصور هؤالر

()1

بامكان وقوع

الغصب على المال المعلوماتي بنوعية ،وفق تصور القانون الفرنسي اعى .
ويمكن ان نفهم من خىل ن

الفقر الثانية من الماد  462من القانون

الفرنسي السابق ،ان مجرد الدخول الى نام الحاسوب يعتبر نتيجة ضار  ،اذ

يقرر الن

المذكور ما يلي ( يعاقب  ..كل من ولج او تواجد بطريق الغش في

كل جزر من ناام المعلومات )،وذلك باعتبار ان وقت الحاسوب له قيمة

اقتصادية  ،وان مجرد الدخول للناام يترتب عليه ضياع هذ القيمة  ،وهكذا فقد

تقدم المشرع الفرنسي بخطو ايجابية نحو تحديد االنشطة غير المشروعة التي تقع

على المال المعلوماتي مستوعبا في هذا خصوصية هذا المال  ،واالساليب
المبتكر في احداث هذا الضرر واشكاله  ،وقد القى هذا التشريع الترحيب من

الفقه

()2

وان كان لم يخلو من النقد .

وقد تبنى المشرع السويد

القانون ذ

ايضا  ،إذ نصت الماد  21من

هذا الموق

الرقم  283الصادر عام  1373الخا

كل من ولج بطريقة غير مشروعة الى سجل مخص
وبموجب هذ الماد فان المشرع السويد

بالبيانات  ،على مسؤولية

لمعالجة البيانات اليا.

قرر المسؤولية على فعل الدخول

الى السجىت المخزونة في الحاسوب ،او في دعامات الخزن الثانو والذ

من

شمنه ان يؤد – كونه تحصيى لهذا الفعل – الى اطىع الفاعل على المعطيات

المرجع السابق ،

.68

( )1نقى عن :د .هدى قشقوش ،مصدر سابق،

.268
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ومن ثم التقاطها ذهنيا او القيام بافعال اخرى من شانها ان تؤد

المعطيات المخزونة في شكل سجىت .

()1

ومن احدث القوانين التي تبنت هذا الموق

 23تموز  ، 1334 .والذ

الى غصب

القانون االنكليز الصادر في

طبق اعتبا ار من  23اب  1334م ،والذ

يطلق

عليه قانون اسار استخدام الحاسوب ،ولن نتعرض لبنود القانون جميعها  ،لكن

ما يهمنا هنا هو االشار الى ان المشرع االنكليز قرر المسؤولية بموجب قانون

اسار استخدام الحاسوب على االفعال التالية :

الدخول غير المصر به  unauthorizedعلى ناام الحاسوب

الدخول غير المصر به على ناام الحاسوب لتسهيل ارتكاب فعل غير

مشروع عن علم وتعمد

الدخول غير المصر به على الحاسوب بواسطة زراعة البرامج الفيروسية

 ،او ا برامج اخرى غريبة  ،من شمنها التعديل في ناام الحاسوب .

وما يهمنا في هذا القانون هو انه بتقرير المسؤولية على االفعال المذكور

ومنها زراعة البرامج الفيروسية سيستطيع المضرور ان يدعى بالحق المدني ،

سوار كان هذا المضرور مرتبطا مع المسؤول بعقد او غير مرتبط  ،وبالتالي
يحصل على التعويض العادل عن كل ما اصابه من اضرار  ،نتيجة الرتكاب

المسؤول عمى غير مشروع لدخوله في الناام المعلوماتي الخا

بالغير  ،عن

طريق البرامج الفيروسية وغيرها .

د محم ااد س ااامي الشا اوا ،الحماي ااة القانوني ااة للكيان ااات المنطقي ااة ،دار النهض ااة العربي ااة،الق اااهر ،
،.1334

 ،138متا على شبكة االنترنت على الموقع ،

248-247
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ورغم ان هذا القانون هو احدث القوانين التي صدرت لتغطي المشكىت التي

تترتب على اسار استخدام الحاسوب  ،اال انه ترك عد اسئلة ما زالت حسب ما
يرى البعض

()1

تحتاج الى اجابة وهي :

ل طباعة كود البرنامج الخاص بالفيروس يعتبر فعال ضار ؟

ل توليد وتحميل الفيروسات الغراض التجارب فعال ضار ؟

ل انفالت الفيروسات من سيطرة خبير معمل البرامج تجعل منه

مسؤوال عن االضرار التي تحدث ؟

ل تحميل الفيروس الحميد يشكل فعال ضا ار ؟

ل في حالة عدم علم المستخدم باالعطال التي تترتب على الفيروس ،

ومن ثم تتفاقم االضرار الواقعة عليه -يعتبر

ومن ثم ال يس ل منتج الفيروس عن

ا المستخدم مسؤول ،

ا الضرر .

تلك اهم التساؤالت التي قام بطرحها بعض  ،رجال القانون  ،وبعض

العاملين في مجال الحاسبات  ،الذين اكدوا ان هذ االسئلة الملحة ما زالت تنتار
اجابة  ،بل ان البعض علق على هذا القانون بقوله انه "صدر مخيبا المال

الكثيرين من رجال القانون والعاملين في مجال الحاسبات " .

عليه طالب اعضار في البرلمان البريطاني بتشديد المسؤولية عن االضرار

الواقعة في الشبكة الدولية (االنترنيت )  ،وذلك بموجب مشروع قانون معدل
لقانون اسار استخدام الحاسوب النافذ في  23اب  1334قدمه اعضار في

البرلمان ،وباالضافة الى المسؤولية المشدد  ،فان مشروع القانون يسعى لتقرير

المسؤولية عن االعتدارات المتسببة في حجب الخدمة  ،وهو نوع من االضرار

التي تترتب نتيجة االعتدار على شبكة االنترنيت يطلق عليه الخبرار اسم
سليم عبد ال احمد الناصر ،مصدر سابق،

. 56
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(الطوفان الرقمي) والذ يؤد الى توق

االعمال التي تتم عبر االنترنيت لفترات

()1

طويلة

.

لذلك عقدت مجموعة (من االحزاب) في البرلمان البريطاني مؤتم ار

لىنترنيت لتقديم التعديىت كجزر من التعديل االول لقانون اسار استخدام

الحاسوب  ،وهو القانون الوحيد في بريطانيا الخا

بالحاسوب .

وبصدد ذلك علق رئيم المجموعة " ديرك ويات " قائى " ان قانون عام

 1334السار استخدام الحاسوب يحتاج بشكل واضح الى تعديل حتى يتسنى
للمضرور ان يحصل على التعويض بافضل السبل " ويضي

االستاذ " ديريك

ويات " بصدد تعليقه على مشروع القانون قائى " ان الضرر الذ

اسار استخدام الحاسوب يكل

ينشير عن

الصناعة في بريطانيا مئات المىيين وربما

المليارات من الجنيهات سنويا  ،اما على الصعيد العالمي فالرقم يصيب بالذهول

وهو ما دفع القائمين على تنفيذ القانون الى المطالبة بسن قوانين اشد صرامة ما
امكن ذلك " .

()2

ويفضل بعض اعضار البرلمان البريطاني لو ان الحكومة تبنت مقترحاتهم

الخاصة بالحاسوب مثل تقرير المسؤولية على غصب البيانات ضمن التشربعات
المستقبلية .

( )2مشار اليه في د .عز محمود احمد خليل  ،مصدر سابق ،

312

 Ibid,p.410نقىو عن ،د .عز محمود احمد خليل  ،المصدرنفسه.
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املوقف الثاني :

ذهبت قوانين بعض الدول الى انه يجب حماية المعطيات لذاتها ،وذلك ان

مجرد اتخاذ الوسائل للدخول الى نام المعلومات ال يشكل – حسب ير البعض-
ضر ار ما لم يقترن ذلك بغصب او قرصنة للمعلومات  .وحجتهم في ذلك هي

صعوبة اثبات وتمييز الدخول بنية االضرار عن الدخول المشروع خصوصا وان
شبكة المعلومات االن تيسر من امكانية دخول االشخا

المختلفة .

الى نام المعلومات

ويعتبر االستاذ (ريتشارد ستالمان )  Richard Stalmanمن اشد انصار

هذا الموق

التشريعي  ،ويتلخ

رايه في ان دخول الناام من دون اذن مالكه

ليم ضر ار طالما لم توجد اضرار مادية او سرقة  :وقد تبنى المشرع في الواليات
المتحد االمريكية هذا الموق

على الصعيد الفيدرالي في الواليات المتحد في

قانون اسار استخدام الحاسوب الصادر عام  1386بموجب الفقر الثانية من

البند (ا) من الماد ( )1434التي تن

على انه يعتبر فعى ضا ار "الحصول

على معلومات متوافر في السجىت المالية للمؤسسات االقتصادية المخزونة في
انامة الحواسيب ،بعد االتصال بصور مباشر ودون تصريح او عن طريق
االختراق وعن بعد لهذ الحواسيب " ويىحا على هذا الن

انه قرر المسؤولية

عن غصب المعطيات المالية فقط العائد للمؤسسات االقتصادية (العامة

والخاصة)  ،سوار تم الفعل عن طريق التمام المباشر مع الحاسوب محل

االعتدار ام عن طريق االختراق عن بعد باستخدام الشبكات التي تربط ما بين

الحواسيب والدخول الى الحاسوب المعنى .
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ويبرر االستاذ ستالمان

Stallman

التشريعي للمشرع

هذا الموق

االمريكي بالقول انه يعتقد ان نام يمن الحاسوب هي مرض اكثر منها عىجا ،
النها تعوق تبادل المعلومات  ،ومن ثم تعوق تقدم صناعتها
اال ان ال ير

الغالب في الواليات المتحد يناد

()1

:

بضرور اصدار القوانين

التي تقرر المسؤولية على دخول او اعتراض ناام حاسوب او شبكة اتصاالت
بدون اذن صاحب الناام الغراض غير مشروعة .

واستجابة لندارات رجال القانون والعاملين في مجال الحاسبات قدمت عد

مشروعات للكونكرم االمريكي ركز معامها على ضرور تقرير المسؤولية على

الدخول غير المشروع للناام المعلوماتي .

ويعتبر مشروع "والي هرجر"  Wally Hergerالنائب االمريكي والذ قدمه

للكونكرم – من اول مشروعات القوانين التي تناولت مشكلة الدخول غير
المصر به للناام المعلوماتي في الواليات المتحد االمريكية .

()2

كما قدم النائب "باترك ليهي" - Patrick Leahyالذ

يعمل رئيم لجنة

مجلم الشيوع االمريكي للتكنلوجيا والقانون – مشروع قانون للكونكرم  ،ولكن
تقول التقارير ان "ليهي " يحاول جاهدا ان يكون التشريع مناسبا للمشكلة بالقدر

الذ

ال يعرقل انسياب المعلومات عبر شبكات الحاسوب ،وتقدم تكنلوجيا

المعلومات.

()3

( )1مشار اليه في د .عز محمود احمد خليل  ،المرجع السابق ،
مشار اليه في د .عز محمود احمد خليل  ،المرجع السابق ،

312
312

انار المرجع السابق  ،نفم الصفحة .
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املطلب الثالث:

موقف املشرع العراقي م مدى خضوع املسؤولية ع الغصب
االلكرتوني ألحكام القواعد التقليدية .

اورد المشرع العراقي عد مواد خاصة بالغصب واحكامه

()1

 ،ويتضح من

هذا المواد فيما يتعلق بالضرر الناش عن الغصب ان من حق المغصوب منه
سوار كان المغصوب منقوال او عقا ار ان يسترد عينا ان بقى المغصوب قائما وان

مصاري

نقله ومؤونه رد تقع على عاتق الغاصب وذلك من دون اخىل

بالتعويض عن االضرار االخرى التي سببها الغصب لصاحب المال المغصوب

كفوات منفعة المغصوب .

()2

اما اذا هلك المال المغصوب فقد بينت الماد ( )133مدني عراقي بانه "

يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه اوضاع منه او تل

كله او

بعضه بتعديه او بدون تعديه".

ويتضح من هذ الماد ان الغاصب يلتزم في حالة هىك المال المغصوب

برد مثل المغصوب ان كان مثليا وبادار قيمته ان كان قيميا.
ومن هنا فان التساؤل الذ

يثار هو  ،هل ان الضرر

عن الغصب

االلكتروني لمعطيات الحاسوب  ،كاالطىع عليها وغصبها من شخ

ال يحق

له ذلك يدخل في المفهوم التقليد للضرر عن غصب االموال  ،ومن ثم يخضع

الحكام المواد السابقة في القانون المدني العراقي؟ .

انار المواد ( )241-132مدني عراقي .
انار الماد  132مدني عراقي .
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من خىل التحليل القانوني والمنطقي للمواد السابقة ( )133-132مدني

عراقي يتضح ان الغصب ال يقع اال على مال ماد (منقول او عقار )  ،ا كل

شير ذ كيان ماد ملموم  ،يصلح في نار القانون ان يكون محل للتملك ،

وبالتالي فان المعطيات ال يمكن ان تكون وفق التصور اعى محى للغصب النها
اموال معنوية  ،كاالفكار واالرار واالبتكارات ،فهي ليست منقوال ماديا يمكن

انتزاعه ،بيد ان المحررات المثبتة لهذ االموال المعنوية ونا ار لكونها اشيار مادية

فانها قابلة الن تكون محى للغصب.

()1

ومن الجدير بالذكر  ،فان القضار

يذهب الى اعتبار كل قو او طاقة

يمكن ان تخضع لسيطر االنسان  ،ويكون بوسعه ان يوجهها على النحو الذ

يحقق منفعته  ،من االشيار التي تكون محى للغصب .

بيد ان السؤال الذ قد يثار هو  ،هل يمكن تطبيق القواعد القانونية الخاصة

بغصب االموال كالقواعد  ،واالحكام المتعلقة بغصب االموال المادية (المنقول
والعقار) على المعلومات المتنقلة او المخزونة داخل الناام المعلوماتي اذا ما تم

االستحواذ عليها ؟ بمعنى اخر هل يمكن القول وفقا للقانون العراقي بوجود ضرر
ماد ناشير عن غصب المعلومات؟

قد يرى البعض ان المعلومة التي يتم التعامل بها بين الحواسيب او المختزنة

فيها تعد بحد ذاتها صالحة الن تكون محى للغصب
الضرر الذ

()2

 ،وبالتالي فان معالجة

ينشير عن غصب تلك المعلومات يخضع لنفم احكام القواعد

نقى عن :د .محمد محمود حسام لطفي  ،الحماية القانونية لبرامج الحاسب االلكتروني ،
المرجع السابق ،
د .هدى حامد قشقوش ،

.165
63
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التقليدية السابقة

()1

ال ار بالحجج االتية :

التي تعالج غصب االموال  ،وقد يحاول البعض دعم هذا

المعلومة وان لم تكن شيئاو ملموساو محسوساو ،ولكن وهذا هو االهم لها

كيان ماد

يمكن رؤيته على الشاشة مترجم الى افكار ،وان المعلومات

المتنقلة عبر االسىك عن طريق نبضات ورموز تمثل شفرات يمكن حلها

وترجمتها الى معلومة معينة ،لها اصل ومصدر صادر عنه  ،يمكن

غصبه ،وبنار على ذلك فان للمعلومة كيانا ماديا  ،كا كيان ماد اخر.

ان مصطلح "المال " الوارد في المواد ( )241-132من القانون المدني

العراقي يشمل االموال المادية وغير المادية  ،واذا كان من الممكن حياز

االموال غير المادية مثل حق االرتفاق وحق االنتفاع فانه يكون ممكنا ،

ايضا  ،حياز المعلومات  ،طالما كان ذلك ممكنا وحقيقيا فانه يمكن

بالمقابل سلب حيازتها وبالتالي من المتصور ان تكون محى للغصب.

ان التسليم بان المعلومات غير قابلة لىستحواذ وليست ماال ومن ثم ال

تخضع الحكام غصب االموال مما يؤد

حتما الى تجريدها من الحماية

القانونية ،وهذا قد يفتح المجال واسعا امام االضرار الواقعة على
المعلومات واالستحواذ غير المشروع على المعلومة وجهود االخرين .

ان االستيىر على المعلومة يمكن ان يتحقق عن طريق السمع او

المشاهد ومن ثم فان المعلومة يمكن ان تنتقل من عقل الى عقل اخر
،والمعلومة يمكن وصفها  ،من جانب اخر  ،في اطار ماد
به  ،ويتحقق ذلك في الواقع  ،اذا قام الشخ

الذ

واالستئثار

التقط المعلومة

بتسجيلها على دعامة ثم يعرضها للبيع مثى  .ففي هذ الحالة تنتقل
انار المواد ( )241-132مدني عراقي
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المعلومة من ذمة مالية الى ذمة مالية اخرى  ،كما ينتقل ا

مال اخر،

ومن هنا فقد اصبحت االساليب التقليدية لجمع المعلومات وتنايمها
عاجز عن تلبية تلك االحتياجات بكفار وفاعلية وهكذا حلت اجهز

الحاسوب بامكانيتها الهائلة في اختزان المعلومات واسترجاعها محل
الوسائل التقليدية من اجل تحقيق الهد

المثالي لناام المعلومات وهو

تقديم المعلومات المناسبة في الوقت المناسب وبالقدر المناسب .

()1

وقد استطاع الحاسوب ان يحل مشكلتي الحفا والتداول  ،وذلك بابتكار
الذاكر الجبار التي تستطيع ان تستوعب اال

البىيين من البيانات  ،حيث يقوم

الحاسوب بتنسيقها وتنايم تداولها وليست بنوك المعلومات )(Data Bank

()2

اناار( )alant kantالاان كناات  ،ثااور المعلوماات  ،اسااتخدام الحاساابات االلكترونيااة  ،اختازان
المعلومااات واسااترجاعها  ،ترجمااة حشاامت قاساام  ،شااوقي سااالم  ،مراجعااة د .احمااد باادر ،

ط ،2الكويت ،1373

.3

ان استخدام الحاسبات في ميدان جمع ومعالجة البيانات الشخصية المتعلقاة بالحياا الخاصاة
لألفراد خل ّ اثار ايجابية واسعة  ،ال يستطيع احد انكارها خاصة في مجال تناايم الدولاة
لشااؤون االف اراد االقتصااادية واالجتماعيااة والعلميااة وغيرهااا وهااذا مااا اوجااد فااي الحقيقااة مااا
يع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار ببن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوك المعلوم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات

) (Banques Donness)(Data bankوبنااوك المعلومااات قااد تكااون مقصااور علااى

بيانااات ومعلومااات تتصاال بقطاااع معااين  ،كبنااوك المعومااات القانونيااة مااثى او قااد تكااون
شاملة لمختل

الشؤون والقطاعات  ،وقد تكاون مهيام لىساتخدام علاى المساتوى الاوطني

العاام كم اركااز وبناوك المعلومااات الوطنيااة او المساتخدمة علااى نحااو خاا

كم اركااز وبنااوك

معلوماات الشاركات الماليااة والبناوك  ،ويقصاد ببنااوك المعلوماات تكاوين قاعااد بياناات تفيااد

موضا ااوعا معينا ااا وتها اادد

لخدما ااة غا اارض معا ااين ومعالجتها ااا بواسا ااطة اجها ااز الحاسا اابات

االلكترونية ومن الوجهة الفنية يقصد بها معلومات تفيد مستخدمين مختلفين فاي اغاراض
معينة وبفعل الكفاار العالياة لوساائل التقنياة واالمكاناات غيار المحادود فاي مجاال تحليال
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اال مراكز ضخمة تعتمد على اجهز الحاسوب في حفا المعلومات واسترجاعها

وتقديم الخدمات السريعة للمعلومات .

ومع ذلك فانه البد من التنويه الى ان تطبيق االحكام والقواعد التقليدية

الخاصة بغصب االموال على اقتنار المعلومات وغصبها قد يصطدم بجملة من
الصعوبات ال يمكن معها القول بوجود ضرر ماد

كما هو المملو

في الفقه

القانوني ومن اهم هذ الصعوبات -:

ان االعتدار في الغصب ينصب على ملكية االشيار المادية منقولة او

عقارية  ،بحرمان صاحبها منها  ،اذ يقوم الغاصب بانتزاع المال ونقله من
حياز صاحبه الشرعي الى حيازته هو  ،وهذا الواقع يختل

عن عملية

اقتنار المعلومات ولو تمت دون موافقة صاحبها الشرعي  ،اذ يبقى هذا

االخير محتفاا بها  ،وكل ما في االمر  ،ان غير قام بنس

هذ

المعلومات او بعضها  ،وبذلك يكون الغاصب قد تقاسم االطىع على
المعلومات مع صاحبها الشرعي .

()1

واسااترجاع المعلومااات اتجهاات جميااع دول العااالم بمختل ا

هيئاتهااا ومؤسساااتها الااى انشااار

قواعااد البيانااات لتنااايم عملهااا واتسااع علااى نحااو كبياار اسااتخدام الحاسااوب لجمااع وتخ ازين
ومعالجة البيانات الشخصية الغراض متعدد فيما يعر ببنوك ومراكز المعلومات .
انار المحامي يونم عرب  ،الخصوصية المعلوماتية  ،بحث منشور على شبكة االنترنيت على
الموقع :
www.arablaw.com
انار د .وليد عبد الحي  ،اشكالية الفضار االلكتروني في حقوق الملكية الفكرية  ،بحث مقادم
الى المؤتمر العلمي العالمي االول حول الملكية الفكرية المنعقد في كلية القانون  ،جامعة
اليرمااوك  ،االردن  ،تمااوز ، 2444 ،

 .13بحااث منشااور علااى شاابكة االنترنياات علااى

الموقع . www.yiiam.com.
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ان الغاصب ليم لديه نية حرمان المغصوب منه (صاحب المعلومات )

مما استحوذ عليه منه  ،بصفة دائمة او مؤقتة  ،اذا لم تكن لديه سوى نية
االطىع على المعلومات او معرفتها .
ال يجد

نفعا توسيع االلفاا المستخدمة في القانون لحل المشكلة الن

توسيع هذ االلفاا واقع خارج نطاق التصور التشريعي  ،فغصب
معطيات الحاسوب لم يخطر للمشرع على بال عند وضعه التشريع  ،فاذا

لم يكن الضرر واقعا ضمن نطاق اللغة المستعملة في القانون المراد

تطبيقه ،فى مجال لمعالجته مهما كان هذا الضرر جدي اور بالنقد والشجب

او االستنكار االجتماعي .
تحليل واستنتاج -:

على الرغم من انتشار استخدام الحاسبات االلكترونية في العراق ودخول

شبكة االنترنيت في جميع دوائر الدولة  ،ومنح االفراد صىحية استخدامها  ،بيد

ان فقه القانون لم يبحث اثار اسار استخدام هذ الحاسبات على حقوق االفراد اال
في نطاق ضيق .

()1

هذ االخطار .

وبالتالي لم توضع التشريعات الخاصة بحمايتها في مواجهة

عق اادت ن اادو ف ااي بي اات الحكم ااة تع ااالج المس ااؤولية القانوني ااة الناش اائة ع اان اس ااتخدام الحاس ااوب
االلكتروناي فاي سانة  1333وقاد حضارها اساااتذ القاانون باالضاافة الاى نخباة مان الفنيااين
المتخصصين  .اناار فاي وقاائع هاذ النادو احماد كايىن عباد ال صاكر ،الجارائم الناشائة

عن اسار استخدام الحاسوب ،رساالة ماجساتير ،كلياة القاانون-جامعاة بغاداد ، .2442 ،
134-183
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وعليه نرى ان تدخل المشرع في هذا المجال امر ال مندوحة منه اذ ان هذا

التطور التكنولوجي الهائل في مجال المعلوماتية البد ان يقابله تطور في القواعد
القانونية .

وفي معرض جهود وزار العدل في العراق المتمثلة بتحديث قانون العقوبات

ليواجه تحديات العصر ،في عام  2444انجز مجلم شورى الدولة التابع لوزار

العدل ،مشروعاو يعالج فيه اهم مشاكل اسار استخدام الحاسوب وما يهمنا في هذا
المشروع هو انه قرر مبدي جديدا في تحديد طبيعة المال المعلوماتي حيث نصت

الماد ( )2من المشروع على انه ( تكون حقوق الملكية والحقوق المالية االخرى
المخزونة في ا

واسطة من وسائط التخزين الخاصة بالحاسوب في حكم المال

الغراض تطبيق احكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات رقم

 111لسنة .) 1363

()1

وبموجب هذا المشروع يعد في حكم المال جميع ما تمثله معطيات الحاسوب

المخزونة من حقوق ملكية او حقوق مالية  ،فقد الحقت البرامج والمعلومات
والبيانات باحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم الواقعة على

المال والتي تشمل السرقة وخيانة االمانة واالحتيال وجرائم التخريب واالتى

،

وهكذا فان المشروع قد اوجد حى الكثر المشاكل التي اثارات نقاشات كبير في

الوسط القضائي والفقهي في مختل

دول العالم ،فقد عد المال المعنو المتصل

بالحاسوب في حكم المال التقليد

 ،بغض النار عن طبيعته غير الملموسة ،

فضى عن ذلك يىحا بان نطاق تطبيق مشروع القانون هذا يقتصر على قانون
العقوبات ومن ثم فان المشرع قد يضع حى للمشكلة في نطاق المسؤولية الجزائية

لكنه لم يضع حى للمشاكل التي تثار في نطاق المسؤولية المدنية.
انار المرجع السابق ،

.247
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لذلك فان مشكلة االضرار التي تنشم عن استخدام الحاسوب بحاجة الى

معالجة وحلول شاملة من قبل المشرع ال ين يضع حلول جزئية فمشكلة اسار

استخدام الحاسوب كما تثار في المسؤولية الجزائية فان المشاكل التي تثار في

نطاق المسؤولية المدنية اكبر واعام ،ونرى بان االمر بحاجة الى تدخل المشرع

وذلك لتقرير المسؤولية على تلك الحاالت

()1

عند تشريع قانون إسار استخدام

الحاسوب ليتمكن المضرور من الحصول على حقه بايسر السبل ،ولذلك نوصي

بان يقرر المشرع العراقي المسؤولية على الحاالت التالية -:

ادخال او تغير او محو او الغاء او ابطال اي من البيانات المختزنة في

الحاسوب او اي من برامجه بقصد تحويل اموال او اي شيء ي قيمة

بصورة غير مشروعة .

ادخال او تغيير او محو او الغاء او ابطال اي من البيانات المختزنة

في الحاسوب او اي من برامجه  ،او التدخل بطريقة او باخرى في

ان مة الحواسيب بقصد عرقلة عمل حاسوب او شبكة اتصاالته.
االعتداء على حقوق الت ليف المتعلقة ببرامج الحاسوب

الولوج الى ن م المعلومات ومن دون ا ن المسؤول عن الن ام ،ويشمل
لك مجرد الولوج او كان بغرض اخر غير مشروع .

الحصول بطريق الغش على خدمات الحاسوب .

الحصول غير المصرح به على برامج الحاسوب او على البيانات

المختزنة داخله والتي يجري نقلها عبر شبكات االتصال .
( )1ذكرنا سابقاو في هذا البحث ان ن
المجاور ن

الماد( )2من قانون حماية حق المؤل

على حماية برامج الحاسوب ذاتها ،ولم ين

والحقوق

على حماية البيانات

المعلوماتية الناشئة عن برامج الحاسوب.
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االتالف او التخريب او التعطيل لبرامج او بيانات معالجة الكترونيا او

عدم صالحيتها و الفائدةمنها

التقاط غير المشروع للبيانات او المعلومات بنية االضرار بالغير .

ونرى ايضا ضرور التوسع في مفهوم المال بحيث يشمل كل شير ذ قيمة

ومنها منفعة الحاسوب والبيانات والمعلومات كونها بحكم المال كما هو

الحال في القوى الكهربائية والطاقات المحرز االخرى

()1

.

اخلامتة

بعد أ انتهياا م هااا الب اث ب ماد ما او وتوجيلاه  ,جتنااا توصاتاا الاع
متة م الاتاسج والتوصيا نتمم أ تؤ(ا با ر اال تبار  ,وماالتي
أوال  .النتافج

 .1ان الوساايلة االساسااية الحااداث الضاارر محاال البحااث هااي الحاسااوب بت اوافر
كياني ااه الم اااد والمنطق ااي الل ااذين الب ااد م اان تىزمهم ااا لتش ااغيله عل ااى الوج ااه

المطل ااوب يم ااا فعله ااا الا ارئيم فيتمث اال بال اادخول غي اار المش ااروع إل ااى ناا ااام
الحاسوب

( )1احمد كيىن عبد ال صكر ،مصدر سابق،

131
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 .2الضرر الناشا مان اساتخدام الحاساوب هاو اذى ينشام عان االساتخدام غيار
المشروع لتقنية الحاسوب ،من خىله يتم االعتدار على معطيات الحاسوب
ما.

وشبكاته باعتبارها تمثل حقاو يو مصلحة مشروعة لشخ

 .3الض اارر ع اان اس ااتخدام الحاس ااوب ذو طبيع ااة تقني ااة ووس اايلة ارتكاب ااه تقني ااة
ونمااط الفعاال الضااار فيااه ذو مضاامون تقنااي ،فالحاسااوب قااد يكااون وس ايلة

لىعتدار على مايمكن ان يتعامل به ضمن مجال مفهوم معطياته.

 .4ان لفااا (مااال) ال ااذ يقااع علي ااه الغصااب الا اوارد فااي الما اواد ()241-132
ماادني ع ارقااي ،يختلا

عاان لفااا (شااير) ) (Une Choseالااذ اسااتخدمه

المشاارع الفرنسااي ،إذ فساار جانااب ماان الفقااه والقضااار الفرنسااي لفااا (شااير)
بمناه يشاامل االشاايار المادياة وغياار الماديااة ،وال يمكاان الاذهاب إلااى مااا ذهااب
اليه هذا الجانب من الفقاه والقضاار الفرنساي ،وذلاك لخاى

فاي النصاو

القانونية ،حيث يبدو لفا شير اكثر شموالو من لفا مال الاوارد فاي القاانون
العراقي ،إذ ين كل مال يعد شيئاو ،ولكن ال يعد كل شير ماالو.

 .5ين المح ا اال المباش ا اار للض ا اارر ه ا ااو معطي ا ااات الحاس ا ااوب بمعناه ا ااا الواس ا ااع
(معلومااات وبيانااات وب ارامج) بمختل ا

اشااكالها (ن ا

وصااوت وصااور يو

متفاعلة معاو)

ثانيا .التوصيات

 .1ض اارور قي ااام المش اارع الع ارق ااي بتشا اريع ق ااانون خ ااا

باس ااتخدام الحاس ااوب

ليتمكن المضرور من الحصول على حقه بميسر السبل .

 .2توساايع المشاارع ماان مفهااوم (المااال) ال اوارد فااي الماااد ( )65ماادني ع ارقااي
بحيث يشمل كل شير يمثل قيمة ،ومان ثام يمكان شامول كال األشايار ذات

الطبيع ا ااة المنطقي ا ااة إض ا ااافة إل ا ااى المادي ا ااة ،مادام ا اات تمث ا اال قيم ا ااة مالي ا ااة يو
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اقتصااادية ،ممااا يساااعد علااى شاامول المعطيااات الخاصااة بالحاسااوب ضاامن

مفه ااوم مص ااطلح الم ااال وب ااذلك ف ااإن غص اابها يو إتىفه ااا يمك اان ان يخض ااع
الحكام القواعد القائمة في القانون المدني.

 .3تقرير المسؤولية في الحاالت االتية :

ي .حالااة الحصااول غياار المصاار بااه علااى ب ارامج الحاسااوب يو علااى
البيانات المخزونة داخله والتي يجر نقلها عبر شبكات االتصال

ب .الولااوج إلااى نااام المعلومااات وماان دون إذن المسااؤول عاان الناااام،
ويشمل ذلك مجرد الولوج يوانه كان لغرض خر غير مشروع.

وأ(يراه جاللول التصم أناا سعياا ل يضاا الم اؤولية ا ال صاب االلكتروناي
وت تيط الضوء تع صوره وأحكامه  ,جت اصباا جالك توجيا م او وجضته وأ
أ(ختنا جت مم أبا ددح (خاانو  ,ون اتل او أ يعياااا الاع الصاواق وال ماد و
م بم وم بعد وصتع او تع نبياا أ ر الختا .

المصادر
أوالً :الكتب
.1
.2
.3
.4
.5

د .بااراهيب الصااعيد  ,ال اسااب االلكترونااي ون ااب المعتومااا االداريااة,
مخابة الكتاق المصر ال ديث ,اللاهر .4334 ,
الموسااو ة التلهيااة الكويتيااة,43 ,م ا أ مااال واار األو ااا الكويتيااة,
لتظ غصب.
د .حميد ال عد  ,ر انو العلوبا  ,راسب ال تداء تع االماوال ,
 ,4ط ,4ب داد ,4333
د.رم يس بهااح  ,الل ب الخاص جي اانو العلوباا  ,ماةات المعاار ,
االسكادرية 4334
د .بااد الاارااس ال اااهور  ,مصااادر االلتاازاح ,4 ,دار الاه ااة العربيااة,
.4444
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د .باااد المااااعب جااار الصاااد  ,مصاااادر االلتااازاح  ,دار الاهضاااة العربياااة
4334,
م مد امي الةوابكة ,اراسب ال اساوق واالنترناا ,الجاراسب المعتوماتياة,
ط ,4االصدار الثاني ,درا الثلاجة ,لباا ,
د .هةاح م مد جريد رستب ,انو العلوبا ومخا ر المعتوما  ,أسايوط,
4334
د .هدى حامد ةلوش ,راسب ال اسوق االلكتروني جي التةرية الملار ,
لخبعة ديد  ,دار لاهضة العربية ,اللاهر . 4334 ,

ثانياً :االطاريح والرسائل:
اابكة المعتومااا
 .4سااتيب بااد او احمااد الااصاار ,ال مايااة اللانونيااة لمعتومااا
"االنترنيا" ,أ روحة دمتوراه ,متية اللانو  -امعة الاهري 4444 ,
باد او صاكر ,الجاراسب الاا ااة ا اسااء اساتخداح ال اساوق,
 .4احماد ماي
رسالة ما تير ,متية اللانو  -امعة ب داد .4444 ,
ثالثاً :الدوريات والبحوث:
 .4د .جاااسا الةاامان ااانو االون اايترال الامااول ي والتعتيااا تااع نصوصااه ,
التجار االلكترونية  ,ب ث ماةور جي مجتة دراساا انونياة  ,ادد  ,3سااة
 ,4444 ,4ب داد
رابعاً :القوانين:
 .4اللانو المدني العرا ي ر ب  34ل اة .4334
 .4قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة العراقي رقم  3لسنة
 1791المعدل
خامساً :مواقع االنترنت
 .4ور ااة العماام األساسااية لمااؤتمر األمااب المت ااد العا اار ,البااد الخااامس ما
الخبعة العربية لتمؤتمر ,جيااا 43-44 ,ني اا  ,.4444ص ,43ماةاور
تااااااااااااااااااااع اااااااااااااااااااابكة االنترنااااااااااااااااااااا تااااااااااااااااااااع المو ااااااااااااااااااااة
www.googel.com
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 .4ان ار جااي اال اارار التااي تصاايب مالاك الا اااح المعتوماااتي المعتاادى تيااه
ب صب و ته
يونس ارق ,ن رياة اانو
 David Febrach ,op.cit,p.311نل
الكومبياااااااااوتر ,ب اااااااااث ماةااااااااااور تاااااااااع االنترنيااااااااااا جاااااااااي مو ااااااااااة
www.arablaw.org
.4

.3
.3

.3

.3

.3

د .ماماام حامااد ال ااعيد ,د .ماماام ال ااعيد ,ااراسب الكومبيااوتر ال اسااوق
وال اسب االلي) والجراسب األ(رى جي مجال التكاولو يا ,ب ث ملادح لاع
مؤتمر الب ري العتمي حول راسب ال اسوق انعلد بتاريخ ,.4444/4/3
ص . 3متاااااااااااا تاااااااااااع ااااااااااابكة االنترنياااااااااااا تاااااااااااع المو اااااااااااة
www.4shared.com
احمااد م مااود سااعد ,ن ااو ارساااء ن اااح ااانوني لعلااد المةااور المعتوماتيااة
المعالجة االلية بواسخة ال اسب االلي) ط  ,4اللاهر  4333 ,نلا ا
بكة االنترنيا تع المو ة , www.almstafa info.com.
دس ,راسب ال اسب االلي ,ا كاليتها واساليب موا هتها,
د .مر ح
ب ث ملدح لع المؤتمر التاسة ةر للاد الةر ة واألم العارق ,تاونس
لتتر ما بي  .4333/44/43-43متا تع بكة االنترنيا تع المو ة
امعة نايف العربية ,لتعتوح األماديمية.
د م مد سامي الةوا ,ال ماية اللانونية لتكيانا الماخلية ,دار الاهضة
العربية,اللاهر  , ,.4333 ,متا تع بكة االنترنا تع المو ة

www.almstafa info.com
,
د .مياام بااد البااا ي الصاا ير ,اللااانو الجااااسي والتكاولو يااا ال ديثااة,
الكتااااق االول ,الجاااراسب الاا ااااة ا ا اساااتخداح ال اساااب االلاااي ,الخبعاااة
االولاااع ,دار الاهضاااة العربياااة ,اللااااهر  , .4334 ,ص .43متاااا تاااع
اااااااااااااااااااااااااااابكة االنترنااااااااااااااااااااااااااااا تااااااااااااااااااااااااااااع المو ااااااااااااااااااااااااااااة
www.bib_alex .net.com.
الم ااؤولية المدنيااة جااي موا هااة
د .ااز م مااود احمااد (تياام ,مةااك
جيروس ال اسب اآللي ,اللاهر  4333 ,متاا تاع ابكة االنترناا تاع
المو ة  , www.bib_alex .net.com.ص.434
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 .3د .ااريف دروياال التبااا  ,تكاولو يااا االتصااال  ,المخااا ر والت ااديا
والتاااااات،يرا  ,ط , 4الاااااادار المصاااااارية التباانيااااااة  ,بياااااارو ,4444 ,
www.bib_alex .net.com.
م مااد ح اااح م مااود لختااي ,ال مايااة اللانونيااة لباارامج ال اسااب
.44
اإللكتروني ,دار الثلاجة لتخبا ة والاةر ,مصر ,.4333 ,ص , 434نل
اااااااااااااااااا ا اااااااااااااااااااابكة االنترنيااااااااااااااااااااا تااااااااااااااااااااع المو ااااااااااااااااااااة
. www.yiiam.com.
 )alant kantال ماا ، ,ور المعتوما  ,استخداح ال اسبا
.44
االلكترونيااة  ,ا(تاازا المعتومااا واسااتر ا ها  ,تر مااة حةااما اسااب ,
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.44
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.44
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Abstract

The damage resulting from irregularity-mail as a
result of grabbing the data of computer data, information
and funds or assets for the money, the most important
and most serious damage that can be located through
the use of computers, so it should be looking at the
pictures unlawfully seized mail that can be located using
the computer, because these images is still controversial
jurisprudential, and the other side has to be a statement
of the adequacy of the traditional rules to cope with this
damage if it falls on those data, it divide this research
into two sections address on the first images irregularitymail, and the second address in which the subject of
liability arising from the irregularity-mail to the provisions
of the traditional rules
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