
تطبيق القواعد الجزائية اإلجرائية
على الجريمة اإللكرتونية: تحديات وآفاق

د. محمد حبحب� 
امللخص: 

التحقيق  أثناء  اجلزائية  اإلجرائية  القواعد  تطبيق  كيفية  حول  البحث  موضوع  يتمحور 
في اجلرائم التي ترتكب في البيئة الرقمية، دون أن حتيد عن الهدف الذي ابتغاه املشرع 
اللبناني من وراء النص على هذه القواعد. فالتحقيق عادة ما يالمس حقوق األفراد املتعلقة 
معرضة  تصبح  أن  ميكن  التي  احلقوق  هذه  اخلاصة،  وحياتهم  الشخصية  بحرياتهم 
مع  باملطلق  تتالءم  ال  والتي  حالياً  املوجودة  التقليدبة  القواعد  تطبيق  حال  في  لالنتهاك 

الطبيعة غير املادية للجرمية اإللكترونية. 

وعليه ملعاجلة هذه اإلشكالية مت تقسيم هذا البحث إلى مبحثني اثنني تناولنا في األول 
الثغرات التي تعتري النصوص احلالية وضعفها في تعقب الفاعلني الذين يستفيدون 
للضابطة  التي ميكن  املعلومات، كما واحلاالت  تقنية  التي متنحها  الهائلة  املميزات  من 
العدلية أن نقوم فيها بانتهاك احلياة اخلاصة لألفراد وحرياتهم الشخصية، إضافة إلى 
كيفية وجوب احترام املبادئ والنصوص )مبدأ اإلقليمية والنصوص املتعلقة بالتعاون 
الدولي( الواجب تطبيقها في حاالت اشتمال اجلرمية على عنصر أجنبي. وتناولنا في 
املبحث الثاني احلدود التي يقف عندها القاضي لألخذ باألدلة الرقمية املستخلصة من 
العدلية، باإلضافة ملدى احترامه ملبدأ املشروعية  املتخذة من قبل الضابطة  اإلج��راءات 
القواعد  تعتري  ثغرات  وجود  إلى  البحث  نهاية  في  لنخلص  األدل��ة،  لتلك  تقييمه  أثناء 
القانونية احلالية التي ميكن بسببها أن يفقد الدليل قيمته في اإلثبات، لذلك يتحتم تدخل 
البيئة  اللبناني لسن نصوص قانونية جتيز بشكل صريح إجراء التفتيش في  املشرع 
أجل  من  العدلية  الضابطة  وصالحيات  التحقيق  سلطات  ح��دود  وتبيان  املعلوماتية، 
احلفاظ على حريات األفراد. كما أوصى البحث بضرورة النص على كيفية التعاون بني 
اخلاصة  والبيانات  املعلومات  بتخزين  املعنية  اخلاصة  واملؤسسات  التحقيق  سلطات 

التي تساعد تلك السلطات في الكشف عن احلقيقة.

�  أستاذ القانون اجلنائي املشارك، كلية احلقوق، اجلامعة اللبنانية وجامعة اجلزيرةفي دبي.
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املقدمـة: 
تشكل تكنولوجيا املعلومات في الوقت الراهن العصب الرئيسي الذي تقوم عليه معامالت 
األساسية  والركيزة  والثقافية،  االجتماعية  املالية،  احلياة  ميادين  مختلف  في  األف��راد 
للتحول إلى احلكومات الذكية وبناء الدولة احلديثة، املتطورة والقوية. وهذا التطور الذي 
غزا العالم بأكمله ولد وجهاً مظلماً أرخى بظالله على اجلانبني االقتصادي واألمني على 
السواء، فمن ناحية أولى، قدرت اخلسائر التي تكبدها العالم جراء اجلرمية اإللكترونية 
تريليون  من  أكثر  إلى  لالرتفاع  مرجح  واملبلغ  دوالر،  بليون   650 بنحو   2016 عام  في 
واخلدمات  اإلنترنت  شبكة  شكلت  أخ���رى،  ناحية  وم��ن   .)1(  2020 ع��ام  بحلول  دوالر 
املتفرعة عنها مساحة واسعة حلرية التعبير وتداول املعلومات، لكن في الوقت نفسه رأت 
فيها العصابات املنظمة واجلماعات اإلرهابية بيئة خصبة ووسيلة ناجعة الستهداف أمن 
األفراد ومصالح الدول األمنية والقومية من خالل نشر األفكار املتطرفة وغسيل األموال 

ومتويل اإلرهاب.

إن العقاب على اجلرائم املذكورة أعاله ال يشكل دائماً إشكالية قانونية كبيرة، كون معظم 
العقاب  وحتدد  األفعال  تلك  تستهدف  قانونية  نصوصاً  تشريعاتها  في  تبنت  ال��دول 
اجلرائم  هذه  عناصر  إثبات  صعوبة  في  تكمن  احلقيقية  اإلشكالية  لكن  لها)2(.  املالئم 

)1( تقرير مقدم  إلى الدورة الرابعة ملعرض ومؤمتر اخلليج ألمن املعلومات »جيسيك«، »إنترنت األشياء  
بأن   2017 سنة  الصادرة  احلديثة   التقارير  تفيد  باملقابل   .2017 ايار/مايو   21 دبي،    ،  »2017
العربي ليست مبنأى عن خطر اجلرائم اإللكترونية، حيث تكبد االقتصاد اخلليجي  منطقة اخلليج 
خسائر بقيمة 850 مليون دوالر، جراء قرصنة البرمجيات التي باتت تشكل تهديداً حقيقيا للهيئات 
املوقع  على   2014/6/29 نيوز«،  سكاي  »العربية  في  منشور  تقرير  األعمال.  ومجتمع  احلكومية 

https://www.skynewsarabia.com/technology/677798-800- :التالي
)2( لكن في لبنان لم يتدخل املشرع بعد لتجرمي األفعال غير املشروعة التي ترتكب على شبكة اإلنترنت، 
الصادر سنة  العقوبات  يليها من قانون  314 وما  باملواد  اإلرهابية   العقاب على اجلرائم  يتم  حيث 
1943 وكذلك يعاقب على جرائم تبييض األموال مبوجب القانون رقم 547/ 2003 بشأن مكافحة 
هذا  حول  ملزيد  لبنان،  مصرف  عن  الصادرة  التعاميم  بعض  ومبوجب  وتعديالته  األموال  تبييض 
املوضوع راجع: د. جنان اخلوري، تبييض األموال جرمية جزائية مصرفية وتبعية، مجلة اجليش، 
اخلاص   2015/11/24 بتاريخ  الصادر   44 رقم  القانون  هناك  وأيضاً،   ،85 العدد   ،2013 بيروت، 
63 لسنة  القانون رقم  الكويتي قد أصدر  املشرع  األموال. لكن  مبكافحة متويل اإلرهاب وتبييض 
2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، والذي يتضمن موادا تعاقب  على األعمال اإلرهابية 
وغسل األموال واالجتار بالبشر )املواد 8 و 9 و10( إذا متت بالطرق اإللكترونية، كما نص املشرع 

الكويتي على القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
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ومالحقة مرتكبيها لتقدميهم إلى العدالة، ومدى اقتناع القاضي اجلزائي باألدلة الرقمية 
التي تبرزها سلطة االتهام  ومرد ذلك يعود: إما إلى الطبيعة غير املادية  املستخلصة 
لشبكة اإلنترنت أو إلى طبيعتها الدولية. فالطبيعة غير املادية للشبكة والتطبيقات التي 
متنحها للمستخدمني ولدت صعوبة في تطبيق القواعد اإلجرائية احلالية غير املالئمة 
مع الطبيعة اجلديدة للجرائم اإللكترونية)3(، بل على العكس، يشكل تطبيقها في بعض 
األحيان خرقاً حلقوق األفراد األساسية كاحلق في اخلصوصية واحلرية الشخصية. 
هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، فقد سهلت الطبيعة الدولية لهذه الشبكة انتشار 
اجلرمية اإللكترونية بني الدول بطريقة أكثر سهولة، بحيث خلق، إلى جانب إشكالية 
الدولة صاحبة  التطبيق، إشكالية أخرى تتعلق مبدى احترام  الواجب  القانون  اختيار 
جرمية  عن  الناجتة  األدل��ة  وجمع  التحقيقات  إج��راء  عند  اإلقليمية  ملبدأ  االختصاص 

تتخطى احلدود اجلغرافية.

تكمن أهمية هذا البحث في حتديد الثغرات القانونية التي تعيق تطبيق قواعد اإلجراءات 
اجلنائية في لبنان وإلقاء الضوء على القوانني املقارنة، ال سيما الغربية منها واالطالع على 
أحكام القضاء فيها، بغية االستفادة منها وتطبيقها في نظامنا القانوني احلالي. وسوف 
نستخدم في هذا البحث املنهج العلمي التحليلي للخروج ببعض النتائج والتوصيات التي 
ميكن أن تؤسس لقواعد قانونية قادرة على استقصاء هذا النوع من اجلرائم، مع االهتداء 
جميع  على  طويل  ب��اع  من  لهما  ملا  السياق،  ه��ذا  في  واألميركية  الفرنسية  بالتجربتني 

األصعدة التشريعية واألمنية والقضائية.

تقسيمها  ارتأينا  املناسبة،  احللول  على  وال��وق��وف  ال��دراس��ة  إشكالية  لتحليل  وعليه، 
قيامهم  أثناء  العدلية  الضابطة  رج��ال  يواجهها  التي  القيود  بدايًة  نتناول  مبحثني،  إلى 
باإلجراءات الهادفة جلمع األدلة )املبحث األول(، ومن ثم نقف على مدى اقتناع القاضي 
بها أثناء احملاكمة )املبحث الثاني(، كل ذلك في ظل قواعد اإلجراءات املنصوص عليها في 

قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم 328 الصادر في 2001/8/2.

)3( د. عبد الرحمن بحر، معوقات التحقيق في جرائم اإلنترنت: دراسة مسحية على ضباط الشرطة في 
دولة البحرين«، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، 1999، ص 10 وما يليها. د. رامي علي وشاح، 
االجتماعية  للدراسات  األكادميية  اإللكترونية،  باحملررات  اإلثبات  تعترض  التي  املادية  الصعوبات 

واإلنسانية، 2010، عدد 3، ص 44 وما يليها.
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املبحث األول
قيود استخالص أدلة اإلثبات اجلنائي في البيئة الرقمية

اإلنترنت، فقد استطاع هؤالء، بفضل  املادية لشبكة  الطبيعة غير  املجرمون من  استفاد 
التقنيات  التي متنحها الشبكة، إلخفاء مسارهم بسهولة وإلغاء أي دليل يشير إلى األفعال 
بالضبط  املتعلقة  القانونية  القواعد  إتباع  فإن  وبالتالي  األول(،  املطلب   ( بها  قاموا  التي 
والتفتيش املنصوص عليها في قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناني يؤدي في بعض 
الدستور  التي نص عليها  إلى مخالفات قانونية تطال حقوق األفراد األساسية  األحيان 
بني  التوازن  إلج��راء  أص��اًل  وضع  قد  املذكور  القانون  أن  سلمنا  إذا  خصوصاً  اللبناني، 
حقوق هؤالء األفراد وحتقيق العدالة ومصلحة املجتمع)4( )املطلب الثاني(. كما أن الطبيعة 
بالتحقيق ملبدأ  املناطة  السلطات  البحث مدى احترام  الدولية للشبكة وضعت على جدار 
اإلقليمية الذي يحتم عليها عدم امتداد اختصاصها خارج حدود الدولة ) املطلب الثالث(. 

وسنقوم بشرح تلك اإلشكاليات في ثالثة مطالب متتالية.

املطلب األول
صعوبة تتبع الفاعل

لكي يكون هناك عقاب على جرمية، يجب إثبات عناصرها وحتديد فاعلها، وهذا العمل يتم 
عبر جمع األدلة التي يستطيع من خاللها القاضي ربط خيوط اجلرمية بعضها ببعض من 
أجل استخالص احلقيقة، لكن حتقيق هذا الهدف في البيئة الرقمية يصبح صعب املنال، 
إذا ما أخذنا بعني االعتبار التقنيات املنبثقة عنها والتي يتوسل إليها اجلناة من أجل حتقيق 
أهدافهم اإلجرامية، دون ترك أي أثر أو دليل ميكن االستدالل من خالله على أماكنهم)5(. 
أو  إخفاء  خاصية  لها  معلوماتية  برامج  باستخدام  للجناة  الرقمية  البيئة  سمحت  لذلك 
تدمير للبيانات املتعلقة مبسارهم، أو استخدام تقنية الغفلية)Anonymat( )6( أو وسائل 

القاهرة،  للنشر،  العربية  النهضة  دار  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  شرح  حسني،  جنيب  محمود  د.   )4(
1995، ص 5.

)5( C.Boulanger et F.Frafer، “Cybercriminalité: un aperçu du monde des criminels 
virtuels” Classe International.، 4 janv. 2014، p.12 et s.

)6( M. Raymond، Les auteurs de crimes sexuels sur internet، Revues Psychiatrie et 
violence، Volume 14، n. 1، 20152016-، parag. 4.
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حماية مثل أنظمة الترميز والتشفير التي متنع اكتشاف أماكن تواجدهم)7(. فعلى سبيل 
املثال، يقوم مرتكبو جرائم دعارة األطفال باستخدام أنظمة مشفرة من أجل بث الصور 
واألفالم والتواصل مع ضحاياهم دون معرفة مكان تواجدهم)8(، أضف إلى ذلك العوائق 
املتمثلة بنقص االحتفاظ بالبيانات من قبل مقدمي خدمة اإلنترنت التي تقف في طريق 
باألطفال  تتعلق  التي  اإلباحية  امل��واد  نشر  قضايا  في  تورطهم  في  املشتبه  هوية  حتديد 
تطبيقات  أصبحت  حيث  أيضاً،  اإلرهابيني  على  األمر  هذا  وينطبق  مواقعهم)9(،  وتعيني 
شبكة اإلنترنت وأنظمة التخفي املعلوماتية وسيلة فعالة بالنسبة إليهم)10(، ألن التواصل 

فيما بينهم أصبح أكثر سهولة وأقل خطراً)11(.

كما يستطيع غاسلو األموال وممولو اإلرهاب استخدام وسائل حديثة كالبطاقات الذكية 
(SMARD CARD) لتحويل ولصرف النقود دون وسيط )12( مع تشفير عملية التحويل 
بفضل استحداث تقنية جديدة تعرف بتقنية »موندكس« )Mondex ( )13(، وتلعب النقود 

)7( د. موسى أرحومة، اإلشكاليات االجرائية التي تثيرها اجلرمية املعلوماتية عبر الوطنية، بحث مقدم 
-28 طرابلس،  العليا،  الدراسات  أكادميية  والقانون،  املعلوماتية  حول  األول  املغاربي  املؤمتر  إلى 

10/29/ 2009، ص3 وما يليها.

الشريعة  مجلة  اإلنترنت،  شبكة  عبر  لألطفال  اجلنسي  االستغالل  جرمية  العبيدي،  أسامة  د.   )8(
والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، حزيران/ يونيو2013، العدد53، ص 73.

باألطفال:  املتعلقة  اإلباحية  املواد  حول  تقرير  والسياسة،  الدولي  للقانون  العائلية  كونز  مؤسسة   )9(
التشريع النموذجي واالستعراض العاملي للتشريعات، الطبعة السابعة، 2012، ص 6.  

)10( Rapport de Délégation ministrielle aux industries de sécurité et à la lutte contre 
les cybermenaces - État de la menace، janv 2017، p.11

العنف  على  والتحريض  اإلرهابية  األفكار  لبث  واألجنع  األسرع  الوسيلة  اإلنترنت  شبكة  تعتبر   )11(
في  وإدماجها  وجتنيدها  البشرية  الطاقة  الستقطاب  وذلك  املتشددة،  الدينية  لألفكار  والترويج 
املشاركة في العمليات اإلرهابية، حيث ال ميكن ألحد أن ينكر دور مواقع التواصل االجتماعي في 
هذا املجال، انظر بهذا اخلصوص، د. ليتيم فتيحة، األمن املعلوماتي للحكومة اإللكترونية وإرهاب 
اجلزائر،  بسكرة،  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  الثاني،  العدد  املفكر،  مجلة  القرصنة، 

2010، ص. 237

 2007، لبنان  للكتاب،  املؤسسة احلديثة  اإللكترونية،  املصارف والنقود  العزيز شافي،  نادر عبد   )12(
.ص83 وما بعدها.

كارد  ماستر  ملؤسسة  منتج  وهي  اإللكتروني  النقد  وتوزع  حتمل  ذكية  بطاقة  هي  »موندكس«   )13(
العاملية، تتمتع مبرونة عالية الستخدامها في عملي�ات الشراء عاملياً وفي عمليات التحويل من رصيد 
  )Laptop( أو من خالل استخدام أجه�زة )ATM( بطاقة إلى أخرى من خالل آالت الصرف اآللي
=عبر اإلنترنت. وتتيح للعميل القيام بعمليات السحب أو اإلضافة من حساب ال�شخص دون الرجوع 



تطبيق القواعد الجزائية اإلجرائية  على الجريمة اإللكترونية: تحديات وآفاق

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس 9 - 10 مايو  4062018

اإللكترونية)14( دوراً مهماً في إمتام مثل هذه العمليات اخلاصة عبر إجراء حتويالت جداً 
احلقيقية  الهوية  ظهور  إلى  احلاجة  دون  يتم  النقود  بتلك  التعامل  أن  خصوصاً  معقدة، 
للمتعاملني، مما يجعل مهمة السلطات املختصة مبراقبة اجلرمية صعبة بسبب استحالة 
أن  إلى  الطريقة)15(، أضف  التي جتري بواسطة هذه  املالية  مراقبة السجالت والعمليات 
وجود تقنيات مثل )Steganography(  ساعدت بالتواصل بني اجلناة بشكل سري عبر 
إخفاء الرسائل وامللفات الهامة داخل ملفات أخرى مشروعة مثل الصورة أو الفيديو أو 
إطالقاً)16(، وميكن استخدام مواقع  الظهور على مسرح اجلرمية  الصوتية دون  امللفات 
التواصل االجتماعي كوسيلة لتحقيق أهداف إجرامية مثل االنتحال والغش وسرقة الهوية 

وإقامة وإدارة الشبكات اإلجرامية، عبر إجراء احلسابات املزيفة على هذه املواقع)17(.

وقد منحت شبكة اإلنترنت ملرتكبي اجلرائم مميزات غير عادية في التخفي بشكل يسير 
يستخدمها  التي  الوسائل  فمن  ع��دي��دة،  ووس��ائ��ل  تقنيات  استخدام  بفضل  وذل��ك  ج��دا 
املجرمون في هذا املجال ال«phishing« أو »التصيد« بالعربية، حيث يقوم املجرم بإخفاء 
املستخدم  خداع  بهدف  مالية  مؤسسة  ملوقع  مطابقة  نسخة  بإنشاء  أو  احلقيقية  هويته 
بوسائل  اخلاصة  السرية  واألرق��ام  امل��رور  كلمة  مثل  الشخصية  بياناته  على  للحصول 
الدفع)18(. وهناك طرق أخرى للتخفي مثل )IP Spoofing(، حيث يقوم املجرمون بتزويد 
عنوان بروتوكول اإلنترنت )IP( املرفق مع حزمة البيانات املرسلة، فيظهر للنظام املعتمد 
في تبادل املعطيات على بروتوكوالت النقل بأنه عنوان صحيح مرسل من داخل الشبكة، 

أحمد احملرزي ود. حمادة فوزي،  د.  · راجع بهذا اخلصوص:   البنك.  ل�دى  إلى احلساب اجل�اري 
التالي:  الرابط  على  متوافر   ،208 ص  اإلنترنت،  عبر  التسويق  والبيع:  التسويق  مهارات  برنامج 

pdf.internet/images/olc/eg.edu.bu.olc.www//:http
)14( نادر عبد العزيز شافي، املرجع السابق،  ص 83. 

)15( د. محمد حبحب، وسائل الدفع اإللكتروني في مواجهة اجلرمية، بحث مقدم إلى املؤمتر الدولي 
الرابع حول التجارة اإللكترونية، صاللة- عمان، 26 و27 /2016/7، ص 8 وما يليها.

عن  عوضاً  أخرى  ملفات  داخل  املعلومات  إلخفاء  تلجأ  بأنها  التشفير  عن  الطريقة  هذه  تختلف   )16(
تشفيرها. فهي طريقة أو تقنية حلجب و إخفاء البيانات داخل وسيط رقمي، حتى يتم إخفاء أن هناك 
اتصاالً أو تبادل معلومات يتم في اخلفاء، وال يكون على علم بهذا االتصال إال األشخاص املعنيون.

اإلثبات  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  مواقع  من  املتحصلة  األدلة  الرواشدة،  حمدان  سامي   )17(
ص   ،3 عدد   ،2017 للقانون،  الدولية  املجلة  واألميركي،  اإلجنليزي  القانونني  في  دراسة  اجلنائي: 

11 وما يليها.

)18(  د. محمد حبحب، املرجع السابق، ص9. 

=
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كما  مشروعة)19(.  أنها  له  ت��راءت  بعدما  البيانات  تلك  مبرور  النظام  هذا  يسمح  إذن  عند 
ميكن احلصول على هويات وبيانات املستخدمني النتحالها فيما بعد والتخفي وراءها، 
 )Pharming( أو االستدراج بطريقة )Spam( وذلك عن طريق إرسال الرسائل املزعجة
كفيروس  املستخدمني  حواسيب  إلى  الفيروسات  من  أنواع  بعض  إرسال  طريق  عن  أو 

)Trojan horse( )حصان طروادة()20(.

بأشكالها  اإللكترونية  اجلرمية  مواجهة  الصعب  من  أصبح  الهائلة،  التقنيات  هذه  أمام 
املنظومة  ه��ذه  خ��رق  تستطيع  احملققني  بيد  حديثة  تقنية  وسائل  وج��ود  دون  املتعددة، 
الصعيد احمللي مثالً، هناك في  الدول. فعلى  به  ما تقوم  العالية. وهذا فعالً  التقنية  ذات 
قدرات  ميلك  والذي  الفكرية)21(  وامللكية  املعلوماتية  جرائم  مبكافحة  خاص  مكتب  لبنان 
مدى  ح��ول  يتمحور  ال��س��ؤال  يبقى  لكن  اجل��رائ��م.  من  النوع  ه��ذا  ملواجهة  تؤهله  تقنية 
قانونية اإلجراءات التي يقوم بها احملققون التابعون لهذا املكتب بصفتهم ضابطة عدلية 
يأمترون بأوامر النيابة العامة وقضاة التحقيق وفق النصوص املوجودة حالياً في قانون 

اإلجراءات اجلزائية اللبناني؟.  

املطلب الثاني
وجوب احترام احلقوق األساسية لألفراد

يشكل قانون اإلجراءات اجلزائية اإلطار القانوني الذي يحدد اختصاصات كل من القضاة 
والنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، حيث تتمحور مهمتهم بالكشف عن عناصر 
حددها  التي  الطرق  مختلف  إل��ى  التوسل  ذل��ك  سبيل  في  ولهم  وقوعها،  ح��ال  اجلرمية 
القانون بهدف جمع األدلة والقرائن املفيدة في إظهار احلقيقة، إلى جانب البحث في جميع 

األماكن التي ميكن العثور فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيداً للتحقيق)22(.

أنه: »يتولى الضباط  اللبناني  47 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية  املادة  فقد نصت 
فيها  العامة  النيابة  تكلفهم  التي  املهام  العامة،  النيابة  مساعدي  بوصفهم  العدليون، 

)19( د. محمد حبحب، املرجع السابق، ص.9
)20( راجع بالتفصيل حول هذه الوسائل، محمود عبد الرحمن محمود، ورقة فنية حول تهديدات البنية 

التحتية احلرجة للمعلومات، جامعة عني شمس، اإلسكندرية، ص 3 وما يليها.
)21( أُنشئ  هذا املكتب مبوجب مذكرة خدمة رقم 204/609 ش2 تاريخ 2006/3/8. 

)22( د. محمود جنيب حسني، املرجع السابق، ص451 وما يليها.
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إلى  الرامية  بالتحريات  املعلومات عنها والقيام  استقصاء اجلرائم غير املشهودة وجمع 
كشف فاعليها واملسهمني في ارتكابها وجمع األدلة عليهم، مبا يستلزم ذلك من ضبط 
علمية  ودراس���ات  اجل��رائ��م  وق��وع  أماكن  على  حسية  كشوفات  وإج���راء  اجلرمية  امل��واد 
في  الكويتي  املشرع  حدد  السياق  ذات  وفي  ومعالم...«،  آثار  من  خلفته  ما  على  وتقنية 
اجلزائية  واحملاكمات  ب��اإلج��راءات  اخل��اص   1960 لسنة   17 رق��م  القانون  من   39 امل��ادة 
أعمال مأموري الضبط القضائي، وذلك: »بإجراء التحريات الالزمة للكشف عن اجلرائم 
ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات الزمة. ثانيا - تنفيذ أوامر سلطات 
التحقيق واحملاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات واحملاكمات. ثالثا - تولي من ثبت له من 

رجال الشرطة صفة احملقق للتحقيق في األحوال التي ينص فيها القانون على ذلك«.

إال أن تطبيق اإلجراءات املذكورة في البيئة الرقمية يظهر عدم فاعليتها في الوصول إلى 
النتائج املرجوة، بل ميكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرضية في بعض األحيان)23(، ال سيما 
إذا أخذنا بعني االعتبار أن املشرع ارتأى من خالل هذه القواعد إيجاد توازن جدي بني 
املصلحة العامة املتمثلة بالبحث عن احلقيقة وحتقيق الردع العام وبني املصلحة الفردية 
املتمثلة في احلفاظ على احلياة اخلاصة لألفراد وحرياتهم الشخصية. هذا التوازن يجد 
أصول  قانون  في  عليها  املنصوص  القواعد  اللبناني)24(،  الدستور  إلى  إضافة  سنداً  له 
احملاكمات اجلزائية)25( والقانون رقم 140 الصادر في 1999/10/27 الرامي إلى صون 
احلق في سرية املخابرات. لكن املتغيرات اجلارية بفعل الثورة التكنولوجية وعدم وضع 
نصوص قانونية مباشرة تستهدف العالم الرقمي يقودنا كباحثني إلى التساؤل عن مدى 
صالحية النصوص التقليدية املوجودة حالياً ملواجهة اجلرمية اإللكترونية دون التعرض 

)23( Serge Migaryon، Trois ans de constats et de saisies informatiques: un états de 
lieu، Colloque، CNEJITA، 242012/5/، p 9.

أنه: »ال  الكويتي  الدستور  31 من  املادة  اللبناني، وكذلك نصت  الدستور  14 من  13 واملادة  املادة   )24(
يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو حتديد اقامته أو تقييد حريته...« واملادة 39 التي 
نصت على أن: » حرية املراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فال يجوز 
مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إال في األحوال املبينة في القانون وباإلجراءات املنصوص عليها 
الدولية،  واإلعالنات  واملعاهدات  االتفاقيات  في  سندها  جتد  اخلاصة  احلياة  حماية  أن  كما  فيه«. 
األميركي  واالعالن   ،)17 )املادة   1966 عام  الصادر  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي  كالعهد 
حلقوق اإلنسان )املادة 5(، واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان )املادة 8(، واإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان )املادة 12(، وامليثاق العربي حلقوق اإلنسان )املادة 21(.
)25( املادتان 48 و107 واملادة 400 وما يليها.
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)الفرع  الشخصية  واحلرية  األول(  )الفرع  اخلاصة  باحلياة  املتعلقة  األف��راد  حقوق  إلى 
الثاني(.

الفرع األول
احترام احلق في اخلصوصية

إن أول ما تستهدفه سلطة التحقيق في بحثها عن األدلة هو أجهزة احلواسيب اخلاصة 
باجلاني أو املجني عليه، أو حتى احلواسيب واألنظمة املعلوماتية اخلاصة مبقدم اخلدمة، 
أن ترتكب من  بد  الذكية، فأي جرمية معلوماتية ال  الهواتف  أن نستثني  دون  هذا طبعاً 
خالل هذه األدوات التي تعتبر مصدراً غنياً ألدلة اجلرمية)26(، لكن في ذات الوقت ميكن 
وأسرارهم  ورغباتهم  األف��راد  بنشاطات  تتعلق  هائلة  معلومات  على  أحياناً  حتتوي   أن 
املتعلقة باحلياة  البيانات  إطار  املعلومات جميعها تدخل ضمن  الشخصية واملهنية، هذه 

اخلاصة للفرد)27(. 

ويعني احترام احلياة اخلاصة عدم املساس بكل ما يعتبره الفرد خاصاً به وال يريد من 
أحد االطالع عليه أو الغوص بتفاصيله إال برضاه، ويشمل هذا احلق حرمة املنزل وسرية 
اللبناني  الدستور  من   8 املادة  نصت  وقد  املختلفة)28(،  بأنواعها  واالتصاالت  املراسالت 
قانون  من   9 امل��ادة  ونصت  القانون«.  حمى  وفي  مصونة  الشخصية  »احلرية  أن:  على 
باملرسوم  الصادر  والبرق  للبريد  العامة  املديرية  في  واملالية  اإلداري��ة  األص��ول  تنظيم 
االشتراعي رقم  59/126 تاريخ 1959/6/12 على أن: »سر املراسالت البريدية مصون 

ال يجوز إفشاؤه«.
املتمثل  احملققني  ”فعل  أن:  الفرنسية  التمييز  محكمة  قررت  احلق،  لهذا  واحتراما  كذلك 

النهضة،  دار  املعلوماتي،  املتهم  وضمانات  اآللي  احلسب  نظم  تفتيش  أحمد،  الاله  عبد  هاللي  د.   )26(
جرائم  في  اجلنائية  اإلجراءات  مبادئ  حجازي،  بيومي  الفتاح  عبد  د.  ص81،   ،2008 القاهرة، 
207، د. أسامة العبيدي، التفتيش  2007، ص  الكمبيوتر واإلنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 
عن الدليل في اجلرائم املعلوماتية، املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، العدد 58، الرياض، 

ص 109.
)27( للمزيد حول هذا املوضوع راجع : د. هانيا فقيه، حماية احلق في اخلصوصية املعلوماتية، دراسة 
حتليلية لواقع احلماية وحتديات العصر، بيروت،  2018، ص 3، منشور في القاعدة البيبليوغرافية، 

مركز املعلوماتية القانونية، اجلامعة اللبنانية.
الثاني،  اإلنسان: اجلزء  الدولي حلقوق  القانون  املوسى،  )28( د. محمد يوسف علوان، ومحمد خليل 

احلقوق احملمية، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، 2007، ص 289.



تطبيق القواعد الجزائية اإلجرائية  على الجريمة اإللكترونية: تحديات وآفاق

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس 9 - 10 مايو  4102018

استخدامها  أج��ل  من  خاصة  ملكية  داخ��ل  امل��وج��ودة  السيارات  لوحات  أرق��ام  بتصوير 
لتحديد هوية شخص مشتبه فيه هو مخالف لنصوص قواعد اإلجراءات اجلنائية ويعتبر 
انتهاكا على احلياة اخلاصة“)29(، واعتبرت أيضاً أن: »قيام احملققني باعتراض االتصاالت 

في مرحلة التحقيق األولي يشكل اعتداًء على حريات وخصوصيات األفراد«)30(.
الضبط  مأموري  أو  العدلية  الضابطة  أشخاص  على  التزاما  اللبناني  املشرع  فرض  لقد 
كانت  وإال  والضبط  التفتيش  بإجراءات  قيامهم  أثناء  األف��راد  حقوق  باحترام  القضائي 
تلك اإلجراءات باطلة)31(، فاملبدأ العام يقضي أن أي مساس باحلياة اخلاصة لألفراد أو 
الضابطة  استناد  لكن  للقانون)32(،  مخالفاً  جاء  إذا  مشروعاً  يعد  ال  الشخصية  حرياتهم 
يعرض  اإللكترونية  اجلرائم  عن  الناجتة  األدلة  جلمع  حالياً  املوجودة  املواد  إلى  العدلية 
إجراءاتها في بعض األحيان للبطالن بسبب عدم مواءمة هذه املواد مع الطبيعة غير املادية 
التي تتمتع بها هذه اجلرائم )ثانياً(، وكذلك األمر، أن القانون رقم 1999/140 الرامي إلى 
صون احلق في سرية املخابرات أجاز اعتراض االتصاالت ومراقبتها بأمر من القضاء، 
لكنه يقتضي بحث حدود هذا احلق املمنوح لرجال الضابطة العدلية إذا ما مت االستناد إلى 

القانون املذكور عند اللجوء إلى املراقبة اإللكترونية )أوالً(.

أوالً- حق اخلصوصية في مواجهة القواعد املتعلقة مبراقبة االتصاالت:  
تعتبر املراقبة عن طريق اعتراض االتصاالت أو التنصت سيفا ذو حدين، فهي من جهة 
التحضيرية  األعمال  وكشف  اجلرمية  أدل��ة  لضبط  احملققون  إليها  يلجأ  ناجعة  وسيلة 
التي تسبق األفعال اإلجرامية، ومن جهة أخرى تعتبر وسيلة خطرة نظراً لقدرتها على 
الدخول في تفاصيل حياة الفرد اخلاصة وكشف ما حتتويها من أسرار)33(. لقد نصت 

  )29(Cass.Crim 21 ،mars ،2007 n ،89.444-06.Bull.crim ،2007 ،n89.
)30(  Cass.Crim، 27  fev. 1996، Bull.crim. 1996، n.93

)31( تنص املادة 105 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أن: » كل تفتيش يجري خالفاً لألصول 
املبينة آنفاً يكون باطالً. تبطل تبعاً له إجراءات التحقيق املسندة إليه«.

)32( Cyberlex et CECYF، Rapport sur “ la procédure pénale face aux évolutions de 
la cybercriminalité et du traitement de la preuve numérique”، 242018/1/، p.10

)33( د. نادر عبد العزيز شافي،  بني احترام احلريات الشخصية ومراعاة مصلحة الدولة واألمن الوطني، 
مجلة اجليش، 2007، عدد 263، ص وما يليها، د. شيماء عطالله، تراجع احلق في اخلصوصية في 
مواجهة االتصاالت اإللكترونية، بحث مقدم الى املؤمتر العلمي الثاني لكلية القانون الكويتية العاملية، 
منشور مبجلة كلية القانون الكويتية العاملية، العدد )10(، السنة الثالثة، يونيو 2015، الكويت، ص 

501 وما يليها.
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اجل��اري داخلياً  التخابر  ” احلق في سرية  أن:   140/99 القانون رقم  األول��ى من  امل��ادة 
وخارجياً من وسائل االتصال السلكية أو الالسلكية )األجهزة الهاتفية الثابتة، واألجهزة 
املنقولة بجميع أنواعها مبا فيها اخلليوي، والفاكس، والبريد اإللكتروني..( مصون وفي 
حمى القانون، وال يخضع ألي نوع من أنواع التنصت أو املراقبة أو االعتراض أو اإلفشاء 
ويحدد  يحددها  التي  الوسائل  وبواسطة  القانون  هذا  عليها  ينص  التي  احل��االت  في  إال 
والسالئف  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  قانون  من   174 املادة  أشارت  كما  أصولها“)34(. 
1998/673 إلى كيفية مراقبة االتصاالت الهاتفية والتنصت عليها في إطار ضبط  رقم 
الصادر  اللبناني  الوطني  الدفاع  قانون  من   2 امل��ادة  أج��ازت  وكذلك  امل��خ��درات.  جرائم 
مخابرات  على  التنصت  على   1983/9/16 تاريخ   83/102 رقم  االشتراعي  باملرسوم 

املواطنني واتصاالتهم عند اعالن حالة التأهب أو التعبئة)35(.

ونص املشرع الكويتي في املادة 46 من قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم 
االتصاالت وتقنية املعلومات على أنه: ”يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها كما يحظر 
بيعها أو عرضها للبيع وال يجوز لغير اجلهات الرسمية املختصة والتي يصدر بتحديدها 
استعماله  اجلهات  هذه  من  ألي  يجوز  ال  كما  بأنواعها،  التنصت  أجهزة  حيازة  مرسوم 
العامة وذلك في احلاالت ووفقا لإلجراءات  النيابة  بدون احلصول على إذن مسبق من 

واألحكام املنصوص عليها في قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكويتي“.

املكلفة  السلطة  وأصبحت  والتنصت،  الرصد  عمليات  املعلومات  تكنولوجيا  سهلت  لقد 
تعسف  على  ينطوي  ”رصداً  األف���راد  رص��د  تستطيع  حديثة  م��ع��دات  متتلك  باملراقبة 

)34( فنصت على أنه: » للضابطة العدلية، مبوافقة النيابة العامة، أن تضع حتت املراقبة أو التنصت خطوط 
الهاتف التي يستعملها أشخاص تتوافر دالئل جدية تفيد اشتراكهم في إحدى جرائم املخدرات. لكنه 
ال ميكن اعتبار املكاملات التي حصل عليها بهذه الطريقة كإقرار، بل يستفاد منها في رصد حتركات 

اجلناة وحسب واالستفادة من ذلك لكشف اجلرمية«.
)35( لقد نصت على أنه: »إذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة 
من السكان للخطر، ميكن إعالن حالة التأهب الكلي أو اجلزئي، أو حالة التعبئة العامة أو اجلزئية، 
وتعلن التدابير مبراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناًء على توصية املجلس األعلى للدفاع، وميكن أن 
تتضمن أحكاماً خاصة تهدف إلى: تنظيم مراقبة النقل واالنتقال واملواصالت واالتصاالت. وميكن 
االستنتاج من هذا النص حق الدولة في احلاالت املشار اليها في التنصت على مخابرات املواطنني 
حاالت  في  مراسيم  مبوجب  ذلك  يكون  أن  على  التعبئة،  أو  التأهب  حالة  اعالن  عند  واتصاالتهم 

استثنائية محصورة وضيقة جداً«.
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مراقب“)36(،  أنه  حتى  يعرف  أن  الفرد  على  يتعذر  قد  أنه  حتى  اخلصوصية،  واقتحام 
مراقبة  تتيح  التي  شيبر“  ”باكيت  كتكنولوجيا  اإلنترنت  ملراقبة  خاصة  أنظمة  فهناك 
تويتر،  فيسبوك،  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  املستخدمني  تفاعالت  ورص��د 
كلمات  وحتى  املستخدمني  وأسماء  هويات  كشف  وتستطيع  وسكايب)37(،  ميل،  غوغل 
Packet Sniffer( تستخدم في التنصت على احلزم   ( السر. كما أن هناك برامج تدعى 
الواردة والصادرة إلى ومن حساب معني وحفظ نسخة منها. كما أن هناك أيضاً شبكة 
االتصاالت  على  التجسس  مهمتها   )Echelon( تسمى  خ��ط��ورة  أكثر  عاملية  جتسس 
الرقمية السلكية والالسلكية واالتصاالت عبر األقمار الصناعية، وخطورة هذا البرنامج 
تكمن بتسجيله كل االتصاالت دون وجود عنصر بشري في عملية املراقبة، حيث يعمل 

بدون توقف في رصد كل شيء)38(.

القوانني  غطاء  حتت  اليوم  الوسائل  تلك  تستخدم  لبنان  في  األمنية  األجهزة  كانت  إذا 
املوجودة حاليا، إال أن هذه القوانني ال تشمل كافة املعايير التي تتناسب مع البيئة احلديثة 
فالقدرات  الشعبية)39(،  والرقابة  والشفافية  التناسب  مبدأ  سيما  ال  االتصاالت،  ملراقبة 
املستخدمة في عمليات املراقبة تتجاوز اإلطار الذي رسمها لها القانون، فعلى سبيل املثال 
جند أن اإلجراءات املنصوص عليها في القانون احلالي محكومة من حيث النطاق الزماني 
واملكاني، مبعنى آخر فإن أي رقابة تستند إلى القانون رقم 99/140 بحاجة إلى إذن من 
قاضي التحقيق الذي يسمح للضابطة العدلية بالقيام به في حدود زمنية معينة40، بحيث 

)36( راجع التقرير املعد من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول »تعزيز وحماية احلق في حرية الرأي 
والتعبير«، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الثالثة والعشرون، 2015، ص 5.

تبادل  منظمة  قبل  من  معد  لبنان«،  في  اخلصوصية  »حق  حول  تقريراً  اخلصوص:  بهذا  راجع   )37(
اإلعالم االجتماعي اخلصوصية الدولية، جمعية االتصاالت التقدمية، 2015، بند 15.

)38( للمزيد حول هذا املوضوع راجع: د. وليد سليم، ضمانات اخلصوصية في اإلنترنت، دار اجلامعة 
اجلديدة، اإلسكندرية، 2012، ص 184 وما يليها.

)39( إن املبادئ الدولية لتطبيق حقوق اإلنسان فيما يخص مراقبة االتصاالت هي: القانونية، مشروعية 
الغرض، الضرورة، املالءمة، التناسب، السلطة القضائية، الكفء، احملاكمة العادلة، إخطار املستخدم، 
ضد  ضمانات  الدولي،  التعاون  ضمانات  ونظمها،  االتصاالت  سالمة  الشعبية،  الرقابة  الشفافية، 
اإلنسان  حلقوق  الدولية  باملبادئ  اخلاص  التقرير  اخلصوص  بهذا  راجع  القانوني،  غير  النفاذ 

 https://necessaryandproportionate.org/principles :املنشور على املوقع التالي
االجراء  يتناولها  التي  االتصال  وسيلة  باالعتراض  القاضي  »يحدد  أنه:  على  منه   3 املادة  نصت   )40(
واجلرم موضوع املالحقة أو التحقيق، واملدة التي تتم خاللها عملية االعتراض على أال تتجاوز هذه 

املدة الشهرين، وعلى أن ال تكون قابلة للتمديد إال وفق األصول والشروط عينها«. 
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ال تبقى املدة الزمنية للمراقبة واالعتراض منوطة برغبة الضابطة العدلية. كما ويجب أن 
يحدد من حيث النطاق املكاني ومن حيث األشخاص، وأال جترى بطريقة جزافية تطال 
الواقع  املراقبة. لكن  التي جتري بسببها  أية عالقة باجلرائم  الذين ليس لهم  األشخاص 
داتا  على  باحلصول  الداخلية  ل��وزارة  احلكومة  فإجازة  األح��ك��ام،  تلك  يخالف  العملي 
أنه ليس هناك أية شفافية حول كيفية استخدامها  االتصاالت يبقى محل نظر، ال سيما 
واستغاللها، وقد كان للهيئة القضائية املستقلة قراراً قضى ب� »عدم املوافقة على قرارات 
املعلومات  داتا  كامل  طلب  وثائق  أن  الهيئة  رأت  حيث  قانونيتها«،  لعدم   )...( االعتراض 
»مبا تضمنته من طلبات عامة وشاملة ال تخدم عملية متابعة الشبكات األمنية واإلرهابية 
املشبوهة التي تبرر مثل هذه الطلبات، وإمنا بعكس ذلك فإنها تشكل مساساً باحلريات 
الفردية التي كفلها الدستور وصانها القانون رقم 99/140، ذلك أنها جتعل أشخاصا ال 

عالقة لهم بالشبكات اإلرهابية عرضة خلرق سرية اتصاالتهم لو بحدها األدنى«)41(.

تنص املادة 51 من القانون رقم 58 لسنة 2015 املعدل لبعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 
2014 على أن: »تعتبر املكاملات الهاتفية واالتصاالت اخلاصة من األمور السرية التي ال 
يجوز انتهاك حرمتها وال يجوز إخضاعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إال بعد احلصول 
مصلحة  استدعت  متى  العامة  للنيابة  ويجوز  املختصة  القضائية  السلطة  من  إذن  على 
التحقيق في جرمية ما إصدار أمر تعقب مصدر املوجات، )...( ويجب أن يتضمن األمر 
ما  على  تزيد  ملدة  األمر  ذلك  يستمر  وال  مصدرها  تعقب  امل��راد  للموجة  واضحاً  حتديداً 
تقتضيه ضرورة التحقيق«. يتبني من املادة املذكورة أن املشرع الكويتي كفل احلق في 
سرية التخابر باعتباره متعلقا بحق اخلصوصية، ولم يسمح بإجراء أي نوع من أنواع 
االعتراض إال بعد وقوع جرمية، مبعنى آخر ال جتيز املادة املذكورة أعاله إطالقاً التنصت 
على االتصاالت إذا لم يكن هناك جرمية قد وقعت بالفعل، وهذا ليس إال صورة من صور 
لكن من  املجتمع.  األفراد وحقوق  التوازن بني حريات  احترام  بكيفية  املتعلقة  الضوابط 
ناحية أخرى يؤخذ على املادة املذكورة عدم حتديد نقطتني مهمتني: أولهما: إباحة تعقب 
مصدر املوجات لفترة زمنية غير محددة على عكس ما فعله املشرع اللبناني في املادة 3 
من القانون رقم 99/140، التي حددت مدة اعتراض االتصاالت بشهرين قابلة للتمديد، 
بالتقيد مبهلة  التزام احملقق  للتمديد محل نظر، حيث يقتضي برأينا  وتبقى عبارة قابلة 

 2012 آذار/مارس   21 تاريخ  االتصاالت  ملراقبة  املستقلة  القضائية  الهيئة  عن  الصادر  القرار   )41(
05-reply%20-04-2012/www.mpt.gov.lb/.../2012 التالي:  املوقع  على  منشور 

on%20total%20tel



تطبيق القواعد الجزائية اإلجرائية  على الجريمة اإللكترونية: تحديات وآفاق

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس 9 - 10 مايو  4142018

التمديد.   أعلى بعد بحثها اجلدوى من  بيد سلطة قضائية  التمديد  الشهرين فقط وجعل 
زمنية  فترة  حتديد  يقتضي  كان  حيث  »فضفاضاً«،  يبقى  التحقيق«  يقتضيه  »ما  فتعبير 
معينة تكون كافية لتحقيق املهمة املبتغاة وعدم ترك األشخاص محل التعقب رهينة بيد 
سلطة التحقيق التي متلك وحدها القرار بإنهائه أو إبقائه األمر الذي يفقد معه القصد الذي 
احلياة  على  واحلفاظ  التخابر  سرية  صون  وهو  امل��ادة  هذه  من  الكويتي  املشرع  ابتغاه 

اخلاصة لألفراد. 

أما النقطة الثانية فتتمحور حول عدم حتديد املادة املذكورة لنوع اجلرمية، أي أنه يحق 
وليت  عليها.  العقاب  ومدة  اجلرمية  نوع  كان  مهما  االتصاالت  بتعقب  التحقيق  لسلطة 
اعتراض  يجيز  ال  ال��ذي  السياق  ه��ذا  في  اللبناني  نظيره  ح��ذو  يحذو  الكويتي  املشرع 

االتصاالت مبناسبة التحقيق باجلرائم التي تقل مدة العقاب عليها عن سنة)42(.

بعض  في  اخلصوصية  ح��دود  تتعدى  قانونية  إشكاليات  اإللكترونية  املراقبة  وتثير 
األحيان، فقد ينتج عن استخدام بعض برامج املراقبة تغيير أو حتريف في محتوى »داتا« 
)بيانات( االتصاالت بصورة مقصودة أو غير مقصودة، مما يؤثر ذلك سلباً على صحة 

هذا الدليل أمام القضاء إذا استطاع  الشخص املعني إثبات ذلك.

اآلنف  النحو  على  االتصاالت  مراقبة  إلى  التحقيق  سلطات  جلوء  إن  القول،  وخالصة 
الذكر من أجل جمع األدلة املتعلقة باجلرمية أو تتبع الفاعلني تصطدم مببدأ قانوني عاملي 
وهو احلق في اخلصوصية، وانتهاك هذا احلق ميكن أن يؤدي إلى جتريد هذه األدلة من 

مشروعيتها، وبالتالي إهمالها من قبل القضاء.

 ثانياً- حق اخلصوصية في مواجهة إجراءات الضبط والتفتيش:
و47   33 املادتني  في  والتفتيش  الضبط   أحكام  اجلزائية   احملاكمات  أصول  قانون  حدد 
واملواد املمتدة من 98 حتى 105، وحتصر هذه املواد إجراء البحث عن الدليل ضمن نطاق 
كشف  على  تساعد  التي  واألدل��ة  املعلومات  وحتريز  جمع  يستهدف  الذي  التفتيش  أمر 
متعلقة  غير  أخ��رى  وأشياء  م��واداً  وضبط  تفتيش  األم��ر  يتعدى  أن   دون  فقط،  احلقيقة 
باجلرم بشكل مباشر)43(. تثور أثناء تفتيش احلواسيب أو األنظمة املعلوماتية مسألة مهنية 
 )Principe de proportionnalité( التناسبية  مبدأ  انتهاك  عدم  في  التحقيق  سلطات 

)42( املادة 2 من القانون رقم 99/140.
)43( د. محمود جنيب حسني، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، ص538 وما يليها.
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التي  وتلك  باجلرمية  املتعلقة  األشياء  أو  املعلومات  بني  الفصل  بضرورة  يقضي  ال��ذي 
تتعلق حصراً بخصوصية اجلاني أو املجني عليه، إن كان أثناء مرحلة التفتيش عن الدليل 
أو أثناء مرحلة جمع وحفظ املعلومات املضبوطة وإرسالها لتفريغها ووضعها في سياق 
ممنهج في محضر التحقيق، فوفقاً للمبدأ املذكور ال يجوز االطالع على املعلومات التي 
للحق في  التحقيق احتراما  أو شخصية وغير متعلقة باجلرمية موضوع  تعتبر خاصة 

اخلصوصية وحرية األفراد باحلفاظ على بياناتهم الشخصية)44(.

أصول  قانون  من   98 امل��ادة  في  التناسبية  مبدأ  اح��ت��رام  على  اللبناني  املشرع  أك��د  لقد 
التفتيش وثائق سرية فترقم  أثناء  أنه: »إذا ضبطت  احملاكمات اجلزائية، فقد نصت على 
يحق  »ال  أنه:  على  أيضاً  ونص  وصاحبها....«.  التحقيق  قاضي  سوى  عليها  يطلع  وال 
صاحب  موافقة  دون  مضبوطة  رسالة  أو  برقية  أي  مضمون  إفشاء  التحقيق  لقاضي 
العالقة«، وحظر في املادة 100 من ذات القانون من مغبة خرق سرية املهنة أثناء التفتيش 
في معرض مالحقة احملامي. كذلك األمر، تنص املادة 33 من ذات القانون على أن: »للنائب 
العام أن يدخل إلى منزل املشتبه فيه للتفتيش عن املواد التي يقدر أنها تساعد على إنارة 
التحقيق. له أن يضبط ما يجده منها وينظم محضراً مبا ضبطه واصفاً إياه بدقة وتفصيل 
وأن يقرر حفظ املواد املضبوطة بحسب طبيعتها... وإذا وجد النائب العام أثناء التفتيش 
أشياء ممنوعة فيضبطها وإن لم تكن من املواد الناجتة عن اجلرمية أو املستعملة فيها أو 

املتعلقة بها وينظم محضراً بها على حدة“.

ويستقر اجتهاد احملاكم الفرنسية على احترام هذا املبدأ، فقد قررت محكمة التمييز أن: 
»املعلومات التي يجب على احملققني احلصول عليها هي فقط تلك التي تساعد في كشف 
التي  احلقيقة، وال يتعداها ما يتعلق بتواريخ وأماكن اإلجازات اخلاصة باملتهم وعائلته 
براءة  احملكمة  أعلنت  االجت��اه،  ذات  وفي  واستغاللها......«)45(.  لكشفها  داع  من  يكن  لم 
شخص بسب عيب في اإلجراءات بعدما تبني لها أن الشرطة علمت باجلرمية التي ارتكبها 
من خالل فيلم موجود على هاتف محمول جرى تفتيشه مبناسبة وقوع جرمية مغايرة، 
أداة  يكن  لم  ال��ذي  الهاتف  تفتيش  للشرطة  يحق  يكن  لم  بأنه  ق��راراه��ا  احملكمة  وب��ررت 
للجرمية األولى وال يؤدي تفتيشه للحصول على أدلة متعلقة بها- دون موافقة صاحب 

)44( Pierre Kayser، La protection de la vie privée par le droit، Protection du secret de 
la vie privée، 3e éd.، Paris، Economica، 1995، n° 135، p. 235.

)45( Cass.Crim.، n.0813  ،85.456- nov.2008.
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الشأن احتراما حلق اخلصوصية)46(.

وبالتالي، فإنه في ظل القانون احلالي، ال ميكن لهذا املبدأ أن يصمد بوجه الطبيعة اخلاصة 
للمعلومات املوجودة داخل احلاسوب أو النظام املعلوماتي موضوع التفتيش. فالضابطة 
العدلية تقوم بنفسها أو بواسطة خبراء في بعض األحيان بتفتيش األنظمة وفقاً لإلذن 
املمنوح لها بدخول احلاسوب أو النظام املعلوماتي، لكن ما هي الضمانة القانونية التي 
برامج  تستخدم  أنها  سيما  ال  الشخصية،  املعلومات  في  بالتفتيش  قيامها  ع��دم  تكفل 
معلوماتية قادرة على الوصول إلى أية بيانات أو معلومات موجودة وفك رموز الشيفرة 
املتعلقة بها إذا كانت محمية، من دون معرفة صاحبها أو دون إذن من الشخص الذي له 

احلق في نقل هذه البيانات)47(.

من ناحية أخرى، يثير التفتيش اإلداري الذي يسمح به القانون أثناء إعالن حالة الطوارئ 
إشكالية كبيرة على هذا الصعيد، حيث ميكن لغير الضابطة العدلية أو الشرطة القضائية 
أن جتري تفتيشاً، عند وجود خطر على النظام العام حتى قبل وقوع جرمية. وقد نظم 
1967، األحكام  5 آب  52 الصادر بتاريخ  اللبناني في املرسوم االشتراعي رقم  املشرع 
العرفية وحالة الطوارئ، عند تعرض الدولة للكوارث وحالة احلرب اخلارجية أو الثورة 
»انتقال  ذلك:  على  يترتب  إذ  العام،  واألمن  النظام  تهدد  واضطرابات  أعمال  أو  املسلحة 
صالحيات الشرطة إلى السلطات العسكرية التي ستمنح صالحية فورية للمحافظة على 
تفتيش  مثل  العادية،  القانونية  الشرعية  لقواعد  متجاوزة  صالحياتها  وتصبح  األم��ن، 
السلطة  »تتحرر  ال��ط��وارئ،  حالة  أثناء  إنه  حيث  ونهاراً....«)48(،  ليال  واملساكن  املنازل 
اإلدارية من موجب مراعاة أحكام القوانني واألنظمة، مبا في ذلك احلريات العامة املكفولة 
 ، التجارة  حرية  أو  الفردية  امللكية  أو  الشخصية  احلرية  من  كاحلد  وقانونياً،  دستورياً 

شرط أن تكون تدابيرها محصورة بالظرف الذي أمالها وضمن مواجهته«)49(.

وكانت قد أثيرت مسألة تفتيش املعلومات اإللكترونية في فرنسا من قبل السلطة اإلدارية 

)46( Cass.Crim.، n.1530  ،86693- mars 2016.
)47( Alain Bensoussan، L’accés des autorités aux données personnelles، Partie I، 

JTIT International، juillet 2013، n.4، p.2 et s.
)48( املرسوم االشتراعي اللبناني  رقم 52 الصادر بتاريخ 5 آب / أغسطس 1967.

)49( د. يوسف سعد الله اخلوري، القانون اإلداري العام - اجلزء الثاني - القضاء االداري - مسؤولية 
السلطة العامة، ط2، بيروت، 1998، ص143.
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أثناء حالة الطوارئ، فقد صدر حديثاً القانون  رقم 2016/987 الصادر في 2016/7/21 
املعدل للقانون رقم 55/385 الصادر بتاريخ 1955/4/3 املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، 
إلكترونية تتعلق باخلطر  والذي سمح للسلطة اإلدارية بتفتيش أي بيانات أو معلومات 

الذي يهدد الصالح العام، واستغاللها بعد طلب اإلذن من القاضي اإلداري. 

وتطبيقاً للقانون املذكور، قام قائمقام )Prefet( قطاع مدينة )Allier( الفرنسية بإعطاء 
التي  اإلرهابية  التهديدات  أعاله، بحجة  املذكور  الطوارئ  قانون  إلى  استنادا  إداري  إذن 
تعرضت لها فرنسا مؤخراً، حيث كان هذا اإلذن معلال باحلفاظ على األمن والنظام العام. 
املعني  للشخص  احملمول  الهاتف  داخ��ل  املوجودة  املعلومات  نسخ  مت  التفتيش،  وأثناء 
والتحفظ عليها لدى املسؤول عن إجراء التفتيش، دون استغاللها بانتظار اإلذن بذلك من 
القضاء. لكن قاضي العجلة في احملكمة اإلدارية املختصة رفض إعطاء اإلذن بحجة عدم 
الداخلية  املعلومات واستغاللها)50(. طعن وزير  تلك  وقوع  جرمية تتطلب االطالع على 
باستغالل  وسمح  املنع  ق��رار  فسخ  ب���دوره  ال��ذي  ال��دول��ة  مجلس  أم��ام  امل��ذك��ور  بالقرار 
التفتيش  »إج����راءات  أن:  واعتبر   ،2016/7/21 رق��م  القانون  إل��ى  استنادا  املعلومات 
واحلجز واستغالل املعلومات الناجتة عنها ال يعد تعديا على احلياة اخلاصة، طاملا أن تلك 

اإلجراءات متوافقة مع املادة 11 من القانون الصادر سنة 1955«)51(. 

احلق  وفرنسا  األميركية  املتحدة  الواليات  من  كل  في  القانون  أعطى  أخ��رى،  ناحية  من 
على  اخلدمة  وم��وردي  االجتماعي  التواصل  مواقع  شركات  إجبار  التحقيق  لسلطات 
املادة  تقدمي معلومات مخزنة لديهم دون حاجة للحصول على أمر قضائي. فقد نصت 
بوضع  اخلاصة  املؤسسات  إل��زام  على  الفرنسي  اجلزائية  اإلج��راءات  قانون  من   2-60
جميع املعلومات التي تساعد في كشف احلقيقة بتصرف سلطات التحقيق، وكذلك منح 
سلطات  األميركي   1986 سنة  الصادر   Communication Act The Stored قانون 
التحقيق القدرة على إجبار مزودي اخلدمة على تسليم املراسالت والتغريدات التي يقوم 
بها األفراد، إضافة إلى السجالت املتعلقة بالزبائن مثل االسم والعنوان وذلك في حاالت 
محددة)52(. لكن القانون ذاته يوفر حماية للحياة اخلاصة لألفراد، من خالل حتديد مدة 

)50( Juge des référés du tribunal administrative، ordonnance n:1601380 du 8 août 2016.
)51( CE، ordonnance du 12 août 2016، ministère de l>intérieur c/ M. B...،n: 402348.
اإلثبات  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  مواقع  من  املتحصلة  األدلة  الرواشدة،  حمدان  سامي   )52(

اجلنائي: دراسة في القانونني اإلجنليزي واألميركي، املرجع السابق، ص 14 وما يليها. 
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أو أقل بعد احلصول على إذن بذلك. وإذا  180 يوماً  االحتفاظ باحملتوى إلكترونياً وهي 
اضطرت تلك األجهزة إلى االحتفاظ بتلك السجالت أكثر من هذه املدة، تكون مجبرة  إما 
احلصول على إذن إداري، أو احلصول على أمر من احملكمة املختصة مبوجب املادة 2703 

)d( من القانون املذكور أعاله.

الفرع الثاني
احترام احلرية الشخصية لألفراد

لتدخل  أح��د  يعّرض  »ال  أن��ه:  على  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلع��الن  من   12 امل��ادة  تنص 
تعسفي في حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على شرفه أو 
سمعته. ولكل شخص احلق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت«. كما 
أنه يتبني من مفهوم املادة 14 من الدستور اللبناني أن حماية الفرد من التدخل في حياته 

اخلاصة ومراسالته واتصاالته مصانة. 

وفي الكويت، أكد املشرع على احترام هذا احلق املصان في الدستور)53(، ويتبني ذلك من 
85 املعدل لبعض  2014 والقانون رقم  37 لسنة  القانون رقم  خالل مقارنة بسيطة بني 
التعديل  في  ورد  حيث   ،)54(  3 امل��ادة  من  م  البند  سيما  ال   ،2015 عام  والصادر  أحكامه 
الشخصية“، حيث جاء  الدستوري في كفالة احلرية  للحق  إعماالً  ”وذلك  إضافة عبارة 
هذا التعديل ليؤكد حرص املشرع على حماية الفرد من أي انتهاك حلرياته وخصوصياته 

حتى ولو كان ذلك مبناسبة قيام السلطة العامة بإجراءات ينص عليها القانون.

يجدر القول إنه في غير حاالت اجلرمية  املشهودة، ال مينح  إذن التفتيش إال بعد التأكد من 
وقوع جرمية)55(، وهذا يعني أنه يجب أن يكون قد أجرى مسبقاً استقصاءات كافية للتأكد 
من ارتكاب شخص جلرمية معينة جتنباً لوقوع خطأ يؤدي إلى املساس بحرية الشخص 
إجراء  طبعاً  العدلية  الضابطة  ومبساعدة  العامة  النيابة  باستطاعة  ك��ان  ف��إذا  املعني. 
التقليدية، فكيف ميكن أن تقوم بذلك مبناسبة  االستدالالت الالزمة في حاالت اجلرائم 
دون  الكافية  األدل��ة  على  حتصل  أن  ميكن  وكيف  اإلنترنت،  شبكة  على  جرمية  وق��وع 

)53( تنص املادة 30 من الدستور الكويتي على أن«احلرية الشخصية مكفولة«.
58 لسنة  2014 املعدل بالقانون رقم  37 لسنة  3 )البند م( من القانون اللبناني رقم  )54( تنص املادة 
2015 على أن: » تعقب مصدر أي موجة راديوية للتحقق من ترخيص ذلك املصدر دون املساس 

بسرية الرسائل....، وذلك إعماالً للحق الدستوري في كفال احلرية الشخصية«. 
)55( د. محمود جنيب حسني، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، ص451 وما يليها.
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الدخول إلى حاسوب املشتبه فيه، واالستناد إلى أي دليل إلثبات التهمة عليه، وقد أثيرت 
هذه املسألة في لبنان مؤخراً، وما لبثت أن حتولت إلى قضية رأي عام عرفت ب »قضية  
زياد عيتاني«، حيث تتلخص وقائع الدعوى بقيام جهاز أمن الدولة باتهام ممثل مسرحي 
) 56()screenshot( إلى صورة  استنادا  إسرائيل،  التعامل مع  يدعى زياد عيتاني بجرم 

تظهر تواصل هذا األخير مع ضابطة إسرائيلية، فتم توقيفه بجرم التعامل واالدعاء عليه 
والتحقيق معه ما يقارب الثالثة أشهر، ليتبني أخيراً أن الشخص املذكور بريء وال عالقة 
اللبنانيات  الضابطات  إحدى  بها  قامت  انتقام  لعملية  ضحية  إال  كان  وما  باملوضوع،  له 
والضابطة  زياد  بني  وهمية  محادثة  إجراء  استطاع  الذي  معلوماتي  قرصان  مبساعدة 

اإلسرائيلية)57(.

كما أن عادة ما تكون األنظمة املعلوماتية أو احلواسيب مزودة بنظام حماية أو كلمة سر 
إمكانية  يثور تساؤل حول مدى  له، ولذلك  حتول دون دخول أي شخص غير مصرح 

احملققني إكراه هذا األخير على اإلفصاح عن كلمة السر أو إجباره على فك الشيفرة ؟

يقودنا هذا السؤال إلى البحث في مسألتني هامتني: املسألة األولى متعلقة مببدأ عدم إجبار 
املتهم على تقدمي دليل ضد نفسه،  هذا املبدأ املكرس في الفقرة 3 من املادة 14من العهد 
الدولي املتعلق بحقوق اإلنسان املدنية والسياسية الصادر بتاريخ 1966/12/16 والتي 
بذنب«،  االعتراف  أو  الشهادة ضد نفسه  الشخص على  إكراه  »ال يجوز  أنه:  تنص على 
إذ أن إفصاح الشخص املتهم أو املشتبه فيه عن كلمة السر أو إعطاء احملققني مفتاح فك 
الشيفرة كأمنا هو عمل يقوم فيه باالعتراف على نفسه عبر تقدمي األدلة التي تثبت إدانته، 

في حني أن هذه املهمة مناطة حصراً في سلطتي االدعاء واالتهام دون غيرهما)58(.

الثانية، فتتعلق مبدى احترام مبدأ حق املتهم في الصمت)59( الذي يستند إلى  أما املسألة 
قرينة البراءة، املصدر األساسي جلميع الضمانات املقررة للمتهم أو للمشتبه فيه. فهو 

)56( علماً أن القضاء الغربي يجمع على عدم قبول هذا الدليل كوسيلة إثبات.
)57( قضية زياد عيتاني تثير شكوكاً بنزاهة األمن، تقرير منشور على العربية نيوز، بتاريخ 2018/1/5 

/com.skynewsarabia.www//:https :منشور على املوقع التالي
)58( P.Quarré، Le droit au silence، J.T.، 1974، p. 526. R.Garnon et A. Garnon، note 

sous l’arrêt J.C.P.، 1993، II، n° 22.073، p.244
)59( ناير نبيل عمر، احلماية اجلنائية للمحل اإللكتروني في جرائم املعلوماتية، دار اجلامعة اجلديدة، 
132. هاللي عبدالاله أحمد، تفتيش نظم احلاسب اآللي وضمانات املتهم  2012، ص  اإلسكندرية، 

املعلوماتي، ط 2، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 2008، ص 160.
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مبثابة الدستور األساسي لضمان حريته الشخصية وتدعيم موقفه أمام جهة اإلدعاء، 
فأصل البراءة يعني أن القاضي و سلطات الدولة كافة يجب عليها أن تعامل املتهم، و تنظر 
إليه على أساس أنه لم يرتكب اجلرمية محل االتهام ما لم يثبت عليه ذلك بحكم قضائي 

غير قابل للطعن بالطرق العادية)60(.

الدعوى  السكوت في مختلف مراحل  املتهم في  اللبناني كرس مبدأ حق  املشرع  أن  كما 
أصول  قانون  من   41 امل��ادة  نصت  حيث  األول��ي،  التحقيق  مرحلة  في  سيما  ال  اجلزائية 
احملاكمات اجلزائية على أنه: ”..له أن يستجوب املشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة 
واعية حرة ودون استعمال أي وجه من وجوه اإلكراه ضده. إذا التزم الصمت فال يجوز 
إكراهه على الكالم“)61(. وكذلك أكد املشرع الفرنسي على هذا احلق في املادة 1-63 من 
لها  كان  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  احملكمة  لكن  الفرنسي.  اجلزائية  اإلج��راءات  قانون 
عليها  املنصوص  األساسية  ”احلقوق  أن:  أعلنت  حيث  احلجج،  هذه  حيال  مغاير  رأي 
ليست  أو ضمناً،  اإلنسان، صراحًة  األوروبية حلقوق  االتفاقية  السادسة من  املادة  في 
العامة  السلطات  كانت  إذا  مقبوالً  يعد  احلقوق  لهذه  احملدود  التقييد  وإن  مطلقة،  حقوقاً 
القيود  أن هذه  قد استهدفت من وراء ذلك حتقيق مصلحة عامة مالئمة وواضحة طاملا 
ليست  نفسه  جترمي  عدم  في  اإلنسان  وحق  املوقف،  يتطلبه  مما  أكثر  ليست  املفروضة 
من احلقوق التي وردت بصورة صريحة في االتفاقية، كما أنه ليس من احلقوق املطلقة، 
وبالتالي ميكن تقييده إلقامة التوازن بني احلق في احملاكمة العادلة وحماية املجتمع من 

خطر اإلجرام“)62(.

لقد حسم املشرع الفرنسي مسألة إمكانية الدخول إلى املعلومات املوجودة داخل النظام 

)60( ضياء محمود، حق الصمت في الدعوى اجلزائية، مجلة جامعة البعث، 2017، املجلد 39، عدد 136، 
دمشق، ص116 وما يليها.

)61( كذلك تنص املادة 47 أنه : » إذا امتنعوا أو التزموا الصمت فيشار إلى ذلك في احملضر وال يحق لهم 
إكراههم على الكالم أو استجوابهم حتت طائلة بطالن إفاداتهم. وتنص املادة 77 أنه: »على قاضي 
التحقيق أن يراعي مبدأ حرية إرادة املدعى عليه أثناء استجوابه وأن يتأكد من أنه يدلي بإفادته بعيداً 
عن كل تأثير خارجي عليه سواء أكان معنوياً أم مادياً وإذا رفض املدعى عليه اإلجابة والتزم الصمت 
فال يحق لقاضي التحقيق أن يكرهه على الكالم«. وأيضاً تنص املادة 180 على أنه: » إذا رفض املدعى 
عليه اإلجابة والتزم الصمت فال يحق للقاضي أو املدعي أن يكرهه على الكالم. ال يجوز للقاضي 
أن يتخذ من صمته قرينة إلدانته«. كما تنص املادة 253 على أنه: » إذا رفض املتهم اإلجابة والتزم 

الصمت فال يجوز إكراهه على الكالم«.
)62(   CEDH، 1er décembre 2009، Ahmet Engin Satir c. Turquie.
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من دون موافقة صاحب العالقة، دون أن يكون ذلك اإلجراء انتهاكا للحياة اخلاصة أو 
267-2011 الصادر  احلرية الشخصية للمشتبه فيه أو للمتهم.   فقد نص القانون رقم 
بتاريخ  2011/3/14 واملعروف بقانون LOPPSI II ، ال سيما املواد 34 و 36 و39  على 
السماح لرجال التحقيق بعد احلصول على إذن قضائي وضع أجهزة تقنية أو أي برامج 
صاحبها،  إذن  دون  حتى  املعلومات  إلى  الوصول  مهمتها  تكون  متخصصة  معلوماتية 
وكذلك الدخول إليها من أي مكان وتسجيلها والتحفظ عليها، لكن جميع هذه اإلجراءات 
تبقى حتت مراقبة القضاء، مع األخذ بعني االعتبار أن هذه اإلجراءات تتخذ فقط في حال 
اجلرائم املنظمة واجلرائم اإلرهابية واجلرائم املتعلقة باالنتهاكات اجلنسية ضد األطفال 
املتحدة  الواليات  القانون في كل من  أن  إلى  األم��وال. إضافة  تبييض  أو  وجرائم غسيل 
األميركية وفرنسا – كما ذكرنا سابقاً- أعطى احلق لسلطات التحقيق على إجبار شركات 
دون  لديهم  مخزنة  معلومات  تقدمي  على  اخلدمة  وم��وردي  االجتماعي  التواصل  مواقع 

حاجة للحصول على أمر قضائي.

املعامالت  ب��ش��أن   2014 لسنة   20 رق��م  ال��ق��ان��ون  م��ن   32 امل���ادة  نصت  األم���ر،  وك��ذل��ك 
 – قانوناً  بها  املصرح  األح��وال  – غير  »ال يجوز في  أنه:  الكويت على  اإللكترونية في 
للجهات احلكومية أو الهيئات أو املؤسسات العامة أو الشركات أو اجلهات غير احلكومية 
أو العاملني بها االطالع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أية بيانات أو معلومات شخصية 
مسجلة في سجالت أو أنظمة املعاجلة اإللكترونية.........«. وبالتالي، فإنه وفقاً ملفهوم 
املتعلقة  باملعلومات  الطلب من هذه اجلهات تزويدها  التحقيق  املخالفة، ميكن لسلطات 

باملشتبه به.

املؤسسات  هذه  من  الطلب  التحقيق  لسلطات  ميكن  القوانني  لهذه  وفقاً  أنه  واخلالصة، 
املعني  الشخص  موافقة  على  الوقوف  دون  املعلومات،  ومحتوى  السر  بكلمة  تزويدهم 
باملوضوع)63(. لذلك فإنه يقتضي على املشرع اللبناني التدخل حلسم هذا اجلدل ووضع 
قواعد صريحة يحدد من خاللها صالحيات سلطات التحقيق في هذا املجال لكي ال تبقى 

حريات األفراد وخصوصياتهم معرضة لالنتهاك.

)63( سامي حمدان الرواشدة، مرجع سابق، ص 42. 
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املطلب الثالث
وجوب احترام مبدأ اإلقليمية

انعكس الطابع الدولي لشبكة اإلنترنت على اجلرمية اإللكترونية، وتخطت أبعادها إطار 
القوانني احمللية، حيث أصبحت سلطات التحقيق في أي دولة عاجزة عن استخالص األدلة 
وتتبع اجلناة مبفردها، بل هي بحاجة حكماً لتدخل ومساعدة من قبل سلطات التحقيق 
في الدول األخرى. لذلك ثار التساؤل حول حدود تطبيق قواعد اإلجراءات اجلزائية في 
ظل عاملية اجلرمية اإللكترونية وتخطيها للحدود اللبنانية حول طبيعة أو شكل التعاون 
التنازع  مسألة  أن  علماً  واألجنبية،  اللبنانية  التحقيق  سلطتي  بني  يجري  أن  ميكن  الذي 
اإليجابي بني الدول حول ادعاء كل منها االختصاص حملاكمها وقانونها للنظر باجلرمية 

التي تقع عبر اإلنترنت ما زالت تشكل إشكالية قانونية في الفقه والقضاء)64(.

االختصاص  خاللها  من  حتدد  صريحة  نصوصاً  العالم  في  اجلنائية  التشريعات  تضع 
حملاكمها. فقد نص املشرع اللبناني في املادة 15 من قانون العقوبات على مبدأ إقليمية هذا 
اللبنانية على جميع اجلرائم املقترفة في األرض  القانون بالقول إنه: »- تطبق الشريعة 
تؤلف  التي  العناصر  أحد  األرض  هذه  على  مت  إذا   -– مقترفة1  اجلرمية  تعد  اللبنانية. 
اجلرمية، أو فعل من أفعال جرمية غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي- 2 - إذا 
حصلت النتيجة في هذه األرض أو كان متوقعا حصولها فيها«. ويقصد بهذا املبدأ تطبيق 
قانون العقوبات اللبناني على كل جرمية ترتكب في إقليم الدولة دون النظر إلى جنسية 
اجلاني أو املجني عليه)65(، أي سواء كان اجلاني أو املجني عليه مواطنا أم أجنبيا. ويطبق 

هذا املبدأ سواء وقعت اجلرمية كلها، أو جزء منها على إقليم الدولة)66(.
من  يقتضي  والتي  إقليمها  على  الدولة  بسيادة  اجلزائي  القانون  تطبيق  مسألة  تتعلق 
جهة أولى، أال يسري غير قانونها الوطني على أية جرمية تقع ضمن نطاق هذا اإلقليم 
)الوجه اإليجابي(، وأال ميتّد من جهة أخرى تطبيق ذلك القانون إلى خارج حدود إقليمها 

)64( André Huet، Le droit pénal international et Internet، les petites affiches، 10 
Nov. 1999، p.39 n°224.

مركز  البيبليوغرافية،  القاعدة  في  منشور   ،1997/2/25 تاريخ   25 رقم  قرار  لبناني،  متييز   )65(
املعلوماتية القانونية، اجلامعة اللبنانية.

)66(  M-D. Torbey، L’internationalisation du droit pénal، le Liban dans le monde 
arabe، L.G.D.J.، Paris، 2007، n°42.
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التشريعي والقضائي، ينسحب  ملبدأ وحدة االختصاصني  السلبي(. وألنه وفقاً  )الوجه 
مبدأ اإلقليمية على حتديد النطاق املكاني للضابطة العدلية وقضاة التحقيق واحلكم التي 
تعمل وفقاً للقواعد القانونية املنصوص عليها في قانون أصول احملاكمات اجلزائية، فهم 
يستمدون سلطتهم من هذه القواعد ويتقيدون بها خالل اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتتبع 
اجلناة وجمع األدلة التي تساعد على كشف احلقيقة وال يحق لهم تطبيق أي قانون جزائي 

أجنبي على إقليمهم)67(.
يثير احترام مبدأ اإلقليمية إشكاليات عديدة على الصعيد القانوني خالل البحث عن األدلة 
لرجال  يتبني  فقد  االفتراضي)68(.  العالم  في  املرتكبة  اجلرائم  كشف  على  تساعد  التي 
التحقيق أن النظام املعلوماتي اخلاضع للتفتيش مبوجب اإلذن الصادر وفقاً لإلجراءات 
التي ينص عليها القانون  اللبناني موصوالً بأجهزة أو أنظمة أخرى حتتوي على معلومات 
إذن  في  يحدد  ما  ع��ادة  اللبنانية.  الدولة  إقليم  خ��ارج  أو  داخ��ل  وموجودة  التحقيق  تفيد 
التفتيش املكان املراد تفتيشه، بحيث ال يحق لرجال الضابطة العدلية اخلروج عن النطاق 
املكاني احملدد.  لكن ماذا عن اإلذن املمنوح لتفتيش نظام معلوماتي تبني أن له امتداداً مع 
اللبنانية، بل وميكن أن يصل  أنظمة معلوماتية أخرى في أكثر من مكان على األراضي 
هذا االمتداد إلى خارج احلدود. ففي هذه احلالة، ال يحق للمحققني متابعة التحقيق لعدم 
أرادوا  إذن وإذا  النظام دون  إلى  الدخول  بذلك، حيث ال يستطيعون  قانوني  إذن  وجود 
ميكن  الوقت،  بعض  األمر  سيتطلب  القانون  رسمها  التي  اآللية  وفق  عليه  االستحصال 

أثناءها أن يضيع الدليل أو يعمد مرتكبي اجلرمية إلى إخفائه)69(.

ففي احلالة االولى، إذا كان النظام املعلوماتي موضوع التفتيش موصوالً بأنظمة أخرى، 
التأكد من  بعد  إليها، هذا طبعاً  التحقيق احلصول على إذن جديد للدخول  فال بد لرجال 
في  نفسها  تلقاء  من  الدخول  تستطيع  فال  وعليه،  التحقيق.  تفيد  أدلة  على  حتتوي  أنها 
غياب النص الصريح الذي يجيز لها ذلك، حيث إنه ال ميكن التوسع في تفسير النصوص 
القانونية، ال سيما تلك املتعلقة باحلرية الشخصية. وقد التفت املشرع الفرنسي إلى هذه 

)67(   B.Bouloc،  Procédure Pénale، 20ème édition، Dalloz، 2006، n°537.
)68( C.Marsella ، L’effectivité du processus répressif dans le traitement de la 

cybercriminalité، enquête sur le système judiciaire français، thèse universitaire، 
Lille 3، 2005، n°235 et s.

)69(  M.Habhab، le droit pénal libanais a l’épreuve de la cybercriminalité، sader، 
2012، p.176 et s.
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املعدلة  اجلزائية،  اإلج���راءات  قانون  من   57-1 امل��ادة  في  صريح  بشكل  فسمح  احلالة، 
مبوجب القانون رقم 2003/239 لسنة 2003/3/18 اخلاص بحفظ األمن الداخلي)70(، 
لرجال الشرطة والتحقيق توسيع دائرة التفتيش دون الرجوع إلى النيابة العامة شرط 
أن يكون ذلك النظام أو تلك األجهزة املرتبطة بالنظام موضوع اجلرمية موجودة داخل 
حدود الدولة الفرنسية. ويكون القانون الفرنسي قد وسع بذلك من نطاق عمل احملققني 
فيه  للتفتيش  معلوماتي  نظام  أي  إلى  الدخول  بإمكانهم  أصبح  الذين  السياق  هذا  في 
عن بيانات أو معلومات تساعد في كشف خيوط اجلرمية، دون أن يعتبر ذلك تعد على 
على  العامة  املصلحة  تغليب  ارتأى  قد  الفرنسي  املشرع  أن  طاملا  للفرد،  اخلاصة  احلياة 
املادة  من  األول��ى  الفقرة  في  األميركي  الفدرالي  املشرع  فعل  وكذلك  الفردية.  املصلحة 
41 من قانون اإلج��راءات اجلنائية الفدرالي والتي نصت على ذات األحكام التي تباناها 
التشريع الفرنسي. أما احلالة الثانية، وهي إذا كان اجلهاز أو النظام موضوع التحقيق 
اللبنانية، فإنه بطبيعة احلال ال يحق لرجال  بأنظمة أخرى خارج إقليم الدولة  موصوالً 
التحقيق الدخول إليها دون إذن الدولة املعنية، حيث يقتضي إجراء إنابة قضائية للسلطات 
املختصة بهذه الدولة ملتابعة التفتيش، وفي كلتا احلالتني، ميكن لهذه اإلجراءات أن تعيق 
الوصول إلى احلقيقة، نظراً لسرعة اختفاء الدليل في العالم اإللكتروني من جهة وبطء 

إجراءات اإلنابات القضائية من جهة أخرى)71(.

اآللي  احلاسب  نظم  بتفتيش  التحقيق  لسلطات  اإلج��ازة  الغربي  والقضاء  الفقه  رفض 
املوجودة خارج إقليم الدولة التابعة لها حتى ولو كانت تلك األنظمة مرتبطة بنظام داخل 
تلك الدولة، ما لم توجد اتفاقية دولية في هذه الشأن، ذلك أن السماح باسترجاع البيانات 
للقوانني  وخرقاً  أخرى  لدولة  السيادة  حلقوق  انتهاكا  يعتبر  باخلارج  تخزينها  مت  التي 

الثنائية والوطنية املتعلقة بالتعاون القضائي)72(.

اإللكترونية  اجل��رائ��م  مبواجهة  املتعلقة  األوروب��ي��ة  االتفاقية  أش���ارت  فقد  جهتها،  م��ن 
واملوقعة في بودابست سنة 2001 تلك املسألة. فقد نصت باملادة 29 على وجوب التعاون 

)70(  واملعدلة أيضاً مبوجب القانون رقم 2016/731 الصادر في 2016/6/3 اخلاص بتعزيز مكافحة 
اجلرمية املنظمة وجرائم اإلرهاب ومتويلها. 

)71(  M. Habhab، le droit pénal libanais à l’épreuve de la cybercriminalité، sader، 
2012، p.331 et s.

)72(  راجع بهذا اخلصوص د. عبد الفتاح بيومي حجازي، اجلوانب اإلجرائية ألعمال التحقيق االبتدائي 
في اجلرائم املعلوماتية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 2009، ص 656 وما يليها.
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ال��دول املوقعة  19 على ض��رورة قيام  امل��ادة  ال��دول في هذا السياق، بعدما أكدت في  بني 
على االتفاقية على ضرورة تشريع التفتيش في البيئة املعلوماتية إلزالة كل العوائق أمام 
التعاون الدولي في هذا املجال. وقد قامت العديد من الدول بتبني هذه االتفاقية وتعديل 
تشريعاتها لتتالءم مع اجلرائم املرتكبة في العالم االفتراضي، فقد نصت املادة 1-57 من 
قانون اإلجراءات الفرنسي املعدلة على أنه ميكن لرجال التحقيق الدخول إلى املعلومات 
املخزنة خارج إقليم الدولة الفرنسية شرط أن يكون الدخول إلى هذه املعلومات مسموحاً 

في فرنسا. 

الفيدرالية في  وقد تبنى القضاء األميركي هذا االجتاه، حيث قررت محكمة االستئناف 
التفتيش الصادر في  2016/7/14 أن إذن  مانهاتن في حكم حديث لها صادر  بتاريخ 
الواليات املتحدة األميركية ال يسمح للسلطات االميركية املختصة احلصول على املعلومات 
األراضي  خ��ارج  اإلذن  هذا  إعمال  ألن  إيرلندا،  في  مايكروسوفت  شركة  لدى  املخزنة 
األميركية ليس له أثر قانوني بالنسبة للقضاء األميركي)73(. جاء هذا القرار بعدما كانت 
سلطات التحقيق األميركية قد طلبت من شركة مايكرسوفت تزويدها باملعلومات املخزنة 
لدى فرعها الكائن في إيرلندا، حيث ميكن لهذه األخيرة أن تقوم بذلك بطريقة تقنية سهلة 
جداً بدالً من اللجوء إلى إجراء إنابات قضائية دولية، وذلك لكسب الوقت. فاحملكمة أعلنت 
أن املشرع األميركي هو وحده من يجيز التمدد في مسألة االختصاص مبوجب نصوص 

صريحة تنص على ذلك كما يفعل في بعض اجلرائم املتعلقة باإلرهاب)74(.

)73(  Microsoft Corp. v. United States، 5. 829 F.3d 197 )2d Cir.92016 /12/(.
القرار:  أنظر تعليقاً على هذا    )74(Winston Maxwell، édition Multimédia، 19 sep. 2016، 

n.152



تطبيق القواعد الجزائية اإلجرائية  على الجريمة اإللكترونية: تحديات وآفاق

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس 9 - 10 مايو  4262018

املبحث الثاني
حدود قبول القاضي ألدلة اإلثبات اجلنائي في البيئة الرقمية

تغيير  الفاعلني  قبل  من  املستخدمة  والوسائل  املعلوماتية  للجرمية  املستمر  التطور  استتبع 
األسلوب املعتمد من قبل رجال التحقيق للبحث عن األدلة، ألنه يجب أن تكون هذه الوسائل 
رجال  على  يقتضي  أنه  سيما  ال  املجرمون،  إليها  يتوصل  التي  التقنيات  مع  وفعالة  متالئمة 
التحقيق سرعة استخالص األدلة قبل اختفائها. تعتبر التحريات التي يقوم بها رجال الضابطة 
العدلية جلمع األدلة من قبيل األعمال القانونية التي نص عليها املشرع في قانون اإلجراءات 
من  فالهدف  جرمية.  وق��وع  على  قوية  وأم��ارات  قرائن  وج��ود  بها  للبدء  ويشترط  اجلزائية. 
أن تتوافر في كل عنصر من  إلى احلقيقة بفاعلية وكفاية. كما يجب  الوصول  التحريات هو 
على  واحلفاظ  العامة  املصلحة  حتقيق  بني  ت��وازن  التي  وامل��ب��ادئ  الشروط  اإلثبات  عناصر 
حقوق األفراد. فإذا كان قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناني قد أكد في املادة 179 على 
حرية استخالص الدليل)75(، إال أنه لم ينظم بعد القواعد اخلاصة بكيفية استخالصه في البيئة 
الرقمية. لذلك يقتضي البحث في هذا اجلزء من الدراسة في مدى إمكانية استيفاء األدلة الرقمية 
ضمن إطار احلفاظ على مبدأ املشروعية لكي ال تفقد قوتها الثبوتية أمام القضاء. وعليه، فإذا 
كانت القاعدة العامة تقتضي أن يكون استيفاء األدلة محاطاً مببدأ املشروعية )املطلب األول(، 
إال أن هذه القاعدة ليست مطلقة في ظل البحث الدائم على احلقيقة ومالحقة املجرمني املرتكبني 

جلرائم يصعب حتديد عناصرها بسهولة ومنها اجلرائم اإللكترونية )املطلب الثاني(. 

املطلب األول
نطاق تطبيق مبدأ مشروعية الدليل

مببدأ  محاطاً  األدل���ة  استيفاء  ي��ك��ون  أن  تقتضي  العامة  ال��ق��اع��دة  أن  الفقه  بعض  ي��رى 
القانونية وال ميكن  الدليل قيمته  يفقد  املبدأ  احترام هذا  أن عدم  باعتبار  املشروعية)76(، 
التعويل عليه في اإلثبات)77(. كما وأنه ضماناً حلق الدفاع، يجب أن تناقش األدلة بشكل 

179 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناني أنه: »ميكن إثبات اجلرائم املدعى  )75( تنص املادة  
بها بطرق اإلثبات كافة ما لم يرد نص مخالف. ال ميكن للقاضي أن يبني حكمه إال على األدلة التي 
األدلة  القاضي  يقدر  احملاكمة.  أثناء  العلنية  املناقشة  قيد  وضعت  قد  تكون  أن  شرط  لديه  توافرت 

بهدف ترسيخ قناعته الشخصية«.
)76( J.Bouisson، Procédure pénale، Litec، édition 2، 2002، p.471.

 ،2011 املواد اجلزائية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  اإلثبات في  أبو عامر،  )77(  د. محمد ذكي 
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قرارها  تبني  أن  ميكن  ال  احملكمة  إن  بحيث  اخلصوم،  حضور  وفي  القضاء  أمام  علني 
هذه  إن  بالقول،  واجلدير  علنياً.  مناقشتها  للخصوم  أتيح  التي  واألدل��ة  احلجج  على  إال 
القواعد تستهدف األدلة مبجملها، مبا فيها تلك التي تتمتع بطابع رقمي، ألن هذه القواعد 
العلمية  الوسائل  هي عبارة عن مبادئ مسلم بها وال ميكن االنحراف عنها. فاستخدام 
احلديثة في احلصول على الدليل اإللكتروني وفقاً للقواعد العامة جائز طاملا أنها تستخدم 

في إطار الشرعية اإلجرائية)78(.

يبقى قبول الدليل اإللكتروني مرتبطاً بتضافر باقي وسائل اإلثبات األخرى التي تساعد 
الدليل اجلنائي بشكل عام  القاضي اجلنائي على تكوين قناعته. فالهدف األساسي من 
هو الكشف عن احلقيقة بغية حتقيق العدالة، لكن هذه الغاية تعترضها في بعض األحيان 
التحقيق  تقيد رجال  اإلثبات، وذلك من خالل  إلى حقيقة  الوصول  الشرعية في  مسألة 
على  احلصول  عملية  تقتضيها  التي  واملوضوعية  اإلجرائية  القانونية  الضمانات  بكافة 
على  احلصول  بشرعية  تتعلق  املتهم  محاكمة  شرعية  فإن  الفقه  لبعض  فوفقاً   الدليل. 

الدليل الذي يوصل إلى احلقيقة)79(.

دولية  قانونية،  مصادر  ع��دة  إل��ى  اجلنائي  الدليل  على  احلصول  شرعية  فكرة  تستند 
ومحلية. ومن أهم املصادر الدولية االتفاقيات الدولية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
اللذين نصا على وجوب تأمني محاكمة عادلة للمتهم)80(. أما على الصعيد الداخلي، فقد نص 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية في املادة 151 على وجوب اعتماد »احملكمة في اقتناعها 
على األدلة املستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على 
احملاكمة، ولها احلرية املطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه 
فأهم  الشخصية«.  معلوماته  على  حكمه  في  يعتمد  أن  للقاضي  يجوز  ال  ضميرها.  إليه 
أهداف هذا القانون وضع األسس والضوابط الستخالصه األدلة وتأمني محاكمة عادلة 

للمتهم وحفظ حقوقه التي نص عليها الدستور.

ص122. د. عبد احلكيم فودة، أدلة اإلثبات والنفي في الدعوى اجلنائية في ضوء الفقه والقضاء، 
منشاة املعارف، اإلسكندرية، 2007، ص194.

)78(   د. هاللي عبدالاله أحمد، حجية املخرجات الكمبيوترية في اإلثبات اجلنائي، الطبعة األولى، دار 
النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1997، ص 121.

)79(  M. Mekki، Vérité et preuve، univ. Paris 13، I.R.D.A.، 2013، p.4
املدنية  للحقوق  الدولي  العهد  من   1/14 واملادة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   10 املادة    )80(

والسياسية الصادر عام 1966. 
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كما وأن أحكام القضاء تؤكد على احترام مبدأ املشروعية كأساس للوصول إلى احلقيقة، 
دون األخذ به على إطالقه، باعتبار أنه ميكن أن يشكل تطبيقه في بعض األحيان عائقاً 
أمام حتقيق العدالة)81(. وقد كان للقضاء الفرنسي مبرراته للخروج عن مبدأ املشروعية، 
كان  ولذلك  الدليل.  يعوزها  كان  الشعب  حياة  تهدد  التي  الهامة  اجلرائم  بعض  فإثبات 
رجال الشرطة يجدون أنفسهم مدفوعني إلى استعمال وسائل غير سليمة متكنهم من 
القضاء في هذه احلاالت أن يوازن بني اعتبارات  ضبط اجلرمية وفاعليها.  فكان على 
متناقضة: حماية أمن اجلماعة التي تستدعي غض النظر عن جتاوزات رجال الشرطة 
عند مالحقة املخلني باألمن والقبول بأية وسيلة إذا كان من شأنها حتقيق هذه الغاية، 
يحددها  التي  املعايير  ضمن  إال  بها  املساس  وع��دم  املشروعة  األف��راد  حقوق  وحماية 
تهدر  ال  بطريقة  التناقض،  ه��ذا  ح��دة  تلطيف  في  الفرنسي  القضاء  أخ��ذ  وق��د  القانون. 
إلى حلول مختلفة بعد إعمال تقديره في كل قضية  إحداهما األخرى بالكامل وتوصل 
الشرعية  مبدأ  عن  اخل��روج  كان  خاصة  ح��االت  في  الشيء  بعض  فتسامح  ح��دة.  على 
حتتمه ضرورة ناجتة عن أهمية اجلرمية أو طبيعة احلقوق املعتدى عليها كأمن الدولة 
أو كيانها املالي، مشترطاً أن يبقى هذا اخلروج ضمن احلد املألوف واجلائز التسامح به 
وأن ال يتحول إلى أساليب مرجتلة وغير سليمة)82(. لكن إذا كان هذا االجتاه والذي نؤيده 
هو الراجح حالياً، فإنه هناك اجتاها آخراً يسانده بعض أحكام القضاء ينادي بضرورة 
للسيطرة  دائماً  الشرطة  رجال  يسعى  وأشرنا،  سبق  كما  املشروعية)83(.  مبدأ  احترام 
األموال  وتبييض  كاإلرهاب  باخلطيرة،  توصف  التي  اجلرائم  سيما  ال  اجلرمية،  على 
واالنتهاكات اجلنسية اجلسيمة ضد األطفال. لذلك حتاول االستفادة من اخلدمات التقنية 
)81( د. عبد احلكيم احلكماوي، اإلثبات في اجلرمية اإللكترونية، سلسلة ندوات، محكمة االستئناف، 
السابع،  العدد  املالي،  االئتمان  على  اإللكترونية  اجلرمية  تأثير  عنوان  حتت  املغرب   – الرباط 

2014، ص 156.
)82( راجع بهذا اخلصوص محكمة التمييز اللبنانية التي أسهبت في إظهار مبررات القضاء الفرنسي 
تاريخ   ،1993 لسنة   119 رقم  قرار  اجلرائم،   بعض  في  الدليل  مشروعية  مبدأ  عن  التخلي  حول 

1993/7/7، القاعدة البيبليوغرافية، مركز املعلوماتية القانونية – اجلامعة اللبنانية.
)83( د. محمد ذكي أبو عامر، اإلثبات في املواد اجلزائية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2011، ص 
122. د. عبد احلكيم فودة، املرجع السابق، ص 170، إدريس النواذلي، موقف القضاء من اجلرمية 
اإللكترونية، منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مراكش، 2010، ص 103. 
د. عبد احلفيظ بلقاضي، التجرمي والعقاب في أقوى نزعاتهما تسلطاً: القانون اجلنائي للعدو، مجلة 

الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 2006، العدد 26، ص 396.
 Myriam Quéméner  ،Yves  Charpenel  ،Cybercriminalité - Droit  pénal  appliqué، 

 ،2010Economica ،p،171.Cass .Crim 4 .juin ،2008 Bull .Crim ،2008 ،n141. 
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التي متنحها شبكة اإلنترنت للمستخدمني ومن وجود مواقع التواصل االجتماعي)84(. 
فمثلما تشكل هذه اخلدمات وسيلة ناجعة للمجرمني إلمتام جرائمهم، فإنها تعتبر أيضاً 
أي  ودخ��ول  اختراق  على  القدرة  ميلكون  أصبحوا  الذين  التحقيق  لرجال  رابحة  ورقة 
موقع بشكل سهل وفوري، دون تطلب مهارة كبيرة، و االطالع على ماليني املعلومات 

وجتميعها وتتبعها. 

وقد أجاز القضاء األميركي هذه الطريقة، فقد رفضت احملكمة الدفع املقدم من قبل املتهم 
على  فيسبوك  على  الشخصي  حسابه  من  عليه  احلصول  مت  ال��ذي  الدليل  بطالن  حول 
املنصوص  املتعلقة باخلصوصية  انتهكت حقوقه  قد  الشرطة  أجهزة  أن  القول  سند من 
املتعلقة  الضبط  إعدادات  كانت  »إذا  أنه:  اعتبرت  األميركي. فاحملكمة  الدستور  عليها في 
فتستطيع  األصدقاء  قبل  من  املراسالت  برؤية  تسمح  »فيسبوك«  على  باخلصوصية 
أجهزة الدولة الولوج إلى هذه املعلومات من خالل تعاون أحد األشخاص املسجل كصديق 

على حساب املتهم دون أن يشكل ذلك انتهاكا حلق اخلصوصية«)85(. 

أنه  إال  املشروعية،  مبدأ  تطبيق  في  تساهالً  تبدي  احملاكم  كانت  إذا  أخ��رى،  ناحية  من 
جميع  واإلجنليزية  األميركية  احملاكم  استبعدت  فقد  بانتهاكه،  تسمح  أنها  معناه  ليس 
من  متحصل  دليل  أي  استبعدت  كما  واللصق)86(،  النسخ  مبمارسات  املتحصلة  األدل��ة 
هذه  قضاء  جرى  باملقابل  لكن  احلاسوب)87(،  جهاز  على   )screenshot( الشاشة  لقطة 
احملاكم على القبول بالرسالة اإللكترونية متى كانت تشير إلى شخص مرسلها وعنوانه 
اإللكتروني وتعكس بصورة واضحة وصادقة ما ظهر على شاشة جهاز احلاسوب وال 

يوجد ما يثبت عكس ما ورد فيها)88(. 

املطلب الثاني
اقتناع القاضي بالدليل الرقمي

في  يعتبر  طريق  عن  األحيان  بعض  في  اإللكترونية  باجلرمية  املتعلق  الدليل  يتحصل 

)84(  سامي حمدان الرواشدة، مرجع سابق، ص 14 وما يليها. 
)85(United  States  V  .Meregildo  ،N  11.Cr(  576  WHP  2012  ،)WL3264501  ،at2. 

(S.D.N.Y .Aug)10.2012.
)86(  See also People v.Lenihan، 911 N.Y.S. 2d 588، 592 Sup. Ct. 2010.
)87(  EWCA )Crim( 1439، )2006( Crim.L.R.56، Court of Appel )Crim.Div( ، 2005

)88(  EWCA )Crim( 3067، Court of appeal )Crim. Div.(، 2003

=
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األدلة  بني  إدراج���ه  وقانونية  أهميته  م��دى  عن  التساؤل  فيثور  م��ش��روع،  غير  القانون 
األخرى التي تعرض على القضاء الذي يبقى له الكلمة الفصل باألخذ به أو رفضه. 

الفرع األول
احلصول على الدليل عن طريق حتديد املوقع اجلغرافي

لقد سبق وذكرنا أن تطور اجلرمية اإللكترونية حتم على رجال التحقيق اللجوء إلى أساليب 
عديدة لتتبع املجرمني واستخالص األدلة عن األفعال اجلرمية التي ارتكبوها. ومن أهم 
هذه الطرق هي املراقبة اإللكترونية. تعتبر املراقبة من أبرز أساليب التحريات في اجلرائم 
اإللكترونية، فهي الوسيلة األجنع للحصول على املعلومات بشكل سري وصحيح، حيث 
التجسسية  واألنشطة  واإلرهابية  املنظمة  اجلرائم  عن  للكشف  عالية  فاعلية  ذات  تعتبر 
وجرائم املخدرات. لقد أنتجت التقنيات احلديثة وسائل فعالة للمراقبة يستطيع احملققون 
من خاللها حتديد املوقع اجلغرافي للشخص ومعرفة جميع حتركاته، إن كان عن طريق 
حتى  أو  الالسلكية  الشبكة  اتصال  عبر  أو  به  اخل��اص   )IP( اإلنترنت  برتوكول  عنوان 
عبر شريحة نظام حتديد املواقع العاملي )GPS(. ويتميز هذا النوع من املراقبة بسهولة 
اعتراض املعلومات عن بعد، حيث يتيح للمحققني احلصول عليها دون جهد كبير، ودون 

إثارة انتباه املشتبه فيه )89(. 

يثور  لذلك  الرقابة،  من  النوع  بهذا  خاصاً  تشريعاً  اآلن  حتى  اللبناني  املشرع  يضع  لم 
إليه، عند استحالة استخدام  العدلية  الضابطة  التساؤل عن مدى شرعيته بلجوء رجال 
أي طريقة أخرى من الطرق املعروفة في القانون. لقد طرحت مسألة مشروعية استخدام 
رجال التحقيق للطرق التقنية املؤدية لتحديد املوقع اجلغرافي أمام القضاء الفرنسي الذي 
التمييز بني  تأرجحت أحكامه بهذا اخلصوص بني مؤيد ومعارض لها. بدايًة، ال بد من 
نوعني من هذه املراقبة: املراقبة بشكل مباشر وآني، ومراقبة عن طريق التسجيل، هذه 
اجلزائية  اإلج��راءات  قانون  في  عليها  املنصوص  العامة  للقواعد  إسنادها  ميكن  األخيرة 
وفقاً ملا ذهب إليه الفقه والقضاء في فرنسا، بينما اعتبرت النوع األول من هذه املراقبة 

)89( Myriam Quéméner، la Géolocalisation à l’épreuve de la  procédure pénale، 
Lamy Droit de l’immateriel، 2013، n.99، H.Matsopoulou، la surveillance par 
géolocalisation à l’épreuve de la convention  européenne des droits de l’homme، 
Dalloz، 2011، p.724.
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تدخالً صارخاً في احلياة اخلاصة لألفراد وأقرت بعدم شرعيته على اإلطالق)90(.

الفرنسي،  نظيره  إليه  ذه��ب  ال��ذي  االجت��اه  ذات  في  يذهب  أن  اللبناني  للقضاء  وميكن 
األمكنة  الشخص وتتبع مساره عن طريق مراجعة سجالت االتصال  ملعرفة  فمالحقة 
التي جلأ إليها أو معرفة مكان وجوده أثناء وقوع اجلرمية هي أفعال تدخل حتماً ضمن 
األفعال العادية التي يقوم بها احملققون أثناء جمع أدلة اجلرمية. وبالتالي فإن هذا النوع 
من املراقبة ليس بحاجة إلى قانون خاص ينظمه. لكن اإلشكالية تثور عند حتديد املوقع 
حلظة  وحتركاته  مساره  متابعة  أي  املباشر،  أو  احلقيقي  بالوقت  للشخص  اجلغرافي 

بلحظة بذات الوقت الذي يتحرك به)91(.

لقد تأرجحت أحكام محكمة التمييز الفرنسية بني مؤيد ومعارض لهذا النوع من الرقابة. 
فقد أقرت احملكمة اإلجراءات التي قامت بها الضابطة العدلية الفرنسية بإذن من قاضي 
التحقيق، استنادا إلى املادة 81 من قانون اإلجراءات اجلزائية مبراقبة مسار السيارة بشكل 
آني، معتبرة أن اللجوء إلى هذه الرقابة كان يتناسب مع نوع اجلرم)92(. وقد كانت احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان قد اعتبرت أن املراقبة عن طريق )GPS(  لشخص مشتبه به 
بتهمة اإلرهاب ال يعد اعتداًء على حقه في احلفاظ على حياته اخلاصة املنصوص عليه 
8 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، طاملا أنه هناك هدف مشروع وهو  في املادة 
غيرت  قد  الفرنسية  التمييز  محكمة  أن  إال  للمجتمع)93(.  واألمن  العامة  املصلحة  حتقيق 
الرقابة،  من  النوع  هذا  قانونية  عدم  وأعلنت  متتاليني  حكمني  في  بعد  فيما  اجتاهها  من 
االجتهاد،  التعارض في  أمام هذا  للحياة اخلاصة لألفراد)94(،  انتهاكاً  أنه يشكل  معتبرًة 
تدخل املشرع الفرنسي حلسم هذه املسألة، وبالفعل مت اقرار القانون رقم 2014/372 
الصادر بتاريخ 2014/3/28 الذي حمل ضمن مواده أحكاماً تتعلق باملراقبة عن طريق 

)90(   Cass. Crim. 2 nov. 2016، n°1682.376-، Cyberlex et CECYF، Rapport sur “la 
procédure pénale face aux évolutions de la cybercriminalité et du traitement de 
la preuve numérique”، 242018/1/، p.28، Myriam Quéméner، la Géolocalisation 
à l’épreuve de la  procédure pénale، précité، p.3.

)91(   Cyberlex et CECYF، Rapport sur “la procédure pénale face aux évolutions de la 
cybercriminalité et du traitement de la preuve numérique”، 242018/1/، p.27.

)92(   Cass.Crim. 22 Nov 2011، n.1184.308-.
)93(   CEDH، 2 Sep.2010، n.3562305/، Uzun c/Allemagne.
)94(   Cass. Crim.، 22 Oct. 2013، n. 1381.945- et n.1381.949-. 
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حتديد املوقع اجلغرافي في الوقت اآلني أو احلقيقي، حيث مت مبوجب هذه املواد تعديل 
فقط  وسمح  الفرنسي.  اجلزائية  اإلج���راءات  قانون  من  و44-230   32-230 امل��ادت��ني 
لقاضي التحقيق وقاضي احلريات واالحتجاز بإعطاء اإلذن  لهذا النوع من املراقبة، وقد 
 2017/10/30 2017/1510 الصادر بتاريخ  القانون رقم  أقر املشرع الفرنسي حديثاً 

والذي سمح للمدعي العام بإعطاء اإلذن أيضاً لهذا النوع من املراقبات.

من  موقفه  لتحديد  التدخل  بعدم  اللبناني  املشرع   سكون  ظل  وفي  تقدم  ما  على  وبناًء 
هذه املسألة، يبقى السؤال قائماً حول مشروعية تلك األفعال، وإن كنا منيل إلى ضرورة 
وذلك  ومباشر،  آني  بشكل  اجلغرافي  املوقع  حتديد  طريق  عن  للمراقبة  القضاء  إج��ازة 
نظراً للظروف والتحديات التي تواجه رجال التحقيق واألمن اللبناني، إن كان من جهة 
اخلاليا اإلرهابية املوجودة على األرض اللبنانية، أو من حيث وجود جواسيس وعمالء 
يسمح  املجتمع  بهذا  مواطن  كل  أصبح  بحيث  اللبناني،  املجتمع  على  خطراً  يشكلون 
شابه  ما  أو  إرهابية  هجمات  حصول  تفادي  مبقابل  اخلاصة  حقوقه  باحترام  بالتهاون 

تؤرق أمنه وأمانه.  

الفرع الثاني
احلصول على الدليل عن طريق التحريض

سوف نتناول في هذا الفرع حاالت احلصول على األدلة عن طريق التحريض املمارس 
) ثانياً(، وذلك على  املمارس من قبل األفراد  ) أوالً( والتحريض  العامة  السلطة  من قبل 

النحو التالي:

أوالً- التحريض املمارس من قبل أفراد السلطة العامة :  
ال شك أن أمن املعلومات أصبح يشكل احليز األهم من الهواجس التي تؤرق السلطات في 
كل دولة، نظراً خلطورتها من جهة، ولصعوبة اكتشافها من جهة أخرى. لذلك فإنها تلجأ 
إلى  األدلة وكشف اجلرائم، قد تصل  إلى أساليب غير مألوفة جلمع  في بعض األحيان 
حد حث املجرم وتقدمي له التسهيالت لدفعه الرتكاب اجلرمية. وهناك بعض الطرق التي 
تستخدم من قبل رجال التحقيق لإليقاع باجلناة، كاالستعانة بعمالء سريني أو مخبرين 
بينه  جترى  التي  احملادثات  تسجيل  أو  اعترافات  على  منهم  للحصول  بينهم  لالنغماس 
وبينهم، أو إنشاء مواقع وهمية جلذب األشخاص الذين حتوم حولهم الشبهات بارتكابهم 
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جرائم معينة)95(، وعليه، فما هي احلدود املسموحة للسلطات باللجوء إلى هذه الوسائل 
لإليقاع باملجرمني، وما هي املعايير والضوابط الواجبة التطبيق؟.

لقد رفضت محكمة التمييز الفرنسية بدايًة اخلروج عن نطاق مبدأ املشروعية واعتبرت 
به،  األخ��ذ  ميكن  وال  املنعدم  بحكم  هو  مشروعة  غير  أفعال  من  يستخلص  دليل  أي  أن 
تراع  ولم  خ��دع��ة......  نتيجة  متت  قد  التحريات  أن  الوقائع  من  »يتبني  أن��ه:  ق��ررت  وقد 
الناجتة  األدل��ة  جميع  ألغت  فقد  وعليه  حتريض«،  نتيجة  وقعت  ألنها  املشروعية  مبدأ 
عن تلك اإلجراءات بالرغم من حتقق إدانة املتهم باجلرائم التي أسندت إليه)96(. لكن في 
2014/4/30)97( فرقت احملكمة بني نوعني من التحريض:  قرار آخر لها صادر بتاريخ 
يستهدف  الذي  والتحريض  جرمية،  ارتكاب  إلى  املتهم  دفع  يستهدف  الذي  التحريض 
من ورائه احلصول على معلومات أو أدلة إثبات دون أن يكون الهدف إيقاع األشخاص 
ودفعهم الرتكاب اجلرم. وتتلخص الدعوى التي صدر على أساسها القرار املذكور بقيام 
السلطات العامة األميركية بإنشاء موقع إلكتروني ال يستطيع الدخول إليه إال أشخاص 
ميلكون خبرة كبيرة في خفايا وأمور البطاقات املصرفية، بحيث يستطيع املستخدمون 
عمليات  إج��راء  بكيفية  تتعلق  مواضيع  عدة  حول  املعلومات  وت��داول  احملادثة  خالله  من 
غش واحتيال على اإلنترنت عبر استخدام هذه البطاقات، مت بالفعل حتديد عدة أشخاص، 
ميلكانها  التي  للحواسيب  تفتيش  فجري  الفرنسية،  اجلنسية  يحمالن  شخصان  بينهم 
اإلنترنت  على  الشخصان  هذان  بها  قام  مشروعة  غير  أعمال  عدة  اكتشاف  بالفعل  ومت 
األدلة كون  القضاء بعدم صحة  أمام  األخيران  املصرفية. دفع هذان  البطاقات  بواسطة 
االشخاص  ه��ؤالء  تخويل  طريق  عن  التحريض  من  نوعا  مارست  األميركية  السلطات 
الدخول إلى املوقع للمحادثة، إال أن جواب محكمة التمييز جاء بأن السلطات لم تقم سوى 
بفتح املجال للقاء أشخاص مع بعضهم البعض دون انتظار قيامهم بارتكاب أي جرمية، 
إليهم وهو حفظ  املوكلة  املهام  يدخل ضمن  إال عمالً  أن يكون   به ال يعدو  وإن ما قاموا 

األمن وجمع املعلومات واألدلة الناجتة عن اجلرائم املرتكبة.

أما القضاء األميركي، فلم يتنب معياراً واضحاً حول هذه املسألة، بل ترك األمر لتقدير 
القاضي في كل دعوى، فيطلع إذا كانت ما قامت به الشرطة ُيشكل حتريًضا على ارتكاب 

)95(  سامي حمدان الرواشدة، املرجع السابق، ص 8 وما يليها
)96(  Cass. Crim. 4 juin 2008، Bull. Crim، 2008، n.141. 
)97(  Cass. crim.، 20 sept. 2016، n° 1680.820-، Bull. crim.، n.244.
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اجلرمية واألسباب التي دفعتها للقيام بذلك، وطبيعة ونطاق هذه املشاركة )98(، ومن ناحية 
أخرى، ميكن للقضاء أن يبرر للسلطات املختصة اللجوء إلى وسائل التحريض  للحمل 
على ارتكاب اجلرمية، ولكن في حالة ما إذا كانت تتوافق مع اإلغراءات واحليل العادية 
وهمي،  حساب  استخدام  طريق  عن  أو  واإلحل��اح  كاخلداع  اإلجرامية  األنشطة  ملواجهة 
شرط أال ترتبط تلك اإلجراءات بالقيام بأي أمر من شأنه أن يؤدي الرتكاب اجلرمية من 

ِقبل شخص ما يتجنب عادة ارتكاب هذا النوع من اجلرائم)99(. 

في  القضية  هذه  وقائع  وتتلخص  ذل��ك،  على  دلياًل   )100(  “R v. Jones” قضية  وتعتبر 
أن املتهم أعلن عن رغبته بإقامة عالقات جنسية مع فتيات قاصرات مقابل املال،  طالباً 
رجال  أحد  تظاهر   . القطار  عربات  إحدى  في  كتبه  الذي  هاتفه  رقم  خالل  من  التواصل 
الشرطة بأنه فتاة وقام باالتصال به، مجرياً معه حواراً الستدراجه وإلقاء القبض عليه، 
وأسندت له جرمية محاولة إغواء أو حتريض فتاة على القيام بأفعال جنسية طبقاً للمادة 
8 من قانون اجلرائم اجلنسية الصادر سنة 2008.  قضت احملكمة بصحة اإلجراءات التي 
قام بها الشرطي، مؤكدة أن هذا النوع من اجلرائم يرتكب بصورة سرية عبر استخدام 
وسائل االتصال احلديثة مثل اإلنترنت والهواتف احملمولة. وبالتالي فإنه هناك صعوبة 
بكشفها، مما يعتبر ذلك ظروفاً مادية تبرر احلاجة امللحة للشرطة للقيام بتحريات سرية 
أو خفية للكشف عن هذه األنشطة اإلجرامية  وُيعد سلوك الشرطة في هذه احلالة مجرد 
إعطاء فرصة للمتَّهم للشروع في ارتكاب جرمية مماثلة، واحلصول على دليل ضروري 

للحكم باإلدانة)101(.

لم يذهب القضاء اللبناني بعيداً عن هذا السياق، حيث ذهب باالجتاه الذي سلكه القضاء 
املتهم  عن  صدرت  التي  »األفعال  أن:  اللبنانية  التمييز  محكمة  اعتبرت  حيث  الفرنسي، 
بحرية وبعد تفكير وهي كافية للتدليل على قيام النية اجلرمية بصورة أكيدة لديه. ومبا 
أن احملكمة في ضوء كل ما تقدم وبالرغم من أن املتهم دفع فعالً إلى اجلرمية ترى بحالها 

)98(  Andrew Ashworth، Re-drawing the boundaries of entrapment، 2002 Crim. L. 
Rev. 16.

)99(   R v Jones [2007] EWCA )Crim( 1118; [2008] QB 460 at 472.
)100(  R v Jones [2007] EWCA )Crim( 1118; [2008] Q.B 460.
)101(  The Court of Appeal held that “Far from instigating the offence، the police officer’s 

conduct provided only the opportunity for the appellant to attempt to commit a 
similar offence and provide the evidence necessary for a conviction.” Id. at  23.
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عن حق في تقدير الوقائع واألدلة أن هذا الدفع إلى اجلرمية لم يؤثر على إرادته بشكل 
قاطع بحيث أفقدها حرية التقدير والتقرير وليس من شأنه بالتالي أن يؤدي إلى انتفاء 

مسؤولية املتهم عن حيازة ونقل كمية املخدرات بقصد بيعه«)102(.

ثانياً - التحريض املمارس من قبل األفراد العاديني :
ليس هناك ما مينع األفراد العاديني بالتعاون مع سلطات التحقيق في الكشف عن احلقائق 
وتقدمي األدلة التي في حوزتهم، دون أن يخل ذلك األمر مببدأ املشروعية. فقد نصت املادة 
427 من قانون اإلجراءات الفرنسية صراحة على هذا املبدأ. وقد استقر على ذلك اجتهاد 
محكمة التمييز الفرنسية )103(، حيث أعلنت أنه: »ال توجد أحكام قانونية ال تسمح للقاضي 
اجلزائي أن يستبعد استعمال أدلة متحصل عليها من شخص قدمه جلهاز التحقيق ملجرد 
أنه مت احلصول عليها بطريقة غير مشروعة أو غير قانونية«)104(، بل ذهبت محكمة التمييز 
إلى أكثر من ذلك، حيث استندت في حكمها إلى أدلة متحصلة من مستندات مسروقة من 
قبل الطرف الذي قام بتقدميها للمحكمة)105(. وبناًء على ما تقدم، فإن القضاء الفرنسي 
لم يتردد باألخذ بأدلة اإلثبات اجلنائي التي قدمها املدعون باحلق املدني بعدما قام هؤالء 
عليها  معاقب  عنصري  متييز  عن  تنم  بأفعال  بقيام  املتهمني  دفعت  حتريضية  بأعمال 
التفتيش  أن  الفرنسية  التمييز  محكمة  قررت  السياق  ذات  وفي   .)106( فرنسا  في  جزائياً 
الذي  املوظف  املسروقة من  اإللكترونية  امللفات  التحقيق في  الذي أجري من قبل رجال 
امللفات ال  وأج��ري وفقاً لألصول، وأن هذه  يعتبر صحيحاً   HSBC يعمل في مصرف  

ميكن استبعادها من وسائل اإلثبات)107(.

ليس  إمنا  املبدأ  هذا  على  صراحة  ينص  لم  اللبناني  القانون  كان  فلو  أخ��رى،  ناحية  من 

)102(   متييز جزائي لبناني، رقم 119 لسنة 1993، تاريخ 1993/7/7، القاعدة البيبليوغرافية، مركز 
املعلوماتية القانونية – اجلامعة اللبنانية.

)103(  Cass. crim.، 31 janv. 2007 : Bull. crim. 2007، n° 27. – Cass. crim.، 27 janv. 2010، 
n° 0983.395- : JurisData n° 2010051634-

)104(   Cass. Crim.، 27 Janvier 2010، pourvoi n.0983.395-، Bulletin criminel 2010، n.16

)105(   Cass.crim. 15 juin 1993، bull. crim.، n.210.
)106(   Cass. Crim. 11 juin 2002، 0185.560-، Non publié au bulletin.  
)107( Cass. Crim. 27 Nov. 2013، n. de pourvoi 1385042-، consultable sur le site 

suivant:  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do؟idTexte=JURITE
XT000028255498. 
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هناك برأينا مانع  من تطبيقه، طاملا أن هذه األدلة سوف تساعد رجال الضابطة العدلية 
املدنية  املبدأ يجد سنده في قانون أصول احملاكمات  على كشف احلقيقة. إن تطبيق هذا 
قانون  في  الصريح  النص  غياب  عند  إليه  االستناد  ميكن  ال��ذي  العام  القانون  باعتباره 
131 من القانون املذكور تنص على أن: »اإلثبات هو  أصول احملاكمات اجلزائية. فاملادة 
إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو 
دفاع. ويتعني على كل شخص أو يؤازر القضاء في سبيل جالء احلقيقة«. وحيث يستفاد 
من هذا املبدأ أن مهمة جالء احلقيقة تقع على عاتق القاضي أوالً، وانطالقاً من ذلك يحق 
له إثارة أية مسألة تكون منتجة جلالء احلقيقة، ويدخل من ضمن ذلك إثارة القاضي أي 

دليل يكون منتجاً في القضية ويساعد على حتقيق العدالة. 

فخدمات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي سهل على األفراد إمكانية االنخراط أكثر 
املجرمني.  إلى  والوصول  احلقائق  كشف  في  تساعد  التي  األدل��ة  وجتميع  التحقيق  في 
أنه ال ميكن  إال  الدليل،  األف��راد في كشف  الذي يلعبه  ال��دور  وبالرغم من جزمنا بأهمية 
استبعاد إمكانية نشوء ظاهرة سلبية تتمثل بقيام بعضهم باختالق أدلة كاذبة ومراسالت 
مضللة وكيدية يكون الهدف منها اإليقاع بأشخاص أبرياء، ال سيما أن هذا الفرد  بعكس 
كما  عاتقه،  على  ملقاة  التزامات  أو  معينة  بإجراءات  مقيد  غير  العدلية  الضابطة  رج��ال 
حصل مؤخراً في لبنان في قضية »املخرج املسرحي زياد عيتاني«. وبالتالي، فإنه يجب 
على القضاء استبعاد الدليل املتحصل من قبل األفراد العاديني، خصوصاً إذا تعلق بجرائم 

خطيرة، كاإلرهاب أو تبييض األموال أو األفعال املتعلقة باملمارسات اإلباحية.  
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اخلامتة : 
أثبت التطبيق العملي تأثر قواعد اإلجراءات اجلزائية بالتقدم التكنولوجي والتقني، بحيث 
كلما تطورت هذه التكنولوجيا ازدادت معها صعوبة الكشف عن اجلرائم التي ترتكب في 
البيئة الرقمية. وإذا كان القاضي اجلزائي يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة وفقاً ملا ينص عليه 
مبدأ حرية اإلثبات في املواد اجلزائية، إال أنه هناك حدود معينة يتعني أن تقف عندها هذه 
تكمن  العام،  الردع  وحتقيق  اجلرائم  مكافحة  املجتمع  مصلحة  تقتضي  فمثلما  احلرية. 
أيضاً  في ضرورة احلفاظ على حقوق األفراد وحرياتهم. لذلك أصبح لزاماً على الدولة 
اللبنانية إعادة النظر بكيفية حتقيق التوازن بني هذين احلقني في معرض البحث عن األدلة 

الناجتة عن اجلرمية اإللكترونية. 

وعليه، فقد استنتجنا من خالل هذا البحث أموراً عديدة نوردها أموراً كما يلي:

1 - هناك ثغرات عديدة تعتري القواعد القانونية احلالية التي تستند إليها الضابطة العدلية 
الستخالص أدلة اإلثبات املتعلقة باجلرمية اإللكترونية، حيث تصطدم في الكثير من 
األحيان مببادئ دستورية كاحلرية الشخصية وحق اخلصوصية، وميكن في حال 
مخالفة هذه املبادئ أن يفقد الدليل املستخلص قيمته في اإلثبات ويحمل القاضي على 
إطراحه وعدم االستناد إليه، مما قد يؤدي إلى ضياع فرصة كشف اجلرمية أو عدم 

حتقق اإلدانة رغم معرفة اجلاني.

2 - اخلروج عن مبدأ املشروعية اجتاه مقبول في القانون اجلزائي بهدف حتقيق العدالة، 
مشروعة.  غير  وسيلة  استخدام  طريق  ع��ن  املتحصل  بالدليل  األخ��ذ  ميكن  حيث 
الفاعلية  مطلق  لها  ترك  ما  إذا  العدلية  الضابطة  تعسف  من  ماثلة  اخلشية  تبقى  لكن 

باستخدام تلك الوسائل دون حتديد ضوابط واضحة.

لذلك فإننا نوصي مبا يلي:

املعلوماتية،  البيئة  في  التفتيش  إج��راء  صريح  بشكل  جتيز  قانونية  نصوص  سن   -  1
على  احلفاظ  أجل  من  العدلية  الضابطة  وصالحيات  التحقيق  سلطات  حدود  وبيان 
واملؤسسات  التحقيق  سلطات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  كيفية  على  وال��ن��ص  األف����راد،  ح��ري��ات 
اخلاصة املعنية بتخزين املعلومات والبيانات اخلاصة التي تساعد تلك السلطات في 

الكشف عن احلقيقة.

- تعديل القواعد اخلاصة بالتفتيش، ال سيما تفتيش األنظمة املعلوماتية وبيان حالة ما   2
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إذا كانت هذه األنظمة مرتبطة بأنظمة أخرى موجودة خارج حدود الدولة وميكن أن 
تساعد في كشف احلقيقة، بحيث يقتضي النص على التوسع في تنفيذ إذن التفتيش 
كانت  ولو  حتى  األنظمة  بهذه  بالنفاذ  بالتفتيش  املخولة  للسلطة  بالتالي  والسماح 

خارج احلدود اللبنانية.

الصادرة سنة  اتفاقية بودابست  للتوقيع على  الالزمة  اإلج��راءات  باتخاذ  - اإلسراع   3
2001 اخلاصة مبواجهة اجلرائم اإللكترونية، ألن هذه االتفاقية حتتوي على مختلف 
النصوص املوضوعية واإلجرائية، حيث ميكن إسقاطها في قانوننا ألنها تسد الكثير 

من الثغرات القانونية التي تكلمنا عنها في بحثنا الراهن.
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املراجع:   

العربية:  • املراجع 
العلوم  كلية  منشورات  اإللكترونية،  اجلرمية  من  القضاء  موقف  النواذلي،  إدري��س   -

القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، مراكش، 2010. 

عبر  التسويق  والبيع:  التسويق  مهارات  برنامج  فوزي،  ود.حمادة  احملرزي  د.أحمد   -
-http://www.olc.bu.edu.eg/olc/i التالي: الرابط  على  متوافر   اإلنترنت، 

ages/internet.pdf

- د. أسامة العبيدي..

األمنية  للدراسات  العربية  املجلة  املعلوماتية،  اجلرائم  في  الدليل  عن  التفتيش    •
والتدريب، العدد 58، الرياض، 2015. 

•  جرمية اإلستغالل اجلنسي لألطفال عبر شبكة اإلنترنت، مجلة الشريعة والقانون، 
حزيران/ يونيو 2013، العدد53، جامعة اإلمارات العربية املتحدة. 

األم��وال جرمية جزائية مصرفية وتبعية، مجلة اجليش،  تبييض  - د. جنان اخل��وري، 
العدد 85، بيروت 2013. 

- د. رامي علي وشاح، الصعوبات املادية التي تعترض اإلثبات باحملررات اإللكترونية، 
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، 2010. 

- سامي حمدان الرواشدة، األدلة املتحصلة من مواقع التواصل اإلجتماعي ودورها في 
اإلثبات اجلنائي: دراسة في القانونني اإلجنليزي واألميركي، املجلة الدولية للقانون، 

عدد 3، قطر، 2017.

- د. شيماء عطالله، تراجع احلق في اخلصوصية في مواجهة اإلتصاالت اإللكترونية، 
بحث مقدم الى املؤمتر العلمي الثاني لكلية القانون الكويتية العاملية، منشور مبجلة 

كلية القانون الكويتية العاملية، العدد 10، السنة الثالثة، يونيو 2015.

2017، املجلد  - ضياء محمود، حق الصمت في الدعوى اجلزائية، مجلة جامعة البعث، 
39، عدد 136، دمشق. 

- د. عبد احلفيظ بلقاضي، التجرمي والعقاب في أقوى نزعاتهما تسلطاً: القانون اجلنائي 
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للعدو، مجلة الشريعة والقانون، 2006، العدد 26، جامعة اإلمارات العربية املتحدة. 

اإللكترونية، سلسلة ندوات، محكمة  اإلثبات في اجلرمية  د. عبد احلكيم احلكماوي،   -
اإلئتمان  اإللكترونية على  تأثير اجلرمية  – املغرب حتت عنوان  الرباط  اإلستئناف، 

املالي، العدد السابع، 2014. 

- د. عبد احلكيم فودة، أدلة اإلثبات والنفي في الدعوى اجلنائية في ضوء الفقه والقضاء، 
منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2007.

- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، 

• اجلوانب اإلجرائية ألعمال التحقيق اإلبتدائي في اجلرائم املعلوماتية، دار النهضة 
العربية للنشر، القاهرة، 2009.

• مبادىء اإلجراءات اجلنائية في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت، دار الكتب القانونية، 
القاهرة، 2007. 

- د. ليتيم فتيحة، األمن املعلوماتي للحكومة اإللكترونية وإرهاب القرصنة، مجلة املفكر، 
العدد الثاني،2010، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة. 

- د. محمد حبحب، وسائل الدفع االلكتروني في مواجهة اجلرمية، بحث مقدم إلى املؤمتر 
الدولي الرابع حول التجارة اإللكترونية، صاللة- عمان، 26 و27 /7/2016.

- د. محمد ذكي أبو عامر، اإلثبات في املواد اجلزائية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2011. 

- د. محمد يوسف علوان، ومحمد خليل املوسى، القانون الدولي حلقوق اإلنسان، اجلزء 
الثاني، احلقوق احملمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2007.

- د. محمود جنيب حسني، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية للنشر، 
القاهرة، 1995.

احلرجة  التحتية  البنية  ت��ه��دي��دات  ح��ول  فنية  ورق���ة  محمود،  الرحمن  عبد  محمود   -
للمعلومات، جامعة عني شمس، اإلسكندرية،  2010.

- د. موسى أرحومة، اإلشكاليات االجرائية التي تثيرها اجلرمية املعلوماتية عبر الوطنية. 
بحث مقدم إلى املؤمتر املغاربي األول حول املعلوماتية والقانون، أكادميية الدراسات 

العليا،  طرابلس، 28-29/10/ 2009. 
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- د. نادر عبد العزيز شافي،  بني احترام احلريات الشخصية ومراعاة مصلحة الدولة 
واألمن الوطني، مجلة اجليش، عدد 263، بيروت، 2007. 

للكتاب،  احلديثة  املؤسسة  اإللكترونية،  والنقود  املصارف  شافي،  العزيز  عبد  نادر   -
بيروت،2007.

دار  املعلوماتية،  جرائم  في  اإللكتروني  للمحل  اجلنائية  احلماية  عمر،  نبيل  ناير  د.   -
اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2012.

- د. هانيا فقيه، حماية احلق في اخلصوصية املعلوماتية، دراسة حتليلية لواقع احلماية 
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