التفتيش عن الدليل يف اجلرائم املعلوماتية

د .أسامة بن غانم العبيدي

املقدمــــــة

(٭)

التط�ور الكبري يف وس�ائل االتصال احلديث�ة والزيادة ّ
املطردة يف اس�تخدام
صاحب شبكة اإلنرتنت زيادة كبرية يف اجلرائم التي ترتكب باستخدام هذه الشبكة.
وقد أثارت اجلرائم املعلوماتية العديد من اإلشكاالت بالنسبة للقائمني عىل
مكافحته�ا  ،ويرج�ع ذلك إىل أن القوانني العقابية وقوانني اإلجراءات اجلنائية التقليدية
تبس�ط محايتها عىل األش�ياء املادية امللموس�ة ،أما بالنس�بة للمعلومات واألشياء املعنوية
األخرى املرتبطة هبا فلم متتد إليها احلامية إال حديث ًا  .كام أن كشف هذا النوع من اجلرائم
وإثباهت�ا لي�س باليشء الس�هل وإنام يتطل�ب اس�تخدام تقنيات حديثة لغ�رض التحري
والتفتيش وضبط األدلة .
ويناقش هذا البحث موضوع التفتيش عن الدليل املعلومايت يف اجلرائم املعلوماتية.
هدف البحث وأمهيته :

هي�دف هذا البحث إىل دراس�ة موضوع التفتيش عن الدلي�ل املعلومايت يف اجلرائم
املعلوماتي�ة م�ن حي�ث ماهي�ة التفتي�ش وغايته وم�دى قابلي�ة مكونات احلاس�ب اآليل
والش�بكات املرتبط�ة ب�ه للتفتيش  ،ورشوط التفتي�ش ،وبطالنه  ،والس�لطات املختصة
بإجرائه  ،وإجراءات ضبط األدلة املعلوماتية  ،واألساليب املستخدمة يف ارتكاب اجلرائم
املعلوماتية  ،ووسائل التفتيش يف هذه اجلرائم ،وصعوبات التفتيش عن الدليل املعلومايت.
وتكم�ن أمهي�ة هذا البحث يف م�دى اختالف طبيعة التفتيش ع�ن الدليل املعلومايت عن
التفتيش عن الدليل التقليدي املادي.

(*) أستاذ القانون املشارك – معهد اإلدارة العامة – الرياض.
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خطة البحث
يشتمل هذا البحث عىل أربعة مباحث :

أو ً
ال :ماهية التفتيش والغاية منه ومدى قابلية مكونات احلاسب اآليل والشبكات املرتبطة
به للتفتيش .
ثاني ًا :رشوط تفتيش النظام املعلومايت وبطالنه والسلطات املختصة بالتفتيش .

ثالث ًا :إجراءات ضبط أدلة اجلرائم املعلوماتية وأساليب تنفيذ التفتيش.
رابع ًا :وسائل التفتيش يف اجلرائم املعلوماتية وصعوبات التفتيش عن الدليل املعلومايت .

منهج البحث
يعتمد هذا البحث عىل منهج الدراسة التحليلية لنصوص األنظمة والقوانني املقارنة
مع االعتامد عىل املراجع العلمية القانونية ذات العالقة .

ً
أوال :ماهية التفتيش والغاية منه ومدى قابلية مكونات احلاسب اآليل
والشبكات املرتبطة به للتفتيش

نظ�ر ًا ألمهي�ة حتديد ماهية التفتيش والغاية منه س�نتناول يف املطلب األول من هذا
املبحث ماهية التفتيش  ،ويف الثاين نبني الغاية منه  ،ثم سنتطرق إىل مدى قابلية مكونات
احلاسب اآليل والشبكات املرتبطة به للتفتيش يف املطلب الثالث .

 1ـ ماهية التفتيش
يعرف جانب من الفقه التفتيش ( )Searchبأنه « :البحث عن يشء يتصل بجريمة
وقعت ،ويفيد يف كشف احلقيقة عنها وعن مرتكبيها  .وقد يقتيض التفتيش إجراء البحث
يف حمل له حرمة خاصة» (((  ،وقد أحاطت القوانني املقارنة هذا التفتيش بضامنات عديدة.
((( أمحد فتحي رسور  ،الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة 1980 ،م
 .ص . 449
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وحمل التفتيش إما أن يكون مس�كن ًا أو ش�خص ًا  ،وهو بنوعيه قد يكون متعلق ًا باملتهم أو
بغيره ،وه�و يف كل أحوال�ه جائز مع اختالف يف بعض الشروط  .ويعرف جانب آخر
من الفقه التفتيش بأنه «إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون  ،يتم
بالبحث يف مس�تودع الرس عن أدلة اجلريمة التي وقعت وكل ما يفيد يف كش�ف احلقيقة.
ويتمث�ل مس�تودع السر يف ش�خص املتهم أو يف املكان ال�ذي يعمل به أو يقي�م فيه»((( .
وعرف�ه الفق�ه الفرنيس بأنه « بحث بوليسي أو قضائي عن عنارص الدليل يف جريمة ما ،
ويمك�ن وفق� ًا لقواعد قانونية خاصة أن ينفذ يف املس�كن اخلاص بأي ش�خص أو يف أي
م�كان آخ�ر حيث يمكن أن توجد أش�ياء يكون اكتش�افها مفيد ًا يف إظه�ار احلقيقة»((( .
والتفتيش يف مدلوله القانوين بالنسبة جلرائم احلاسب اآليل ال خيتلف عن مدلوله السائد
يف فق�ه اإلج�راءات اجلنائية  ،فيقصد به أنه التنقيب يف وعاء الرس بقصد ضبط ما يفيد يف
كش�ف احلقيقة  ،فهدف التفتيش يف جرائم احلاس�ب اآليل هو الوصول إىل ما حتويه نظم
احلاس�ب اآليل من أش�ياء مادية أو معنوية تفيد يف كش�ف احلقيقة ونسبتها إىل املتهم  .أو
هو االطالع عىل حمل منحه القانون محاية خاصة باعتباره مستودع رس صاحبه  ،يستوي
يف ذلك أن يكون هذا املحل جهاز احلاسب اآليل أو نظمه أو شبكة اإلنرتنت(((.

ويتضح لنا من التعريفات الس�ابقة أن التفتيش ما هو إال وس�يلة لإلثبات املادي،
وذلك ألنه يستهدف ضبط أشياء مادية تتعلق باجلريمة أو تفيد يف كشف احلقيقة ،واهلدف
منه دائ ًام هو احلصول عىل الدليل املادي  ،وهو ما يتعارض مع الطبيعة غري املادية لربامج
وبيانات احلاس�ب اآليل ،وكذلك ش�بكة اإلنرتنت  ،فهي جمرد بيانات وبرامج إلكرتونية
ليس هلا أي مظهر مادي حمسوس يف العامل اخلارجي(((.
((( فوزي�ة عبدالس�تار  ،رشح قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة ،دار النهضة العربية ،القاه�رة1986 ،م .
ص.278
((( انظر Lexique de termes Juridique au Code de Dalloz Penale, 101 e ed. 2004 :
((( حمم�ود حمم�د مصطفى  ،اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون املق�ارن  ،التفتيش والضبط  ،جامعة
القاه�رة  ،القاه�رة 1987 ،م  .ص  . 214انظ�ر أيض ًا عيل حس�ن الطوالبة  ،التفتيش اجلنائي عىل
نظم احلاسوب واإلنرتنت ،عامل الكتب احلديثة  ،إربد 2004 ،م  .ص .11
((( أمحد فتحي رسور  ،املرجع الس�ابق  .ص  . 544انظر أيض ًا نبيلة هبة هروال ،اجلوانب اإلجرائية
جلرائم اإلنرتنت  ،دار الفكر اجلامعي  ،اإلسكندرية 2007 ،م  .ص  . 221وما بعدها .
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 2ـ الغاية من التفتيش
الغاي�ة م�ن التفتيش ه�ي البحث عن األش�ياء املتعلقة باجلريمة أو تفيد يف كش�ف
احلقيق�ة ،فالتفتيش باعتب�اره إجراء من إجراءات التحقيق جيب أن يكون قد تم القيام به
لغاية معينة وهي الكش�ف عن أش�ياء تتعلق باجلريمة أو تفيد يف كشف احلقيقة .ولذلك
ً
باطلا التفتي�ش ال�ذي يقع لغاية أخرى خلاف ما حدده املشرع  ،ألن كل تفتيش
يق�ع
يت�م بغير أن يتبني وج�ه املصلحة منه يكون إج�را ًء حتكمي ًا وباط ً
ال  .ويع�د التفتيش من
اإلج�راءات الت�ي ال غن�ى عنها للمحق�ق يف تقوية أوارص األدلة أو يف إس�ناد الواقعة يف
مواجهة املتهم  ،فالعثور عىل أدلة اجلريمة من شأنه تقوية االهتام ضد املتهم وبالتايل عدم
إفالته من العقاب (((( ).

 3ـ مدى قابلية مكونات احلاسب اآليل والشبكات املرتبطة به للتفتيش
يوجد للحاسب اآليل مكونات مادية (  ، ) Hardwareوأخرى معنوية أو براجمية
( ،)Softwareكام أن له شبكات اتصال (  )Network Telecommunicationsسلكية
والسلكية حملية ودولية  .ويقصد بالتفتيش هنا التفتيش عن معطيات احلاسب اآليل غري
املادية واملخزنة يف جهاز احلاس�ب اآليل  ،أو املخزنة يف األقراص  ،كام يقصد بالتفتيش،
البحث يف النظم املعلوماتية حمل التحقيق(((.
ويثور اجلدل الفقهي حول قابلية مكونات احلاسب اآليل املادية واملعنوية والشبكات
املرتبطة به للتفتيش(((.

((( ع�ادل ع�زام س�قف احليط  ،جرائم ال�ذم والقدح والتحقير املرتكبة عرب الوس�ائط  ،دار الثقافة
للنرش والتوزيع  ،عامن 2011 ،م  .ص  230وما بعدها  .انظر أيض ًا عبدالفتاح حجازي  ،مبادئ
اإلج�راءات اجلنائي�ة يف جرائم الكمبيوتر واإلنرتن�ت  ،دار الكتب القانونية  ،القاهرة 2007 ،م .
ص  257وما بعدها .انظر أيض ًا خالد ممدوح إبراهيم ،فن التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكرتونية،
دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية2009 ،م  .ص . 183
((( هلايل عبداهلل أمحد ،تفتيش نظم احلاس�ب اآليل وضامنات املته�م املعلومايت ،دار النهضة العربية،
القاهرة 2006 ،م  .ص  69وما بعدها .
((( حسني سعيد الغافري  ،السياسة اجلنائية يف مواجهة جرائم اإلنرتنت  ،دراسة مقارنة  ،دار النهضة
العربية  ،القاهرة 2009 ،م  ،ص  470وما بعدها .
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وسوف نتطرق فيام ييل إىل مدى خضوع هذه املكونات للتفتيش عىل النحو التايل :

أ ـ مدى خضوع مكونات احلاسب اآليل املادية للتفتيش

حتك�م اإلجراءات القانوني�ة اخلاصة بالتفتيش فحص املكونات املادية للحاس�ب
ً
بحث�ا ع�ن أي دليل يتصل بجريمة معلوماتية حدثت  ،ويفيد التفتيش يف الكش�ف
اآليل
عن مرتكبها  .وخيضع تفتيش احلاسب اآليل إىل أحكام تفتيش املكان الذي يوجد به ذلك
اجلهاز  .فإذا كان احلاسب اآليل مودع ًا يف مكان خاص ،كمسكن املتهم أو أحد ملحقاته ،
فتأخذ حكم املسكن (  ، ) Homeفال جيوز تفتيشها إال يف احلاالت التي جيوز فيها تفتيش
مسكن املتهم ،وبذات الضامنات املقررة قانون ًا يف الترشيعات املختلفة  .فإذا كانت مكونات
احلاسب اآليل املراد تفتيشه يف املسكن غري متصلة بنهايات طرفية موجودة يف مكان آخر،
فال يثور خالف بشأن تفتيشها  ،أما إذا كانت تلك النهايات مرتبطة يف مكان آخر ،وتطلبت
دواعيالتفتيشالوصولإليهاوتفتيشها،فيجبمراعاةالضامناتواالشرتاطاتالتييتطلبها
املرشع لتفتيش تلك األماكن  .أما بالنسبة لألماكن العامة  ،)Public Places( ،فإذا وجد
ش�خص وهو حيمل مكونات احلاس�ب املادية ،أو كان حائز ًا هلا أو مس�يطر ًا عليها ( In
 )Possession or Control of the Computerفإن تفتيش�ها ال يكون إال يف احلاالت
التي جيوز فيها تفتيش األشخاص  ،وبنفس الضامنات والقيود املنصوص عليها قانون ًا (((( ).
ب ـ مدى خضوع مكونات احلاسب اآليل املعنوية للتفتيش

أث�ار تفتي�ش املكونات املعنوية للحاس�ب اآليل خالف ًا كبري ًا يف الفقه بش�أن جواز
تفتيش�ها من عدم�ه ،فذهب رأي إىل ج�واز تفتيش البيانات اإللكرتوني�ة (Electronic
 )Dateبمختلف أشكاهلا .
ويف ه�ذا املعن�ى نج�د أن املادة (  )251م�ن قانون اإلجراءات اجلنائي�ة اليوناين ،
تعطي سلطات التحقيق إمكانية القيام « :بأي يشء يكون رضوري ًا جلمع الدليل ومحايته».
ويفرس الفقه اليوناين عبارة» أي يشء «بأهنا تشمل البيانات املخزنة أو املعاجلة إلكرتوني ًا،
وبالتايل فإن ضبط املعطيات اإللكرتونية بمختلف صورها املخزنة يف الذاكرة الداخلية

((( عيل حس�ن الطوالبة  ،املرجع الس�ابق  .ص 9وما بعدها  .انظر أيض ًا عادل عزام س�قف احليط ،
املرجع السابق  ،ص  230وما بعدها .
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للحاس�ب اآليل ال تثري أي خالف يف اليونان  ،وهناك يطلب املحقق من اخلبري املختص
أن يقوم بجمع أي أدلة مقبولة دلي ً
ال يف املحاكمة اجلزائية  .كام أن قانون أصول املحاكامت
اجلزائية األردين أباح لسلطة التحقيق وفق ًا للامدة (  )87منه أن تقوم بضبط «مجيع األشياء
الت�ي تراه�ا رضورية إلظهار احلقيقة» .ويفرس الفقه األردين عبارة «األش�ياء» بأنه يمتد
ليشمل الكيانات املعنوية للحاسب اآليل(((.
وعىل النقيض من الرأي الس�ابق  ،يذهب رأي آخر إىل أن املفهوم املادي ال ينطبق
عىل بيانات احلاس�ب اآليل غري املحسوس�ة أو امللموس�ة  ،ويقرتح أصحاب هذا الرأي
مواجه�ة ه�ذا القصور الترشيع�ي إضافة عبارة إىل القوانين ذات العالقة وإىل مذكرات
التفتيش  ،مثل « :املواد املعاجلة عن طريق احلاسب اآليل أو بيانات احلاسب اآليل»(((.

ويف الواليات املتحدة األمريكية تم إقرار نصوص تعالج تفتيش الكيانات املعنوية
والتعامل مع األدلة الرقمية .
ون�رى بان البيان�ات واملعلومات املخزنة يف احلاس�ب اآليل تصلح ألن تكون حم ً
ال

للتفتيش  ،ويمكن ضبطها واستنساخها عىل الورق أو عىل األقراص ،أو عىل أي دعامة
أخرى  ،كالفالش ميموري( )Flash Memory؛ بحيث يمكن االستناد إليها كدليل عىل
ارتكاب املتهم للجريمة يف مرحلة املحاكمة  .لذلك ينبغي اإلشارة يف قوانني اإلجراءات
اجلنائية عىل حرية تفتيش املكونات املادية واملعنوية ألجهزة احلاسب اآليل (((( ).
ج ـ مدى خضوع شبكات احلاسب اآليل للتفتيش

ش�بكات احلاس�ب هي عب�ارة عن جمموعة مكونة من جهازي�ن أو أكثر من أجهزة
احلاس�ب اآليل واملتصلة ببعضها اتصا ً
ال س�لكي ًا أو السلكي ًا ،وتوجد شبكات واسعة يف
أماكن متفرقة مرتبطة ببعضها البعض بواسطة اهلاتف .
إن إج�راءات تفتي�ش احلاس�ب اآليل تتضمن وجود وس�ائل فنية حديث�ة لتفتيش

((( عيل حسن الطوالبة  ،املرجع السابق  .ص .141
ً
((( هاليل عبدالاله أمحد  ،املرجع السابق .ص  71وما بعدها  .انظر أيضا سليامن أمحد فضل  ،املواجهة
الترشيعية واألمنية للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة املعلومات الدولية ( اإلنرتنت)  ،دار النهضة
العربية  ،القاهرة 2008 ،م  .ص  300وما بعدها .
((( هاليل عبدالاله أمحد  ،املرجع السابق  .ص  142وما بعدها.
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الشبكات املرتبطة به ،واملراقبة اإللكرتونية لنظم املعلومات ()Information Systems
والشبكات املعلوماتية ،رغم أن ذلك يتعرض حلقوق األشخاص وحرياهتم  ،إال أن ذلك
ال ينبغي أن حيدث دون احلصول عىل موافقة القضاء وأن يكون حمدد املدة والنطاق((( .

فال شك أن طبيعة التقنية الرقمية قد زادت من الصعوبات التي تواجه القائمني عىل
التفتي�ش والضبط يف اجلرائ�م املعلوماتية  .فالبيانات التي حتتوي عىل أدلة قد تتوزع عرب
شبكات احلاسب اآليل يف أماكن قد تكون عىل مسافات بعيدة عن املوقع املادي الذي يتم
فيه التفتيش .كام قد يكون املوقع الفعيل للبيانات واملعلومات يدخل ضمن االختصاص
القضائ�ي لدولة أخرى ما قد يعقد الصعوبات التي تواجه مكافحة اجلرائم املعلوماتية ،
ويزيد من أمهية وجود تعاون دويل يف مكافحة مثل هذا النوع((( .وتوجد ثالثة احتامالت
تتعلق بشبكات احلاسب اآليل نوردها عىل النحو التايل :
االحتمال األول :اتصال احلاس�ب اآليل العائد للمتهم بحاس�ب آيل آخ�ر أو هناية طرفية
موجودة يف مكان آخر داخل الدولة

يثور التساؤل بمدى إمكانية امتداد احلق يف التفتيش إذا تبني أن احلاسب أو النهاية
الطرفي�ة (  ) Terminalيف مس�كن املته�م متصلة بجهاز أو طرفي�ة يف مكان آخر مملوك
لشخص غري املتهم .
وي�رى الفق�ه األملاين إمكاني�ة امتداد التفتيش إىل س�جالت البيانات التي تكون يف
مكان آخر  ،اس�تناد ًا إىل ما نص عليه يف القس�م (  ) 103من قانون اإلجراءات اجلنائية
األمل�اين  ،وذل�ك عندما يكون مكان التخزين الفعيل (  )Storageخارج املكان الذي يتم
فيه التفتيش((( .

((( عيل حسن الطوالبة  ،املرجع  .ص 71وما بعدها  .انظر أيض ًا خالد عياد احللبي  ،إجراءات التحري
والتحقي�ق يف جرائ�م احلاس�وب واإلنرتنت  ،دار الثقافة للنرش والتوزي�ع  ،عامن 2011 ،م  .ص
 161وما بعدها .
((( خالد ممدوح إبراهيم  ،املرجع السابق  .ص  200وما بعدها .
((( خالد ممدوح إبراهيم  ،املرجع السابق  .ص  200وما بعدها  .انظر أيضا ً:

Manfred Mohrenschlager, Computer Crime and Other Crime Against Information
Technology in Germany , R.I.D.P. 1993 , at 351.

انظر أيض ًا هاليل عبدالاله أمحد  ،املرجع السابق  .ص 74وما بعدها.
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كما ن�ص قانون اإلجراءات اجلنائية البلجيكي يف امل�ادة ( )88منه عىل أنه «إذا أمر
ق�ايض التحقي�ق بالتفتيش يف نظام معلومايت  ،أو يف جزء من�ه فإن هذا البحث يمكن أن
يمت�د إىل نظ�ام معلومايت آخ�ر يوجد يف مكان آخر غري مكان البحث األصيل  ،ويتم هذا
االمتداد وفق ًا لضابطني :
أ ـ إذا كان رضوري ًا لكشف احلقيقة بشأن اجلريمة حمل البحث .
ب ـ إذا وجدت خماطر تتعلق بضياع بعض األدلة نظر ًا لسهولة عملية حمو أو إتالف
أو نقل البيانات حمل البحث(((.

وذات اليشء نجده يف القانون االحتادي األسرتايل حيث مل تعد صالحيات التفتيش
املتصلة باألدلة املعلوماتية تقترص عىل مواقع حمددة  ،فقد أخذ القانون االحتادي األسرتايل
بمكافح�ة اجلرائ�م املعلوماتي�ة بإمكاني�ة أن تتوزع بيانات األدلة عىل حس�ب ش�بكات
احلاس�ب اآليل  .ويس�مح هذا القانون أيض ًا بعمليات تفتيش بيانات خارج املواقع التي
يمكن اخرتاقها من خالل أجهزة حاسب آيل موجودة يف األماكن التي جيري تفتيشها .
ويشري مصطلح البيانات املحتجزة يف حاسب آيل ما إىل أي بيانات حمتجزة يف جهاز
ختزين عىل شبكة حاسبات آلية يشكل احلاسب اآليل جزء ًا منها ،فال توجد حدود جغرافية
حمددة ،وال أي اشرتاط باحلصول عىل موافقة طرف ثالث(((.

وباإلضاف�ة إىل ذل�ك فإن قانون مكافحة جرائم احلاس�ب اآليل يف هولندا قد نص
على جواز امت�داد التفتيش إىل نظم املعلومات املوج�ودة يف موقع آخر رشيطة أن تكون
البيانات اخلاصة به رضورية إلظهار احلقيقة(((.
االحتامل الثاين :اتصاالت احلاس�ب اآليل العائد للمتهم بحاس�ب آيل آخر أو هناية طرفية
موجودة يف مكان آخر خارج الدولة :
ووفق� ًا هل�ذا االحتامل يقوم مرتكب�و اجلريمة املعلوماتية بتخزي�ن بياناهتم يف أنظمة

((( بكري يوس�ف بكري  ،التفتيش عن املعلومات يف وس�ائل التقنية احلديثة  ،دار الفكر اجلامعي ،
اإلسكندرية 2011 ،م  .ص  81وما بعدها .
((( حسني سعيد الغافري  ،املرجع السابق  .ص  482وما بعدها .
((( املادة ( ، )125قانون مكافحة جرائم احلاسب اآليل اهلولندي .
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املعلومات خارج الدولة عن طريق شبكات االتصاالت هبدف عرقلة سلطات التحقيق

يف مجع األدلة .

وللتعام�ل مع هذا االحتمال نص قانون مكافحة جرائم احلاس�ب اآليل اهلولندي

على أنه جيوز جلهات التحقي�ق القيام بالتفتيش داخل األماكن ،وبام ينطوي عليه تفتيش
نظم احلاسب املرتبطة به حتى لو كانت موجودة يف دول أخرى  ،وبرشط أن يكون هذا
التدخل مؤقت ًا  ،وأن تكون البيانات التي يتم التفتيش عنها رضورية إلظهار احلقيقة (((.

وي�رى جان�ب من الفقه أن التفتي�ش اإللكرتوين العابر للحدود ال ب�د وأن يتم يف إطار
اتفاقيات تعاون خاصة ثنائية (  )Bi - Lateralأو دولية تسمح هبذا االمتداد يتم إبرامها
بني الدول املعنية  ،وبالتايل فإنه ال جيوز القيام بذلك التفتيش العابر للحدود يف ظل عدم
وجود مثل تلك االتفاقيات  ،أو ٍ
كحد أدنى احلصول عىل موافقة الدولة األخرى ،وهذا
يؤكد عىل أمهية التعاون الدويل يف جمال مكافحة اجلرائم املعلوماتية(((.

وقد أجازت املادة (  )32من االتفاقية األوروبية بشأن مكافحة اجلرائم املعلوماتية

والت�ي أعده�ا املجل�س األورويب (  )The Council of Europeوت�م التوقيع عليها يف

بودابست يف عام 2001م إمكانية الدخول بغرض التفتيش والضبط يف أجهزة حاسب

أو شبكات تابعة لدولة أخرى بدون إذهنا يف حالتني :

األوىل إذا تعل�ق التفتي�ش بمعلوم�ات أو بيانات متاحة للعام�ة  ،والثانية إذا ريض

املالك أو حائز هذه البيانات هبذا التفتيش.

ويؤيد الفقه األملاين ما جاء يف االتفاقية األوروبية ملكافحة اجلرائم املعلوماتية يف هذا

اخلصوص ،ذلك أن السماح باسترجاع البيانات ( )Retrieval of Dataالتي تم ختزينها يف
اخلارج يعد انتهاك ًا لسيادة دولة أخرى وخرق ًا للقوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية املتعلقة
((( املادة ( ، )125قانون مكافحة جرائم احلاسب اآليل اهلولندي .
((( هشام حممد رستم  ،اجلرائم املعلوماتية  ،أصول التحقيق اجلنائي الفني  ،مؤمتر القانون والكمبيوتر
واإلنرتنت  ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة 2000م  ،ص  71وما بعدها .انظر أيض ًا خالد ممدوح
إبراهيم ،املرجع السابق  .ص  203وما بعدها .
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بإمكانية التعاون يف جمال مكافحة اجلرائم بشكل عام واجلرائم املعلوماتية بشكل خاص(((.

ويف إحدى جرائم الغش املعلومايت (  ) Information Fraudأيد القضاء األملاين
ه�ذا االجت�اه  ،حيث أس�فر البحث يف إحدى جرائم الغش املعلوم�ايت عن وجود طرفية
حاسب آيل يف أملانيا متصلة بشبكة اتصاالت موجودة يف سويرسا .حيث كان يتم ختزين
بيان�ات املرشوعات فيها ،وعندما رغبت س�لطات التحقي�ق يف أملانيا احلصول عىل هذه
البيانات مل يتحقق هلا ذلك إال من خالل طلب املساعدة املتبادلة(((.
ووفق ًا لإلجراءات املعقدة للتعاون الدويل القضائي  ،فإن الدول تبدو غري مستعدة
يف وقتن�ا الراه�ن لقبول طلبات إجراء التفتيش اإللكتروين العابر للحدود التي تعتربها
بمثابة مساس بسيادهتا .

أما عن تفتيش أجهزة احلاس�ب اآليل الواقعة يف أماكن عامة كاحلاس�بات الشخصية
( )Personal Computersالت�ي حيمله�ا الش�خص خارج منزله ،ف�إن تفتيش أنظمتها ال
يك�ون جائ�ز ًا إال يف األحوال التي يبيح فيها القانون تفتيش ش�خصه عىل اعتبار أن تفتيش
الشخص يشمل ذاته وكل ما بحوزته عند إجراء هذا التفتيش وسواء أكان مملوك ًا له أم لغريه .
أم�ا يف احلال�ة التي يكون فيها جهاز احلاس�ب اآليل املراد تفتيش نظمه داخل منزل
أحد األشخاص  ،فإنه ترسي عليه القيود التي ينص عليها القانون بالنسبة لتفتيش منازل
األشخاص(((.

((( عدنان الفيل  ،إجراءات التحري ومجع األدلة والتحقيق االبتدائي يف اجلريمة املعلوماتية ،املكتب
اجلامع�ي احلدي�ث  ،عمان 2011 ،م  .ص  . 46انظ�ر أيض ًا عبدالفتاح بيوم�ي حجازي  ،املرجع
السابق .ص 380وما بعدها .
((( ويف إحدى احلاالت قامت جمموعة إجرامية من املخربني باس�تخدام أجهزة حاس�ب آيل موجودة
يف الوالي�ات املتح�دة والصني بمهامجة واخرتاق العديد من املواقع اإللكرتونية اخلاصة باحلكومة
اليابانية عىل شبكة اإلنرتنت  .وقد طلبت الرشطة اليابانية من الواليات املتحدة األمريكية والصني
تسليمها بيانات الدخول املسجلة عىل أجهزة احلاسب اآليل يف كل من هاتني الدولتني حتى يتمكنوا
من الوصول إىل اجلناة ومعاقبتهم عىل جرائمهم  .انظر عبدالفتاح حجازي ،املرجع السابق  .ص
 381وما بعدها .
ً
((( هاليل عبدالاله أمحد  ،املرجع السابق  .ص  77وما بعدها  .انظر أيضا خالد ممدوح إبراهيم ،املرجع
السابق  .ص  205وما بعدها  .انظر أيض ًا هشام رستم  ،املرجع السابق  .ص . 73
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االحتامل الثالث :التنصت واملراقبة اإللكرتونية لشبكات احلاسب اآليل

التنص�ت (  )Wiretappingواألش�كال األخ�رى للمراقب�ة اإللكرتوني�ة
( ) Electronic Monitoringرغم كوهنا وسائل مثرية للجدل القانوين ()Legal Debate
حول مدى مرشوعيتها  ،إال أنه يسمح هبا وفق ظروف معينة يف مجيع دول العامل تقريب ًا .
فالقانون الفرنيس لعام  1991جييز اعرتاض االتصاالت اهلاتفية بام يف ذلك شبكات
تبادل املعلومات .
ويف هولندا أجاز القانون اهلولندي لقايض التحقيق أن يأمر بالتنصت عىل شبكات
االتص�االت ( )Telecommunication Networksيف حال�ة وج�ود جرائم جس�يمة
ارتكبها املتهم وتشمل هذه الشبكة التلكس والفاكس ونقل البيانات(((.
أما يف الواليات املتحدة األمريكية فيجوز اعرتاض االتصاالت اإللكرتونية بام فيها
شبكات احلاسب اآليل رشيطة احلصول عىل إذن تفتيش صادر من القايض.

أما يف اليابان حيث ال توجد نصوص ترشيعية  ،فقد أقرت املحاكم اليابانية رشعية
التنصت عىل شبكات احلاسب اآليل للبحث عن أدلة(((.

ثاني ًا :رشوط تفتيش النظام املعلومايت وبطالنه والسلطات املختصة بالتفتيش

سنبني يف املطلب األول من هذا املبحث رشوط تفتيش النظام املعلومايت ،ثم نتناول
يف املطل�ب الث�اين بطالن تفتي�ش النظام املعلومايت  ،أما يف املطلب الثالث فس�نتطرق إىل
السلطات املختصة بالتفتيش.

 1ـ رشوط تفتيش النظام املعلومايت

يمكن تقس�يم رشوط تفتيش النظم املعلوماتية للحاس�ب اآليل إىل نوعني  ،رشوط
موضوعية وأخرى شكلية :

((( حسني الغافري  ،املرجع السابق  .ص  484وما بعدها  .انظر أيض ًا عبدالفتاح حجازي  ،املرجع
السابق  .ص  382وما بعدها .
ً
((( هاليل عبدالاله أمحد  ،املرجع السابق  ،ص  77وما بعدها  .انظر أيضا عبدالفتاح حجازي ،املرجع
السابق ص 382وما بعدها .
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أ ـ الرشوط املوضوعية لتفتيش نظم احلاسب اآليل

تتضمن الرشوط املوضوعية لتفتيش نظم احلاسب اآليل الرشوط التالية :

ـ سبب التفتيش

األص�ل يف القان�ون أن اإلذن بالتفتي�ش هو إجراء من إج�راءات التحقيق ال جيوز
إصداره إال بعد وقوع جناية أو جنحة وترجحت نسبتها إىل متهم معني  ،وتوافر إمارات
قوية أو قرائن عىل وجود أشياء تفيد يف كشف احلقيقة لدى املتهم أو غريه  .وهو ما أقرته
حمكمة النقض املرصية يف حكم هلا ذكرت فيه أن  « :األصل يف القانون أن اإلذن بالتفتيش
هو إجراء من إجراءات التحقيق ال يصح إصداره إال لضبط جريمة ـ جناية أو جنحة ـ
واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إىل متهم معني  ،وأن هناك من الدالئل ما يكفي للتصدي
حلرمة مسكنه أو حلرمته الشخصية»(((.

وبناء عىل ذلك وتطبيق ًا عىل اجلرائم املعلوماتية فإنه ال بد ليكون التفتيش مرشوع ًا
أن نكون :
ـ بصدد جريمة معلوماتية حدثت بالفعل سواء أكانت جنحة أم جناية .

ـ ال بد من اهتام ش�خص أو أش�خاص معينني بارتكاب هذه اجلريمة املعلوماتية أو
املشاركة يف ارتكاهبا .

ـ ال بد من توافر إمارات قوية أو قرائن عىل وجود أجهزة أو أدلة معلوماتية تفيد يف
كشف احلقيقة وإدانة املتهم .
وسنتطرق فيام ييل لتفصيل ذلك :

 1ـ أن نك�ون بص�دد جريم�ة معلوماتية س�واء جنحة أم جناي�ة  :وتعرف اجلريمة
املعلوماتية بأهنا أي س�لوك غري مرشوع يرتبط بإساءة استخدام احلاسب اآليل
ويؤدي إىل حتقيق أغراض غري مرشوعة (((.

((( انظ�ر حك�م حمكمة النقض املرصية لع�ام 1967م  .جمموعة أحكام النقض س  18رقم (. )195
ص . 965نق�ض  16أكتوب�ر لع�ام 1967م  .انظ�ر أيض ًا هاليل عبدالاله أمحد  ،املرجع الس�ابق .
ص  102وما بعدها .
((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع السابق  .ص  385وما بعدها .
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أو ه�ي الفع�ل غير املرشوع الذي يت�ورط يف ارتكاب�ه احلاس�ب اآليل(((  .أو
هي خمتلف صور الس�لوك اإلجرام�ي التي ترتكب باس�تخدام املعاجلة اآللية
للبيان�ات((( .وهن�اك العدي�د من الترشيع�ات التي حرصت عىل اس�تحداث
نص�وص قانوني�ة خاصة للجرائ�م املعلوماتية  ،من ذل�ك القانون اإلنجليزي
يف ش�أن إس�اءة اس�تخدام احلاس�ب اآليل ( )Computer Misuse Actلعام
1990م .وكذلك فقد صدر يف الواليات املتحدة األمريكية القانون الفيدرايل
لع�ام 1986م ملواجهة االحتيال وإس�اءة اس�تخدام اإلنرتن�ت  ،وكذلك فقد
أصدرت العديد من الواليات األمريكية مثل نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن
وغريه�ا قوانني ملكافحة اجلرائ�م املعلوماتية((( .كام أص�درت اململكة العربية
الس�عودية نظام مكافح�ة اجلرائم املعلوماتية يف ع�ام 1428هـ  .وهيدف هذا
النظ�ام إىل احل�د من وق�وع اجلرائ�م املعلوماتية  ،وذلك بتحدي�د هذه اجلرائم
والعقوبات املقررة لكل منها ،وبام يؤدي إىل ما يأيت :
أ ـ املساعدة عىل حتقيق األمن املعلومايت.
ب ـ حف�ظ احلق�وق املرتتب�ة على االس�تخدام املشروع للحاس�بات اآللي�ة
والشبكات املعلوماتية .
ج ـ محاية املصلحة العامة  ،واألخالق  ،واآلداب العامة .
د ـ محاية االقتصاد الوطني(((.
واإلذن بالتفتيش غري جائز إال إذا كانت اجلريمة جناية (  ) Felonyأو جنحة
( ) Misdemeanorومن ثم تم استبعاد املخالفات (  ) Violationsألهنا قليلة
األمهية وال تستحق التعرض حلريات األشخاص أو انتهاك خصوصياهتم((( .
((( هشام فريد  ،املرجع السابق  .ص . 30
(((هشام فريد  ،املرجع السابق  .ص . 30
((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع السابق  .ص  385وما بعدها .
((( املادة ( ،)2نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية السعودي  ،الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ()79
وتاري�خ 1428/3/7هـ ،واملرس�وم امللك�ي رقم ( م  ) 17 /وتاري�خ 1428/3/8هـ الصادر
باملصادقة عليه.
ً
((( خال�د احللب�ي  ،املرج�ع الس�ابق  .ص  . 153انظر أيضا خال�د ممدوح إبراهيم  ،املرجع الس�ابق.
ص 211وما بعدها .
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 2ـ تورط شخص أو أشخاص معينني يف ارتكاب اجلريمة املعلوماتية أو االشرتاك فيها:
جيب أن تتوافر يف حق الش�خص املطلوب تفتيش�ه أو تفتيش مس�كنه أو حاسبه
اآليل ،دالئل كافية تؤدي إىل االعتقاد بأنه قد أسهم يف ارتكاب جريمة معلوماتية
بصفته فاع ً
ال (  )Principalأو رشيك ًا (  ) Accompliceيف هذه اجلريمة(((.

 3ـ تواف�ر أم�ارات قوية أو قرائن عىل وجود أش�ياء أو أجهزة أو معدات معلوماتية
تس�اعد يف كش�ف احلقيقة لدى املتهم بارتكاب جرائم معلوماتية  :جيب عدم
إجراء التفتيش إال إذا توافرت للمحقق دالئل كافية عىل أنه يوجد يف املكان أو
لدى الشخص املراد تفتيشه أدوات استخدمت يف ارتكاب اجلريمة املعلوماتية
أو أشياء متحصلة منها أو أي مستندات أو حمررات إلكرتونية حيتمل أن يكون
هلا فائدة يف استجالء احلقيقة لدى الشخص املتهم بارتكاب جريمة معلوماتية.
وه�ذا الرشط ذاته متطل�ب يف حال التفتيش بصدد جريم�ة تقليدية ،ذلك أنه
ال يمكن تفتيش ش�خص أو تفتيش مس�كنه ما مل تكن هناك دالئل كافية عىل
ارت�كاب الش�خص إح�دى اجلرائم بوصفه فاع ً
ال أو رشي�ك ًا  ،وقد نص نظام
اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل أن « للمحقق أن يفتش املتهم  ،وله تفتيش
غري املتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه خيفي أش�ياء تفيد يف كش�ف احلقيقة،
ويراع�ى يف التفتي�ش حك�م امل�ادة الثانية واألربعين من هذا النظ�ام كام نص
نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي أيض ًا عىل أنه « يراعى يف ضبط اخلطابات
والرس�ائل واجلرائ�د واملطبوعات والط�رود والربقيات واملحادث�ات اهلاتفية
وغريها من وس�ائل االتصال أحكام املواد من اخلامس�ة واخلمسني إىل احلادية
والستني من هذا النظام»((( .

((( والدالئ�ل تعن�ي عالمات معينة تس�تند إىل العقل وتبدأ من ظروف أو وقائع يس�تنتج منها بأن جريمة
ما قد وقعت  ،وأن ش�خص ًا معين ًا هو مرتكبها ومن ثم هي جمرد افرتاضات قد ال تصلح وحدها س�بب ًا
لإلدانة .أو هي ذلك القدر الضئيل املبني عىل احتامل معقول تؤديه الظروف واالستنتاجات التي تكفي
لالعتقاد بارتكاب جريمة وتربر اختاذ بعض اإلجراءات املاسة باحلرية الفردية ضامن ًا حلسن سري العدالة
)  . (Proper Conduct of Justiceانظر خالد إبراهيم  ،املرجع السابق  .ص  211وما بعدها .
((( املادة ( )81و ( )82من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي  ،وفيام يتعلق باجلرائم املعلوماتية والتي
يص�در اإلذن بالتفتيش لضبط وقوعها فإنه يقصد بالدالئل الكافية بالنس�بة هلا جمموعة األمارات
واملظاهر التي تكفي وفق ًا للسياق العقيل واملنطقي ترجيح ارتكاهبا ونسبتها إىل املتهم .
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 4ـ حتديد حمل التفتيش :جيب حتديد حمل التفتيش وهو اليشء الذي يقع عليه التفتيش
للحص�ول عىل أدلة يف اجلرائ�م املعلوماتية وخاصة اجلرائم املتعلقة باإلنرتنت
وهو جهاز احلاسب اآليل بمكوناته املادية واملعنوية وشبكات االتصال اخلاصة
به  .باإلضافة إىل األشخاص الذين يستخدمون احلاسب اآليل حمل التفتيش ،
واألماكن التي توجد هبا تلك األشياء(((.

وتش�مل املكون�ات املادي�ة للحاس�ب اآليل وح�دة اإلدخ�ال (  ) Input Unitأو
وحدة الذاكرة الرئيس�ة (  )Main Memoryووحدة احلس�اب واملنطق (Arithmetic
 )and Logic Unitووحدات اإلخراج ( )Output unitووحدات التخزين الثانوية
( . )Secondary Storage Unitأما املكونات املعنوية للحاس�ب اآليل فإهنا تنقس�م إىل
الكيان�ات املنطقي�ة األساس�ية أو برامج التطبيقات س�ابقة التجهي�ز وبرامج التطبيقات
املستخدمة من قبل مستخدم احلاسب اآليل  .كام يستلزم احلاسب اآليل بمكوناته السابقة
جمموعة من األشخاص لدهيم خربة ومهارة يف تقنية نظم املعلومات وهم مشغلو احلاسب
اآليل ( )Computer Operatorsومربجم�و احلاس�ب اآليل (  ، ) Programmersوق�د
يكونون من املحللني أو مهنديس الصيانة واالتصاالت ،أو من مديري النظم املعلوماتية
( .) Information Systemsأو م�ن أي أش�خاص آخري�ن يك�ون بحوزهتم أجهزة أو
معدات معلوماتية أو أجهزة حاسب آيل حممولة (.((()Laptops

أما املنازل ( )Homesوما يف حكمها لتفتيش نظم احلاسب اآليل فيقصد هبا كافة حمال
اإلقامة ( )Residencesأو املأوى وامللحقات املخصصة ملنافعها والتي يشغلها الشخص
س�واء بصفة دائمة أو مؤقتة وس�واء كانت ثابتة أم متنقلة ،متى ما وجدت فيها مكونات
احلاسب اآليل  ،سواء أكانت مكونات مادية أم منطقية أم شبكات اتصال خاص ،وختضع
عملية التفتيش هنا لذات رشوط وقواعد إجراءات تفتيش املساكن .
((( علي عدن�ان الفيل  ،املرجع الس�ابق  .ص  49وما بعدها  .انظر أيض ًا س�ليامن أمحد فضل ،املرجع
السابق  .ص  301وما بعدها .
ً
((( حسين الغافري  ،املرجع الس�ابق  .ص  490وما بعدها  .انظر أيضا عبدالفتاح حجازي ،املرجع
السابق  .ص  387وما بعدها .
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ب ـ الرشوط الشكلية لتفتيش نظم احلاسب اآليل

باإلضافة إىل الرشوط املوضوعية لتفتيش نظم احلاس�ب اآليل والتي س�بق تناوهلا
توجد رشوط أخرى ذات طابع شكيل جيب االلتزام هبا عند القيام بالتفتيش وذلك محاية
للحريات الفردية من التعسف أو االنحراف أو استغالل السلطة  ،وهذه الرشوط تتمثل
فيام ييل :

ـ أن يكون األمر بالتفتيش مسبب ًا

يع�د م�ن الضامن�ات املق�ررة يف قوانني اإلج�راءات اجلنائية تس�بيب أم�ر التفتيش
( ، )Search Warrantويقصد بالتسبيب أن األمر الصادر بالتفتيش جيب أن يكون مبني ًا
عىل عدد من القرائن والدالئل التي تدل عىل أن يف املكان أو الشخص املراد تفتيشه ما يفيد
يف كشف احلقيقة .وقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل أنه «تفتيش املساكن
عمل من أعامل التحقيق وال جيوز االلتجاء إليه بناء عىل اهتام موجه إىل شخص يقيم يف
املسكن املراد تفتيشه بارتكاب جريمة ،أو باشرتاكه يف ارتكاهبا ،أو إذا وجدت قرائن تدل
عىل أنه حائز ألشياء تتعلق باجلريمة  .وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما حيتمل
أنه اس�تعمل يف ارتكاب اجلريمة أو نتج عنها ،وكل ما يفيد يف كش�ف احلقيقة بام يف ذلك
األوراق واألسلحة  ،ويف مجيع األحوال جيب أن ُي ِعدّ حمرض ًا عن واقعة التفتيش يتضمن
األس�باب التي ُبني عليها ونتائجه ،مع مراعاة أنه ال جيوز دخول املس�اكن أو تفتيشها إال
يف األحوال املنصوص عليها نظام ًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق واإلدعاء العام»((( .
فالتفتيش باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق  ،يلزم أن يكون قد تم اختاذه لغاية
حمددة وهي الكشف عن أشياء تتعلق باجلريمة أو تفيد يف إظهار احلقيقة ،كأن يكون قائ ًام
بقص�د التوصل إىل ما يفيد ارت�كاب جريمة احتيال معلومايت أو رسقة مال معلومايت أو
غريها من اجلرائم املعلوماتية(((.
ويف احلقيقة فإن صياغة وتنفيذ أوامر التفتيش يف اجلرائم املعلوماتية يشكالن حتدي ًا

((( املادة ( ،)80نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي  .انظر أيض ًا هاليل عبدالاله أمحد  ،املرجع السابق.
ص  163وما بعدها .
((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع السابق  .ص  355وما بعدها .
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كبري ًا  .إذ إن األدلة املطلوب احلصول عليها قد ختتلط بكميات هائلة من البيانات األخرى
التي قد ال يكون هلا عالقة بالتحقيق  ،إضافة إىل أن الوسيلة التي ختزن هبا قد تكون جزء ًا
مكم ً
ال من نظام تش�غيل معلومايت عائد ملؤسس�ة أخرى ال عالقة هلا هبذا التحقيق  .وما
مل يش�كل النظ�ام ذاته أداة للجريمة املدعى ارتكاهبا فإن ضب�ط النظام وتعطيله برمته قد
يس�بب خس�ارة غري مربرة ألصحاب املؤسسة أو لعمالئها((( .ومثال ذلك قضية اندرو
جونسون ضد مكتب التحقيقات الفيدرالية األمريكية ( ، )FBIوالتي ضبط فيها مكتب
التحقيقات الفيدرالية املكونات احلاس�وبية وملفات البيانات إلحدى رشكات الربامج
احلاس�وبية ،األمر الذي أوقف نش�اط الرشكة بشكل كامل  .ما ترتب عليه خسائر مادية
كبرية هلا ولعمالئها  .ومل يتم مقاضاة الرشكة وال رئيسها ،فقد اعتقد مكتب التحقيقات
الفيدرالية أن املادة التي تم ضبطها حتتوي عىل أدلة جلريمة ارتكبها أحد عمالء الرشكة (((.
ـ احلضور الرضوري لبعض األشخاص أثناء إجراء التفتيش

ويعد هذا الرشط من أهم الرشوط الشكلية التي قررها القانون ،والغاية من تقرير
هذا الرشط تتمثل يف اطمئنان اخلاضع هلذا التفتيش إىل سريه وفق ًا للقانون واحليلولة دون
تعسف اجلهة التي تقوم بالتفتيش((( .وقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل
أنه « يتم تفتيش املسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أرسته البالغني املقيمني
معه  ،وإذا تعذر حضور أحد هؤالء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة احلي أو من
يف حكمه أو ش�اهدين ،و ُي ّ
مكن صاحب املس�كن أو من ينوب عنه من االطالع عىل إذن
التفتيش ويثبت ذلك يف املحرض»(((.

أما القانون املرصي فيستلزم إذا كان التفتيش قد تم من النيابة العامة ملنزل املتهم ،
أن يتم هنا التفتيش يف حضور املتهم  ،فإذا مل يتيرس ذلك لغياب املتهم أو لرفضه احلضور
يتم التفتيش بحضور من ينيبه كلام كان ذلك ممكن ًا.

((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع السابق  .ص  357وما بعدها .
ً
((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع الس�ابق  .ص  . 358انظر أيضا حسين الغافري  ،املرجع الس�ابق.
ص  493وما بعدها .
((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع السابق  .ص  359وما بعدها .
((( املادة ( ، )46نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي .
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ف�إن تعذرت ه�ذه اإلنابة كذلك س�واء لرفض املتهم أو لعدم إم�كان االتصال به
مقدم ًا قبل التفتيش حتى ال يضيع عنرص املفاجأة كان للنيابة العامة إجراء التفتيش بدون
حضور أحد(((.

ـ حترير حمرض التفتيش

حيث إن التفتيش يعد حسب األصل عم ً
ال من أعامل التحقيق فإنه جيب حترير حمرض
يثب�ت في�ه كل ما ت�م من إجراءات  ،وما نتج عن التفتيش من أدل�ة  .ومل يتطلب القانون
ش�ك ً
ال خاص ًا هلذا املحرض ،ما يعني أنه ال يشترط لصحته س�وى ما تس�توجبه القواعد
العامة يف املحارض بشكل عام  .كأن يكون مكتوب ًا باللغة الرسمية وهي يف اململكة اللغة
العربي�ة ،وأن حيمل تاريخ حتريره وتوقيع الش�خص ال�ذي قام بتحريره  .وقد نص نظام
اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل أنه جيب أن يتضمن حمرض التفتيش ما يأيت :

 1ـ اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته .
 2ـ ن�ص اإلذن الص�ادر بإج�راء التفتي�ش  ،أو بيان الرضورة امللح�ة التي اقتضت
التفتيش بغري إذن .
 3ـ أسامء األشخاص الذين حرضوا التفتيش  ،وتوقيعاهتم عىل املحرض .
 4ـ وصف األشياء التي ضبطت وصف ًا دقيق ًا .
 5ـ إثبات مجيع اإلجراءات التي اختذت أثناء التفتيش واإلجراءات املتخذة بالنسبة
لألشياء املضبوطة((( .

د ـ أسلوب تنفيذ التفتيش

إلجراءات تنفيذ التفتيش عىل نظم احلاسب اآليل واإلنرتنت خصوصية متيزها عن
اإلجراءات املتبعة يف التفتيش الواقع عىل األشخاص أو املساكن  ،لذا جيب عىل املحقق
أن يتخذ إجراءات وحتريات شاملة ودقيقة قبل القيام بإجراء التفتيش وهي كالتايل :
 1ـ حتدي�د نوع النظام املعلومايت املراد تفتيش�ه  .فيج�ب عىل املحقق أن حيصل عىل

((( املادة ( ،)92قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
ً
((( امل�ادة ( ، )47نظ�ام اإلج�راءات اجلزائي�ة الس�عودي  ،انظ�ر أيضا علي الفيل  ،املرجع الس�ابق ،
ص  52وما بعدها  .انظر أيض ًا عيل الطوالبة  ،املرجع السابق  .ص 55وما بعدها .
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املواصفات الشكلية للنظام املعلومايت املراد تفتيشه .

 2ـ جتمي�ع فري�ق عمل يتكون من املحقق إضافة إىل اخلرباء الفنيني ورجال الضبط
اجلنائي املكلفني باملهمة قبل القيام بالتفتيش (((( ).
 3ـ وضع خطة لتنفيذ التفتيش بناء عىل املعلومات التي تم احلصول عليها عن النظام
املعلومايت املراد تفتيشه .
 4ـ جي�ب إعطاء مس�ودة إذن التفتيش عناية خاصة م�ن حيث تضمنها عىل وصف
ملح�ل التفتي�ش  ،وامللكي�ة املراد ضبطها بش�كل حمدد ودقيق م�ع تقديم رشح
لالستراتيجية التي س�يتم اتباعها عند إجراء التفتيش .وتفتيش نظم احلاسب
اآليل يمكن أن يتم بطرق عدة  ،فمث ً
ال يذكر املرشد الفيدرايل األمريكي لتفتيش
وضبط احلاس�ب اآليل أربع طرق أساس�ية ممكنة للتفتيش يف النظام املعلومايت
هي :
أ ـ تفتيش احلاس�ب اآليل وطبع نس�خة ورقية ( ) Paper Copiesمن ملفات
معينة يف ذات الوقت .
ب ـ تفتيش احلاسب اآليل وعمل نسخة إلكرتونية ( ) Electronic Copyمن
ملفات معينة يف ذات الوقت .

ج ـ عم�ل نس�خة إلكرتونية طب�ق األص�ل ( ) Electronic Exact Copyمن
جهاز التخزين بالكامل يف املوقع  ،ثم إعادة عمل نسخة تعمل من جهاز
التخزين خارج املوقع للمراجعة .
د ـ ضبط جهاز احلاسب اآليل وملحقاته ومراجعة حمتوياته خارج املوقع(((.

((( عيل الطوالبة  ،املرجع السابق  .ص . 55
((( تم وضع هذا املرشد ) (U.S Guidelines For Search and Seizure of Computersعام 1994م
 .وص�در ل�ه ملحق�ان )  ( Annexesيف عام�ي 1997م و 1999م  ،وقام بإع�داده جمموعة عمل
) (Working Groupيف قسم جرائم احلاسب اآليل وامللكية الفكرية ) (Intellectual Property
بإرشاف أس�تاذ القانون اجلنائي األمريكي )  ، (Orin Kerrولقد صدرت له عدة تعديالت كان
آخره�ا يف ع�ام 2002م .انظر أيض� ًا هاليل عبدالاله أمحد  ،املرجع الس�ابق ص  .164انظر أيض ًا
حسني الغافري ،املرجع السابق  .ص  494وما بعدها .
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هـ ـ حتديد مدة اإلذن بالتفتيش

جيب أن يكون إذن التفتيش حمدد املدة ويكون املحقق ملتزم ًا بالقيام به خالل هذه
املدة  ،ويراعي املحقق عند إصداره هلذا اإلذن أال تكون مدته تتجاوز املدة املعقولة ،أي
أن ال تك�ون مدت�ه طويلة ،حتى ال يبقى الصادر يف حقه اإلذن بالتفتيش مهدد ًا يف حريته
وحرمة مسكنه مدة طويلة ((( .

 2ـ بطالن تفتيش النظام املعلومايت
يك�ون الدلي�ل اإللكتروين باط ً
ال إذا تم احلصول عليه بش�كل خمالف للقانون ،
وهلذا األمر أمهية بالغة ملا يرتتب عىل بطالن الدليل من آثار  ،فإذا كان الدليل الباطل هو
الدليل الوحيد فال يصح االستناد إليه يف إدانة اجلاين  ،فإذا ما شاب التفتيش الواقع عىل
النظ�ام املعلوم�ايت عيب فإن�ه يبطله ،والتفتيش الذي يقوم ب�ه املحقق بغري الرشوط التي
نص عليها القانون يعد باط ً
ال بطالن ًا مطلق ًا وال جيوز التمسك بام ورد يف حمرض التفتيش
كام ال جيوز للمحكمة أن تعتمد عليه يف حكمها((( .

 3ـ السلطات املختصة بالتفتيش
األصل أن يتم التفتيش سواء للمساكن أو لألشخاص بمعرفة سلطات التحقيق
األصلي�ة باعتباره�ا صاحب�ة االختصاص األصي�ل يف القيام بأي إج�راء يمس حريات
األف�راد .وس�لطات التحقي�ق األصلي�ة هي النيابة العام�ة بصفة أصلي�ة  .وينص قانون
اإلج�راءات اجلنائي�ة املرصي عىل أن « تفتيش املنازل عمل من أعامل التحقيق ،وال جيوز
االلتجاء إليه إال بناء عىل هتمة موجهة إىل ش�خص يقيم يف املنزل املراد تفتيش�ه بارتكاب
جناية أو جنحة أو بإشرتاكه يف ارتكاهبا  ،أو إذا وجدت قرائن عىل أنه حائز ألشياء تتعلق
باجلريم�ة  .ولق�ايض التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه األوراق واألس�لحة وكل
((( خالد احللبي  ،املرجع الس�ابق  .ص  155وما بعدها  .انظر أيض ًا خالد إبراهيم  ،املرجع الس�ابق.
ص  222وما بعدها .
ً
((( هلايل عبداللاه أمح�د  ،املرجع الس�ابق  .ص  227وما بعدها  .انظر أيضا علي الطوالبة ،املرجع
السابق  .ص  177وما بعدها .
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ما حيتمل أنه اس�تعمل يف ارتكاب اجلريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه  ،وكل ما يفيد يف
كشف احلقيقة  .ويف مجيع األحوال جيب أن يكون أمر التفتيش مسبب ًا (((.

وه�ذا الن�ص يسري على النياب�ة العام�ة وعىل ق�ايض التحقيق إذ ن�ص قانون
اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل أنه « فيام عدا اجلرائم التي خيتص قايض التحقيق بتحقيقها
وفق� ًا ألح�كام املادة ( )64تب�ارش النيابة العامة التحقيق يف م�واد اجلنايات واجلنح طبق ًا
لألحكام املقررة لقايض التحقيق»(((.

إال أن قان�ون اإلج�راءات اجلنائية املرصي أجاز لرج�ال الضبط القضائي من غري
أعضاء النيابة العامة القبض عىل املتهمني يف بعض اجلرائم يف حالة التلبس هبا ثم تفتيشهم
وتفتيش مساكنهم(((.

وس�لطة التحقيق غري ملزمة بإجراء التحقيق بنفس�ها فقد ال يس�مح وقت املحقق
بذلك خصوص ًا إذا تعددت األمكنة املراد تفتيشها أو األشخاص املراد تفتيشهم  .لذلك
جي�وز للمحق�ق أن يقوم بندب أحد رجال الضبط القضائي للقيام به بناء عىل ما يس�مى
«إذن أو أمر التفتيش»(((.
أما نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي فقد نص عىل أنه «ال جيوز لرجال الضبط
اجلنائي الدخول يف أي حمل مس�كون أو تفتيش�ه إال يف األحوال املنصوص عليها نظام ًا ،
بأمر مسبب من هيئة التحقيق واالدعاء العام ،وما عدا املساكن فيكتفى يف تفتيشها بإذن
مسبب من املحقق»(((.

كام نص نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل أنه « ال جيوز تفتيش غري املتهم أو
مسكن غري مسكنه إال إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد يف التحقيق»

(((

((( املادة ( ، )1/91قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
((( املادة (  ، ) 199قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
((( املواد (  ، ) 47 – 34قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
((( رؤوف عبيد ،مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املرصي  ،دار اجليل للطباعة ،القاهرة1989 ،م.
ص  405وما بعدها  .انظر أيض ًا بكري يوسف بكري  ،املرجع السابق  .ص  113وما بعدها.
((( املادة ( ، )41نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي .
((( املادة ( ، )54نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي .
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 .وبن�اء على ذل�ك  ،يشترط لصحة إص�دار األم�ر بالتفتيش وفق� ًا لنظ�ام اإلجراءات
اجلزائي�ة الس�عودي أن تتوافر لدى س�لطة التحقي�ق قرائن عىل اهتام ش�خص بارتكاب
جريمة إما بصفته فاع ً
ال أصلي ًا أو رشيك ًا فيها ،أو أن تتوافر دالئل أو قرائن عىل حيازته
( )Possessionألشياء تتعلق باجلريمة .

ثالث ًا :إجراءات ضبط أدلة اجلرائم املعلوماتية وأساليب تنفيذ التفتيش

سنبني يف املطلب األول من هذا املبحث إجراءات ضبط أدلة اجلرائم املعلوماتية ،
ثم سنتناول يف املطلب الثاين أساليب تنفيذ التفتيش .

 1ـ إجراءات ضبط أدلة اجلرائم املعلوماتية
الغاية من التفتيش هي ضبط يشء يتعلق باجلريمة ويفيد يف التحقيق القائم بشأهنا ،
سواء أكان هذا اليشء أدوات استعملت يف ارتكاب اجلريمة أم شيئ ًا نتج عنها أو غري ذلك
مما يفيد يف كشف احلقيقة  .ويقصد بالضبط وضع اليد عىل أي يشء يتصل باجلريمة التي
وقعت من أجل الكشف عن احلقيقة والوصول إىل مرتكب اجلريمة  .وهو من حيث طبيعته
القانونية قد يكون من إجراءات االستدالل أو التحقيق بحسب اجلهة التي قامت به  .فإذا
كانت جهة حتقيق عد إجرا ًء حتقيقي ًا ،أما إذا كانت جهة استدالل فيعد إجرا ًء استداللي ًا .
ف�إذا ت�م الضبط نتيجة لتفتيش املتهم أو مس�كنه  ،ففي ه�ذه احلالة يعد الضبط من
إجراءات التحقيق وليس من إجراءات االستدالل  ،فتفتيش املساكن يعد من اختصاص
سلطة التحقيق(((.

وق�د نص قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت عىل أنه «ملأموري الضبط
القضائي أن يضبطوا األشياء التي حيتمل أن تكون قد استعملت يف ارتكاب اجلريمة أو
نتج�ت ع�ن ارتكاهبا أو حيتمل أن تكون قد وقعت عليها اجلريمة وكذلك كل ما يفيد يف
كشف احلقيقة»((( .

((( خالد احللبي  ،املرجع السابق  .ص  168وما بعدها .
((( املادة ( ، )61قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت  .وهذا النص يقابله نص املادة ()55
من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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كما ن�ص قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي عىل أنه « ملأمور الضبط القضائي أن
يفضها  ،وعليه إثباهتا يف حمرض التفتيش وعرضها عىل النيابة العامة»(((.

كما ن�ص نظام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي بأن عىل املحق�ق أن «يضبط كل ما
حيتمل أنه اس�تعمل يف ارتكاب اجلريمة أو نتج عنها  ،وكل ما يفيد يف كش�ف احلقيقة بام
يف ذلك األوراق واألسلحة(((.
وبحسب النصوص القانونية السابقة فإن هدف التفتيش هو ضبط األشياء التي تفيد
يف كشف احلقيقة  ،أي األشياء التي تعد يف ذاهتا دلي ً
ال عىل اجلريمة  ،أو يمكن استخراج
هذا الدليل منها .

وهذه األشياء قد تكون هي ما استعمل يف ارتكاب اجلريمة ،وقد تكون ما نتج عن
ارتكاهبا  ،وقد تكون املوضوع الذي وقعت عليه اجلريمة(((.
وال يف�رق القان�ون يف جمال الضبط بين املنق�ول ( )Personal Propertyوالعقار
( )Real Propertyفكالمه�ا يمك�ن ضبطه  ،كذلك يس�توي أن يك�ون اليشء املضبوط
مملوك ًا ملتهم أو لغريه  ،والقاعدة أن الضبط ال يرد إال عىل يشء مادي .أما األشياء املعنوية
فال تصلح بطبيعتها حم ً
ال للضبط(((.
وقد نص قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل أن توضع هذه األشياء واألوراق
يف ح�رز مغل�ق خيتم ويكتب عليه تاريخ املحرض املحرر لضبط تلك األش�ياء  ،وال جيوز
فض هذه األحكام إال بحضور املتهم أو وكيله أو من ضبط لديه(((.

((( امل�ادة (  ، )58قان�ون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت  .وهذا النص تقابله املادة ( )52من
قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
((( املادة (  ، )80نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي .
ً
((( هاليل عبدالاله أمحد  ،املرجع السابق  .ص  81وما بعدها  .انظر أيضا عبدالفتاح حجازي ،املرجع
السابق  .ص  207وما بعدها .
((( مصطفى موسى  ،التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكرتونية  ،بدون نارش 2009 ،م  .ص  208وما
بعدها  .انظر أيض ًا عيل الفيل  ،املرجع السابق  .ص  52وما بعدها .
((( املادة ( ، )62قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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واهلدف من ذلك هو املحافظة عىل هذه األش�ياء واألوراق فال يرد عليها تغيري أو
تبديل.
مدى صالحية ضبط أدلة اجلرائم املعلوماتية :
ونفرق يف هذا الشأن بني حالتني :

احلالة األوىل  :اجلرائم الواقعة عىل املكونات املادية للحاسب اآليل:

ال يثري ضبط املكونات املادية للحاسب اآليل أي مشاكل يف الفقه املقارن ،إذ يمكن
ضبط األدلة بموجب القواعد التقليدية للتفتيش املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات
اجلنائية  .وبالتايل ال يوجد خالف بني فقهاء القانون يف إمكانية ضبط هذه املكونات وهي :
 1ـ وح�دة اإلدخ�ال ( : )Input Unitبما تش�مله م�ن مف�ردات كلوح�ة املفاتيح
( ، )Keyboardوشاش�ات اللم�س ( ، )Touch Screenونظ�ام الف�أرة (Mouse
 ، ) Systemونظام القلم الضوئي (  ،)Light Pen Systemونظام القراءة الضوئية
للحروف ( ،) Optical Character Recognition Systemونظام قراءة احلروف
املغناطيسية (  ،) Magnetic Character Recognition Systemونظام إدخال
األشكال والرسومات .

 2ـ وح�دة الذاكرة الرئيس�ة ( :)Main Memoryس�واء كان�ت ذاكرة القراءة فقط
( )Read Only Memoryأم كانت ذاكرة للقراءة والكتابة مع ًا (Random
. )Access Memory
 3ـ وحدة احلساب واملنطق (  : )Arithmetic and Logic Unitوتشمل جمموعة
من الدوائر اإللكرتونية ( ) Electric Circuitsواملسجالت .

 4ـ وحدة التحكم (  :) Control Unitوما تس�تعني به من مس�جالت وسماعات
منطقية .
 5ـ وح�دة املخرج�ات ( : )Output Unitوم�ا تش�مله م�ن وس�ائط كالشاش�ة
( ،)Monitorوالطابعة ( ،)Printerوالرسم ( ،)Plotterواملصغرات الفلمية
(.)Micro Filmed Prints
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 6ـ وح�دات التخزي�ن الثانوي�ة ( : ) Secondary Storage Unitsبام تش�مله من
أق�راص مغناطيس�ية (  )Magnetic Discsبنوعيه�ا امل�رن ()Floppy Disk
والصل�ب ( )Hard Diskواألرشط�ة املغناطيس�ية ( )Magnetic Tape
والفالش ميموري ( ) Flash Memoryواليس دي (.((()CD

احلالة الثانية  :اجلرائم الواقعة عىل املكونات غري املادية للحاسب اآليل

نظر ًا لكون الضبط حمله يف جمال اجلرائم املعلوماتية البيانات املعاجلة إلكرتوني ًا ،
فقد ثار التساؤل  :هل يصلح هذا النوع من البيانات اإللكرتونية ()Electronic Data
ألن يك�ون ً
حملا للضبط الذي يعني وضع الي�د عىل يشء مادي ملموس ؟ ( Tangible
.)Thing
وقد انقس�م الفقه القانوين حول مدى إمكاني�ة ضبط الدليل يف اجلرائم املعلوماتية
خصوص� ًا فيام يتعلق بالبيان�ات اإللكرتونية املجردة عن الدعام�ة املادية املخزنة عليها .
وكذل�ك م�ا إذا كانت تقبل التعامل معها وفق النص�وص القانونية التقليدية املعمول هبا
يف ضبط األدلة اجلنائية(((.

فيرى جان�ب من الفقه أن البيانات اإللكرتونية للحاس�ب اآليل ال تصلح ألن تكون
حم ً
ال للضبط (، )Subject to Seizureوأنه ال س�بيل لضبطها إال بعد نقلها عىل كيان مادي
ملموس ،ويستند هذا الرأي إىل أن النصوص القانونية التقليدية املتعلقة بالضبط يكون حمل
تطبيقه�ا األش�ياء املادية امللموس�ة (  ، )Tangible Thingsفقان�ون اإلجراءات اجلنائية
األملاين  ،جعل الضبط ( )Seizureيقع عىل األش�ياء املادية املحسوس�ة  ،وأن البيانات
ً
إلكرتوني�ا ال يمكن ضبطها جمردة إال إذا تم حتويلها إىل كيان مادي مطبوعة عىل
املعاجل�ة
الورق ،أو عن طريق التصوير الفوتوغرايف ((( .
ً
أيض�ا عبدالفتاح حجازي،
((( هلايل عبداللاه أمحد  ،املرجع الس�ابق  .ص  197وم�ا بعدها  .انظر
املرجع السابق  .ص  209وما بعدها .
ً
((( عبدالفت�اح حج�ازي  ،املرج�ع الس�ابق  .ص  210وما بعدها  .انظر أيض�ا خالد احللبي  ،املرجع
السابق  .ص  170وما بعدها .
((( املواد ( ، )161( ، )94قانون اإلجراءات اجلنائية األملاين .
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وي�رى االجت�اه اآلخ�ر أن البيان�ات اإللكرتونية ما ه�ي إال ذبذب�ات إلكرتونية أو
موجات كهرومغناطيسية تقبل التخزين واحلفظ والتسجيل عىل وسائط مادية  ،ويمكن
نقله�ا وبثه�ا واس�تقباهلا وإعادة إنتاجها ،وبالت�ايل فإن وجودها امل�ادي ال يمكن جتاهله
وإنكاره(((.
فقان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة الكندي  ،جييز ضب�ط األش�ياء ذات الطبيعة املادية،
وضب�ط املكونات املعنوية من املعطيات املخزنة يف األقراص والدعامات املادية ،فضبط
األشياء املخزنة يف احلاسب اآليل يشمل ضبط كياناته املادية واملعنوية(((.

كما ين�ص قان�ون اإلثب�ات الكن�دي ( )Code of Evidenceعىل أنه «م�ا مل يرد ما
خيالف ذلك يف أمر التفتيش وضبط الدفاتر والس�جالت اخلاصة بمؤسس�ة مالية يقترص
عىل تفتيش املكان بغرض تفقده وأخذ نسخ من املواد املكتوبة  ،وينطبق هذا النص سواء
كانت السجالت مكتوبة أم كانت عىل شكل إلكرتوين  ،أما إذا كان التفتيش يف مكان غري
تابع ملؤسس�ة مالية  ،فإن أخذ الس�جالت األصلية أو احلصول عىل نسخ منها فحسب ،
أمر خيضع بشكل عام للسلطة التقديرية للرشطة»(((.
ون�رى رضورة تطوير النصوص القانونية التقليدي�ة املتعلقة بالتفتيش والضبط يف
جرائ�م املعلوماتية  ،لتش�مل البيانات اإللكرتونية  ،فيج�ب أن يدخل يف نطاق التفتيش
والضب�ط  ،التفتي�ش ع�ن املكون�ات املعنوي�ة للحاس�ب اآليل  ،كالبيان�ات اإللكرتونية
واملراسالت واالتصاالت اإللكرتونية  ،وإال أدى ذلك إىل إجياد العديد من الصعوبات
أم�ام جه�ات التحقيق فيما يتعلق بجمع األدل�ة التي تفيد يف كش�ف احلقيقة يف اجلريمة
املعلوماتية  ،وقد يؤدي عدم اعتبار املكونات املعنوية للحاس�ب اآليل من األش�ياء التي
ختضع للتفتيش إىل عدم قيام اجلريمة املعلوماتية وذلك متى كانت هذه املكونات املعنوية
هي السبيل الوحيد للوصول إىل حقيقة اجلريمة املعلوماتية .

((( عبدالفت�اح حج�ازي  ،املرجع الس�ابق  .ص  210وما بعدها  .انظر أيض ًا بكري يوس�ف بكري،
املرجع السابق  .ص  135وما بعدها .
((( املادة ( ، )421قانون اإلجراءات اجلنائية الكندي .
((( املادة ( ، )29قانون اإلثبات الكندي .
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وإذا كان األم�ر ق�د انته�ى بن�ا إىل رضورة أن يش�مل التفتي�ش املكون�ات املعنوية
للحاسب اآليل فإنه من الرضوري أن يرتتب عىل ذلك إباحة ضبطها.
وجيب عىل املرشعني أن يمنحوا املحققني سلطة التحفظ عىل البيانات اإللكرتونية
واملعطي�ات املخزن�ة يف احلاس�ب اآليل حم�ل اجلريم�ة ،وكذل�ك على األدوات الت�ي تم
استخدامها يف ارتكاهبا وكذلك اآلثار التي من املمكن أن تفيد يف كشف اجلريمة وإدانة
اجلاين .
وتوجد عدة صعوبات تواجه عملية ضبط البيانات اإللكرتونية منها :

 1ـ وج�ود هذه البيانات اإللكرتونية يف ش�بكات أو أنظم�ة معلوماتية تابعة لدولة
أخرى  ،ما يستدعي تعاون تلك الدولة مع أجهزة الرشطة والتحقيق يف عملية
التفتيش والضبط((( .
 2ـ احلجم الكبري للش�بكة املحتوي�ة للبيانات اإللكرتونية وبالتايل رضورة البحث
املضن�ي يف تلك الش�بكة للوص�ول إىل األدلة  .كام قد ي�ؤدي الضبط إىل عزل
النظ�ام املعلومايت عن مش�غليه ومس�تخدميه لفرتة زمنية ق�د تطول ما قد ينتج
عنه أرضار هبؤالء املشغلني واملستخدمني .
 3ـ ق�د يمث�ل التفتيش والضبط اعتداء على حقوق الغري ( )Third Partiesوجيب
اختاذ الضامنات الكافية حلامية حقوق الغري من االنتهاك .

 4ـ كذل�ك ف�إن اجلاين يس�تطيع حمو أو إتلاف البيانات املطل�وب ضبطها لتعلقها
بإرت�كاب جريم�ة ما خالل م�دة زمنية قصيرة ال تتعدى ث�واين معدودة ،كام
يس�تطيع اجل�اين تفسير وجود هذه البيان�ات يف حالة ضبطه�ا بوجود خطأ يف
النظام املعلومايت وبالتايل حياول نفي املسؤولية عنه(((.
 5ـ إحج�ام املجن�ي علي�ه يف ه�ذا النوع م�ن اجلرائم عن إبالغ الس�لطات ،وذلك
حتاشي ًا لألرضار املرتتبة عىل اإلبالغ  ،خوف ًا عىل سمعة اجلهة املجني عليها من
أن هتتز أمام عمالئها .
((( هاليل عبدالاله أمحد  ،املرجع السابق  .ص  198وما بعدها .
((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع السابق  .ص  210وما بعدها .
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 6ـ ع�دم وجود حمققني مؤهلني ،لدهيم القدرة عىل كيفية التعامل مع هذه البيانات
وضبطها  ،األمر الذي يؤدي إما إىل إمهال الدليل أو إتالفه يف أحيان كثرية((( .

 2ـ أسلوب تنفيذ تفتيش النظام املعلومايت

إن معرفة جهة التحقيق باألس�اليب املس�تخدمة يف ارتكاب اجلرائم املعلوماتية
هي من األمور املهمة التي تفيدها يف كشف اجلناة وحتديد مكان ارتكاب اجلريمة ،ومن
أي جه�از حاس�ب أو طرفي�ة إلكرتونية نتج الفعل اإلجرامي ،كام تفيد أيض ًا يف مناقش�ة
الشهود واستجواب املتهمني ومواجهتهم بكيفية ارتكاب اجلريمة ووسائل ارتكاهبا .
وألن اجلرائ�م املعلوماتي�ة كثرية ومتعددة  ،ويس�تخدم مرتكبوها أس�اليب حديثة
ومتج�ددة فلا ب�د للمحققني يف مثل ه�ذا النوع م�ن اجلرائم أن يواكبوا ه�ذه التغريات
والتط�ورات وال ب�د هل�م أيض� ًا أن يلموا بتقني�ات األم�ن املعلوماتية واحلاس�وبية ألهنا
تساعدهم يف معرفة جمريات التحقيق .
وتوج�د العدي�د من التقنيات التي تس�تخدم يف األمن املعلومايت وأمن الش�بكات
( )Network Securityوالتي تكون وثيقة الصلة بالتحقيق ،ويكون فهم املحقق لوظائفها
وأس�لوب اس�تخدامها عام ً
ال مس�اعد ًا له يف فهم تقارير خرباء احلاسب اآليل والتي يتم
إرفاقها مع حمارض التحقيق ويعتمد عليها عند توجيه االهتام للمتهم .
وم�ن أه�م هذه التقني�ات اجل�دار الن�اري ( )Firewallوأنظمة كش�ف االخرتاق
وأدوات تتب�ع مصدر االتصال الش�بكي ()Source of Network Communication
وأدوات مراجع�ة العملي�ات احلاس�وبية  .وال ش�ك أنه يعد رضوري� ًا ـ رغم أن املحقق
يس�تعني بخبير احلاس�ب اآليل يف التحقيق الذي جيري�ه إال أنه جيب أن يك�ون لديه فهم
جيد هلذه الوسائل والتقنيات حتى يستطيع التواصل مع اخلبري فيام يتعلق هبذه التقنيات
والوسائل(((.
((( علي الفي�ل  ،املرج�ع الس�ابق  .ص  58وم�ا بعده�ا  .انظر أيض ًا خال�د احللبي  ،املرجع الس�ابق،
ص  174وما بعدها .
((( حممد نصري الرسحاين  ،مهارات التحقيق اجلنائي الفني يف جرائم احلاس�وب واإلنرتنت ،رس�الة
ماجس�تري  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض 2004 ،م  .ص  98وما بعدها  .انظر
أيض ًا خالد احللبي  ،املرجع السابق  .ص  186وما بعدها .
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يع�د التفتي�ش عن امللفات املخزنة يف جهاز احلاس�ب اآليل من امله�ام املعقدة التي
حيت�اج املحق�ق إىل القيام هبا  .حيث إن هذه امللفات يمك�ن للجاين ختزينها ونقلها حول
الع�امل بضغط�ة زر  .وق�د ال يك�ون املحق�ق عىل معرفة بم�كان ختزين امللف�ات أو يف أي
شكل تم ختزينها ،فامللفات يمكن ختزينها عىل قرص مرن أو يف عناوين خمبأة يف احلاسب
اآليل املتنقل ( )Laptopاخلاص باجلاين أو عىل خادم ( )Serverقد يكون عىل بعد آالف
الكيلومرتات  ،كام يستطيع اجلاين تشفري امللفات أو وضع عناوين مضللة هلا  .كام يستطيع
أيض� ًا خلطه�ا مع ملفات أخرى ال عالقة هلا باجلريم�ة  .ونتيجة لعدم التحقق من مكان
امللفات أو وجودها فإن املحقق سيواجه صعوبات عديدة يف حتديد هذه امللفات وبالتايل
فإن قيامه بتفتيش أنظمة احلاسب اآليل سيواجه العديد من العقبات(((.
ويمك�ن لرجال الضبط اجلنائي واملحققني زيادة فرص نجاح تفتيش وضبط نظام
احلاسب اآليل باتباع اخلطوات اآلتية :
 1ـ إصدار إذن من النيابة العامة جييز تفتيش أنظمة احلاسب اآليل  ،عىل أن يتضمن هذا
اإلذن حتديد النظام املعلومايت حمل التفتيش بشكل دقيق وعنوان الشخص املراد
تفتيش منزله واسمه وصفته  ،وحتديد وسائل التفتيش واجلهاز الذي سيقوم به،
واألشياء التي يتم البحث عنها ومنح فريق التفتيش الصالحية ()Authority
لدخ�ول النظام املعلومايت وتفتيش�ه وضبط ما حيتوي�ه من بيانات ومعلومات .
وجيب عىل الفريق الذي يقوم بالتفتيش والضبط معرفة كيفية التعامل مع األدلة
بطريقة فنية صحيحة لتاليف إتالفها أو حموها واملحافظة عليها(((.

 2ـ تش�كيل فري�ق عمل ( ) Task Forceيتك�ون من رجل الضبط اجلنائي املكلف
باملهمة أو املحقق واملدعي العام وخبري فني متخصص يف جمال احلاسب اآليل
قبل القيام بالتفتيش .

 3ـ التعرف قدر اإلمكان عىل النظم املعلوماتية املراد تفتيشها قبل وضع خطة التفتيش
أو طلب اإلذن بالتفتيش .
((( خالد ممدوح إبراهيم  ،املرجع السابق  .ص  224وما بعدها .
((( خالد احللبي  ،املرجع السابق  ،ص  186وما بعدها .
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 4ـ وضع خطة لتنفيذ التفتيش تكون مبنية عىل املعلومات التي تم احلصول عليها
عن النظام املعلومايت املراد تفتيشه (((( ).
 5ـ املحافظ�ة على مسرح اجلريم�ة (  ) Secure the Sceneبحي�ث تت�م محاية أي
بصمات ( ) Fingerprintsق�د تكون عائدة للمتهم يف مسرح اجلريمة ومنع
دخ�ول وخروج أي ش�خص إىل مرسح اجلريمة ومنع أي اس�تخدام ألجهزة
احلاسب اآليل املوجودة يف مرسح اجلريمة .

 6ـ قطع االتصال اهلاتفي ( ) Phone Linesعن أجهزة احلاسب اآليل املوجودة يف
مرسح اجلريمة  .ألن البيانات املخزنة يف تلك األجهزة يمكن أن يتم الدخول
إليها من قبل اجلاين أو غريه من بعيد (.) (((()Remotely

 7ـ عدم تشغيل احلاسب اآليل يف حالة ما إذا كان عىل وضعية «  »OFFأما يف حالة
ما إذا كان احلاس�ب اآليل يف وضعية التش�غيل « »ONفهنا جيب استشارة خبري
يف احلاس�ب اآليل  .فمجرد تش�غيل وإطفاء جهاز احلاسب اآليل قد يتسبب يف
حمو وإتالف الدليل  ،كام جيب أخذ صور فوتوغرافية ملرسح اجلريمة ثم القيام
بقطع الكهرباء عن تلك األجهزة .

 8ـ عن�د نق�ل مكونات احلاس�ب اآليل جيب بذل العناية الالزم�ة لعدم إتالفها بأي
ش�كل من األش�كال وختزينها يف مكان مالئم((( .حيث إن األدلة اإللكرتونية
حساس�ة جت�اه الظ�روف البيئي�ة كاحل�رارة والرطوب�ة والدخ�ان واملج�االت
اإللكرتومغناطيس�ية (  . )Elector Magnetic Fieldsفهذه املؤثرات البيئية
ممكن أن تؤثر وتغري يف الدليل اإللكرتوين .
 9ـ جيب عمل نسخة إلكرتونية طبق األصل (  ) Exact Copyمن جهاز التخزين

((( خالد ممدوح إبراهيم  ،املرجع الس�ابق  .ص  . 224انظر أيض ًا حسين الغافري  ،املرجع الس�ابق.
ص  495وما بعدها .

(2) Michael R. Overly, Best Practices For Seizing Electronic Evidence, Expert Series
, 2011 at 5-7.
Thomas A. Mauet and Warren D. Wolfson, Aspen Publishers, Inc. A Wolters KluwerBusiness, 2009 . at 1-9.
(3) Michael Overly, supra , at 2.
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(  ) Hard Diskقبل تش�غيل جهاز احلاس�ب اآليل املراد تفتيش�ه ،لضامن عدم
املساس بالدليل األصيل والتعامل مع النظام من قبل أشخاص خمتصني بعلوم
احلاسب اآليل .

 10ـ ضبط جهاز احلاس�ب اآليل وإزالة ملحقاته ومراجعة حمتوياته خارج املوقع.
كام جيب عدم تنفيذ الربامج املخزنة عىل احلاسب اآليل املضبوطة خشية إتالف
األدلة املوجودة عليه أو حمو الذاكرة ( )Memoryأو امللفات ( ، )Filesكام جيب
عدم السامح للمشتبه به بالتعامل مع احلاسب اآليل املضبوط .
 11ـ إع�داد نس�خة احتياطي�ة عن وس�ائل ختزي�ن املعلومات املوج�ودة يف مرسح
اجلريمة(((.
 12ـ توثي�ق مجيع نش�اطات التحقيق يف حم�ارض التحقيق عىل أن تتضمن كل ما قام
ب�ه املحقق م�ن إجراءات ووقت وتاريخ القيام هب�ا ،ومعرفة ماهية املعلومات
والبيانات املحفوظة وعمل نسخة احتياطية لألدلة املعلوماتية(((.

رابع ًا :وسائل التفتيش يف اجلرائم املعلوماتية وصعوبات التفتيش عن
الدليل املعلومايت

سنبني يف املطلب األول من هذا املبحث وسائل التفتيش يف اجلرائم املعلوماتية،
ثم نتناول يف املطلب الثاين صعوبات التفتيش عن الدليل املعلومايت.

 1ـ وسائل التفتيش يف اجلرائم املعلوماتية
حيتاج املحقق يف اجلرائم املعلوماتية إىل معاينة وفحص األدلة املعلوماتية  ،وجيب
أن يكون مل ًام بجرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت حتى يتمكن من مواجهة هذه اجلرائم .
((( حسني الغافري  ،املرجع السابق  .ص  497وما بعدها  .انظر أيض ًا خالد ممدوح إبراهيم ،املرجع
لسابق  .ص  226وما بعدها .
ً
((( حسني الغافري  ،املرجع السابق  .ص  498وما بعدها  .انظر أيضا خالد احللبي ،املرجع السابق.
ص  177وما بعدها.
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وحيث إن اجلرائم املعلوماتية هلا طابعها اخلاص املميز هلا  ،فإن التفتيش فيها حيتاج
إىل معرفة تامة وإدراك لوسائل وقوع اجلريمة وبالتايل حل غموضها والوصول إىل اجلاين.
وتوجد عدة وسائل تساعد عىل ذلك وهي كالتايل :

أ ـ الوسائل املادية
وه�ي األدل�ة الفني�ة ( )Technical Toolsالت�ي ع�ادة م�ا تس�تخدم يف بنية نظم
املعلوم�ات ( )Information Systemsوالت�ي يمك�ن باس�تخدامها تنفيذ إجراءات
وأساليب التحقيق املختلفة والتي تثبت وقوع اجلريمة وحتديد شخصية اجلاين ومن أمهها :

ـ عناوين اإلنرتنت  ،والربيد اإللكرتوين  ،وبرامج املحادثة

عن�وان اإلنرتن�ت (  ) Internet Protocol Addressه�و املس�ؤول عن تراس�ل
حزم البيانات عرب اإلنرتنت وتوجيهها إىل أهدافها  ،ويعد هذا الربوتوكول الطابع املميز
الس�تخدام ش�بكة اإلنرتنت  ،فأي شخص حيصل عىل بروتوكول اإلنرتنت ( )IPيمكنه
الدخ�ول إىل املواقع االفرتاضية  ،فيس�تطيع تصفح املواق�ع واالنتفاع بخدماهتا .وعملية
البح�ث يف قواع�د البيانات ( )Data Basesلدى مس�جيل بروتوك�ول اإلنرتنت عملية
س�هلة  ،متك�ن س�لطة التحقيق من حتديد حائ�ز هذا الربوتوكول ،ع�ن طريق البحث يف
قاعدة البيانات ( )Who Isاخلاصة باملسجلني (.((()Registrars

وعن�وان اإلنرتن�ت يوجد بكل جهاز مرتبط بش�بكة اإلنرتنت ،ويتكون من أربعة
أجزاء  ،كل جزء يتكون من أربع خانات ( ، )Four Digitsفيكون املجموع اثنتي عرشة
خانة كحد أقىص  ،حيث يشري اجلزء األول من اليسار إىل املنطقة اجلغرافية ،واجلزء الثاين
ملزود اخلدمة ،والثالث ملجموعة احلاس�بات اآللية املرتبطة  ،والرابع حيدد احلاسب اآليل
الذي تم االتصال منه .
ويف حالة ارتكاب جريمة باس�تخدام ش�بكة اإلنرتنت فإن املحقق يستطيع البحث
عن رقم اجلهاز وحتديد موقعه للتوصل إىل اجلاين  .كام توجد أكثر من طريقة يمكن من

((( هاليل عبدالاله أمحد  ،املرجع السابق  .ص  212وما بعدها  .انظر أيض ًا عادل عزام سقف احليط،
املرجع السابق  .ص  247وما بعدها .
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خالهلا معرفة هذا العنوان اخلاص بجهاز احلاس�ب اآليل يف حالة االتصال املبارش ،منها
عىل سبيل املثال ما يستخدم يف حالة العمل عىل نظام تشغيل  Windowsحيث يتم كتابة
 Winpcfgيف أمر التشغيل ليظهر مربع حوار يبني فيه عنوان  ، IPمع مالحظة أن عنوان
اإلنرتنت قد يتغري مع كل اتصال بشبكة اإلنرتنت(((.
ـ الربوكيس () Proxy

يعمل الربوكيس كوسيط بني الشبكة ومستخدميها بحيث تضمن الرشكات املقدمة
خلدمة االتصال بالشبكات قدرهتا إلدارة الشبكة  ،وضامن األمن وتوفري خدمات الذاكرة
اجلاهزة ( .((()Cache Memory

وتقوم فكرة الربوكيس عىل تلقي مزود الربوكيس طلب ًا من املس�تخدم للبحث عن
صفحة ما ضمن ذاكرة  Cacheاملحلية املتوفرة فيقوم الربوكيس بالتحقق عام إذا كانت
ه�ذه الصفح�ة قد ج�رى تنزيلها (  ) Downloadedمن قبل  ،فيقوم بإعادة إرس�اهلا إىل
املستخدم بدون احلاجة إىل إرسال الطلب إىل الشبكة العاملية ( )World Wide Webأم
إنه مل يتم تنزيلها من قبل فيتم إرسال الطلب إىل الشبكة العاملية.

ويف هذه األخرية يعمل الربوكيس كمزود زبون ويستخدم أحد عناوين  . IPولعل
م�ن أه�م مزايا م�زود الربوكيس أن ذاك�رة  Cacheاملتوفرة لديه يمك�ن أن حتتفظ بتلك
العمليات التي متت عليها ما جيعل دوره قوي ًا يف اإلثبات ( )Evidenceعن طريق فحص
تل�ك العملي�ات املحفوظة هبا والتي ختص املتهم واملوجودة عن مزود اخلدمة (Service
. ((()Provider
ـ برامج التتبع

تق�وم هذه الربامج بالتعرف على حماوالت االخرتاق ( )Hacking Attempts

((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع الس�ابق  .ص  394وما بعدها  .انظر أيض ًا حسين الغافري ،املرجع
السابق  .ص  510وما بعدها .
((( حسني الغافري ،املرجع السابق  .ص  511وما بعدها .
ً
((( عادل س�قف احليط  ،املرجع الس�ابق  .ص  248وما بعدها  .انظر أيضا حسين الغافري  ،املرجع
السابق  .ص  511وما بعدها .
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التي تتم وتقدم بيان ًا شام ً
ال هبا إىل املستخدم الذي تم اخرتاق جهازه  ،وحيتوي هذا البيان
عىل اس�م احلدث وتاريخ حدوثه وعنوان  IPالذي متت من خالله عملية االخرتاق أو
حماولة االخرتاق  ،واس�م الرشكة املزودة خلدمة اإلنرتنت املستضيفة للمخرتق  ،وأرقام
مداخلها وخمارجها عىل شبكة اإلنرتنت  ،إضافة إىل معلومات أخرى(((.

ـ نظام كشف االخرتاق ( ) Intrusion Detection System

وه�ذه الفئ�ة من الربام�ج تقوم بمراقبة بع�ض العمليات التي جي�ري حدوثها عىل
أجهزة احلاس�ب اآليل أو ش�بكة اإلنرتنت وتقوم بتحليلها بحث ًا عن أي إش�ارة تدل عىل
وجود مشكلة هتدد أمن احلاسب اآليل أو شبكة اإلنرتنت .

وحيدث ذلك من خالل حتليل رزم البيانات أثناء انتقاهلا عرب شبكة اإلنرتنت ومراقبة
ملفات نظام التشغيل اخلاصة بتسجيل األحداث فور حدوثها يف جهاز احلاسب اآليل أو
ش�بكة اإلنرتنت ،ومقارنة نتائج التحليل بمجموعة من الصفات املشرتكة (Common
 )Characteristicsلالعت�داءات على األنظمة احلاس�وبية والتي يطل�ق عليها مصطلح
التوقيع ،ويف حال كشف النظام وجود أحد هذه التواقيع يقوم بتنبيه مدير النظام بشكل
فوري ويقوم بتسجيل البيانات اخلاصة هبذا االعتداء يف سجالت خاصة والتي يمكن أن
تقدم معلومات قيمة للمحقق تساعده يف التعرف عىل طريقة ارتكاب اجلريمة وأسلوهبا
ومصدرها(((.
ـ فحص اخلادم ( ) Server

اخل�ادم هو حاس�وب ضخ�م مهمته حتقيق حركة االتص�ال باملواقع والصفحات،
وكذلك حتديد مس�ارات االتص�ال املعقدة،عىل هيئة بيانات رقمي�ة (  )Digital Dataعىل
شبكة اإلنرتنت  .ومن اخلوادم ما ال تكون مهمته حتقيق اتصال مع املواقع والصفحات ،وإنام
القيام بتحقيق التواصل مع حلقات النقاش واألحاديث املبارشة أو ختزين الربيد اإللكرتوين.
((( عادل س�قف احليط  ،املرجع الس�ابق  .ص  . 249انظر أيض ًا حسين الغافري  ،املرجع الس�ابق.
ص  511وما بعدها .
ً
((( عيل الطوالبة  ،املرجع الس�ابق  .ص  148وما بعدها  .انظر أيضا خالد احللبي ،املرجع الس�ابق.
ص  207وما بعدها .
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ـ نظام جرة العسل ( ) Honey Pot

وهو نظام حاسويب مصمم خصيص ًا لكي يتعرض ألنواع خمتلفة من اهلجامت عرب
شبكة اإلنرتنت دون أن يكون عليه أي بيانات ذات أمهية  ،ويعتمد عىل خداع من يقوم
باهلجوم وإعطائه انطباع ًا خاطئ ًا بسهولة االعتداء عىل هذا النظام هبدف إغرائه بمهامجته
ليتم منعه من االعتداء عىل أي جهاز آخر يف الشبكة  ،يف الوقت الذي يتم مجع أكرب قدر
ممك�ن من املعلومات عن األس�اليب الت�ي يتبعها املهاجم يف حماول�ة االعتداء وحتليلها .
وه�ذه املعلوم�ات التي يتم مجعها تفيد يف حتليل أبعاد اجلريمة يف حال وقوعها وتس�اعد
املحقق يف توضيح معامل اجلريمة(((.
ـ أدوات تدقيق ومراجعة العمليات احلاسوبية
وهي أدوات خاصة تقوم بمراقبة العمليات املختلفة التي جترى عىل ملفات ونظام
تش�غيل حاس�ب آيل معني وتس�جيلها يف ملفات خاصة يطلق عليها  ، Logsوتقوم هذه
األدوات بتسجيل املعلومات التي قد يكون هلا عالقة باحلادثة(((.
ـ أدوات الضبط

وهي أدوات تس�اعد عىل ضبط اجلريمة املعلوماتية ،ومنها عىل س�بيل املثال برامج
احلامية وأدوات املراجعة ،وأدوات مراقبة املس�تخدمني للش�بكة  ،وبرامج التنصت عىل
الش�بكة ،والتقاري�ر التي تنتجها نظم أمن البيانات  ،ومراجع�ة قاعدة البيانات ،وبرامج
النسخ االحتياطي والتسجيل .

ـ الوسائل املساعدة للتحقيق

الوس�ائل املس�اعدة للتحقيق هي األدوات املس�تخدمة يف استرجاع املعلومات
من األقراص التالفة  ،وبرامج كرس كلامت املرور ( ، )Passwordsوبرامج البحث عن
امللفات العادية واملخفية وبرامج تشغيل احلاسب ،وبرامج نسخ البيانات  ،وبرامج منع
الكتاب�ة عىل الق�رص الصلب وذلك بعد ارت�كاب اجلريمة ،وهناك أيض� ًا الربامج التي
((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع السابق  .ص  . 395انظر أيض ًا خالد احللبي  ،املرجع السابق .ص207
وما بعدها .
((( عيل الفيل  ،املرجع السابق  .ص  68وما بعدها .
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تس�اعد عىل استرجاع امللف�ات ( ) Retrieval of Filesالتي قد يلج�أ اجلاين إىل حذفها
هنائي ًا من احلاس�ب اآليل  .وهناك برامج البحث عن املفردات النصية والتي تس�تخدم يف
البح�ث عبر البيانات عن تلك امللفات التي حتتوي عىل مفردات معينة عادة ما تكون هلا
عالق�ة بالقضي�ة  ،وهناك أيض ًا برجميات حترير امللفات الس�ت عرشية ( Hexadecimal
 )Editorsوهي برامج متكن املحقق من االطالع عىل حمتوى كل ملف حاس�ويب بش�كله
الثنائ�ي  ،متيح�ة له املزيد من القدرة عىل حتليل امللف والتعرف عىل طبيعة البيانات التي
حيتوهيا ،خاصة وأن بعض األنظمة قد ال تتمكن من حتديد إىل أي فئة من امللفات ينتمي
ه�ذا امللف ،وقد يتطلب األمر اس�تخدام هذا النوع من برام�ج التحرير التي تعتمد عىل
أن العدي�د م�ن امللفات حتتوي عىل جمموعة من الرموز (  )Symbolsذات الداللة توجد
يف بداية امللف  ،ويستطيع اخلبري املعلومايت من خالهلا حتديد نوع امللف بدقة ومن أشهر
هذه الربجميات برنامج ()Ganderوبرنامج (. ((()Winhex
ـ أدوات فحص ومراقبة الشبكات

ويتم استخدام هذه األدوات يف فحص بروتوكول  TCP/IPملعرفة ما قد يصيب
الشبكة من مشاكل ومعرفة العمليات التي قد تتعرض هلا  ،ومن هذه األدوات :
 1ـ أداة  : ARPووظيفتها حتديد مكان احلاسب اآليل وموقعه عىل الشبكة .

 2ـ برنام�ج  : Visual Route 5.2aوه�و عب�ارة ع�ن برنام�ج يلتقط أي عملية تم
اختاذه�ا ضد الش�بكة  ،ويبني املناط�ق التي مر فيها اهلج�وم  ،وبعد أن يتعرف
ه�ذا الربنام�ج عىل عنوان  IPأو اس�م اجلهة حيدد هذا الربنامج مس�ار اهلجوم
بني مصدره واجلهة التي استهدفها هذا اهلجوم أو التعدي .
 3ـ أداة  : TRACERتقوم هذه األداة بإظهار العناوين التي زارها اجلاين والوقت
والفترات الت�ي قضاها فيها  ،وهي تس�مح برؤية املس�ار ال�ذي اختذه  IPمن

((( كذلك توجد برامج استعراض الصور والتي تستخدم يف عرض الصور الرقمية )(Digital Images
عىل شاشة اجلهاز وبالتايل فهي متكن املحقق من مشاهدة واستعراض الصور الرقمية املخزنة داخل
أجهزة احلاسب اآليل أو وسائط التخزين اخلارجية  ،وتربز احلاجة هلذا النوع من الربامج يف اجلرائم
اإلباحي�ة  .انظ�ر علي الفيل  ،املرجع الس�ابق  .ص  71وما بعدها  .انظر أيض ًا حسين الغافري ،
املرجع السابق .ص  516وما بعدها .
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مضيف إىل آخر  .ويمكن عن طريق هذه األداة معرفة مكان اخللل واملش�اكل
التي تعرضت هلا الشبكة واالخرتاقات التي وقعت عليها(((.

 4ـ أداة  : Net Statوهي أداة لفحص حالة االتصال احلايل للربوتوكول ،TCP/IP
وهلا عدد من املهام من أمهها إظهار مجيع االتصاالت احلالية ،ومنافذ التنصت،
وعرض املنافذ والعناوين بصورة رقمية وعرض كامل جلدول التوجيه .

أ ـ الوسائل اإلجرائية

واملقصود هبا اإلجراءات التي باستخدامها يتم تنفيذ طرق التحقيق التي تثبت وقوع
اجلريمة وحتدد شخصية اجلاين وهي كالتايل :

ـ اقتفاء األثر

حي�اول مرتك�ب اجلريم�ة املعلوماتية ً
دائما إخفاء آث�اره حتى ال يت�م القبض عليه
وحماسبته عىل جريمته  .ويمكن تقيص األثر بطرق عدة سواء عن طريق بريد إلكرتوين تم
استقباله أو عن طريق تتبع أثر اجلهاز الذي تم استخدامه الرتكاب اجلريمة املعلوماتية (((.
ـ االطالع عىل عمليات النظام املعلومايت وأسلوب محايته

جي�ب على املحقق عند القيام بالتحقيق يف إح�دى اجلرائم املعلوماتية أن يطلع عىل
النظ�ام املعلومايت ومكوناته من ش�بكات وتطبيقات وخدم�ات عمالء ،كام ينبغي عليه
االطالع عىل عمليات النظام املعلومايت كقاعدة البيانات وإدارهتا وخطة تأمينها ومعرفة
املستفيدين من النظام واملستخدمني وامللفات واإلجراءات  ،ومدى ختصيص وقت معني
من اليوم يس�مح باس�تخدام كلمات الرس ( ، )Passwordsوم�دى توزيع الصالحيات
للمس�تخدمني  ،وإجراءات أمن العاملني وأس�لوب النس�خ االحتياطي ،واالس�تعانة
بربام�ج احلامي�ة ،كمراقبة املس�تفيدين والربامج الت�ي تعالج البيانات وتس�جيل الوقائع
وح�االت فش�ل الدخول إىل النظ�ام ( . )Failed Attempts to Access the System
((( عيل الفيل  ،املرجع الس�ابق  .ص  72وما بعدها  .انظر أيض ًا حسين الغافري  ،املرجع الس�ابق.
ص . 517
ً
((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع الس�ابق  .ص  ، 396انظر أيضا حسين الغافري  ،املرجع الس�ابق.
ص. 518
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باإلضاف�ة إىل التعرف عىل برامج احلامية وأس�لوب عملها ،واالس�تفادة من تقارير نظم
أمن البيانات وتقارير جدران احلامية(((.

 2ـ صعوبات التفتيش عن الدليل املعلومايت

توجد العديد من الصعوبات التي تؤثر عىل عملية تفتيش النظام املعلومايت نوردها
كاآليت :

 1ـ صعوبات تتعلق باجلريمة

كإخفاء اجلريمة وغياب الدليل املرئي  ،وافتقاد اآلثار التقليدية وصعوبة الوصول
إىل الدليل إلحاطته بوسائل احلامية الفنية كاستخدام اجلاين كلامت الرس ()Passwords
بشكل يمنع وصول املحقق إىل األدلة اإللكرتونية أو تشفري املعلومات إلعاقة حماوالت
املحقق واخلبري الوصول إليها .
سهولة حمو الدليل أو تدمريه (  ) Destruction of Evidenceيف وقت قصري جد ًا،
بحي�ث تعجز س�لطات التحقيق عن كش�ف اجلريمة والوص�ول إىل مرتكبيها  ،وبالتايل
يتنصل اجلاين من املسؤولية عن هذه اجلريمة .
ضخامة كم البيانات واملعلومات املتعني فحصها  ،وإمكانية وجودها خارج إقليم
الدولة ،ووجود اجلاين واملجني عليه يف دولتني خمتلفتني(((.

 2ـ صعوبات تتعلق باملجني عليه

إن ع�دم إدراك خط�ورة اجلرائ�م املعلوماتية من قبل اجله�ات املجني عليها تعد
إح�دى معوق�ات التفتيش والتحقي�ق  .وبالتايل تبقى اجلريمة املعلوماتي�ة خفية ما مل يتم

((( عبدالفت�اح حج�ازي  ،املرج�ع الس�ابق  .ص  396وما بعدها  .انظر أيض� ًا خالد احللبي  ،املرجع
السابق  .ص  208وما بعدها .
((( ومن األمثلة عىل ذلك قيام أحد مرتكبي جرائم غسل األموال ) (Money Launderingيف فرنسا
بإدخ�ال تعديلات على األوامر العادية لنظام تش�غيل احلاس�ب اآليل الذي يس�تخدمه يف ختزين
عناوين عمالئه واملتعاملني معه بحيث يرتتب عىل إدخال أمر النسخ أو الطباعة إىل هذا احلاسب
حمو وتدمري كل البيانات واملعلومات املخزنة فيه  .انظر عيل الفيل  ،املرجع الس�ابق  .ص  80وما
بعدها  .انظر أيض ًا حسني الغافري  .املرجع السابق  ،ص  521وما بعدها .
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اإلبالغ عن حدوثها .والصعوبة التي تواجه جهات التحقيق هي أن هذه اجلرائم ال تصل
إىل علمها بالطرق العادية ـ كام هو احلال يف اجلرائم التقليدية ـ وذلك لصعوبة اكتشافها
من قبل اجلهات املجني عليها  ،أو ألن هذه اجلهات حتاول تاليف النتائج السلبية لإلبالغ
عام حدث هلا وحرص ًا عىل احتفاظها بثقة عمالئها ،وبالتايل تتجنب اإلبالغ عن اجلرائم
املعلوماتية التي وقعت ضحية هلا(((.

كما أن ه�ذه اجله�ات املجن�ي عليها تدخ�ل يف اعتباراهت�ا أن اإلبالغ ع�ن اجلرائم
املعلوماتي�ة الت�ي وقعت ضحية هلا قد ي�ؤدي إىل إحاطة املجرمني عل ًام بنقاط الضعف يف
أنظمة األمن واحلامية لدى هذه اجلهات  ،خاصة البنوك والرشكات الكربى  .كام قد ختشى
تل�ك املؤسس�ات والرشكات م�ن أن تؤدي أعامل التحقيق إىل احتجاز أجهزة احلاس�ب
اآليل العائدة هلا أو تعطيل شبكاهتا ملدة طويلة ،ما قد يتسبب هلا يف خسائر مالية كبرية(((.
ج ـ صعوبات تتعلق بنقص خربة جهات التحقيق

وقد تعود هذه الصعوبات إىل عدم متكن املحقق من تقنيات احلاسب اآليل والقدرة
على اس�تخدام ش�بكة اإلنرتنت  ،إضاف�ة إىل عدم متابعة املحقق للمس�تجدات يف جمال
احلاسب اآليل وجرائم املعلوماتية .
كما ق�د ال تتوافر املهارة الفنية ل�دى املحقق يف مثل هذا النوع م�ن اجلرائم ،وعدم
تواف�ر املعرفة لديه بأس�اليب ارتكاب اجلرائم املعلوماتية ،وقل�ة اخلربة يف جمال التحقيق

((( ووفق ًا لبعض التغيريات فإن ما بني (  )%25- 20من جرائم املعلوماتية يف الواليات املتحدة ال يتم
اإلبالغ عنه مطلق ًا خش�ية اإلس�اءة لسمعة املؤسسة أو الرشكة املجني عليها  ،إال أن دراسة أخرى
أجريت عىل مخسمائة رشكة أظهرت نتائجها أن ( )%2فقط من كل جرائم املعلوماتية يتم اإلبالغ
عنها للرشكة أو ملكتب التحقيقات الفيدرايل ) . (FBIانظر :

- Gregory P. Joseph ,”Internet and Email Evidence”, Practical Lawyer, February
2012 at 158 – 160 .
- Theodore J. Koerth, and Christopher E. Paetsch, “How to Admit E-Mail and Web
Pages Into Evidence” , Illinois Bar Journal , December , 2006 . at 194 – 197.

((( عيل الفيل  ،املرجع السابق  .ص  79وما بعدها  .انظر أيض ًا عبدالفتاح حجازي ،املرجع السابق.
ص  67وم�ا بعده�ا  .انظ�ر أيض ًا حممد األمين البرشى  ،التحقيق يف اجلرائم املس�تحدثة  ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض 2004م  .ص  17وما بعدها .
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يف جرائم املعلوماتية(((  ،خاصة وأن للمتخصصني يف جمال احلاس�ب اآليل مصطلحات
علمية خاصة أصبحت تشكل الطابع املميز ملحادثاهتم وأساليب التفاهم فيام بينهم  ،كام
اخترص العاملون يف هذا املجال تلك املصطلحات والعبارات باحلروف الالتينية األوىل
(  )First Lettersلتكوي�ن لغ�ة خاص�ة هبم تعرف باملختصرات (  ) Acronymsوهي
لغة خاصة بمستخدمي احلاسب اآليل  .ولذلك بدأت بعض اجلهات األمنية والقضائية
يف اس�تقطاب املتخصصني يف احلاس�ب اآليل ليكونوا ضمن كوادرها  ،كام جرى تدريب
بعض رجال الرشطة عىل استخدام احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت(((.
د ـ صعوبات تتعلق بإجراءات احلصول عىل الدليل املعلومايت
ال تق�ف صعوب�ة إثب�ات اجلرائم املعلوماتية عند مس�ألة تعذر الوص�ول إىل األدلة
الالزم�ة إلثباهت�ا ،وإنام متتد هذه الصعوبة لتش�مل إجراءات احلص�ول عىل هذه األدلة ،
ف�إذا كان م�ن الس�هل عىل جهات التحقي�ق أن تتحرى عن اجلرائ�م التقليدية عن طريق
املش�اهدة والتتب�ع واملس�اعدة فإنه ق�د يصعب عليه�ا القيام هبذا التح�ري وهبذه الطرق
بالنسبة للجرائم املعلوماتية .

كما أن املجرمين الذين يرتكب�ون اجلرائم املعلوماتية عادة م�ا يتخذون كلامت رس
( )Passwordsتزي�د م�ن صعوبة إج�راءات التفتيش التي يتوق�ع حدوثها للبحث عن
األدلة ( )Evidenceالتي تدينهم .
فع�ن طريق اس�تخدامهم كلامت الرس ال يتمكن غريهم م�ن الوصول إىل البيانات

((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع السابق  .ص  67وما بعدها .
((( وقد أكدت ورشة العمل التي عقدهتا وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية املتحدة والتي عقدت
يف 10مايو2009م عىل أمهية تدريب رجال الرشطة واملحققني عىل استخدام احلاسب اآليل وشبكة
اإلنرتنت وكذلك التعامل مع هذه التقنية  .كام أكدت عىل أمهية االطالع عىل أحدث التجارب يف
التعامل مع األدلة الرقمية غري التقليدية  .كام تناولت هذه الورش�ة معايري وحجية األدلة الرقمية
والدليل اإللكرتوين  .انظر صحيفة االحتاد  ،تاريخ االثنني  11مايو 2009م يتوافر عىل :

http://www.alittihad.ae/details.phpid.

انظر أيض ًا حسني الغافري  ،املرجع السابق  .ص  527وما بعدها .
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املخزنة إلكرتوني ًا أو املنقولة عرب شبكة اإلنرتنت  .كام قد يلجأ هؤالء املجرمون أيض ًا إىل
دس تعليامت خفية ( )Hidden Instructionsبني هذه البيانات أو اس�تخدام الرمز أو
التش�فري بالنس�بة هلا بحيث قد يس�تحيل عىل غريهم االطالع عليها ويتعذر عىل جهات
الضبط والتحقيق الوصول إىل كشف أفعاهلم غري املرشوعة(((.
كذلك فإن هناك صعوبات عديدة قد تعرتض احلصول عىل األدلة بالنسبة للجرائم
املعلوماتية ،ومثال ذلك أنه قد يتعذر اختاذ إجراءات التفتيش لضبط هذه اجلرائم عندما
يكون احلاسب اآليل متص ً
ال بحاسبات آلية أخرى تقع خارج إقليم الدولة ،ويكون تفتيش
هذه احلاسبات رضوري ًا لكشف عام قد تشتمله من أفعال غري مرشوعة .

فاجلرائم التي ترتكب باستخدام شبكة اإلنرتنت كام أهنا تقع عىل املستوى الوطني
فإهن�ا قد ترتكب أيض ًا عىل املس�توى ال�دويل أي خارج نطاق إقليم الدولة ،وهذا قد يثري
مشكالت عديدة مثل تتبع تلك االتصاالت اإللكرتونية بواسطة سلطات التحقيق ألجل
إقامة الدليل عىل اجلرائم التي ترتكب باستخدام شبكة اإلنرتنت(((.

كام أن اختالف ترشيعات الدول فيام بينها فيام يتعلق برشوط ومتطلبات قبوهلا لألدلة
والقيام ببعض اإلجراءات مثل التفتيش عرب احلدود يثري مشكالت عديدة قد تعوق اختاذ
اإلجراءات الالزمة لضبط هذا النوع من اجلرائم العابرة للحدود .

فعلى الرغ�م من أن التط�ور التقني اهلائل يف جمال االتصاالت ق�د أفرز العديد من
اجلرائ�م ذات الطبيع�ة اخلاص�ة  ،فام زالت إجراءات البح�ث والتنقيب عن هذه اجلرائم
وضبطها يف العديد من دول العامل تتم يف إطار النصوص اإلجرائية التقليدية التي وضعت
لك�ي تطب�ق عىل اجلرائ�م التقليدية  ،اليشء الذي س�يرتتب عليه العديد من املش�كالت
بالنس�بة لضب�ط هذا النوع من اجلرائم املس�تحدثة ذات الطبيع�ة املعنوية والتي قد تتعدد
أماك�ن ارتكاهب�ا داخل إقليم الدولة الواحدة ،أو يمتد نطاقها ليش�مل دو ً
ال متعددة عرب
((( عيل الفيل  ،املرجع الس�ابق  .ص  82وما بعدها  .انظر أيض ًا حسين الغافري  ،املرجع الس�ابق.
ص 527وما بعدها .
ً
((( عبدالفتاح حجازي  ،املرجع السابق  .ص  68وما بعدها  .انظر أيضا خالد ممدوح إبراهيم  ،املرجع
السابق  .ص  74وما بعدها .

125

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد  29ـ العدد 58

ش�بكة اإلنرتن�ت  ،فيتعذر بناء على ذلك اختاذ إجراءات مجع األدل�ة  ،أو قد تلحق عدم
املرشوعية هبذه اإلجراءات ((( .

اخلامتـــــة
تعرضن�ا يف ه�ذا املبحث ملوضوع التفتيش يف النظام املعلومايت ملا هلذا املوضوع من
أمهي�ة متزاي�دة نظر ًا للزيادة الكبرية يف اجلرائم املعلوماتية حول العامل  .وتوصلنا يف ختام
هذا البحث إىل النتائج والتوصيات اآلتية :

أو ًال :النتائج:

 1ـ التفتيش يف اجلرائم املعلوماتية وإثباهتا ليس باألمر الس�هل ويس�تلزم استخدام
تقنيات ووس�ائل حديثة يف عمليات التحري والكشف عن األدلة والتحقيق،
ولذلك ينبغي اس�تخدام تقنية املعلومات كوس�يلة من وس�ائل ضبط اجلريمة
املعلوماتي�ة والتحقي�ق فيه�ا ،إذ إن التفتي�ش يف النظ�ام املعلومايت يت�م يف بيئة
رقمية ،من خالل التعامل مع احلاسبات والشبكات ووسائط التخزين ووسائل
االتصال .
 2ـ إمكانية تالعب اجلاين بالبيانات عن بعد أو حموها من خالل وحدة طرفية.

 3ـ يعد الدخول إىل النظام املعلومايت إجراء يندرج ضمن التفتيش بمعناه القانوين،
وخيضع ألحكامه.

 4ـ تث�ور العدي�د من الصعوبات أم�ام تطبيق النصوص التجريمي�ة التقليدية التي
تتضمنه�ا القوانين التقليدي�ة على اجلرائ�م املعلوماتية إذ إن تطبي�ق مثل هذه

((( لذلك فإن بعض الفقه يف عدد من الدول كربيطانيا وأملانيا يشكك يف إمكانية الدخول إىل األنظمة
املعلوماتية لدى احلاسبات األخرى التي توجد خارج إقليم الدولة بغرض ضبط البيانات املخزنة
هب�ا ) (Stored Dataألن�ه بدون وجود اتفاق بني الدول املعنية ينظم هذه املس�ألة  ،فإن اختاذ مثل
ه�ذا اإلج�راء يعد خرق� ًا لس�يادة ) (Sovereigntyكل دولة عىل إقليمه�ا ) (Territoryوخيالف
االتفاقي�ات الثنائي�ة اخلاص�ة بإمكانية التعاون يف جمال العدالة القضائي�ة ومكافحة اجلريمة  .انظر
خالد ممدوح إبراهيم  .املرجع الس�ابق .ص  75وما بعدها  .انظر أيض ًا حسين الغافري  ،املرجع
السابق  .ص  529وما بعدها .
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النصوص التقليدية قد ال يتوافق مع طبيعة الوسائل املستخدمة لتنفيذ اجلرائم
التي يكون حملها البيانات أو املعلومات.

 5ـ يوجد قصور واضح يف كثري من الترشيعات اجلنائية يف الدول العربية يف مواجهة
ظاهرة اإلجرام املعلومايت  ،فام زال الكثري منها خيضع هذه اجلرائم للنصوص
التقليدية وهو ما قد يرتتب عليه االعتداء عىل مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات
من جهة  ،وإفالت الكثري من اجلناة من العقاب من جهة أخرى .
 6ـ تعقب مرتكب اجلريمة املعلوماتية وتفتيش حاسبه اآليل وملحقاته وتتبع آثاره
وضبط األدلة املعلوماتية الدالة عىل ارتكابه اجلريمة قد ال يتقيد بإقليم الدولة
الت�ي تضررت من جريمته  ،وإنام قد يمتد إىل خارج إقليم تلك الدولة ،وهذا
يعود إىل أن شبكة اإلنرتنت هي شبكة عاملية تربط مجيع الدول ببعضها البعض
وأصبح ال حيدها فاصل .
 7ـ مكافحة اجلرائم املعلوماتية تقتيض تأهيل وتدريب القائمني عىل هذه املكافحة .
 8ـ إن اخلط�أ يف إج�راء التفتي�ش وضب�ط األدلة قد يؤدي إىل ضياع فرصة كش�ف
اجلريمة أو عدم حتقق اإلدانة حتى مع معرفة اجلاين .
 9ـ من خالل استعراض النصوص اإلجرائية يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي
املتعلقة بالضبط نجد أهنا أجازت لسلطة التحقيق ضبط مجيع األشياء التي تفيد
يف كش�ف احلقيقة  ،وبالتايل يمكن أن تنطبق عىل أجهزة احلاس�ب اآليل ونظم
احلاسب اآليل واإلنرتنت .
 10ـ م�ا م�ن دولة يمكنها النجاح يف مواجهة ه�ذا النوع من اجلرائم بمفردها دون
تعاون وتنسيق مع غريها من الدول سواء يف جمال املساعدات القضائية املتبادلة
(  ) Judicial Assistanceأو يف جمال التدريب .
 11ـ يرتت�ب عىل التفتيش الذي يتم يف إطار حدوده املكانية والزمانية واملوضوعية
واإلجرائي�ة نش�وء حق يف ضبط األش�ياء التي تفيد يف كش�ف حقيقة اجلريمة
املرتكبة بوضع اليد عىل اليشء املتصل باجلريمة والذي يفيد يف كشف احلقيقة
عنها وعن مرتكبها  .وهذه األشياء حمل الضبط ،قد تكون أشياء مادية كأجهزة
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احلاس�ب اآليل وملحقاهت�ا ،كما يمكن أن تكون أش�ياء معنوية كاملراسلات
واالتص�االت اإللكرتوني�ة واملعلوم�ات املعاجل�ة إلكرتوني ًا وكاف�ة املكونات
املعنوية لوسائل االتصال احلديثة .

ثاني ًا :التوصيات :

 1ـ رضورة تطوير قوانني العقوبات يف الدول املختلفة  ،وإصدار ترشيعات جديدة
ملواجهة اجلرائم املعلوماتية بس�ن نص�وص ترشيعية يف قوانني العقوبات جترم
ه�ذه األفع�ال ببيان كل جريمة ووضع العقوبة املق�ررة هلا ،وكذلك يف قوانني
اإلجراءات اجلنائية لتنظيم إجراءات التفتيش والتحقيق يف هذه اجلرائم .
 2ـ ينبغي أن تسمح اإلجراءات اجلنائية للجهات القائمة عىل التفتيش بضبط برامج
ً
وفق�ا لذات الرشوط اخلاصة
احلاس�ب اآليل واملعلوم�ات املوجودة باألجهزة
بإجراءات التفتيش التقليدية .
 3ـ لتس�هيل مهم�ة هيئ�ة التحقي�ق واإلدع�اء الع�ام يف ضب�ط نظم احلاس�ب اآليل
واإلنرتن�ت نقترح تعدي�ل ن�ص امل�ادة ( )56من نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية
الس�عودي لتش�مل املراقبة عرب اإلنرتنت وش�بكات احلاسب اآليل لتصبح كام
ييل« :لرئيس هيئة ا لتحقيق واإلدعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل واخلطابات
واملطبوع�ات والط�رود  ،ول�ه أن ي�أذن بمراقبة املحادثات اهلاتفية وش�بكات
احلاس�ب اآليل واإلنرتنت وتس�جيلها متى كان لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة
يف جريمة وقعت  ،عىل أن يكون اإلذن مسبب ًا وحمدد ًا بمدة ال تزيد عىل عرشة
أيام قابلة للتجديد وفق ًا ملقتضيات التحقيق».
 4ـ جي�ب أن خيضع التفتيش ملجموعة من الضامنات ( ) Guaranteesالتي توضح
ح�دوده املكانية والزماني�ة واملوضوعية واإلجرائية ،نظر ًا خلطورته ومساس�ه
باحلريات الش�خصية ( )Personal Freedomsلألشخاص وحياهتم اخلاصة
وحرمة منازهلم ،ومن أهم هذه الضامنات مبارشته من قبل سلطة التحقيق وفق ًا
لإلجراءات املقررة قانون ًا .
 5ـ رضورة إعداد الكوادر األمنية  ،وسلطات الضبط والتحقيق من الناحية الفنية
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للبح�ث والتفتي�ش والتحقيق ومجع األدلة يف جمال اجلرائم املعلوماتية وتأهيل
وتدريب القائمني عىل هذه املكافحة .

 6ـ رضورة إبرام اتفاقيات تنظم وقت امتداد إجراءات التفتيش خارج إقليم الدولة
وكيفي�ة اخت�اذ مثل هذا اإلجراء  .كام ينبغي السماح أثناء تنفيذ التفتيش جلهات
التحقيق بمد التفتيش إىل أنظمة احلاسب اآليل األخرى ضمن دائرة اختصاصهم
والتي تكون متصلة بالنظام حمل التفتيش وضبط ما هبا من معلومات برشط أن
يكون هذا اإلجراء رضوري ًا ورشيطة مراعاة الضامنات املقررة قانون ًا .

 7ـ رضورة اختاذ التدابري الالزمة حلل مش�كالت االختصاص القانوين والقضائي
التي تثريها اجلرائم املتعلقة بشبكة اإلنرتنت .
 8ـ رضورة حضور املتهم عند تفتيش حاسبه اآليل أو نظمه وكذلك يف حالة تفتيش
حاس�ب أو نظ�م غيره إذا كان األمر متعلق ًا بضبط دليل ض�ده وذلك إلتاحة
الفرصة أمام املتهم ملواجهته بالدليل املتحصل من التفتيش  ،رشيطة أال يسبب
حضوره إرضار ًا بسري التحقيق .
 9ـ رضورة التعاون بني الدول املختلفة ،وبني تلك الدول ومنظمة الرشطة الدولية
( اإلنرتبول ) بتبادل املعلومات واخلربات والتعاون يف املجال األمني والقضائي
بص�وره املختلفة يف جم�ال مكافحة اجلرائم املعلوماتية وعق�د اتفاقيات تعاون
مشرتكة هلذا الغرض .
 10ـ رضورة اتب�اع القواع�د الفنية الالزمة حلامي�ة البيانات وجتنيبها خطر اإلتالف
عند تفتيش النظم املعلوماتية .
 11ـ على القائم بالتفتي�ش أن يلتزم واجب احليطة واحلذر أثناء التفتيش فال يطلع
إال عىل األشياء واألماكن التي حيتمل أن جيد فيها بيانات أو برامج أو أشياء أو
أدلة هلا عالقة باجلريمة املعلوماتية  ،حيث إن قوانني اإلجراءات اجلنائية حتظر
االطالع عىل األشياء واألماكن التي ال يكون هلا عالقة باجلريمة حمل التفتيش .

12ـ رضورة اخت�اذ تدابير محاية للمعلومات والبيان�ات يف النظام املعلومايت الذي
يتم تفتيشه ملنع اجلاين من اخرتاقها وإتالفها .
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