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غير أنو في العصكر  الجريمة كالمجـر مصطمحاف الزما البشرية منذ كجكد اإلنساف،
القديمة كانت الجرائـ تقميدية كالمجـر يستعمل طرؽ كأساليب بدائية لتنفيذ جريمتو، كالقتل بآلة 

. حادة بدافع الثأر كاالنتقاـ

كبحصكؿ تطكرات كبيرة شيدىا العالـ في مختمف مجاالت الحياة عمى مر العصكر، 
نكعية مف عالـ تقميدي إلى  خاصة في المجاؿ التكنكلكجيا ككلكج المعمكماتية التي شكمت قفزة

. عالـ أكثر حداثة، كدخكؿ تقنيات كانت قبل كقكعيا ضربا مف الخياؿ

" الحاسكب" أال كىيحديثة نسبيافأصبحت الجريمة اليـك ترتكب عف طريق مخترعات 
فظيرت لنا جرائـ جديدة لـ تكف  كمختمف اآلليات التي صاحبتيما،" الشبكة العنكبكتية"ك

" بالجرائـ االلكتركنية " مكجكدة في السابق سميت 

ما أدى إلى خمق طائفة جديدة تتبايف تماما عف طائفة المجرميف المذيف اعتدنا عمييـ  
فالمجـر لـ يعد ينحصر عمى مف يكجو سالحو أك يعتدي بالضرب عمى ضحيتو بل تعداه 
إلى سمكؾ إجرامي مف نكع أخر خمف الشاشات كليس كجيا لكجو عف طريق العمـك التقنية 

" . المجـر المعمكماتي"كالتكنكلكجية كاستغالليا مرتكب ىذه الجرائـ يطمق عميو اسـ 

كال يفكتنا أف ىذه التكنكلكجيا كاف ليا تأثير إيجابي عمى العالـ ككل مف تكفير الجيد 
كالكقت كالماؿ كاختصار الحدكد كالمسافات عف طريق تقريب البعيد، كلكف كل ما ليا مف 

مفرطة ىمكت العالـ  بسبب االستعماؿ السيئ لمشبكة المعمكماتية  ايجابيات قابمتيا سمبيات
عف طريق التعدي عمى حرمة الحياة الشخصية بالدخكؿ في خصكصيات الناس كأسرارىـ 

باختراؽ الحسابات الشخصية  

كالسرقة كالكثير مف المشاكل كالجرائـ التي جاء بيا ىذا الدخيل  (الخ....فيس بكؾ، إيميل)
. (المجـر المعمكماتي)الجديد عمى المجتمع الدكلي 

لقد أضحت الجرائـ االلكتركنية اليـك في مقدمة الجرائـ العالمية كأخطرىا تندرج ضمف 
. الجرائـ المستحدثة



 

 

 

مف  (المجـر المعمكماتي)كىنا تتضح لنا األىمية الكبيرة إلي يكتسييا ىذا المكضكع 
خالؿ تسميط الضكء عمى سماتو كسمككاتو كالتصنيفات المختمفة لو كالغكص في دراستو مف 

. جميع النكاحي كالجكانب

مختمف التشريعات كالنظريات المفسرة لمجريمة  أن في ككف أىمية الدراسة وتكمن 
 كأحكامو الخاصة  كالسمكؾ اإلجرامي تناكلت المجـر التقميدي كل حسب نظرتو الفمسفية

 "المجـر المعمكماتي"عمييا كبظيكر مجـر جديد  أك حسب القكانيف الدكلية كاألعراؼ المتعارؼ
كمع تعدد كاختالؼ أصنافو كأدكات ارتكابو لمجريمة كأحيانا صعكبة  إلى الساحة اإلجرامية،

ظيرت معو سمككات كأنماط مختمفة لـ تكف مكجكدة في  الكصكؿ إليو كالتعرؼ عمى ىكيتو،
 .السابق

كتسميط  (المجـر المعمكماتي)حاكؿ التعرؼ عمى ىذا المجـر فىنا في ىذه الدراسة س
 ؟ كالتعرؼ عمى أصنافو لمجرائـ المعمكماتية  كبكاعث ارتكابو كسماتوالضكء عمى خصائصو 

 فقد يمس المجـر ,األمف      كلقد كجد المشرع نفسو مكبال كغير قادر عمى ضبط 
ما دفع إلى سف قكانيف كتشريعات صارمة في ىذا  المعمكماتي بأخطر جياز في الدكلة،

  ك بجزاءاتلوبحـز تصدى قد الصدد مف بيف ىذه التشريعات نجد أف المشرع الجزائري 
. مضاعفة يستحقيا ىذا المجـر

: مكضكعية تمثمت في كأخرى ذاتيةسباب كلقد جاء اختياري لعنكاف المذكرة  أل

محاكلة التعرؼ عمى ك, "الجرائـ المستحدثة" كجكد ميل شخصي لدراسة جريمة مف 
نراه اليـك مف جرائـ في عدا عما , مجـر جديد مخالف لممجـر التقميدي كالتعمق في دراستو

 .مجاؿ المعمكماتية حفزني ليذه الدراسة

 :  ومن األسباب الموضوعية التي دفعتنا الختيار ىذا الموضوع نذكر

 مكضكع حديث كغير ممل كليست لو دراسات سابقة كثيرة. 
 إثراء المكتبة الجزائرية بمراجع في ىذا الشأف. 



 

 

 

 الفضكؿ لمتعرؼ عمى الفرؽ بيف المجـر العادي ك المجـر المعمكماتي. 

 :تمثمت فيالصعوبات ولقد واجيت خالل دراستي لجممة من العراقيل و

  نقص المراجع كالكتب المتخصصة في ىذا المكضكع كجل المراجع المتكفرة
 . حكؿ الجرائـ االلكتركنية بشكل عاـ تتمحكر

 ،مما صعب عمي  التكجو إلى اختصاصات أخرى، عمـ النفس، عمـ االجتماع
ة السيككباتي)ميمة التعرؼ عمى بعض المصطمحات التي بدت لي مبيمة، 

  (الخ...الذىانية العصابية 

:  نطرح اإلشكالية المحورية لموضوع دراستنا وىي ىناومن

ىي دوافع  مـا ؟ ا ىي األصناف المختمفة لومبمـاذا يتسم ؟  مـن ىو المجرم المعموماتي ؟
ومال الفرق بينو وبين المجرم التقميدي من حيث وسائل  ارتكابو لمجريمة المعموماتية؟

  ؟كيفية تنفيذىا وأثرىاوارتكاب الجريمة 

 المقارف يف المنيجسنتبعكحتى يككف ليذه الدراسة مضمكنا ممنيجا كمتسمسال 
حيث قارنت بيف المجـر العادي التقميدي كالمجـر المعمكماتي  كالتحميمي خالؿ دراستي ىذه،

. الخ...الدكافع، الكسائل التعريفمختمفة حيث مف جكانب 

كسنعتمد في دراستنا ىذه عمى خطة ثنائية مبنية عمى فصميف خصصنا الفصل األكؿ 
لدراسة شاممة ككافية لممجـر بصفة عامة ككل ما يحيط بو، كالفصل الثاني سنخصصو 

 .لماىية المجـر المعمكماتي

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

المجرم  الجريمة و : المبحث األول

إذ ال يمكف تصكر مجتمع خاؿ مف   ارتبط كجكد الجريمة بكجكد اإلنساف منذ القدـ،
كيعد المجـر عنصرا مثيرا لمجدؿ سكاء لصفاتو الذاتية أك ألسباب ارتكابو لمجريمة  الجريمة،

 .أك بطريقة تنفيذىا

بصفة خاصة عمى اعتبار أنو عنكاف  "المجـر المعمكماتي"  كقبل الخكض في دراسة 
المذكرة كمحكر اىتمامنا كاف لزاما عمينا التطرؽ إلى دراسة المجـر مف الناحية االجتماعية  

 .النفسية كالتعرؼ عمى كل ما يحيط بو عف قرب 

كما أف مختمف العمـك كحتى الشريعة اإلسالمية كالقانكف أكلت اىتماما بالغا لدراسة  
كيرد دكافعيا إلى أسباب معينة كلكف  المجـر فكل يفسر سمكؾ المجـر مف منظكره الخاص،

مما ال شؾ فيو أف الجميع دكف استثناء ينبذ الجريمة كيعتبرىا خطر ييدد أمف المجتمع 
 كاستقراره

 كعمى ىذا سنقـك بدراسة شاممة لمجريمة ككل ما يحيط بالمجـر مف جميع الجكانب، 
 .ككل مطمب إلى فركع لذلؾ ارتأينا تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف،

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و المجرممفيوم الجريمة : المطمب األول

كيقرر لفاعمو عقكبة كلكف  تتمثل الجريمة عمكما في سمكؾ إرادي يجرمو القانكف،
عف الجريمة بصفة  الحديث  ثـ إف،تككف مستكجبة لمعقاب إال إذا تكفرت أركانيا ال الجريمة

عامة ال يعني أف كل الجرائـ سكاسية بل العكس ىك الصحيح فرغـ أف كل جريمة تخضع 
 أخرى، كالجرائـ في الكاقع كثيرة كمتنكعة إلىلقكاعد عامة ال تختمف مف كاحدة 

كيعتبر مكضكع الجريمة كالمجـر مف أىـ المكاضيع التي شغمت الفقياء كالتشريعات 
فتعددت التعاريف ليما، فاىتمكا بدراسة الجريمة كالمجـر مف كل الجكانب كفي مختمف العمـك 

. ، كسنحاكؿ تعريف الجريمة مف عدة جكانب(الخ.....عمـ اإلجراـ،عمـ النفس،عمـ االجتماع)

حيث تعرضنا في الفرع األكؿ منو إلى  كلقد قمنا بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف،
مفيـك الجريمة بصفة عامة، بينما خصصنا الفرع الثاني لمفيـك المجـر في مختمف العمـك 

 .ككذلؾ في القانكف 

مفيوم الجريمة : الفرع األول

لـ يقع اتفاؽ عمى تعريف كاحد لمجريمة، فكل باحث ينطمق في تعريفيا مف منطق 
كصميـ تخصصو فتعريف عمماء اإلجراـ ليا يختمف عف تعريف عمماء األخالؽ  بحثو

عف تعريفيا القانكني عمماء  يختمف عف تعريف عمماء االجتماع، ككل التعاريف تختمف
شباع لغريزة عمماء الجريمة اإلجراـ يعرفكف    اإلنسانية بطريق شاذعمى أنيا حقيقة كاقعية كا 

ال يسمكو الرجل العادي حيف يشبع الغريزة نفسيا كذلؾ ألحكاؿ نفسية شاذة انتابت مرتكب 
 .1الجريمة في لحظة ارتكابيا بالذات 

                                                           
  .85،84، ص (د س ط) الكجيز في القانكف الجنائي العاـ، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، منصكر رحماني،- 1



 

 

 

كعمماء االجتماع اتفق غالبيتيـ عمى تعريف الجريمة عمى أنيا ظاىرة اجتماعية ال 
 كالمصالح الرئيسية األساسية رغـ أنيا تتناقض مع الحاجات إنسانييخمك منيا أي مجتمع 

 .لممجتمع كتمثل خطرا عميو

 أكثر مف ذلؾ حيث أضاؼ أنيا ضركرية كمفيدة لسالمة إلى" دكر كايـ"كذىب 
 المجتمع الرتباطيا بالمقكمات األساسية لمحياة االجتماعية،كأنيا جزء مف كل مجتمع سميـ

. الجريمة في البداية كل عمل معاقب عميو"دكركايـ"كما اعتبر

ثـ أشار بعد ذلؾ إلى أف ما يجعل مف ىذا الفعل جريمة معاقبا عمييا ىك ردة الفعل  
ىك التعريف الذي (الجريمة)االجتماعية عميو كليس الفعل نفسو،ألف مف يعطي ىذه الصفة

 1.يصكغو الضمير االجتماعي كليست الخصائص الداخمية لفعل ما

فيعرؼ الجريمة بأنيا فعل يقترؼ داخل جماعة مف الناس   (W .Bonger) "بكنجر"أما 
تشكل كحدة اجتماعية كيضر بمصمحة الجميع أك بمصمحة الفئة الحاكمة،كيعاقب عميو مف 

 .قبل ىذه الجماعة بعقكبة أشد قسكة مف مجرد رفضيا األخالقي 

كمف خالؿ تعريف بكنجر نالحظ أنو يربط الضرر بمصالح الفئة الحاكمة المسيطرة 
. 2أكثر مف أي فئة أخرى 

أما عمماء النفس عرفكا الجريمة مف كجية نظرىـ أنيا تعبير عف طاقة انفعالية لـ تجد 
 . سمكؾ ال يتفق كاألكضاع التي يسمح بيا المجتمعإلىليا مخرجا اجتماعيا، فأدت 

 فإنو يفسر الطاقة المكبكتة بطاقة الغريزة الجنسية" سيغمكند فركيد"أما رائد عمـ النفس
.  السمكؾ المنحرؼ إلى الغريزة الجنسية لمفرد يؤدي إشباعبمعنى أخر إنو يفسر أف عدـ 
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إف المفيـك النفسي لمجريمة يركز عمى أنيا سمكؾ متعمد كغير مشركع يصدر عف 
مظاىر نفسية ىي أعراض الكبت كاالضطراب الداخمي فإشباع االحتياجات يدفع الفاعل نحك 

 1.ىذا السمكؾ

كالجريمة في عمـ النفس الجنائي ىي سمكؾ ينتيؾ القكاعد األخالقية التي كضعت ليا 
الجماعة جزاءات سمبية تحمل صفة الرسمية، أك ىي السمكؾ الذي تجرمو الدكلة بما يترتب 

. 2عميو مف ضرر عمى المجتمع، كالذي تتدخل لمنعو بعقاب مرتكبيو 

كالجريمة بالمعنى النفسي األدؽ تمثل انتياكا خطيرا يتعارض مع ما يسكد المجتمع 
 3.مف قكانيف كقيـ كأعراؼ 

 اإلسالميالجريمة في الفقو : أوال 

ػػػػا المعنى ـالجريمة في االصطالح الشرعي ليا معنياف، معنى عاـ كمعنى خاص، أ
ىك  العاـ فيي فعل ما نيى هللا عنو كترؾ ما أمر بو، فالمعنى العاـ يتسع ليشمل كل ما

 .مخالف ألكامر هللا تعالى كنكاىيو، سكاء رتب هللا عمى المخالف عقكبة دنيكية أك أخركية

 بأنيا إتياف فعل محـر معاقب عميو : لذا يعبر عف ىذا المعنى بعض أىل العمـ بقكليـ

 4.أك ترؾ فعل كاجب معاقب عمى تركو
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 الجريمة في القانون : ثانيا 

كل انحراؼ عف المعايير الجمعية التي تتصف بقدر ىائل مف الجبرية كالنكعية 
كالكمية  كمعنى ىذا أنو ال يمكف أف تككف جريمة إال إذا تكافرت فييا القيمة التي تقدرىا 
الجماعة كتحترميا، كانعزاؿ حضاري أك ثقافي داخل طائفة مف طكائف تمؾ الجماعة فال 

تعكد تقدر تمؾ القيمة كال تصبح ميمة ليـ، كاتجاه عدائي كالضغط مف جانب أكلئؾ المذيف 
. يقدركف تمؾ القيمة الجمعية، ضد المذيف ال يقدركنيا 

كيشكل بياف المراد بالجريمة حجر الزاكية في دراسة القانكف الجنائي، كالجريمة 
infraction  ظاىرة قانكنية بسيطة كمعقدة في ذات الكقت، كحرية المشرع في التحكـ في بناء 
يجعميا تأخذ صكرا كأشكاال متنكعة كمتدرجة كمتشابكة، ال بل أف الجريمة  ما الجريمة ىك

  كبعكامل متعددة مف اجتماعية كسياسية كاقتصادية كثقافية كدينية كمناخية كمكانية تتأثر
أي أف ىناؾ ظركفا معقدة تنتج نمطا مف السمكؾ يتقاطع مع القيـ كالمصالح السائدة  زمانية

فتبرر الحاجة لتجريـ السمكؾ المنحرؼ كالعقاب عميو، كمف أىمية الجريمة أف تجدىا ىي 
سبب النص القانكني رغـ أسبقية األخير ليا، كالجريمة سر كجكد الجزاء الذي يحدده المشرع 

 .1في ذات النص أك في نص أخر

 الجريمة في التشريع الجزائري : ثالثا 

قد أدرؾ حقيقة أىمية التغاضي عف تعريف  ،الجريمة لـ يعرؼ المشرع الجزائري 
الجريمة فكل جريمة تعرؼ في مكضعيا، كالتنكع في الجرائـ ال يدع مجاال لجمعيا تحت 

تعريف كاحد، كما أف مركر الزمف قد يجعل مف التعريف متخمف عف الكاقع المعاش بسبب 
. اإلنسانيالتطكر المتسارع لألساليب اإلجرامية كألنماط التفكير 
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كعرؼ القضاء مف جية الجريمة بأنيا كل فعل أك امتناع عف فعل يعاقب عميو  
 1.القانكف جزائيا سكاء كاف ىذا الفعل أك االمتناع عف الفعل يككف مخالفة أك جنحة أك جناية

المجرم في العموم المختمفة :الفرع الثــاني

المجرم في عمم االجتماع : أوال 

عمى المجـر كىك كل شخص يمتمؾ سمككا " المنحرؼ"أطمق عمـ االجتماع تسمية 
لمتكقعات االجتماعية كعندما يصف عالـ االجتماع نكعا مف السمكؾ عمى أنو انحرافي  يمتثل

فيك ال يديف ىذا السمكؾ أك يرى أنو سيء أك مؤذ كىك في ذلؾ يخالف التصكر الشائع 
كيمكف أف يككف االنحراؼ مف كجية نظر معينة أكثر نماذج السمكؾ دفاعية مف الناحية 

األخالقية، فقد يككف انحراؼ شخص معيف بمثابة انتياؾ لتكقعات اجتماعية تعتبر في الكاقع 
غير عادلة أك غير مالئمة في ىذا الصدد يشير بعض عمماء االجتماع إلى أف ميمة عالـ 

نما في تفيـ  االجتماع ال تكمف في استحساف السمكؾ اإلجرامي اإلنساني أك إدانتو، كا 
األساس الذي مف خاللو يستيجف الناس سمكؾ بعضيـ البعض كأسباب ىذا النكع مف 

 .2السمكؾ 

 انتفاء  إلىكيعرؼ أيضا بأنو ذلؾ الشخص الذي أتى بسمكؾ يجرمو المجتمع كيؤدي
صفة المجـر عف بعض األشخاص المذيف يرتكبكف أفعاال يجرميا القانكف كال يعتبرىا المجتمع 

 .كذلؾ

كما أف صفة المجـر تثبت في حق مف ارتكب فعال يعتبره المجتمع جريمة، كلك كاف 
القانكف ال ينص عمى تجريمو، فالمجـر قبل أف يككف شخصا خاضعا لقكاعد المسؤكلية في 
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 خارج عف قكاعد الضبط االجتماعي بما يأتي بو مف سمكؾ إنسافقانكف العقكبات ىك 
. 1، كىك الشخص الذي يرتكب فعال يثير استيجاف المجتمع إجرامي

 :فئتيف ىما إلى المجـر " Dunhamدنياـ "كقد صنف

 كسطو  اإلجراميشخص يدعـ سمككو  Social criminalاالجتماعي المجـر :الفئة األولى
 اإلجرامي إلىكىك يصل عف طريق ميارتو كجرأتو في ممارسة نشاطو  الثقافي كيفرض عميو،

نجد المجـر المحترؼ الذي يجد في  تقدير جماعتو، كمف ىؤالء المجرميف االجتماعييف،
 مستخدما كسائل اآلخريفكعف اختيار باعتبارىا مينة يشارؾ فييا مع  طمب الجريمة عمدا،

 . مطالب مقبكلة في المجتمعإلىغير مشركعة لمكصكؿ 

 كىك شخص ال يدعـ كال يؤيد كسطو الثقافي  Individual criminalالمجـر الفردي : الفئة الثانية
 مكانة في جماعتو أك يجعل منيا عمى إلى،كما أنو ال يصل مف كراء ارتكابو اإلجراميةأفعالو 

تقديره، كال تعد الجريمة بالنسبة ليذا المجـر مينة أك حرفة، كىك عندما يرتكبيا يككف مدفكعا 
.  2 ذلؾ بغايات كأىداؼ شخصية إلى

إذف المجـر مف المنظكر االجتماعي ىك الشخص الذي ال يمتـز كال يخضع لقانكف 
 3.الدكلة كيحاكؿ انتياكو كىك الذي يعتبر نفسو مجرما كيعتبره المجتمع مجرما كذلؾ
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المجرم في عمم النفس : ثـــــانيا 

مجاراتو لممعايير االجتماعية  يقصد بالمجـر في عمـ النفس عدـ مسايرة الشخص أك
 .1السائدة في المجتمع، أك ىك االبتعاد كاالختالؼ عف خط معيف أك معيار محكى 

ىـ األشخاص المذيف يعانكف مف اضطرابات انحرافات  كالمجرمكف بالمنظكر النفسي
 كالعالقات الغير مرضية األسري في الشخصية، كىي ناجمة عف االرتقاء كالنمك كاالنفصاؿ 

.  ىذااإلجراميكىي األسباب الرئيسية لسمككيـ  (اليك كاألنا العميا)بيف 

أيضا المجـر في عمـ النفس ىك مف يعاني قصكرا في التكفيق بيف غرائزه كميكلو 
 2.الفطرية كبيف مقتضيات البيئة الخارجية التي يعيش فييا 

ف المذيف فشمكا في تكافقيـ مع يف باألفراد الفاشليكما عرؼ عمـ النفس الجنائي المجـر
أنفسيـ كفشمكا مع بقية أفراد المجتمع الذي يعيشكف فيو بسبب عكامل عدة كاالضطراب 

 3 .الخ....كما يصاحبيما مف قمق كحرماف نفسي االجتماعي كاالضطراب االنفعالي

كييتـ عمماء النفس الجنائي بالفحص النفسي لممجـر مف عدة جكانب الجسمية 
كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية، حيث يتـ فحص قدراتو كأسمكب تفكيره كتصكره لألشياء  

 ككذلؾ قدرتو عمى االنتباه ،كمدى ذكائو، كما تدرس عنده جكانب التفكير كالشعكر كاإلرادة
كالتذكر،فقد ذكر بيناـ أنو لكحظ لدى المجرميف كعي بذكاتيـ كأحكاليـ الشخصية دكف أحكاؿ 
العالـ المحيط فاإلحساسات التي يككنيا العالـ المحيط في نفكس المجرميف تقل في متكسطيا 

عف تمؾ التي يكلدىا في نفكس األشخاص العادييف، إذ ال تتمقى ذات المجـر مف تمؾ 
 ما يتعمق إلى ما يتصل بحاجاتو الغريزية الشخصية دكف االنتباه    اإلحساسات إال

  .باآلخريف
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كقد يعاني المجـر مف التكىـ، فيعتقد بكجكد أشياء في العالـ الخارجي المحيط بو ال 
كجكد ليا في الكاقع، كقد تأخذ اليالكس التي يعاني منيا المجـر شكل ىالكس بصرية أك 

. 1سمعية أك ذكقية أك لمسية أك شمية 

كيتحدد المفيـك العاـ لممجـر في عمـ النفس الجنائي مف كجية نظر الدكتكر حسف 
 النفسي كالصحة النفسية، أنو ذلؾ الشخص الذي خالف اإلرشادصالح الداىري، كىك أستاذ 

ب عمييا مبادئ سمككية معينة، اعتبرىا المجتمع الذي يعيش فيو مضرة بو كبالفرد، كعاؽ
 .بجزاء حددتو قكانيف ذلؾ المجتمع 

ىك الشخص الذي ينتيؾ القكانيف كالقكاعد في المجتمع مما يترتب عمى ذلؾ  أك
 2.عقكبات حددتيا قكانيف ذلؾ المجتمع

المجرم في القانون : ثـــــــــــــــــالثا 

إف تحديد مفيـك المجـر يكتنفو بعض الصعكبات فمف ناحية، يعرؼ الفقو التقميدي 
ق مما نص عميو في قانكف العقكبات كىذا يعني تالمجـر بأنو ذلؾ الشخص الذي يرتكب جريـ

أف الشخص يجب أف يثبت ارتكابو لمجريمة مف خالؿ محاكمتو قانكنا، كيتميز ىذا التعريف 
، كمع ذلؾ فقد كجو ليذا التعريف عدة انتقادات  بأنو يسيل مف خاللو التعرؼ عمى المجـر

مف ناحية أخرى، يعرؼ التشريع الحديث عددا ىائال مف النصكص الجنائية التي ال يعرؼ 
 تنظيـ إداري لبعض أكجو الحياة في إلىبكجكدىا الكثيريف، كمف ىذه النصكص ما ييدؼ 

 صفة المجـر عمى مف يخالفيا، كفي إضفاءالمجتمع، فمخالفة ىذه القكاعد ال تسعف في 
مقابل ذلؾ يفمت البعض مف الكقكع تحت قبضة القانكف رغـ مخالفتيـ لو كذلؾ لما يتمتعكف 

 نظرا اإلجراميةالمالئـ استبعاد ىؤالء مف دائرة الدراسات  بو مف ميارة شخصية، فميس مف
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 نشأة اتجاه حديث إلىىذه االنتقادات   كاضحة كقد أدتإجراميةلما يتمتعكف بو مف عقمية 
 .1اإلجراميةيبحث عف تعريف جديد لممجـر يتالءـ مع طبيعة الدراسات 

 في حقيقتيا إجراميةكيرى ىذا االتجاه أف ىناؾ أنكاع مف السمكؾ تعتبر ذات طبيعة 
.  أك الاإلجرامي كاف المشرع قد خمع عمييا ىذا الكصف إذابصرؼ النظر عما 

كأىـ ما يميز المجـر كفقا ليذا المفيـك الحديث أنو يتمتع بعقمية ال اجتماعية أي 
 مف الناحية القانكنية اإلجراـعقمية غير قادرة عمى التكيف اجتماعيا،كيترتب عمى ذلؾ أف 

اليمثل إال دليال يستدؿ مف خاللو عمى كجكد العقمية االجتماعية، كمع ذلؾ فإف ىذا المدلكؿ 
الحديث لممجـر يصطدـ مع مبدأ الشرعية كاالحتراـ الكاجب لمحريات الفردية ألنو مف 

 نتيجة تمتع الشخص بعقمية ال باإلجراـالصعب تدخل المشرع في الحاالت التي تنذر 
. 2اجتماعية تقربو مف احتماؿ ارتكاب جريمة ما

النظريات المفسرة لمسموك اإلجرامي : المطمب الثاني

في محاكلة لتفسير كتحميل سمكؾ المجـر ظيرت العديد مف النظريات التي قامت 
بإعطاء تكضيحات ك تفسيرات لمدكافع التي تككف كراء نيج المجـر أسمكبا معينا يككف ىذا 

فيناؾ مدارس تقميدية فسرت السمكؾ مف  السمكؾ عدائيا نظرا لمضر الذي يمحقو بالمجتمع،
كجية نظرىا كما كاف شائعا آنذاؾ،ثـ ظيرت عمى الساحة المدرسة الحديثة التي كاكبت 

حسب رأييا تطكرات المجتمع كما يدكر حكؿ المجـر مف عكامل تؤثر ال محالة عمى 
مف خالؿ الفركع التالية حكلنا تخصيص كل فرع لدراسة نظرية   إما سمبا أك إيجابا،قسمككيات

معينة بتقسيـ المطمب إلى  فرعيف يضـ الفرع األكؿ النظريات العقمية بما فييا البيكلكجية 
 .بينما خصصنا الفرع الثاني لمنظرية االجتماعية كالتي بدكرىا تضـ باقي النظريات كالنفسية،
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 النظريات العقمية المفسرة لمسموك اإلجرامي: الفرع األول

النظرية النفسية : أوال 

" سيغمكند فركيد "يعتقد أصحاب النظرية لنفسية كعمى رأسيـ العالـ النمساكي الشيير
 حد كبير بالعكامل إلىأف شخصية الفرد ال تتأثر كثيرا بالكراثة أك تككيف الجسـ، بل تتأثر 

التي تتككف خالؿ مرحمة الطفكلة المبكرة نتيجة العالقات الخاصة كالتصرفات المتبادلة بيف 
 أك تنغرز جذكرىا في 1أفراد األسرة، إذ تبقى ركاسب ىذه الحكادث عالقة بشخصية الفرد، 

حياتو العاطفية، كتصبح دافعا ال شعكريا لسمككو كتصرفاتو، فإذا كانت مثال حياة الطفل 
 إلىالعائمية قاسية كمميئة بالمنغصات، فإف ذلؾ قد ينعكس عمى حياتو المستقبمية،مؤديا 

انحرافو كارتكابو لمجريمة،فالجريمة ىي تعبير عف طاقة غريزية لـ تجد ليا مخرجا اجتماعيا، 
 2. سمكؾ ال يتفق كاألكضاع التي يسمح بيا المجتمعإلىفأدت 

 بالنقص ىك اإلنسافصاحب مذىب التحميل النفسي أف شعكر " أدلر" كيرى العالمة
 ىي السيطرة كالتفكؽ كالجريمة في إنساف كأف غاية كل إنسانيالمصدر األكؿ لكل نشاط 

شأنيا شأف المرض النفسي كالشذكذ الجنسي تأتي نتيجة الصراع بيف غريزة الذات " أدلر"نظر
 .أي نزعة التفكؽ كبيف الشعكر االجتماعي

الذي " جكف بياجيو"كمف بينيـ " النمك األخالقي"كقد اىتـ بعض عمماء النفس بنظرية 
  كجد أف أخالقيات الطفل كاتجاىاتيا نحك القكاعد تبدأ خالؿ التنشئة األسرية بمفيـك مطمق

(Moral absolution )  يضعف عمى مر السنيف نتيجة تفاعل الطفل مع العالـ الخارجي المعقد
 .حيث يزداد تحكـ الكضع االجتماعي في مفيـك تمؾ األخالقيات 
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مجمكعة مف السمات تميز الشخص   (Sezar lombros)  "سيزار لمبركزك"كقد حدد 
: المنحرؼ بالميالد عمى حد اعتقاده،كتتمثل ىذه السمات فيما يمي 

اختالؼ الرأس حجما كشكال عف النمط الشائع في بيئة المجـر – أ 

.  أك نحك ذلؾاألنفخمل نصفي الكجو كالفؾ كالعينيف كالتكاء – ب 

. امتالء الشفتيف كالكجنتيف كضخامتيما كبركزىما- ج 

خمل في شكل الذقف – د 

 1طكؿ زائد لمذراعيف – ق 

دراسة عمى عدد كبير مف نزالء السجكف "  Hotonهوتون"كما أجرى الباحث األمريكي 
 كاستكماؿ دراسة عمى مجمكعة مف غير المجرميف، كقد تبيف لو مف خالليا أف كاإلصالحات

المجرميف يتميزكف بصفات مكركثة معينة ال تظير عند األسكياء كعنده الصفات تبدك 
. كاضحة في مقاييس األعضاء بشكل العينيف كاألذنيف كالفـ كالجبية 

أف مف خالؿ دراستو أف الصفات التي الحظيا باختالؼ أنكاع " ىكتكف "كما استنتج 
الجرائـ المرتكبة، فالمذيف يرتكبكف جرائـ القتل يختمفكف في أكصافيـ الجسدية عف المذيف 

  فالقاتل ،الخ...يرتكبكف جرائـ األمكاؿ كىؤالء يختمفكف عمف يرتكبكف جرائـ جنسية كىكذا 

 إلى القصر كالنحافة كمرتكب الجرائـ الجنسية أقرب ما يككف إلىأقرب ما يككف 
 2.الشكل القصير الغميظ

 نظريتو العامة لمشخصية إطار في اإلجراميتفسيره لمسمكؾ " Eysenckأيزنؾ"كقدـ 
 في ضكء ثالث أبعاد اإلنسانية كالتي يفترض فييا أنو يمكف كصف الشخصية اإلنسانية

                                                           

.26ص  مرجع السابق ،  فاركؽ عبد الرحمف مراد، النظريات الحديثة في تفسير السمكؾ اإلجرامي، 1  
 دراسة بأبعادىا السكسيكثقافية كالقانكنية  قسـ عمـ االجتماع  الجريمة كالعقاب كالمسألة السكسيكلكجية،  نجيب بكاليماف، 2

   .61ص  ،2007،2008ك الديمغرافيا ، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية ، جامعة منتكري قسنطينة، دفعة 



 

 

 

االنبساط، االنطكاء  :  كىياإلجرامي عف قدر كبير مف التبايف في السمكؾ مسئكلةأساسية 
 بعض الذكاء الذي يمثل إلى باإلضافةالعصابية، االتزاف الكجداني، الذىانية، الكاقعية، 

. 1المككف االجتماعي لمشخصية 

أف بعدي االنبساط، االنطكاء كالعصابية، االتزاف الكجداني ىما أكثر " أيزنؾ"كأكضح 
 لدى عينات متباينة الخصاؿ كثقافات اإلنتاجأبعاد الشخصية استقرارا عمميا كقابميا إلعادة 

كجكد أساس فيزيكلكجي لكل بعد مف ىذيف البعديف األساسييف كأف " أيزنؾ "مختمفة كافتراض 
ىناؾ استعدادا كراثيا يتفاعل مع العكامل البيئية في تحديد كبمكرة الفركؽ الفردية بيف األفراد 

كزمالؤه جيكدا كبيرة لتحديد الكزف النسبي ألثار الكراثة " أيزنؾ"كبذؿ ،عمى كل بعد منيا
كالبيئة عمى كل مف االنبساط كالعصابية، كذلؾ مف خالؿ الدراسات المكثفة التي أجركىا 

 أف االستعداد الكراثي لمعصابية أكبر إلىعمى التكأـ الصنكية كغير الصنكية كانتيكا خالليا 
كذلؾ أف ىذه األبعاد مستقمة عف بعضيا البعض بمعنى " أيزنؾ"، كافترضنسبيا مف االنبساط

أف كضع الفرد عمى بعد االنبساط ال يحدد كصفو عمى بعد العصابية أك بعد الذىانية 
 2.كالعكس صحيح

فدرجة الفرد عمى بعد العصابية أك الذىانية ال تحدد كضعو عمى بعد االنبساط كمعنى 
ذلؾ أنو مف الضركري تقدير درجة كل فرد عمى كل مف ىذه األبعاد الثالثة بصكرة مستقمة 

كالعصابية  لعالقة بيف االنبساط ا:بالمقياس الخاص بكل منيا كىك ما يكضحو الشكل التالي
.3 

 

 
                                                           

.62ص  نجيب بكاليماف، المرجع نفسو، 1  
.121، 120عمـ النفس الجنائي، مرجع السابق،ص   دمحم ربيع شحاتة كآخركف، 2  

.122مرجع سابق، ص  دمحم شحاتة ربيع ك أخركف،عمـ النفس الجنائي، 3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. العصابية كمكاف المجرميف عمى البعديف االستقالؿ بيف بعدي االنبساط ك:(01)يكضح الشكل رقـ

 مرتفعي ايككنكأف  إلى  اقرب1أف المجرميف أك السيككباتييف" أيزنؾ"كطبقا ليذا الشكل يرى 
االنبساط كمرتفعي العصابية في الكقت نفسو، كيتسـ ىؤالء األشخاص بضعف قدرتيـ عمى 

 .تككيف االرتباطات الشرطية كسيكلة حدكث الكف لدييـ 

 طرح االتجاىات التي ركزت عمى الجانب النفسي كبداية أك كعامل رئيسي إطاركفي 
 الفركيدية  ر نجد أنفسنا أماـ كجية النظاإلجراميةيقف كراء الجانب النفسي كمسبب لمظاىرة 

: التي جمعت بيف 

  اليك"الغريزة كما يصاحبيا مف مشاعر كأحاسيس كيمثمو" 
 كقكتيا في قيادة الغريزة"األنا" االجتماعي المتمثل فياإلدراؾ 

                                                           
ألشخاص الذيف يعانكف اضطرابات شخصية ك لحد اآلف لـ يتفق عمماء النفس كالطب العقمي عمى ا: السيكوباتيين ىم 1

تعريف محدد كدقيق يحدد كضع ىذا النكع مف المجرميف كسماتيـ بيف االضطرابات الذىانية أك العصابية،ليذا غالبا ما 
دمحم حسف غانـ عمـ النفس : تصنف السيككباتية كمرض أك اضطراب في الشخصية قائـ بذاتو، ينظر في ىذا الشأف

 . ك ما بعدىا85،الدار الدكلية لالستثمارات الثقافية،القاىرة ،ص 2008  01كالجريمة ، ط 

النبساطا  

 االتزان الوجداني
 

 االنطواء

 المجرمون 

 العصابية



 

 

 

 األنا األعمى"الضمير أك المثل العميا كالبحث عف الكماؿ" 

" : فركيد"كالجريمة بكصفيا تصدر عف شخص مضطرب ترتبط عند 

  الحاجياتإشباعالكبت كعدـ  -
 اإلشباع مراحل سابقة كانت تحقق إلىكبالتالي النككص  -
عمى ىذه المراحل التي كانت (شعكريا كال شعكريا)اإلدراكيكعميو يتـ التثبيت  -

 .اإلشباعتحقق 
لديو فاشمة لـ تستطع التكفيق "األنا"أىـ ما يميز شخصية المجـر كاضطرابو أف -

 .1بيف الغريزة كالضمير 

النظرية البيولوجية : ثــانيا 

 التعرؼ عمى كثير مف أخالؽ الفرد بدراسة بإمكافنادى أرسطك فيما قبل الميالد 
 إلى كقد امتدت ىذه النظرة ر،سماتو الجسمية كخاصة تمؾ التي تميزه عف غيره مف بني البش

عمماء الغرب الذيف حذك أرسطك فيما عرؼ بالكيانة كالفراسة كالعراقة، كفيما بيف عامي 
 ـ، حاكؿ البعض تطبيق أصكؿ الفراسة عمى طائفة مف المجرميف ذاىبيف 1828ك  ـ1741

 خمل في النمك الطبيعي ألجزاء المخ كالدماغ، كما إلى أف الجريمة ضعف خمقي يعكد إلى
 عكامل إلى في حاالت كثيرة اإلجراـشبو بعضيـ البعض بيف الجريمة كالجنكف،بحيث يرجع 

 .فردية أك بيكلكجية

إف أنصار النظريات البيكلكجية في تفسير السمكؾ االنحرافي كالجناح يركف في العامل 
البيكلكجي بعدا أساسيا كعنصرا حاسما في تشكيل الشخصية كتحديد السمكؾ  بحيث التككيف 

الجسماني أك العامل الكراثي أساسيا ليذا التفسير كقد ساد ىذا االتجاه بيف أتباع المدرسة 
ركزك ، فكاف ىذا المفكر يعتبر االنحراؼ نتيجة لتشكىات دماغية بااليطالية التي أسسيا لـ

                                                           

.25المرجع السابق، ص   غريب دمحم سيد أحمد، سامية دمحم جابر، 1  



 

 

 

 كالقيـ الخمقية في الدماغ أك بيف مراكز الغرائز اإلرادةكعصبية تخل بالعالقة بيف كظائف 
 كظائف الضبط كتحرير إضعاؼ إلىالعدكانية ، كيؤدي تغمب مراكز الغرائز عمى السمكؾ 

. 1النزاعات العدكانية مف أثارىا 

كبيذا فإف الجانح بسبب العكامل الكراثية كالخمقية يرتكب االنحرافات السمككية لصفات 
 ذلؾ الضعف العقمي المكركث يصبح إلى منذ كالدتو ، أضف إليوكامنة فيو، كقد انتقمت 

.  عف الجناح حيث ال يقدر المصاب بو نتائج سمككو كعكاقبو مسئكال

: النظرية االجتماعية: الفرع الثاني

 النظرية االجتماعية - 1

  اإلجراميةيعد الجانب االجتماعي لمشخصية مف الجكانب اليامة في تفسير الظاىرة 
 كاف ىناؾ انقساـ حاد بيف كجية النظر الكراثية كالبيئية في تفسير السمكؾ إذاكخاصة 
. 2 اإلجرامي

 في ضكء العكامل اإلجراميكىناؾ مجمكعة مف النظريات التي تفسر السمكؾ 
االجتماعية  

: كسنعرض أىـ النظريات في ىذا المجاؿ

 :نظرية التفكك االجتماعي :أوال 

رائد ىذه النظرية " Toreston selenتكرستف سيميف "يعتبر عالـ االجتماع األمريكي
عاصره، كمف كاقع  مف كاقع المجتمع األمريكي الذي "سيميف"استكحى فقد كصاحبيا

 فييا كقارنيا اإلجراميةالمجتمعات التي عاصرىا كلـ يعايشيا بل طرقت مسامعو الظكاىر 

                                                           

.25المرجع السابق، ص   غريب سيد أحمد، سامية دمحم جابر، 1  
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 حجـ تمؾ إلى قياسا اإلجراميةبالمجتمعات الريفية التي كجد فييا انخفاضا في حجـ الظكاىر 
 مقارنة عددية كاف نتيجتيا ارتفاع إجراءالظكاىر في المجتمعات المتحضرة، مما شجعو عمى 

 ارتفاعا كبيرا في المجتمعات المتحضرة كانخفاض حجـ ىذه الظاىرة اإلجراميةحجـ الظاىرة 
 إلى اإلجرامية انخفاضا كبيرا في المجتمعات الريفية، ىذه العمة أرجع الظاىرة اإلجرامية

 . 1التفكؾ االجتماعي

 حد كبير جدا بيف إلىكمنو يتبيف لنا أف ىذه النظرية تتميز بككنيا متشابية 
 بالركابط كالمقكمات كالتشبثالمجتمعيف الحضاري كالريفي مف حيث حرصيا عمى المحافظة 

 ضركرة رعاية الطفل رعاية كافية بخرجو إلىاألسرية كاالجتماعية كما تدعك في ذات الكقت 
سميا مف المجتمع عف طريق تنشئتو عمى قيـ كضكابط أخالقية يراىا عادات في مجتمعو 

 اإلجراـ فتكبر فيو، كىذه النظرية تماشت بما يجعميا مقبكلة كمنطقية عند الكثير مف عمماء 
حيث يتفق بعضيـ مع منطق ىذه النظرية بالنظر لما تمميو تربية الضمير مف معاف سامية 

 . 2 لسمكؾ طريق كسكي اإلنسافتدفع 

 نظرية تصارع الثقافات : ثانيا 

تعارض كتضارب ثقافات كمبادئ كقيـ تسكد في جماعات ب نظرية تصارع الثقافات تتـ
. أخرى 

: كيتخذ ىذا التصارع أحد المظيريف 

 :تصارع خارجي - أ

كىك التعارض بيف ثقافات مجتمعيف حضارييف مختمفيف، كيرى بعض العمماء أف أسباب 
: ىذا الصراع الخارجي ثالثة كىي

                                                           

.26مرجع السابق، ص   غريب سيد أحمد ، سامية دمحم جابر، 1  
  378ص  د ب ،، د س ف،  ،107العدد  مجمة اآلداب، دراسة في األنثركبكلكجيا الجنائية ،  يحي خير هللا عكدة، 2



 

 

 

 ظاىرة تيدؼ إلى سيطرة دكلة قكية عمى دكلة ضعيفة كبسط نفكذىا مف أجل  ىو:االستعمار
 استغالؿ خيراتيا في المجاالت االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية

 .ىي االنتقاؿ مف مكاف ألخر بقصد االستيطاف ك اإلقامة :اليجرة

عممية تفاعل بيف طرفيف خالؿ رسالة أك فكرة أك خبرة عبر : االتصال في مناطق الحدود
 .قنكات اتصالية تتناسب مع مضمكف الرسالة 

 :تصارع داخمي - ب 

كيحصل التصارع الداخمي تعارض الثقافات كاألفكار السائدة لدى مجمكعات داخمة في 
مجتمع حضاري كاحد كالتصارع بيف جماعة األسرة كجماعة النادي كجماعة العمل، كربما 

 ليرضي إليويككف سمكؾ إحدى الجماعات غير مشركع فينساؽ الفرد مف الجماعات األخرى 
 1.ىذه الجماعة

  :نظرية العوامل االقتصادية  :ثالثا

 مف خالؿ الربط بيف اإلجرامية تفسير الظاىرة إلىىناؾ مف العمماء مف اتجو 
، ترى ىذه النظرية ككذلؾ نظريات اإلجرامياألكضاع االقتصادية السائدة كبيف السمكؾ 

العمماء األخالقية بأف أفعاؿ األفراد كسمككيـ في كل عصر تبيف خصائص النظاـ 
. االجتماعي كاألكضاع االقتصادية لذلؾ العصر 

لقد تبنى كارؿ ماركس كأصحابو ىذه النظرية كاستعانكا بيا في طرح مذىبيـ 
 فييا تجسيد الطبقية بيف أبناء المجتمع مما يدفع الفئة رأكالمناىض لمرأسمالية الغربية التي 

المقيكرة التخاذ المنيج المنحرؼ في سمككيا، كعميو فقد طرحكا نظريتيـ بمثابة المنقذ كىي 
. النظرية االشتراكية 

                                                           
دار الثقافة لمتصميـ كاإلنتاج   دمحم أحمد المشيداني،أصكؿ عممي اإلجراـ كالعقاب في الفقييف الكضعي كاإلسالمي، 1
. 64-63، ص 3،2011ط



 

 

 

في حياة المجتمع كأنيا ترتبط 1 ظاىرة شاذة اإلجراميةككفقا ليذا المفيـك فإف الظاىرة 
ارتباطا كثيقا بالنظاـ الرأسمالي، بل إنيا ثمرة مف ثمراتو فتركيبة ىذا النظاـ كطبيعة العالقة 

العدالة كالمساكاة فتقع  يتكخى  الظمـ االجتماعي، ألنو نظاـ الإلىالسائدة فيو تقضي حتما 
تراكي فإف مظاىر الجريمة تكاد تختفي شالجريمة نتيجة ليذا الظمـ، أما في ظل المجتمع اال

نما  تماما، كأف كقكع بعض الجرائـ الضارة برفاىية ىذا المجتمع ال يغير مف ىذا االتجاه، كا 
. 2يدؿ عمى تفشي أمراض معينة في أفراده 

 أصناف المجرمين ودوافع ارتكاب الجريمة:المبحث الثاني

كالتي بدكرىا أعطت تفسيرات  بعد التعرؼ عمى النظريات المفسرة لمسمكؾ اإلجرامي،
كالذي يصنف إلى تصنيفات مختمفة  مختمفة لمسمكؾ اإلجرامي الذي يسمكو المجـر العادي،

عمى عكس المجـر  حسب طبيعتو كشخصيتو كحتى ميكالتو كالدافع الرتكابو الجريمة،
المعمكماتي الذي يتمتع بقدرات فائقة ك ميارات عالية كأسمكب مختمف تماما عف ما يسمكو 

كقد خصصنا لدراسة المجـر المعمكماتي فصال كامال سنتطرؽ إليو الحقا   المجـر العادي،
 .كنبقى في مكضكع دراستنا ىذا كالذي ىك تصنيفات المجـر 

باإلضافة إلى اختالؼ الدكافع التي أدت بو الرتكاب جريمة قد يحسبيا سمككا عاديا 
 .لكنيا تؤثر عمى المجتمع بحيث تيدد أمنو كتمس حدكده كعاداتو 

حيث تضمف المطمب األكؿ لمتصنيفات  لقد قمنا بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف،
لمتعرؼ عمى دكافع المؤدية لنيج السمكؾ (المطمب الثاني)المختمفة لممجرميف، بينما خصصنا

 .اإلجرامي

 
                                                           

ذلؾ السمكؾ الذي يكاجو المكقف بما يقتضيو ذلؾ المكقف في حدكد ما يغمب عمى سمكؾ الناس اتجاه : السموك الشاذ ىو 1
  .نفس المكقف

.399، 398 يحي خير هللا عكدة،دراسة في األنثربكلكجيا الجنائي،المرجع السابق،ص  2  



 

 

 

تصنيفات المجرمين : المطمب األول

عند الحديث عف تصنيفات مجـر ال بد مف اإلشارة أننا أماـ مجـر كاحد غير أف 
تسمياتو تختمف حسب ما يتكافر فيو مف شركط تجعمو يدخل ضمف صنف معيف  فالذي يكلد 

كالذي يكتسب اإلجراـ مف خالؿ تعكده عمى ارتكاب  عمى سمكؾ شاذ ىك بالفطرة مجرما،
 الجرائـ مع إحساسو الذنب غير أنو سرعاف ما يعكد الرتكاب جرائـ أخرى ىك مجـر بالعادة،
 بينما مف يرتكب جريمة دكف سابق إنذار كال تخطيط يصنف ضمف خانة المجرميف بالصدفة،

كغيره مف التصنيفات التي قسمت المجرميف حسب ما يمتازكف بو مف سمات لصيقة 
بشخصيـ كليس بأنكاع الجرائـ الذي يرتكبكنيا كال بقياس درجة خطكرتيا  كسنحاكؿ التعرؼ 

عمى ىذه األصناؼ مف خالؿ ىذا المطمب الذي خصصنا فيو أربعة فركع لدراسة كل صنف 
 .عمى حده

المجرم بالميالد : الفرع األول

يقصد بالمجرميف بالميالد أك المجرميف بالفطرة األشخاص المذيف تتكافر في كل منيـ 
 1. بطبيعتيـاإلجراـ إلى أك أكثر مف التي اكتشفيا لمبركزك كىؤالء يميمكف صخمس خصائ

كلقد أعطى لمبركزك صفات خاصة في نظريتو كالتي سبق ذكرىا خالؿ ىذه الدراسة كالقت 
يمكف إنكار ما ليا مف مزايا فال شؾ أف لمبركزك يعتبر الرائد  الكثير مف االنتقادات كما ال

 إلىاألكؿ لممدرسة الكضعية ألف تمؾ المدرسة بنيت عمى أفكاره كىك الذي نبو األذىاف 
 مف الناحيتيف العضكية كالنفسية الستخالص أسباب الجريمة ككاف بذلؾ اإلنسافدراسة جسـ 

 التي اقتصرت عمى اإلجراـ في عمـ  Franco belgيرد عمى المدرسة الفرنسية كالبمجيكية 
تفسير الجريمة بعكامل اجتماعية فقط، كما أف لمبركزك ىك أكؿ مف قاؿ بحتمية الجريمة 

 .كاعتبر المجـر بالفطرة مسيرا كليس مخيرا
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: كما اشترط لمبركزك صفات فيزيكلكجية تتمثل في 

  بالحرارة كالبركدةاإلحساسضعف  
  قكة حاسة البصر كضعف حاسة الشـ كالذكؽ 
 العسر كعدـ االنتظاـ في الحركات 
  1.شحكب الكجو كالشفاء السريع مف األمراض 

ؼ يتكفر كل ىذه الشركط لتصف"لمبركزك"كلـ يشترط صاحب فكرة المجـر بالميالد
. الشخص مجرما بالميالد، بل اكتفى بكجكد خمس صفات منيا في الشخص 

 الفكر الجزائي االيطالي كال سيما النظرية الكضعية، إال أف فكرة أىميةكعمى الرغـ مف 
المجـر بالميالد كاف صداىا أكبر مف أثرىا بكثير،حيث ثبت تماما عدـ تكافر أي صفة مف 
ىذه الصفات في معظـ المجرميف، بل عمى العكس تبيف أف ىذه الصفات تتكافر بكثرة لدى 

 أ جريمة في حياتيـ ليذه األسباب تعرضت نظرية لمبركزك لمعديد اأشخاص لـ يرتكبك

: مف االنتقادات نذكر مف بينيا  

 العدد الذي أجرى عميو كأبحاثو ال يمكف االعتماد عميو في من حيث أسموب البحث: أوال 
.  قكاعد نظرية عممية ثابتةإرساء

 إنتاجلقد تجاىل لمبركزك دكر العكامل االجتماعية في  : من حيث نطاق البحث: ثانيا 
. اإلجراميةالظاىرة 

 لمبركزك مشككؾ في صحتيا كال يمكف  إليياالنتائج التي تكصل  : من حيث النتائج: ثالثا 
 2التسميـ بيا
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المجرم بالصدفة : الفرع الثاني

، كلكنيـ لإلجراـتضـ ىذه الطائفة األشخاص المذيف ال يتكافر لدييـ الميل الطبيعي 
يتميزكف بضعف الكازع الديني األخالقي ك تنقصيـ قكة مقاكمة الِمؤثرات الخارجية فيرتكبكف 

 1.الجرائـ حبا في تقميد غيرىـ مف المجرميف

 بسيطة ةتتكفر فيو الميكؿ اإلجرامية، كيعيش حيا ال  ىك شخص المجـر بالصدفةك
لصبر،فإنو تعرض لظركؼ  ا ىذا الشخص يعاني مف ضعف كعدـ القدرة عمىأفعادية، إال 

كالبطالة، فتراه يرتكب الجريمة ك لكف بعد  قاسية ك عجز عف إيجاد حمكؿ ليا كالديكف كالفقر
ك  تردد، كغالبا ما يراجع نفسو ك يؤنبو ضميره ك يشعر دائما بالندـ عمى ما اقترفو مف فعل
يرتكب المجـر بالصدفة جريمة بفعل تأثير العكامل الخارجية مف دكف أف يككف مييأ قبل 

فيك يعاني مف ضعف خمقي يجعمو أكثر استجابة لتأثير تمؾ العكامل الخارجية مف  لذلؾ
حيث أف الدافع إلى الجريمة كالمانع منو لديو في حالة مف التكازف، فيك ال يبحث عف  غيره،

 الجريمة بل يقع فييا بسبب مؤثرات خارجية طارئة تجعمو يتكرط فييا لعجزه عف تقدير األمك
  تدبير خاص لو ألجل عالجو كالحيمكلة دكف تحكيمو إلى مجـر بالعادةإفرادك ىذا يقتضي 

جرائـ حمل السالح ككرائـ سياسية جيرتكب المجـر بالصدفة جرائـ غير عمدية  كغالبا ما
 2.الصحافة 

كيرتكب ىذا النكع مف المجرميف السمكؾ اإلجرامي كيخالف القانكف في مناسبات 
معينة كتحت تأثير بعض الظركؼ العارضة أك المكاقف الضاغطة كما أف ىذا النكع يخمك 

تاريخ حياتو مف المالمح الجنائية في الطفكلة،كما يخمك مف مظاىر السمكؾ المضاد لممجتمع 
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مف الكب، إلى الدرجة التي تبدك فييا جريمتو العارضة متناقضة كل التناقض مع تاريخ 
 1.سمككو ىذا كما عرؼ عف شخصيتو مف سكء تكافق

 المجرم بالعاطفة: الفرع الثالث

ىك شخص عفيف طاىر،صافي النفس لكنو في الكقت نفسو سريع االنفعاؿ شديد 
 كذلؾ لعدة دكافع أىميا الحب،الكره، الغضب الغيرة اإلجراميالحساسية، يقدـ عمى الفعل 

كىك شديد الندـ كيمـك نفسو بعد اقتراؼ الجريمة،كغالبا ما يكفر عف خطيئتو،كقد يصل أحيانا 
 حد االنتحار، كيتميز المجـر بالعاطفة بازدياد درجة حساسيتو كحدة تأثره باالنفعاالت إلى

 أسباب إلى اإلجراميكالعكاطف، مما يجعمو يستجيب ليا بشكل مبالغ فيو فيرجع سمككو 
عاطفية، كالحماس كالغيرة كالدفاع عف الشرؼ، كأغمب جرائمو اعتداء عمى األشخاص أك 

. 2جرائـ سياسية 

 السيطرة عمى  نفسو مف التحكـ في فاقدكمنو نستنتج أف المجـر بالعاطفة ىك شخص 
 مجـر عنيف إلى يمتمؾ  بداخمو مف أحاسيس قادرة عمى تحكيمو مف شخص مسالـ ،أعصابو

فحالتو النفسية   الياكية عف طريق إيذاء نفسو كالمجتمع،إلىيسمؾ سمككا منحرفا يؤدي بو 
  .3إجراميكما يمر بو مف مشاعر داخمية سكاء غضب أك حب أك كره يترجمو خارجو بسمكؾ 

المجرم بالعادة : الفرع الرابع

ة التي ذكرىا تشمل ىذه الطائفة األشخاص الذيف تتكافر فييـ العالمات الخمس لمرجع
. 4 منذ حداثتيـ كأغمبيـ مف محترفي السرقة اإلجراـكلكنيـ عادة ما يكتسبكف  لمبركزك

                                                           
  .89ص  ،2008 ،الدار الدكلية لالستثمارات الثقافية، 01عمـ النفس كالجريمة، ط  دمحم حسف غانـ، 1

.44ص  المرجع السابق، دمحم صبحي نجـ أصكؿ عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب، 2  
.45 دمحم صبحي نجـ مرجع سابق ، ص  3  

  4 .25ص  المرجع السابق، مكجز في عمـ اإلجراـ ك العقاب،  أسحق إبراىيـ منصكر،



 

 

 

ماعية تكالمجـر بالعادة ىك المصاب بنقص عقمي كضعف خمقي،فإذا صادؼ ظركفا اج
 الخمكر فإنو يعتاد عمى ارتكاب الجرائـ، كىذا الضعف مف إدمافسيئة، كالبطالة أك 

 بسبب طبيعتيـ النفسية المستعدة دكما الرتكاب لإلجراـالمجرميف يعتبر مصدرا مستمرا 
 أكؿ مرة نتيجة ضعف اإلجراميالمزيد مف الجرائـ، كغالبا ما يرتكب المجـر المعتاد الفعل 

 أف إلىتصحبو ظركؼ غير مالئمة ثـ ال يمبث أف يعيد الكرة بعد كسر صعكبة المرة األكلى 
تصبح الجريمة مف طبيعة معيشتو كمصدر رزقو، كىذا التكرار يكسبو تككينا كمقكمات 

. 1 تجعمو مجرما محترفا إجرامية

عند التحدث عف المجـر بالعادة نالحظ أنو حتى مصطمح العادة يعني التكرار 
 في المرة األكلى سمككا جديدا سرعاف ما يصبح ىذا اإلجراـكبالتالي عند ىذا المجـر يككف 

 بعد ذلؾ إجراموالسمكؾ المنحرؼ مألكفا لديو قد يشعر بالذنب في المرات األكلى لكنو يبرر 
 بو  ليتخذ مف السرقة مثال اإلقناععف طريق التحجج بالظركؼ كالمؤثرات كسبب يحاكؿ 

. مينة لو يزاكليا بصفة دائمة 

كقد يتجو المجـر إلى إدماف مف نكع أخر ك ىك اإلدماف عمى كسائل التكنكلكجيا كبالتحديد 
يصبح أكثر خطرا عمى المجتمع مف حيث كسيمة تنفيذه لمجريمة كحتى في  نظـ المعمكماتية،

 .طريقة تنفيذىا، ىذا اإلدماف يثير قمق المجتمع الدكلي أكثر مف أي إدماف أخر

المجرم المجنون : الفرع الرابع

غالبا ما يككف مصاب بمرض عقمي أك ذىني يفقد مف خاللو الحكـ عمى تصرفاتو  
 مف نتائج،مما يقكده الرتكاب جريمتو، دكف إلييا ماىية أفعالو كما تفضي إدراؾكالقدرة عمى 
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أف يدرؾ حتى أف فعمو ىذا جريمة،كمثل المجـر المجنكف المصابكف بالصرع أك بعدـ التكازف 
. 1النفسي كالعقمي كالمصابيف باالنفصاـ 

كبالتالي المجـر المجنكف ىك مف ال يمكف محاسبتو أك متابعتو جزائيا عمى ما يقـك بو  
، كينتيج  مف أفعاؿ كسمككات ال يدرؾ حتى أنيا جريمة أك قد ال يككف مدركا لما معنى جـر

 بطريقة تمقائية كغير مجيز لو فقد يقـك بالرشق بالحجارة مسببا قتل شخص إجرامياسمككا 
 كفاة كفي أغمب الحاالت المجـر المجنكف إلىأمامو دكف كعي منو أف ما يقـك بو قد يؤدي 

 إلىال يعرؼ معنى الكفاة، كالمجـر المجنكف أيضا قد يتعرض لضغكطات نفسية تؤدي بو 
 شد أحدىـ كخنقو إلىارتكاب جريمة فتمقيو لمشتائـ مثال مف قبل أطفاؿ المدارس قد يدفع بو 

 محل تجاري كأخذ مكاد ال يدفع ثمنيا كعند احتجاج البائع يقـك بتكسير المحل إلىأك دخكلو 
أك االعتداء عمى صاحبو بكحشية ككل ىذه التصرفات ال شؾ في أنو ال يدرؾ عكاقبيا عند 

 2. إياىاسمككو 

 كقد يمجأ المجـر المجنكف إلى استعماؿ كسائل التكنكلكجيا الحديثة ك المتطكرة لتنفيذ 
جريمتو دكف كعي منو بآثار ما يقـك بو فيعبث ببرامج قد تككف ذات أىمية عمى سبيل 

 .المثاؿ

بواعث السموك اإلجرامي : المطمب الثاني

 ارتكاب جريمة قد يككف داخميا أك خارجيا، فالبعض منيا إلىإف الدافع باألشخاص  
 في ىذا إليياعث أخرى سنتطرؽ ايكمف في شخص المجـر فيككف كراثيا أك لجنسو أك لبك

المطمب كالبعض األخر قد يككف لدكافع خارجية أثرت سمبا عمى سمككو كالمناخ كالعكامل 
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لكننا سنحاكؿ تسميط (الداخمي كالخارجي)المحيطة بو كىناؾ عكامل كثيرة في ىذيف الدافعيف
. ضكء عمى أىميا كأكثرىا تأثيرا عمى المجـر اؿ

دوافع داخمية : الفرع األول

المقصكد بالدكافع الداخمية أك الدكافع الفردية كما يحمك لبعض العمماء تسميتيا ىي  
 ارتكاب الجريمة،ىذه العكامل قد إلىالعكامل المستمدة مف شخص المجـر كالتي تدفع بو 

، كما ؽ تككف مكتسبة أي يكتسبيا الفرد بعد كالدتو اإلنسافتككف فطرية أصمية في 
: كسنستعرضيا في ىذه النقاط 

: دافع الوراثة: أوال

منذ القدـ الحظ الناس تشابيا في الخصائص كالصفات بيف الكلد كأبيو كقد قيل الطفل  
 إلىنسخة عف أبيو ككجو الشبو ال يتكقف عمى المالمح الخارجية فحسب، بل يتعداىا 

 1.الخصاؿ الداخمية

غير أف قدرة الناس في الفراسة كالتأمل كانت متفاكتة فمنيـ مف كاف يكقف كجو الشبو  
عمى بعض أشكاؿ الكجو كالرأس كمنيـ مف كاف يكغل النظر في أعماؽ النفس كيفحص 

. الحركات كيتحسس النبرات كالزفرات لكي يثبت كجو الشبو بيف الطفل كأبيو

كقد نفاجأ أف نرى مف حيف ألخر شخصا يسمؾ سمككا غريبا كنصف عممو بالكحشي  
ف كاف في  كنتعجب مف أمره فيتداركنا عمماء الكراثة كيفسركف لنا أف مثل ىذا العمل كا 

 غال أنو مطابق لما يفعمو أجداده بصفة عادية كطبيعية في عصر إليناالحقيقة غريبا بالنسبة 
. 2 اثر ردة كراثية طرأت عميو لسبب مف األسبابإليومف العصكر كقد رجع 
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 :دافع الجنس :ثــــانيا

 إجراـ الرجل يختمف كثيرا عف إجراـ الجنائية أف اإلحصاءاتلقد ثبت عمميا كفق  
: اآلتيةالمرأة كذلؾ مف النكاحي 

 :من حيث الكم– أ 

 إلىثبت أف إجراـ الرجل يفكؽ خمسة أمثاؿ إجراـ المرأة كفي بعض األحياف يصل  
أف  "  Granierجرانييو "، أك أكثر كفي ىذا الصدد أشار الفقيو الفرنسيإجرامياعشرة أمثاؿ 

 تقريبا مف مجمكع %13 المرأة تعادؿ إجراـ أظير أف نسبة 1902 الفرنسي لعاـ اإلحصاء
 كفي % 16 الغربية ألمانيا المرأة في إجراـالجرائـ التي ارتكبت في ىذا العاـ ، كبمغت نسبة 

 . ككذلؾ الحاؿ في معظـ دكؿ العالـ % 15الكاليات المتحدة األمريكية 

 المرأة مقارنة بإجراـ إجراـ أنيا دائما تؤكد لنا انخفاض اإلحصاءاتنالحظ مف خالؿ  
 .الرجل

: من حيث النوع– ب 
 مف النساء أك نسبتيا أكبر مف نسبة إال عمى أف ىناؾ جرائـ ال تقع اإلحصاءاتدلت   

اإلجياض الرجاؿ كجرائـ أخرى يقل كقكعيا مف النساء فالمرأة تتفكؽ عمى الرجل في جرائـ 
 كاإلكراهكقتل األكالد كالقتل بالسـ ، بينما يتفكؽ الرجل عمييا في جرائـ العنف كالسرقات 

. كجميع الجرائـ التي تتطمب قكة جسمانية 
: من حيث الوسيمة- ج

 المرأة استخداـ الدىاء كالحيمة إجراـكسائل ارتكاب الجرائـ متعددة، يغمب عمى   إف 
 الرجاؿ الخشكنة كالدـ كالعنف إجراـ في حيف يغمب عمى ، بالفريسة لإليقاعكالخديعة 

 .1الرجل  كقد ثبت أف قكة المرأة تعادؿ نصف قكة،كاالعتماد عمى القكة البدنية كالعضمية 
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 :دافع السن :ثــــالثا

 اإلنساف سمسمة متصمة تبدأ بمكلده كتنتيي بكفاتو كخالؿ ذلؾ يمر اإلنسافحياة  
بمراحل متعددة ينمك فييا تككينو العضكي كالنفسي كما يتغير مف حكلو مف حكلو الكسط 

 كيؤثراف بالتالي عمى الظاىرة اإلنسانياالجتماعي بو، كىذا النمك كالتغيير يتأثر بيما السمكؾ 
:  أربع مراحل ىي إلى اإلنسافكيقسـ العمماء عمر 

 مرحمة الطفكلة 
 مرحمة الحداثة كالمراىقة 
 مرحمة النضج 
 1مرحمة الشيخكخة 

 اإلجراـكلقد أجريت أبحاث كدراسات إحصائية لتحديد العالقة بيف السف كظاىرة  
 تفسير ارتباط اإلجراـ نتائج تعتبر حقائق ثابتة ثـ حاكؿ عمماء إلىكانتيت تمؾ الدراسات 

 بتقدـ السف كلكنيـ اختمفكا في تعميميـ لذلؾ االرتباط في حيف أثبت دراسات اإلجراميةالظاىرة 
  يبدأ في سف مبكرة في البالد التي تكثر فييا الجرائـ اإلجراـأخرى أجريت في شيكاغك أف 

. 2فأغمب جرائميـ يرتكبيا األحداث 

 :كدافع لإلجرام االجتماعية اآلفات: رابــعا

 كتعاطي المسكرات كالمكاد المخدرة فالخمكر اإلجراـىناؾ عالقة ظاىرة جمية بيف    
 كنكعو، إنما يمتد ىذا األثر اإلجراـبكافة أنكاعيا ليا تأثير ال ينكر ليس فقط عمى حجـ 

 عمى المخدرات اإلدمافينطبق أيضا في  فيصيب األبناء كاألسرة كالمجتمع بأكممو، كىذا ما
 .كتعاطييا
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 عمى المخدرات مف العكامل البيكلكجية اليامة المييئة لمسمكؾ كاإلدماففالسكر  
.  ذلؾ لما ليا مف تأثير عمى الجياز العضكي كالنفسي لمفرد اإلجرامي

 الجيل إلى عمى المخدرات في أف تأثيرىما يمتد مف المدمف كاإلدمافكتتمثل خطكرة السكر 
 1.الالحق مف أفراد أسرتو

 :كدافع لإلجرامالذكاء : خـــامسا

 كالذكاء كانت كالزالت محل خالؼ كجدؿ كتعقيدات تزداد اإلجراـالعالقة بيف  إف 
كتتسع كفق التغيرات الخارجية ، فالكثير مف ينكر كجكد عالقة حقيقية بيف مستكى الذكاء 

 اكتشاؼ أف المجرميف إلىكقد أدت الدراسات كاألبحاث العممية الحديثة  ،كاإلجراـالضعيف 
 .سيتمتعكف بمستكى ذكاء أقل قميال مف المستكى العادي لمذكاء الذي يتمتع بو جميكر النا

 السمكؾ إلتباعالخالصة أف األذكياء كالغير أذكياء يرتكبكف جرائـ كال يعتبر مقياسا 
 2.المنحرؼ

 غير أننا سنالحظ أنو بالنسبة لممجـر المعمكماتي فإف دافع الذكاء يشكل عنصرا 
 .أساسيا الرتكابو الجريمة المعمكماتية باإلضافة إلى عناصر أخرى سنتعرؼ عمييـ الحقا

 اإلجراميالدوافع الخارجية لمسموك : الفرع الثاني

نقصد بالدكافع الخارجية مجمكعة مف الظركؼ كالكقائع التي ال تتصل بشخص    
نما ترجع إلى الكسط الذي يعيش فيو أك البيئة  المجـر أي بتككينو العضكي أك النفسي كا 

مختمفة متنكعة  ك ىده العكامل .بحيث تدفعو إلى ارتكاب الجريمة، االجتماعية التي تحيط بو
. منيا العكامل الطبيعية كتأثير المناخ أك المكاف
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الخ كمنيا العكامل ..منيا العكامل االجتماعية كالبيئة األسرية كبيئة األصدقاء   
تأثير  (األمية)كالبطالة إضافة إلى العكامل الثقافية كمستكى التعميـ  االقتصادية كأىميا الفقر

كسائل اإلعالـ كالعادات ك التقاليد كبما أف ىده العكامل متعددة كمختمفة إال أننا سنستعرض 
ق العكامل ما يمي ذق أىميا كذلؾ لتأثيرىا الكبير عمى الظاىرة اإلجرامية كأىـ

  العوامل الجغرافية1

 اإلجراـ الربط بيف العكامل الطبيعية كظاىرة أساس المدرسة الجغرافية عمى أفكارتقـك  
 األشخاص ىناؾ عالقة طردية بيف الجرائـ الكاقعة عمى أفكقد تبيف مف خالؿ الدراسات 

ق العالقة قائمة بيف الجرائـ الكاقعة عمى ذ قأفكبيف ارتفاع درجة الحرارة كطكؿ النيار كما 
 كبيف انخفاض درجة الحرارة كطكؿ الميل كىذا ما أطمق عميو قانكف الحرارة األمكاؿ

 معدالت األمطار كالرياح كالضغط كالرطكبة كنكع التربة في إلى،كما أشار البعض اإلجرامي
 عف طريق ماتحدثو مف أثر عمى شخصية الفرد مف الناحية اإلجراـالعكامل المؤثرة عمى 

 1اإلجرامي ارتكاب السمكؾ إلىالنفسية كالعضكية تككف دافعا لو 

: العوامل االجتماعية- 2

كىي مجمكعة الظركؼ التي تحيط بشخص معيف كتميزه عف غيره فيخرج منيا تبعا  
لذلؾ سائر الظركؼ العامة التي تحيط بيذا الشخص كغيره مف سكاء الناس،بيذا المعنى 

كتقتصر الظركؼ االجتماعية ىنا عمى مجمكعة مف العالقات التي تنشأ بيف الشخص بيف 
فئات مف الناس يختمط بيـ اختالطا كثيقا سكاء كانكا أفراد أسرتو أك مجتمعو مدرستو أك 

. األصحاب كاألصدقاء الذيف يختارىـ 
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 :األسرة والمسكن: أوال

ىي المؤسسة التربكية األكلى التي تتمقى المخمكؽ البشري منذ أف يفتح عينو عمى  
النكر،فيي الكعاء الذي يشكل داخميا شخصية الطفل تشكيال فرديا كاجتماعيا،كما أنيا 

 كالكبار ليطمقيا الصغار عمى مر األياـ فتنشئيـ اآلباءالمكاف األنسب الذي تصرح فيو أفكار 
. 1في الحياة 

كاألسرة القكية المتماسكة التي تقـك عمى الكد كالتفاىـ بيف الكالديف كبيف األكالد يخرج  
 سمكؾ إلى يدفع بيا إغراءشخصية سكية ال تنساؽ كراء النزاعات الشريرة كتقاـك كل  منيا 

أما األسرة المفككة بسبب الشجار المستمر بيف الكالديف أك غياب أحدىما  سبيل الجريمة،
عدـ التكيف االجتماعي  االغتراب لمعمل بعيدا عف األسرة أك الطالؽ أك بسبب المكت أك

 .اإلجراـ إلىاضطراب نفسي لدى الطفل كعدـ استقرار قد يدفع بو 

 األسرة  حد كبير بالمستكى االجتماعي كاالقتصادي لربإلىكما يتأثر اختيار المسكف  
 األماكف ألفراد األسرة ففكجكد المسكف ففي حي ذي مستكى رفيع كاحتكاؤه عمى عدد كاؼ ـ

 كالتيكية الالزمة لو تأثير طيب عمى الحالة الصحية كالنفسية لكل اإلضاءةكتكافر شركط 
أما عندما يككف الدخل  ،لألسرةأفراد األسرة كما أف تكافر ىذه الشركط يرتبط بالدخل المرتفع 

 في حي متكاضع كمسكف يتناسب كىذا الدخل اإلقامة إلى األسرةمنخفضا فتضطر 
 كالتيكية كيتكدس فيو اإلضاءةالمنخفض كغالبا ما يككف ىذا المسكف ضيق المساحة رديء 

 في شقة كاحدة أك في اإلقامة ذلؾ اشتراؾ أكثر مف أسرة في إلىكل أفراد األسرة، يضاؼ 
 2.غرؼ متجاكزة

                                                           
مجمة  جامعة األنبار لمعمـك اإلنسانية  العدد  العكامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة،  نكري سعدكف عبد هللا، 1

  .431ص ،2011 األكؿ ،
.432 نكري سعدكف عبد هللا، المرجع نفسو، ص  2  



 

 

 

كال شؾ أف ظركؼ مثل ىذا السكف يتكلد عنيا االحتكاؾ كالمنازعات مع الجيراف   
كما يصحب ذلؾ مف االعتياد عمى اليرب منو أك  عالكة عمى سكء الحالة الصحية كالنفسية،

 أك إجراميةقضاء اغمب الكقت خارجو كاالنخراط في جماعات تككف في الغالب ذات ميكؿ 
 .1ي أك جرائـ العنف بسبب االزدحاـ الشديد بيف سكاف الحاألخالقيةاالنزالؽ نحك الجرائـ 

 المدرسة واألصدقاء: ثــــــــانيا

،كمف المعمـك أف الطمبة في المدرسة .....ؿ الطفإليوىي المجتمع الثاني الذي ينضـ    
لـ يككنكا عمى درجة كاحدة مف الثقافة كالتعميـ كال مف حيث السيرة كالسمكؾ،فقد يكجد طمبة 
متقدميف في دراستيـ كتعميميـ كمثالييف في سمككيـ كسيرتيـ،كما يكجد طمبة فاشميف في 
دراستيـ كمنحرفيف في سمككيـ كأف ىميـ الكحيد ىك ضياع الكقت كالتأثير عمى زمالؤىـ 

. الطمبة 

 الفئة األكلى مف الطمبة فإنو إلىكىنا يأتي دكر الطالب فاف اىتـ بدراستو كانضـ  
 لـ إذا،أما اإلجراـبالتأكيد سيككف طالبا ناجحا سميما في دراستو سميما في سمككو بعيدا عف 

ييتـ بدراستو كفضل ضياع الكقت عمى الدراسة كالتعميـ فإنو سيككف منحرفا بعيدا عف 
 2الفضيمة قريبا مف الجريمة 

 العمل: ثـــــــالثا

 بنفسو، كعالقة إليويسمى بالكسط المختار ألف الشخص يطو باليو بإرادتو كيمجأ  
 قد تككف غير مباشرة ألف عمل الشخص كظيفة كانت أك مينة اإلجراميةالعمل بالظاىرة 
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ىك الذي يحدد مستكاه االقتصادي، كعميو يتكقف مقدار الدخل لمفرد فكمما كاف الدخل 
. 1 لإلجراـمنخفضا أك معدكما بسبب البطالة أثر ذلؾ عمى سمكؾ الشخص كربما دفعو 

 :الثقافة: رابـــــعا
نارة الثقافيةلمعكامل   أىمية كبيرة داخل المجتمع ألّنيا تعمل عمى تيذيب النفكس كا 

العقكؿ إال أف ىذه العكامل قد تككف في ذات الكقت سالح ذك حديف عندما تككف دافع لمنية 
. كسائل اإلعالـ االنترنيت,الديف, نحك السمكؾ اإلجرامي كلعل أىـ ىذه العكامل ىي التعميـ

فبالنسبة إلى التعميـ فمو دكر كقائي ضد الجريمة ال يمكف إنكاره لما يغرسو في نفكس 
 ارتكابالمتعمميف مف قيـ اجتماعية كخمقية إال أنو في ذات الكقت قد يككف عامل في 

الجريمة كخاصة إذا صادؼ لدى الفرد ميل أك استعداد إجرامي بمعنى أف التعميـ ليس ىك 
نما ىك يسيل ارتكابيا مف خالؿ ما يكفره لدى المتعمـ مف  الدافع الرتكاب الجريمة، كا 

معمكمات أك معارؼ أدبية أك عممية تساعده عمى ابتكار أساليب جديدة لإلجراـ أك في إخفاء 
معالـ الجريمة كيكفي في ىذا الخصكص أف نشير إلى أثر التعميـ عمى التقدـ العممي في 
ارتكاب الجريمة كأف يككف عف طريق المحاليل الكيماكية أك الغازات السامة أك األسمحة 

ارتكاب بعض الجرائـ مثل  الحديثة فضاًل عف األجيزة العممية الحديثة التي تستخدـ في
أّما الديف فيك في المقاـ األكؿ عقيدة ركحية كقيـ نبيمة تستقر في  التزكير كالتزييف كالسرقة،

أعماؽ النفس تحث عمى الخير كتنيى عف الشر كبذلؾ يككف الديف عامل يقف ضد الجريمة 
 2.كىذا أمر ال شؾ فيو

 كسائل اإلعالـ فإنيا تمثل مجمكعة مف الكسائل الفنية التي تساعد عمى إلىكبالنسبة 
كغيره كىذه الكسائل قد تككف مرئية أك مسمكعة أك مقركءة كال  نشر األخبار كاآلراء كاألفكار

يخفى ما ليذه الكسائل مف دكر في تثقيف األفراد كتككيف كتكجيو الرأي العاـ إضافة إلى 
كلكف ،دكرىا السياسي مف خالؿ مساعدتيا لألفراد في مراقبة عمل السمطات العامة في الدكلة
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 مف كجية نظر عمماء اإلجراـ عامل غير مباشر أنياعمى الرغـ مف أىمية ىذه الكسائل إال 
قد يدفع نحك السمكؾ اإلجرامي بكاسطة المادة اإلعالمية التي تتضمف القتل كالعنف كالجنس 

 باإلضافة إلى تكافر االستعداد أك الميل اإلجرامي لدى المتمقي بمعنى أف ،كالسرقة كغيره
 .كسائل اإلعالـ كانت بمثابة المنبو أك المثير لمرغبات المكبكتة

 فإنو اليـك مف أىـ الكسائل اإلعالمية كالثقافية نتيجة الخدمات االنترنيتكفيما يخص 
المتعددة التي يقدميا سكاء كانت المرئية أك المقركءة أك المسمكعة إال أنو في ذات الكقت 
سالح ذك حديف إذا تـ استخدمو بشكل سيء كأف يككف عف طريق الدخكؿ إلى المكاقع 

اإلرىابية التي ىدفيا نشر القتل كالتدمير أك المكاقع اإلباحية التي تعمل عمى نشر الجنس 
بيف الشباب لنشر االنحالؿ األخالقي داخل صفكؼ المجتمع أك المكاقع المتطرفة فكريا أك 

 1.السمكؾ اإلجرامي دافع لمنية نحك عقائديا كل ىذه المكاقع كغيرىا عامل
: السياسة:  خامسا 

مستكييف المستكى األكؿ  إف األنظمة الحاكمة أيًا كاف نكعيا تمارس العمل السياسي عمى
 كالتي تعمل مف خالليا عمى تنظيـ العالقة بيف النظاـ الحاكـ ،يسمى بالسياسة الداخمية

 كالتي تعمل مف خالليا عمى تنظيـ ، أما المستكى الثاني فيسمى بالسياسة الخارجية،كالشعب
ككال النكعيف يككف دافع لمنية نحك السمكؾ اإلجرامي إذا تييأت  ,العالقة مع الدكؿ األخرى 

المناسبة فبالنسبة إلى السياسة الداخمية ألي دكلة بقدر ما تككف سياسة ديمقراطية ، الظركؼ
مستقرة حريصة عمى تطبيق القكانيف بالشكل الذي يحقق العدالة كالمساكاة بيف األفراد تككف 

 كعمى العكس مف ذلؾ إذا كاف النظاـ السياسي الداخمي غير ،نسبة الجرائـ المرتكبة منخفضة
مستقر بيف أطراؼ العالقة السياسية فيذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجرائـ المرتكبة كجرائـ 
القتل بالنسبة إلى الشخصيات السياسية الميمة في الدكلة كجرائـ تزكير نتائج االنتخابات 

. كجرائـ الفساد الكظيفي مثل الرشكة كاالختالس كالتزكير كغيرىا مف الجرائـ
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 الخارجية فالذي ييمنا ىك حالة الحرب حيث تزداد نسبة الجرائـ السياسة عمى صعيد أما
نتيجة االضطراب الذي تحدثو حالة الحرب في أجيزة الدكلة ،المرتكبة خالؿ ىذه الفترة 
كمف الجرائـ المرتكبة خالؿ ىذه الفترة الجرائـ العسكرية مثل ،تحديدا األجيزة األمنية 

كذلؾ جرائـ التمكيف كتيريب النقد كجرائـ اإلخالؿ ،العصياف كاليركب مف الخدمة العسكرية 
لى ، بقكاعد التصدير كاالستيراد فضاًل عف جرائـ الخيانة كالتعامل مع دكؿ معادية كالتجسس كا 

غير ذلؾ مف الجرائـ التي تمثل االستغالؿ السيئ لمظركؼ كالدافع إلييا الرغبة في تحقيق 
 1.الكسب السريع كلك كاف ذلؾ عمى حساب مصمحة الكطف كاستقاللو

نستخمص مف خالؿ ىذه الدراسة أف الجريمة عمى اختالؼ تعريفاتيا سكاء في الفقو        
اإلسالمي أك مختمف العمـك كحتى القكانيف الكضعية بما فييا التشريع الجزائري تنظر إلى 

الجريمة كخطر ييدد أمف المجتمع كال بد مف التصدي لو لذلؾ سنت النصكص القانكنية ىذا 
السمككات، كما اعتبرتيا مختمف العمـك أنيا خركج الفرد عف العادات المجتمعية كاألخالؽ 

 .المتعارؼ عمييا 
كالشخص الذي يقـك بيذه الجرائـ ىك مجـر دفعتو الظركؼ المحيطة بو لنيج ىذا 

السمكؾ أك جرتو إلييا عكامل نفسية، كعمى اختالؼ تصنيفاتو سكاء كاف مجرما بالميالد أـ 
مجرما بالعاطفة أك غيرىا مف األصناؼ األخرى تبقى الجريمة فعل منبكذ كمعاقب عميو 

قانكنا، كباإلضافة إلى ىذا النكع مف اإلجراـ العادي احتل مجتمعنا اليـك إجراـ مف نكع أخر 
المجـر المعمكماتي "أك" المجـر الرقمي " كراء الشبكة العنكبكتية اصطمح عمى ىذا المجـر ب

 .ك ىك مكضكع دراستنا لمفصل الثاني
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 مـاىية المجرم المعموماتي:المبحث األول 
 فكرة المجـر المعمكماتي فكرة جديدة في الفقو الجنائي،ففي الجرائـ  إفيمكف القكؿ 

 مجـر ذي ميارات تقنية كذي عمـ أماـبل نككف  المعمكماتية ال نككف بصدد مجـر عادي،
 أكاففشخصية المجـر المعمكماتي سكاء  ،اآلليةبالتكنيؾ المستخدـ في نظاـ الحاسبات 

 إلى ارتكابو الجريمة تجعل منو شخصًا يتسـ بسمات خاصة تضاؼ كآليةمعنكيًا أـ طبيعيًا 
 الشخص بو  ما يتميزأىـكلعل   تتكافر في المجـر العادي،أف التي يجب األخرى الصفات 
كمعرفة كافية بَالية  (دراية بالمسائل المعمكماتية) – أساسيكشرط –  يتكافر لديو أفالمذككر 

 المعمكماتي ينشأ مف تقنيات التدمير اليادئة باعتبار أف اإلجراـ  كتشغيمو،اآلليعمل الحاسب 
 ذلؾ ال يعني أفبيد  البيانات، آك التي تتمثل بالتالعب بالمعمكمات كالكيانات المنطقية

 الحاسب إتالؼ تصكر العنف المكجو ضد النظاـ المعمكماتي،فقد يككف محل الجريمة إمكانية
 ما يمكف االعتداء عميو قد يككف بييكمية أفأي  كحدة المعالجة المركزية،أك   ذاتو،اآللي

 .الحاسبات ال بمعمكماتيا المنتقمة عبر شبكة المعمكمات
إلى  (المطمب األكؿ)كسنقـك بتقسيـ ىذا المبحث إلى ثالث مطالب،حيث نخصص

سمات المجـر (المطمب الثاني )ثـ يميو مفيـك المجـر المعمكماتي بما فيو الطبيعي كالمعنكي،
 .المعمكماتي 

 مفيوم المجرم المعموماتي :المطمب األول
      في الجريمة المعمكماتية ال نككف بصدد مجـر عادي بل أماـ مجـر ذي ميارات تقنية 
كذي عمـ بالتكتيؾ المستخدـ في نظاـ الحاسبات اآللية فشخصية المجـر المعمكماتي سكاء 
كاف طبيعيا أك معنكيا كآلية ارتكابو الجريمة تجعل منو شخصا يتسـ بسمات خاصة تضاؼ 

إلى الصفات األخرى التي يجب أف تتكافر في المجـر العادي كلعل أىـ ما يميز المجـر 
المعمكماتي أنو يتكافر لديو خبرة بالمسائل المعمكماتية كمعرفة كافية بآلية عمل الحاسب اآللي 

ك تشغيمو باعتبار أف اإلجراـ المعمكماتي ينشأ مف تقنيات التدمير اليادئة التي تتمثل 
بالتالعب بالمعمكمات كالكيانات المنطقية أك البيانات بيد أنو ذلؾ ال يعني إمكانية تصكر 

 .العنف المكجو ضد النظاـ المعمكماتي 



 

 

 

  كاختمفت أسباب ارتكاب الجريمة المعمكماتية مف دكافع داخمية تجمت في الكسب 
السريع لمماؿ كبيف أخرى خارجية أغمبيا بدافع االنتقاـ يرتكبيا المجـر المعمكماتي عمى حسب 
طائفتو التي ينتمي إلييا فقد يككف ىاكرز أك ىاكي كما قد ينتمي لطائفة أخرى أشد خطكرة 
كلقد خصصنا ىذا المطمب لمتعرؼ عمى مدلكؿ المجـر المعمكماتي الطبيعي المعنكي،ثـ 
تبياف األسباب كالدكافع المؤدية الرتكاب الجريمة المعمكماتية مف خالؿ تقسيـ المطمب 

فقد  (الفرع الثاني)كالذي تناكلنا فيو تعريف المجـر المعمكماتي الطبيعي بينما (الفرع األكؿ)إلى
 .تعرفنا فيو عمى مفيـك المجـر المعمكماتي المعنكي 

 تعريف المجرم المعموماتي : الفرع األول
 المجرم المعموماتي الطبيعي : أوال 

ال شؾ أف الشخص الذي يرتكب الفعل غير المشركع كيعتدي فيو عمى حق مف 
اقترؼ  يعد في نظر القانكف مجرما كيتعرض لمعقاب إذا ما حقكؽ الغير بالمعنى الكاسع،

كلذلؾ فإف العقكبة لكي تحقق ىدفيا المباشر أك غير المباشر أي تحقيق ىدفيا في  جريمتو،
ذا كنا في مجاؿ اإلجراـ المعمكماتي مف حيث الظركؼ التي  مجاؿ الردع العاـ أك الخاص، كا 

دفعتو الرتكاب جريمتو كأسبابيا كصفاتو كذلؾ حتى يمكف إعادة تأىيمو اجتماعيا كيعكد إلى 
 1.حظيرة المجتمع كمكاطف صالح ينفع المجتمع كال يضره 

    كالمجـر المعمكماتي ىك المجـر الذي لو القدرة عمى تحكيل لغتو إلى لغة رقمية كتخزينيا 
كاسترجاعيا باستخداـ الحاسكب االلكتركني الرقمي كممحقاتو ككسائل االتصاؿ الرقمية كذلؾ 

االمتناع عنو مما يحدث اضطرابات في المجتمع الدكلي أك المحمي نتيجة  بأداء فعل أك
  .2لمخالفة قكاعد الضبط االجتماعي محميا أك دكليا

مجـر متخصص كعمى مستكى عاؿ :"    بينما عرفو الدكتكر مصطفى يكسف كافي عمى أنو
مف الميارة كالحرفية كال بد أف يككف كذلؾ عمى مستكى عاؿ مف التعميـ إال أف ذلؾ كمو ال 

 ".ينفي عنو صفة األجراـ 

                                                           
  .61 ص ،2004، دار الجامعة الجديدة لمنشر،اإلسكندرية،01الجرائـ المعمكماتية،ط   دمحم عمي العرياف، 1
  .405، ص 2016،جامعة دمحم خيضر بسكرة ،15 خميمي سياـ، خصكصية المجـر االلكتركني،مجمة الفكر،العدد  2



 

 

 

      كالمجـر المعمكماتي يحتاج لممارسة جريمتو إلى الكلكج غير المشركع عمى ذاكرة 
 .1الحاسب اآللي لكي يمتقط المعمكمات المخزنة أك يعدؿ عمييا 

    كلطالما ارتبطت شخصية المجـر المعمكماتي بصكرة الطالب في مجاؿ العمـك المعمكماتية 
أك في صكرة ذلؾ الشخص الميككس تقنية المعمكماتية،كالذي ال يستيدؼ مف خاللو فعمو 

غير أف التحكؿ الجذري مف حيث مدى  سكى اختبار قدراتو في مكاجية النظـ المعمكماتية،
خطكرة ىذه األفعاؿ دفع ك بصفة تدريجية إلى تصنيفيا ضمف مجاؿ االعتداءات التي تندرج 

 .في صنف الجريمة المنظمة 
  كيعتبر تحديد المالمح الرئيسية لشخصية المجـر المعمكماتي مف األىمية القصكى 

ك لعل أف  التي ال يمكف االستغناء عنيا مف أجل شرح الظاىرة اإلجرامية في حد ذاتيا،
الطريقة المثمى لفعل ذلؾ ىي اعتماد تجميع المجرميف المعمكماتييف الذيف يشكمكف الحد 
األدنى مف المالمح المشتركة في مجمكعات كزمر خاصة عمى الرغـ مف اختالفيـ في 

ف عدـ اعتماد ىذا األسمكب في التصنيف يجعل مف أمر تفسير الظاىرة  أكصاؼ أخرى،كا 
اإلجرامية المعمكماتية أمرا مستحيل، ك ىك التفسير المالئـ لضركرة رسـ نمكذج لممجـر 

 2.المعمكماتي يجتمع فيو أىـ المالمح الرئيسية المميزة لو عف غيره مف المجرميف 
        ىذا الفاعل قد يقـك بعممو الغير مشركع ىذا إما بحسف نية أك سكء نية،فيرتكب 

أعماؿ اإلتالؼ أك االحتياؿ أك السرقة أك إساءة األمانة أك الغش أك االعتداء عمى مكاقع 
اإلنترنت مثال أك تخريب البيانات ك المعمكمات المكجكدة عمى جياز أخر،أك تشكيو سمعة 

 .3شخص أك مؤسسة ك نحكىا ك قد يسبب بفعمو الضرر العظيـ كقد ال يسبب منو شيئا 
 
  

                                                           
،مكتبة المجتمع 1غسيل األمكاؿ، السياحة، اإلرىاب االلكتركني،المعمكماتية،ط–   مصطفى يكسف كافي، جرائـ الفساد  1

.  165، ص 2014العربي لمنشر كالتكزيع، األردف ، 
. 288،ص2018،جامعة قسنطينة،40 ربيعي حسيف،المجـر المعمكماتي،شخصيتو كأصنافو،مجمة العمـك اإلنسانية،العدد  2
 ،دار الثقافة 1ط – دراسة مقارنة – أسامة أحمد المناعسة كجالؿ دمحم الزعبي،جرائـ تقنية نظـ المعمكمات اإللكتركنية  3

  .75،،ص 2010لمنشر كالتكزيع،عماف،



 

 

 

 تعريف المجرم المعموماتي المعنوي : ثــانيا 
 :    موقف الشريعة اإلسالمية  - أ

يفيـ مف كتب الفقياء أف الشخصيات االعتبارية لمشركات كنحكىا تككف مسئكلة مسئكلية 
فقد جعل الفقياء ناظر الكقف مسئكال عف الكقف ك ما  مدنية كجنائية عما يصدر عنيا،

لذا فإف الشركات تككف مسئكلة مف شخص مديريا كما  يتعمق بو مف متطمبات تجاه الغير،
 .تقرر ذلؾ القكانيف الكضعية 

  : موقف القانون –ب 
 1 مف القانكف المصري 76نص عمى الجرائـ المستحدثة عف طرؽ االنترنت في المادة 

يعاقب المسئكؿ عف اإلدارة الفعمية لمشخص االعتباري بذات العقكبات المقررة عف " :عمى أنو
األفعاؿ التي ترتب بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانكف إذا ثبت عممو بيا ككاف إخاللو بالكاجبات 

 .التي تفرضيا عميو تمؾ اإلدارة قد أسيـ في كقكع الجريمة
   كيككف الشخص االعتباري مسئكال بالتضامف عف الكفاء بما يحكـ مف عقكبات مالية 

 2.كتعكيضات
     كمنو نستخمص أف المجـر المعمكماتي االعتباري ال تكقع عمييا عقكبات سالبة لمحرية  
إنما يككف جزاءه عقكبات مالية باإلضافة لتعكيضات يتـ الحكـ عميو بيا نظير اقترافو ليذه 

 .الجرائـ
 العقوبات التكميمية المقررة لممجرم المعموماتي االعتباري 

       تطرؽ المشرع الجزائري إلى العقكبات التكميمية لمشخص المعنكي بالنسبة لجرائـ 
 كلـ يخرج المشرع  ،3(معدلة  ) مكرر 18إتالؼ نظـ المعمكمات مف خالؿ نص المادة 

                                                           
 باصدار 1937 لسنة 58ـ، القانكف رقـ 2003 لسنة 95قانكف العقكبات المصري طبقا ألحداث التعديالت بالقانكف   1

 .1قانكف العقكبات 
دار النيضة – دراسة مقارنة بيف الشريعة ك القانكف – حسني عبد السميع إبراىيـ، الجرائـ المستحدثة عف طريق اإلنترنت  2

  .170العربية، القاىرة، ص 
. مكرر معدلة مف قانكف العقكبات الجزائري 18ينظر المادة  3  



 

 

 

-313الجزائري صراحة عف نظيره الفرنسي حيث  كضحيا ىذا األخير  في نص المادة  
  مف قانكف العقكبات الفرنسي سكؼ نذكر  39

  حل الشخص المعنكي 
  منع ممارسة نشاط أك عدة أنشطة مينية أك اجتماعية سكاء لمدة غير محددة أك

 لمدة خمس سنكات أك أكثر 
  الكضع تحت المراقبة القضائية لمدة خمس سنكات أك أكثر 
 الغمق لمدة خمس سنكات أك أكثر لممؤسسة أك عدة مؤسسات ارتكبت ىذه الجرائـ 
  المنع مف التعامل مع األسكاؽ العامة لمدة غير محددة أك لمدة خمس سنكات 
  المنع مف الدخكؿ في المناقصة العامة لمدة غير محددة أك لمدة خمس

 1.....سنكات
       كبالتالي نتكصل أف المشرع الجزائري سمؾ نيج المشرع الفرنسي  في كضع نصكص 
تشريعية خاصة لمكاجية المجـر المعمكماتي االعتباري بيدؼ التصدي ألثارىا السمبية عمى 
المجتمع كتحدياتيا الصعبة،كذلؾ عف طريق سف قكانيف في مكاجية األشخاص االعتبارية 

  2التي تقـك باقتراؼ ىذا النكع مف الجرائـ بيدؼ الردع
 دوافع ارتكاب الجريمة المعموماتية : الفرع الثـــــــــاني

 الدوافع الشخصية: أوال 
كيمكف رد الدكافع الشخصية لدى مرتكب الجرائـ المعمكماتية إلى دكافع مالية ك دكافع 

 .ذىنية أك نمطية
  :الدوافع المادية - أ

كىك مف بيف أكثر  يعتبر السعي إلى تحقيق الكسب المالي في الحقيقة غاية الفاعل،
الدكافع تحريكا لمجناة القتراؼ الجرائـ المعمكماتية،ذلؾ أف خصائص ىذه الجرائـ كحجـ الربح 

                                                           
 2016جرائـ إتالؼ نظـ المعمكمات، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر، جامعة مستغانـ،  قكادري صامت بمقاسـ،1

  .48-47 ص 
  2 .49 المرجع نفسو،ص



 

 

 

الكبير الممكف تحقيقو مف بعضيا خاصة غش الحاسكب أك االحتياؿ المرتبط بالحاسكب 
كالدليل عمى ذلؾ ما حدث في فرنسا  الذي يتيح تعزيز ىذا الدافع بما تحققو مف ثراء فاحش،

 فرنؾ 70000 حيث كاف العائد مف ارتكاب جناية سرقة مع حمل سالح ىك 1986سنة 
في حيف أف جريمة الغش في مجاؿ المعالجة اآللية لممعمكمات حصل منيا الجاني  فرنسي،
 . مرة38 فرنؾ أي ما يعادؿ أكثر مف 670.000عمى 

ذا انتقمنا لمدراسات الحديثة فسنجد أف ىذا الدافع يسكد غيره كيعكس استمرار اتجاه  كا 
مجرمي التقنية إلى السعي لتحقيق مكاسب مادية شخصية،كفي مقدمة ىذه الدراسات 

المسحية كاإلحصائية الدراسات كالتقارير الصادرة عف مركز احتياؿ المعمكمات الكطني في 
 .1الكاليات المتحدة األمريكية 

  كيعد الدافع المادي مف أكثر الدكافع التي تحرؾ الجاني القتراؼ المعمكماتية كذلؾ 
أف الربح الكبير كالممكف تحقيقو مف خالليا يدفع المجـر إلى تطكير نفسو حتى يكاكب كل 

حديث يطرأ عمى التقنية المعمكماتية كيقتنص الفرص كيسعى إلى االحتراؼ حتى يحقق أعمى 
 .2المكاسب كبأقل جيد دكف أف يترؾ كراءه أثرا

 : الدوافع الذىنية أو النمطية–ب 
  غالبا ما يككف الدافع لدى مرتكبك الجرائـ المعمكماتية ىك الرغبة في إثبات الذات 

كيرجع ذلؾ  كتحقيق انتصار عمى تقنية األنظمة المعمكماتية دكف أف يككف ليـ نكايا آثمة،
إلى كجكد عجز في التقنية التي تترؾ الفرصة لمشيدي برامج النظاـ المعمكماتي الرتكاب تمؾ 

أف الدافع إلى ارتكاب الجرائـ المعمكماتية يغمب عميو الرغبة :"كعميو فإنو يرى البعض الجرائـ،
في قير النظاـ أكثر مف شيكة الحصكؿ عمى الربح، كمع أف الدراسات ال تظير ىذه الحقيقة 
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 2015الجريمة اإللكتركنية، مذكرة لنيل شيادة الماستر، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة قسنطينة ياسمينة بكنعارة، 2

  .10، ص 



 

 

 

عمى إطالقيا إذ يظير السعي إلى تحقيق الربح دافعا أكثر تحريكا لجرائـ الحاسكب مف 
 . 1الرغبة في قير النظاـ إال أف الدافع األخير يتجسد في نسبة مرتفعة مف جرائـ الحاسكب

 كبالتالي يتغمب إثبات ذكات ىذا الشخص عمى ما يممكو مف قيـ كأخالؽ ينساؽ إلى 
ارتكاب جريمة معمكماتية خمف شاشات الحاسكب تأثر عمى المجتمع كتضره كقد ال يككف 

 .مدركا لحجـ ما سيخمفو فعمو 
 :دوافع خارجية: ثــانيا

يمكف أف يتأثر المجـر المعمكماتي ببعض المكاقف قد تككف دافعة لو عمى      
  .اقتراؼ اإلجراـ المعمكماتي كال يسعى في ذلؾ حينيا إال لممتعة كالتسمية كال لكسب الماؿ

 : كيمكف إبراز أىـ ىذه الدكافع فيما يمي 
لحاق الضرر بو  - أ  :االنتقام من رب العمل وا 

يعد دافع االنتقاـ مف أخطر الدكافع لتي يمكف أف تدفع الشخص عمى ارتكاب        
الجريمة ألنو غالبا ما يصدر مف شخص يممؾ معمكمات كبيرة عف مؤسسة أك الشركة التي 
 يعمل بيا، ك يقـك بدافع االنتقاـ إما نتيجة فصمو مف العمل أك تخطيو في الحكافز أك الترقية،

 .2فيذه األمكر تدفعو إلى ارتكاب الجريمة 
كقد يككف االنتقاـ مؤثرا في ارتكاب تمؾ الجرائـ، كمثاؿ ذلؾ قياـ محاسب شاب    

بالتالعب بالبرامج المعمكماتية بإحدى المنشآت بحيث بعد رحيمو مف المنشأة بعدة أشير يتـ 
كلقد لكحظ أف العامميف في قطاع التقنية  تدمير البيانات الخاصة بحسابات ك ديكف المنشأة،

أك المستخدميف ليا في نطاؽ قطاعات العمل األخرى ، يتعرضكف عمى نحك كبير 
لضغكطات نفسية ناجمة عف ضغط العمل كالمشكالت المالية كمف طبيعة عالقات العمل 

المنفردة في حاالت معنية،ىذه األمكر قد تدفع إلى النزعة نحك تحقيق الربح لكنيا في حاالت 
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مثمت قكة محركة لبعض العامميف الرتكاب جرائـ لحاسكب باعثيا االنتقاـ مف المنشأة  كثيرة،
  .1أك رب العمل

 : دافع التعاون والتواطؤ–ب 
     يككف التعاكف كالتكاطؤ عمى اإلضرار أكثر تكرارا في الجرائـ المعمكماتية منو في   

         2األنماط األخرى لمجرائـ المستحدثة أك الخاصة أك جرائـ أصحاب الياقات البيضاء
فغالبا ماترتكب ىذه الجرائـ مف متخصص في األنظمة المعمكماتية يقـك الجانب الفني مف 

كشخص أخر مف المحيط أك خارج المؤسسة المجني عمييا لتغطية  المشركع اإلجرامي،
عممية التالعب ك تحكيل المكاسب المالية،كقد اعتاد المتمصصكف عمى األنظمة المعمكماتية 

 3.كالحكاسيب عمى تبادؿ المعمكمات بصفة منتظمة حكؿ أنشطتيـ
 :أسباب خاصة بالمنشأة المجني عمييا- ج
قد يككف الباعث كراء ارتكاب الجريمة المعمكماتية ىك التسامح أك التساىل أك اإلىماؿ      

لدى المنشأة في تطبيق إجراءات التأميف ك المراقبة اإللكتركنية، كمعالجة نقاط الضعف 
أك أف تعيد لبعض مسئكليتيا بمزاكلة بعض األعماؿ الماسة  المكجكد في نظاميا اآللي،

باألنظمة المعمكماتية كتمنحو الثقة الكاممة في ذلؾ حيث قد تدفع الثقة العمياء لمحممي 
كمبرمجي الحاسبات اآللية إلى استخداـ النظاـ لمصمحتيـ الخاصة، كذكر الكاقع في ذلؾ أف 

كقد سمحت  مستشارا لدى أحد البنكؾ الكبرى كاف يتمتع بثقة مطمقة مف جانب ىذا البنؾ،
اختصاصاتو بالكلكج في مفتاحيف إلكتركنييف مف ثالثة أساسية لمتحكـ في التحكالت 

كقد تمكف بفضل قدراتو في مجاؿ المعالجة اآللية  اإللكتركنية لمنقكد مف بنؾ إلى أخر،
لممعمكمات ك تألفو الشديد مع النظـ المعمكماتي مف الكصكؿ إلى المفتاح الثالث كاستطاع أف 
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 مميكف دكالر عمى حساب بنكي فتح باسمو في سكيسرا  كقد ألقي 10ينقل في المجاؿ 
 .1 سنكات06القبض عميو كصدر ضده حكـ بالسجف لمدة 

  دافع التيديد –د 
      يتكافر ىذا الدافع في حاالت الكقكع تحت تيديد ك ضغط مف الغير في مجالت 

 .األعماؿ التجارية ك الخاصة بالتجسس ك المنافسة
      كنذكر في ىذا الخصكص مكظف يعمل بإحدى مكاتب شركة مشيكرة متعددة 

بألمانيا الغربية سابقا حيث كاف يتمتع ىذا "Simdelfinger"الجنسيات ك التي مركزىا مدينة 
كلكحظ بعد اختفاءه أنو كاف يعمل لدى  المكظف بسمعة طيبة لدى كل المنشآت العمالية،

الجكاسيس في ىذه المجمكعة أشأت خصيصا في ألمانيا الغربية مف أجل مياجمة أنظمتيا 
كنجح ىذا الحاسكب في نقل معمكمات ىامة حكؿ منشأتيا إلى ألمانيا الشرقية يجب 

 .2االعتراؼ أف الجاسكس كاف ضحية ابتزاز كتيديد
     كال تعتبر الدكافع السابقة الذكر ىي الدكافع الكحيدة التي تدفع بالمجـر المعمكماتي إلى 
ارتكاب الجريمة المعمكماتية، فمثال قد يعد التسابق الفضائي كالعسكري بيف الدكؿ دافعا ليذه 

 .3الجريمة 
كيمكف اعتبار التنافس السياسي كاالقتصادي دافعا الرتكاب ىذا السمكؾ اإلجرامي كما      

أف مناىضة العكلمة قد تككف إحدى األسباب الرتكاب ىذا الفعل،فقد تـ اختراؽ النظاـ 
المعمكماتي لممنتدى االقتصادي العالمي في دافكس سكيسرا،كتمت عممية سرقة معمكمات 
سرية تتعمق بعدد مف الشخصيات الثرية كالمؤثرة التي شاركت في المؤتمر كأرسمت عمى 

 .إحدى الصحف السكيسرية 
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 كأخير ال يمكف حصر أك ذكر كل الدكافع كالبكاعث التي قد تدفع المجـر المعمكماتي إلى    
 .ارتكاب ىذا الفعل المجـر 

يمكف القكؿ،أنو كبالرغـ مف األىمية القانكنية الضئيمة كدكافع المجـر المعمكماتي، ككنيا     
ال تعتبر مف عناصر التجريـ إال إذا نص القانكف عمى خالؼ ذلؾ  غير أف ىذا ال يمغي 
أىميتيا مف حيث أنيا تساىـ في تفسير كتحميل سمكؾ المجـر المعمكماتي، كمحاكلة الكقاية 

 .1مف الجريمة المعمكماتية 
 سمات المجرم المعموماتي : المطمب الثـاني

عرؼ القرف الماضي ظيكر مصطمح جديد سمي بالثكرة المعمكماتية كالتي بدكرىا       
أحدثت ضجة كبيرة في األكساط ، حيث جاءت بالكثير مف االيجابيات التي تقابميا الكثير 

أيضا مف اآلثار السمبية الناتجة عف سكء استخداـ نظـ المعمكمات، فظير المجـر المعمكماتي 
 .مستغال قمة التطكر التكنكلكجي لخدمة مصالحو كأىدافو اإلجرامية 

كمف خالؿ ىذا المطمب سنقـك باستعراض السمات الخاصة التي يتميز بيا المجـر         
المعمكماتي كالتي تميزه عف المجـر التقميدي العادي مف خالؿ فركع نبيف فييا كل صفة عمى 

 .حدى 
 سمة الميـارة : األولالفرع 
الميارة ىي إتقاف لغة ما أك حرفة ما يكلد بيا اإلنساف أك يكتسبيا في حياتو، كىي        

 التفنف كاإلبداع في إظيار شيء ما في أجمل صكرة 
يتمتع مجرمي االنترنت بقدر ال يستياف بو مف الميارة بتقنيات الحاسكب    

كاالنترنت، بل إف بعض مرتكبي ىذه الجرائـ ىـ مف المتخصصيف في مجاؿ معالجة 
المعمكمات أليا، فتنفيذ جريمة االنترنت يتطمب قدرا مف الميارة لدى الفاعل الذي قد يكتسبيا 
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عف طريق الدراسات المتخصصة في ىذا المجاؿ أك عف طريق الخبرة المكتسبة في مجاؿ 
 .1التكنكلكجيا المعمكمات 

كالميارة ىي أبرز خصائص مجـر تكنكلكجيا المعمكمات، فتنفيذ الجريمة التقنية    
يتطمب خصائص مجـر تكنكلكجيا المعمكمات، فتنفيذ الجريمة التقنية يتطمب قدرا مف الميارة 
يتمتع بيا الفاعل كالتي قد يكتسبيا عف طريق الدراسة المتخصصة في ىذا المجاؿ أك عف 
طريق الخبرة المكتسبة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة أك مجرد التفاعل االجتماعي 
مع اآلخريف، غير أف ىذا ال يعني بالضركرة أف يككف مرتكب جريمة تكنكلكجيا المعمكمات 
الحديثة عمى قدر كبير مف العمـ في ىذا المجاؿ أك تككف لديو خبرة كبيرة، بل إف الكاقع 
العممي قد أثبت أف بعض أنجح مجرمي تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة لـ يتمقكا الميارة 
الالزمة الرتكاب الجريمة عف طريق التعميـ أك الخبرة المكتسبة مف العمل في المجاؿ 

التقني،كما أننا نرى عددا ال بأس بو مف صكر جرائـ المعمكمات التي يتـ ارتكابيا عبر 
كسيمة تقنية أي عندما ال يككف نظاـ المعمكمات اإللكتركنية ىك ىدؼ الجريمة،ال يتطمب 

  .2سكى الحد األدنى مف المعرفة ك الميارة لظيكر الجريمة أكإلمكانية ظيكرىا
     كتعد الميارة المتطمبة لتنفيذ النشاط اإلجرامي أبرز خصائص المجـر المعمكماتي ،كالتي 
قد يكتسبيا عف طريق الدراسة المتخصصة في ىذا المجاؿ،أك عف طريق الخبرة المكتسبة 
في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات،أك بمجرد التفاعل االجتماعي مع اآلخريف،إال أف ذلؾ ال 

يعني ضركرة أف يككف المجـر المعمكماتي عمى قدر كبير مف العمـ في ىذا المجاؿ  بل إف 
الكاقع العممي قد أثبت أف بعض أنجح مجرمي المعمكماتية لـ يتمقكا الميارة الالزمة الرتكاب 

  .3الجريمة عف طريق التعميـ أك الخبرة المكتسبة مف العمل في ىذا المجاؿ
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كيتمتع مجرمك االنترنت بقدر ال يستياف بو مف الميارة بتقنيات الحاسكب االنترنت،بل 
فتنفيذ  إف بعض مرتكبي ىذه الجرائـ ىـ مف المتخصصيف في مجاؿ معالجة المعمكمات أليا،

جريمة اإلنترنت يتطمب قدرا مف الميارة لدى الفاعل التي قد يكتسبيا عف طريق الدراسة 
 المتخصصة في ىذا المجاؿ أك عف طريق الخبرة المكتسبة في مجاؿ 

 . 1تكنكلكجيا
 

 سمة الذكـــاء :الفرع الثــاني
       تحفظ البعض مف الفقو حياؿ رسـ صكرة عامة لممجـر المعمكماتي متسمة بصفة 

الذكاء، كذلؾ عمى سند مف القكؿ أف بعض أنماط الجريمة المعمكماتية مثل إتالؼ الحاسكب 
اآللي أك تدميره كميا أك جزئيا،أك سرقة المعمكمات المخزنة داخل الحاسب اآللي،ال تحتاج في 

مرتكبيا ػف يككف عمى قدر كبير مف الذكاء،لذلؾ يتميز المجـر المعمكماتي غالبا 
 2.بالذكاء،حيث أف الجريمة المعمكماتية

ألف ذلؾ يتطمب منو    كيعتبر الذكاء مف أىـ صفات مرتكب الجرائـ المعمكماتي،
المعرفة التقنية لكيفية الدخكؿ إلى أنظمة الحاسب اآللي كالقدرة عمى التعديل كالتغيير في 

البرامج لذلؾ عادة ما يذكر أف اإلجراـ المعمكماتي ىك إجراـ األذكياء كذلؾ بالمقارنة باإلجراـ 
التقميدي الذي يميل إلى العف ، فيذا المجـر ال يمكف أف ينتمي إلى طائفة المجرميف 

األغبياء،فمف يستعيف بجياز الحاسكب لالستيالء عمى أسرار بنؾ أك شركة مخزنة بو البد 
أف يتميز بالمستكى الرفيع مف الذكاء حتى يمكنو أف يتغمب عمى كثير مف العقبات التي 

 .تكاجيو في ارتكاب جريمتو
   كما تتجمى أىمية صفة الذكاء بالنسبة لمرتكب الجريمة المعمكماتية في عدـ 

فالسمكؾ اإلجرامي ينشأ مف تقنيات التدمير الناعمة   استخدامو لمعنف في ارتكابو لمجريمة،
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فيكفي أف يقـك المجـر المعمكماتي بالتالعب ببيانات ك برامج الحاسب اآللي لكي يمحك يدمر 
  .1ىذه البيانات أك يعطل استخداـ ىذه البرامج

       كالذكاء مف أىـ صفات مرتكب الجرائـ عبر اإلنترنت، ألف ذلؾ يتطمب منو المعرفة 
التقنية لكيفية الكلكج إلى أنظمة الحاسب اآللي كالقدرة عمى تعديل كالتغيير في البرامج ك 

كغيرىا مف الجرائـ التي تتطمب أف يككف مرتكب الجريمة  ارتكاب جرائـ السرقة ك النصب،
عمى درجة مف الذكاء لكي يتمكف مف ارتكاب تمؾ الجرائـ،فمجـر اإلنترنت يسعى بشغف إلى 

معرفة طرؽ جديدة مبتكرة ال يعرفيا أحد سكاء ذلؾ مف أجل اختراؽ الحكاجز األمنية في 
  .2البيئة اإللكتركنية ك مف ثـ نيل مبتغاه

شخصا مف  (127 )كلقد أجرى الفقيو بارؾ الدراسة عمى مائة ك سبعة كعشركف 
طفال بالكاليات المتحدة األمريكية، بميارة مع صغار آخريف كجد  (63)بينيـ ثالثة ك ستكف 

أف ىكاة الكمبيكتر يعتبركف أشخاصا أذكياء لغاية ك متحمسيف ك ساعيف لالنجاز كما أفادت 
المتابعة لمدة خمسة أعكاـ عمى ىؤالء األطفاؿ ألنيـ تفكقكا دراسيا بالجامعة كبكظائف 

 . 3مرمكقة
 امتالك بـــاعث متميز: الفرع الثــالث

         الدافع أك الباعث أك الغرض أك الغاية تعبيرات لكل منيا داللتو االصطالحية في 
القانكف الجنائي، تتصل بما يعرؼ بالقصد الخاص في الجريمة، كىي مسألة تثير جدال فقييا 

 . ك قضائيا كاسعا
العامل المحرؾ لإلرادة الذي يكجو السمكؾ اإلجرامي كالمحبة كالشفقة "        كالباعث ىك 

كىك إذف قكة نفسية تدفع اإلرادة إلى االتجاه نحك ارتكاب الجريمة  ، "كالبغضاء كاالنتقاـ
ابتغاء تحقيق غاية معينة كىك يختمف مف جريمة إلى أخرى،تبعا الختالؼ الناس مف حيث 
السف ك الجنس ك درجة التعميـ كغير ذلؾ مف المؤثرات كما يختمف بالنسبة لمجريمة الكاحدة 
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كىك اليدؼ الفكري المباشر لمسمكؾ اإلجرامي كيتمثل بتحقيق النتيجة التي  مف شخص ألىر،
 .2أك االعتداء عمى الحق الذي يحميو قانكف العقكبات 1انصرؼ إلييا القصد الجنائي

كذلؾ ىك الرغبة في تحقيق الربح المادي بطريقة غير مشركعة  يضل ىك الباعث      
األكؿ كراء ارتكاب الجريمة المعمكماتية،كيرى البعض أيضا ما يخالف ذلؾ في أف الربح 
نما ىناؾ  المادي ال يعد ىك الباعث في غالب األحياف عمى ارتكاب جرائـ المعمكماتية كا 
أمكر عديدة أخرى في الغالب تككف ىي الباعث مثل االنتقاـ مف رب العمل،كأيضا مجرد 

 .3 الرغبة قير نظاـ الحاسب كاختراؽ حاجزه األمني
      في دراسة قديمة إلحدى المجاالت المتخصص في األمف المعمكماتي تعرض ليا الفقيو 

 مف حاالت االعتداء عادة نظـ المعالجة اآللية  %43 خمصت إلى أف Parker"4"باركر
 19 مف أجل سرقة المعمكمات كأف %23المعمف عنيا قد بكشرت بيدؼ اختالس األمكاؿ كأف

 سرقة كقت اآللة،أي االستعماؿ غير المشركع لمحاسب اآللي % 15 أفعاؿ إتالؼ ك أف %
 .ألجل تحقيق أغراض شخصية 

 أما فيما يتعمق بالرغبة في تحدي ك قير النظاـ فمف أشير القضايا المتعمقة بيذه الحالة    
كاف قد تعامل معيا مكتب التحقيقات الفيدرالية، أطمق عمييا اسـ مجمكعة الجحيـ العالمي 

تتمخص كقائعيا في تمكف مجمكعة مف األشخاص مف اختراؽ مكاقع البيت األبيض كالشركة 
الفدرالية األمريكية كالجيش األمريكي ككزارة الداخمية األمريكية كقد أديف اثنتيف مف ىذه 

المجمكعة جراء تحقيقات الجيات الداخمية في الكاليات المتحدة األمريكية، كقد ظير مف 

                                                           

.  اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العمـ بأركانيا كنتيجتيا:القصد الجنائي ىو  1  
  .115 ،اإلسكندرية،ص2007دار الجامعة الجديدة لمنشر،– دراسة مقارنة – أيمف عبد هللا فكري،جرائـ نظـ المعمكمات  2
 2016جامعة عبد الحميد بف باديس،مستغانـ، الجريمة المعمكماتية،كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جزار منصكرية، 3

. 37ص 
.ىك فقيو كباحث اىتـ بالجريمة المعمكماتية بشكل عاـ كالمجـر المعمكماتي بشكل خاص : باركر  4  



 

 

 

التحقيقات أف ىذه المجمكعات تيدؼ إلى مجرد االختراؽ أكثر مف التدمير أك التقاط 
 . 1المعمكمات الحساسة 

 اختيار الوسائل بعناية : الفرع الرابع
  الكسيمة يراد بيا اإلمكانيات التي يتزكد بيا الفاعل إلتماـ جريمتو، كفيما يتعمق 
بالمجـر المعمكماتي فإف الكسائل المتطمبة لمتالعب بأنظمة الحاسب اآللية ىي في أغمب 
الحاالت تتميز بالبساطة ك السيكلة في الحصكؿ عمييا، فالمجـر المعمكماتي يتميز بقدرتو 

عمى الحصكؿ عمى ما يحتاج غميو أك ابتكار األساليب التي تقمل مف الكسائل الالزمة إلتماـ 
 .2النشاط اإلجرامي

ىذه الكسائل قد تككف في غالب األحياف كسائل بسيطة ك سيمة الحصكؿ عمييا 
خصكصا إذا كاف النظاـ الذي يعمل بو الكمبيكتر مف األنظمة الشائعة أما إذا كاف النظاـ 

       3.مف األنظمة غير المألكفة فتككف ىذه الكسائل معقدة ك عمى قدر مف الصعكبة
 المجرم المعموماتي متسمط: الفرع الخامس

 يقصد بالسمطة في ىذا المجاؿ،جممة الحقكؽ كالمزايا التي يتمتع بيا المجـر المعمكماتي 
فكثير منيـ لديو سمطة مباشرة أك غير مباشرة في مكاجية  كالتي تمكنو مف ارتكاب جريمتو،

كتتمثل عادة في امتالؾ شفرة الدخكؿ عمى النظاـ المعمكماتي  المعمكمات محل الجريمة،
جراء المعامالت،  . كقد تككف ىذه السمطة أحيانا غير مشركعة في حاؿ سرقة شفرة الدخكؿ كا 

  كقد يستغل المجـر المعمكماتي المزايا التي تكفرىا تكنكلكجيا المعمكمات كسمطتو 
عمييا فيدكف بيانات كىمية كغير صحيحة ك يطمب الحاسكب اعتمادىا عند إجراء بعض 

العمميات ك مثاليا المكظف المشرؼ عمى المكظفيف عمى مصالح المحاسبة كصرؼ األجكر 
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الذي يمكف أف يدرج أسماء بعض المكظفيف الكىمييف ضمف قائمة المكظفيف ثـ يمرر عممية 
 . 1صرؼ الركاتب ك يتكلى إيداع ركاتب المكظفيف الكىمييف في حسابو الخاص

كالسمطة بمفيـك أخر ىي الحقكؽ كالمزايا التي يتمتع بيا المجـر المعمكماتي كالتي 
تمكنو مف ارتكاب جريمتو، فكثير مف مجرمي المعمكماتية لدييـ سمطة مباشرة أك غير مباشرة 

 .في مكاجية المعمكمات محل الجريمة 
كقد تتمثل ىذه السمطة في الشفرة الخاصة بالدخكؿ إلى النظاـ الذي يحتكي عمى 

المعمكمات كأيضا قد تككف السمطة عبارة عف حق الجاني في الدخكؿ إلى الحاسب اآللي  
إجراء المعامالت، كما أف السمطة قد تككف شرعية مف الممكف أف تككف غير شرعية كما في 

 .2حالة سرقة شفرة الدخكؿ الخاصة بشخص أخر
 أصناف وأنماط المجرم المعموماتي : المبحث الثـاني 

         يقاؿ أنو ليس ىناؾ أصدقاء في العالـ الرقمي،فالمازح بينيـ كالحاقد كصغيرىـ 
ككبيرىـ ال فرؽ بيف مرتكبي ىذا النكع مف الجرائـ ماداـ أنيا كل تصنف في خانة الجرائـ 
المعمكماتية، ككانت ىناؾ دراسات كأبحاث عديدة في ىذا المجاؿ بشقييا،مف جية دراسة 

لصفات كدكافع ارتكاب ىذا النكع مف الجرائـ،كمف جية أخرى كانت ىناؾ دراسات قانكنية 
حيث تصدت ليا مختمف التشريعات عف طريق سف قكانيف داخمية ك خارجية لمكافحتيا،كما 
ييمنا في ىذه الدراسة ىك الشق األكؿ،كىنا سنتناكؿ الجانب المتمثل في األصناؼ المختمفة 

مجرمي المعمكماتية 'لممجرميف الذي يرتكبكف ىذا النكع مف الجرائـ أك كما يطمق عمييـ 
 " .كأنماطيـ"
 
 
 

 تصنيفات المجرم المعموماتي :المطمب األول
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        لكي تبمغ العقكبة تحقيق أىدافيا، يتكجب أف نضع نصب اىتمامنا عمى إعادة تأىيمو 
حتى يعكد مكاطنا صالحا أي بدافع الردع الخاص،كال شؾ أف ىذا  ، ك دمجو في المجتـ

 .القكؿ ينطبق عمى المجـر المعمكماتي كما ينطبق عمى المجـر العادي 

      كيبدك أف االستخداـ المتزايد ألنظمة المعمكمات قد خمق لنا تصنيفات جديدة  لـ تكف 
مكجكدة كاليكرز ك الكراكز عمى سبيل المثاؿ، كمف خالؿ ىذا المطمب سنتعرؼ عمى ىذه 
التصنيفات التي احتمت مجتمعنا كاكتسحت نظمنا المعمكماتية كخرقت بياناتنا الشخصية  

كمازالت تعبث ببرامج الحاسب اآللي ك تيدد أمف الدكؿ مف خالؿ تخصيص فركع متتالية 
 .ندرس فييا كل صنف في فرع مخصص

 المجرم المعموماتي شخص محترف: الفرع األول 

مرة أخرى يختمف اإلجراـ المعمكماتي عف اإلجراـ التقميدي الذي يميل عادة عمى    
العنف،كمع ذلؾ إذا كانت الجرائـ المقصكر كقكعيا في بيئة النظاـ المعمكماتي تتفق أحيانا 
مع اإلجراـ التقميدي مف حيث تتطمب العنف في سبيل ارتكابيا، إال أف اإلجراـ المعمكماتي 
يتميز بأنو ينشأ مف تقنيات التدمير الناعمة،كبمعنى أخر يكفي أف يقـك المجـر المعمكماتي 

بالتالعب في بيانات كبرامج الحاسب اآللي لكي يمحك ىذه البيانات أك يعطل استخداـ 
البرامج ، كليس عميو سكى أف يمجأ إلى زرع فيركسات في ىذه البرامج باستخداـ القنابل 
المنطقية أك الزمنية أك برامج الدكرة لكي يشل حركة النظاـ المعمكماتي كيجعمو غير قادر 

عمى القياـ بكظائفو الطبيعية، كقد يصل األمر إلى حد احتراؼ اإلجراـ مما يشكل خطرا كبيرا 
  .1عمى المجتمع سكاء أكاف فردا أك جماعة منظمة أك غير ذلؾ

 

 

 المجرم المعموماتي شخص عائد لإلجرام : الفرع الثاني 
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        يتميز المجـر المعمكماتي بأنو عائد لمجريمة دائما، فيك يكظف مياراتو في كيفية 
عمل الحكاسيب ك كيفية تخزيف البيانات كالمعمكمات كالتحكـ في أنظمة الشبكات في الدخكؿ 
نما نتيجة  غير المصرح بو مرات كمرات،فيك قد ال يحقق جريمة االختراؽ بيدؼ اإليذاء كا 

 .1شعكره بقدرتو كميارتو في االختراؽ 

    حيث يعكد الكثير مف مجرمي المعمكمات إلى ارتكاب أخرى في مجاؿ الكمبيكتر انطالقا 
مف الرغبة في سد الثغرات التي أدت إلى التعرؼ عمييـ كتقديميـ إلى المحكمة في المرة 

السابقة، كيؤدي ذلؾ إلى العكد إلى اإلجراـ،كقد ينتيي بيـ األمر كذلؾ في المرة التالية إلى 
  .2تقديميـ إلى المحاكمة

  كتتككف ىذه النزعة اإلجرامية المتكفرة في المجـر المعمكماتي لتأثره بعكامل عضكية 
كنفسية صاحبت نشأتو كمع اقتراف تمؾ العكامل بعنصر أخر جديد يساعد عمى استثارة الحالة 
اإلجرامية كيزيد مف قدرة عكامل اإلجراـ كتفكقيا عمى مكانع اإلقداـ كىذا العنصر الجديد ىك 

 .3الذي أكسب الشخص الميارة العممية كالتكنكلكجية

 المجرم المعموماتي شخص متكيف اجتماعيا : الفرع الثالث 

 التكيف االجتماعي يحتكي عمى حقيقتيف األكلى تتمثل في تكيف المجرميف 
مثل التكيف  المعمكماتييف فيما بينيـ كتعتبر ىذه الخاصية امتداد لسمة التخطيط كالتنظيـ،

،كال شؾ أنيـ "نكابغ صغار المعمكماتية"االجتماعي بيف مجمكعة ليا صفات مشتركة مثل
 .كىذه الركابط تتعدى النطاؽ المحمي إلى المجاؿ الدكلي  يتكيفكف في أفكارىـ،
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        أما الحقيقة الثانية،تكمف في تكيف المجـر المعمكماتي الذي ال يضع في نفسو في 
حالة عداء مع المجتمع الذي يحيط بو  كما أف تكيف المجـر المعمكماتي مع نفسو يزيده 

 .1الثقة بأنو خارج إطار الشبيات كىذا الشعكر يدفعو إلى التمادي في ارتكاب جريمتو

       المجـر المعمكماتي ال يضع نفسو في حالة عداء سافر مع المجتمع الذي يحيط بو  
بل أنو إنساف متكيف اجتماعيا، ذلؾ أنو أصال مرتفع الذكاء كيساعده عمى ذلؾ عممية 

التكيف، كما الذكاء في رأي الكثيريف سكى القدرة عمى التكيف،كال يعني ذلؾ التقميل مف شأف 
المجـر المعمكماتي، بل أف خطكرتو اإلجرامية قد تزيد إذا زاد تكيفو االجتماعي مع تكافر 

 .الشخصية اإلجرامية لديو 

      يذكر كذلؾ بأف اإلجراـ المعمكماتي قد تمخض عف عكامل مستحدثة في أذىاف 
مرتكبيو حيث يمجأ العديد منيـ إلى ارتكاب ىذه الجرائـ بدافع الميك أك لمجرد إظيار تفكقيـ 
عمى اآللة أك عمى البرامج المخصصة ألمف النظـ المعمكماتية،كمف المألكؼ جدا مف جية 

أخرى أال يحصمكا عمى منفعة مالية مف جرائميـ ، كلكف يكتفكا بالتفاخر بأنفسيـ ك أف 
 .2يظيركا لضحاياىـ ضعف أنظمتيـ 

        فالمجـر المعمكماتي يحيا كسط المجتمع ك يمارس عممو في المجاؿ المعمكماتي أك 
غيره مف المجاالت األخرى، أي أنو إنساف اجتماعي كتطبيقا لذلؾ فكثير مف جرائـ 

المعمكماتية ترتكب بدافع الكبرياء كمستخدـ طرد مف عممو فيمجأ إلى ارتكاب جريمتو أك بدافع 
النصب أك الحسد أك بدافع الميك أك إلظيار مدى ما يتمتع بو مف قدرة عمى التفكؽ في 

مكاجية أمف األنظمة المعمكماتية، كبالتالي فإنو يكتفي بالتفاخر بيف أقرانو أك لمجرد الحصكؿ 
  .3عمى منفعة مالية مف كراء جريمتو
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   كتعتبر ىذه الخاصية امتدادا لممسة التخطيط ك التنظيـ، حيث أف التكيف 
االجتماعي ينشأ بيف مجمكعة ليا صفات مشتركة فمثال صغار نكابغ المعمكماتية ال شؾ أنيـ 

يتكيفكف في أفكارىـ فيما بينيـ،كتنشأ بالتالي بينيـ صالت كركابط تساعدىـ عمى ارتكاب 
جرائميـ كتتعدى تمؾ الركابط كالصالت النطاؽ المحمي بحيث تنشأ بينيـ ركابط دكلية تتفق 
مع أفكارىـ كمنيجيـ في استثمار تمؾ المعرفة كالتقدـ العممي، كال شؾ أف إقامة المؤتمرات 

 .الدكلية بيف ىؤالء المجمكعات خير دليل عمى كجكد تمؾ الصالت الركابط الدكلية بينيا 

  باإلضافة إلى ذلؾ أف مجرمي اإلنترنت ىـ عادة أناس اجتماعييف قادريف عمى 
كال يضعكف أنفسيـ في حالة عداء مع المجتمع الذي يحيط  التكيف في بيئتيـ االجتماعية،

بل إف  بيـ، بل قادريف عمى التكافق كالتصالح مع مجتمعيـ باعتبارىـ أناس مرتفعكا الذكاء،
  1خطكرتيـ اإلجرامية قد تزادا إذا زاد تكيفيـ االجتماعي مع تكافر الشخصية اإلجرامية لدييـ

 المجرم المعموماتي شخص متخصص : الفرع الرابـع 

ال نجد ىذا الذكاء في  أىـ مايميز المجـر المعمكماتي أنو مجـر يتمتع بالذكاء الحاد،   
المجرميف التقميدييف المذيف في الغالب ما يترككا أثرا ليدؿ عمييـ،بخالؼ المجـر المعمكماتي 
فقد ألـ بجميع الجكانب الفنية كالتقنية لجريمتو، مما يساعده في التخمص مف أدلة إدانتو في 

كىذا ىك حاؿ أغمب ىؤالء المجرميف ،كلكف قد تككف الخبرة  كقت سريع ك بدكف جيد يذؾ،
 فإذا كانت خبرة .لدى المجـر المعمكماتي محدكدة فقط في نطاؽ إلمامو بظركؼ الجريمة

المجـر قميمة فالخبرة التي يرتكبيا ال تتعدى اإلتالؼ أك نسخ البيانات كالبرامج، أما إذا المجـر 
عمى مستكى عالي مف الخبرة فقد يرتكب جريمة اختراؽ األجيزة أك جريمة التجسس 

 .أك يسرؽ األمكاؿ2اإللكتركني أك يزرع الفيركسات

                                                           

.37المرجع السابق،ص  الجريمة اإللكتركنية في التشريع الجنائي الجزائري، دمحم الدايج، 1  
. أي برنامج يؤدي إلى إحداث ضرر معيف لمستخدـ الحاسكب :الفيروسات ىي  2  



 

 

 

أي أنيـ   كتبيف مف خالؿ العديد مف القضايا أف المجرميف المعمكماتييف متخصصيف،
كما أف ىؤالء المجرميف قد يتمادكا في جرائميـ  متخصصيف في جرائـ اإلنترنت ك الكمبيكتر،

 .  1إلى حد ارتكابيـ الجرائـ الخطيرة

    كالمجـر المتخصص لو قدرة فائقة في الميارة ك يستغل مداركو ك مياراتو في 
اختراؽ الشبكات ك كسر كممات المركر أكالشفرات،كيسبح في عالـ الشبكات ليحصل عمى 

كل غاؿ كثميف مف البيانات كالمعمكمات المكجكدة عمى أجيزة الحكاسيب كمف خالؿ 
 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2الشبكات

 المجرم المعموماتي شخص غير عنيف : الفرع الخــامس 

المجـر المعمكماتي مف المجرميف الذيف ال يمجئكف إلى العنف بتاتا في تنفيذ جرائميـ         
 فيك ال يمجأ إلى العنف في ارتكاب جرائمو ، كىذا – الحيمة –ك ذلؾ ألنو ينتمي إلى إجراـ 

 3. النكع مف الجرائـ ال يستمـز أي قدرا مف العناء لمقياـ بو

 األنماط المختمفة لممجرم المعموماتي: المطمب الثـاني 

فإف كل تقنية مستحدثة ينشأ عنيا ك   كفقا لدراسات عمـ اإلجراـ كمف الناحية العممية،       
 كفي أي مرحمة مف مراحل تطكر ىذه الظاىرة اإلجرامية الخاصة بيا في أي لحظة،

كينطبق ذلؾ بكجو خاص عمى المعمكماتية ألف اإلمكانيات المستحدثة التي تقدميا اآللة 
ككذلؾ إخفاء األدلة التي  اإللكتركنية مف حيث سيكلة ك سرعة تنفيذ األفعاؿ اإلجرامية،

 .تساعد عمى نشكء الظاىرة 

                                                           

رسالة ماجيستار الجامعة – دراسة تحميمية مقارنة – الجرائـ اإللكتركنية في التشريع الفمسطيني  يكسف خميل يكسف العفيفي،
.19،ص 2016االسالمية،كمية الشريعة ك القانكف،غزة ، فمسطيف،  1  

  .120الجريمة اإللكتركنية ك الجيكد الدكلية كالمحمية لمكافحة جرائـ الكمبيكتر كاالنترنت، ص   أمير فرج يكسف، 2
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فإف الجريمة المعمكماتية تختمف قميال في مضمكنيا كتنفيذىا          كباإلضافة إلى ما تقدـ،
كمحك أثارىاعف تمؾ األفعاؿ لخاصة باإلجراـ التقميدي حيث تتعدد نماذج مرتكبييا كتختمف 

 .حسب دكافع كل طائفة 

 1(المخترقون أو المتطفمون  )الطـائفة األولى : الفرع األول

عرؼ ىذا المصطمح أكؿ مرة في الستينات عمى مجمكعة مف الطمبة يقابمو  اليػاكرز         
كتجدر اإلشارة أف ىذا المصطمح في جذكره  في الدراسات العربية،" القرصاف"مصطمح 

 األكلى لـ يكف يطمق عمى المجرميف بل مر بأربعة أجياؿ حتى تطكر إلى ما ىك عميو اآلف،
  كتـ إطالقو عمى المجرميف المبدعيف،20فالجيل األكؿ مف اليكرة ظير في الستينات القرف 

كىـ طمبة الحاسكب ك التصاالت ك بصفة أخص طالب معيد ماساشكستش لمتكنكلكجيا، 
كالجيل الثاني ظير في سبعينات القرف الماضي كأطمق عمى مطكري عمـك الحاسكب كتقنية 

كفي الثمانينات مف القرف المذككر ظير الجيل الثالث مف اليكرة كأطمق ىذا  االتصاالت،
المصطمح عمى مخترقي األلعاب اإللكتركنية كحقكؽ النسخ كىـ جيل الحاسكب الشخصي،ثـ 

يعرؼ 2أخير ظير الجيل الرابع كىـ المجرمكف كالتافيكف كىـ في قمة الخطكرة الجرمية، ك
الياكرز بأنو الشخص الذي يقـك بإنشاء كتعديل البرمجيات كالعتاد الحاسكبي،كيقصد بيـ 
الشباب البالغ المفتكف بالمعمكماتية كالحاسبات اآللية، أغمب ىذه الطائفة ىـ مف الطمبة 

 كالشباب حاصميف عمى المعرفة في مجاؿ التقنية المعمكماتية

 ك الباعث األساسي ليذه الطائفة ىك االستمتاع بالمعب ك المزاح باستخداـ ىذه التقنية 
ظيار مكاطف الضعف في األنظمة المعمكماتية دكف أي  إلثبات ميارتيـ كقدراتيـ باكتشاؼ كا 

 .3إلحاؽ ضرر بيا حيث لدييـ الرغبة في المغامرة كالتحري كالرغبة في االكتشاؼ

 

                                                           

36ص  المرجع السابق،   1 جزار منصكرية 
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  (صغار السن نوابغ المعموماتية )الطائفة الثـانية : الفرع الثـاني

كيصفيـ بأنيـ "صغر نكابغ المعمكماتية "     فئة صغار السف،أك كما يسمييـ بعضيـ      
السباب البالغ المفتكف بالمعمكماتية كالحاسبات اآللية،فإف مف بينيـ في الحقيقة فئة لما تزؿ 

دكف سف األىمية مكلعيف بالحاسبات كاالتصاالت،كقد تعددت أكصافيـ في الدراسات 
االستطالعية كاإلحصائية،كشاع في نطاؽ الدراسات اإلعالمية كالتقنية كصفيـ بمصطمح 

الصغار المتحمسيف لمحاسب بشعكر مف "، الداؿ حسب تعبير أحد الفقياء عمى"المتمعثميف "
ك يسمييـ بعضيـ كذلؾ " البيجة دافعيـ التحدي لكسر الرمكز السرية لتركيبات الحاسب

بمجانيف،كباالستناد إلى كثرة استخداميـ لتقنية المعدؿ ك المعدؿ العكسي  الذي يعتمد عمى 
 .االتصاؿ الياتفي الختراؽ شبكات النظـ 

     كيثير مجرمك الحاسبات مف ىذه الطائفة جدال كاسعا،ففي الكقت الذي كثر الحديث    
فيو عف مخاطر ىذه الفئة، عمى األقل بمكاصمتيا العبث بالحاسبات،ظيرت دراسات كمؤلفات 

 .1تدافع عف ىذه الفئة لتخرجيا مف دائرة اإلجراـ إلى دائرة العبث كأحيانا البطكلة

       كمف األمثمة الشييرة لجرائـ نظـ المعمكمات التي ارتكبت مف ىذه الفئة،ما حدث مف 
كالتي نسب إلييا ارتكاب ستكف فعل تعد " 414عصابة "العصابة الشييرة التي عرفت باسـ 

في الكاليات المتحدة األمريكية عمى ذاكرات نظـ المعمكمات ، نجـ عنيا أضرار كبيرة لحقت 
المذيف استخدمكا " منياتف"بالمنشأة العامة كالخاصة،ككذلؾ تالميذ المدرسة الثانكية في كالية 

  طرفيات غرؼ الدرس لمدخكؿ إلى شبكة االتصاالت كبيانات كثير مف 1980في عاـ 
 .2المستخدميف ك دمركا ممفات زبائف الشركة الرئيسية في ىذه العممية 

   كىذه الطبقة مف الشباب لدييـ قدر ال بأس بو مف الخبرة المعمكماتية، كمف ثمة فيـ       
يمارسكف مكاىبيـ في استخداـ الحاسب اآللي بغرض الميك أك ىكاية المعب مف أجل الكصكؿ 
إلى نظـ المعمكماتية سكاء الخاصة بالكزارات أك الشراكات العمالقة أك الشركات التجارية أك 
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المؤسسات المصرفية،كقد يتطكر األمر بالنسبة ليذه الفئة مف الشباب خاصة إذا كاف بينيـ 
مف لديو عمـ ك معرفة بعممية البرمجة،كمع ذلؾ فيؤالء الشباب تككف غايتيـ في النياية 
مجرد التسمية كالمالحظة كليس لدييـ كأصل عاـ دكافع الرتكاب أفعاؿ إجرامية كلكف ال 

يجب أف نستخف بيا ألف خطر االنزالؽ ىذه الفئة إلى احتراؼ األفعاؿ غير المشركعة ك 
ارتكاب الجرائـ المعمكماتية ىك احتماؿ قائـ ، كعندئذ يتحكؿ مف مجرد ىاكي صغير لألفعاؿ 

 .1غير المشركعة إلى محترؼ ليا 

ذا كاف مف السيل تصكر اإلجراـ العنيف المكجو ضد النظاـ المعمكماتي  كالذي           كا 
يتجسـ في إتالؼ الحاسب اآللي أك الدعائـ الممغنطة ، كالذي قد يحدث أحيانا في إطار 

األفعاؿ اإلرىابية ، إال أنو ال يجب استنتاج أف اإلتالؼ المعمكماتي بحاجة إلى سمكؾ عنيف 
فيك ينشأ مف تقنيات التدمير الناعمة التي تتمثل في التالعب بالمعمكمات أك الكيانات 

المنطقية أك البيانات،األمر الذي يؤدي إلى تدمير البيانات كميا أك إتالفيا جزئيا أك تعيبيا 
أي تككف مكجكدة كلكف بصكر مكجكدة،يصنف ىذا النكع ضمف نكابغ المجرميف الذيف يخشى 
عمييـ التحكؿ مف مجرد اليكاية إلى االحتراؼ في أفعاؿ اختراؽ النظـ ، كما قد تتربص بو 
منظمة غير مشركعة تعتمد المعمكماتية في جرائميا كتقـك بتجنيده األمر الذي يجعمو مجرما 

 . 2معمكماتيا محترفا 

  (الجماعات اإلرىابية أو المتطرفون  )الطائفة الثالثة : الفرع الثالث

ظاىرة مف ظكاىر االضطراب السياسي في العصر   اإلرىاب اإللكتركني ىك       
الحديث،كعمى الرغـ مف أف اإلرىاب أي العنف السياسي ضد الشعب كالبد مف القكؿ ىنا أف 
مفيـك اإلرىاب ىك مفيـك نسبي متطكر يختمف مف مكاف إلى أخر كمف فرد إلى أخر كمف 

عقيدة أك إلى أخر،كليذا فمف الصعب أف نقر أك نقكؿ بكجكد مفيـك كاحد لإلرىاب أك 
. لمجريمة السياسية أك لمعنف السياسي يمكف أف قبل بو الجميع 

                                                           

.35،36ص  المرجع السابق، ككاش أنيسة ،السمكؾ اإلجرامي المعمكماتي، بف منصكر صالح ، 1  
،دار الفكر 2006، 01عبد الفتاح بيكمي حجازي،مكافحة جرائـ الكمبيكتر كاإلنترنت في القانكف العربي النمكذجي،ط  2 
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ك أيضا ىي االختراقات التي تككف جزءا مف جيد منظـ إلرىابييف إلكتركنييف،أك          
ككاالت مخابرات أجنبية،أك أي جماعات تسعى الستغالؿ ثغرات أمنية محتممة تستيدؼ ىذه 

 .النكعية مف اليجمات عادة، األىداؼ العسكرية غير المدنية

  كالتي تتككف مف مجمكعة األشخاص الذيف لدييـ معتقدات ك أفكار اجتماعية أك      
سياسية أك دينية ك يرغبكف في فرض ىذه المعتقدات بالمجكء أحيانا إلى النشاط اإلجرامي  

كيرتكز نشاطيـ بصفة عامة في استخداـ ضد األشخاص ك الممتمكات مف أجل لفت 
  1.األنظار إلى ما يدعكف إليو 

     كلقد بدأ اىتماـ الجماعات اإلرىابية، كخاصة التي تتمتع مف بينيا بدرجة عالية مف 
التنظيـ، االتجاه إلى نكع جديد مف النشاط اإلجرامي أال كىك الجريمة المعمكماتية فاعتماد 
المؤسسات المختمفة داخل الدكؿ عمى أنظمة الحاسبات اآللية في انجاز أعماليا كاألىمية 

القصكى لممعمكمات التي تحتكييا في أغمب األحكاؿ، قد جعل مف ىذه األنظمة ىدفا لجذب 
ف كاف متكقعا تزايدىا مستقبال   تمؾ الجماعات، حيث ال تزاؿ األمثمة في ىذا المجاؿ قميمة كا 
كمف األمثمة الشييرة في ىذا الخصكص قياـ إحدى الجماعات األكربية المعركفة في أكركبا 

 مركزا لممحاسبات اآللية خالؿ الثمانينات 60بتدمير مايزيد عف "The Red Brigades"باسـ 
 .2لتمفت األنظار إلى أفكارىا كمعتقداتيا

     ك المتطرفكف الفكريكف طائفة مف الناس نزلت بيـ عقكليـ إلى مستنقع الشطط في 
التفكير،متطرفكف ألفكارىـ ك أرائيـ،كمتجاكزكف بذلؾ كل الحدكد المعقكلة كالمقبكلة لمتحاكر 

كالنقاش،كذلؾ بخصكص قضية أك غاية ليس ليا عالقة بمصالحيـ الشخصية كىـ في سبيل 
تحقيق ما يعتقدكنو،عمى استعداد الرتكاب أنشطة إجرامية مختمفة ،كتخمف كراءىا أضرار 
جسيمة سكاء عمى أفراد مف المجتمع أك عمى قطاعات كاممة منو ىادفيف مف ذلؾ تحكؿ 
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المجتمع إلى األفضل مف كجية نظرىـ بدكف قيد أك شرط،كعمى ذلؾ يختمف المجـر العادي 
عف المجـر المعمكماتي المتطرؼ،فاألكؿ ال يبغي سكى تحقيق منفعتو الشخصية،أما الثاني 
فيككف مدفكعا ببعض البكاعث التي قد تككف ذات طبيعة سياسية أك اقتصادية أك تتعمق 

ك يمكف أف نشير ىنا إلى منظمة األلكية . 1بحقكؽ اإلنساف أك مرتبطة بشؤكف البيئة أك دينية
الحمراء االيطالية التي استيدفت المعمكمات المتعمقة ببعض الييئات، كمف ذلؾ اعتدائيا عمى 

 مما أدى إلى أضرار جسيمة دمرت – منذ بضع سنكات –مكتب المركر الرئيسي في ايطاليا 
معظـ المعمكمات الخاصة بالمكحات المعدنية ك رخص القيادة بما فييا النسخ االحتياطية ك 
ظل االيطاليكف لمدة عاميف متتالييف لـ يكف لدييـ أي مستند يثبت ممكيتيـ لسياراتيـ،أك لـ 

 2يكف لدييـ رخص قيادة صحيحة أك سميمة 

 (الحـــــــــــــاقدون أو الســـــــــــاخطـــون )الطائفة الرابعة : الفرع الرابع

        ىذه الطائفة يغمب عمييا عدـ تكفر أىداؼ ك أغراض الجريمة المتكفرة لدى باقي 
الطكائف،فيـ ال يسعكف إلى إثبات المقدرات التقنية ك الميارية ك بنفس الكقت ال يسعكف إلى 
مكاسب مادية أكسياسية إنما يحرؾ أنشطتيـ الرغبة باالنتقاـ كالثأر كأثر لتصرؼ صاحب 
العمل معيـ أك لتصرؼ المنشأة المعينة معيـ عندما اليككنكا مكظفيف فييا ،كليذا فإنيـ 

ينقسمكف إما إلى مستخدميف لمنظاـ بكصفيـ مكظفيف أك مشتركيف أكعمى عالقة ما بالنظاـ 
لى غرباء عف النظاـ تتكفر لدييـ أسباب االنتقاـ مف المنشأة المستيدفة في  محل الجريمة، كا 

 .3نشاطيـ 

            كما أف أعضاء ىذه الطائفة ال يتسمكف بالمعرفة التقنية االحترافية، كمع ذلؾ 
يشقى الكاحد منيـ في الكصكؿ إلى كافة عناصر المعرفة المتعمقة بالفعل المخصكص الذي 

ينكي ارتكابو، كتغمب عمى أنشطتيـ مف الناحية التقنية استخداـ تقنيات زراعة الفيركسات 
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كالبرامج الضارة، كتخريب النظاـ أك إتالؼ كل أك بعض معطياتو، أك نشاط إنكار الخدمة ك 
 .تعطيل النظاـ أك المكقع المستيدؼ إذا كاف مف مكاقع االنترنت

           بالرغـ مف أف سمات ىذه الطائفة تضعيا مف حيث الخطكرة في مؤخرة جميع 
الطكائف إذ ىـ أقل خطكرة مف غيرىـ مف مجرمي التقنية، لكف ذلؾ ال يمنع أف تككف 

 .1األضرار التي ألحقت خسائر فادحة بالمؤسسات المستيدفة 

ك غالبا ما يطمق عمى ىذه الفئة المنتقمكف ألف صفة االنتقاـ ك الثأر ىك ما            
تتميز بو عف بقية الطكائف، كىي الباعث لتصرفاتيـ، ألنيا تنطمق ضد أصحاب العمل، 

 .كالمنشآت التي كانكا يعممكف بيا، انتقاما مف رب العمل عمى سكء تقديره ليـ

ك يرى بعض الباحثيف أف أىداؼ كأغراض الجريمة غير متكفرة لدى ىذه الطائفة،           
فيـ ال ييدفكف إلى إثبات قدراتيـ التقنية ك مياراتيـ الفنية، كال يبغكف تحقيق مكاسب مادية 
نكار أفعاليـ كال  أك سياسية ك ال يفاخركف أك يجاىركف بأنشطتيـ بل يعمدكف إلى إخفاء كا 

يكجد تحديد فئة عمرية ليـ، كأغمب أنشطتيـ تتـ باستخداـ تقنيات زراعة الفيركسات كالبرامج 
الضارة لتخريب األنظمة المعمكماتية، أك إتالؼ كل أك بعض معطياتو أك المكاقع المستيدفة 

  2.مف اإلنترنت

 (مجرمو الكمبيوتر المحترفون  )الطائفة الخامسة: الفرع الخامس

         تتميز ىذه الطائفة بسعة الخبرة ك الكفاءة ك اإلدراؾ الكاسع لمميارات التقنية، كما 
تتميز بالتنظيـ كالتخطيط لألنشطة التي ترتكب مف قبل أفرادىا، كلذلؾ فإف ىذه الطائفة تعد 
األخطر مف بيف مجرمي التقنية حيث تيدؼ اعتداءاتيـ باألساس إلى تحقيق الكسب المادي 
ليـ أك لمجيات التي كمفتيـ ك سخرتيـ الرتكاب جرائـ نظـ المعمكمات كما تيدؼ اعتداءات 

 .بعضيـ إلى تحقيق أغراض سياسية كالتعبير عف مكقف فكري أك نظري أك فمسفي 
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        يتـ تقسيـ أفراد ىذه الطائفة إلى مجمكعات متعددة إما تبعا لتخصصيـ بنكع معيف 
مف الجرائـ أك تبعا لمكسيمة المتبعة مف قبميـ في ارتكاب الجرائـ فمثال نجد طائفة محترفي 
التجسس الصناعي ك ىـ أكلئؾ الذيف يكجيكف أنشطتيـ إلى اختراؽ نظـ المعمكمات التابعة 
لمشركات الصناعية ك التجارية إما لحساب أعماؿ يقكمكف بيا بذاتيـ أك في الغالب لحساب 

 .1منافسيف آخريف في السكؽ ك أحيانا لحساب مجمكعات القرصنة الدكلية 

        فنجد مثال طائفة مجرمي االحتياؿ ك التزكير،كىؤالء ىـ الطائفة التي تككف أغراضيا 
متجية إلى تحقيق مكسب مادي كاالستيالء عمى أمكاؿ اآلخريف كضمف ىذه الطائفة أيضا 
ثمة تقسيمات عديدة فمنيـ محتالك شبكات الياتف ك محتالك االنترنت كغير ذلؾ،كحتى في 
الطائفة الفرعية تتكفر تخصصات لبعضيـ كأف يكجو الشخص أنشطتو االحتيالية إلى قطاع 

المزادات البضاعة ك المنتجات عمى االنترنت أك في ميداف االستيالء عمى أرقاـ بطاقات 
االئتماف كاالتجار بيا،إلى جانب المعرفة التقنية المميزة كالتنظيـ العالي كالتخطيط لألنشطة 

 .2المنكي ارتكابيا 

     كالجرائـ المعمكماتية ليا خطكرة خاصة نظرا لمتقنية العالية المستخدمة في ارتكابيا ، ك 
 .غمكض شخصية مرتكبييا 

       كيتعيف مالحظة انو مف الصعكبة تصكر ما إف كنا في مكاجية مجرميف حقيقييف  
كذلؾ بالنسبة لجزء مف مرتكبي أفعاؿ غش المعمكماتي، سيما كأف ىؤالء في بداية ارتكابيـ 
ليذه األفعاؿ يبدكف نشاطا ممحكظا،بل كثيرا ما ينظر غمييـ بكصفيـ مستخدميف مثالييف 

كيشغل الغالبية منيـ مراكز قيادية، كيتمتعكف عالكة عمى ذلؾ بثقة كبيرة  في مجاؿ عمميـ، 
 .ككثيرا ما يقكمكف بتغيير كظائفيـ أثناء نشاطيـ الحرفي 
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 – مرتكبي الجريمة المعمكماتية –    كيمكف القكؿ أف السمات الخاصة بيؤالء األشخاص 
تتطابق كثيرا مع التقنية التي يستعممكنيا أكثر مف تطابقيا مع مصالح المنشآت التي يعممكف 

 1.بيا

        ىذه الفئة تعكس اعتداءاتيـ ميكالت إجرامية خطيرة تنبئ عف رغبتيا في إحداث 
التخريب، كيتميز ىؤالء بقدراتيـ التقنية الكاسعة ك خبرتيـ في مجاؿ أنظمة الحاسكب 

كالشبكات، كىـ أكثر خطكرة مف الصنف األكؿ، فيـ يستخدمكف برامج التقنية في محاكالت 
الختراؽ األنظمة كاألجيزة لمحصكؿ عمى المعمكمات السرية أك القياـ بعمميات تخريبية 

معينة، كاختراؽ مزكدات الشركات لحذؼ ك إضافة المعمكمات أك لمجرد اإلطالع عمييا أك 
لمدخكؿ إلى مزكدة خدمة االنترنت كالتالعب بمحتكيات الصفحة أك االستيالء عمى أرقاـ 

البطاقة االئتمانية ك استخداميا،ككذا القياـ بمحاكلة إزالة أكفؾ الحماية التي تصنعيا شركات 
 .2إنتاج البرمجيات عمى برامجيا لمنع عمميات النسخ غير القانكني 

         كما تعرؼ ىذه الطائفة بالمجرميف البالغيف أك المخربيف المينييف ك الكراكز التي 
 ك التي تتميز بسمات كخصائص محددة ، أنيـ ذكي مكانة في 45-25تتراكح أعمارىـ بيف 

 . المجتمع ك أنيـ دائما ما يككنكا مف المتخصصيف في مجاؿ التقنية اإللكتركنية

 نستخمص مف خالؿ الفصل الثاني تحيد مفيـك المجـر المعمكماتي مف خالؿ 
التطرؽ إلى المجـر المعمكماتي الطبيعي ك المعنكي ، باإلضافة إلى تحديد السمات التي 
يتصف بيا المجـر المعمكماتي كالتي تميزه عف المجـر التقميدي العادي، فتبيف أف ىناؾ 

خصائص غير مكجكدة في المجـر العادي كاستعماؿ العنف مثال، حيث أف المجـر 
 .المعمكماتي ىك مجـر البصمة الناعمة كما يقاؿ عنو
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      ثـ استرسمت بذكر تصنيفات المجـر المعمكماتي كأنماطو المختمفة، مف خالؿ عرضيا 
بالتفصيل في الفركع أعاله تبعا لكل نمط ك نمكذج ىناؾ ميزات ك صفات تميزه عف نظيره 
كتجعمو إما األخطر إجراما أك األقل خطكرة،ثـ إنيـ جميعيـ يتأثركف كيؤثركف في المجتمع 

 .  بشكل سمبي ضار أكثر مما ىك إيجابي نافع

    كبصرؼ النظر عف ىذا كمو، فإف دراسة المجـر المعمكماتي بكل مايحيط بو مف سمككات 
إجرامية ساىمت في تفسير ارتكاب ىذا النكع مف الجرائـ بالتحديد كدكافع كقكعيا  كمنو إيجاد 

 .الحمكؿ المناسبة لمكافحتيا كالتصدي ليا كحتى التقميل منيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

أف ىذا النكع مف المجرميف يعد  تجمى لنا مف خالؿ دراستنا لممجـر المعمكماتي،
ذلؾ لما يتميز بو مف سمات كالذكاء كالميارة تمكنو مف  ،عمى المجتمع ك الدكلة األخطر 

إلحاؽ أضرار كبيرة في كقت كجيز كدكف إحداث أي فكضى أك استعماؿ أسمحة أك حتى 
. جريمتوالمجكء إلى العنف الذي يستعيف بو  عادة المجـر التقميدي لتنفيذ 

 أىميا لعل خصائص بعدة التقميدية ئـجرااؿ عف متميزة المعمكماتية الجريمة أف كبما
 عند العنف الستخداـ تحتاج ال التي اليادئة ـرائالج بخاصية أنفردىاك   لمحدكد العابر طابعيا
ك صعكبة اكتشاؼ أثار ىذه الجريمة المستحدثة بما أنيا  انعداـ إلى أدى ما ىذا ,ارتكابيا

 .الجريمة ىذه أثار اكتشاؼ صعكبة كأترتكب في عالـ افتراضي عادي، 
كرغـ الدراسات كاألبحاث التي أجريت في ىذا المجاؿ غير أنو ال يمكف حصر 

خطكرة ىذا مجـر المعمكماتي فيما تـ التكصل إليو ألنو قادر عل خمق أشياء جديدة في أي 
 .كقت كمتى ما سنحت لو الفرصة أك دفعت بو الحاجة إلى ذلؾ

كبعد إجراء ىذه الدراسة الحظنا أف المجـر المعمكماتي ينفرد عف المجـر التقميدي 
كيختمف عنو مف حيث سمات كالدكافع اإلجرامية التي دفعت بو إلى كلكج عالـ الجريمة أك 

بالنظر إلى السمكؾ اإلجرامي لممجـر المعمكماتي الذي يتخذ مف تقنية المعمكمات كأداة 
مساعدة الرتكابو أفعالو المجرمة، حيث يظير ذلؾ جميا في جرائـ العبث بنظـ المعمكمات 

 كحرمة الحياة الخاصة مف خالؿ التجسس عمى البيانات الشخصية لألفراد 

 :نتائج الدراسة

  تعددت كتنكعت تعاريف الجريمة كالمجـر كل مف منظكره الخاص كحسب تخصصو
القانكف، لكف ىناؾ إجماع في ككنيا خطر ييدد المجتمع  عمـ النفس، عمـ االجتماع،

 .كيجب كضع حد لو عف طريق الجزاء كالعقاب
  كراء المجـر دكافع اجتماعية كأخرى كامنة في داخمو إلى جانب أسباب بيكلكجية

 .تدفعو الرتكاب الجرائـ 



 

 

 

  دراسات كأبحاث عمماء النفس كاالجتماع ساىمت في تحميل شخصية المجـر العادي
كا عطاء جانب إنساني ليذا المجـر مف خالؿ إيجاد الذرائع لو لتفسير ارتكابو لجريمة 

 الخ ...كردىا إلى أسباب اختمفت بيف مجـر العاطفة كمجـر بالميالد 
  يختمف المجـر التقميدي عف المجـر المعمكماتي في ككف أف األكؿ يميل في تنفيذ

ينفذ جريمتو بمجرد  (المجـر المعمكماتي)إجرامو إلى استعماؿ العنف، بينما الثاني
 .لمسات ناعمة عمى الحاسب اآللي 

   المجـر المعمكماتي عمى دراية بآليات استخداـ جياز الكمبيكتر كذكاء كميارة كمعرفة
 .ما يسيل عميو ميمة العبث بنظـ المعمكمات

 المجـر المعمكماتي خطر يكاجو العالـ كراء الشبكة المعمكماتية. 
  طكائف المجـر المعمكماتي كضحت لنا أف ىذا المجـر ال ينحصر في فئة عمرية

 .فالمجـر المعمكماتي قد يككف طفال عابثا كما قد يككف رجال بالغا, معينة
  سمككات المجـر المعمكماتي أكدت لنا أنيا قادرة عمى أف تصنع الفارؽ في شخصية

 .(المجـر المعمكماتي )ىذا المجـر 

 :التوصيات

  ضركرة الخكض في دراسة الجريمة المعمكماتية مف خالؿ التطرؽ إلى مرتكبيا كىك
 . المجـر المعمكماتي كدراسة خاصة كليس فقط دراسة الجريمة المعمكماتية بشكل عاـ

  كجكد المجـر المعمكماتي في المجتمع الدكلي خطر ييدد األمف في العالـ لذلؾ ال بد
 .مف التطرؽ لو بشكل معمق في الدراسات مف حيث  مخاطره ك أثاره السمبية 

 ك كأنو يقـك (المجـر المعمكماتي)االبتعاد عف تقديـ الشكر كالثناء كالمفاخرة بيذا المجـر
 .بانجاز عظيـ يفيد البشرية

  في حالة ما إذا كاف المجـر مزيجا بيف كل األصناؼ التي سبق ذكرىا في الفصل
الثاني يستكجب التحكـ في زماـ األمكر بعقالنية ألف الشدة لف يجدي معو نفعا فقد 



 

 

 

تمتد خطكرتو لحد المساس بأمف الدكلة كالتجسس عمى أجيزتيا كمخابراتيا العسكرية 
 .أك ضرب اقتصادىا في السكؽ العالمية لذلؾ يتكجب التفطف ك التعامل بسالسة 

  يستحيل القضاء عمى المجـر المعمكماتي التصالو المباشر بتقنيات التكنكلكجيا
لذلؾ يجب عمى الدكلة كضع , المتطكرة إال عف طريق القضاء عمييا كىذا مستحيل

 .قكانيف صارمة كمشددة لمرتكبي ىذا النكع مف الجرائـ بيدؼ تحقيق الردع الخاص
  تكجب األخذ بعيف االعتبار الظركؼ المحيطة بالمجـر كمعرفة أسباب ارتكابو

لمجريمة سكاء أكاف مجرما عاديا أك معمكماتيا مع عدـ التساىل فيما كاف السبب 
 .تافيا
  إنشاء مراكز تختص بدراسة الجكانب النفسية كاالجتماعية المحيطة بالمجـر عمى

 . الصعيد الكطني
 دراسة إمكانية اعتبار الشخص المعنكي االعتباري ضمف فئات المجـر المعمكماتي. 
  إمكانية تشديد العقاب عمى المجرميف في مجاؿ المعمكاتية عندا يشكمكف عصابات

  .إجرامية
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 مــلخص المذكرة

 

كيختمف المجـر العادي عف المجـر المعمكماتي أك كما يحمك  يختمف اإلجراـ باختالؼ نكع الجريمة،    
نظرا الرتباطو بتقنيات الحاسب اآللي ك الشبكة العنكبكتية كتمكنو مف  "المجـر الرقمي" لمبعض تسميتو ب

عمى غرار  لتمتعو بقدر كبير مف الميارة كالذكاء كمعرفة تمكنو مف الكلكج إلييا بسيكلة، التالعب بيا،
ذا كاف المجـر العادي يقكـ بتنفيذ جريمتو بكاسطة  المجـر العادي الذي يميل إلى استعماؿ العنف، كا 

أسمحة كآالت حادة فالمجـر المعمكماتي ينفذىا بمجرد الضغط عمى زر كاحد بنعكمة يؤدي إلى إتالؼ نظـ 
 .المعمكمات برمتيا كشل حركتيا نيائيا 
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