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ملخـــــــــــــص
يشهد العالم ارتفاعا ً كبيراً في عدد الجرائم اإللكترونية وذلك سبكباع عديكده ها هكا اإلنترنكه والهواتكم ال

ولكة وتطبيقكا

التواصل االجت اعي التي هصب ه في متناول الج يع ،اسمكر الك أ هفكر جكرائم اتتكزا إلكترونكي ت كدي يوميكا ً ويقكع تاكببها
مئا الض ايا ال ين يتعرضون لتهديد وترايب تنشر معلوما خاصة عنهم هو تنشر صور ومقاطع فيديو خاصكة تهكم مقاتكل
دفع مبالغ طائلة من اسموال.
يتناول ا ا الب ث ظااره مات دثة واي ظااره جري ة االتتزا اإللكتروني ،ويكتاب ا ا الب ث ها يته من الطبيعة
الخاصة لتل الجري ة التي هصب ه تختلم تاختالف الوبيلة اإللكترونية التي ي كن من خاللها الوصول إلى معلوما
برية هو حاابة عن الض ايا ،واو اسمر ال أ يكشم عن مدى ال اجة لوجود تشريع يواكب التطور ال ل وظ لصور
وهن اط الجرائم االلكترونية بواء في ا يتعلق ت رتكبيها ،وهدواتها هو هباليبها وطرق ارتكاتها.
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 وبتتم معالجته من خالل ثالثة مباحث،واعت د ا ا الب ث على اسبلوع الوصفي الت ليلي في ج ع وت ليل ال قائق ال تعلقة
 وتُكشم لنا موقم ال شرع اإلماراتي لجري ة االتتزا االلكتروني من حيث التجريم،بتُبيّن لنا طبيعة االتتزا االلكتروني
.والعقاع
 ويطلق عليها الجرائم الناع ة،وت ثله هام نتائج ا ا الب ث إلى هن جري ة االتتزا اإللكتروني تُعتبر من الجرائم ال ات دثة
 ك ا هنها قد تتابب في حدوي، واي جري ة يصعب إثباتها حيث من الاهل هن ت ى آثاراا تاهولة،التي تخلو من العنم
.جرائم تعداا كالقتل هو الارقة
،منها ضروره ابت رار نشر الوعي تين هفراد ال جت ع

وهخيراً هوصينا من خالل ا ا الب ث على مج وعة من التوصيا

.وتشجيع من يتعرض لالتتزا تاإلتالغ عن الجري ة وبط تأمين برية لل جني عليه حتى ال ي جم عن اإلتالغ
. مجرم، ض ية، قانون، تكنولوجيا، عقوتة، تهديد،  اتتزا، جري ة الكترونية:كلمات دالة

Criminal confrontation of electronic extortion with criminalization and punishment (in light
)of the provisions of UAE legislation

Summary
The globe is witnessing a large volume of electronical crimes for so many reasons amongst
which is the internet, mobiles and different applications of social media which is now can be
in the reach of all, that led to electronical blackmailing crimes every day, hundreds of victims
are subject to threats and terrorise by publishing their private formations or by publishing their
personal pictures or videos and compelled to pay huge amount of money.
This research addresses recent phenomena which is the electronical blackmailing, this
research gains it’s importance from the specific nature of that crime, which either according to
the electronic mean through which one can have access to sensitive confidential information
about the victims, therefore raised a need for legislation that catch up with the development in
types and kinds of electronical crimes whether related to the criminals, tools, types, and it’s
means of act.
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This research depends on the analytical descriptive manner in gathering and analyzing the
facts related, which shall be treated through 3 chapters which shall explain the nature of the
electronical blackmailing and discover the Emirati legislator’s point of view towards the
electronical blackmailing from both sides of criminalization and punishment.
The most important results of this research conclude that, the crime of electronical
blackmailing is one of the most recent crime which refers to it as soft crimes without violence
and which is hard to prove and easy to hide its trucks thus it might consequently lead to other
crimes like murder or theft.
At last we recommends through this research a bundle of recommendations amongst which is
the necessity to raise continues awareness between society members and to encourage, those
subject to blackmailing to report the crime in a confidential manner, so they will not hesitate
to report the afore-said crime.

Keywords: Electronical crime, blackmailing, threat, punishment, technology, law, victim,
criminal.

المقدمـــــــــة
، وعلكى رهبكها اسمكن تاعتبكارة حاجكة هبابكية،إن تناء ال ضاره وتشييداا يعت د على ج لة من الضرورا للبناء والتطكوير
 فالشكعور تعكدم اسمكان واالط ئنكان مكن. وي تل حضاره قادره على التأثير في اإلناكان والبشكرية،ومرتكز لبناء مجت ع بليم
.)53: ص، 1002 ،م بطا الع ل البناء سأ مجت ع (الج يلي
 ك ككا ُ ك ّرعه الجككزاءا، وقككد ُ ك ّرعه الجككزاءا ل ارتتهككا والقضككاء عليهككا،عرفككه ال جت عككا القدي ككة ظككااره اإلجككرام
مكن الياكير

 ولكي،ال ترتبة على مخالفة تعض اسعراف ال لية والقواعد التي ترااا الج اعة ال مكة لوجوداكا وابكت راراا

 ولكن من ال تفق عليه هن ا ة الظااره قدي ة قكدم ال جت كع البشكرأ نفاكه منك هن،ت ديد تل الفتره التي ظهر فيها الجري ة
ككرع اإلناككان يعككيط فككي نطككاق العشككيره هو القبيلككة رطككم عككدم وجككود بككلطا وممباككا ربك ية فككي تككاد اسمككر كككالبولي
 وإن كانككه قكد تطكور تلك ال مباكا تأ ككال وصككور مختلفكة انعكابكا ً للتاييككرا التكي هصكاته ذلك،وال كاكم والاكجون
.)3: ص،1000 ، جعفر:ال جت ع في عالقاته االقتصادية والفكرية والدينية(د
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وقد هصبح اإلنترنه هام وبيلة إعكالم متعكدده ال هكام ،تين كا تراجكع الكدور الك أ تلعبكه وبكائل اإلعكالم التقليديكة اسمكر الك أ
يبرر القوه الكامنة وراء التأثير الع يق لتكنولوجيكا االعكالم اإللكترونكي ال كديث (احصكائيا اعكالم الكترونكي ،متكوافره علكى
ال وقع .)http://www.internetworldstats.com/stats5.htm :
وال أ هظهر لنا هن ط جرمية جديده هفر تها الجري ة اإللكترونيكة فكي مجكال االتصكاال وتكنولوجيكا ال علومكا  ،وهصكب ه
اك ة الجككرائم خطككراً ممرقًككا لل جت ككع الككدولي وال لككي علككى الاككواء .ولعككل االتتككزا اإللكترونككي كككان مككن اسن ككاط الجرميككة
ال ات دثة والتي قد توصم تأنها ذا طبيعة معقده في طرق ارتكاتهكا وفكي وبكائل كشكفها ،وعليكه ككان التكد مكن ال زيكد مكن
الدرابا التي تهدف إلى كشم مدى ال الئ ة القانونية ل واجهة جري ة االتتزا اإللكتروني.

أهمية الدراسة:
تك ن ها ية ا ة الدرابة في تناولها لظااره مات دثة واي ظااره الجرائم اإللكترونية وخاصة جري ة االتتزا اإللكتروني،
فالتطورا التكنولوجية على الرطم من آثاراا اإليجاتية إال هن لها العديد من الالبيا التي تهدد همن وابتقرار ال جت ع لي
على ال اتوى الفردأ تل على ال اتوى االجت اعي ك ل  ،فرطم التاييرا

االجت اعية التي تشهداا ال جت عا

وال ديثة منها ،إال هن ا ة الظااره تقيه م ل اات ام ال شرع ل ا تُثيرة من اضطراع في العالقا

القدي ة

اإلناانية واإلجت اعية،

ول ا تشكله من تهديد يقع على بلطة الدولة والقانون.
ويُضاف ل ل هن العالم يشهد ارتفاعا ً كبيراً في عدد الجرائم اإللكترونية وذل سبباع عديده ها هكا اإلنترنكه والهواتكم
ال

ولة وتطبيقا التواصل االجت اعي التي هصب ه في متناول الج يع ،إضافةً إلى تطور البرمجيا الهائل والتي تاكاعد

على قرصنة البيانا واالحتفاظ تها هو حتى ابترجاعها ،اسمر ال أ هفر جرائم اتتزا إلكتروني ت كدي يوميكا ً ويقكع تاكببها
مئا الض ايا ال ين يتعرضون لتهديد وترايب تنشر معلوما خاصة عنهم هو تنشر صور ومقاطع فيديو خاصكة تهكم مقاتكل
دفع مبالغ طائلة من اسموال.
وتكتاككب ا ك ة الدرابككة ها يتهككا مككن الطبيعككة الخاصككة لجري ككة االتتككزا اإللكترونككي ،والتككي هصككب ه تختلككم تككاختالف
الوبيلة اإللكترونية التي ي كن من خاللها الوصول إلكى معلومكا بكرية هو حاابكة عكن الضك ايا ،ولعكل اك ة الوبكائل تنكتج
يوميا ً وتشكل مضطرد جداً ،فتطبيقا التواصل االجت اعي وااللكتروني تعدد تشكل كبير ومخيم .ومن انكا جكاء ها يكة
وجود درابة تاتقصكي مالءمكة التشكريعا ال اليكة وابكتيعاتها للتاييكرا والتجديكدا علكى ماكتوى التجكريم والعقوتكة لتلك
الجري ة.

إشكالية الدراسة:
هفر

وبائل اإلعالم اإللكتروني العديد مكن الجكرائم ال اكت دثة التكي تاكتخدم وبكائل وهبكاليب تكنولوجيكة مبتككره لكم تككن

مألوفة في ال جت ع اإلماراتي ،اسمر ال أ يكشم عكن مكدى ال اجكة لوجكود تشكريع يواككب التطكور ال ل كوظ لصكور وهن كاط
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الجرائم اإللكترونية بواء في ا يتعلق ت رتكبيها ،وهدواتها هو هباليبها وطرق ارتكاتها ،واو مكا يُبكرر إلاكاء القكانون االت كادأ
االماراتي رقم ( )1لانة  1002في أن مكاف ة جرائم تقنية ال علوما ،
وابت داي قانون جديد في بنة 1021م في أن مكاف ة جرائم تقنية ال علوما وال أ تم تعديله ت وجكب القكانون االت كادأ
رقم ( )21لانة  ،1022وتعضا ً من التعديال التي ا ت لها القانون االت ادأ لعام  1022تشأن الجرائم االلكترونية.
كالل حككول مككدى فعاليككة ال واجهككة التشككريعية فككي ال ككد مككن جككرائم
وتت ثككل إ كككالية اك ة الدرابككة فككي م اولتهككا إلثككاره تاك م
االتتزا اإللكتروني ،وما إذا كان ال شرع اإلماراتي قد هفرد قواعد خاصة في مكاف تها بواء في التجريم ذاته ،هو في فرض
الجزاءا على مرتكبيها ،هم هنه بار في فل القواعد العامة.

تساؤالت الدراسة:
ت اول ا ة الدرابة ال الية اإلجاتة عن التاالال اآلتية:
 -2ما اي طبيعة االتتزا اإللكتروني وما اي جري ة االتتزا اإللكتروني؟
 -1ما او دور التشريع اإلماراتي في مواجهة جرائم االتتزا اإللكتروني من حيث التجريم؟
 -5ما دور التشريع اإلماراتي في مواجهة جرائم االتتزا االلكتروني من حيث العقاع؟

منهج الدراسة:
تعد ا ة الدرابة ن طا ً من الدرابا

الكشفية االبتطالعية ،حيث لم يجد الباحث في حدود عل ه هية درابة قانونية تناوله

ا ا ال وضوع على ماتوى دولة اإلمارا

العرتية ال ت ده من قبل ،وتعت د ا ة الدرابة على اسبلوع الوصفي الت ليلي

في ج ع وت ليل ال قائق ال تعلقة ت وضوع الدرابة.

خطة البحث:
بتتم معالجة ا ا ال وضوع من خالل تقاي ه إلى ثالثة مباحث ،حيث بيتطرّ ق ال ب ث اسول إلى تيان طبيعة االتتزا
اإللكتروني ،والثاني إلى مواجهة ال شرع اإلماراتي لجري ة االتتزا اإللكتروني من حيث التجريم ،واسخير إلى مواجهة
ال شرع اإلماراتي لجري ة االتتزا اإللكتروني من حيث العقاع.
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المبحث األول
طبيعة وماهية االبتزاز االلكتروني
تمهيد:
مع التطور التكنولوجي الاريع ال أ وصله إليه طالبية تلدان العالم ،هصبح تإمكان هأ خص واو في مكانكه ال صكول
على طايته وما ياعى إليه ،وذل من خالل تصفح مئا ال واقع اإلخباريكة وآالف مكن ال تكاجر اإللكترونيكة ،وطيراكا العديكد
مككن وبككائل التواصككل االجت ككاعي التككي اجتاحككه القلككوع قبككل العقككول ،ومككن انككا ظهككر تعككض ال اربككا هو ال شكككال
ال رتبطة تابتخدام اإلنترنه والتي طد تزداد يوما ً تعد يوم وذل تابب ابتاالل تعض الج اعا اإللكترونية له ة الوبائل
وحااتاتها واتتزا هص اتها تهدف ج ع اسموال.
ويعتبككر االتتككزا اإللكترونككي هحككد هكبككر ال خككاطر التككي تواجككه ماككتخدمي ككبكة اإلنترنككه واسجهككزه ال كيككة ،فقككد يككمدأ
االتتزا اإللكتروني إلى حدوي مشاكل ممثره على الفرد ت اتوياتها النفاية واالجت اعيكة وخصوصًكا فكي مجت عاتنكا العرتيكة
ال ت اكة تعاداتها وتقاليداا (عبدال جيد.)1022 ،
ك كا وت تكا جري كة االتتككزا اإللكترونكي تخصوصكية واخككتالف كبيكرين عكن جري كة االتتككزا التقليديكة ،واك ة الخصوصككية
وذاك االختالف إن ا مرجعه إلى الطبيعة ال يزه لتل الجري ة ،حيث هنها تتم في مارح جري ة افتراضكي ،يكتنفكه الا كوض
والتخفي ،وتختلم هدلته عن تل اسدلة ال ل وبة في مارح جري ة مكادأ ،حيكث تعتبكر جري كة االتتكزا اإللكترونكي صكوره
من صور الجرائم اإللكترونية التي تُرتكب في مارح جري ة ت دة نقاط االتصال والتكنولوجيا الرق ية ،واك ا االخكتالف تكين
الجري تين التقليدية واإللكترونيكة يجعكل طكرق ارتككاع جري كة االتتكزا االلكترونكي تعت كد علكى وبكائل التكنولوجيكا ال ديثكة
تشكل هبابي.
وكك ل فككالا وض الك أ ي ككيط تجري ككة االتتككزا اإللكترونككي منك تدايككة تنفيك ا ك ة الجري ككة وحتككى ت امهككا ،ي ثككل ت ككديا ً
صارخا ً ومقلقا ً في ذا الوقه همام جها الضبط الجنكائي والقضكائي ،ويُطكال اك ا الا كوض تعريكم وهرككان الجري كة ،م كا
هظهر اختالفا في تعريفا ا ة الجري ة ،وإن تالقه ج يعها في ابتخدام التكنولوجيا والواقع االفتراضي ك اكرح جري كة،
وامتالك مرتكبها ل هارا وصفا مت ايزه عن ال جرم تشكله التقليدأ.
المطلب األول
مفهوم االبتزاز االلكتروني وأنواعه
يشهد العالم ثوره معرفية وتكنولوجية اائلة هبفر عن ظهور وبكائل التقنيكا ال ديثكة التكي ككان لهكا الكدور فكي تاكهيل
حياه البشر وطوّرتها تشكل وفّر عليهم الكثيكر مكن الوقكه والجهكد ،وعلكى الكرطم مكن إيجاتيكا تلك الوبكائل التكي ال تعكد وال
ت صى إال هنها هوجد تعض الالوكيا واسن اط الالبية منها "الجرائم االلكترونية" واكو هكثكر هنكواع الجكرائم انتشكاراً فكي
وقتنا ال الي.
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ومن ال تفق عليه هن االتتزا االلكتروني كفعل جرمي يرجع إلى هصله اللاوأ ،وتأبياا ً على ا ا ال نطلق فأننا التكد لنكا
من التعريج على مفهوم االتتزا لاةً واصطالحا ً وصوالً إلى ال فهوم القانوني لالتتزا اإللكتروني.
ُّ
والبز تفتح الباء اكو الاكلب ،ومنكه قكولهم فكي ال ثكل :مكن عك عز تك عز معنكاة مكن
فاالبتزاز في اللغة :مشتق من كل ة (تز )،
بلب ،وت عزة ُّ
يبزةُ تَ ًّزا :طلبه وطصبه ،وتَ عز الشي يَب ُُّز تَ ًّزا :انتزعه .وتَ عزة ثياته تَ ًّزا .وتَ عزة :حباه ،وحكي عن الكاكائي :لكن
طلب
َ
َ
يأخ ة هتداً ت عزهً مني هأ قاراً .واتتزة ثياته :بلبه إيااا (اتن منظور ،2111 ،ص.)512
وبالنسبببة لتعريببب االبتببزاز فببي االقببط

الفقهببي :فيُقصككد تكككه هخكك الشككي تجفككاء مككن طيككر رضككى صككاحبه (ه.د .قلعكككة

جي ،2111،ص ،)52وقد عرّفه تعض الفقهاء ال عاصرين تاآلتي:
 -2م اولة ت صيل مكابب مادية ،هو معنويكة مكن كخص ،هو ه كخاص :طبيعكي هو اعتبكارأ تكاإلكراة ،هو التهديكد تفضكح
بر من وقع عليه االتتزا .
 -1فرض هبلوع التهديد تالفعل ،هو الترك لل صول على مكابب من خص ،هو جهة م نوعة رعا ً وعقالً.
ويمخ على ا ا التعريم ذكر الارض الاالب من االتتزا  ،واو ال صول على مكابكب بكواء كانكه اك ة ال كابكب ماديكة
هو مالية ،سنه قد يكون طرضه مجرد اسذى كتشويه ب عته ،هو من ياولة فعل ذل ته (اتن منظور، 2111 ،ص .)512
ومن الناحية القانونية :فقد تعدد وتنوعه التعريفا القانونية لالتتزا لكنهكا تكدور حكول معنكى واحكد وم كا عُكرف تكه
االتتزا  ،او القيام تالتهديد تكشم معلوما معينة عن كخص ،هو فعكل كيء لتكدمير الشكخص ال ُ هكدد إن لكم يقكم تاالبكتجاتة
إلى تعض الطلبا  ،وا ة ال علوما تكون عاده م رجة هو ذا طبيعة مدمره اجت اعيا ً (م ان ،1023 ،ص.)31 :
ويُعرف االتتزا ك ل تأنه ن ط جرمي يرتكز إلى تخويم اسفراد وتهديدام إلرطامهم على دفع مبالغ نقدية هو تقديم اس ياء
العينيككة ،فككي مقاتككل عككدم تعرضككهم لدي ك اء الجاككدأ هو النفاككي .وينطككوأ االتتككزا علككى ابككتخدام التهديككد تاإلي ك اء الجاككدأ
والنفاي واإلضرار تالا عة وال كانة االجت اعيكة مكن خكالل تلفيكق الفضكائح وإلصكاق الكتهم تهكم ونشكر هبكرارام م كا يجبكر
الشخص ال بت ّز على الدفع مجبراً وكاراًا ل ن ُّ
يبتزة ،وا ا الن ط الجرمكي يُعكد هحكد ككالً خطيكراً مكن ه ككال الفاكاد اإلدارأ
(لطفي، 1021 ،ص.)35 :
وقد يكون دوافع ارتكاع تل الجري ة اإللكترونية نفاية مت ثلة في نية ال بتز الرتكاع اك ة الجري كة ،هو ماديكة تطلبكه مقاتكل
مادأ نقدأ ،هو جناية ال هخالقية ،وك ا او معلوم تأن لجري ة االتتزا اإللكتروني هضكراراً نفاكية واجت اعيكة ،وهن طالبيكة
من يتعرضون لالتتزا هو التهديد يعانون من هعراض قلق حاد وهحيانا ً تصل إلى مرحلة الهلع والخوف الشديد واضكطراتا
في النوم واسكل وقلة التركيز ،وقد يصل اسمر هحيانا ً إلى الشعور تاإلحباط الشديد ونوتا البككاء وقكد ي صكل لكدى الضك ية
هفكار انت ارية رت ا تصل إلى االنت كار حاكب خصكية الضك ية وثقافتكه ،همكا تالناكب للضكرر االجت كاعي فهك ا يعت كد علكى
مدى ثقافة ال جت ع ال أ يعيط فيه وحاب جن

الض ية ،ف ثالً عنكدما تككون الضك ية امكرهه وفكي مجت كع م كافش هو متشكدد

رت ا يصل اسمر إلى النب هو الت قير هو الطرد وهحيانا يصل إلى القتل والضرر هحيانا يتعدى إلى عائلة الضك ية وقكد ياكت ر
إلى بنوا طويلة (هح د.)1022 ،
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وتتعدد أنواع االبتزاز اإللكتروني؛ وينقسم إلى(ال طيرأ:)1025 ،
 .2ابتببزاز مببادي :ويرتكككب اك ا النككوع مككن االتتككزا مككن خككالل طلككب مبككالغ ماليككة مككن الضك ية مقاتككل عككدم فضك ه وإفشككاء
هبرارة ،وترهينا فإن ا ا النوع عكاده مكا يرتكبكه مج وعكة مكن العصكاتا ال تخصصكين فكي جكرائم االتتكزا اإللكترونكي
وال تواجدين خارج تالد ال بتزين من هجل ال صول على اسموال التي يطلبونها ت وجب ع لية االتتزا ا ة ،م كا يجعكل
ع لية اكتشاف الجري ة والقبض على ال جرم ومقاضاته جنائيا ً به مات يلة.
 .1ابتزاز جنسي :ويرتكب من خالل إجبار الض ية على تقديم خكدما جناكية هو ارتككاع هفعكال جناكية مقاتكل عكدم كشكم
هبرارة هو نشر صور ومقاطع فيديو خاصة فيه ،وترهينا فإن ا ا النوع يُعتبكر مكن هخطكر وه كهر هنكواع االتتكزا البكي ا
عند النااء اللكواتي ينجرفكون تاكهولة إلكى طلبكا ال بتكز ،تفاديكا ً للفضكي ة التكي قكد تكواجههم فكي ظكل مجت عاتنكا العرتيكة
اإلبالمية ال افظة.
 .5ابتزاز منفعة :ويرتكب ا ا النوع اسخير من خالل إرطام الض ية على القيام تخدما هخرى طير مشروعة هو قد تككون
مشروعة إلى ح مد ما مقاتل عدم تث صور هو تيانا برية ،وهكثر الفئا عرضة له ا النوع مكن اإلتتكزا اكم اس كخاص
ذوأ ال ناصب ال اابة وصانعي القرار في ال جت ع.
وا ا ال يقتصر على تهديد اس خاص واتتزا ام الكترونيكا ً ،تكل هصكب ه انكاك كيانكا منظ كة للقرصكنة واتتكزا الشكركا
وال مباا في تى وهكبر دول العالم ،ففكي عكام 1023م تعرضكه  50كركة همريكيكة لاكرقة تياناتهكا والتهديكد تنشكر اك ة
البيانا مالم تدفع ماليين الدوالرا تال قاتل (الزعاتي ،1025 ،ص ، )22 :وقد تواله الجرائم ال شاتهة وابكت ر إلكى هن
انتشر تشكل كبير في مختلم دول العالم.

المطلب الثاني
اآلثار الخطيرة ل بتزاز االلكتروني وكيفية مواجهته
مخاطر جري ة االتتزا االلكتروني قكد تك ّدمر اسفكراد ونظكام ال جت كع تصكفة كليكة هو جزئيكة ،عنكدما يككون الاكرض مكن
ابتهداف الض ية او تدميراا هو ابتااللها هو تشويه بك عتها لت قيكق مصكالح وطايكا ال بتكز الشخصكية والتكي تككون علكى
حااع الض ية ،وا ة الجري ة ال

في هنها ع دية تمدأ إلى حدوي الكثير من اسضرار التي قد تكمثر تشككل بكلبي علكى

الفرد هو ال كومة ،واو ما يُبرر ترهينا تدخل ال شرع تان قوانين وهحكام خاصة له ا النوع من الجرائم.
ونظراً لكل ال يزا الخاصة تالشبكة العنكبوتية فقد هصكب ه الكثيكر مكن ال عكامال تُبكرم عبكر اإلنترنكه ،ذلك مكا جعكل
ا ة ال عامال عرضة سن تكون م ل اختراق وبرقة وقرصنة (واتتزا ك ل ) ،فاإلعالم اآللي ال أ ياتخدمه اسفراد فكي
مجال ال علوماتية او نفاه الك أ ياكتخدمه ال جرمكون لت قيكق مك رتهم الشخصكية (همكين ،1023 ،ص ،)3وفيهكا قكد ياكتخدم
ال بتز ض يته كأداه للجري ة ،تت ريضه على ارتكاع جري ة لصالح ال بتز كالارقة هو خالفه.
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وقككد ت تككد مخككاطر ا ك ة الجري ككة لككت
االجت اعي مثل "الفي

الض ك ية وهبككرته ،فككال يُخفككى علينككا مككدى التككأثير ال ك أ ت دثككه مواقككع التواصككل

توك ،تويتر ،اناتجرام" وطيراا من ال واقع ،التي تج ع العديد مكن الفئكا الع ريكة فكي ال جت عكا

ال ختلفكة ،وخاصككة فئككة ال ككرااقين واككم اسكثككر متاتعككة واسقككل إدرا ًكككا ل جريككا اسمككور ،وتالتككالي يقعككون فرياككة بككهلة لتلك
ال واقع االلكترونية ،خاصة هن جري ة االتتكزا اإللكترونكي بك ّخر اإلنترنكه وال واقكع االلكترونيكة ليُصكب ا وبكيلة للتخفكي
والت ويه وم اربة بلوكيا جرمية تهدف اإليقاع تاآلخرين واتتزا ام ،وا ا ترهينا ما يُ يّز اإلجكرام اإللكترونكي عكن الفعكل
اإلجرامي العادأ.
وعلى الصعيد االقتصاد الوطني ،فإن جري ة االتتزا االلكتروني قد تمثر تشكل كبير على اقتصاد الدول ،ف ا لم ناتطع
تأمين تُنيتنا الت تية اإللكترونية فإن كل ما ي تاجه ال جرم لتعطيل اقتصادنا ووضع حياتنا موضكع الخطكر اكو نقكرا تاكيطة
على جها ال ابوع واالتصال عن طريق اإلنترنه ،فالفأره ي كن هن تكون اآلن هكثر خطوره من الرصاص والقنبلة ،وا ا
مكا هدلككى تككه (المككار بك يث) رئكي

اللجنككة الفرعيككة ال اككمولة عككن الجري ككة فكي الكككونارل اسمريكككي للتككدليل علككى الخاككائر

االقتصادية التي قد تل ق تالواليا ال ت ده اسمريكية جراء ا ة الجري كة وطيراكا مكن الجكرائم ال علوماتيكة( .همكين،1023 ،
ص-55ص.)53
هما على ال اتوى االجت اعي ،فقد تمثر جري ة االتتزا االلكترونكي بكلبًا علكى الطبقكا االجت اعيكة فتزيكد الهكوه تينهكا
ت قدار ما ت ل من معلوما فيجد ال بتز الفضاء اإللكتروني مناخا ً مناببا ً له ،وخير وبيلة للوصول إلى مبتااة.
وعلى ال اتوى الايابي ،فإن العاتثين في بكة اإلنترنيه يجدون ضالتهم فكي م اربكة هبكاليب الضكاط الايابكي وابكتاالل
ا ة الشبكة في لت قيق م رتهم اإلجرامية والتي تتنابب مع مصال هم الخاصة.
وخالصة القول هن لجري ة االتتزا اإللكتروني آثار خطيره ،فهك ة الجري كة هصكب ه تاكاام فكي انهيكار القكدوه والتفكك
اسبرأ ال أ يصل حد الطالق ،م ا هصبح إحجام الشباع والفتيا عن الزواج وتأخرام همراً بببته فقد الثقة تابب ما يطفكو
علككى بككطح ال جت ككع مككن هبككرار مفضككوحة تاككبب اإلتتككزا  ،وتت ثككل اآلثككار النفاككية فككي حالككة االضككطراع النفاككي ،والقلككق،
والخوف ،واالكتئاع ال أ يتولد لدى ال جني عليه ،وتنتج عنه الشخصية العدوانية هو ال ضاده لل جت ع ،ك ا قد تصل اسمكور
إلى حد اقدام الض ية على االنت ار( .العتيبي.)1022 ،
ونظراً لتل اآلثار وال خاطر التي خلّفتهكا جري كة االتتكزا اإللكترونكي هصكبح مكن الضكرورأ هن تكتم مواجهكة تلك الظكااره
التي اجتاحه مجت عاتنا ،و ّكله خطراً على حياه هفرادة ،حيث هصب ه مامولية مواجهة ا ا النوع من االتتزا مكن وجهكة
نظككر الباحككث تقككع علككى عككاتق كككل مككن الفككرد والدولككة مجت عككين ،خاصككة هنككه فككي اآلونككة اسخيككره ظهككر م ككاوال االتتككزا
اإللكتروني لتكون هكثر رابة وقوه عن قبكل ،فكتك ن ماكمولية الفكرد الشخصكية فكي هن ي كرص علكى عكدم وضكع تياناتكه هو
معلوماته الشخصية وصورة في مواقع التواصل اإلجت كاعي دون إدراج خاصكية الخصوصكية ،التكي تتكيح ال جكال سصكدقائه
واس خاص ال ين يثق تهم لرلية ومشاركته تلك الصكور وال علومكا  ،تاإلضكافة إلكى االمتنكاع عكن التواصكل هو مرابكلة هأ
خص طريب،
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وتجنب تصفّح ال واقع اإللكترونية مجهولة ال صدر هو الاير معروفة الحت الية تض ّ نها رواتط قد تخترق ال ابوع الخاص
تال تصككفح دون عل ككه ،وتبككر ماككمولية الوالككدين فككي ال راقبككة واإل ككراف علككى هتنككائهم ال ككرااقين هثنككاء تص كفّ هم لل واقككع
اإللكترونية تفاديا ً لوقوعهم ض ايا جرائم االتتزا اإللكتروني.
وتك ن مامولية الدولة ل كاف ة ا ة الجري ة من خالل نشر الوعي حول مخاطر جري ة االتتكزا اإللكترونكي تشكتى الطكرق
والوبائل ،والتنايق مع الجها ال عنية لتثقيم هفراد ال جت ع وتزويكدام تال عرفكة الال مكة حكول التعامكل مكع تلك الجري كة.
ومن انا يأتي دو ر ال شرع من خالل بكن القكوانين واسنظ كة واإلجكراءا القانونيكة الال مكة مكع اسخك تعكين االعتبكار مكدى
تفشي ا ة الجري ة ،وإقرار نصوص تشريعية مشدده لل د من جري ة االتتزا االلكترونكي وإطكالق ج يكع الثاكرا القانونيكة
التي قد ياتالها مرتكبي ا ة الجري ة.
المبحث الثاني
مواجهة المشرع االماراتي لجريمة االبتزاز االلكتروني من حيث التجريم
تمهيد:
تعد دولة اإلمارا العرتية ال ت ده من الدول ال تقدمة فكي ال جكال ال علومكاتي وكانكه مكن هوائكل الكدول التكي تنبهّكه إلكى
خطر الجري كة اإللكترونيكة وفرضكه قكوانين ملزمكة تُعاقكب مكن يتاكبب فكي جكرائم اإلتتكزا  ،حيكث هن دولكة اإلمكارا تكوفر
كافة التقنيا والجهود للتبليغ عن ا ا النوع من الجرائم ض ن برية معقده وض ن آلية متطوره ،و ل ا كانه دولكة اإلمكارا
من هكثر الدول التي تهتم تعالم التكنولوجيا وتتااتق في توفير كافة الوبكائل التكي تاكاعد ال كواطن علكى مواكبكة التطكور فهكي
هيضا ً تنبهه إلى خطر اإلبتخدام الايء لتل الوبائل التكنولوجية ،و فرضكه هنظ كة و قكوانين تاكاعد علكى ح ايكة ال كواطن
تالدرجة اسولى ،وتُعاقب ال جرمين تعقوتا قابية تبعكا ً لنكوع الجري كة اإللكترونيكة ال قترفكة ،فهكي تعاقكب مجرمكي اإلتتكزا
االلكتروني تعقوتا قابية جداً دون النظر إلى نوع االتتزا بواء كان اتتزا جناي هو مالي هو طيراا مكن هنكواع االتتكزا .
(العتيبي)1022 ،
المطلب األول
الركن المادي في جريمة االبتزاز االلكتروني
على ال اتوى القانوني في دولة اإلمارا العرتية ال ت ده فقد تطكرّق ال ربكوم تقكانون ات كادأ رقكم ( )3لاكنة 1021م تشكأن
مكاف ة تقنية ال علوما وتعديالته إلى فعل االتتزا والتهديد تابتخدام وبيلة من وبائل تقنية ال علوما  ،حيث نصّه ال كاده
رقم ( )22من القانون ال كور على هنه " :يُعاقب تال ب

مده ال تزيد على عامين والارامة التكي ال تقكل عكن  13هلكم دراكم

وال تتجاو  300هلم درام هو تإحدى ااتين العقوتتين كل من اتتز هو ادد خصكا ً آخكر ل لكه علكى القيكام تفعكل هو االمتنكاع
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عنه وذل تابتخدام بكة معلوماتية هو وبيلة تقنية معلوما  ،وتككون العقوتكة الاكجن مكده ال تزيكد علكى  20بكنوا إذا ككان
التهديد تارتكاع جناية هو تإبناد همور خاد ة للشرف هو االعتبار".
وابككتناداً إلككى ذلك الككنص ،يتّضككح لنككا هن ال شككرع اإلمككاراتي تطّلككب لقيككام فعككل االتتككزا االلكترونككي ال جكرّم تككوافر كككل مككن:
الالوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية وقيام العالقة الاكببية تينه كا ،واكو مكا يُطلكق عليكه الكركن ال كادأ للجري كة هأ الاكلوك
ال كادأ تالفعككل ال جّكرم الك أ يكككون ظكااراً ويُبككر اك ة الجري كة فيجعلهككا تخككرج إلكى العككالم الخككارجي ،حيكث يُشككترط لوقككوع
جري ة االتتزا هن يكون اناك بلوك إجرامي صادر من ال بتز ال ت ثل في طلبه سمكر رط كا ً عكن إراده ال جنكي عليكه ،ككأن
يطلب ال بتز من ض يته ماالً لكي

مكن حقكه ،وهن يككون ال بتكز جكاداً في كا يُهكدد تكه ،تاكض النظكر عكن الطريقكة التكي تكم فيهكا

التهديد ،وفي ال قاتل هن يكون الض ية عال ا ً هن ا ا الطلب او نوع من هنواع االتتزا يُ اربه ال بتز لت قيق مبتااة.
إضككافةً إلككى الاككلوك اإلجرامككي ال شككار إليككه فال شككرع اإلمككاراتي تطلككب كك ل ت قككق نتيجككة إجراميككة مككن ذلك الاككلوك،
ويُقصكد تالنتيجكة اإلجراميككة :اسثكر الك أ ترتككب علكى الاكلوك االجرامككي لل بتكز ضكد ال جنككي عليكه ،ك كا هنككه تلاكة هعكم تعتبككر
النتيجة االجرامية اي االعتداء الواقع على ال صل ة ال عتبره وال

ية تنص القانون ،بكواء هضكر اك ا االعتكداء تال صكل ة

ال عتبره نظاما ً هو كل تهديداً لها تأأ صوره من صور االتتزا  ،بواء كان ذلك تهديكداً تالصكور هو ملفكا هو فيكديواا هو
هأ وبيلة هخرى.
وفي جري ة االتتزا اإللكتروني تقع النتيجة الجرمية ت جرد قيام الجاني تتهديد ال جني عليه تإفشاء بر من هبرارة تكأن
يقوم تنشرة على ال أل هو نشرة على مواقع التواصل االجت اعي هو طير ذل والتي يعتبراا همراً ال يجكب االطكالع عليكه همكام
ال أل وكان التهديد تأمر طير مشروع ،طال ا ببب ذل الخوف والهلع والتكأثير علكى إراده نفاكية ال جنكي عليكه تكأن هلقكى فكي
نفاه قلقا ً من قيام ال بتز تتنفي تهديدة( .هح د ،1022 ،ص )251
والعنصكر اسخيككر الك أ ا ككترطه ال شككرع لقيكام الككركن ال ككادأ لجري ككة االتتككزا االلكترونكي اككو قيككام عالقككة بككببية تككين
الالوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية ،وتدون ا ة العالقكة ال ي ككن ناكبة الجري كة إلكى الفاعكل ،وتطبيقكا ً لك ل لكو هن النتيجكة
الجرمية في جري ة االتتزا االلكتروني ت ققه تإفشاء هبرار ال جني عليكه ولككن تفعكل كخص آخكر لكم يككن اكو ال بتكز ،هو
تابب ضياع ا ة ال اتندا وانتشاراا ت ض الصدفة ،فال مامولية على الفاعل لالنتفاء العالقة الاببية ،ولرت ا ياكأل عكن
ب آخكر ال دخكل للفاعكل
جري ة هخرى ت اب التكييم القانوني للفعل مثل قيام الفاعل تاالتتزا والتهديد ولكن االفشاء تكم لاكب م
فيه ،وانا ترهينا هيضا ً تقع جري ة االتتزا نتيجة الضرر ال أ ترتب على ذل االفشاء حتى وإن كان دون قصد مبا ر.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.ajrsp.com
246

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

المطلب الثاني
االشتراك الجرمي والشروع في جريمة االبتزاز االلكتروني
جري ككة االتتككزا اإللكترونككي قككد يرتكبهككا فاعككل وحيككد ،وقككد يشككترك فككي الككركن ال ككادأ لهككا هكثككر مككن فاعككل ،وا ك ا اككو
اال تراك ال با ر ك ا يعرفه الفقه الجنائي اإلبالمي والقكوانين الوضكعية ،إال هن انكاك صكوره هخكرى لال كتراك واكي حالكة
اال تراك طير ال با ر والتي تا ى تال ااا ة ال عنوية في الجري ة بواء كانه ال ااا ة قبل ارتكاع الجري ة هو هثنائهكا هو
تعد تنفي اا ،فقد تُرتكب جري ة االتتزا اإللكتروني تنا ًء على ت ريض ال بتز على ارتكاتهكا ،هو االتفكاق معكه علكى ارتكاتهكا،
هو مااعدته في ارتكاع تل الجري ة ،وم كا ال ك فيكه هنكه وتكالنظر إلكى نكص تجكريم فعكل االتتكزا اإللكترونكي الكوارد فكي
ال اده ( ) 22من ال ربوم تقانون ات ادأ تشأن مكاف ة جرائم تقنية ال علوما اإلماراتي وال أ ببق وهن ت ه اإل اره إليها،
فإن نص ال اده لم يتطرق إلى صور اال تراك طير ال با كر الاكالفة الك كر تكنص خكاص ،وتالتكالي فكإن ال شكرع قكد لجكأ إلكى
تطبيق القواعد العامة في ا ا النوع من ال شاركة الجنائية ،تاعتبار الشري ال تابب مرتكبا ً للجري ة ك ا لكو ككان اكو الفاعكل
اسصلي ومات قا ً للعقاع مثله ،فإن تشدد العقوتة على الفاعل اسصلي فيت د هثراا إلى الشري تالتابب.
وفيما يتعلق بالشروع :فإن جري ة االتتزا اإللكتروني كايراا من الجرائم الجنائية اسخرى إما هنها تكتم فتككون جري كة
تامة ،هو ال تكت ل فتكون جري ة ناقصة هو تقم عند مرحلة الشروع ،ويُقصد تالشروع ابتناداً إلى القانون االت ادأ رقم ()5
لانة 2121م تشأن إصدار قانون العقوتا اإلماراتي ال أ عرّف الشروع تأنه " :البدء في تنفي فعكل تقصكد ارتككاع جري كة
إذا هوقم هو خاع هثرة سبباع ال دخل إلراده الجاني فيها .ويعد تد ًء في التنفي ارتكاع فعل يعتبر في ذاته جزءا من اسجزاء
ال كونة للركن ال ادأ للجري ة هو يمدأ إليه حاال ومبا ره.
وال يعتبر روعا فكي الجري كة مجكرد العكزم علكى ارتكاتهكا وال اسع كال الت ضكيرية لهكا مكا لكم يكنص القكانون علكى خكالف
ذل " ،وته ا يتضّح لنا تأن الشروع او البدء في التنفي في الجري كة التكي يعقكد الجكاني العكزم علكى ارتكاتهكا ،ولكنكه ال يصكل
إلى النتيجة التي يريد ت قيقها ،فهي جري ة ناقصة لعدم اكت ال النتيجة االجرامية ال رجوه.
وترجوع الباحث إلى ال ربوم تقانون ات ادأ رقم ( )3لانة  1021تشأن مكاف ة جرائم تقنيكة ال علومكا وتعديالتكه يجكد هن
ال شرع اإلمكاراتي لكم يافكل عكن الشكروع فكي االتتكزا االلكترونكي ل جكرد اعتبكار هن الجري كة لكم تكتم ،تكل إنكه اعتبكر مجكرد
الشروع في ع لية االتتزا االلكتروني او فعل مجّرم وقرر له عقوتة بيتم التطرق لها الحقاً ،وذل ت وجب نص ال اده رقم
( )50من ال ربوم تقانون ات ادأ ال شار إليه والتي نصّه على هنه "":يُعاقب على الشروع في الجنح ال نصوص عليها فكي
ا ا ال ربوم تقانون تنصم العقوتة ال قرره للجري ة التامة" فطال ا عاقب ال شرع االماراتي على الشروع فه ا تراان على
هن ال شرع قد توبّع في نطاق التجريم ليش ل الشروع في االتتزا االلكتروني ض ن ذل النطاق.
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المطلب الثالث
الركن المعنوي في جريمة االبتزاز االلكتروني
الركن ال عنوأ او القصد الجنائي للجري ة ،وا ا القصد ينهض على عنصرين ا ا:
العلم:
ويقصككد تككه علككم الجككاني تنتيجككة الاككلوك ال ك أ يرتكبككه ،والوقككائع التككي تتصككل تهككا ،والتككي تعككد مككن عناصككر الجري ككة والعلككم
ت وضوع الجري ة ،فيجب هن ينصب عل ه على هن ما يقوم ته من ال صول على صور فاض ة ل د اس خاص وتهديدة ته ة
الصور مقاتل ال صول على منفعة جري كة يعاقكب عليهكا ال شكرع فهنكا يت قكق العلكم وتكت كل هرككان الجري كة ،ك كا ينباكي هن
يككون عال كا ً ت اايككة الفعككل هو االمتنككاع ال جكرم ،ويعلككم تكأن فعلككه يل ككق ضككرراً تكال جني عليككه ،وال عبككره فككي قيككام القصككد إن
انصرفه اإلراده إلى ا ة النتيجة إذ يكفي توقعها العلم ال ابق تها( .عوده ،تدون بنة نشر ،ص )112
واسصل هن الجاني فكي االتتكزا اإللكترونكي ي كيط تككل العناصكر ال كونكة للجري كة وتج يكع هركانهكا ،ولككن ال اكمولية
الجنائية تقوم في جرائم الع د فقط ،فه ة الجري ة ال تكون إال ع دية.
اإلرادة:
تعتبر اإلراده اي الدافع اسبابي للالوك االجرامي ،ويجب هن تكون اناك إراده للالوك والنتيجة في نف
يعقد عزمه تأن يقوم تاتتزا فتاه ت علوما

الوقه ،ك ن

برية تشينها ،ففي ا ة ال الة هراد ال بتز هن ي قق نتيجة ال صول على ال ال

(هح د ،1022 ،ص  ،)211وك ا او معلوم هن اإلراده تنقام إلى قا ين ،إراده الفعل وإراده النتيجة ،ولكي تقوم ال امولية
يجب إثبا هن إراده الفاعل اتجهه إلى القيام ته ا الفعل ،وذل دون هن تقع إرادته في عيب من عيوع اإلراده،
كأن يكون مختاراً ومدركا ً هنه ي صل على معلوما

وصور برية وخاصة تالض ية من ماتودع هبرار اسخير فإن كان

مكراا ً فال يوجد قصد جنائي ،وال تقوم مامولية الفاعل ال كرة ،ك ا هنه لقيام ال امولية الجنائية التد هن يت قق القام الثاني
من اإلراده واو إراده النتيجة فالتد هن تتجه إراده الجاني إلى ت قق النتيجة االجرامية من فعله تال صول على ال نفعة
ال ادية هو ال عنوية طير ال شروعة هو الالهخالقية.
وفي ج يع اسحوال يتضّح لنا تأن ال شرع اإلماراتي في نصوصه التجري ية الخاصة تاإلتتزا اإللكتروني ا ترط
القصد الجنائي العام ال أ يت قق ت جرد توافر لدى الجاني نية الع د الرتكاع الفعل ،مع عل ه تأنه يرتكب فعالً م ظوراً
قانونا ً (نصّه ال اده ( )22من ال ربوم تقانون ات ادأ رقم ( )3لانة 1021م تشأن مكاف ة جرائم تقنية ال علوما على هنه:
"يُعاقب تال ب

مده ال تزيد على عامين والارامة التي ال تقل عن  13هلم درام وال تتجاو  300هلم درام هو تإحدى

ااتين العقوتتين كل من اتتز هو ادد خصا ً آخر ل له على القيام تفعل هو االمتناع عنه وذل تابتخدام بكة معلوماتية هو
وبيلة تقنية معلوما  ...،الخ").
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المبحث الثالث
مواجهة المشرع االماراتي لجريمة االبتزاز االلكتروني من حيث العقاب
تمهيد:
الثاته او هن العقوتا تعد من هام اآلثار التي تترتب على تجريم الالوك ال عتدأ ،ل ا نظّم ال شرع اإلماراتي كل فعل
هو ترك مخالفةً لنصوصه ال وضوعة ،وجعل مقاتل ا ا الفعل هو الترك ال جرّمين عقوتة ،ا ة العقوتة اي لض ان ت قيق
الردع الخاص لل جرم ،ولت قيق الردع ا لعام لل جت ع ككل ،فللعقوتة وجهين ،العالجي والوقائي ،وتختلم اسنظ ة والقوانين
ال جرمة في كل دولة وذل تاختالف كل بيابة جنائية يتخ اا ال شرع ما تين التخفيم هو التشديد في العقوتا

(الال ي،

1020م ،ص )22
وتُعرّف العقوتة تأنها :الجزاء ال أ يُقررة القانون الجنائي ل صل ة ال جت ع تنفي اً ل كم قضائي على من تثبه ماموليته
عن الجري ة ل نع ارتكاع الجري ة مره هخرى من قبل ال جرم نفاه هو طيرة (،)https://www.mohamah.net/law
والعقوتة كجزاء ال تُقرر إال تنص ابتناداً ل بده قانونية العقوتا  ،وكون العقوتة جزاء يقتضي هن تنطوأ على هلم ي يق
تال جرم نظير مخالفته نهي القانون هو همرة ،وذل ت رمانه من حقوقه التي يت تع تها ،بواء في خصه هو حريته هو
مبا رته لنشاطه الايابي ،ك ا هن ا ا الجزاء يتعين هن يكون مقاتالً لجري ة ،فال عقوتة ما لم ترتكب جري ة وتتوافر لها
ج يع هركانها وتنشأ ال امولية عنها (د .رتيع ،2115 ،ص ،)23:وتُقاّم العقوتا

الجزائية تنظر ال شرع اإلماراتي إلى

نوعين ،اي :العقوتا اسصلية والعقوتا الفرعية وتش ل( :العقوتا التبعية والعقوتا التك يلية).
فالعقوتا ت اب ها يتها كجزاء قائم ت اته إلكى عقوتكا تكفكي تك اتها لت قيكق معنكى الجكزاء ال قاتكل للجري كة الك أ ينطكق تكه
القاضي وتُا ى :العقوتا اسصلية ،والقام اآلخر او عقوتا لياه لها نف

ها ية العقوتا اسصلية وتالتالي ال تكون اكي

الجزاء الوحيد ال أ ينطق ته القاضي ،وإن ا توقع إلى جانب العقوتة اسصلية وتُا ى :العقوتا الفرعية ،وقد ورد في قكانون
مكاف ة جرائم تقنية ال علوما االمكاراتي الكنص علكى العقوتكا اسصكلية والفرعيكة لجري كة االتتكزا اإللكترونكي ،وبنُاكلط
الضوء على ا ة العقوتا تاإلضافة إلى عقوتة كل من الشروع وال شاركة اإلجرامية في ثالثة مطالب على الن و التالي:
المطلب األول
العقوبات األقلية
يُقصد تالعقوتا اسصلية تل الجزاءا والعقوتا ال أ ينص عليها ال شرع ويق ّدراا للجري ة والتي ت كم تها ال ك كة
عنككد ثبككو إدانككة ال ككتهم ،وال تنفك تلك العقوتككة اسصككلية علككى ال كككوم عليككه إال فككي حككال ن ّ
صكه عليهككا ال ك ككة فككي حك هككا
وتش ك ل :عقوتككا ال ككدود والقصككاص والديككة ،والعقوتككا التعزيريككة واككي اإلعككدام ،الاككجن ال متككد هو ال مقككه ،وال ككب ،
والارامة.
وفي ا يتعلق تجري ة االتتزا اإللكتروني م ل اك ة الدرابكة فإنكه وتكالنظر إلكى نكص التجكريم والعقكاع الكوارد فكي ال كاده
( )22من ال ربوم تقانون ات ادأ رقم ( )3لانة 1021م نجد هن ال شرع االماراتي نكصّ علكى هنكه ":يُعاقكب تكال ب
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تزيد على بنتين والارامكة التكي ال تقكل عكن مكائتين وخ اكون هلكم دراكم وال تجكاو خ اك ائة هلكم دراكم هو تإحكدى اكاتين
العقككوتتين كككل مككن اتتككز هو اككدد ككخص آخككر ل لككه علككى القيككام تفعككل هو االمتنككاع عنككه وذل ك تابككتخدام ككبكة معلوماتيككة هو
وبيلة تقنية معلوما  ،وتكون العقوتة الاجن مده ال تزيد على عشر بنوا إذا ككان التهديكد تارتككاع جنايكة هو تإبكناد همكور
خاد ه للشرف هو االعتبار ".
فعقوتة ال ب
إحككدى ال نش ك

الوارده فكي الكنص ال ك كور تُعتبكر إحكدى العقوتكا الاكالبة لل ريكة ،مت ثلكة فكي وضكع ال ككوم عليكه فكي
العقاتيككة ال خصصككة قانون كا ً له ك ا الاككرض وذل ك لل ككده ال كككوم تهككا (انظككر :ال ككاده رقككم ( )21مككن القككانون

االت ادأ رقم ( )5لانة 2121م تشأن إصدار قانون العقوتا اإلماراتي) ،هما تالنابة إلى الارامة ال نصوص عليهكا كعقوتكة
هصلية فتُعرف تأنها :إلزام ال كوم عليه هن يدفع للخزينة ال بلغ ال كوم ته ،وال يجكو هن تقكل الارامكة عكن هلكم دراكم وال
هن يزيد حداا اسقصى على مليون درام في الجنايا وثالث ائة هلكم دراكم فكي الجكنح ،وذلك كلكه مكا لكم يكنص القكانون علكى
خالفكه( .انظكر :ال ككاده ( )12مكن الكنص ال عك ّدل بكنة 1022م للقكانون االت ككادأ رقكم ( )5لاكنة 2121م تشككأن إصكدار قككانون
العقوتا اإلماراتي)
ويتضّككح لنككا مككن خككالل نككص ال ككاده ( )22هعككالة هن ال شككرع االمككاراتي قككد جعككل العقوتككة اسصككلية لجري ككة االتتككزا
اإللكتروني اي ال ب

والارامكة ،وحكدد ال كب

خ ا ائة هلم درام ،ولم يضع حداً هدنى لل ب

فكي بكقفه اسعلكى تاكنتين ،وكك ل حكدد الارامكة فكي حكداا اسدنكى واسعلكى
تاركا ً اسمر للقواعد العامة في القانون الجنائي،

وابتناداً إلى تل القواعد العامة فإن الفقره الثانيكة مكن ال كاده رقكم ( )21مكن القكانون االت كادأ رقكم ( )5لاكنة 2121م تشكأن
إصدار قانون العقوتا اإلماراتي نصّه على القاعده العامة تالنابة لل كد اسدنكى واسعلكى لعقوتكة ال كب
يجو هن يقل ال د اسدنى لل ب

علكى هنكه ... ":وال

عكن كهر وال هن يزيكد حكدة اسقصكى علكى ثكالي بكنوا مكا لكم يكنص القكانون علكى خكالف

ذلك " .ك ككا هن للقاضككي حريككة االختيكار فككي هن ي كككم تعقككوتتي ال كب

والارامككة معكا ً هو اختيككار هحكدا ا حاككب ا يتككراءى فككي

تقككديرة مككدى جاككامة الجري ككة ومقككدار اسضككرار الناتجككة عنهككا تاإلضككافة إلككى خطككوره الجككاني اإلجراميككة بككواء في ككا يتعلككق
تجرائ ه الااتقة هو تدوافعه الرتكاع تل الجري ة.
تاإلضافة إلى هن ال شرع االماراتي قد قرر ك ل عقوتة الاكجن ل رتككب جري كة االتتكزا اإللكترونكي والتكي تصكل إلكى
عشر بنوا إذا كان التهديد تاالتتزا من هجل ارتكاع جناية هو تإبناد همور خاد ه للشرف واالعتبار (نصّه الفقكره الثانيكة
من ال كاده رقكم ( )22مكن ال ربكوم تقكانون ات كادأ رقكم ( )3لاكنة 1021م تشكأن مكاف كة جكرائم تقنيكة ال علومكا علكى هنكه:
(...وتكون العقوتة الاجن مده ال تزيد على عشر بكنوا إذا ككان التهديكد تارتككاع جنايكة هو تإبكناد همكور خاد كه للشكرف هو
االعتبار) ،إال هنه لم يتبين من ذل إن كانه عقوتة الاجن منفكرده هم ي ككن ج عهكا مكع الارامكة ك كا ككان واضك ا ً فكي عقوتكة
ال ككب  ،وترهينككا فككإن الارامككة كعقوتككة هصككلية لككم تككرد إطالقكا ً فككي الجنايككا وإن ورد فتككرد كعقوتككة تك يليككة ولياككه هصككلية
(انظر :ال اده رقم ( )12من القانون االت ادأ رقم ( )5لانة 2121م تشأن إصدار قانون العقوتكا االمكاراتي) ،وتهك ا يككون
ال شرع االماراتي قد وضع رادعا ً قويا ً حين يتصل التهديد تارتكاع جناية واي الجري ة الكبيره،
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هو يكون التهديد له عالقة تإبناد همور ت

الشرف واالعتبار(.انظر :ال اده رقم ( )12من القانون االت كادأ رقكم ( )5لاكنة

2121م تشأن إصدار قانون العقوتا االماراتي)
ك ا نجد هن ال شرع االماراتي في قانون العقوتا االت ادأ ال ع ّدل بنة 1003م هورد نصا ً عاما ً فكي ال كاده رقكم ()512
في ا يتعلق تاالعتداء على حرمة ال ياه الخاصة تابتخدام إحدى طرق التكنولوجيا ،حتى وإن لم يتض ن االعتداء على حرمكة
ال ياه الخاصكة تهديكداً ،واكو مكا نكث ن لل شكرع االمكاراتي اك ا االتجكاة ل ايكة الخصوصكيا  ،مالقكا ً تك ل ككل الثاكرا همكام
هص اع النفول اآلث ة.
ولي

ا ا فقط تل إن ال شرع االماراتي ابتند إلى قاعده التشديد في العقوتكة ت كق مرتككب جري كة االتتكزا اإللكترونكي،

وذل عندما تتكوافر هبكباع التشكديد التكي تكمثر علكى حكدود الاكلطة التقديريكة للقاضكي ،فهكي تاكتبدل ت كدوداا ال اديكة حكدوداً
جديكده حين كا تككون وجوتيكة فتُلكزم القاضككي هن ي ككم تعقوتكة مكن نكوع ه كد م ككا يقكررة القكانون للجري كة ،هو هن ي ككم تعقوتككة
الجري ككة مجككاو اً فككي مقككداراا حككداا اسقصككى ،هو اككي توبككع نطككاق اك ة الاككلطة -حين ككا تكككون جوا يككة -تت كينهككا القاضككي،
تاإلضككافة إلككى ال كككم تالعقوتككة ال اديككة للجري ككة هن ي كككم تعقوتككة ه ككد منهككا نوعكا ً هو مقككداراً ،وعلككة اك ة اسبككباع اككي ت كككين
القاضي من ت قيق مالءمكة كاملكة تكين العقوتكة التكي ينطكق تهكا والظكروف الواقعيكة للكدعوى التكي تقتضكي مزيكداً مكن التشكديد
يجاو ما يا ح ته القانون في النص الخاص تالجري ة.
وتطبيقكا ً علككى ذلك  ،فككإن جري ككة االتتككزا اإللكترونككي فككي التشككريع االمككاراتي تتضك ن حككاال تتشككدد فيهككا العقوتككة حككال
ارتكاع تل الجري ة ،وال قصود تالتشديد انا هن ي كم القاضي تال د اسعلى للعقوتة ال قرره هو هن ي ككم تككال العقكوتتين هأ
ال ب

والارامة معا ً ،فقد نصّه ال اده ( )22من ال ربوم تقانون ات ادأ رقكم ( )3لاكنة 1021م تشكأن مكاف كة جكرائم تقنيكة

ال علوما االماراتي على هنه  ... ":وتكون العقوتة الاجن مده ال تزيد على عشر بنوا إذا كان التهديكد تارتككاع جنايكة هو
تإبناد همور خاد ه للشرف واالعتبار".
ك ا ونصّه الفقكره الثانيكة مكن ال كاده رقكم ( )52مكن ذا ال ربكوم تقكانون ال شكار إليكه علكى هنكه ..." :ك كا يعكد ظرفكا ً مشكدداً
ارتكككاع هأ جري ككة منصككوص عليهككا فككي اك ا ال ربككوم تقككانون ل اككاع هو ل صككل ة دولككة هجنبيككة هو هأ ج اعككة إرااتيككة هو
مج وعة هو ج عية هو منظ ة هو ايئة طير مشروعة".
ناتدل م ا ببق هن ال شرع اإلماراتي قد خرج عن القواعد العامة تتقريرة الظروف ال شدده في نصكوص خاصكة قكد طلّظكه
من عقوتة جري ة االتتزا االلكتروني ،حيث ارتفع مقكدار العقوتكة فيهكا م كا هثكر ذلك علكى نكوع عقوتتهكا فلكم تعكد جن كة ك كا
كانه في هصلها ال قرر ،وإن ا تم ابتبدالها تعقوتة هخرى من نوع ه د ،وتالتكالي ت ّولكه نكوع العقوتكة مكن جن كة إلكى جنايكة،
وته ا يككون ال شكرع االمكاراتي قكد وضكع رادعكا ً قويكا ً حكين يتصكل التهديكد تارتككاع جنايكة واكي الجري كة الكبيكره ،هو يككون
التهديد له عالقة تإبناد همور ت

الشرف واالعتبكار هو فكي حكال ارتكبكه تلك الجري كة ل اكاع هو مصكل ة دولكة هجنبيكة هو

ج اعة إرااتية هو مج وعة هو ج عية هو منظ ة هو ايئة طير مشروعة.
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وعلى الرطم من هن ال شرع قد دد في العقوتا ال قرره لجري ة االتتزا االلكتروني تنصوص خاصكة تفكرّد فيهكا عكن تلك
ال نصككوص عليهككا فككي القواعككد العامككة ،إال هنككه جككاء فككي ال ككاده رقككم ( )52مككن ال ربككوم تقككانون تشككأن مكاف ككة جككرائم تقنيككة
ال علوما ونصّ على هنه  ":ال يخل تطبيق العقوتا ال نصوص عليها في ا ا ال ربوم تقانون تأأ عقوتة ه د يكنص عليهكا
قانون العقوتا هو هأ قانون آخر" وترهينا ا ا نوع آخر من التشديد ك ل .
وتنا ًء على ما ببق ومن وجهة نظرنا فإن ال شرع اإلماراتي قد هحان في تطبيق مبكده التشكديد فكي العقوتكة تنصكوص خاصكة
ض ن قانون خاص ،إال هنه كان التد له هن يُعالج حالة العود في جري ة االتتزا االلكترونكي التكي تُعتبكر ظرفكا ً مكن الظكروف
ال شدده العامة عن طريق التشديد من العقاع تنص خاص تدالً عن تطبيق القواعد العامة تشأن العود فكي اك ة الجري كة ،همكالً
في هن تنتج العقوتة الشديده من اسثر ما عجز عن ت قيقه العقوتة اسقل ده ،وذل سن العود دليل على إصرار الجاني فكي
إك ال بيرة في طريق اإلجرام ال بي ا في ا ة الجري ة م ل درابتنا ،وما ينطوأ على ذل من ابكتهانة فكي ال ككم تالعقكاع
ال ابق م ا بيُ قق الردع تنوعيه العام والخاص.

المطلب الثاني
العقوبات الفرعية
تُقاّم العقوتا الفرعية إلى عقوتكا تبعيكة وعقوتكا تك يليكة ،وتُعكرّف العقوتكا التبعيكة تأنهكا تلك العقوتكا التكي تل كق
تعقوتة هصلية تقوه القانون دون حاجة إلى هن ينص القاضي عليها صراحة في ال كم ،وقد تيّنه ال اده رقم ( )15من القكانون
االت ادأ رقم ( )5لاكنة 2121م تشكأن إصكدار قكانون العقوتكا اإلمكاراتي العقوتكا التبعيكة فكي قولهكا هن "العقوتكا التبعيكة
اي:
 -2ال رمان من تعض ال قوق وال زايا.
 -1مراقبة الشرطة.
وتل كق اك ة العقوتكا ال ككوم عليكه تقكوه القكانون دون حاجكة إلككى الكنص فكي ال ككم وذلك علكى الن كو ال بكين فكي اك ا
الفرع" (الفرع اسول من الفصل الثاني من الباع الخكام

مكن الكتكاع اسول مكن قكانون العقوتكا االت كادأ) (د .رتيكع،

 ،2115ص.)50:
هما تالنابة إلى العقوتا التك يلية فهي تل العقوتا التي تُصيب الجاني تنكا ًء علكى ال ككم تالعقوتكة اسصكلية تشكرط هن ي ككم
القاضي تالعقوتة اسصلية (عوده ،تدون بكنة نشكر ،ص ،)255 :واكي تختلكم عكن العقوتكة التبعيكة التكي تصكيب الجكاني تنكا ًء
على ال كم تالعقوتة اسصلية دون ال اجة إلى إصدار حكم تبعي فهي مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً ومبا راً تالعقوتة اسصلية(عوده،
تدون بنة نشر ،ص،)252 :
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وا ا النوع من العقوتا قد تكون وجوتية يلتزم القاضي تالنطق تها صراحة في حك ه ال تض ن العقوتة اسصكلية وإال جكا
الطعن على ال كم كال صادره ،وقد تكون جوا ية للقاضي بلطة تقديرية تالنطق تهكا فكي حك كه هو ال ينطكق تهكا ،وانكا يككون
قد اكتفى تالنطق تالعقوتة اسصلية.
وتكاالطالع علككى ال ربككوم تقكانون رقككم ( )3لاككنة  1021تبككين هن ال كاده رقككم ( )55ن ّ
صككه علككى هنكه" :مككع عككدم اإلخككالل
تالعقوتككا ال نصككوص عليهككا فككي ا ك ا ال ربككوم تقككانون يجككو لل ك ككة هن تككأمر توضككع ال كككوم عليككه ت ككه اإل ككراف هو
ال راقبة هو حرمانه من ابتخدام هأ بكة معلوماتية  ،هو نظام ال علوما اإللكتروني  ،هو هأ وبيلة تقنية معلوما هخكرى ،
هو وضعه في مأوى عالجي هو مركز تأايل لل ده التي ترااا ال ك ة مناببة" ،ك ا ونصّه ال اده رقم ( )52علكى هنكه" :مكع
عدم االخالل ت قوق الاير حاكني النيكة ي ككم فكي ج يكع اسحكوال ت صكادره اسجهكزه هو البكرامج هو الوبكائل ال اكتخدمة فكي
ارتكككاع هأ مككن الجككرائم ال نصككوص عليهككا فككي ا ك ا ال ربككوم تقككانون هو اسمككوال ال ت صككلة منهككا ،هو ت ككو ال علومككا هو
البيانا هو إعدامها ،ك ا ي كم تإطالق ال ل هو ال وقع ال أ يرتكب فيه هأ من ا ة الجرائم ،وذلك إمكا اطالقكا ً كليكا ً هو لل كده
التي تقدراا ال ك ة".
ومن خالل ابتعراضنا لتل النصكوص فإنكه يتضكح لنكا هن ال شكرع اإلمكاراتي قكد قكرر عقوتكة تك يليكة لجري كة االتتكزا
االلكتروني مت ثلة في ال صادره ،مخاطبا ً تها القاضكي الك أ يتعكين عليكه هن يلتكزم تكالنطق تهكا فكي حك كه إلكى جانكب العقوتكة
اسصلية ،فتكييفنا القانوني لل صادره تأنها عقوتة ولياه تدتير وقائي مبررة هن م ل ال صادره فكي اك ة الجري كة اكي ه كياء
ال يعتبراا القانون ت جرد حيا تها هنها جري ة ،تاإلضافة إلكى هن ال شكرع االمكاراتي فكي الوقكه نفاكه قكد راعكى عنكد إقكرارة
لتل العقوتة التك يلية حقوق طير حاني النية (الشخص اسجنبكي عكن الجري كة) عنكدما يككون لهك ا الشكخص حكق عينكي علكى
اس ياء م ل ال صادره مثل :حق ال لكية ،وحق الران وطيراا من ال قوق العينية اسخرى ،ومكن ال مككد هن مراعكاه حقكوق
الاير انا ال يُقصد تها عدم جوا ال صادره مطلقاً ،وإن ا تنتقل ملكية الشي م ل ال صادره إلى الدولكة م لكة ت قكوق اكمالء
الاير.
ك ا وقرر ال شرع االماراتي مج وعة من التداتير الجنائية ال قيده والاكالبة لل ريكة ال ت ثلكة فكي :حرمكان ال ككوم عليكه
مككن ابككتخدام هأ ككبكة معلوماتيككة هو نظككام ال علومككا االلكترونككي هو هأ وبككيلة تقنيككة معلومككا هخككرى ،وإطككالق ال ككل هو
ال وقع ال أ ارتكبه فيه الجري ة وذل لل دد التي تقدراا وترااا ال ك ة مناببة ،وته ا لم يُ دد ال شرع مدد معينة للقاضي
لي كم تها ،تل ترك ت ديداا تالرجوع إلى القواعد العامة في قانون العقوتا اإلماراتي الاالم ال كر.
وهخيراً وجب علينا توضيح هن ال شرع اإلماراتي هجا ك ل وضع ال كوم عليكه ت كه اإل كراف وال راقبكة كنكوع مكن
التداتير الجنائية ال قيده لل رية ،وال راقبة انكا ال ي ككن مكن وجهكة نظرنكا تكييفهكا كعقوتكة تبعيكة لاكببين :هحكدا ا هن ال راقبكة
لتكون عقوتة تبعية يجب هن تُل ق تال كوم عليه تقوه القانون دون حاجة إلى النص عليها في ال كم،
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والثانية ابتناداً إلى حكم ال اده رقم ( )11من قانون العقوتا االت ادأ اإلماراتي (نصّه الفقره اسولى من ال كاده ( )11مكن
القانون االت ادأ رقم ( )5لانة 2121م تشأن إصدار قانون العقوتا اإلماراتي علكى هنكه :مكن حككم عليكه تالاكجن ال متكد هو
ال مقه في جري ة مابة تأمن الدولة الخارجي هو الداخلي هو في جري ة تزييم نقود هو تزويراا هو تقليداا هو تزويكر طواتكع
هو ماتندا مالية حكومية هو م ررا رب ية هو في جري ة ر وه هو اختالل هو بكرقة هو قتكل ع كد ،يوضكع ت ككم القكانون
تعد انقضاء مده عقوتته ت ه مراقبة الشرطة وفقا للقواعد التي ي كدداا و يكر الداخليكة مكده ماكاوية ل كده العقوتكة علكى هن ال
تزيد على خ

بنوا ) ،فال راقبة كعقوتة تبعية يُ كم تها الرتكاع جرائم ُم دده على بكبيل ال صكر ،وهن يككون ال كتهم قكد

حكم عليه تعقوتة هصلية (الاجن ال متد والاجن ال مقه) ،وتالتالي تُكيّم ال راقبة مكن الناحيكة القانونيكة علكى هنهكا تكدتير مكن
التداتير الجنائية التي ت كم تها ال ك ة.

المطلب الثالث
عقوبة الشروع والمشاركة اإلجرامية
يُقصد تالشروع ك ا ذكرناة بالفا ً البدء تالتنفيك فكي الجري كة التكي يعقكد الجكاني العكزم علكى ارتكاتهكا ،ولكنكه ال يصكل إلكى
النتيجة التي يريد ت قيقها ،والشروع او جري ة ناقصة تخلّفه تعض عناصراا ،هما في حال توافر ج يع عناصر الجري ة
فالجري ة تصبح تامة وال تعتبر روعا ً والعنصر ال فقود فيها او النتيجة اإلجرامية ،فالجاني قد يرتككب الفعكل الك أ هراد تكه
ت قيكق اك ة النتيجكة ولكككن فعلكه لككم يفكض إلككى ذلك  ،ت عنككى هن الشكروع تتككوافر فيكه عناصككر الجري كة التامككة تابكتثناء النتيجككة
اإلجرامية.
ويُشترط في الشروع شرطين :اسول ،البدء في التنفي  ،هأ ارتكاع فعكل فكي حكد ذاتكه يعتبكر جكز ًءا مكن اسجكزاء ال كونكة
للركن ال ادأ للجري ة هو يمدأ إليه مبا رهً ،وال يعتبر روعا ً في الجري ة ت جرد العكزم علكى ارتكاتهكا هو التفكيكر فيهكا وال
حتى اسع ال الت ضيرية لها طال ا كان الت ضير ال يش ّكل جري ة تنفاه ،وتاكبق مرحلكة التنفيك ال ُ عاقكب عليهكا مكا لكم يكنص
القانون على خالف ذل  ،والشرط الثاني ،او عدم إت ام الجري ة سبباع خارجة عن إراده الفاعكل ،مثالكه قيكام ال بتكز تتهديكد
ض يته وذل تعد اختراق ااتفه ال تنقل وإتالطه ت صوله على صور فاضك ة لكه ،إال هنكه وقبكل التهديكد تعطّكل ااتفكه ال تنقكل
ال أ كان بيربل اتتكزا ة عكن طريقكه ،فهنكا الجري كة وقفكه لاكبب خكارج عكن إراده الجكاني ،فتُصكبح الجري كة ناقصكة لعكدم
اكت ال النتيجة اإلجرامية ال رجوه.
وينقسم الشروع إلى قسمين :الشروع التام ،ويُقصد ته قيام الجاني تارتكاع جري ته كاملكة ،ولككن النتيجكة اإلجراميكة لكم
تت قق ،كقيام خص ادد آخكر لل صكول علكى همكوال تعكد حصكوله علكى مقكاطع مصكوره لكه تشكينه ،وقبكل هن تت قكق النتيجكة
االجرامية قُبض عليه (هح د ،1022 ،ص ،)231 :والشروع الناقص ،ويُقصد ته هن النشاط االجرامي ال أ يقوم تكه الجكاني
لم يتم تشكل كامل ،مثال ذل هن تت كن الالطا من القبض على ال بتكز تعكد حصكوله علكى ماكتندا بكرية لشكركة تجاريكة،
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وقبل هن يقوم تتنفي تهديد الشركة واتتزا اا (هح د ،1022 ،ص )235 :هأ هنه فقكط كانكه عنكدة نيكة االتتكزا ولكم ينفك تلك
الجري ة تالفعل.
وتعد درابتنا واطّالعنا على النصوص التشريعية االماراتية ال تعلقة تالشروع ،اتّضح لنكا تكأن ال شكرع قكد بكار فكي فلك
القواعككد الخاصككة حين ككا قككرر هن يُعاقككب الجككاني علككى ككروعه فككي ارتكككاع الجككرائم الجن يككة (جري ككة االتتككزا اإللكترونككي)
وجعلهككا نصككم العقوتككة ال قككرره للجري ككة التامككة ،واك ة الصككالحية ابككت ّداا ال شككرع مككن القواعككد العامككة الككوارده فككي قككانون
العقوتا االت ادأ ال أ لم يُ دد هنواع الجكرائم الجن يكة التكي يُعاقكب علكى الشكروع فيهكا وكك ل مكده العقوتكة تارككا ً ت ديكداا
للنصككوص الخاص كة(انظككر :ال ككاده رقككم ( )51( + )52مككن القككانون االت ككادأ رقككم ( )5لاككنة  2121تشككأن إصككدار قككانون
العقوتكا االمككاراتي) ،فالجنايكا ترهينككا اككي جكرائم جاككي ة اسصككل فيهكا هن يُعاقككب علكى الشككروع فيهككا لك ل جكرّم ال شككرع
الشروع فيها وحدد لها عقوتة،
هما تالنابة إلى الجنح فخطورتها تعتبر هقل جاامة فهي طير جديره تالعقاع إال إذا كان ال شرع يرى عكك

اك ا اسمكر فإنكه

ينص على تجريم الشروع فيها تنصوص خاصة ،وا ا ما ذاب إليه ال شرع في ال ربوم تقكانون تشكأن مكاف كة جكرائم تقنيكة
ال علوما  ،تاركا ً تطبيق القواعد العامة للشروع في الجنايا .
أما بالنسبة إلى عقوبة المشاركة اإلجرامية :فقد يكون اال تراك مبا راً هو تالتابب،فبالنابة إلى اال تراك ال با ر فكل مكن
يُبا ر في ارتكاع الركن ال ادأ للجري ة بواء هكان خصا ً واحكداً فيُعاقكب عقوتكة الفاعكل اسصكلي هو عكده ه كخاص فيعتبكر
كل منهم مبا ر للجري ة ويُعاقب عقوتة اال تراك ال ُ با ر ،هأ ت عنى يُعاقب امالء نف

عقوتة الفاعل اسصلي ،فعقوتكة مكن

ا ترك مع آخرين في مبا ره الجري ة اي ذا العقوتة ال قرره ل ن يرتكب الجري ة وحدة ،وقد قرر ال شرع اإلماراتي فكي
الفصل الثالث من الباع الثالث من قانون العقوتا االت ادأ قاعده ال شاركة اإلجرامية (انظر :ال واد رقم ( 55إلى  )31من
القانون االت ادأ رقم ( )5لانة  2121تشأن إصدار قانون العقوتا االماراتي).
هما تالنابة إلى اال كتراك طيكر ال با كر هو تالتاكبب ،فهكو نشكاط يكرتبط تالفعكل اإلجرامكي ونتيجكة تراتطكة بكببية دون هن
يتض ن تنفي اً للجري ة هو قياما ً تدور رئي

في ارتكاتها ،هأ هن تكون مااا ة الشري تفعل من اسفعال "ال هده هو ال اهلة

للفاعل" في تنفي جري ته دون هن يكون ا ا الفعل داخالً فكي نطكاق الكركن ال كادأ للجري كة ،وال شكترك التبعكي اكو مكن يقكوم
تنشاط ثانوأ في تنفي الجري ة وتك ل فكال يعتبكر نشكاطه رئياكاً ،ذلك هنكه ال يقكوم تكدور رئياكي فكي الجري كة ويكرتبط نشكاطه
تنشاط ال ااام اسصلي ويات د منه صفته اإلجرامية (د .مصبح ،1023 ،ص ،)131+132 :وقد تيّنه ال اده رقم ( )53مكن
قانون العقوتا االت ادأ صور اال تراك الاير مبا ر هو تالتابب ال ت ثل في الت ريض ،االتفاق ،وال ااعده (نصّه ال كاده
( )53من القانون االت ادأ رقم ( )5لانة  2121تشأن إصدار قانون العقوتا االماراتي على هنه  ":يعد ريكا تالتابب فكي
الجري ة :هوالً :من حرض على ارتكاتها فوقعه تناء على ا ا الت ريض ،ثانياً :من اتفق مع طيرة على ارتكاتها فوقعكه تنكاء
على ا ا االتفاق ،ثالثاً :مكن هعطكى الفاعكل بكالحا هو آال هو هأ كيء آخكر ابكتع له فكي ارتككاع الجري كة مكع عل كه تهكا هو
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بككاعد الفاعككل ع ككدا تككأأ طريقككة هخككرى فككي اسع ككال ال جهككزه هو ال اككهلة هو ال ت ككة الرتكككاع الجري ككة ،وتتككوفر ماككئولية
الشري بواء هكان اتصاله تالفاعل مبا ره هم تالوابطة).
وفي ا يتعلق تجري ة االتتزا االلكتروني م ل ا ة الدرابة ،فإنكه وتكالرجوع إلكى ال ربكوم تقكانون تشكأن مكاف كة جكرائم
تقنية ال علوما االماراتي نجد هن ال شرع اإلماراتي لم ينص صراحة في ال اده رقم ( )22على عقاع الشكري  ،ك كا هنكه لكم
يفرد نصا ً خاصا ً للعقاع على ال ااا ة هو ال شاركة الجنائية لجري ة االتتكزا اإللكترونكي ،إال هننكا نكرى هنكه فكي اك ة ال الكة
تُطبّق القواعد العامة في ال شاركة الجنائية ،تاعتبار الشري ال تابب مااا ا ً في الجري ة ومات قا ً للعقاع مثله ،والقانون قد
بوى تين عقوتة الفاعل اسصلي وعقوتة الشري تالتابب ،وا ة ال ااواه من وجهة نظرنا اي مااواه تشكريعية حيكث يُطبكق
نص تشريعي واحد على كل من الفاعل اسصلي والثانوأ ويخضعون ل ا النص ال تعلق تالجري ة التكي اقترفواكا والعقوتكة
ال قرره لها.
المطلب الرابع
مواجهة جريمة االبتزاز االلكتروني باإلبعاد
اإلتعاد ك ا او معلكوم هنكه تكدتير جنكائي مقيكد لل ريكة يكتم فرضكه مكن قبكل الاكلطا ال ختصكة فكي حكاال معينكة علكى تعكض
ال قي ين في الدولة ويقتصر على اسجانب فقط ،وام امالء ال ين صدر ضدام هحكام إدانة تجرائم واقعكة علكى العكرض هو
ارتكاتهم لبعض الجرائم التكي تضكر همكن ال جت كع كاإلتجكار والتعكاطي تكال واد ال خكدره وال كمثرا العقليكة ،فيفكرض علكيهم
ماادره الدولة وعدم العوده إليها مره هخرى إما تصفة دائ ة هو ممقتة ،ك ا ويتم فرض تدتير االتعاد في تعض ال اال تشكل
إدارأ وخصوصا ً عندما تاتدعي ال صل ة العامة هو اسمن والنظام العام ابتبعاد هحد اال خاص عن هراضي الدولة.
نصّ ال ربوم تقانون رقم ( )3لانة 1021م تشأن مكاف ة جرائم ال علوما في مادته رقم ( )52علكى هنكه" :مكع مراعكاه
حكم الفقره الثانية من ال اده ( )212من قانون العقوتا تقضي ال ك ة تإتعاد اسجنبي الك أ ي ككم عليكه فكي هأ مكن الجكرائم
الواقعة على العرض ،هو ي كم عليه تعقوتة الجناية في هأ من الجرائم ال نصوص عليها في اك ا ال ربكوم تقكانون وذلك تعكد
تنفي العقوتة ال كوم تها." .
ولعل ا ا ال كم تاإلتعاد لألجنبكي تعكد تنفيك ة للعقوتكة اكو نكوع مكن التكداتير الجنائيكة ال قيكده لل ريكة ،واكو حككم متصكور
ومنطقي لألجنبي ال أ يائ إلى الوطن ال أ يعكيط فكوق هراضكيه ،وترهينكا فكإن ال شكرع االمكاراتي هحاكن تكالنص علكى اك ا
النوع من التدتير ،فثقافة احترام القانون تعت د على إيجاد عالقة إيجاتية تين الفرد والقانون لدوراا في ح ايكة اسرواح وحفكش
ال قوق ،سن ال جت ع ال يعت د على فهم القانون من نصوصه ،إن ا على فهم طبيعة ال اال ال جرمة التي ت دي فكي الواقكع.
(عاتد)1021 ،
وابتناداً إلى ج يع ما ذكر ،ف ا توصّل إليه الباحث من خالل ا ة الدرابة يُثبه هن دولة اإلمارا العرتية ال ت ده من هوائكل
الدول التي هصدر تشريعها الخاص في أن مكاف ة جرائم تقنية ال علوما ض ن القوانين ال لزمة والناف ه لديها،
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فككي حككين هن انككاك دول عرتيككة هخككرى لككم تتنككاول هأ تشككريعا تعاقككب ال جكرّم علككى الجككرائم اإللكترونيككة وجككرائم االتتككزا
تالدرجة اسولى ،والتي لألبم تااعد ال جرمين على اقتراف ال زيد من اك ا النكوع مكن الجكرائم ،فعكدم وجكود تشكريعا فكي
تعض الدول اسخرى بواء على ال اتوى العرتي هو العال ي تُعاقب علكى جري كة االتتكزا اإللكترونكي فهك ا يكمثر بكلبا ً علكى
دولة اإلمارا وخصوصا ً هن ا ا النوع من الجري ة يُعتبر من الجرائم الدولية ال تكده ،وتالتكالي يجعكل مكن جري كة االتتكزا
جري ة معقده وحلولها تواجه صكعوتا منهكا فكي عكدم وجكود قكوانين ماكاعده ومشكتركة ك كا هبكلفنا ذككرة مكن ناحيكة ،وذككاء
مجرم مت رل ومتخفي عبر اإلنترنه من ناحية هخرى.

الخاتمـــة
تعتبر جري ة االتتزا اإللكتروني من الجرائم ال ات دثة ،ويطلق عليها في علم الجري ة الجرائم الناع ة التي تخلو من
العنم ،واي هحد صور الجري ة اإللكترونية ،واالتتزا اإللكتروني او الوجه اآلخر لجري ة االتتزا التقليدية التي تنشأ
وترتكب في عالم مادأ ،وفي مارح جري ة تقليدأ ،حيث يترك الجاني فيه تص ة ،هو نقطة دم ،هما االتتزا اإللكتروني فيتم
في عالم افتراضي مليء تالرمو والشفرا  ،ويتنامى الت دأ حين نجد العقبا والصعوتا التي تواجه هجهزه الت قيق في
الت قيق فيها وفي التعامل مع الدليل الرق ي ،وا ة الجري ة هصب ه ت ثل اوباً لدى ماتخدمي التكنولوجيا ال ديثة ،وذل
تعد ثوره ال علوما
التشريعا

والتكنولوجيا التي تفجر

تالقرن العشرين ،وإ اء ا ة الثوره حاوله الدول في البداية هن تطوع

لتواكب ا ة الجرائم ال ات دثة ،ثم تنبهه لضروره إفراد نصوص تشريعية خاصة ته ة الجرائم اإللكترونية،

وجري ة االتتزا اإللكتروني على وجه الخصوص ،وكل ما بلم ذكرة او نتيجة درابا حاولنا من خالل خطة منطقية ال
نزعم ك الها هن نتوصل إلى ال خاطر التي هفر تها تل الجري ة وكيفية ومواجهتها من خالل التشريع ،حيث اتضح لنا من
خالل ا ة الدرابة هن ال شرع اإلماراتي قد هفرد قواعد خاصة في تجريم االتتزا االلكتروني قيّد فيها اسحكام العامة،
وحانا ً فعل ال شرع سن ا ا النوع من الجري ة او ت ثاتة جري ة العصر ترهينا التي تُعتبر من هتشع الجرائم التي حدثه
خالل الانوا

ال اضية ،والتي وجد

لها ببيالً بهالً وبريعا ً وفعّاالً مع تقدم الوبائل التكنولوجية ال ديثة وال تطوره،

جعل من إفراد القواعد الخاصة لها ال ما ً للت كن من التصدأ لها ومواجهتها تشريعيا ً وقانونياً.

النتائج والتوقيـات
أوالً :النتائج:
توصلنا في درابتنا ا ة إلى عدد من النتائج نورداا في ا يلي:
 .2جري ة االتتزا جري ة قد تتابب في حدوي جرائم تعداا ،كالزنا او القتل هو جري ة عنم هو برقة.
 .1جري ة االتتزا جري ة عاتره لل دود ،فقد يكون ال بتز في دولة تالعالم ،ويقوم تاتتزا ض يته في هقصى العالم.
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 .5جري ة االتتزا اإللكتروني جري ة يصعب إثباتها ،حيث من الاهل هن ت ى آثاراا تاهولة ،وت تاج لع ل اق حتى
يتم اثباتها.

ثانياً :التوقيات:
 .2ضروره ابت رار نشر الوعي ال جت عي تأخطار جري ة االتتزا اإللكتروني.
 .1تشجيع من يتعرض لالتتزا تاإلتالغ عن الجري ة ،وبط تأمين برية لل جني عليه حتى ال ي جم عن اإلتالغ.
 .5إنشاء قاعده تيانا

همنية عن ال بتزين ال ين يتم القبض عليهم في جرائم االتتزا اسلكتروني ،لتكون متاحة على ج يع

ال ناف تالدولة ل نع امالء ال بتزين من العوده مره هخرى تعد اتعادام عن رتوع دولتنا ال بيبة.

قائمة المصادر والمراجع
أوالً :الكتب:
 .1اتككن منظككور ،لاككان العككرع ،تيككرو  :دار إحيككاء التككراي العرتككي ،ممباككة التككاريخ العرتككي ،ط ،2:ج ،2:بككنة 122اك
250/م.
 .2د .حان م د رتيع ،رح قانون العقوتا االت ادأ لدولة اإلمكارا العرتيكة ال ت كده ،دتكي :كليكة كرطة دتكي ،ج،1:
بنة 2525ا 2115 /م.
 .3خالد حان لطفي ،جرائم اإلنترنه تين القرصنة اإللكترونية وجرائم اإلتتزا اإللكتروني-درابة مقارنكة -االبككندرية:
دار الفكر الجامعي ،بنة 1021م.
 .4ذياع موبى البداينة ،ورقة ع ل عل ية :الجكرائم اإللكترونيكة ،ال فهكوم واسبكباع ،ال لتقكى العل كي الجكرائم ال اكت دثة
في ظل ال تايرا والت وال اإلقلي ية والدولية ،كلية العلوم االبتراتيجية ،ع ان :بنة 1025م.
 .5طعباش همكين ،ال ايكة الجنائيكة لل عكامال االلكترونيكة ،االبككندرية :دار الوفكاء لكدنيا الطباعكة والنشكر ،مكتبكة الوفكاء
القانونية ،ط ،2:بنة 1023م.
 .6عبد الرح ن توفيق هح د ،رح قانون العقوتا القام العام ،ع ان :دار الثقافة للنشر والتو يع ،بنة 1022م.
 .7عبد القادر عوده ،اسحكام العامة للتشريع الجنائي اإلبالمي ،تيرو  :دار الكتاع العرتي ،ط ،2:تدون بنة نشر.
 .8د :علي م د جعفر ،قكانون العقوتكا والجكرائم ،تيكرو  :ال مباكة الجامعيكة للدرابكا والنشكر والتو يكع ،ط ،2بكنة
2510ا 1000 /م.
 .9د.ع ككر عبدال جيككد مصككبح ،ككرح قككانون العقوتككا االت ككادأ لدولككة اإلمككارا العرتيككة ال ت ككده ،مصككر :دار الكتككب
القانونية ،بنة1023م.
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 .11فت ية عبدالاني الج يلي ،الجري ة وال جت ع ومرتكب الجري ة ،ع ان :دائره ال كتبة الوطنية ،بنة 1002م.
 .11م د بالم الزعاتي ،الجرائم الواقعة على الا عة عبر تقنيكة ال علومكا اإللكترونكي ،الريكاض :مكتبكا جامعكة ال لك
بعود ،بنة 1025م.
 .12ه.د .م د وال قلعة جي ،معجم لاة الفقهاء ،تيرو  :دار النفائ

للطباعة والنشر والتو يع ،ط ،1:بنة 2111م.

ثانياً :الرسائل العلمية:
 .2بككلي ان تككن طككا أ العتيبككي ،دور الب ككث الجنككائي فككي الكشككم علككى الجككرائم ال علوماتيككة ،هطروحككة دكتككوراة ،ال لكككة
العرتية الاعودية جامعة نايم العرتية للعلوم اسمنية ،كلية العدالة الجنائية ،قام الدرابا اسمنية ،بنة 1022م.
 .1مالم تن باع ال طيرأ ،التعويض عن إباءه الا عة عبر وبائل التواصكل االجت كاعي ال ديثكة ،هطروحكة دكتكوراة ،
ال لكة العرتية الاعودية :جامعة نايم العرتية للعلوم اسمنية ،بنة 1025م.
 .5منصور صالح الال ي ،ال امولية ال دنية النتهاك الخصوصية في نظام مكاف ة جكرائم ال علوماتيكة الاكعودأ ،ربكالة
ماجاتير ،الرياض :جامعة نايم العرتية للعلوم اسمنية ،كلية الدرابا العليا ، ،بنة 1020م.
ثالثاً :التشريعات:
 .2القانون االت ادأ رقم ( )5لانة 2121م تشأن إصدار قانون العقوتا اإلماراتي وتعديالته.
 .1ال ربوم تقانون رقم ( )3لانة 1021م تشأن مكاف ة جرائم تقنية ال علوما وتعديالته.
رابعاً :مواقع ومنشورات إلكترونية:
https://www.mohamah.net/law .2
 .1احصائيا اعالم الكتروني ،متوافره على ال وقع:
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
 .5هح د عاتد – العقوتكا تشك ل «ال كا حين» والجهكل تالعقوتكة ال يعفكي مكن ال اكاءلة ،منشكور فكي االنترنكه ،االمكارا
العرتية ال ت ده :هتوظبي،ص يفة االت اد ،التاريخ 11 :يناير .1021
 .5داليا عبدالعزيز ،ال امولية الجنائية عن جري ة االتتزا اإللكتروني في النظام الاعودأ دراب ة مقارن ة  ،ال لكة
العرتيكة الاكعودية :كلي

ك ا القصكيم اساليكة ،ت كث نشكر فكي مجلكة جيكل است كاي القانونيكة ال ع قة،العكدد  ،13بكنة

1021م.
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 .3بيناء عبد هللا م ان ،ال واجهة التشريعية للجرائم ال تصلة تالك بيوتر في ضوء التشريعا الدوليكة والوطنيكة ،هع كال
الندوه اإلقلي ية حكول :الجكرائم ال تصكلة تاإلنترنكه ،ال لككة ال ارتيكة :إصكدارا ترنكامج اسمكم ال ت كده لتعزيكز حككم
القانون في تعض الدول العرتية ،بنة 1023م ،ص.31 :
 .2عبد ال ان تدوأ م د هح د ،ت ث منشور في اإلنترنه تعنوان تشكريعا اإلعكالم الجديكد وجكرائم اإلنترنكه ،مجلكة
اسمن وال ياه ،العدد  ،551مارل/إتريل.1022
 .1نبيه طارق عبد ال جيد ،اسمن اإللكتروني ضروره مل ة سمن ال جت عا  ،ال جلة العرتية الدولية لل علوماتيكة ،ال جلكد
 ،02العدد  ،22بنة 1022م.
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5

المطلب الثاني :اآلثار الخطيرة ل بتزاز االلكتروني وكيفية مواجهته

2

المبحث الثاني
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