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 التحقيق في الجريمة اإللكترونية وٕاثباتها في فلسطين: دراسة مقارنة

  
  *مصطفى عبد الباقي

  
  صـلخم

وكيفية ضبط األدلة الرقمية وجمعها من الموضوعات المستجدة في فلسطين وغيرها من دول  كترونيةلالتحقيق في الجرائم اإل
العالم. كما أن طبيعة األدلة الرقمية وكيفية التعامل معها من قبل جهات التحقيق تعتبر من الموضوعات ذات األهمية 

ة، يساعدها في ثبات خاصإوقواعد  إجراءاتة وفقالقانونية والعملية. ويقوم بالتحقيق في الجرائم االلكترونية نيابة متخصص
ذلك ضابطة قضائية متخصصة بالجرائم االلكترونية، على عكس الجرائم التقليدية التي تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة 

 ثبات التقليدية. تساعدها الضابطة القضائية ذات االختصاص العام وفقًا لقواعد التحقيق واإل

بة العامة والضابطة القضائية العديد من الصعوبات، من أهمها القصور التشريعي وضعف التخصص ويعترض عمل النيا
يقوم على  ةلكترونين تعزيز وتقوية التحقيق في الجرائم اإلإلدى القائمين على التحقيق وجمع أدلة هذا النوع من الجرائم. 

مبادئ توجيهية  وضع إلىضافةً إ، لكترونيةقضايا الجرائم اإل لقسم التحقيق لضمان السيطرة الفّعالة على إجراءات إداريةوضع 
 .لكترونيةتحقيق ناجح وفّعال للجرائم اإل إلىالجنائية وصوالً  لكترونيةلألدلة اإل

الجريمة اإللكترونية، التحقيق في الجريمة اإللكترونية، اثبات الجريمة االلكترونية، األدلة الرقمية، نيابة  الدالـة: الكلمـات
  .صصة بالجرائم االلكترونية، شرطة متخصصة بالجرائم االلكترونيةمتخ

  
  المقدمـــــة

يعد جهاز الحاسوب واإلنترنت من أهم االختراعات في تاريخ البشرية. وقد انتشرا مؤخرًا على نطاق واسع في كافة الدول، حيث 
الجّمة، إال أنهما لألسف ساعدا على انتشار أنواع جديدة  أصبحا شرطًا لدخول أي مجتمع أو فرد الى عصر المعلوماتية. ورغم فوائدهما

من الجرائم مثل القرصنة اإللكترونية، ونشر الفيروسات التي تؤدي إلى تدمير أجهزة الحاسوب والمعلومات، والدخول غير المشروع إلى 
 هما في ظهور مجرمين ذوي خصائص مختلفة عن المجرمين التقليديين.الفضاء اإللكتروني للغير. كما سا

. في المقابل عّرفها البعض 1ارتكابها باستخدام الكمبيوتر"وقد عّرف البعض الجريمة اإللكترونية تعريفًا ضّيقًا بأنها "الجريمة التي يتم 
 زاآلخر تعريفًا واسعًا بأنها "الجريمة التي تقع باستخدام جهاز الكمبيوتر أو اإلنترنت، أو في جهاز الكمبيوتر أو اإلنترنت، أو ضد جها

ترونية، ن سرقة جهاز الكمبيوتر، أو كسره يعد جريمة الك. هذه التعريفات تبقى قاصرة، فمثًال قد يعتقد البعض أ2الكمبيوتر أو اإلنترنت"
وهذا غير صحيح. فالجرائم االلكترونية يتم النص عليها حصرًا في القانون. فقد ورد النص في معاهدة مجلس أوروبا لمكافحة الجرائم 

أربع مجموعات من الجرائم اإللكترونية هي: الجرائم التي تقع ضد سالمة المعلومات  على 2001 3اإللكترونية (معاهدة بودابست) لسنة
والبرامج وخصوصيتها وتوافرها؛ والجرائم المتصلة بالكمبيوتر؛ والجرائم المتصلة بالمحتوى؛ والجرائم المتصلة بانتهاك حقوق الملكية 

لكتروني يم الجرائم اإللكترونية الى نوعين رئيسين: األول، أنواع السلوك اإلالفكرية والحقوق الملحقة بها. ومن منظور فلسطيني، يمكن تقس
الحديثة الخطيرة والضارة التي ال يمكن مالحقتها دون تدخل تشريعي لتجريمها، مثل الدخول الى الفضاء اإللكتروني للغير ونشر 

حتيال والتزوير، ل استخدام الكمبيوتر واإلنترنت، مثل السرقة واالالفيروسات؛ والثاني، الجرائم التقليدية التي ترتكب بوسائل حديثة من خال
 وهذه يمكن مالحقة فاعليها من خالل تطبيق النصوص العقابية التقليدية. 

وسائل اإلثبات، هام  أو إجراءات التحقيق أو االختصاص سواًء من حيث ان التمييز بين الجرائم اإللكترونية والجرائم التقليدية إجرائيًا،
جدًا. فالتحقيق في الجرائم اإللكترونية تختص به نيابة متخصصة وفق إجراءات وقواعد إثبات خاصة، يساعدها في ذلك ضابطة قضائية 

________________________________________________
  * كلية الحقوق واالدارة العامة، جامعة بيرزيت، رام اهللا، فلسطين.
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متخصصة بالجرائم اإللكترونية، على عكس الجرائم التقليدية التي تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة تساعدها الضابطة القضائية ذات 
  وفقًا لقواعد التحقيق واإلثبات التقليدية. االختصاص العام،

 

  أهمية الدراسة وأهدافها
تأتي هذه الدراسة في الشق اإلجرائي الشكلي استكماًال لدراسة سابقة للمؤلف (باللغة االنجليزية) في الشق الموضوعي للجرائم 

األدلة  . فالتحقيق في الجرائم اإللكترونية وكيفية ضبط. وتنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوعات التي تعالجها وحداثتها4االلكترونية
الرقمية وجمعها من الموضوعات المستجدة في فلسطين. كما أن طبيعة األدلة الرقمية وكيفية التعامل معها من قبل جهات التحقيق 

ة الرقمية ية تعامل القاضي مع األدلتعتبر من الموضوعات ذات األهمية القانونية والعملية. لذلك، تسّلط هذه الدراسة الضوء على كيف
 وكيفية وزنه لها وتحديد قيمتها في اإلثبات الجزائي. كما تنبع أهمية الدراسة من معالجتها لجوانب النقص في النظام القانوني والتطبيق

  العملي في فلسطين.
ائي والقاضي أما فيما يتعلق بالمحقق الجز  وتهدف الدراسة الى الخروج بتوصيات للمشرع الفلسطيني لتعديل القوانين ذات العالقة.

فتهدف الدراسة إلى تقديم توصيات وٕارشادات تساهم في تحسين األداء. كما تهدف هذه الدراسة إلى تسهيل إجراءات التحقيق وموائمة 
ول إلى لمؤثرة في الوصإلى تحقيق فّعال في الجرائم اإللكترونية. كذلك تهدف الدراسة الى فحص وتحديد العوامل ا السياسات وصوالً 

  تحقيق جنائي ناجح والتغلب على الصعوبات والمعضالت التي تعترض طريقه.
  

  شكالية الدراسةإ
أنشأت في الشرطة الفلسطينية مؤخرًا وحدة للتحقيق في الجرائم اإللكترونية وجمع أدلتها، قوامها عدد محدود من الكوادر واألجهزة 

عديد من الصعوبات، من أهمها القصور التشريعي وعدم مالئمة نصوص قانون اإلجراءات الجزائية والبرامج. يعترض عمل هذا القسم ال
للتحقيق وجمع أدلة هذا النوع من الجرائم. فالقانون المذكور ال يشتمل على نصوص توّضح كيفية  2001) لسنة 3الفلسطيني رقم (

صة ما يتعلق بضبط وتحريز األدلة الرقمية، أو قيمتها في اإلثبات. كما ال التعامل مع األدلة االلكترونية (الرقمية/ غير المادية)، خا
. كل هذا يشكل 5يتوافر في النظام القانوني الفلسطيني تعليمات أو إرشادات أو إجراءات معيارية تبين كيفية ضبط وتحريز هذه األدلة

ية وجمعها لتحقيق في الجرائم اإللكترونية وضبط األدلة الرقمعقبة في وجه مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة في سبيل القيام با
وتحريزها وتسليمها للجهات المختصة ريثما يتم عرضها على المحكمة صاحبة االختصاص في التثبت من صحتها ووزنها وتقدير قيمتها 

  في الدعوى المنظورة أمامها.
  

  أسئلة الدراسة
 في فلسطين بالتحقيق في الجرائم اإللكترونية؟ كيف تقوم النيابة العامة والضابطة القضائية  
  كيف يتم تطويع نصوص قانون اإلجراءات الجزائية المخصصة للتحقيق في الجرائم التقليدية وضبط األدلة المادية وتحريزها لتنطبق

 على التحقيق في الجرائم اإللكترونية وضبط األدلة الرقمية غير المادية وتحريزها؟

 الجرائم اإللكترونية بعين االعتبار سالمة الدليل، وحماية الحياة الخاصة للمتهم، وسرية المعلومات التي يحتويها  هل يأخذ التحقيق في
 الكمبيوتر وأجهزة االتصال الذكية؟

  هل يتّوجب على الضابطة القضائية عند قيامها بضبط األدلة الرقمية أن تستصدر مذكرة تفتيش من النيابة العامة، أم يجوز لها
 لقيام بذلك دون مذكرة في أحوال استثنائية؟ا

 كيف يتمكن القاضي الفلسطيني من تحقيق األدلة الرقمية ووزنها وتقدير قيمتها في اإلثبات؟ 

 

  منهجية الدراسة
 ةتعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث تقدم وصفاً للنظام القانوني الفلسطيني المتعلق بالتحقيق في الجرائم اإللكتروني

وٕاثباتها. وتعمد الدراسة إلى استعراض النصوص القانونية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم التقليدية وجمع أدلتها، ومن ثم تحليل تلك 
وبيان مدى انطباقها على إجراءات التحقيق في الجرائم اإللكترونية. كذلك تبين الدراسة مدى انطباق وسائل جمع أدلة الجرائم النصوص 

 التقليدية وٕاثباتها على تلك المتعلقة بالجرائم اإللكترونية. كل ذلك من خالل المقارنة مع أنظمة قانونية لدول متقدمة في هذا المجال؛
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ات والتشريعات والبروتوكوالت التي وضعتها الدول المقارنة سوف يتم تحليلها ومقارنتها مع نظيراتها الفلسطينية. كما لذلك فان السياس
، والقانون النموذجي لإلجراءات 20106سوف تتم المقارنة مع معاهدة بودابست، واالتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 

لدراسة في ثالثة مباحث، نخصص المبحث األول للتحقيق في الجرائم اإللكترونية، فيما نتناول التفتيش عن . ونتناول موضوع ا7الجزائية
  األدلة الرقمية وجمعها في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فنخصصه إلثبات الجرائم اإللكترونية.

  
 التحقيق في الجرائم اإللكترونية -المبحث األول

هذا النهج يتطلب بداية تحديد  لكترونية يتطلب التحقيق الفّعال والقدرة على جمع األدلة واإلثبات الجنائي.للجرائم اإل ان التصدي
  ا.االستجابة للتحديات القانونية التي تعرقل تنفيذ القانون وصوًال للتحقيق في الجريمة اإللكترونية وٕاثباته نموذج تحقيقي أمثل، وثانياً 

فلسطينية أهمية تكنولوجيا المعلومات كمفتاح لتحسين أداء اإلدارة واألمن على السواء. لذلك، أنشأت وقد أدركت السلطة الوطنية ال
قسم لمؤخرًا قسمًا خاصًا بالتحقيق في الجرائم اإللكترونية وجمع األدلة الرقمية يتبع الشرطة الفلسطينية. إال أن النهج الذي يتبناه هذا ا

ى . فغياب أو النقص في التشريعات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحقيق يقود إلى تدني مستو يعتبر نهجًا قاصرًا في بعض مكوناته
  فّعالية التحقيق في الجرائم اإللكترونية في فلسطين.

 سوف نقّسم هذا المبحث إلى مطلبين: األول يتعلق بمنهجية أو آلية التحقيق في الجرائم اإللكترونية؛ فيما يهتم الثاني بالخصوصية
  باعتبارها من أهم التحديات التي يواجهها التحقيق في الجرائم اإللكترونية. 

  
  آلية التحقيق في الجرائم اإللكترونية -المطلب األول

يعود تاريخ التحقيق اإللكتروني إلى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي كرد على تسارع انتشار الجرائم اإللكترونية. وقد شهد 
روني تطورًا الفتًا في اآلونة األخيرة، حيث أنشأت دوائر وأقسام مستقلة في مؤسسات إنفاذ القانون، كما تم رفدها بفرق التحقيق اإللكت

  عمل متخصصة للتعامل مع األدلة الرقمية، مثل فرق عمل مسرح الجريمة، وجمع األدلة الرقمية، وتحليل األدلة الرقمية وفحصها.
: المرحلة األولى تمثل اإلجراءات التي يتم تنفيذها في مسرح الجريمة، وتشمل 8ونية بمرحلتين رئيستينيمر التحقيق في الجرائم اإللكتر 

إغالق أو تجميد مسرح الجريمة لمنع فقدان أو تلف أو تلوث األدلة، والحفاظ على مسرح الجريمة وتأمينه ومنع العبث به؛ والمرحلة 
ام بها، يمة من مأموري الضبط القضائي، ذوي االختصاص، القيالثانية تشتمل على اإلجراءات التالية التي ينبغي على فريق مسرح الجر 

  وهي: 
توثيق حالة مسرح الجريمة، أي تسجيل كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الكمبيوتر، مثل تحديد ما إذا كان في وضع التشغيل (مفتوحا)  -1

  وقت ضبطه أم ال، وما إذا كان موصوًال باإلنترنت أم ال؛
الكمبيوتر واألجهزة الملحقة به التي يعثر عليها في مسرح الجريمة، حيث أن رمز بروتوكول اإلنترنت تحديد هوية وتوثيق جهاز  -2

(IP) يلعب دورًا كبيرًا في تحديد موقع ومكان المشتبه به؛ 

 ) التي يعثر عليها في مسرح الجريمة؛DVDs و  CDsتحديد هوية وتوثيق أجهزة التخزين (مثل  -3

 تصوير مسرح الجريمة؛ -4

 دلة والمواد الرقمية؛حفظ األ -5

 حفظ الوثائق المطبوعة؛ -6

 حفظ األجهزة؛ -7

 إجراء استرجاع للوثائق العالقة، من قبيل طباعة األوراق العالقة في ماكنة الطباعة؛ -8

 إجراء استرجاع للوثائق الملغاة أو التي تم مسحها؛ -9

 التي يتم ضبطها. نقل األدلة -10

  
، نجد أن المشرع األردني قد أجاز لمأموري الضبط 2010) لسنة 30وباالطالع على قانون جرائم أنظمة المعلومات األردني رقم (

 إلى الدخول المختصة، المحكمة من أو المختص العام) وكيل النيابة (المدعي من إذن الحصول على بعد (الضابطة العدلية)،القضائي 

 .9القانون في عليها المنصوص الجرائم من أي الرتكاب استخدامه إلى الدالئل تشير مكان أي

وقد نص القانون النموذجي لإلجراءات الجزائية على التحفظ العاجل لبيانات الحاسوب وبيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية، 
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حاسوب معينة وبيانات مرور االتصاالت  حيث أجاز القانون لعضو النيابة العامة إصدار أمر لضمان التحفظ العاجل على بيانات
  السلكية والالسلكية المخزنة بواسطة حاسوب أو نظام اتصاالت سلكية والسلكية، في الحاالت التالية: 

  (أ) إذا كان هناك احتمال بأنه تم ارتكاب جريمة؛ 
  الجريمة؛  ت متعلقة بالتحقيق في(ب) إذا كان لدى عضو النيابة العامة مبرر لالعتقاد بأن البيانا

  (ج) إذا كان لدى عضو النيابة العامة مبرر لالعتقاد بأن البيانات المعنية عرضة للفقدان أو التعديل بشكل خاص. 
  

وقد أوضح القانون النموذجي أن أمر الحصول على التحفظ العاجل على بيانات حاسوب أو بيانات مرور االتصاالت السلكية 
 شخص محدد يحوز أو يتحكم في البيانات المعنية؛ أو (ب) مقدم أو مقدمي الخدمة.والالسلكية يجوز إصداره ضد: (أ) 

فإذا لم يمتثل الشخص ألمر التحفظ العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية، يجوز 
ص الذي خالف األمر لمدة زمنية تستمر حتى يمتثل لعضو النيابة العامة أو الشرطة مطالبة المحكمة إصدار قرار بالقبض على الشخ

  لألمر، أو إلى أن يصبح االمتثال أمرًا غير ذي صلة. ويجب أال تزيد مدة االحتجاز التي تفرضها المحكمة على أربعة أسابيع. 
دمة يلزم مقدم الخإن أمر التحفظ العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية يمكن أن 

  بكشف مقدار كاف من بيانات المرور لتمكين الشرطة والنيابة العامة من تحديد هوية المشترك والمسار الذي تم عبره إرسال االتصاالت.
ويجوز للقاضي تجديد أمر التحفظ العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية لفترة زمنية 

الما كان ذلك ضروريًا حتى تسعين يومًا، أو حتى مئة وثمانين يومًا بحد أقصى إذا كان األمر قد تم إصداره بموجب طلب للحصول ط
  .10على المساعدة القانونية المتبادلة

كما نص القانون النموذجي على تحديد هوية المشترك أو مالك أو مستخدم نظام االتصاالت السلكية والالسلكية أو نقطة الوصول 
  إلى نظام الحاسوب، حيث أجاز لعضو النيابة العامة توجيه أمر الى مقدم خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية ليكشف له عما يلي: 

 ك أو مستخدم جهاز االتصاالت السلكية والالسلكية المعّين أو نقطة الوصول إلى نظام الحاسوب؛(أ) هوية المشترك أو مال

  (ب) تحديد جهاز االتصاالت السلكية والالسلكية أو نقطة الوصول إلى نظام الحاسوب؛ أو 
ة، م الحاسوب قيد االستخدام أو نشط(ج) معلومات عما إذا كان جهاز االتصاالت السلكية والالسلكية المعّين أو نقطة الوصول إلى نظا

  أو أنها كانت قيد االستخدام أو نشطة في وقت محدد.  
  وقد أجاز القانون لعضو النيابة العامة إصدار هذا األمر في حالة من الحاالت التالية: 

  وجود اشتباه معقول بأنه قد تم ارتكاب جريمة؛ و   )أ(
  مثل أدلة على ارتكاب جريمة، أو يمكنها أن تّسهل اتخاذ المزيد من تدابير التحقيق.   هناك مبررات لالعتقاد بأن البيانات المطلوبة ت   )ب(

كما أجاز القانون للشرطة إصدار مثل هذا األمر حيثما كان هناك خطر مباشر من شأنه أن يؤدي إلى ضياع أو تغيير البيانات 
األمر. ويجب على عضو النيابة العامة تحديد ما إذا كانت شروط المعنية. ويتعّين على الشرطة سرعة إبالغ عضو النيابة العامة بشأن 

 .11إصدار األمر مستوفاة، وأنها تؤكد صحة، أو بطالن األمر الخاص بالشرطة

إن التحقيق اإللكتروني يحتاج إلى خبراء في هذا المجال، وهذا ما تعاني منه الشرطة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمأموري 
ذين يضبطون أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهواتف الذكية في مسرح الجريمة قبل إحالتها الى الفرق المتخصصة في الضبط القضائي ال

مراكز الشرطة، حيث تنقصهم الخبرة والتدريب في مختلف جوانب التحقيق في بعض أنواع الجرائم اإللكترونية وكيفية ضبط والحفاظ 
  . 12على األدلة الرقمية

  
  الخصوصية باعتبارها من أهم التحديات التي يواجهها التحقيق اإللكتروني -المطلب الثاني

عادة ما تواجه المحققين في الجرائم اإللكترونية مصاعب عديدة، من أهمها مراعاة خصوصية المتهم. فبسبب النمو المضطرد في 
اة كبيرة. كما أنها أصبحت ضرورية لحيتكنولوجيا المعلومات، وخاصة خالل العقدين األخيرين، فإن الخصوصية اكتسبت أهمية 

  المجتمعات الديمقراطية وأداء الحكومات وقوة االقتصاد، حيث تسهم الخصوصية في تقوية اإلبداع واالبتكار والتنافس.
 يإن الدخول الى الفضاء اإللكتروني للغير من قبل مؤسسات إنفاذ القانون كان وال زال يثير جدًال لدى المشرع وصانع القرار ف

الكثير من دول العالم. كما أن السؤال حول متى وكيف يتم ذلك، مع الحفاظ على قيم المجتمع ومنها الحق في الخصوصية، ال زال 
يثير نقاشًا حادًا حتى اآلن؛ خاصة وأن استخدامها في اآلونة األخيرة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومن أبرز األمثلة على 
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ن )، حيث تطالب األولى الثانية تمكينها مAppleئم اآلن بين األجهزة العدلية الفدرالية األمريكية وشركة آبل (ذلك حديثًا، الجدل القا
ومعلومات كافية عنهم، فيما ترفض الثانية الطلب بدافع حماية خصوصية وسرية  )IPhone( فونكشف هوية مستخدمي أجهزة اآلي

  .13معلومات مالك الجهاز
اإللكتروني والخصوصية من الموضوعات الشائكة لكل من األفراد الذين يتم خرق خصوصيتهم، كما يشكل  إن التزاوج بين الفضاء
. فالفضاء اإللكتروني ليس أداة اتصال فقط، فهو وسط للتبادل التجاري، وتبادل المعلومات وتجميعها أيضًا. 14ذلك تحٍد لمنفذي القانون

يحظى باالهتمام الكافي من مؤسسات إنفاذ القانون. وعليه، فإن بعض التحقيقات  لذلك، فإن الحفاظ على خصوصية األفراد يجب أن
في الجرائم اإللكترونية قد يتم عرقلتها بسبب االلتزام بنصوص قانونية تتعلق بالخصوصية. إال أن هذا األمر يختلف من نظام قانوني 

 إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى.

يتعلق بالخصوصية، وال توجد نصوص قانونية تتناول خصوصية الفضاء اإللكتروني أو  ففي فلسطين، ال يوجد حتى اآلن قانون
تنظيم للخصوصية في الفضاء اإللكتروني. وٕاذا كان هناك بعض النصوص المتناثرة في قوانين مختلفة، إال أن أيًا منها ال يشكل نظامًا 

على أن للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى  200115) لسنة 3كافيًا وشامًال. فمثًال، ينص قانون اإلجراءات الجزائية رقم (
مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها، كما يجوز له 

أن هذا النص يتعلق بتفتيش وضبط األدلة  . إال16مراقبة المحادثات السلكية والالسلكية وٕاجراء تسجيالت ألحاديث في مكان خاص
، فينص على أن سرية االتصاالت على 17بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية 1996) لسنة 3المادية وليس الرقمية. أما القانون رقم (

امًا عديدة وتفصيلية في . كما أورد المشرع أحك18األراضي الفلسطينية مصونة وال يجوز المس بها إال للسلطة العامة وفي حدود القانون
مقاربة بين خصوصية الفضاء  20، إال أنها غير كافية لتنطبق على الفضاء اإللكتروني. ويقيم البعض19القانون تتعلق بالخصوصية

هذا . ومع تقديرنا ل21اإللكتروني وحرمة المساكن التي ورد النص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية والدساتير والقوانين الداخلية
  .االجتهاد، إال أننا نرى فيه مغالطًة كبيرًة كونه يقيم قياسًا بين فضاء حقيقي وفضاء افتراضي، وهذا غير سائغ وال يرتب نتائج قانونية

، نجد أنها تناولت في نص عام ومقتضب خصوصية 22المعلوماتة اقية العربية لمكافحة جرائم تقنيالتفا وباستعراض نصوص
ال أنها لم تضمن حق الشخص في إعالمه باإلجراءات التي يتم اتخاذها بشأن جمع البيانات والمعلومات إم وحقوقهم، الُمستخدمين وبياناته

جراءات كل دولة بالمصادقة على تبني اإل وقد ألزمت االتفاقيةاءات. ق في االعتراض على هذه اإلجر حول نشاطه الرقمي، ولم تعطه الح
. ولم تضع االتفاقية 23من إصدار األمر، أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخّزنةالضرورية لتمكين السلطات المختصة 

تم لم تضع حدًا للمدة الزمنية التي يجب أن ي  ). كماأية ضوابط قانونية للحصول على هذه المعلومات (كاستصدار أمر قضائي بذلك
ُيحتفظ بها عن طريق شخص مسؤول بحفظها وصيانة سالمتها لمدة االحتفاظ خاللها بالبيانات، بل نصت على أن "هذه البيانات 

يوما قابلة للتجديد". ولم يتم تحديد مرات التجديد، أو شروطه، أو إطاره، أو إجراءاته، أو مدى ضرورته في أي من بنود 90 أقصاها
  .االتفاقية
أو " أي شخص"ات المختصة من إصدار األوامر إلى لتمكين السلط تلزم االتفاقية الدول األعضاء بتبني اإلجراءات الضروريةكما 

بتسليم المعلومات، دون تحديد أية ضوابط قانونية ضرورية لوضع حدود مالئمة ومناسبة من شأنها أن تحمي الحق  ""أي مزّود خدمة
اإلجراءات " ولة أن تتبنىحيث ُتلزم كل د "،"ضبط المعلومات المخزنة وتتناول االتفاقية .24في الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية

لتقديم المعلومات  ""أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات لتمكين السلطات المختصة من إصدار األوامر إلى "الضرورية
ا ن هذإ. 25الضرورية إلتمام إجراءات نسخ معلومات تقنية المعلومات واالحتفاظ بها والحفاظ على سالمتها وٕازالة أو منع الوصول لها

يعني أن االتفاقية تجيز للسلطات المختصة االستعانة بعناصر من خارج القطاعات الحكومية لضبط المعلومات والبيانات، وهو ما 
  .ُيشّكل انتهاكًا لخصوصية المواطنين

اقية بودابست فعلى أية حال، فإن نطاق الخصوصية ينحسر اآلن بسبب التقدم التكنولوجي والمتطلبات األمنية. فعلى الرغم من أن ات
قد ألزمت الدول األطراف عند تطبيق النصوص اإلجرائية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم اإللكترونية وجمع أدلتها بالخضوع للشروط 

، إال أنها ألزمت الشخص المعني بالحفاظ على المعلومات الرقمية التي بحوزته 26والضمانات المتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات العامة
وضمان سالمتها لمدة كافية من الزمن، ال تزيد عن تسعين يومًا، لتمكين السلطات المختصة من االطالع عليها ومعاينتها. وقد ألزمت 

ية لتمكين السلطات المختصة الطلب من: المشترك تسليم االتفاقية الدول األعضاء اعتماد التشريعات والمعايير األخرى الضرور 
المعلومات الرقمية الضرورية التي يحوزها في جهاز الكمبيوتر الخاص به أو أي من أدوات تخزين المعلومات؛ وكذلك من مزّود الخدمة 

ه، عنوانه اشتراكه في الخدمة، هويت لتقديم معلومات تتعلق بالمشترك، من قبيل نوع الخدمة المقدمة للمشترك، الشروط التقنية، مدة
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. 27الجغرافي والبريدي، رقم هاتفه، طريقة الدفع، وأية معلومات أخرى متوفرة من خالل عقد االشتراك أو من خالل جهاز تزويد الخدمة
ات الرقمية، موعلى كل دولة طرف أن تضع التشريعات والمعايير األخرى الالزمة لتمكين السلطات المختصة من ضبط وتأمين المعلو 

وكذلك تأمين ضبط الكمبيوتر أو أي جزء منه أو أي وعاء لتخزين المعلومات، وعمل واالحتفاظ بنسخة عن المعلومات والبيانات الرقمية 
  .28الضرورية

 اهذا الخرق للخصوصية بدأ يطال دوًال عريقة في الديمقراطية وحقوق اإلنسان تحت إلحاح مكافحة اإلرهاب، حيث شهدت قوانينه
تحّوًال سلبيًا فيما يتعلق بالحفاظ على خصوصية األفراد. ففي أستراليا مثال، كانت القوانين تضمن خصوصية األفراد في مواجهة الغير 
بما فيهم الدولة ومؤسساتها، حيث أن خرق هذه الخصوصية سواء بالدخول أو االعتراض أو نشر المعلومات من قبل مؤسسات إنفاذ 

، فقد حصل تحّول من ضمان الخصوصية إلى تمكين مؤسسات إنفاذ القانون للدخول والرقابة 2004ة. أما بعد سنة القانون كانت محدود
. كذلك، يمنح القانون في أستراليا النيابة العامة 29على وسائل االتصال والتواصل من خالل قوانين جديدة وتعديالت على القوانين النافذة

تساهم في الوصول إلى مرتكب  30أمر إلى المتهم أو إلى شخص ثالث لتقديم رموز فك أية شيفرة وسلطات إنفاذ القانون سلطة إصدار
الجريمة تحت طائلة العقاب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر. إال أن هذه العقوبة قد ال تكون فّعالة، حيث ال يقدم عادة المتهم 

لو امتنع  ى البوح بدليل إدانته تحت التهديد بإيقاع عقوبة بسيطة نسبيًا فيمابارتكاب جناية عقوبتها أشد جسامة من الحبس ستة أشهر عل
  عن ذلك.

أما في الواليات المتحدة فان جهود مؤسسات إنفاذ القانون في محاربة الجرائم اإللكترونية، ومنها اإلرهاب، قد أدت إلى تقويض 
ن المشكلة في وضع معايير تضبط هذه الرقابة. ومن هذه المعايير . وتكم31الخصوصية، وفقا للمدافعين عن الحقوق والحريات الشخصية

مبدأ "التوقعات المعقولة للخصوصية"، المشتق من التعديل الرابع للدستور، والذي يقوم بدور الرقيب على التحقيق والضبط للممتلكات 
ممتلكات تعديل الرابع قد تم توسيعه ليشمل الالشخصية وخرق الخصوصية على شبكة اإلنترنت. إن حماية الممتلكات المادية وفقًا لل

غير المادية، كالمحادثات الهاتفية والنشاطات التي تتم عبر اإلنترنت بموجب حكم للمحكمة العليا في قضية "كاتس ضد الواليات 
ة إنفاذ القانون القدرة الكبير  ) الذي سّن لمكافحة اإلرهاب، وغيره من الجرائم، يمنح سلطاتPatriot Act. إن قانون "باتريوت" (32المتحدة"

للمراقبة وجمع المعلومات. فهو يمنح مؤسسات إنفاذ القانون السلطة لزرع أجهزة تنصت ورقابة متحركة على أجهزة االتصال واإلنترنت. 
ما تنصت و  كما يمكنها وضع برامج إلكترونية، سرًا، على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما تستطيع ذلك من خالل فيروس "تروجان".

  !33المخابرات األمريكية على اتصاالت رؤساء دول العالم وبريدهم اإللكتروني بعيدًا عن ذلك
وقد ثار جدل في الواليات المتحدة حول مشروعية إجبار المتهم على تقديم رموز شيفرة جريمة، حيث أن هذا األمر يتناقض مع 

 .)incrimination) -self 34مبدأ "عدم جواز إجبار المتهم على تقديم دليل يدينه"

  
  المبحث الثاني: التفتيش عن األدلة الرقمية وجمعها

عّرف المشرع الفلسطيني التفتيش التقليدي (التفتيش عن األدلة المادية) بأنه "إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي الذي ال يتم إال 
مّوجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو  اتهامبمذكرة من النيابة العامة أو في حضورها، بناًء على 

. أما فيما يتعلق بالتفتيش اإللكتروني فيمكن تعريفه 35باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة"
يمة ة، أو بدون مذكرة في أحوال استثنائية، للبحث عن أدلة الجر جراء تحقيقي تقوم به الضابطة القضائية بموجب مذكرة قضائيإبأنه 

  الرقمية في جهاز كمبيوتر أو أي من أجهزة االتصال الذكية.
يعتبر التفتيش والتحفظ على أجهزة الحاسوب وأنظمة تخزين المعلومات وسيلة هامة في الكشف عن الجرائم اإللكترونية. لم يتطرق 

، كما فعل القانون النموذجي لإلجراءات الجزائية، حيث 36لفلسطيني للتحفظ المستعجل على بيانات الحاسوبقانون اإلجراءات الجزائية ا
أجاز لعضو النيابة العامة إصدار أمر لضمان التحفظ العاجل على بيانات حاسوب معينة وبيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية 

  في حاالت استثنائية. 37ية والسلكيةالمخّزنة بواسطة حاسوب أو نظام اتصاالت سلك
  وقد تضمن القانون النموذجي نوعين من التفتيش، هما: التفتيش بمذكرة؛ والتفتيش بدون مذكرة. ونتناول كل منهما في مطلب مستقل.

  
  التفتيش وضبط األدلة الرقمية بمذكرة -المطلب األول

ش بموجبه عضو النيابة العامة مأمور الضبط القضائي المختص للتفتيعّرف البعض مذكرة التفتيش االلكتروني بأنها "أمر يخّول 
  .38والبحث عن الدليل االلكتروني في موقع إلكتروني محدد"
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  وبناء عليه، يمكن تمييز مذكرة تفتيش األدلة االلكترونية عن مذكرة تفتيش األدلة المادية أو التقليدية، فيما يلي:
 لكترونيةتوقيع مصدرها، وذلك ألنها بحاجة الى تصرف سريع كون أن األدلة اإل كترونيليمكن أن ال تحمل مذكرة التفتيش اإل -1

بريد بأية وسيلة اتصال كالهاتف أو الفاكس أو ال لكترونيحّساسة وقابلة للتلف. لذلك، يمكن الحصول على مذكرة التفتيش اإل
  أو غيره.  لكترونياإل

الضبط القضائي المختصين والمؤهلين والذين يمكنهم ضبط ونقل األدلة إن التفتيش والضبط يجب أن يتم من قبل مأموري  -2
 ة دون تلف.لكترونياإل

خصوصية الشخص المراد تفتيش جهازه (كمبيوتر أو جهاز اتصال ذكي). لذلك، يشترط تحديد  لكترونييجب أن يراعي التفتيش اإل -3
حديد األدلة ت لكترونيكما يجب أن تتضمن مذكرة التفتيش اإلنوع الملف المراد التفتيش فيه، أو اسم الملف، أو اسم البرنامج. 
 المطلوب البحث عنها وضبطها، إلى جانب تحديد نطاق التفتيش.

 والبرامج واألدوات األجهزة تفتيش لمأموري الضبط القضائي (الضابطة العدلية)المشرع األردني قد أجاز  أن ومن الجدير ذكره

 الذي على مأمور الضبط القضائي الجرائم. وقد أوجب المشرع تلك من أي الرتكاب استخدامها الئل إلىالد تشير التي والوسائل واألنظمة

الضبط  كما أجاز المشرع األردني لمأموري .39المختص العام) وكيل النيابة (المدعي إلى ويقدمه بذلك محضرا ينظم أن بالتفتيش قام
 أو عليها المنصوص الجرائم من أي الرتكاب المستخدمة والوسائل واألنظمة والبرامج واألدوات األجهزة ضبط القضائي (الضابطة العدلية)

 . وقد أجاز المشرع األردني40منها أي بارتكاب المتعلقة والبيانات المعلومات على والتحفظ منها المتحصلة واألموال القانون هذا يشملها

 في مستخدم الكتروني موقع أو معلومات نظام أي عمل تعطيل أو وتوقيف والوسائل واألدوات األجهزة بمصادرة الحكم المختصة للمحكمة

 نفقة على المخالفة بإزالة والحكم الجرائم تلك من المتحصلة األموال ومصادرة القانون هذا يشملها أو عليها المنصوص الجرائم من أي ارتكاب

 .41الجريمة مرتكب

، وهنا يمكن أن يتم التفتيش في حضور صاحب الجهاز أو site-onعادة على مرحلتين: األولى في الموقع  لكترونيويتم التفتيش اإل
، فإنه يتعذر حضور صاحب الجهاز أو الشاهدين كون أن البحث في المعلومات site -off؛ أما التفتيش الذي يتم خارج الموقع42شاهدين

ت، واألفراد أيضًا، عادة ما يعارضون تحريز أجهزتهم ونقلها إلى أقسام التحقيق خوفًا يستغرق وقتًا طويًال. وفي المقابل، فإن المؤسسا
 على وثائقهم وملفاتهم من أن يتم االعتداء عليها بانتحالها أو نسخها مثًال؛ وبالتالي ضياع حقوق ملكيتهم الفكرية لها. كما أن ذلك قد

 ب أجهزة الكمبيوتر منها، خاصة المؤسسات والشركات التي يعتبر الكمبيوتريؤدي إلى خلل وانقطاع عن العمل في المؤسسة نتيجة لسح
أساسي في عملها، وال يتم العمل بدونها مثل البنوك وشركات التأمين. من ناحية أخرى، فإن التفتيش داخل الموقع عادًة ما يؤدي إلى 

ة إلى راء التفتيش في الموقع أو خارجه تحكمه، باإلضافتشويش وانقطاع في العمل، كما يؤدي إلى إضرار بالخصوصية. إن القرار بإج
ما تم ذكره، معايير أخرى منها أن جزءًا من التفتيش يجب أن يتم في الموقع أثناء وصل الجهاز بالكهرباء واالنترنت، حيث أن فصل 

إلى نقل  لتي تم التخلص منها بحاجةالجهاز تمهيدًا لنقله يؤدي إلى ضياع بعض المعلومات. وفي المقابل، فإن استرجاع المعلومات ا
الجهاز إلى المختبر، حيث ال يمكن أن يتم هذا العمل في الموقع، أو على األقل يعتبر غير عملي كونه بحاجة إلى أجهزة وفريق عمل 

 كبير، كما ال يمكن التحكم بدرجة الحرارة والظروف المحيطة األخرى.

). لذلك، يعتبر التفتيش Software) أو على البرمجيات (Hardwareجسم الجهاز ( إن األدلة الجاري التفتيش عنها قد تكون على
في منتهى الصعوبة في كثير من األحيان ألن البرامج والملفات تكون متداخلة عادة، حيث أن بعضها يخص المتهم والبعض لكتروني اإل

حصر نطاق التفتيش. فمثًال، إذا كانت التهمة حيازة  اآلخر قد يخص أشخاصًا آخرين. إال أن هناك بعض المعايير التي تساعد في
صور أو فيديوهات جنسية ألطفال على كمبيوتر المتهم، فيجب حصر نطاق التفتيش في الملفات والبرامج المخصصة للصور 

. إال أنه يجب دةة إلى جهة متخصصة ومحايلكترونيوالفيديوهات دون غيرها. ومن المقترحات األخرى أن يعهد للتفتيش عن األدلة اإل
االهتمام بحماية األدلة من عبث المتهم أو قيامه بمسحها أو اخفاءها قبيل التفتيش. وعليه، فإنه عند تنفيذ مذكرة التفتيش يجب التأكد 

اليات المتحدة و أن الجهاز المراد التفتيش فيه ليس في متناول يد المتهم عند إعالمه بنية الضابطة القضائية القيام بالتفتيش. بل أنه في ال
 sneak and)طفمن خالل ما يعرف بالتفتيش الخامثًال، يحق للمحقق التسلل خلسًة إلى المنزل وتفتيش الجهاز (فيزيائيًا أو إلكترونيًا) 

peek)، ن الخاطف لذلك، منها على سبيل المثال الخشية م لكترونيبشرط أن يكون هناك مبررات قوية لدى مصدر مذكرة التفتيش اإل
ام المتهم بتدمير األدلة إذا علم بأن هناك تفتيشًا سوف يتم في جهازه. إن مثل هذا النوع من التفتيش الخاطف غير متبع في كثير من قي

  .43الدول
أية نصوص  2001) لسنة 3طبعًا لم ينل هذا األمر اهتماماً من قبل المشرع الفلسطيني؛ فال يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية رقم (
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وألعضاء النيابة  ة مستباحة لمأموري الضبط القضائيلكتروني. وفي التطبيق العملي فإن ملفات المتهم اإللكترونياق التفتيش اإلتحدد نط
العامة حيث يفتشون ويأخذون نسخًا عن الملفات التي يريدونها دون ضوابط محددة، حيث يضبطون األجهزة وتبقى لديهم فترات طويلة، 

دون مبرر. إن هذا التصرف غير قانوني بالقطع، على األقل عند إسقاط معايير التفتيش التقليدي لمنزل المتهم بل أحيانًا يصادرونها 
فإن القانون يشترط وجود صاحب المنزل المراد تفتيشه، وفي حال تعذر ذلك، يشترط وجود اثنين من الشهود. وعليه، يجب أن يتم 

 تم فرز المحتويات ذات العالقة بالجريمة عن تلك منبتة الصلة بها، بمساعدته.بحضور مالك الكمبيوتر لي لكترونيالتفتيش اإل

ال شك أن مزّود خدمة اإلنترنت يقوم بدور رئيس في تقديم المعلومات الضرورية للمحقق. إال أن إلزام مزّود الخدمة بانتهاك 
قاد ة العامة أو القضاء بأن هناك "سبب معقول" لالعتالخصوصية وتقديم معلومات خاصة عن المشترك بحاجة إلى اقتناع من قبل النياب

بأن الجهاز المطلوب التفتيش فيه يحتوي على دليل يتعلق بالجريمة. إن تقرير ما إذا كان السبب معقوًال من عدمه خاضع لتقدير 
 ير من الدول.ذه المسألة في كثالمحكمة أو النيابة العامة، فال يوجد تعريف تشريعي للمصطلح، كما ال توجد أحكام قضائية تتعلق به

  
  رةوضبط األدلة الرقمية دون مذكالتفتيش  -المطلب الثاني

فيما يتعلق بالتفتيش التقليدي بحثًا عن األدلة المادية، لم ينص المشرع الفلسطيني على جواز تفتيش المنازل دون مذكرة، إنما ورد 
دخول المنزل عن تفتيشه، فدخول المنزل يعني مجرد أن يدلف مأمور  ويختلف. 44النص على جواز دخول المنازل في أحوال استثنائية

 داخل المنزل والتواجد فيه ألداء المهمة التي اوكلت له، وضمن القيود التي إلىالضبط القضائي، في الحاالت التي نص عليها القانون، 
هدف البحث عن دليل، أي أن حركة مأمور الضبط القضائي . وبالتالي، فدخول المنزل ال يست45نص عليها القانون، وليس له أن يفتشه

داخل المنزل تحددها طبيعة المهمة التي دخل المنزل ألدائها. فإذا دخل إلنقاذ سكان المنزل من حريق أو غرق فال يجوز له أن يدخل 
. أما فيما يتعلق 46مبرر معقول كل أجزاء المنزل إذا لم يكن هناك ضرورة، أو أن يفتش في المتعلقات الخاصة بسكان المنزل دون

  هذا الموضوع من قريب أو بعيد. إلىبالتفتيش عن األدلة االلكترونية فلم يتطرق المشرع الفلسطيني 
ر أو ة في حال خشي، وفقا ألسباب معقولة، تدميلكترونيأما المشرع األسترالي، فقد أجاز لمأمور الضبط القضائي ضبط األدلة اإل

ة. كما يجوز له ذلك في حال الموافقة المسبقة من قبل مالك/حائز الكمبيوتر دون ضغط أو إكراه، وأن يكون نيلكترو ضياع األدلة اإل
لدى معطي الموافقة وعي وٕارادة (بالغ وعاقل). هذه الموافقة قد تكون صريحة أو ضمنية، فمثًال إعطاء شخص كلمة المرور لمأمور 

  .47ةالضبط القضائي دون ضغط أو إكراه يمثل موافق
  

افقة ة دون مذكرة في حال أخذ مو لكترونيباإلضافة إلى ذلك، فقد أجاز المشرع األمريكي لمأمور الضبط القضائي ضبط األدلة اإل
 الشخص الثالث على التفتيش في كمبيوتر المتهم. ويشترط لقيام هذه الحالة توافر أحد الشروط التالية:

  إذا كان الشخص الثالث ضحية لسلوك المتهم؛ -1
 إذا كان الشخص الثالث شريكًا في الجريمة؛ -2

 إذا كان المتهم ترك الكمبيوتر لديه؛ -3

 إذا كان أخذ موافقة جميع الشركاء في المنزل أو الكمبيوتر أمرًا يتعذر تحققه. -4

مسؤول الة دون مذكرة في حال أخذ موافقة الشخص لكترونيكما أجاز المشرع األمريكي لمأمور الضبط القضائي ضبط األدلة اإل
في العمل إلجراء تفتيش جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم العامل في المؤسسة. إن موافقة المسؤول في هذه الحالة صحيحة ومنتجة 
آلثارها، وبالتالي يعتبر التفتيش صحيحًا طالما أن المسؤول لديه صالحية تفتيش الملفات والبرامج التي يعمل عليها المتهم، أو أن 

يفية مبنية على تفاهمات من هذا النوع. فإذا كانت هناك لوائح وتعليمات تفيد بأن كمبيوتر العمل يكون العمل عليه لمصلحة العالقة الوظ
  العمل فقط، فإن توقع العامل أو الموظف فيما يتعلق بخصوصيته يجب أن تكون محدودة.

عليه عن طريق الصدفة. أي أن مأمور الضبط من ناحية أخرى، يحق لمأمور الضبط القضائي ضبط وتحريز دليل تم العثور 
القضائي مخّول بضبط الدليل الذي يعثر عليه دون أن يكون هذا الدليل مستهدفًا خالل البحث والتفتيش، ولم يكن قد خّول البحث 

حث عن أدلة جريمة نشر بوالتفتيش عن أدلة الجريمة المتعلق بها الدليل ولم تذكر في مذكرة التفتيش. فمثًال، إذا صدرت مذكرة تفتيش و 
فايروسات، وأثناء تفتيش مأمور الضبط القضائي في كمبيوتر المتهم وجد صدفة صورًا أو فيديوهات إباحية ألطفال، فإن ضبط مأمور 

ي ه الضبط القضائي لها يعتبر صحيحًا رغم أن المتهم لم يوجه له اتهام بحيازة صور إباحية ألطفال، إنما كانت التهمة الموجهة إليه
تهمة نشر فايروسات. وال يؤخذ بدفع المتهم أن ضبط الصور مخالف للقانون ألنه لم يسبق أن وجه له اتهام بذلك، ولم تخّول النيابة 
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هذه  . وعلى الرغم من أنلكترونيالعامة مأمور الضبط القضائي البحث عن أدلة جريمة أخرى ولم يذكر ذلك في مذكرة التفتيش اإل
  ).plain view( "ديعتبر تطبيقًا لمبدأ "العرض العاص عليها في القانون األمريكي، إال أنها تالحالة لم يرد الن

والحالة األخيرة في هذا السياق هي سلطة مأمور الضبط القضائي في تفتيش المشتبه به جسمانيًا عقب إلقاء القبض عليه دون 
تفتيشه أمور الضبط القضائي القبض على متهم باإلتجار بالمخدرات وقام بمذكرة تفتيش. ففي إحدى القضايا في الواليات المتحدة، ألقى م

جسمانيًا دون مذكرة تفتيش ووجد معه هاتفًا نقاًال، وبالتفتيش في الجهاز ضبط رسائل وأرقام تلفونات صادرة وواردة تتعلق بالجريمة. 
 إال أن المحكمة رفضت الطعن وأّيدت صحة اإلجراءاتطعن المتهم في صحة اإلجراءات، ومنها ضبط الهاتف والتفتيش في الرسائل، 

التي قام بها مأمور الضبط القضائي. حكم المحكمة هذا القى معارضة من بعض األكاديميين على اعتبار أن ذلك يشكل اعتداًء على 
  حق الشخص في الخصوصية.

  
 اإلثبات االلكتروني (مقبولية الدليل الرقمي) -المبحث الثالث

ئيسان ألدلة اإلثبات: األول، األدلة التقليدية مثل شهادة الشهود والخبرة واألدلة المادية وغيرها؛ والثاني األدلة غير هناك نوعان ر 
ة يترك بصمات نيلكترو التقليدية، وهي األدلة الرقمية. وكل منهما يختلف عن اآلخر في سالمته ودرجة مقبوليته. إن ارتكاب الجريمة اإل

دلة المادية، فإن هذه البصمات الرقمية غير مرئية، أو أنها مرئية افتراضيًا، وذات طبيعة متقلبة. ويمكن العثور رقمية. وعلى خالف األ
؛ ووحدات Hard Desks, CDs and Serversعلى األدلة الرقمية في ذاكرة تخزين المعلومات، وهي قد تكون وحدات تخزين دائمة مثل 

  Random Access Memory (RAM) and Read-Only Memory (ROM).تخزين مؤقتة مثل 
هذه البصمات تأخذ أحد ثالثة أشكال: ملفات فّعالة؛ ملفات مؤرشفة؛ وملفات ممسوحة. النوع األول، وهو عبارة عن ملفات يمكن 

ادتها دون عالوصول إليها بسهولة ويسر، وال تحتاج إلى خبراء ومعامل جنائية، وعادة هي متاحة وغير محمية بكلمة السر، ويتم است
 CDs, flopy disks, network serversاللجوء إلى المعامل. النوع الثاني وهي المعلومات المؤرشفة والمخزنة في وحدات تخزين دائمة مثل 

and the internetا. ه، تشبه النوع األول، أي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر ودون اللجوء إلى الخبرة والمعامل الجنائية لضبطها ونسخ
وهي أقل تقلبًا من النوع األول كونها موجودة في وحدات تخزين دائمة ويمكن طباعتها بسهولة. والنوع الثالث، وهي المعلومات التي تم 
مسحها والتي يمكن استرجاعها لكن باستخدام تكنولوجيا هندسة المعلومات المتطورة. وهي على خالف االعتقاد السائد بأن المعلومات 

سحها وتفريغ سلة المهمالت منها ينعدم وجودها، بل هي تبقى مخزنة أوتوماتيكيًا ولفترة مؤقتة في خوادم. وهي تبقى هناك التي يتم م
حتى يتم تخزين ملفات جديدة فوق تلك الممسوحة. هذه األنواع الثالثة تختلف طبيعتها حسب المكان الذي تخزن فيه وحسب درجة 

  تى ال يتم تدميرها أو تغيير طبيعتها، حيث أن المعلومات المخزنة سهل فقدها.تقلبها. ويجب التعامل معها بحذر ح
إن سالمة الدليل ألمر هام جدًا لنجاح أي تحقيق جنائي، لكنه أكثر أهمية عندما يتعلق األمر بدليل رقمي سريع التحّول، ويمكن 

اإلثبات.  أي من العوارض السابقة فإنه يصبح غير مقبول في أن يلحق األذى به ويتلوث أو تتغير طبيعته. فإذا ما لحق بالدليل الرقمي
لذلك، على مأموري الضبط القضائي والمحققين وأعضاء النيابة العامة التعامل مع األدلة الرقمية بمسؤولية حتى ال يتم عطبها، وبالتالي 

ثوا أو مة الدليل الرقمي وبأن المحققين قد عبفقدانها وخسارتها. كما يجب الحفاظ على النسخة األصلية حتى ال يطعن المتهم في سال
 غّيروا فيها.

، وملفات (log files) ويمكن تقسيم األدلة الرقمية إلى نوعين: األول، األدلة التي ال يتم إنشاءها أو صنعها مثل ملفات التسجيل
ويتمثل هذا النوع في أشكال ومعلومات وبرامج ). IP addresses)، والعناوين (metadata)، وبيانات التعريف (cookiesتعريف االرتباط (
لفات ة وبرامج الدردشة. والنوع الثاني، البيانات المخزنة في الكمبيوتر مثل الصور الرقمية وملكترونيوالمواقع اإل لكترونيعديدة، كالبريد اإل

رها. هذا النوع مرئي، ويمكن طباعته على )، وبرامج اكسل وغيpower point presentation slides) وبرامج العرض (Word filesوورد (
الورق كما يمكن عرضه على شاشة الكمبيوتر. ويفّرق البعض بين النوعين من حيث التدخل البشري في وجود كل منهما. ففي حين أن 

اضي، وغير قابل ر النوع الثاني يتم إنشاءه بتدخل بشري، ينشئ الكمبيوتر النوع األول دون تدخل بشري. وهو موجود في العالم االفت
للطباعة. وهو بحاجة الى أدوات خاصة لجمعه وفحصه وتقديمه للمحكمة كونه سريع العطب. وهو يقّدم أدلة أكثر موثوقية ودقة كونها 

  غير خاضعة للتدخل البشري خالل تكوينها، إال أنها بحاجة إلى دقة في التعامل والمعالجة حتى ال يتم تلّوثها وتلفها. 
لكترونية قد اعتبرت كالمطبوعات في النظام القانوني األردني، حيث يسري عليها قانون المطبوعات اإلالذكر أن المواقع ومن الجدير ب

 ةوالنشر. فقد عّرف الديوان الخاص بتفسير القوانين المطبوعة بأنها "كل وسيلة نشر دّونت فيها المعاني أو الكلمات أو األفكار بأي طريق
. وقد أّيدت محكمة التمييز األردنية ذلك في أحد أحكامها، حيث خلصت 48لكترونية أو الرقمية أو التقنية"اإلوسائل من الطرق بما فيها ال
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لكترونية تعتبر إلالكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين األفكار والمقاالت ونشرها، وبالتالي فإن المواقع اإلالى أن "الموقع 
  .49تعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع ألحكامهمن المطبوعات وفقًا ل

ر وسائل ة وتطو لكترونيوتلعب األدلة الرقمية أدوارًا متعاظمًة في إثبات الجرائم في الدول المتقدمة مع تنامي ظاهرة الجرائم اإل
طيني، دلة الرقمية غريبة عن النظام القانوني الفلسمؤسسات إنفاذ القانون في اإلثبات، على عكس الحال في فلسطين، حيث ال تزال األ

  وبالتالي غير معمول بها بشكل جدي حتى اآلن. فالقوانين المعمول بها في فلسطين قد وضعت لتناسب األدلة المادية فقط.
مية أ المشرعون تلمس أهومع ازدياد استعمال الكمبيوتر واإلنترنت، والحاجة المتنامية إلدخال أنواع جديدة من األدلة الرقمية، بد

تبنيها في التشريعات، حيث يحاولون أن يبقوا متناغمين مع التطور التكنولوجي عن طريق سن تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات 
  السارية.

، على 200150) لسنة 4وباستعراض القوانين ذات العالقة في فلسطين، فقد نص قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (
. هذا يعني أن 51سريان أحكام الفصل المتعلقة بالسندات غير المّوقع عليها، وهي من األدلة الكتابية، على وثائق نظم الحاسب اآللي

قد فالمشرع قد ساوى في اإلثبات بين الوثيقة المادية المكتوبة والوثيقة الرقمية المكتوبة على الكمبيوتر. أما قانون اإلجراءات الجزائية 
. وهذا يعني أن 52ص على أن تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق اإلثبات إال إذا نص القانون على طريقة معينة لإلثباتن

ة جائز في الدعاوى الجزائية طالما لم ينص القانون على طريقة معينة لإلثبات، وطالما اقتنع القاضي لكترونياإلثبات بالوثائق اإل
م من ذلك، فإن معظم القضاة وأعضاء النيابة العامة يجهلون المعلومات األساسية الضرورية المتعلقة بالجرائم . وعلى الرغ53بالدليل

ة وكيفية التحقيق فيها وٕاثباتها وينقصهم التدريب المالئم والكافي، وبالتالي يترددون في األخذ باألدلة الرقمية إلثبات الجرائم لكترونياإل
  ة. لكترونياإل

، فقد تضّمن تعريفات لعدد من المصطلحات، حيث عّرف البيانات 2010لكترونية لسنة اإلمشروع قانون المعامالت ة لأما بالنسب
الكترونيًا سواًء على شكل نص أو رمز أو صوت أو صور أو غيرها. كما عّرف السجل  لكترونية بأنها بيانات ممثلة أو مرّمزةاإل

اإللكتروني بأنه مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفًا لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما والتي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها 
  .54أو تخزينها بوسائل إلكترونية

نها في لكترونية أثرها القانوني وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ شأاإليكون للمعامالت والتوقيعات  نوقد نص المشروع صراحًة على أ
ذلك شأن الوثائق والمستندات الخطية بموجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها ألطرافها أو صالحيتها في اإلثبات. كما نص 

ل لكترونية الرسمية حجًة على الكافة بالقدر الذي تكون فيه مطابقًة ألصاإلالبيانات على اعتبار الصورة المنسوخة على الورق من رسالة 
ة لكترونية. ويحق لنا التساؤل حول البيانات اإللكترونيويالحظ على هذه النصوص أنها ركزت على العقود والتوقيعات اإل .55هذه الرسالة

  ذا كانت مشمولة بذلك أم ال؟ األخرى من قبيل ملفات السجل وبيانات التعريف وغيرها ما إ
  

 الخاتمــــة

لقد أصبح الكمبيوتر واالنترنت خالل الثالثين سنة األخيرة روح العصر ومحرك عجلة التنمية ووسيلة الرقي والتقدم في كافة العلوم. 
ال أنهما في المقابل إكما يعتبر الكمبيوتر واالنترنت كاتم أسرار قطاعات واسعة من شرائح المجتمع ووسيلة التواصل الرئيسة عبر العالم. 

ة لكترونيإلإن من أهم وسائل مكافحة الجرائم اسف وسيلة ارتكاب جرائم خطيرة عابرة للدول والقارات، وهي الجرائم اإللكترونية. أصبحا لأل
تجريمها والكشف عنها وعن مرتكبيها وتقديمهم للقضاء بعد جمع أدلة هذه الجرائم. إال أن من أهم التحديات التي تواجه المشرع في 

ة لكترونيجريم والعقاب. إذ يتّوجب على المشرع في كافة الدول التي ال تشتمل قوانينها على نصوص تجّرم الجرائم اإلالمستقبل موضوع الت
، ة مصنفة في كثير من دول العالم على أنها جنحلكترونيالمبادرة الى ذلك في الحال. كما يتّوجب االنتباه إلى أن معظم الجرائم اإل

صلحة الجنايات األشد خطورة وجسامة. هذه النظرة بدأت تتغير مؤخرًا بشكل كلي مع نمو ظاهرة الجريمة وبالتالي االهتمام بها يقل لم
ي ساهمت إيجابيًا في ة والتلكترونية وتشعبها، وكذلك بسبب إنشاء مؤسسات وأقسام تختص بمالحقة والتحقيق في الجرائم اإللكترونياإل

  ة.لكترونيزيادة الوعي بخطورة الجرائم اإل
ن أهم التحديات التي تواجه المحقق الجزائي مسألة الخصوصية، حيث ال يجوز للمحقق ضبط وتفتيش أجهزة الكمبيوتر وأجهزة وم

االتصال الذكي التي تعود للمتهم إال وفقا لقيود وضوابط. وخالل هذه الفترة الالزمة للحصول على اإلذن المطلوب يخشى ضياع تلك 
النوع سريع التغير والتلف. فقد ألزمت اتفاقية بودابست الدول األطراف عند تطبيق النصوص اإلجرائية  األدلة الرقمية، خاصة أنها من
ا ة وجمع أدلتها الخضوع للشروط والضمانات المتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات المنصوص عليهلكترونيالمتعلقة بالتحقيق في الجرائم اإل
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، 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1950في قوانينها الداخلية، وفي االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام 
  والمعاهدات والمواثيق األخرى ذات العالقة. 

لب من لتمكين السلطات المختصة الطإال أن االتفاقية ألزمت الدول األعضاء أيضًا اعتماد التشريعات والمعايير األخرى الضرورية 
المشترك تسليم المعلومات الرقمية الضرورية التي يحوزها في جهاز الكمبيوتر الخاص به أو أي من أدوات تخزين المعلومات؛ وكذلك 

ه في الخدمة، راكمن مزّود الخدمة لتقديم معلومات تتعلق بالمشترك، من قبيل نوع الخدمة المقدمة للمشترك، الشروط التقنية، مدة اشت
هويته، عنوانه الجغرافي والبريدي، رقم هاتفه، طريقة الدفع، وأية معلومات أخرى متوفرة من خالل عقد االشتراك أو من خالل جهاز 
تزويد الخدمة. ويشهد العالم في اآلونة األخيرة تعاظم سطوة مؤسسات إنفاذ القانون في دول العالم قاطبة على حساب حريات 

األفراد. فمثال، بموجب "قانون باتريوت" في الواليات المتحدة، أعطيت مؤسسات إنفاذ القانون صالحيات واسعة للتنصت وخصوصيات 
  والمراقبة واسترجاع المعلومات ذات العالقة بالمتهمين واألمر بفك الشيفرة.

  وبالتركيز على الواقع التشريعي والعملي في فلسطين، نخرج باالستنتاجات التالية:
في فلسطين من الفراغ التشريعي. فغياب أو النقص في التشريعات والمبادئ التوجيهية المتعلقة لكتروني اني التحقيق اإليع -1

  شرطة.ة في اللكترونية يقود إلى تدني مستوى أداء قسم التحقيق في الجرائم اإللكترونيبالتحقيق في الجرائم اإل
ة. لكترونيللتحقيق وجمع أدلة الجرائم اإل 2001) لسنة 3لسطيني رقم (عدم مالئمة نصوص قانون اإلجراءات الجزائية الف -2

بطها ة الرقمية، خاصة ما يتعلق بضلكترونيفالقانون المذكور ال يشتمل على نصوص توّضح كيفية التعامل مع األدلة اإل
معيارية تبين  إرشادات أو إجراءات وتحريزها، أو قيمتها في اإلثبات. كما ال يتوافر في النظام القانوني الفلسطيني تعليمات أو

ب لم يعالج قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني التفتيش عن بيانات الحاسو كيفية ضبط وتحريز هذه األدلة. من ناحية أخرى، 
 وبيانات مرور أجهزة االتصال السلكي والالسلكي سواًء بمذكرة أو بدون مذكرة.

 لكترونية في فلسطين، وال توجد نصوص قانونية تتناول خصوصية الفضاء اإلال يوجد حتى اآلن قانون يتعلق بالخصوصي -3
، وٕان كان هناك بعض النصوص المتناثرة في قوانين مختلفة، إال أن أيًا منها ال لكترونيأو تنظيم للخصوصية في الفضاء اإل

 يشكل نظامًا كافيًا وشامًال.

متعاظمًة في إثبات الجرائم في الدول المتقدمة مع تنامي ظاهرة الجرائم على الرغم من أن األدلة الرقمية تلعب اآلن أدوارًا  -4
ة وتطور وسائل مؤسسات إنفاذ القانون في اإلثبات، إال أن الوضع في فلسطين على عكس ذلك، حيث ال تزال لكترونياإل

المعمول بها  تى اآلن. فالقوانيناألدلة الرقمية غريبة عن النظام القانوني الفلسطيني، وبالتالي غير معمول بها بشكل جدي ح
 في فلسطين قد وضعت لتناسب األدلة المادية فقط. 

إن مبدأ حرية اإلثبات ومبدأ القناعة الوجدانية للقاضي، الذين ورد النص عليهما في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني،  -5
ة ائي، على عكس القاضي المدني، غير مقّيد بأدل. فالقاضي الجز لكترونييعطيان القاضي الجزائي مكنة األخذ بالدليل اإل

ا ة، طالما كانت أدلة قانونية وتم الوصول إليهلكترونيإثبات محددة، إنما يستطيع أن يلجأ إلى أي دليل، بما فيها األدلة اإل
ي، من ا القاضبطرق قانونية وتم طرحها في جلسات المحاكمة ومّكن الخصوم من مناقشتها، هذا من ناحية، وطالما اقتنع به

 ناحية أخرى.

ة لكترونيإن معظم القضاة وأعضاء النيابة العامة في فلسطين يجهلون المعلومات األساسية الضرورية المتعلقة بالجرائم اإل -6
وكيفية التحقيق فيها وٕاثباتها وينقصهم التدريب المالئم والكافي، وبالتالي يترددون في األخذ باألدلة الرقمية إلثبات الجرائم 

 ة.لكترونياإل

علق بمأموري ، خاصة فيما يتلكتروني في فلسطيننقص الكادر المؤهل، حيث أن هناك نقص واضح في عدد خبراء التحقيق اإل -7
الضبط القضائي الذين يضبطون أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهواتف الذكية في مسرح الجريمة قبل إحالتها إلى الفرق المتخصصة 

جميعا تنقصهم الخبرة والتدريب في مختلف جوانب التحقيق، خاصة في بعض أنواع الجرائم في مراكز الشرطة. وهؤالء 
  ة وكيفية ضبط والحفاظ على األدلة الرقمية. لكترونياإل

ث ة غالبًا ما تستباح من قبل مأموري الضبط القضائي في فلسطين، حيلكترونيوفي التطبيق العملي، فإن ملفات المتهم اإل -8
سخا عن الملفات التي يريدونها دون مبرر. كما يضبطون األجهزة عادة وتبقى لديهم فترات طويلة، بل يفتشون ويأخذون ن

 أحيانا يصادرونها خالفًا للقانون. 
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  صيـــاتالتو 
ضايا قة يقوم على وضع إجراءات إدارية لقسم التحقيق لضمان السيطرة الفّعالة على لكترونيإن تعزيز وتقوية التحقيق في الجرائم اإل -1

  ة.لكترونياإل ة الجنائية وصوالً إلى تحقيق ناجح وفّعال للجرائملكترونية، إضافة إلى وضع مبادئ توجيهية لألدلة اإللكترونيالجرائم اإل
 ة.لكترونية، أو سن قانون مكافحة الجرائم اإللكترونيتعديل قانون العقوبات ليشتمل على تجريم للجرائم اإل -2

ة، واعتبار خطورة الجريمة، بتهديدها لألمن الداخلي والعالمي وحجم الضرر، من الظروف المشددة كترونيلتغليظ عقوبة الجرائم اإل -3
 للعقوبة التي ترفع مستوى الجريمة لتصبح جناية.

 جهزة الكمبيوترة، والتفتيش في ألكترونيتعديل قانون االجراءات الجزائية بما يضمن اشتماله على قواعد للتحقيق في الجرائم اإل -4
ين ن تفتيش والتحفظ على أجهزة الحاسوب وأنظمة تخز وأجهزة االتصال الذكية بما يضمن فعالية ضبط وتحريز األدلة الرقمية. إ

 لكترونية ومرتكبيها.اإلالمعلومات وسيلة هامة في الكشف عن الجرائم 

لك للحفاظ على سم الملف، أو اسم البرنامج وذتحديد نوع الملف المراد التفتيش فيه، أو الكتروني أن يتم تضمين مذكرة التفتيش اإل -5
 لكترونيوحماية خصوصية الشخص المراد تفتيش جهازه (كمبيوتر أو جهاز اتصال ذكي). كما يجب أن تتضمن مذكرة التفتيش اإل

 تحديد األدلة المطلوب البحث عنها وضبطها، إلى جانب تحديد نطاق التفتيش.

الدليل المراد ضبطه. فمثًال، إذا كانت التهمة حيازة صور أو فيديوهات جنسية ألطفال على أن يتم حصر نطاق التفتيش وفقًا لنوع  -6
 كمبيوتر المتهم، فيجب حصر نطاق التفتيش في الملفات والبرامج المخصصة للصور والفيديوهات دون غيرها.

التفتيش  يش. وعليه، فإنه عند تنفيذ مذكرةيجب االهتمام بحماية األدلة من عبث المتهم أو قيامه بمسحها أو إخفاءها قبيل التفت -7
 يجب التأكد أن الجهاز المراد التفتيش فيه ليس في متناول يد المتهم عند إعالمه بنية الضابطة القضائية القيام بالتفتيش.لكتروني اإل

نوع من التوازن  يجادحماية خصوصية األشخاص المراد التفتيش في أجهزتهم من التفتيش والضبط غير القانوني. وهذا يتطلب ا -8
 بين الخصوصية وفّعالية التفتيش والتحقيق والكشف عن الجرائم.  

بحضور مالك الكمبيوتر ليشهد ويساعد في فرز المحتويات ذات العالقة بالجريمة عن تلك منبتة الصلة  لكترونيأن يتم التفتيش اإل -9
 بها.

 مة التعامل مع األدلة الرقمية بمسؤولية حتى ال يتم عطبها، وبالتاليعلى مأموري الضبط القضائي والمحققين وأعضاء النيابة العا -10
 فقدانها وخسارتها. 

إن تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي وتعلمهم لقيمة الدليل الرقمي ومعرفتهم كيفية التحقيق واثبات  -11
  ة يعتبر حجر األساس في هذا المجال.لكترونيالجريمة اإل
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 التدخل أو المساس".
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 كن مؤسسات انفاذ القانون من الوصول اليها.أن تتم
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ولة معق ابقاءه سرا، حتى لو كان في مكان متاح لعامة الناس الوصول اليه، يكون محمي دستوريا. وعليه، اذا كان هناك توقعات
للخصوصية، وهو المبدأ الذي بات معيارا للحكم على مراعاة الخصوصية من عدمه، فان المعلومات أو األدلة التي يتم الحصول عليها 

 من خالل مراقبة االتصال دون مذكرة قضائية تعتبر باطلة.
لى االختراق المعلوماتي والتجسس األمريكي عمثل فضيحة التنصت على الهواتف الشخصية لقادة دول العالم. انظر خالد وليد محمود،  )33(

. تاريخ www. http://studies.alarabiya.net/reportsالعالم ...األبعاد والتداعيات، معهد العربية للدراسات، محطة العربية الفضائية. 
 الساعة الثامنة مساء. 17/7/2016الزيارة 

ضد نفسه، وحقه في الصمت وعدم اإلقرار بالذنب في العديد من المعايير  ورد النص على مبدأ عدم جواز إكراه المتهم على الشهادة )34(
من االتفاقية  3/ 8ز) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة  3/  14الدولية لحقوق اإلنسان، مثل المادة  ) 

ة جميع األشخاص الذين يتّعرضون ألي شكل من أشكال من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماي 21األميركية لحقوق اإلنسان؛ والمبدأ 
االحتجاز أو السجن. ويتضمن الحق في عدم اإلقرار بالذنب عنصرين: الحق في عدم التجريم الذاتي؛ والحق في التزام الصمت. وهذان 

هية لتزام الصمت البيانات الشفالعنصران على عالقة وثيقة وأحيانا متداخالن، إال أن كال منهما يتميز عن اآلخر. ويشمل الحق في ا
التي يدلي بها المتهم للمحقق وللقاضي أثناء تحقيق الجريمة. أما الحق في عدم تجريم الذات فأوسع مجاال ويشير معا إلى البيانات 

ن الحق في عدم م الشفهية وٕالى تقديم أية مواد قد ترّجح تجريم الشخص. وبموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن المواد المستثناة
 التجريم الذاتي هي المواد التي يتم الحصول عليها بطريقة قانونية

من المتهم بموجب الصالحيات اإللزامية للتحقيقات الجنائية، مثل عينات الدم والبول والنسيج المأخوذ من الجسم بغرض إجراء اختبار  )35(
الت سلبية من صمت المتهم، فال يعتبر بمثابة اعتراف بالذنب، إذ الحمض النووي. وفي كل األحوال، فإنه ال يجوز استخالص استدال

إن عكس ذلك يعني انتهاك حق الشخص في قرينة البراءة. انظر مصطفى عبد الباقي، شرح قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني: 
 .33-32، ص 2015دراسة مقارنة، جامعة يرزيت، رام اهللا، 

 الجزائية.) من قانون اإلجراءات 39المادة ( )36(
/أ) من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم اإللكترونية، عمليات عرض للحقائق أو المعلومات أو 1تعني بيانات الحاسوب، وفقًا للمادة ( )37(

المفاهيم في قالب مناسب لعملية معالجة داخل نظام الحاسوب، بما في ذلك برامج تناسب لجعل نظام الحاسوب يؤدي وظائفه. فيما 
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 طلح وسيط تخزين البيانات إلى األقراص المضغوطة أو القرص المرن.يشير مص
يشمل مصطلح بيانات االتصاالت السلكية والالسلكية بيانات حول الهواتف الثابتة، والهواتف المحمولة، وهواتف اإلنترنت، ورسائل البريد  )38(

 ت، وما إلى ذلك.اإللكتروني، والرسائل النصية، ورسائل الوسائط المتعددة، واتصاالت اإلنترن
)39( Maghaireh, Ibid.   
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من قانون االجراءات الجزائية على أن: "يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل،  43صحيحة. فقد نصت المادة اجراءات التفتيش 
 فاذا تعذر حضوره فيجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش".

 .)PATRIOT ACTمن قانون "باتريوت" ( 213المادة  )44(
ن قانون اإلجراءات الجزائية على أن: "ال يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إال في إحدى ) م48تنص المادة ( )45(

في حالة تعقب  -4إذا كان هناك جريمة متلبسًا بها؛  -3حالة الحريق أو الغرق؛  -2طلب المساعدة من الداخل؛  -1الحاالت التالية: 
 كان الموقوف به بوجه مشروع".شخص يجب القبض عليه، أو شخص فّر من الم

 .122، ص 2008د. حسن الجوخدار، التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  )46(
 .240 -236د. مصطفى عبد الباقي، شرح قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  )47(
)48( Maghaireh, Ibid, p. 226. 
 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين في األردن. 2012لسنة  2القرار رقم  )49(
 .10/1/2010)، الصادر بتاريخ 1729/2009حكم محكمة التمييز األردنية (تمييز جزاء رقم  )50(
على الصفحة رقم  2001أيلول  5من الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية) بتاريخ  38منشور في العدد  )51(

226. 
من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  38المنشور في العدد  2001لسنة  4من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم  27المادة  )52(

5/9/2001. 
 من قانون االجراءات الجزائية. 206المادة  )53(
الذين ورد النص عليهما في قانون االجراءات الجزائية يعطيان القاضي مكنة ان مبدأ حرية االثبات ومبدأ القناعة الوجدانية للقاضي  )54(

األخذ بالدليل االلكتروني. فالقاضي الجزائي، على عكس القاضي المدني، غير مقيد بأدلة االثبات التي ورد النص عليها في قانون 
بما فيها األدلة االلكترونية، طالما كانت أدلة قانونية وتم  البينات في المواد المدنية والتجارية، انما يستطيع أن يلجأ الى أي دليل،

الوصول اليها بطرق قانونية وتم طرحها في جلسات المحاكمة ومّكن الخصوم من مناقشتها، هذا من ناحية، وطالما اقتنع بها القاضي، 
 من ناحية أخرى.

 من مشروع قانون المعامالت االلكترونية. 1المادة  )55(
 .قانون المعامالت االلكترونية من مشروع 8المادة  )56(

  



  2018، 2، ملحق 4، عدد 45، علوم الشريعة والقانون، المجّلد دراسات

- 299 -  

 

The Investigation of Cybercrime and Proving it in Palestine: 

A Comparative Study 

Mustafa Abdelbaqi* 
 

ABSTRACT 

The investigation of cybercrime and how to adjust digital evidence collected is one of the emerging 
topics in Palestine and the other countries of the world. The nature of digital evidence and how to 
deal with it by the investigating authorities is one of the subjects of the legal and practical 
significance. The authority which takes care of investigating cybercrime is a specialized public 
prosecution, assisted by a specialized police department, according to specialized procedures and 
rules of evidence, unlike the traditional crimes that are investigated by the public prosecution 
assisted by the judicial police of general jurisdiction in accordance with the rules of the traditional 
investigation and evidence. The mission of the public prosecution and the judicial police is faced 
by many difficulties; the most important is the legislative shortcomings and the weak specialization 
among those in charge of the investigation and collection of evidence. To promote and strengthen 
the investigation of cybercrime, it is recommended that administrative measures should be adopted 
to ensure effective control of cybercrime cases, in addition to developing guidelines for electronic 
evidence leading to a successful and effective cybercrime investigation.    

Keywords: Cybercrime, Investigating cybercrime, Proving cybercrime, Digital evidence, 
Specialized public prosecution in cybercrime, Specialized police in cybercrime. 
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