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يعيش دوار احلمينات بجماعة اوالد حسون
 ،حالة احتقان بعد جرمية قتل بشعة نفذها ثالثة
اشخاص يقطنون بدوار سكان والذين اقدموا على الترصد
بغرميهم بدوار احلمينات حيث هاجموه بالسكاكني متسببني
له في جروح غائرة ادت الى وفاته بعني املكان.
وكشفت مصادر مطلعة ،ان سوء فهم وقع بني جيران الهالك
وعناصر الدرك امللكي ،دفعهم للهجوم وتهشيم سيارة الدرك
مما دفع بعنصر الطالق رصاصة من سالحه الوظيفي اصابته
على مستوى الرجل ليتم نقله صوب مستعجالت مستشفى
ابن طفيل مبراكش.

سرقة السيارات
متكنت عناصر فرقة الدراجني بوالية امن أكادير،من توقيف
عصابة تتكون من  04أشخاص ،تتراوح اعمارهم ما بني 22
و 26سنة ،لالشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقات.
وج��رى إيقاف املشتبه فيهم في عمليتني منفصلتني ،إذ مت
ضبط أح��د املوقوفني بحي ال��داخ��ل��ة ،مباشرة بعد اقترافه
السرقة من داخل سيارة بحي الهدى ،حيث عثر بحوزته على
مجموعة من االشياء املتحصلة من هذه السرقة ،قبل أن يتقدم
إلى مصالح الشرطة ضحية أخرى تعرضت محتويات سيارته

الحركة العدد 9326 :
اإلثنني  18يونيو 2018

إعداد :فاطمة ماحدة

عصابة إجرامية تهاجم مستشفى الحسن الثاني بفاس
علم من مصدر مطلع أن بعض األشخاص اقتحموا مستشفى احلسن الثاني بفاس مسلحني بأسلحة بيضاء ليومني متتاليني  ،في غياب تام لألجهزة
األمنية حسب مصدر من قلب املستشفى  ،و قد اقتحم هؤالء املسلحني جميع مصالح املستشفى و مت االعتداء على كل واحد يرتدي الوزرة البيضاء .
و أوضحت املصادر ،أن احلادث خلف نوعا من الرعب و الهلع وسط األطباء و املمرضني الذين اختبئوا داخل املكاتب خوفا من ارتكاب أية جرمية في
حقهم ال سيما أن األشخاص كانوا في حالة هيجان.
و أشارت املصادر ذاتها ،أن إدارة املستشفى ربطت اتصالها برجال األمن من أجل التدخل إليقاف األشخاص الذين كانوا في حالة هستيرية

حوادث السير  19 ..قتيال في أسبوع واحد
ل���ق���ي  19ش��خ��ص��ا م��ص��رع��ه��م،
وأصيب  1940آخ��رون بجروح،
إصابة  91منهم بليغة ،في 1436
حادثة سير وقعت داخل املناطق
احلضرية خ�لال األسبوع املمتد
من  04إلى  10يونيو .2018
وعزا بالغ للمديرية العامة لألمن
ال���وط���ن���ي األس����ب����اب ال��رئ��ي��س��ي��ة
املؤدية إلى وقوع هذه احلوادث
إلى عدم انتباه السائقني ،وعدم
انتباه ال��راج��ل�ين ،وع��دم احترام
حق األسبقية ،والسرعة املفرطة،
وتغيير االجت����اه ب���دون إش���ارة،
وع��دم التحكم ،وتغيير االجت��اه
غير املسموح ب��ه ،وع��دم احترام
الوقوف املفروض بعالمة «قف»،
وال��س��ي��ر ف���ي االجت�����اه امل��م��ن��وع،
وع��دم احترام الوقوف املفروض

بضوء التشوير األحمر ،والسير
ف��ي ي��س��ار ال��ط��ري��ق ،وال��ت��ج��اوز
املعيب.
وفيما يتعلق بعمليات املراقبة
وال�����زج�����ر ف����ي م����ي����دان ال��س��ي��ر
واجل�������والن ،أوض�����ح ال���ب�ل�اغ أن
م��ص��ال��ح األم����ن ق��ام��ت بتسجيل
 29ألف و 695مخالفة ،وأجنزت
 9927محضرا أحيل على النيابة
ال��ع��ام��ة ،واستخلصت  19أل��ف
و 768غرامة صلحية؛ مضيفا أن
املبلغ املتحصل عليه بلغ  4ماليني
و 158ألف و 350درهما ،فيما بلغ
عدد العربات املوضوعة باحملجز
البلدي  4552عربة ،وعدد الوثائق
املسحوبة  5266وث��ي��ق��ة ،وع��دد
املركبات التي خضعت للتوقيف
إلى  109مركبة.

اإلختالف بني اجلرمية اإللكترونية والعادية

للسرقة وتعرف هو األخر على أغراضه.
أما املوقوفني الثالثة ،املنحدرين من منطقة القليعة ،فقد مت
ضبطهم إثر عملية متشيطية قام بها دراجيو الفرقة باحلي
احلسني ،إثر تلقي مصلحة املداومة شكاية مواطن تعرض
للسرقة حت��ت التهديد ب��ال��س�لاح األب��ي��ض ب��احل��ي امل��ذك��ور،
حيث عثر بحوزة املوقوفني على سالحني أبيضني والهاتف
املتحصل من السرقة.
وقد متت إحالة املشتبه فيهم على املصلحة الوالئية للشرطة
القضائية ،والتي احتفظت بهم حتت احلراسة النظرية رهن
إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة املختصة.

محاولة انتحار
أقدمت سيدة عازبة في عقدها الرابع على وضع حد حلياتها
شنقا مبنزل أسرتها الكائن مبنطقة باب برد التابع القليم
شفشاون .
أكدت مصادر عليمة أن الهالكة اقدمت على شنق نفسها ببيت
أسرتها باملنطقة امل��ذك��ورة في ظ��روف وصفت بالغامضة ،
حيث مت نقل اجلثة الى مستودع االموات التابع للمستشفى
االقليمي بشفشاون فيما فتحت مصالح الدرك امللكي حتقيقا
لتحديد مالبسات وظروف الواقعة .
وفيما رجحت ذات املصادر أن يكون الوضع النفسي للهالكة قد
دفعها لسلك طريق االنتحار فان التحقيق هو الكفيل بالوقوف
على األسباب احلقيقية للحادث الذي يؤكد أن ناقوس اخلطر
قد دق باالقليم وأضحى يستدعي تدخال عاجال من قبل اجلهات
املسؤولة بغية تشخيص الوضع الذي أصبح مخيفا ومقلقا .

مخدر الشريا

متكنت املصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأكادير ،بنا ًء على
معلومات دقيقة وفرتها مصالح املديرية العامة ملراقبة التراب
الوطني ،من توقيف شخصني يبلغان من العمر  58و 64سنة،
وبحوزتها كميات مهمة من مخدر الشيرا.
وج����رى إي��ق��اف امل��ش��ت��ب��ه ف��ي��ه��م��ا ،ح��س��ب م��ص��ادر  ،مبدخل
مدينة أوالد تامية ،حيث مكنت عملية تفتيش السيارة التي
ميتطيانها من حجز شحنة من مخدر الشيرا ق��درت كميتها
بـ 70كيلوغراما ،قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجنزت
داخل مسكن أحد املشتبه فيهما باملدينة ذاتها عن حجز كمية
إضافية من نفس املخدرت بلغت  10كيلوغرامات.
وقد مت االحتفاظ باملشتبه فيها حتت تدبير احلراسة النظرية
رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة املختصة،
فيما تتواصل األبحاث من أجل إيقاف باقي املتورطني في هذه
القضية.
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تتشابه اجلرمية االلكترونية مع اجلرمية التقليدية في اطراف اجلرمية من مجرم ذي دافع الرتكاب اجلرمية وضحية والذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري وأداة
ومكان اجلرمية  .وهنا يكمن االختالف احلقيقي بني نوعي اجلرمية ففي اجلرمية االلكترونية االداة ذات تقنية عالية وأيضا مكان اجلرمية الذي ال يتطلب انتقال اجلانى اليه
انتقاال فيزيقيا ،ولكن في الكثير من تلك اجلرائم فان اجلرمية تتم عن بعد باستخدام خطوط وشبكات االتصال بني اجلانى ومكان اجلرمية .
هذا وتشير مجلة لوس اجنلوس تاميز الى أن خسارة الشركات االمريكية وحدها من جراء املمارسات التى تتعرض لها والتى تندرج حتت بند اجلرمية االلكترونية بحوالى 10
مليار دوالر سنويا وللتأكيد عل جانب قد تغفله الكثير من مؤسسات األعمال فان نسبة  % 62من تلك اجلرائم حتدث من خارج املؤسسة وعن طريق شبكة االنترنت بينما تشكل
النسبة الباقية  38%من تلك اخلسائر من ممارسات حتدث من داخل املؤسسة ذاتها .

اإلختالف بني الجريمة
اإللكرتونية والعادية
ت�ت�ش��اب��ه اجل��رمي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة م��ع اجل��رمي��ة
التقليدية ف��ي اط ��راف اجل��رمي��ة م��ن م�ج��رم ذي
دافع الرتكاب اجلرمية وضحية والذي قد يكون
شخص طبيعي أو شخص اعتباري وأداة ومكان
اجلرمية  .وهنا يكمن االختالف احلقيقي بني
نوعي اجلرمية ففي اجلرمية االلكترونية االداة
ذات تقنية عالية وأيضا مكان اجلرمية الذي ال
يتطلب انتقال اجلانى اليه انتقاال فيزيقيا ،ولكن
في الكثير من تلك اجلرائم فان اجلرمية تتم عن
بعد باستخدام خطوط وشبكات االتصال بني
اجلانى ومكان اجلرمية .
هذا وتشير مجلة لوس اجنلوس تاميز الى أن
خسارة الشركات االمريكية وحدها من جراء
املمارسات التى تتعرض لها والتى تندرج حتت
بند اجلرمية االلكترونية بحوالى  10مليار دوالر
سنويا وللتأكيد عل جانب قد تغفله الكثير من
م��ؤس�س��ات األع �م��ال ف��ان نسبة  % 62م��ن تلك
اجلرائم حتدث من خارج املؤسسة وعن طريق
شبكة االن�ت��رن��ت بينما تشكل النسبة الباقية
 38%من تلك اخلسائر من ممارسات حتدث من
داخل املؤسسة ذاتها .

مصطلحات االفرتاضية
ال يوجد إجماع على تعريف اجلرمية اإللكترونية
من حيث كيف ُتعرف أو ما هي اجلرائم التي
تتضمنها اجلرمية اإللكترونية .وكما يقول فان
دير هلست و ونيف ” هناك غياب لتعريف عام
واطار نظري متسق في هذا احلقل من اجلرمية
وف���ي أغ �ل��ب األح� �ي ��ان ت �س �ت �خ��دم مصطلحات
االفتراضية واحلاسوب واإللكترونية والرقمية .
وي��ت��راوح ت�ع��ري��ف اجل��رمي��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة بني
اجل��رائ��م التي ترتكب بواسطة احل��اس��وب إلى
اجل��رائ��م ال �ت��ي ت��رت�ك��ب ب��أي ن��وع م��ن امل �ع��دات
الرقمية وتعريف اجلرائم اإللكترونية باختصار
ع�ل��ى أن �ه��ا اجل��رائ��م ال �ت��ي ت��رت�ك��ب ب��اس�ت�خ��دام
احل��اس��وب والشبكات وامل �ع��دات التقنية مثل
اجلوال.
تتكون اجل��رمي��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة أو االفتراضية
( )cyber crimesم��ن مقطعني هما اجلرمية
( ( crimeواإللكترونية ( )cyberويستخدم
مصطلح اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ل��وص��ف ف�ك��رة ج��زء من
احلاسب أو عصر املعلومات
أما اجلرمية فهي السلوكيات واألفعال اخلارجة
ع �ل��ى ال��ق��ان��ون واجل� ��رائ� ��م اإلل �ك �ت��رون �ي��ة هي
املخالفات التي ترتكب ضد األفراد أو املجموعات
من األفراد بدافع اجلرمية وبقصد إيذاء سمعة
الضحية أو أذى مادي او عقلي للضحية
وتعتمد تعاريف اجلرمية اإللكتروني في الغالب
على الغرض من استخدام هذا املصطلح وتشمل
عددا محدد ًا من األعمال ضد السرية والنزاهة
وتوافر بيانات الكمبيوتر أو أنظمة وميثل جوهر
اجلرمية اإللكترونية أبعد من هذا الوصف ومع
ذلك ،فاألعمال ذات الصلة باحلاسوب ألغراض
شخصية أو حتقيق مكاسب مالية أو ضرر
مبا في ذل��ك أشكال اجل��رائ��م املتصلة بالهوية
واألفعال املتعلقة مبحتويات الكمبيوترجميعها

ت�ق��ع ض�م��ن معنى أوس ��ع ملصطلح “اجلرمية
اإللكترونية” .
ول �ق��د ع��رف �ه��ا ل�ي��وك�ف�ي�ل��دت وف �ن �س �ت��را وس �ت��ول
كمصطلح ع��ام جلميع أش �ك��ال اجل��رمي��ة التي
تلعب فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
دورا أساسيا وهنا تقع الكثير من اجلرائم ضمن
هذا التعريف.
لقد قدم ليوكفيلدت وآخرون قائمة ب  ٢٨جرمية
ب���دءا م��ن ق��رص�ن��ة األن �ظ �م��ة ال��رق�م�ي��ة وتثبيت
برامج التجسس لالحتيال باستخدام اخلدمات
املصرفية عبر اإلنترنت واملطاردة االفتراضية .

التعريف الدولي للجريمة
اإللكرتونية
– تعتمد “تعريفات” للجرمية اإللكترونية في
الغالب على الغرض من استخدام املصطلح
– هناك عدد محدود من األفعال ضد السرية
وال �ن��زاه��ة وت��واف��ر ب�ي��ان��ات الكمبيوتر أو
أنظمته متثل جوهر اجلرمية اإللكترونية
– أعمال متعلقة بالكمبيوتر لتحقيق مكاسب
شخصية أو مالية أو ض��رر ،مب��ا ف��ي ذلك
أش �ك��ال األف �ع��ال املتصلة ب�ج��رمي��ة الهوية
وج��رائ��م م�ح�ت��وي��ات الكمبيوتر ال تصلح
بسهولة إلى اجلهود للوصول إلى التعاريف
القانونية للمصطلح الكلي.

تعريفات أخرى للجريمة
االلكرتونية
اجل��رمي��ة اإللكترونية ه��ي ك��ل فعل ض��ار يأتيه
ال �ف��رد أو اجل �م��اع��ة ع�ب��ر اس�ت�ع�م��ال��ه األج �ه��زة
اإللكترونية ،ويكون لهذا الفعل أثر ضار على
غيره من األفراد .
اجلرمية اإللكترونية هي اجلرمية ذات الطابع
امل��ادي التي تتمثل في كل سلوك غير قانوني
مرتبط بأي شكل باألجهزة اإللكترونية يتسبب
ف��ي ح �ص��ول امل��ج��رم ع �ل��ى ف��وائ��د م��ع حتميل
ال�ض�ح�ي��ة خ �س��ارة ودائ� �م� � ْا ي �ك��ون ه ��دف ه��ذه
اجلرائم هو سرقة وقرصنة املعلومات املوجودة
ف��ي األج�ه��زة أو تهدف إل��ى اب�ت��زاز األشخاص
مبعلوماتهم املخزنة على أجهزتهم املسروقة .
اجلرمية االلكترونية عبارة عن نشاط اجرامي
تستخدم ف�ي��ه تقنية احل��اس��ب اآلل ��ي بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ
الفعل االجرامي.
يعرفها أحمد صياني بأنها تصرف غير مشروع
يؤثر في االجهزة و املعلومات املوجودة عليها
وه��ذا التعريف يعتبر جامع مانع من الناحية
الفنية للجرمية االلكترونية حيث انه الرتكاب
اجلرمية يتطلب وج��ود اجهزة كمبيوتر زيادة
على ربطها بشبكة معلوماتية ضخمة .
ل�ق��د ع��رف ال��دك �ت��ور ع�ب��د ال�ف�ت��اح م ��راد ج��رائ��م
االنترنت على أنهـا  ”:جميع األفعال املخالفة
للـقانون وال�ش��ري�ع��ة وال �ت��ي ت��رت�ك��ب بواسطة
احلاسب اآلل��ي من خ�لال شبكة االنترنت وهي
تتطلب إمل��ام خ��اص بتقنيات احلاسب اآلل��ي و
نظم املعلومات س��واء الرتكابها أو للتحقيق
فيها ويقصد بها أيضا أي نشاط عير مشروع

ناشئ في مكون أو أكثر من مكونات االنترنت
مثل مواقع االنترنت وغرف احملادثة أو البريد
االل�ك�ت��رون��ي كما تسمى ك��ذل��ك ف��ي ه��ذا اإلط��ار
باجلرائم السيبيرية أو السيبرانية لتعلقها
بالعالم االفتراضي  ،وتشمل هذه اجلرائم على :

االبتزاز عرب االنرتنت
أي أم ��ر غ �ي��ر م��ش��روع ب� ��دءا م��ن ع ��دم تسليم
اخلدمات أو البضائع مرورا باقتحام الكمبيوترـ
التسلل إلى ملفاته ـ وصوال إلى انتهاك حقوق
امللكية الفكرية ،والتجسس االقتصادي ( سرقة
اإلس� ��رار ال�ت�ج��اري��ة) واالب��ت��زاز ع�ب��ر االن�ت��رن��ت
وتبيض األموال الدولي وسرقة الهوية والقائمة
مفتوحة لتشمل كل ما ميكن تصوره مبا ميكن
أن يرتكب عبر االنترنت من انحرافات كما تعرف
باجلرائم التي ال تعرف احلدود اجلغرافية التي
يتم ارتكابها ب ��أداة ه��ي احل��اس��وب اآلل��ي عن
طريق شبكة االنترنت وبواسطة شخص على
دراية فائقة.
بينها ت�ع��ري��ف االس �ت��اذ  :ج��ون ف��ورس�ت��ر “كل
فعل اجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه
ك��أداة رئيسية و يعرفها مكتب تقييم التقنية
بالواليات املتحدة االمريكية انها “اجلرمية التي
تلعب فيها البيانات الكمبيوترية و البرامج
املعلوماتية دورا رئيسيا” .
وق��د عرفتها ال��دك�ت��ورة ه��دى قشقوش بأنها ”
كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما
يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات أو نقل هذه
البيانات” .
آما يعرفها خبراء منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ” بأنها ” كل سلوك غيرمشروع أو غير
أخالقي أو غير مصرح به يتعلق باملعاجلة اآللية
للبيانات أو نقلها ” .
واجلرمية اإللكترونية لها مسميات عدة منها :
 1جرائم احلاسوب واإلنترنت 2جرائم التقنية العالية 3اجلرمية اإللكترونية 4اجلرمية السا ْي ِبر ّية 5جرائم أصحاب الياقات البيضاءومثل تلك اجلرائم قد تهدد أمن الدولة وسالمتها
املالية والقضايا احمليطة بهذا النوع من اجلرائم
كثيرة وأب ��رز أمثلتها االخ �ت��راق أو القرصنة
وانتهاك حقوق التأليف ونشر الصور اإلباحية
ل�لأط�ف��ال وم �ح��اوالت استمالتهم الستغاللهم
جنسيا وال �ت �ج��ارة غ�ي��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة (ك�ت�ج��ارة
املخدرات) كما تضم انتهاك خصوصية اآلخرين
عندما يتم استخدام معلومات سرية بشكل غير
قانوني .
وال تقتصر اجلرائم اإللكترونية على أف��راد أو
مجموعات وإمن��ا قد متتد إل��ى مستوى ال��دول
لتشمل التجسس اإللكتروني (وأب��رز أمثلته ما
كشفته تسريبات املتعاقد السابق مع وكالة األمن
الوطني األميركي إدوارد سنودن ،ال��ذي كشف
مخططات أميركية عديدة للتجسس ليس على
األف��راد فحسب بل على ات�ص��االت دول أخ��رى)
والسرقة املالية وغيرها من اجل��رائ��م العابرة
للحدود.
وأحيانا توصف األنشطة التي تتعلق بالدول
و ُتستهدف فيها دول��ة أخ��رى واح��دة على األقل
ب��أن�ه��ا ت�ق��ع ف��ي إط ��ار “احلرب اإللكترونية”،

وال �ن �ظ��ام ال �ق��ان��ون��ي ال ��دول ��ي ي �ح��اول حتميل
الفاعلني املسؤولية ع��ن أفعالهم ف��ي مثل هذا
النوع من اجلرائم من خالل احملكمة اجلنائية
الدولية .
أهداف اجلرائم اإللكترونية
ن�س�ت�ط�ي��ع ت�ل�خ�ي��ص ب �ع��ض أه � ��داف اجل��رائ��م
اإللكترونية ببضعة نقاط أهمها :
 – 1التمكن من الوصول الى املعلومات بشكل
غير شرعي كسرقة املعلومات او االطالع عليها
او حذفها او تعديلها مبا يحقق هدف املجرم.
 – 2التمكن م��ن ال��وص��ول ع��ن ط��ري��ق الشبكة
ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة إل ��ى األج��ه��زة اخل��ادم��ة امل��وف��رة
للمعلومات وتعطيلها .
 – 3احلصول على املعلومات السرية للجهات
املستخدمة للتكنولوجيا كاملؤسسات والبنوك
واجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة واألف � � ��راد واب��ت��زازه��م
بواسطتها .
 – 4الكسب املادي أو املعنوي أو السياسي غير
املشروع عن طريق تقنية املعلومات مثل عمليات
اختراق وهدم املواقع على الشبكة العنكبوتية
وت��زوي��ر بطاقات االئ�ت�م��ان وس��رق��ة احلسابات
املصرفية الخ .

املجرم املعلوماتى
املجرم املعلوماتي هو شخص يختلف عن املجرم
العادي فال ميكن أن يكون هذا الشخص جاهال
للتقنيات احلديثة املعلوماتية.
ل�ق��د ت�ن��وع��ت ال ��دراس ��ات ال �ت��ي حت ��دد امل �ج��رم،
وشخصيته ومدى جسامة جرمه كأساس لتبرير
وتقدير العقوبة .ويكمن السؤال في حالتنا تلك
كيف ميكن تبرير وتقدير العقوبة في حالة مجرم
الكمبيوتر واالنترنت وهل هناك منوذج محدد
للمجرم املعلوماتي ؟؟ بالتأكيد ال ميكن أن يكون
هناك منوذج محدد للمجرم املعلوماتي ،وإمنا
هناك سمات مشتركة بني هؤالء املجرمني وميكن
إجمال تلك السمات فيما يلي:
 – 1مجرم متخصص :له قدرة فائقة في املهارة
التقنية ويستغل مداركه ومهاراته في اختراق
الشبكات كسر كلمات املرور أو الشفرات ويسبح
غال وثمني
في عالم الشبكات ليحصل على كل ٍ
من البيانات واملعلومات املوجودة في أجهزة
احلواسب ومن خالل الشبكات.
 – 2م��ج��رم ي��ع��ود ل �ل�إج� ��رام :ي�ت�م�ي��ز امل �ج��رم
املعلوماتي بأنه يعود للجرمية دائ ًما فهو يوظف
م�ه��ارات��ه ف��ي كيفية عمل احل��واس�ي��ب وكيفية
تخزين البيانات واملعلومات والتحكم في أنظمة
الشبكات ف��ي ال��دخ��ول غير امل �ص��رح ب��ه م��رات
ومرات فهو قد ال يحقق جرمية االختراق بهدف
اإليذاء وإمنا نتيجة شعوره بقدرته ومهارته في
االختراق.
 – 3مجرم محترف :له من ال�ق��درات وامل�ه��ارات
ال�ت�ق�ن�ي��ة م��ا ي��ؤه �ل��ه ألن ي��وظ��ف م �ه��ارات��ه في
االخ �ت��راق وال�س��رق��ة وال�ن�ص��ب واالع �ت��داء على
حقوق امللكية الفكرية وغيرها من اجلرائم مقابل
املال.
 – 4م�ج��رم ذك��ى :حيث ميتلك ه��ذا امل�ج��رم من
امل�ه��ارات ما يؤهله للقيام بتعديل وتطويرفي
األنظمة األمنية حتى ال تستطيع أن تالحقه
وتتبع أعماله اإلجرامية من خالل الشبكات أو
داخل أجهزة احلواسيب.
فاإلجرام املعلوماتي هو إج��رام الذكاء ودومنا

حاجة إلى استخدام القوة والعنف وهذا الذكاء
هو مفتاح املجرم املعلوماتي الكتشاف الثغرات
واخ� �ت ��راق ال �ب��رام��ج احمل�ص�ن��ة ومي �ك��ن إج�م��ال
القواسم املشتركة بني هؤالء املجرمني في عدة
صفات وهي شبه اتفاق بني الكثيرمن الفقهاء
شأنها شأن سمات العالم االفتراضي وما يزال
اخل�ل�اف ح��ول مفاهيم اجل��رمي��ة املعلوماتية
،واجل��رائ��م املستحدثة بصفة عامة وذل��ك فيما
يلي :
– عادة ما تتراوح أعمار تلك الفئة من املجرمني
ما بني  18-45عا ًما.
– املهارة واإلملام الكامل والقدرة الفنية الهائلة
في مجال نظم املعلومات فمجرمي تلك الفئة
ينتمون إلى طبقة املتعلمني واملثقفني ومن لديهم
تخصصية التعامل مع أجهزة احلاسب اآللي
والقدرة على اختراق التحصينات والدفاعات
التي تعدها شركات البرمجة .
– الثقة ال��زائ��دة بالنفس واإلح�س��اس بإمكانية
ارتكابهم جلرائمهم دون افتضاح أمرهم.
– إملامه التام مبسرح اجلرمية وبأدواته  ،ومبا
يجنبه فجائية املواقف التي قد تؤدي إلى إفشال
مخططه وافتضاح أمره .
وتتعدد أمناط اجلناة في اجلرمية املعلوماتية ،
فهناك الهاكارز ”  ” Hackersأو املتسللون وهم
ع��اد ًة مجرمون محترفون يستغلون خبراتهم
وإمكانياتهم في مجال تقنية املعلومات للتسلل
إلى مواقع معينة للحصول على معلومات سرية
أو تخريب وإتالف نظام معني وإحلاق اخلسائر
به بقصد االنتقام أو االبتزاز.
وهناك الكراكرز ” “ ” Crackersاملخترقون”
س��واء ك��ان من ال�ه��واة أو احملترفني وع��اد ًة ما
يستخدم مجرمو هذا النمط قدراتهم الفنية في
اختراق األنظمة واألجهزة حتقيق ًا ألهداف غير
شرعية كاحلصول على معلومات سرية أو للقيام
بأعمال تخريبية .إلخ وهناك العابثون بالشفرات
ومؤلفو الفيروسات ” ” Malecions hackers
الخ.
وبينما قد يهدف املجرم املعلوماتي من جرميته
إل��ى حتقيق م�ك��اس��ب م��ادي��ة معينة أو إث�ب��ات
م�ه��ارت��ه الفنية وق��درت��ه على اخ �ت��راق أجهزة
احلاسب قد يرتكب مجرمو هذه الفئة جرائمهم
بهدف التسلية أو الترفيه أو ملجرد الرغبة في
اإلض��رار بالغير كاملوظف ال��ذي يتم فصله من
وظيفته ويلجأ إلى االنتقام منها .

