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Criminal confrontation of encrypted digital currencies and
artificial intelligence crimes Analytical study in Egyptian and
comparative legislation*
Dr. Ramy Metwally Al-Qadi
Head of the Criminal Law Department at the Police College and
Associate Professor, Arab Republic of Egypt
dr.ramy_elkady@yahoo.com
Abstract:
The world is on the cusp of a fourth industrial revolution, which is a
tsunami of technological progress that will change the details of human life,
through its dependence on the Internet of Things, Blockchain and artificial
intelligence applications. Criminal law, legislators and criminal justice
agencies do not seem isolated from these developments, and the research aims
to shed light on the fourth industrial revolution and its new tools, address
blockchain technology and its link to virtual currencies and their misuse, shed
light on the rules of responsibility resulting from the use of artificial
intelligence applications, and shed light on the Criminal law rules related to
dealing with the tools of the fourth industrial revolution.
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املواجهة اجلنائية جلرائم العمالت الرقمية املشفرة والذكاء االصطناعي
دراسة حتليلية يف الترشيع املرصي واملقارن

*

دكتور /رامي متويل القايض
رئيس قسم القانون اجلنائي بكلية الرشطة  -واألستاذ املشارك
مجهورية مرص العربية
dr.ramy_elkady@yahoo.com

ملخص البحث
يقف العامل عىل أعتاب ثورة صناعية رابعة ،تعد بمثابة تسونامي التقدم التكنولوجي ،والتي
ستغري تفاصيل احلياة البرشية ،من خالل اعتامدها عىل إنرتنت األشياء ،والبلوكتشني وتطبيقات
الذكاء االصطناعي ،وإزاء هذا التطور ،يغدو من الرضوري تطوير معظم القوانني
والترشيعات ،بحيث تتواكب مع هذا الواقع اجلديد .وال يبدو القانون اجلنائي واملرشعون
وأجهزة العدالة اجلنائية بمعزل عن هذه التطورات .وهيدف البحث إىل إلقاء الضوء عىل الثورة
الصناعية الرابعة وأدواهتا اجلديدة ،وتناول تقنية البلوكتشني وارتباطها بالعمالت االفرتاضية
وإساءة استخدامها ،وإلقاء الضوء عىل قواعد املسئولية النامجة عن استخدام تطبيقات الذكاء
االصطناعي ،وتسليط الضوء عىل قواعد القانون اجلنائي ذات الصلة بالتعامل مع أدوات الثورة
الصناعية الرابعة.
الكلامت املفتاحية :الثورة الصناعية الرابعة ،الذكاء االصطناعي ،العمالت املشفرة،
املسئولية اجلنائية ،البلوكتشني.
مقدمة عامة
 -1التعريف بموضوع البحث وأمهيته :إن القانون هو مرآة املجتمع ،وهو تعبري عن
احتياجاته ،ومن ثم فإن تطور قواعد القانون بصفة عامة والقانون اجلنائي بصفة خاصة يعد
 استُلم بتاريخ
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مطلب ًا أساسي ًا ورضوري ًا ملواكبة ما يطرأ عىل املجتمع من متغريات( .)1فالقانون اجلنائي باعتباره
من أبرز القوانني التي تعنى بتنظيم سلوكيات املجتمع ،والتعامل مع تطوراته وظواهره
االجتامعية التي يرى املرشع اجلنائي مساسها بثوابت املجتمع ومصاحله القانونية ،من املتوجب
أن تساير قواعده التطورات احلادثة باملجتمع ،وأن تتصدى هلذه املتغريات بالتنظيم من خالل
أدواته اخلاصة بالتجريم والعقاب ،وال شك يف أن املجتمع يف طريقه لدخول عرص جديد هو
عرص الثورة الصناعية الرابعة( ،)2والتي تشكل حتوالً جذري ًا يف نمط احلياة االجتامعية
واالقتصادية نحو التحول الرقمي( ،)3بالشكل الذي يوجب تسليط الضوء عىل التداعيات
النامجة عن معطياهتا ،وكيفية التعامل معها.
وتربز أمهية البحث بالنظر ملا يؤكد عليه اخلرباء واملتخصصون من أن العامل يقف عىل أعتاب
ثورة صناعية رابعة ،تعد بمثابة تسونامي التقدم التكنولوجي ،والتي ستتغري تفاصيل احلياة
البرشية ،من خالل اعتامدها عىل إنرتنت األشياء ،والبلوكتشني وتطبيقات الذكاء االصطناعي،
وإزاء هذا التطور ،يغدو من الرضوري تطوير معظم القوانني والترشيعات ،بحيث تتواكب مع
هذا الواقع اجلديد ،وال يبدو القانون اجلنائي واملرشعون وأجهزة العدالة اجلنائية من رشطة

( )1د .بشري سعد زغلول ،احلامية اجلنائية يف جمال زراعة األعضاء البرشية ،دراسة حتليلية نقدية يف ضوء ترشيعات مرص
والكويت وقطر ،جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،الكويت ،املجلد  ،41العدد الثاين ،إبريل  ،2017ص.2
( )2تم إطالق تسمية “الثورة الصناعية الرابعة" خالل املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس ،سويرسا ،يف عام
2016م ،عىل احللقة األخرية من سلسلة الثورات الصناعية ،التي هي قيد االنطالق حالي ًا ،وكام أحدثت الثورات الثالث
ٍ
بتطور احلياة الزراعية البدائية التي استمرت نحو
السابقة التي بدأت يف أواخر القرن الثامن عرش ،تغيريات كبريةً ،متثَّلت ّ
ٍ
ثورة
عرشة آالف سنة ،إىل حياة تعتمد التكنولوجيا عىل املستويني الفردي واملجتمعي ،حيث يدخل العامل اآلن إىل
ٍ
ٍ
أساس الطريقة التي نعيش ونعمل ونرتبط بعضنا بالبعض اآلخر هبا ،ويشري األستاذ
ستغري بشكل
تكنولوجية (جديدة)
ر
الدكتور /كالوس شواب "أستاذ االقتصاد املقارن ورئيس منتدى دافوس االقتصادي" إىل أن وجود ثالثة أسباب،
تدعم االعتقاد بنشوء ثورة صناعية رابعة ،وهي تطور الثورة احلالية بمعدل فائق الرسعة ،واعتامدها عىل ثورة رقمية،
جتمع بني تقنيات متعددة ،تؤدي إىل حتوالت غري مسبوقة عىل مستوى االقتصاد واألعامل ،فضالً عام تتضمنه من حتول
يف خمتلف املنظومات عرب كل الدول واملؤسسات واملجاالت واملجتمعات .د.كالوس شواب ،الثورة الصناعية الرابعة-
كتاب يف دقائق ،ملخصات لكتب عاملية ،تصدر عن مؤسسة حممد بن راشد للمعرفة ،ديب ،اإلمارات ،2017،ص.2
( )3د .مجال حممد غيطاس ،إدارة اإلنرتنت والتحول الرقمي ،جملة السياسة الدولية ،عدد ،180القاهرة ،إبريل ،2017
ص.132
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
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ونيابة عامة وقضاء جنائي بمعزل عن هذه التطورات(.)4
وال شك يف أن الثورة الصناعية الرابعة تفتح اليوم األبواب أمام احتامالت الحمدودة من
خالل االخرتاقات الكبرية لتكنولوجيات ناشئة يف جمال الذكاء االصطناعي( ،)5والروبوتات
وقواعد البيانات الضخمة( ،)6وإنرتنت األشياء( ،)7واملركبات ذاتية القيادة ،والطباعة ثالثية
األبعاد ،وتكنولوجيا النانو ،والتكنولوجيا احليوية ،وعلم املواد ،واحلوسبة احلوكمية ،وسلسلة
الكتل Blockchainوغريها ،وهو ما سيؤدي إىل دخول البرشية يف مرحلة جديدة( ،)8وهو ما
يتطلب رضورة وضع إطار قانوين حاكم هلذه االستخدامات اجلديدة ،وال شك يف أن وجود
هذا اإلطار القانوين يتطلب وجود تصور واقعي الستخدامات الذكاء االصطناعي وتأثرياهتا
( )4د .أمحد عبد الظاهر ،القانون اجلنائي يف عرص الذكاء االصطناعي ،مقال منشور بجريدة الوطن ،بتاريخ
 ،2018/5/12ومنشور عىل الرابط.https://www.elwatannews.com :
( )5استخدم مصطلح الذكاء االصطناعي ألول مرة خالل مؤمتر يف دارمتاوث عىل يد جون ماكارثي عام .1956
د.عمرو سيد مجال البحريي ،أثر تطبيقات الذكاء االصطناعي عىل رفع كفاءة األداء األمني بالتطبيق عىل تأمني الطرق،
رسالة دكتوراه يف علوم الرشطة ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية الرشطة ،القاهرة ،2019 ،ص.18
)6( Victor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution that Will
Transform How We Live, Work and Think (London, John Murray, 2013).

( )7يقصد بانرتنت األشياء اجليل اجلديد من اإلنرتنت الذي يتيح التفاهم بني األجهزة املرتابطة مع بعضها
(عرب بروتوكول اإلنرتنت) ،وتشمل هذه األجهزة األدوات واملستشعرات واحلساسات وأدوات الذكاء
االصطناعي املختلفة وغريها .ويتخطى هذا التعريف املفهوم التقليدي وهو تواصل األشخاص
مع احلواسيب واهلواتف الذكية عرب شبكة عاملية واحدة ومن خالل بروتوكول اإلنرتنت التقليدي املعروف .ما يميز
إنرتنت األشياء أهنا تتيح لإلنسان التحرر من املكان ،أي أن الشخص يستطيع التحكم يف األدوات من دون احلاجة إىل
التواجد يف مكان حمدّ د للتعامل مع جهاز معني ،ويرفع خرباء الرشطة األوروبية من املخاطر األمنية ألجهزة إنرتنت
األشياء ،ويرون أن االندفاع احلايل يف نرش هذه األجهزة باملئات واآلالف باملؤسسات والرشكات واملنازل ،يرتافق دوم ًا
مع اهتامم غري كاف بمتطلبات األمن اإللكرتوين ،سواء من جانب املصنعني أو املستخدمني ،ويدخل يف ذلك الكامريات
العاملة بالعناوين الرقمية عرب اإلنرتنت ،ولعب األطفال ،واملحوالت ،ومراكز التحكم بالشبكات املنزلية ،وهي أجهزة
حتتوي عىل نقاط ضعف كبرية ،يمكن استغالهلا للتجسس ،وكنقطة دخول إىل الشبكة األوسع الرتكاب جرائم اإلنرتنت
األخرى.انظر :مقال بعنوان :بفعل الذكاء االصطناعي وتقنية اجليل اخلامس -الرشطة األوروبية و«دارك تريس»
حتذران من أنامط جديدة للجرائم اإللكرتونية ،منشور بتاريخ 2019/7/23م ،عىل الرابط:
https://www.emaratalyoum.com/

( )8انظر :دراسة مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة حول اجلريمة السيربانية ،بعنوان ":دراسة شاملة
عن اجلريمة السيربانية" ،مسودة فرباير  ،2013وثائق مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة،
نيويورك ،2013،ص .13
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عىل السلوك اإلنساين واالجتامعي لإلنسان واملصالح القانونية املختلفة اجلديرة باحلامية
القانونية.
وتعد تقنيات الذكاء االصطناعي أحد أهم املوضوعات بالنسبة لفقهاء القانون اجلنائي،
بالنظر إىل اعتبارها عل ًام يركز عىل تصميم آالت تشارك اإلنسان يف سلوكيات توصف بأهنا
ذكية ،ومن ثم تربز احلاجة إىل إرساء قواعد قانونية تتناسب مع طبيعة هذه التقنية التي من
املتوقع هلا أن تسود العامل أمجع .ومن قبيل ذلك نادى البعض( )9برضورة العمل عىل تعديل
االتفاقية األوروبية بشأن اجلريمة السيربانية لوضع قواعد قانونية تنظم التطورات احلادثة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات ،ومن أبرزها :انرتنت األشياء ونظم الذكاء االصطناعي ،ناهيك
عن اتساع نطاق استخدام العمالت االفرتاضية كأحد أشكال الدفع املقبولة عىل شبكة
اإلنرتنت ،وقبوهلا عىل مستوى األفراد والرشكات واملؤسسات واملحالت التجارية لكثري من
األنشطة التجارية واخلدمية( ،)10فض ً
ال عن استخدامها يف أنشطة اإلجرام املنظم وعمليات
( )9د .حممد حممد طه خليفة ،الذكاء االصطناعي يف ميزان الترشيع ،جملة ديب القانونية ،الصادرة عن النيابة العامة بديب،
العدد  ،28مارس  ،2018ديب ،دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ص.31
( )10انترشت أجهزة الرصافة للعمالت االفرتاضية يف العديد من دول العامل ،بام يزيد عن ( )4167جهاز حول العامل،
حيث يوجد  %71.8يف أمريكا الشاملية ،و %56يف الواليات املتحدة ،و %15يف كندا ،و %23يف أوروبا ،و %2.6يف
آسيا 1.3 ،و  %1.1يف أوقيانوسيا وأمريكا اجلنوبية عىل التوايل ،وتوجد فقط  % 0.2يف إفريقيا ،بينام متتلك هونغ كونغ
نصيب األسد من أجهزة الرصاف اآليل ( )ATMاخلاصة بالعمالت الرقمية ،والتي متثل  % 0.8من اآلالت يف مجيع
أنحاء العامل ،بينام يف النمسا ( ،)% 6.4تليها اململكة املتحدة ( )%4.8يف قارة أوروبا ،وتتفاوت هذه األجهزة يف اخلدمات
التي تقدمها ،فبعضها يتيح إمكانية تبديل البتكوين بالعمالت األخرى كالدوالر واليورو ،وبعضها ُيمكن فقط من
الرشاء للسلع واخلدمات من املواقع التي تقبلها ،فضالً عن استخدامها من مؤسسة "أوتوماتيك" التي تدير منصة
التدوين الشهرية (وورد برس) ،والرشكة الصينية ملحرك البحث "بايدو" وهو املصنف األول يف الصني والرابع عاملي ًا،
وصحيفة شيكاغو صن تايمز األمريكية ،والتي أعلنت أهنا بدأت يف تلقي االشرتاكات عن طريق بتكوين ،وموقع
املزادات اإللكرتونية الشهري(إي باي) ،ورشكة إكسبيديا ،إحدى أكرب رشكات السياحة عىل اإلنرتنت يف العامل ،وموقع
(أوفر ستوك دوت كوم) املتخصص يف بيع ورشاء املنتجات واخلدمات عىل اإلنرتنت ،كام سمحت احلكومة األمريكية
رسمي ًا لرشكة (كوين بيز) بالعمل يف عدد من الواليات األمريكية ،بام يف ذلك نيويورك وكاليفورنيا اللتان رخصتا
للرشكة بتداول العملة االفرتاضية مع األفراد ،بينام بلغ عدد مستخدمي العمالت االفرتاضية يف عدد من دول اخلليج
(اإلمارات وقطر والبحرين والكويت أكثر من ( )200ألف مستخدم ،وهو ما حفز أحد املطاعم يف ديب جلعلها أحد
اخليارات للدفع ،ووفق ًا ملوقع " "Bit Payاألمريكي الذي يعالج مدفوعات البتكوين للتجار ،فإن أكثر من ( )100ألف
رشكة تقبل هذه العملة الرقمية ،كام فرضت العملة االفرتاضية نفسها يف عامل األسواق املالية؛ حيث أنشئ هلا عدة
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غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وتوقع زيادة معدالت اخرتاق شبكة إنرتنت األشياء،
بالشكل الذي يوجب رضورة التصدي هلذه الظواهر بالبحث والدراسة.
 -2أهداف البحث وتساؤالته :يستهدف البحث تناول موضوع املواجهة اجلنائية إلساءة
استخدام معطيات الثورة الصناعية الرابعة ،حيث ينبثق عن هذا اهلدف الرئييس عدد من
األهداف الفرعية ،يمكن إمجاهلا فيامييل-:
أ -إلقاء الضوء عىل الثورة الصناعية الرابعة وأدواهتا اجلديدة.
ب -تناول تقنية البلوكتشني وارتباطها بالعمالت االفرتاضية وإساءة استخدامها.
ج -إلقاء الضوء عىل قواعد املسئولية النامجة عن استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي.
د -تسليط الضوء عىل قواعد القانون اجلنائي ذات الصلة بالتعامل مع أدوات الثورة
الصناعية الرابعة.
 -3صعوبات البحث وإشكالياته :تربز صعوبة موضوع البحث يف تصديه ملوضوعات
غاية يف احلداثة ،بل إن بعض هذه املوضوعات ليس له تنظيم قانوين يتناوله ،بل إن بعض
املوضوعات مازال يضع الجتهادات الفقه الذي يتسابق إلرساء قواعد قانونية جديدة
تتناسب مع طبيعة هذه األدوات املستحدثة( ،)11فض ً
ال عن قلة املراجع التي تتناول هذا
املوضوع ،ومن ثم تربز إشكاليات البحث يف عدم وجود تنظيم قانوين لألدوات اجلديدة للثورة
الصناعية الرابعة؛ كالبلوكتشني والعمالت االفرتاضية وتطبيقات الذكاء االصطناعي ،وهو ما
دفع الباحث للتصدي ملسألة املواجهة اجلنائية إلساءة استخدام هذه األدوات ،هبدف تسليط
الضوء عىل القواعد اجلنائية التي تناسب التعامل مع هذه األدوات املستحدثة.
أضف إىل ذلك النظرة إىل التكنولوجيا احلديثة باعتبارها سالح ًا ذا حدين ،يمكن أن تساعد
عىل ارتكاب اجلرائم ،ويمكن أن تسهم أيض ًا يف منعها وكشفها وقمعها( ،)12فالتكنولوجيا كام
بورصات لتداوهلا ،ومن أشهرها(بورصات "يب يت يس -كوين بايز  -باي هانج") يف الصني.
(11) Thomas LEEMANS, Hervé JACQUEMIN, “La Responsabilité Extracontractuelle de
l’Intelligence Artificielle”, Master en droit, Faculté de droit et de criminologie (DRT),
Université Catholique de Louvain, 2017, P.59 :

( )12انظر وثائق حلقة العمل الرابعة بعنوان" :االجتاهات الراهنة للجريمة والتطورات األخرية واحللول املستجدة"،
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هلا دور يف إجياد حلول تساعد يف حفظ األمن والنجاح يف تطبيق العدالة ،فهي هلا دور آخر
يتمثل يف تعزيز أساليب عمل املجرمني واجلامعات اإلجرامية املنظمة ،فكام مكن النمو الرسيع
لشبكة اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حتقيق النمو االقتصادي ،ولكنه هيأ
أيض ًا فرص ًا جديدة ملامرسة األنشطة اإلجرامية(.)13
 -4منهج البحث وأدواته :سيستخدم الباحث املنهج التحلييل املقارن الذي يسعى إىل
وصف وحتليل وتشخيص موضوع البحث من خمتلف جوانبه وأبعاده ،هبدف التوصل إىل نظرة
واضحة عن املواجهة اجلنائية إلساءة استخدام معطيات الثورة الصناعية الرابعة ،ورصدها
وحتليلها من كافة اجلوانب ،أخذ ًا باملنهج املقارن يف تناول موضوع الدراسة.
 -5خطة البحث :سوف يتناول الباحث موضوع املواجهة اجلنائية ملعطيات الثورة
الصناعية الرابعة من خالل الرتكيز عىل املوضوعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة،
وهي البلوكتشني والعمالت املشفرة ،وتطبيقات الذكاء االصطناعي ،وذلك يف مطلبني-:
املطلب األول :املواجهة اجلنائية إلساءة استخدام العمالت الرقمية املشفرة.
املطلب الثاين :قواعد املسئولية اجلنائية عن استخدامات الذكاء االصطناعي.

املطلب األول
املواجهة اجلنائية إلساءة استخدام العمالت الرقمية املشفرة
واكبت عمليات التطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي اجتاه غالبية املؤسسات واهليئات
والدول لرقمنة خمتلف أنظمتها وحتوهلا لالقتصاد الرقمي ونظم الشمول املايل ،ومن ثم ظهرت
التي انعقدت يف مدينة كيوتو باليابان ،خالل الفرتة من  27-20إبريل 2020م ،عىل هامش مؤمتر األمم املتحدة الرابع
عرش ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائية ،ورقة معلومات أساسية أعدهتا األمانة العامة لألمم املتحدة ،ص.1
( )13يرى البعض أن التكنولوجيا ا جلديدة والعوملة مكَّنت املجرمني من ارتكاب جرائمهم والرت ُّبح منها عن طريق
اسـتغالل األنشـطة عرب الوطنية ،ومن توسـيع نطاق أنشـطتهم وأعامهلم غري املرشوعة عرب املنصات الرقمية عىل نحو
قلل من املخاطر ،وخصوص ًا خطر االنكشاف .انظر:
Yury Fedotov, “In just two decades, technology has become a cornerstone of criminality”,
Huffington Post.UK, 23 October 2017.
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احلاجة الستحداث أدوات جديدة حتمل الصفة الرقمية للتعامل داخل هذا العامل ،حيث كانت
العمالت املشفرة والبلوكتشني أحد أدوات التعامل املايل عىل شبكة اإلنرتنت( ،)14والتي تضم
املاليني من التعامالت املالية ،وقد تعددت أسامء هذه العمالت منذ بدأت حتت مسمى العمالت
الرقمية املشفرة  ،Cryptocurrenciesوقد خلصت العديد من الدراسات إىل خطورة العمالت
املشفرة عىل األمن االقتصادي للدول( ،)15نتيجة صعوبة تعقبها ،وهذا ما قد تستغله التنظيامت
اإلرهابية لتسهيل عمليات متويلها ،األمر الذي من شأنه أن يمثل هتديد ًا حقيقي ًا لألمن القومي
للدول ،وفيامييل نتناول التعريف بتقنية البلوكتشني والعمالت املشفرة ،ومواجهة إساءة
استخدامها جنائي ًا يف ثالثة أفرع-:

الفرع األول
التعريف بتقنية البلوكتشني والعمالت الرقمية املشفرة
اجتهت بعض الدول واملصارف إىل تبني فكرة العمالت الرقمية مساير ًة للتحول الرقمي
املتالحق ،والتوجه العام لتحرير االقتصاد العاملي ،والتعامل بدون ورق مايل ملموس ،حيث
ت قوم هذه العمالت بتلبية متطلبات األفراد واهليئات بصورة رسيعة ،ويف الواقع تشكل فيه
العمالت الرقمية حتوالً نقدي ًا هائ ً
ال يبرش بمستقبل يتعامل فيه اجلميع بدون عمالت ورقية
ملموسة ،فقد جتاوزت العمالت الرقمية يف الوقت احلايل  5000عملة ،وأصبحت هناك
( )14يرى البعض أن العمالت املشـ َّفرة واملوجودات االفرتاضية قد جذبت يف السنوات األخرية استثامرات إلقامة بنى
حتتية لنظم الدفع باستخدام بروتوكوالت برجمية خاصة بتلك العمالت  .انظر:
Sesha Kethineni and Yin Cao, “The rise in popularity of cryptocurrency and associated
criminal activity”, International Criminal Justice Review, 6 February 2019 ; Stearns
Broadhead, “The contemporary cybercrime ecosystem : a multi-disciplinary overview of the
state of affairs and developments”, Computer Law and Security Review, vol. 34, No. 6
(December 2018), pp. 1180–1196.

( )15أشارت بعض الدراسات إىل توقع بعض التداعيات االقتصادية السلبية النتشار استخدام العمالت املشفرة ،من
أبرزها :املسامهة يف زيادة معدالت التضخم العاملي ،وإضعاف فاعلية أدوات السياسة النقدية والتأثري عىل قدرة البنك
املركزي يف اختاذ السياسات املالية املالئمة ،والتأثري عىل حجم اإليرادات الرضيبية ،وزيادة فرص التهرب الرضيبي
واجلمركي وتعميق ظاهرة االقتصاد اخلفي ،والتأثري عىل استقرار نظم املدفوعات وأسعار الرصف واألسواق املالية.
د.خالد حممد نور الطباخ ،تداول العمالت االفرتاضية يف متويل اإلرهاب وغسل األموال ،القاهرة ،دار النهضة العربية،
ط ،2020 ،1ص 77ومابعدها.
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العرشات من منصات التداول هلا ،والتي توفر عمليات رشائها وبيعها ،وكذا تقديم خدمات
حتويلها للدوالر أو العمالت النقدية األخرى ،وحتولت إىل جتارة رائجة حتقق أرباح ًا طائلة،
وتقدر قيمتها السوقية مستقب ً
ال ببضعة تريليونات دوالر ،وقد تتجاوز قيمتها البورصات
العاملية .وفيامييل نتناول تعريف كل من البلوكتشني والعمالت املشفرة ،وذلك عىل النحو
التايل-:
أوالا -تعريف البلوكتشني :لسلسلة الكتل  Blockchainأمهية قصوى يف مستقبل الثورة
الصناعية الرابعة ويف حياتنا اليومية ،وستكون العمود الفقري يف جماالت عديدة ،منها
التعامالت املالية والسجالت الطبية وغريها ،وإن اقترص استعامهلا يف الوقت احلارض عىل
العمالت الرقمية ،مثل :البتكوين وغريها ،فإذا أخذنا التعامالت املالية مث ً
ال للرشح ،فإن
معظمها يتم اليوم عرب البنك الذي هو بمثابة وسيط موثوق به عرف ًا فقط.
والبلوكتشني هي :قاعدة بيانات موزعة عىل عدة أجهزة كمبيوتر ،عرب مواقع أو دول أو
مؤسسات متعددة ،تقوم بتنظيم تداول واستخدام العمالت الرقمية ،فإذا أراد شخص حتويل
أموال إىل شخص آخر ،تُعد هذه املعاملة "كتلة" عىل الشبكة ،وتوزع هذه الكتلة عىل كل فريق عىل
الشبكة ليوافق عليها ،وعند موافقة اجلميع ،تضاف هذه الكتلة إىل السلسلة ،حيث تصبح شفافة
ويتعذر التالعب هبا ،وبعد ذلك تنتقل األموال إىل الشخص اآلخر ،وكل كتلة مشفرة بطريقة
خاصة َّ
ومعقدة بحيث يمكن االطالع عليها وليس تعديلها ،ومن املتوقع خالل عرش سنوات أن
يتم مجع الرضائب عرب البلوكتشني ،كام أن تزوير املعامالت املالية سيصبح حمدود ًا جد ًا ،وحتويل
ال جد ًا من أي مكان إىل آخر ،ومستق ً
األموال سيصبح سه ً
ال عن املؤسسات املالية(.)16
وتتسم البلوكتشني بعدد من املزايا ،من أبرزها :الالمركزية من خالل عدم وجود مركز
بيانات مركزي لعملياهتا ،والشفافية؛ نظر ًا لكوهنا مفتوحة املصدر ،وانخفاض تكاليف
معامالهتا ،حيث تسمح بإمتام املعامالت من الند للند دون احلاجة لتدخل طرف ثالث (بنك)،
( )16انظر تقرير ًا بعنوان :ماذا تعرف عن الثورة الصناعية الرابعة ،املنشور بتاريخ  ،2018/7/1عىل موقع العربية،
نقالً عن جريدة القافلة السعودية ،عىل الرابط اإللكرتوين/https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2018/07/01 :
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فض ً
ال عن إنجازها لتسويات املعامالت بشكل أرسع عىل مدار اليوم طوال األسبوع ،وأخري ًا
إن سلسة البلوكتشني يسيطر عىل تشغيلهااألفراد ،بدالً من تشغيل طرف ثالث ،بام يسمح
للمستخدمني واملطورين من استدعاء املعامالت(.)17
العالقة بني البلوكتشني والعمالت املشفرة :يفرتض أن كل عملية تتم عىل العمالت املشفرة
(ومنها :البتكوين) يتم تسجيلها يف سجل عام يسمى  ،Blockchainوهو نظام التشغيل املسئول
عن إمتام مجيع تلك املعامالت ،والذي يضم معلومات عن احلسابات التي تم استخدامها يف
عمليات التعدين والتبادل ،وعدد وحدات البتكوين التي تم تبادهلا ،وذلك لتحليل هذه املعامالت
وللتأكد من أن املتعاملني ال يتعاملون بالوحدات نفسها بشكل مستمر.
ثاني اا -التعريف بالعمالت الرقمية املشفرة:
تعريف العمالت املشفرة :عرف الترشيع املرصي العمالت املشفرة بأهنا ":عمالت خمزنة
إلكرتوني اا غري مقومة بأي من العمالت الصادرة عن سلطات النقد الرسمية ،ويتم تدوهلا عرب شبكة
اإلنرتنت" (م 1من قانون البنك املركزي واجلهاز املرصيف رقم  194لسنة .)2020
بأهنا :التمثيل الرقمي للقيمة،
بينام عرف البنك املركزي األورويب العمالت اإللكرتونية ّ

التي ال ختضع للبنوك املركزية والسلطة العامة ،والترتبط بالعمالت الورقية ،ويقبلها
األشخاص العاديون ،أو االعتباريون ،كوسيلة للدفع هبا ،ويمكن حتويلها ،أو ا ّدخارها،
وتداوهلا إلكرتوني ًا(.)18
ومن ثم يمكن القول بأهنا :عملة رقمية افرتاضية ليس هلا كيان مادي ملموس أو وجود
فيزيائيُ ،منتجة بواسطة برامج حاسوبية ،وال ختضع للسيطرة أو التحكم فيها من جانب بنك
مركزي أو أي إدارة رسمية دولية ،كام أهنا ال حتمل رق ًام مسلسالً ،يتم استخدامها عن طريق
اإلنرتنت يف عمليات الرشاء والبيع أو حتويلها إىل عمالت أخرى ،وتلقى قبوالً اختياري ًا لدى
( )17مقال بعنوان :التقنيات الناشئة..طوق النجاة من براثن الفقر ،منشور بمجلة لغة العرص ،العدد،226
أكتوبر ،2019مؤسسة األهرام ،القاهرة ،ص.35
(18) European Central Bank (1998), " Report on electronic money", Frankfurt, Germany,
August, p.7.
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املتعاملني فيها(.)19
وكانت طريقة عمل العملة الرقمية يف بادئ األمر عملية سهلة ،يمكن ألي فرد ويف أي
مكان مراجعة الشفرة ،والبدء يف إنتاج عمالت رقمية من خالل برامج جمانية خاصة ،تعمل
عىل حل مسائل حسابية معقدة ،أو القيام بعملية التعدين أو التنقيب ،ولكن مع التطور الرسيع،
وبزيادة الطلب عىل العملة الرقمية ،أصبح األمر معقد ًا وصعب ًا عىل األشخاص العاديني،
لكوهنا عملية مكلفة ،حتتاج إىل وسائل متطورة ،واستهالك كهرباء عال ،لذلك اجته املستثمرون
إىل توظيف أمواهلم يف رشكات التعدين ،والتي تقوم بدورها يف التنقيب عن العمالت الرقمية،
وتقديمها لألفراد للتداول واالستثامر.
ثالث اا -أوجه التمييز بني العمالت املشفرةمن ناحية والعمالت التقليدية والنقود الرقمية:
 )1أوجه التمييز بني العمالت املشفرة والعمالت التقليدية:ختتلف العمالت املشفرة عن
العمالت التقليدية فيامييل-:
-1عدم وجود هيئة تنظيمية تقف خلفها ،إال أهنا هلا قيمة حقيقية ،حيث يمكن استخدامها
يف الرشاء عىل شبكة اإلنرتنت ،أو حتى حتويلها إىل عمالت تقليدية ،وتتنوع صور العمالت
االفرتاضية ،إال أن أشهرها هي عملة البتكوين(.)20
-2يتم التعامل هبذه العمالت بني األفراد مبارشة بتقنية الند للند Peer to Peerدون املرور
عىل وسيط ،اعتامد ًا عىل التشفري ،بدالً من االعتامد عىل طرف ثالث موثوق به لتمرير عمليات
الدفع أو التحويل كام هو موجود يف األنظمة التقليدية.
 )2أوجه التمييز بني العمالت املشفرة والنقود الرقمية :جتدر اإلشارة إىل أن قانون البنك
املركزي واجلهاز املرصيف قد م َّيز بني العمالت املشفرة والعمالت الرقمية ،والتي عرفها القانون
( )19عبداهلل بن سليامن بن عبد العزيز ،بحث بعنوان النقود االفرتاضية (مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية) املجلة
العربية لالقتصاد والعلوم اإلدارية ،العدد ( )1يناير 2017م ،ص.21
( )20د .أمحد الضبع ،إشكالية مواجهة اإلرهاب بني النظرية والتطبيق ،موسوعة الثقافة القانونية ،اهليئة املرصية العامة
للكتاب ،2019 ،ط ،1ص ،107هامش رقم .1
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بأهنا ":قيمة نقدية مقومة باجلنية املرصي أو بإحدى العمالت املصدرة من سلطات النقد
الرسمية مستحقة عىل املرخص له بإصدارها ،وتكون خمزنة إلكرتوني اا ومقبولة كوسيلة دفع"،
فكال العملتني خمزنة إلكرتوني ًا ،بينام ختتلف هذه النقود الرقمية عن العمالت املشفرة فيامييل-:
 -1العمالت املشفرة غري مقومة بأي من العمالت الصادرة عن سلطات النقد الرسمية ،بينام
النقود الرقمية ،فهي مقومة باجلنية املرصي أو بإحدى العمالت املصدرة من سلطات النقد الرسمية،
ومن ثم فالنقود الرقمية هلا قيمة نقدية ،عىل خالف العمالت املشفرة فليس هلا قيمة نقدية.
-2النقود الرقمية مقبولة كوسيلة دفع،خالف ًا للعمالت املشفرة،فهي غري مقبولة كوسيلة
دفع.
رابع اا -خصائص العمالت املشفرة :يمكن التمييز يف شأن خصائص العمالت املشفرة بني
خصائص رئيسية تتحدد وفق التعريف الترشيعي ،وخصائص إضافية وفق طبيعتها
الفنية،وذلك عىل النحو التايل-:
 )1اخلصائص الرئيسية :مستقاة مما أورده التعريف الترشيعي ،وهي خصيصتان رئيسيتان:
أ) الرقمية :فهي عملة خمزنة إلكرتوني ًا ،يتم تداوهلا عرب شبكة اإلنرتنت،فهي عملة رقمية
افرتاضية ليس هلا أي وجود مادي ملموس ،حيث صممت العمالت املشفرة لتكون عملة
رقمية بحتة ،فال يمكن للشخص الذهاب إىل جهاز الرصاف اآليل لسحب أو إيداع البتكوين،
وإنام هي خمزنة يف حمافظ عىل اإلنرتنت ،ويتم الوصول إليها عن طريق أجهزة احلاسب اآليل.
ب) عدم الرسمية :فهي عملة غري مقومة بأي من العمالت الصادرة عن سلطات النقد؛
أي أهنا عملة غري مدعومة من أي جهة رسمية أو مؤسسية ،أو منظمة دولية.
 )2اخلصائص اإلضافية :يضاف إىل اخلصيصتني السابقتني عدد من اخلصائص اإلضافية
عىل النحو التايل-:
 .1إمكانية إنتاجها بمعرفة األفراد بحسب إمكاناهتم الفنية والتقنية.
 .2تستخدم من خالل اإلنرتنت فقط ،ويف نطاق املؤسسات والرشكات واهليئات
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واملواقع اإللكرتونية التي تقبل التعامل معها.
 .3إمكان مبادلتها بالعمالت الرسمية؛ مثل الدوالر واليورو ،بعمليات مشفرة عرب
اإلنرتنت ،وبواسطة مواقع متخصصة أو أجهزة رصافة آلية خاصة.
 .4إمتام عمليات تبادهلا بصورة مبارشة ،من شخص آلخر دون حاجة لوسيط.
 .5عدم وجود سقف أو حد معني لإلنفاق أو الرشاء هبا ،كام يف بطاقات االئتامن املختلفة.
 .6عدم إمكان تتبعها أو مراقبة العمليات التجارية التي تتم بواسطتها بسبب التشفري.
 .7عدم قدرة السلطات النقدية يف أي دولة ،عىل التحكم يف عرضها أو سعرها.
خامس اا -نشأة العمالت املشفرة:يرجع ظهور العمالت الرقمية املشفرة إىل عام  1977يف
الواليات املتحدة األمريكية ،حيث اخرتع الثالثي (ليونارد أدليامن وآدي شامري ورونالد
ريفست) يف معهد ماساتشوستس للتقنية ،خوارزمية  ،RSAوالتي شكلت النواة األوىل لتشفري
هذه العمالت وتأمني معامالهتا ،وبعدها بسنوات يف عام  1993اخرتع عامل الرياضيات ديفيد
تشوم  ، e-cashما يقال بأهنا أول عملة رقمية ،بعدها عمل عىل مجع األموال لتمويل فكرته
ونجح يف إنشاء رشكة  Digi-Cashالتي تدير هذه العملة الرقمية املركزية ،وعمل عىل التعاقد
مع التجار والرشكات ،من أجل قبول عملته واستخدامها يف التعامل اإللكرتوين ،إال أنه
وبسبب تأخر التجارة اإللكرتونية وعدم تناميها يف ذلك الوقت فشل املرشوع ،ومل يتمكن من
إقناع الرشكات والتجار باستخدام عملته.
ويف عام  1997اخرتع آدم باك نظام ًا للحد من الربيد اإللكرتوين املزعج ويدعى ،Hashcash
وهو الذي تم دجمه أيض ًا يف خوارزمية وشفرة العمالت الرقمية مع تطويره هلا .بعدها بعامني خالل
 1999تم إطالق أول بنك إلكرتوين ،وهو"باي بال" الذي يساعد يف حتويل األموال عرب
اإلنرتنت ،وقد عزز نجاحه وإقبال الناس عليه يف التأكيد عىل رضورة إطالق عمالت رقمية
إلكرتونية ،تستخدم يف حتويل األموال .ويف عام  2004كشف املربمج "هال فيني" عن بروتوكول
RPOW

قابل إلعادة االستخدام ،وهو تدبري اقتصادي لردع هجامت احلرمان من اخلدمة

وانتهاكات خدمات أخرى مثل :الربيد املزعج عىل شبكة ما ،والذي ساهم بدوره يف تطوير
عمليات التعدين ،وهو ما يعد دع ًام آخر لظهور العمالت الرقمية.
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
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ويف عام  2008أعلن ساتويش ناكاموتو عن إتاحة عملة "البتكوين" للجمهور كأول عملة
رقمية مشفرة( ، )21ومنذ ذلك احلني أثارت البتكوين أنظار البنوك واملؤسسات املالية وأخذت
يف االنتشار يف عدد من الدول ،ودخلت يف قطاعات كثرية ،منها :الطب والعقود الذكية
والتجارة والتدريس وغريها ،ويف عام  ،2009متكن ساتويش من تعدين  50وحدة منها،
وبعدها بأيام متت أول صفقة للعملة بني ناكاموتو وهال فيني ،ليصل سعر البتكوين عام
 2011إىل  1دوالر ،وقد أخذت قيمة البتكوين يف االرتفاع مقابل العمالت الرئيسية األخرى
مثل :الدوالر واليورو.
وتسهل تطبيقات بتكوين اإللكرتونية للمستخدمني التعامل عىل اإلنرتنت ،حيث تسمح
بإنشاء وحفظ مفاتيح خاصة باملستخدم لالتصال بشبكتها ،وتتم مدفوعات بتكوين من خالل
تطبيقات حمفظة بتكوين عرب الكمبيوتر الشخيص أو اهلاتف الذكي ،عن طريق إدخال عنوان
املستلم واملبلغ املدفوع ،ويمكن أن تستعمل كخادم الستقبال تلك املدفوعات وخلدمات
أخرى متعلقة بالدفع؛ كالرشاء اإللكرتوين( ،)22وليست البتكوين هي العملة الرقمية الوحيدة،
فقد ظهرت عمالت رقمية أخرى ،من أبرزها :الريبل والتي ظهرت يف عام
،2012والاليتكوين واملونرو التي ظهرت يف عام ،2014عملة نيو الصينية التي أطلقتها
احلكومة الصينية يف العام ذاته من أجل تدعيم االقتصاد الصيني ،واإليثريوم التي ظهرت يف
( )21تبنى ناكاموتو فكرة العملة االفرتاضية هبدف تغيري العمالت التقليدية السائدة ،واستبداهلا بالعملة اجلديدة التي
حتفظ خصوصية البائع واملشرتي وال تتحكم هبا البنوك واحلكومات ،ويتم التعامل هبا من خالل بروتوكول الند للند
 ، peer to peerمع اعتامد تقنيات التشفري احلديثة هبدف زيادة األمان فيها ،وختفيض رسوم التعامالت اإللكرتونية،
ولذا فهي عملة ال توجد إال يف اإلنرتنت فقط ،ومن خالل املحافظ اإللكرتونية .حيث ظهرت للتداول آنذاك بسعر
 ... 76دوالر أمريكي للعملة الواحدة ،ونتيجة ملا القته من إقبال من األفراد ومن بعض الرشكات العاملية وبعض
املؤسسات املرصفية الدولية وتلتها بعض اهليئات التعليمية ،فبعد ميض أكثر من عرش سنوات عىل اخرتاع هذا النوع من
العمالت ،يوجد حالي ًا ( )2361نوع من تلك العمالت عاملي ًا تقدر إمجايل قيمته بحوايل  195مليار دوالر أمريكي،
حيث متثل تلك القيمة حوايل عرش القيمة السوقية للذهب عاملي ًا ،وقد تباينت أسعار رصف هذا النوع من العمالت
بشكل متغري حيث وصلت أسعار عملة البتكوين ذروهتا يف يناير 2018م ،حيث قارب سعر العملة الواحدة يف ذلك
الوقت  19ألف دوالر أمريكي .بينام يرتاوح سعر العملة الواحدة حالي ًا يف حدود السبعة آالف دوالر أمريكي ،ويمكن
تداوهلا يف شكل أجزاء عرشية من العملة الواحدة.
( )22د .أمحد الضبع ،إشكالية مواجهة اإلرهاب ،مرجع سابق ،ص ،107هامش رقم .1
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عام  ،)23(2015وأخري ًا وليس بآخر عملة البتكوين فولت ،التي ظهرت يف عام ،2019
وعملة الليربا التي يعزم مارك زوكربريج مؤسس فيسبوك إطالقها.
سادس اا-تقدير العمالت املشفرة :تتصف النقود املشفرة بعدد من املزايا التي متنحها القبول
لدى املتعاملني هبا ،كام أهنا تشتمل عىل بعض السلبيات أواملخاطر املصاحبة الستخدامها-:
 )1مزايا العمالت املشفرة :تتمثل أبرز مزاياها فيامييل-:
أ) الرسوم املنخفضة :تتميز هذه العملة بأن املتعامل فيها لن يدفع أية مصاريف عىل النقل
والتحويل كالتي تتقاضاها البنوك ورشكات بطاقات االئتامن(.)24
ب) الرسعة واخلصوصية والرسية :نظر ًا لطبيعتها اخلاصة ،فال يمكن مراقبة عمليات البيع
والرشاء التي تتم بواسطتها أو التدخل فيها ،وهذه نقطة إجيابية ملن يريد اخلصوصية ،كام أهنا
تقلل من سيطرة احلكومات والبنوك عىل العملة( ،)25حيث يمكن نقلها يف أي وقت إىل أي
مكان يف العامل ،وبخصوصية تامة ،ودون أن متر عىل أي جهة رقابية أو بنك.
ج) العاملية :فهي ال ترتبط بموقع جغرايف معني فيمكن التعامل هبا كأهنا عملة حملية ،ألهنا
متوافرة عىل مستوى العامل( ،)26وال توجد دولة تستطيع أن حتظرها؛ ألهنا ال ختضع لسيطرهتا يف
( )23د .خالد حممد نور الطباخ ،تداول العمالت االفرتاضية ،مرجع سابق ،ص.60
( )24يشــري مؤيدو العمالت املش َّفرة إىل أن رسوم املعامالت هبا تقل عن الرسوم التي تفرضها البنوك التقليدية عىل
أي خسارة يف أسعار الرصف وارتفاع الرسوم املرتبطة بمقدمي خدمات
العمالت الوطنية ،وإن كان من املحتمل أن تق رلل ُّ
العمالت املش َّفرة من توفري التكلفة ،ويف املواقع التي ال تتوافر فيها املصارف التقليدية ،يمكن للعمالت املش َّفرة أن توفر
الوظائف املرتبطة بخدمات الدفع التقليدية .انظر:
Angela S. M. Irwin and Adam B. Turner, “Illicit Bitcoin transactions: challenges in getting
to the who, what, when and where”, Journal of Money Laundering Control, vol. 21, No. 3
(July 2018), pp.297–313.

( )25يسعى البعض إىل االستفادة من طابع الرسية املرتبط بام توفره من مستويات عليا من حجب اهلوية يف املعامالت،
يف حني أن كل ما يريده آخرون هو جتنب خضوع معامالته القانونية لإلرشاف و/أو املراقبة من جانب الدولة أو
املصارف .انظر:
Geoff Goodell and Tomaso Aste, “Can cryptocurrencies preserve privacy and comply with
regulations?”, Frontiers in Blockchain, vol. 2, art. 4 (May 2019), pp. 1–20.

( )26يرى البعض أن العملة املش َّفرة يمكن أن تسهل املعامالت العابرة للحدود؛ ألهنا ليست يف العادة عملة مرتبطة
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األساس ،وبالتايل ال يمكن ألحد احلجز عىل هذه التعامالت أو التحويالت ،كام ال يمكن أن
تتعرض للتجميد أو للمصادرة أو غري ذلك من املخاطر.
 )2عيوب العمالت املشفرة :تكمن سلبياهتا فيامييل(-:)27
أ) رسيتها وتشفريها :فالرسية واخلصوصية كام أهنا ميزة ،إال أهنا تعكس بعض السلبيات
عىل العملة ،حيث إهنا تعطي قدر ًا من السهولة للعمليات املشبوهة وغري القانونية التي تتم عرب
شبكة اإلنرتنت ،بحيث يصعب عىل اجلهات األمنية والبنوك تتبع مصدر العملة ،ومصادرهتا،
فض َ
ال عن صعوبة حتصيل الرضائب عنها.
ب) غياب اجلهة اإلرشافية :نظر ًا لعدم خضوع هذه العمالت ملراقبة السلطات املالية أو
النقدية يف أية دولة ،كام أهنا مل تصدر من أي بنك مركزي أو مؤسسة دولية رسمية ،فهي تفتقر
وتعرض املتداولني خلسائر ال يمكن تعويضها.
إىل احلامية القانونية ،ر
ج) صعوبة تعدينها :من أهم العوائق التي تقف أمام انتشار استخدام البتكوين يف العامل هي
صعوبة تعدينها (إصدارها) بواسطة املستخدم العادي؛ نظر ًا لتعقيد برامج الوصول إليها
وتعقدالعمليات احلسابية الالزمة إلجراء عمليات التعدين ،عىل الرغم من أن عملية التعدين
متاحة للجميع من الناحية النظرية.
د) اضطراب سعرها :يشكل سعر العمالت املشفرة وتقلباهتا الكبرية مشكلة كربى للمتعاملني هبا،
كام أهنا قد حتد من انتشارها وقبوهلا ،ومن جهة أخرى فإن السعر املتذبذب للعملة-بسبب املراهنات-
يشجع املحتالني يف استغالل ذلك عن طريق مواقع ومهية لتبادل العملة.
هـ) القرصنة :العملة املشفرة عرضة للقرصنة والرسقة والتالعب يف حسابات مستخدميها
وتعديلها عن طريق القرصنة ،وعىل الرغم من قابلية تعرض مجيع وسائل الدفع اإللكرتونية

بدولة معينة.انظر:
Perri Reynolds and Angela S. M. Irwin, “Tracking digital footprints: anonymity within the bitcoin
system”, Journal of Money Laundering Control, vol. 20, No. 2 (May 2017), pp. 172–189.

( )27د .خالد حممد نور الطباخ ،تداول العمالت االفرتاضية ،مرجع سابق ،ص ص.77-74
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للمخاطر األمنية خالل الشبكة ،إال أن العمالت املشفرة تتعرض لقدر أكرب من تلك املخاطر،
وقد وقعت عدة حوادث قرصنة ملحافظ افرتاضية مل تكن حممية بشكل جيد عىل األقراص
الصلبة ،وعند تعرض املستخدم للرسقة من حسابه ال يمكنه استعادة أمواله؛ ألن املجهولية
سمة هذه الشبكة ،مع عدم إمكانية املترضرين من اختاذ إجراءات قانونية ملالحقة السارقني.
سابع اا -املوقف الدويل من العمالت املشفرة :يمكن التمييز بني موقفني :دول سمحت
باستخدام العمالت املشفرة يف نظامها املايل ،ودول حتفظت عىل ذلك ،وهو ما سنتناوله
بإجياز-:
االجتاه األول -االعرتاف بالعمالت املشفرة :تعد أملانيا من أوىل الدول التي اعرتفت رسمي ًا
بأن البتكوين نوع من النقود اإللكرتونية ،وهو ما سمح للحكومة األملانية بفرض رضيبة عىل
األرباح التي حتققها الرشكات التي تتعامل بالبتكوين ،يف حني بقيت املعامالت الفردية معفاة
من الرضائب .كام منحت حمكمة العدل األوروبية هذه العملة بعض الرشعية يف اكتوبر من عام
2015م ،وذلك عندما حكمت باعتبار البتكوين عملة تقابل السلعة ،وبالتايل فهي معفاة من
رضائب القيمة املضافة عندما يبادل األفراد اليورو مقابل البتكوين .ومن الدول التي اعرتفت
هبا كذلك روسيا ،حيث أعلنت احلكومة الروسية يف سبتمرب  2017أهنا تسعى لتقنني استخدام
العمالت املشفرة ،ومن الدول العربية التي استخدمتها دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االجتاه الثاين -التحفظ عىل استخدام العمالت املشفرة :عىل الرغم من ازدياد القبول الدويل
للتعامل بالنقود االفرتاضية الرقمية ،إال أن غالبية دول العامل ،ومنها مرص مل تسمح رسمي ًا هبذه
العمالت ،بل إن بعضها اعترب التعامل هبا خمالف ًا لألنظمة ،ويعاقب عليها ،كام أن هناك دو ً
ال أخرى
حذرت مواطنيها من التعامل هبا؛ وذلك نظر ًا الستخدامها املتكرر يف إجراء عمليات رشاء غري
قانونية يف السوق السوداء عرب اإلنرتنت( ،)28واستخدامها كوسيلة دفع يف عمليات غسل األموال
واالبتزاز اإللكرتوين ،وعدم وجود ضوابط عىل استخدامها ،وتداوهلا بشكل جمهول إىل حد كبري
(28) Reynolds and Irwin, “Tracking digital footprints” ; Monica J. Barratt, Jason A. Ferris
and Adam R. Winstock, “Safer scoring ? Cryptomarkets, social supply and drug market
violence”, International Journal of Drug Policy, vol. 35 (September 2016), pp.24–31.
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يف غياب إرشاف احلكومات عليها ،وهو ما يقلق اجلهات الرسمية يف أنحاء العامل بشكل كبري .وفيام
ييل عرض ًا موجز ًا للموقف الرسمي لعدد من دول العامل جتاه العمالت املشفرة:
 .1جرمت الواليات املتحدة األمريكية استخدام العمالت املشفرة يف غسل األموال
واجلريمة املنظمة ومتويل اإلرهاب( ،)29كام قامت السلطات األمريكية بمصادرة نحو ( )28مليون
دوالر من عملة البتكوين من جهاز حاسب آىل ينتمي إىل صاحب موقع "طريق احلرير"
اإللكرتوين ،الذي يعد بمثابة سوق مزدهرة لتجارة املخدرات واألنشطة غري القانونية إلكرتوني ًا.
 .2اختذ وزراء مالية االحتاد األورويب خالل اجتامعات جمموعة السبعة يف عام 2015م،
قرار ًا بتشديد القوانني املتعلقة باستخدام عملة البتكوين ،ملنع التنظيامت اإلرهابية والتنظيامت
اإلجرامية من استغالل هذه العملة يف متويل أنشطتها.
 .3حذر املرصف املركزي الرويس من استخدام عملةالبتكوين ،وأشار إىل أنه يمكن
استخدامها يف غسل األموال أو متويل اإلرهاب وأن التعامل هبا كعملة موازية خمالف للقانون،
كام أن هذه العمالت ال متلك سند ًا قانوني ًا إلصدارها ،وتعتمد عىل املراهنة يف حتديد سعرها،
األمر الذي يشكل خطر ًا كبري ًا لفقدان نسبة كبرية من قيمتها.
 .4ألقت الرشطة اليابانية القبض عىل "مارك كاربيليز" ،الرئيس التنفيذي لرشكة
" "MTGoxاملتعثرة ،التي كانت تعد أكرب رشكة رصافة لعملة البتكوين ،وذلك لعالقته
بخسارة عمالت بتكوين تقدر قيمتها ب ( )387مليون دوالر يف فرباير عام 2014م.
 .5فرضت فيتنام حظر ًا عىل عملة البتكوين ،مستندة إىل سهولة استخدامها ألغراض
جنائية ،وخماطرها الكبرية عىل املستثمرين ،وقال البنك املركزي يف بيانه" :إن املعامالت بالعملة
اإللكرتونية جمهولة بشكل كبري ،لذا يمكن أن تصبح تلك العملة أداة لتنفيذ جرائم مثل غسل
األموال وهتريب املخدرات والتهرب من الرضائب" ،وحظر البيان عىل مؤسسات االئتامن
التعامل بتلك العملة ،وحذر املواطنني من االستثامر فيها.
 .6ومن الدول العربية ،أصدر البنك األردين املركزي بيان ًا رسمي ًا ،حمذر ًا مواطنيه من

(29) United States, Law Library of Congress, Global Legal Research Center, Regulation of
Cryptocurrency around the World (Washington, D.C., 2018), June 2018.
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جتربة العملة الرقمية التي تفتقد الدعم من أي مؤسسة مالية يف العامل.

الفرع الثاين
املواجهة اجلنائية الستخدام العمالت املشفرة
يف قانون البنك املركزي واجلهاز املرصيف املرصي
أوالا -موقف الترشيع املرصي من العمالت املشفرة:وضع القانون رقم  194لسنة ،2020
اخلاص بإصدار قانون البنك املركزي واجلهاز املرصيف( ،)30ضوابط جديدة إلصدار وتداول
العمالت املُشفرة والنقود اإللكرتونية ،فقد حظرت املادة ( )206من قانون البنك املركزي
واجلهاز املرصيف ،إنشاء أو تشغيل منصات إلصدار أو تداول العمالت املُشفرة أو النقود
الرقمية ،أو الرتويج هلا بدون احلصول عىل ترخيص من جملس إدارة البنك املركزي املرصي،
وفق ًا للقواعد واإلجراءات التي ُُيددها.
ثاني اا -اجلرائم اخلاصة بالعمالت املشفرة(:)31يتضح من نصوص قانون البنك املركزي
( )30منشور باجلريدة الرسمية بالعدد  37مكرر (و) ،بتاريخ 2020/9/15م ،ومعمول به من 2020/9/16م.
( )31كان جيدر باملرشع املرصي التوسع يف جرائم العمالت املشفرة لتشمل كافة اجلرائم ذات الصلة باستخدام هذه
العمالت كجرائم حيازة أو إحراز أدوات أو آالت تستخدم يف تعدين هذه العمالت ،وكذا هتريب هذه املعدات أو اآلالت
وإدخاهلا إىل القطر املرصي ،حيث أشارت بعض القضايا إىل ضبط أحد األشخاص بأحد املنافذ اجلمركية بتاريخ /11/17
 2018أثناء إهناء إجراءات تفتيش سيارته وأمتعتة الشخصية ،ملحاولته هتريب عدد  8أجهزة حتويل العملة االفرتاضية
(البيتكوين) باملخالفة لقانون البنك املركزي واجلهاز املرصيف  ،وبلغت التعويضات اجلمركية املستحقة  640ألف جنيه،
وتم التحفظ عىل املضبوطات ،ويف قضية أخرى تم ضبط أحد األجانب قادم ًا من اخلارج بأحد املنافذ اجلمركية ،أثناء إهناء
إجراءات تفتيشه ،وبحوزته عدد ( )6أجهزة حتويل وتعدين العملة االفرتاضية (البيتكوين) خمبأه داخل األمتعة الشخصية
اخلاصة به ،وبلغت التعويضات املستحقة  300ألف جنيه ،وتم التحفظ عىل املضبوطات .انظر :الصفحة الرسمية لوزارة
الداخلية املرصية ،عىل املوقع ،https://www.moi.gov.eg :تاريخ االطالع 2020/11/13م .ومن صور اجلرائم
ذات الصلة بالعمالت املشفرة ،والتي يمكن للمرشع جتريمها لتحقيق مواجهة ترشيعية متكاملة إلساءة استخدام هذه
العمالت جرائم رسقة العمالت املشفرة ،حيث ّ
إن معظم منصات التداول واملحفظات اإللكرتونية أو الصلبة التي ختزّ ن
العمالت ،هي عرضة للرسقة ،ففي شهر يناير 2018م ،متّت رسقة ما يقارب الـ 523مليون دوالر أمريكي من منصة التبادل
تعرضها للقرصنة من قبل جمهولني ،وتُقرتف عمليات الرسقة بشتى الطرق والوسائل
اليابانية الشهرية  Coincheckبعد ّ
كالتص ّيد اإللكرتوين  ،Phishingحيث ُرسق  50مليون دوالر أمريكي من موقع  ،Blockchain.infoوالذي ُيعدّ من
أبرز املواقع التي تو ّفر خدمة املحفظات اإللكرتونية .انظر:
,Lydia Smith,"Coincheck: World’s largest cryptocurrency theft worth £380m reported in
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Japan ,"Independent January 2018, Accessed 29 March 2018.
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/coincheck-cryptocurrency-nem-digitaltheft-japan-tokyo-bitcoin-a8181606.html; Jeremiah O'Connor and Dave Maynor,
"COINHOARDER: Tracking a Ukrainian Bitcoin Phishing Ring DNS.Style", Cisco, 14
February 2018, Accessed 2 April 2018.
https://blog.talosintelligence.com/2018/02/coinhoarder.html
عالوة عىل جتريم رسقة طاقة آالت التعدين ،والتي تعرف بـ ،Cryptojackingوالذي يعرف باالستخدام الرسي وغري

املرصح به للحاسوب أو أي جهاز ينتمي إىل فئة إنرتنت األشياء لتعدين العمالت املش ّفرة ،وتُعدّ نوعًا من أنواع الربجميات
ّ
اخلبيثة ،فبهذه الطريقة ،يرسق املجرم السيرباين قوة معاجلة اجلهاز اخلاص بالضحايا ،ويستخدم وحدة املعاجلة املركزية
 cloud CPU usageلتعدين هذه العمالت ،حيث يشكل التعدين غري املرشوع هتديدً ا جدّ ًيا عىل املؤسسات
واألشخاص ،يف ظل ارتفاع عدد العمالت املش ّفرة وكثرة اعتامدها يف األسواق ،حيث ازدادت وترية التعدين غري
املرشوع حواىل  459نسب ًة إىل العام  ، 2017كام ّ
حذرت الوكالة الوطنية لألمن السيرباين يف بريطانيا ( )NCSCمن الـ
ونوهت يف تقريرها ّ
بأن وترية هذه األفعال ستشهد ارتفاعًا متزايدً ا يف األعوام املقبلة .انظر:
ّ ،Cryptojacking
Cyber Threat Alliance, "THE ILLICIT CRYPTOCURRENCY MINING THREAT", p.4,
Accessed 14 Oct. 2018, https://www.cyberthreatalliance.org; National Cyber Security
Centre, and National Crime Agency (Report):"The Cyber Threat to UK Business, London",
2017-2018, P25-26, https://www.ncsc.gov.uk

وكذا جتريم االحتيال باستخدام العمالت املشفرة ،فمعدل االحتيال يف عامل العمالت االفرتاضية ينذر باخلطر ،وذلك من
جراء ارتكاهبا بشتى الطرق ،سواء عن طريق حسابات ومهية تدّ عي حتويل عمالت جمانًا أو بإرسال رسائل بريد إلكرتونية
ومهية ملستثمري هذه العمالت ،ويف هذا السياق ،رفعت جلنة The Commodity Futures Trading Commission
األمريكية ،شكاوى ضد رشكتني بتهمة االحتيال يف جمال بيع االستشارة وتقديمها لالستثامرات يف العمالت االفرتاضية.
ويف الوقائع ،كانت الرشكتان تقدمان عىل إطالق الوعود الكاذبة واألرباح والعوائد الومهية ،انظر:
Sylvan Lane,"CFTC files charges in two cryptocurrency fraud cases”, The Hill,19 January
2018, Accessed 2 March 2018, https://thehill.com/policy/finance/369750-cftc-files-chargesin-two-cryptocurrency-fraud-cases

مليوين درهم ،يف أول جريمة احتيال من نوعها
يف العامل العريب ،استعادت الرشطة اإلماراتية يف إمارة الشارقة أكثر من
َ
تم االستيالء عىل املبلغ عن طريق النصب واالحتيال من قبل شخصني ،نجحا
ارتُكبت عن طريق بيع البيتكوين .ولقد ّ
بإهيام الضحية ببيعه عملة البيتكوين التي تعادل قيمتها مليونني ومخسمئة درهم .انظر :مقال بعنوان":أول جريمة من
نوعها باإلمارات عملية نصب بـالبيتكوين" ،اخلليج أونالين 12 ،فرباير  ،2018تاريخ االطالع  16إبريل ،2018
اقتصاد/أول-جريمة-من-نوعها-باإلمارات-عملية-نصب-بـالبيتكوين ومن الصور لالحتيال عن طريق الـ
 ،Initial Coin Offeringإذ ينجح القائمون بتحصيل ماليني الدوالرات بني حلظة وأخرى ،والح ًقا التواري عن
األنظار بني ليلة وضحاها بعد االستيالء عىل هذه األموال ،حيث شهد عام  2018أكرب عمليات نصب وخداع يف هذا
املجال ،فنذكر مثالً رشكة  Bitconnectالقائمة عىل الـ ،ICOوالتي نجحت يف استقطاب املاليني من الدوالرات،
وبلغت قيمتها السوقية  2.7مليار دوالر أمريكي ،ولكن عاجالً تبني ّأهنا رشكة خمادعة ،األمر الذي أدى إىل هبوط سعر
عملتها املش ّفرة حلني إعالن إفالسها يف شهر يناير  2018انظر :ماريلني أورديكيان ،العمالت االفرتاضية املش ّفرة يف
احلقل اجلنائي السيرباين ،جملة الدفاع الوطني اللبناين ،العدد  - 108إبريل  ،2019منشور عىل املوقع اإللكرتوين ،تاريخ
االطالع 2020/11/14م ،عالوة عىل جتريم استخدام العمالت املشفرة يف الفدية اإللكرتونية  ،Ransomwareوهي
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واجلهاز املرصيف  ،أن املرشع قد جرم إصدار العمالت املشفرة ،واالجتار فيها ،والرتويج هلا،
وإنشاء أو تشغيل منصات هلا ،حيث تقيض املادة ( )206من قانون البنك املركزي واجلهاز
املرصيف بأنهُ ":يظر إصدار العمالت املشفرة أو النقود اإللكرتونية أو االجتار فيها أو الرتويج
هلا أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداوهلا أو لتنفيذ األنشطة املتعلقة هبا دون احلصول عىل
ترخيص من جملس اإلدارة طبق ًا للقواعد واإلجراءات التي ُيددها" ،ونتناول فيام ييل صور
جرائم العمالت املشفرة املحظور إتياهنا بدون احلصول عىل ترخيص من جملس إدارة البنك
املركزي ووفق القواعد واإلجراءات املقررة يف هذا الشأن ،وذلك عىل النحو التايل-:
 )1جريمة إصدار العمالت املشفرة:تنص املادة ( )206من قانون البنك املركزي واجلهاز
املرصيف بأنهُ ":يظر إصدار العمالت املشفرة أو النقود اإللكرتونية ...دون احلصول عىل
نوع من الربجميات اخلبيثة التي متنع املستخدمني من الوصول إىل نظامهم أو ملفاهتم الشخصية ،وتطلب تسديد فدية من
أجل استعادة الوصول ،تُصطحب باالبتزاز والتهديد بترسيب أو حمو معلومات وبيانات الضحية يف حال متنّعت عن
رواجا يف األعوام األخرية ،وحال ًيا ،تشكّل العمالت
دفع الفدية املطلوبة ،وتُعدّ هجامت من اجلرائم السيربانية األكثر
ً
املش ّفرة الفدية املطالب هبا يف أغلبية اهلجامت ،ولعل اهلجمة األخطر كانت والتي اكتسحت  150دولة .انظر:
;Europol (Report): “Internet Organised Crime Threat Assessment”, IOCTA,2017, p.61
Russell Goldman, “What We Know and Don’t Know About the International Cyberattack”,
The New York.Times, 12 May 2017, Accessed 17 March 2018,
https://www.nytimes.com/2017/05/12/world/europe/international-cyberattackransomware.html

جهولِيَّة التي تتّصف هبا العمالت االفرتاضية تُفسح املجال
هذا باإلضافة إىل عمليات غسل ومتويل اإلرهاب ،فخاصيّة املَ ُ
ٍ
ألهداف إجرامية ،وهذا ما َخ ُلص إليه التوجيه األورويب اخلامس ملكافحة غسل األموال
أمام إمكانية إساءة استخدامها
 ، AMLD5والذي عىل هذا األساس ،عمد إىل إخضاع العمالت االفرتاضية لقواعده عىل غرار منصات التداول
 Virtual Currency Exchangesواجلهات التي توفر حمافظ إلكرتونية خاصة هبذه العمالت Custodian Wallet
 ، Providerوبدورها ،أكّدت جمموعة العمل املايل ّ FATF
أن هذه العمالت تُستعمل لتمويل اإلرهابيني وإخفاء
تم الكشف عن عمليات متويل لتنظيم الدولة اإلسالمية وجمموعات إرهابية أخرى ،فنربز أدناه
حماصيلهم اجلرمية ،فلقد ّ
ٍ
ٍ
حلساب تابع ملنظمة إرهابية عىل موقع تويرت باسم  Al Sadaqahتدعم الثوار يف سوريا وتتقبل التربعات
صورة
بالعمالت املش ّفرة ،والح ًقا ارتبط هذا احلساب بتنظيم القاعدة .انظر:التوجيه األورويب رقم  ،2018/843الصادر يف
.2018/5/30
FATF:"Regulation of virtual assets", Paris, October 2018, Accessed 22 October 2018,
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations; Tom Keating, David Carlisle
and Florence Keen,"Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risksand
evaluating responses", TERR Committee of the European Parliament, 2018, p.34,
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
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ترخيص من جملس اإلدارة طبق ًا للقواعد واإلجراءات التي ُيددها" ،ومن ثم تتحقق جريمة
إصدار العمالت املشفرة بدون ترخيص -كأي جريمة -من ركنني :مادي ومعنوي ،وهو ما
سوف نتناوله عىل النحو التايل-:
أ) حمل اجلريمة :وهي العمالت املشفرة ،وفق ًا للتعريف الوارد بالقانون.
ب) الركن املادي -فعل اإلصدار( :)32اإلصدار هو إنشاء أو اصطناع العملة من العدم،
وهويتشابه من هذه الناحية مع مدلول التقليد يف العمالت التقليدية ،ويتفق مدلول اإلصدار،
مع مايعرف بعملية ختليق العملة أو التعدين( ،)33ويستوي لدى القانون الوسيلة املستخدمة من
جانب اجلناة يف عملية اإلصدار أو التعدين ،سواء أكانت برامج أو تطبيقات أو أجهزة حاسب
آيل  ،كام أن القانون ال يشرتط التعامل بالعملة املصدرة أو الرتويج هلا حتى تقوم اجلريمة،
فجريمة اإلصدار جريمة قائمة بذاهتا ومستقلة عن جريمة التعامل بالعملة املشفرة أو الرتويج
هلا ،فمن يصدر العملة املشفرة ال يطرحها للتداول تقوم اجلريمة يف حقه.
وعملية اإلصدار أو ما يعرف بالتعدين أو التنقيب هي عملية فنية تقنية( ،)34يقوم األفراد
( )32تعتمد فكرة إصدار العمالت املشفرة –ومنها البتكوين -عىل استخدام برنامج يتم تنصيبه يف احلاسب اآليل ،حيث
يقوم األفراد بإنشاء حمفظة إلكرتونية عىل املوقع اإللكرتوين اخلاص بالعملة اإللكرتونية املشفرة املطلوب امتالكها،
وبمجرد أن يقوم املستخدم بتحميل وتفعيل برنامج أو تطبيق البتكوين وتدشني هذا احلساب أو تلك املحفظة فإنه
يستطيع إضافة رصيد إليها خص ًام من حساب بطاقة دفع إلكرتوين ،أو من خالل تلقي حوالت عليها من أشخاص
آخرين ،أو حتى ربطها بحساب تعدين لتلقي النقاط أو الرصيد املخلق عليها.
( )33ومن أبرز القضايا ذات الصلة ضبط أحد معدين عملة اإليثريوم املشفرة القائمة عىل تكنولوجيا البلوكتشني،
بتاريخ 2016/6/7م ،بتهمة االجتار فيها ،عرب منصة لوكال بتكوينز الشهرية ،وقد تم التحفظ عىل معدات التعدين
اخلاصة هبا ،والتي تتكون من  114كارت شاشة باإلضافة لـ 19لوحة  Motherboardوجهاز إمداد بالطاقة Power
 ،Supplierكام تم التحفظ عىل اهلاتف املحمول اخلاص باملستخدم الحتوائه عىل املحفظة اإللكرتونية اخلاصة باملعدّ ن،
ويف قضية أخرى ،تم ضبط أحد األشخاص بتاريخ  ،2020/6/7لقيامه باختاذ إحدى الشقق السكنية املستأجرة مقر ًا
إلنشاء شبكة إلكرتونية تتكون من (114كرت شاشة كمبيوتر –  19قطعة لوحات " - "Mother Boardsعدد 19
مزود طاقة كهربائية " "Power suppliesوموصلة ببعضها البعض بطرق فنية خاصة الستخدامها يف تعدين وإصدار
عملة افرتاضية اإليثريوم  ،)Ethereumهاتف حممول حممل عليه املحفظة اإللكرتونية اخلاصة باملتهم وبرامج
وحمادثات تُؤكد نشاطه غري املرشوع .انظر :الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية املرصية ،عىل املوقع:
 ،https://www.moi.gov.egتاريخ االطالع 2020/11/13م.
( )34يتم تصنيع أو ختليق تلك العمالت من خالل عمليات إلكرتونية ،حيث يبدأ الربنامج بإنتاج عمالت غري قابلة
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بالتنقيب عن العملة املشفرة من خالل العمليات احلسابية واخلوارزميات املعقدة عن طريق
برجميات مفتوحة املصدر ،يستطيع األفراد الوصول إليها ،ولكن مع التطور الرسيع ،وزيادة
الطلب عىل العملة الرقمية ،أصبح األمر معقد ًا وصعب ًا عىل األشخاص العاديني ،وذلك لكوهنا
عملية مكلفة ،وحتتاج إىل وسائل متطورة ،واستهالك كهرباء عال.
عدم مرشوعية اإلصدار :يشرتط القانون أن تتم عملية إصدار العملة باملخالفة للرتخيص
الصادر عن جملس إدارة البنك املركزي املرصي ،أو باملخالفة للقواعد واإلجراءات التي
ُُيددها ،ومن ثم فإن مرشوعية إصدار هذه العمالت املشفرة لن تتحقق إال بصدور قرار من
البنك املركزي ينظم القواعد واإلجراءات اخلاصة بمنح الرتاخيص القانونية إلصدار مثل هذه
العمالت ،إال أنه حتى كتابة هذه السطور مل تصدر الالئحة التنفيذية للقانون.
ج) الركن املعنوي :جريمة إصدار العمالت املشفرة جريمة عمدية ،تتطلب توافر القصد
اجلنائي العام بعنرصيه العلم واإلرادة ،فيجب أن يكون اجلاين عامل ًا بطبيعة التقنيات
والتطبيقات واستخدامها يف ختليق وتعدين العمالت املشفرة ،وأن تتجه إرادته إىل ذلك.
د) العقوبة:تقيض املادة ( )225من قانون البنك املركزي واجلهاز املرصيف بأنه ":يعاقب
باحلبس وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال جتاوز عرشة ماليني جنيه ،أو بإحدى هاتني
العقوبتني ،كل من خالف أي ًا من أحكام املواد ( )206 ،205 ،184 ،63من هذا القانون .ويف
حالة العود ُيكم باحلبس والغرامة مع ًا" ،ومن ثم يعاقب اجلناة يف جريمة إصدار العمالت
املشفرة بالعقوبات التالية-:
للتكرار من خالل مربجمات متخصصة يتم تشغيلها عىل خوادم خاصة ،حيث يعتمد تعدين العملة عىل عملية حسابية
معقدة يطلق عليها لوغاريتامت ينتج عن حلها نقاط أو أجزاء من العمالت املشفرة وذلك اعتامد ًا عىل قدرة معاجلة تلك
األجهزة ،يعمل عىل حلها جهاز احلاسب اآليل املتصل باإلنرتنت حممالً بربنامج بتكوين ،أو عند فتح احلساب عىل املوقع،
وي قوم بحل املعادلة الرياضية وبعد انتهاء احلل بنجاح ُيصل صاحب احلساب عىل عدد معني من وحدات البتكوين
تضاف إىل أرصدة األشخاص أصحاب األجهزة أو األنظمة املسئولة عن حل تلك العمليات احلسابية أو إىل ما يعرف
باسم املحفظة اإللكرتونية ،وبشكل مبسط فان الربنامج ينقب افرتاضي ًا ووفق برجمة معينة عن العمالت ،ولكن جودة
وقوة عملية التنقيب هذه تكون حسب قوة معالج جهاز احلاسوب؛ فكلام كان معالج اجلهاز أقوى كانت عملية التنقيب
أفضل ،وبالتايل ينتج عنها توليد للعملة بشكل أكرب.
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-1احلبس :هي عقوبة سالبة للحرية حدها األدنى أربع وعرشون ساعة ،وحدها األقىص
ثالث سنوات ،وللقايض إعامل سلطته التقديرية يف احلكم بمدة احلبس املناسبة يف إطار حديه
األدنى واألقىص ،يف ضوء ظروف ومالبسات القضية والظروف الشخصية للمحكوم عليه،
وله كذلك األمر بوقف تنفيذ العقوبة وفق املادة  55عقوبات ،إذا كانت مدة احلبس سنة فأقل
وفق القواعد العامة يف قانون العقوبات.
 -2الغرامة :هي عقوبة مالية تستقطع من الذمة املالية للمحكوم عليه ،وقد حدد املرشع
مقدارها بني حدين أدنى وأقىص ،فحدها األدنى اليقل عن مليون جنيه وال جياوز عرشة ماليني
جنيه ،والقايض جيوز له أن يقيض بالعقوبتني مع ًا أو بإحدى هاتني العقوبتني ،يف إطار احلدود
القانونية املقررة ،فله أن ُيكم باحلبس فقط أو بالغرامة فقط ،أو بالعقوبتني مع ًا وفق ظروف
ومالبسات القضية ،وقد اختص املرشع حالة العود ،وهي :حال تكرار اجلاين الرتكاب
اجلريمة مرة أخرى ،فقرر تشديد العقوبة لتصبح احلكم باحلبس والغرامة مع ًا؛ أي أن ك ً
ال من
احلبس والغرامة يف هذه احلالة عقوبة وجوبية.
 -3عقوبة النرش :تقيض املادة ( )236من قانون البنك املركزي واجلهاز املرصيف بأنه":جيوز
بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف هذا الباب أن تأمر املحكمة بنرش ملخص احلكم الصادر
باإلدانة يف صحيفة أو أكثر ،أو بنرشها بأي طريق آخر عىل نفقة املحكوم عليه .وعقوبة النرش
هي من العقوبات املاسة بالرشف واالعتبار ،التي تستهدف إلصاق وصمة بسمعة املحكوم
عليه أو احلط من منزلته أمام الناس .وجتدر اإلشارة إىل أن نرش حكم اإلدانة قد يؤدي إىل ردع
القائمني عىل الشخص االعتباري من خالل ما قد يؤدي إليه ذلك من إرضار باملركز املايل
للشخص االعتب اري والتأثري يف إيراداته ،وهي عقوبة ال شك يف حتقيقها لقدر من الردع العام
يف مواجهة املجرمني املحتملني ،ال سيام إذا كان نجاحهم يف احلياة املهنية يرتبط بحسن
السمعة( ، )35وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقىض هبا يف مجيع األحوال عىل النحو الذي نظمه
القانون بأن يتم النرش يف صحيفة أو أكثر من الصحف واسعة االنتشار عىل نفقة املحكوم عليه،
( )35د .أمحد عوض بالل ،مبادئ قانون العقوبات املرصي -القسم العام ،القاهرة ،دار النهضة العربية،2010 ،
ص.781
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ومن ثم جيب أن يبني احلكم اسم اجلريدة التي سيتم النرش فيهام ،فإذا قىض احلكم بالنرش دون
بيان اسمها ،فإنه يكون قد خالف القانون(.)36
 )2جريمة االجتار يف العمالت املشفرة(:)37تنص املادة ( )206من قانون البنك املركزي
واجلهاز املرصيف بأنهُ ":يظر إصدار العمالت املشفرة أو النقود اإللكرتونية أو االجتار فيها...
دون احلصول عىل ترخيص من جملس اإلدارة طبق ًا للقواعد واإلجراءات التي ُيددها " ،ومن
ثم تتحقق اجلريمة من ركنني :مادي ومعنوي.
أ) حمل اجلريمة :وهي العمالت املشفرة ،وفق ًا للتعريف الوارد بالقانون.
ب) الركن املادي -فعل االجتار :جرم املرشع االجتار يف العمالت املشفرة ،ويمكن التمييز
يف مدلول االجتار بني مدلوين :األول ضيق ويشمل االجتار بمدلوله الرشاء والبيع والوعد
بالرشاء والبيع ،وبني مدلول أوسع يشمل عمليات السمرسة والوساطة يف عمليات بيع ورشاء
العمالت املشفرة .ويعتقد الباحث أن املدلول األول يف التجريم أن يكون املدلول املوسع الذي
( )36الطعن رقم  12936لسنة 4ق جلسة  ،2013/7/4جمموعة املكتب الفني ملحكمة النقض ،املجموعة اجلنائية،
ص.257
( ) 37مل يكن املجرمون بمعزل عن استخدام العمالت املشفرة يف ارتكاب أنشطتهم اإلجرامية ،حيث تم ضبط أحد
السامرسة يف سبتمرب  ،2019لقيامه بمامرسة نشاط الوساطة يف هذه العمالت من خالل حتويل أرصدة إلكرتونية ُمعرفة
بالدوالر األمريكي إىل نقد باجلنيه املرصي بسعر رصف خمالف لألسعار املتداولة يف السوق املرصيف ،باملخالفة لقانون
البنك املركزي املرصي رقم  88لسنة  2003وتعديالته ،ويف قضية أخرى يف مايو  2017سبق ضبط أحد األشخاص
لقيامه بالنصب عىل املواطنني مستخدم ًا أحد مواقع التسويق الشبكي ،وتعامله بالبيع والرشاء لعملة "وان كوين" املشفرة
وحتويل قيمتها إىل رصيد نقدي لعمالئه ،مستخدم ًا يف هذا النشاط اسم أحد البنوك العاملة بالبالد ،بادعاء أن مجيع تلك
املعامالت تتم حتت إرشاف البنك املشار إليه ،ويف قضية ثالثة تم ضبط شخصني بتاريخ 2020/7/24م ،لقيامهام
باالجتار غري املرشوع يف النقد األجنبي باستخدام العمالت االفرتاضية ،من خالل قيام األول بإنشـــاء حساب عىل
مواقع التواصل االجتامعي “فيس بوك” ،والذي يقوم من خالهلا بعرض العمالت االفرتاضية من بينها عملة (بيتكوين)
للبيع أو الرشاء مقابل التحصل عىل ما يعـادل قيمتها من مبالغ مالية بالعملة األجنبية “الدوالر األمريكي” ،وقيام الثاين
ببيع ورشاء العمالت االفرتاضية املشار إليها من األول وإعادة بيعها عىل النحو املشار إليه واالستفادة بفارق السعر
فضالً عن استخدامها يف رشاء وبيع السلع املعروضة عىل شبكة املعلومات الدولية “اإلنرتنت” باملخالفة للقانون ،وقد
تبني أن حجم تعامالهتام خالل العامني املاضيني عىل ضبطهام بلغ نحو تسعامئة ألف دوالر  .انظر :الصفحة الرسمية
لوزارة الداخلية املرصية ،عىل املوقع ،https://www.moi.gov.eg :تاريخ االطالع 2020/11/13م.
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يشمل كافة صور التعامل يف العمالت املشفرة بغرض الربح ،يف ضوء احلظر الذي أوردته املادة
 206من قانون البنك املركزي واجلهاز املرصيف ،ويقصد بالبيع التنازل عن العمالت املشفرة
بمقابل ،وهي عكس الرشاء الذي يقصد به تلقي العمالت املشفرة مقابل أداء مايل من املشرتي،
وكل من البيع والرشاء تشكل جوهر العملية التجارية ،وقد يسبق عملية البيع وعد بالبيع من
جانب املالك ،أو وعد بالرشاء من جانب املتلقي ،بينام يقصد بالسمرسة التوسط يف عمليات
بيع ورشاء العمالت املشفرة ،وجيب أن تكون كافة هذه املعامالت سواء بالبيع أو بالرشاء
بمقابل ،ويستوي لدى القانون أن يكون اجلاين ممتهن ًا ملهنة االجتار بالعمالت املشفرة أو شخص ًا
عادي ًا يبارش مثل هذه العمليات هبدف الربح دون أن يمتهن ذلك.
عدم املرشوعية :يشرتط القانون أن تتم عملية االجتار بالعملة باملخالفة للرتخيص الصادر
عن جملس إدارة البنك املركزي املرصي ،أو باملخالفة للقواعد واإلجراءات التي ُُيددها.
ج) الركن املعنوي :جريمة االجتار بالعمالت املشفرة من اجلرائم العمدية ،التي يتطلب
حتققها توافر القصد اجلنائي العام بعنرصيه العلم واإلرادة ،فيجب أن يكون اجلاين عامل ًا بتعامله
يف العمالت املشفرة بالبيع أو الرشاء أو السمرسة إىل غري ذلك من صور االجتار ،وأن تتجه
إرادته إىل إتيان ذلك بقصد الرتبح.
د) العقوبة :يعاقب اجلناة يف جريمة االجتار بالعمالت املشفرة باحلبس وبغرامة ال تقل عن
مليون جنيه وال جتاوز عرشة ماليني جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني،واحلبس عقوبة حدها
األدنى أربع وعرشون ساعة وحدها األقىص ثالث سنوات ،وتشدد العقوبة يف حالة العود،
لتصبح احلكم باحلبس والغرامة مع ًا ،عىل النحو السابق ذكره ،فض ً
ال عن عقوبة نرش ملخص
احلكم باإلدانة.
 )3جريمة الرتويج للعمالت املشفرة :تنص املادة ( )206من قانون البنك املركزي واجلهاز
املرصيف بأنهُ ":يظر إصدار العمالت املشفرة أو النقود اإللكرتونية أو ....أو الرتويج هلا...
دون احلصول عىل ترخيص من جملس اإلدارة طبق ًا للقواعد واإلجراءات التي ُيددها" ،ومن
ثم تتحقق اجلريمة من ركنني :مادي ومعنوي.
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أ) حمل اجلريمة :وهي العمالت املشفرة ،وفق ًا للتعريف الوارد بالقانون.
ب) الركن املادي -فعل الرتويج :تتحقق اجلريمة بفعل الرتويج ،ويقصد هبا طرح العملة
للتداول واستخدام األفراد هلا يف معامالهتم ،ويستوي لدى املرشع صورة دفع العملة للتداول
والتعامل فقد تدفع ثمن ًا لرشاء يشء أو استئجاره ،أو تستبدله بنقود ذات قيمة أكرب أو أصغر ،أو
يقدمها املروج إىل فقري تربع ًا وإحسان ًا( ،)38وال ُيقيم املرشع وزن ًا لكمية أو قيمة العملة التي ينصب
عليها الرتويج ،حيث يستوى أن يكون الرتويج لعدد قليل من العملة ولو قطعة واحدة وبأقل فئة،
وال يتطلب املرشع أن يستعمل اجلانى وسائل احليلة واخلداع لرتويج العملة( ،)39وال ُيشرتط أن
يكون املروج حائز ًا للعمالت التي يروجها ،فمن اجلائز أن تكون يف حيازة غريه ،ويقترص نشاطه
عىل إبرام صفقات حملها هذه العمالت( ،)40ويستوي لدى القانون هدف املروج للعملة ،سواء كان
لتحقيق فائدة له أو لغريه أو لإلرضار بالغري ،فال أثر للباعث يف قيام اجلريمة(.)41
عدم املرشوعية :يشرتط القانون أن تتم عملية الرتويج للعملة باملخالفة للرتخيص الصادر
عن جملس إدارة البنك املركزي املرصي ،أو باملخالفة للقواعد واإلجراءات التي ُُيددها.
ج) الركن املعنوي :جريمة ترويج العمالت املشفرة جريمة عمدية ،تتطلب توافر القصد
اجلنائي العام بعنرصيه العلم واإلرادة ،فيجب أن يكون اجلاين عامل ًا بأن من شأن فعله الرتويج
للعمالت املشفرة ،وأن تتجه إرادته إىل ذلك .وقد اختلفت آراء الفقه جتاه رضورة توافر القصد
اجلنائي اخلاص يف جريمة ترويج العملة بني من يرى رضورة توافر القصد اجلنائي اخلاص
بجانب القصد اجلنائي العام ،وبني من يرى أن القصد اجلنائي العام يكفي .والراجح أن القصد
اجلنائي اخلاص غري متطلب يف جريمة الرتويج( ،)42واملحكمة غري ملزمة بإثبات النية اخلاصة
( )38د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات -القسم اخلاص ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ط،1984
ص.160
( )39د .حممد السعيد ،رشح قانون العقوبات -القسم اخلاص ،اجلرائم املرضة باملصلحة العامة ،القاهرة ،دار النهضة
العربية ،بدون سنة نرش ،ص.243
( )40نقض ،1963/11/11جمموعة أحكام النقض ،س ،14رقم  ،143ص.795
( )41د .حممد السعيد ،القسم اخلاص ،مرجع سابق ،ص.244
( )42املرجع السابق ،ص.246
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استقالالً ،وللمتهم نفي تلك النية إذا أثبت أنه ُيوز العملة أو يدخلها أو يرجها ألغراض
علمية أو فنية(.)43
د) العقوبة :يعاقب اجلناة يف جريمة الرتويج للعمالت املشفرة باحلبس وبغرامة ال تقل عن
مليون جنيه وال جتاوز عرشة ماليني جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني،واحلبس عقوبة حدها
األدنى أربع وعرشون ساعة وحدها األقىص ثالث سنوات ،فض ً
ال عن عقوبة نرش ملخص
احلكم باإلدانة ،عىل النحو السابق ذكره.
 )4جريمة إنشاء أو تشغيل منصات للعمالت املشفرة:تنص املادة ( )206من قانون البنك
املركزي واجلهاز املرصيف بأنهُ ":يظر إصدار العمالت املشفرة أو النقود اإللكرتونية أو  ....إنشاء أو
تشغيل منصات لتداوهلا أو لتنفيذ األنشطة املتعلقة هبا دون احلصول عىل ترخيص من جملس اإلدارة
طبق ًا للقواعد واإلجراءات التي ُيددها" ،ومن ثم تتحقق اجلريمة من ركنني :مادي ومعنوي.
أ) حمل اجلريمة :وهي املنصات اإللكرتونية اخلاصة بالعمالت املشفرة ،وتعد منصات تداول
العمالت الرقمية الوسيلة الرئيسية التي متكن املستخدمني من التبادل أو التداول واالستثامر فيها،
وتسمح منصات تداول العمالت الرقمية للمستثمرين برشاء أو بيع أو املتاجرة بالعمالت املشفرة
(إما من املال العادي إىل العملة الرقمية أو من عملة رقمية إىل أخرى) ،وتدعم منصات تداول
العمالت الرقمية يف الغالب أفضل العمالت الرقمية ،وهي :عبارة عن مواقع ويب تربط بني
ً
تداوال
املشرتين والبائعني وتتقاىض رسو ًما من كل معاملة ،وقد تكون منصات تداول مبارشة توفر
مبارشا من شخص آلخر ،حيث يمكن لألفراد من خمتلف البلدان تبادل العمالت ،وقد تكون
ً

منصات تداول عرب وسطاء ،يمكن ألي شخص أن يزورها لرشاء العمالت املشفرة بسعر ُيدده

الوسيط ،وقد تكون منصة التداول برنامج كمبيوتر يمكن استخدامه لتقديم طلبات املنتجات املالية
عرب شبكة مع وسيط مايل ،أو مبارشة بني املشاركني أو أعضاء منصة التداول.
ب) الركن املادي :يتحقق الركن املادي للجريمة بأي فعل من شأنه اإلنشاء أو التشغيل
ملنصات إلكرتونية ،وذلك عىل النحو التايل-:
( )43نقض  ،2000/5/8جمموعة أحكام حمكمة النقض ،س ،64ص.53
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 )1فعل اإلنشاء :يقصد بإنشاء املنصة تكوينها ،وبثها عرب شبكة اإلنرتنت ،وتزويدها
بالبيانات واملعلومات املطلوبة ،وقد يستخدم اجلاين يف إنشاء املنصة برامج أو تطبيقات خاصة
بذلك ،تعنى بوضع البيانات واملعلومات عليها ورفعها عىل شبكة اإلنرتنت.
 )2فعل التشغيل :يقصد بالتشغيل إدارة املنصة وتنظيم عملها ،فقد يتوىل هذه املنصة مشغل
يكون مسئوالً عن تنظيمها ،أو إدارهتا ،أو متابعة أعامهلا.
ويستوي لدى القانون أن يكون اإلنشاء أو التشغيل ،هبدف تداول العمالت املشفرة ،أو
لتنفيذ أية أنشطة متعلقة هبا ،كاستخدامها يف عمليات الرشاء والبيع عرب شبكة اإلنرتنت ،أو
غري ذلك من األنشطة.
عدم املرشوعية :يشرتط القانون أن تتم عملية إنشاء أو تشغيل منصات تداول العملة
املشفرة باملخالفة للرتخيص الصادر عن جملس إدارة البنك املركزي املرصي ،أو باملخالفة
للقواعد واإلجراءات التي ُُيددها.
ج) الركن املعنوي :جريمة إصدار العمالت املشفرة جريمة عمدية ،تتطلب توافر القصد
اجلنائي العام بعنرصيه العلم واإلرادة ،فيجب أن يكون اجلاين عامل ًا بطبيعة التقنيات
والتطبيقات واستخدامها يف ختليق وتعدين العمالت املشفرة ،وأن تتجه إرادته إىل ذلك.
د) العقوبة :يعاقب اجلناة يف جريمة إنشاء أو تشغيل منصات للعمالت املشفرة باحلبس
وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال جتاوز عرشة ماليني جنيه ،أو بإحدى هاتني
العقوبتني،واحلبس عقوبة حدها األدنى أربع وعرشون ساعة ،وحدها األقىص ثالث سنوات،
وتشدد العقوبة يف حالة العود ،لتصبح احلكم باحلبس والغرامة مع ًا ،فض ً
ال عن عقوبة نرش
ملخص احلكم باإلدانة ،عىل النحو السابق ذكره.
ثالث اا -املسئولية اجلنائية للشخص املعنوي:أشارت املادة ( )235من قانون البنك املركزي
واجلهاز املرصيف إىل مسئولية الشخص االعتباري واملسئول عن إدارته الفعلية عن جرائم
العمالت املشفرة ،حيث تقيض املادة املذكورة بأنه ":يف األحوال التي ترتكب فيها اجلريمة
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بواسطة شخص اعتباري يعاقب املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري املخالف
بذات العقوبات املقررة عىل األفعال التي ترتكب باملخالفة ألحكام هذا القانون ،متى ثبت
علمه هبا ،وكانت اجلريمة قد وقعت بسبب إخالله بواجبات الوظيفة .ويكون الشخص
االعتباري مسئوالً بالتضامن معه عن الوفاء بام ُيكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا
كانت اجلريمة قد ارتكبت من أحد العاملني به باسمه نيابة عنه" ،ويتضح من النص السابق أن
القانون يقرر مسئولية كل من الشخص الطبيعي املسئول عن إدارة الشخص االعتباري،
واملسئولية اجلنائية للشخص االعتباري ذاته ،وذلك عىل النحو التايل-:
 )1مسئولية املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري :تتحقق املسئولية اجلنائية
للشخص املسئول عن االدارة الفعلية للشخص االعتباري يف حالة وقوع جريمة من جرائم
العمالت املشفرة ،ويعاقب بالعقوبات ذاهتا املقررة عىل األفعال التي ترتكب باملخالفة ألحكام
هذا القانون ،وتقرير مسئولية الشخص املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري عن
جرائم العملة املشفرة مقرون برشطني :األول -إثبات علمه بوقوع هذه اجلرائم ،والثاين -أن
يكون وقوع هذه اجلرائم بسبب إخالله بواجبات الوظيفة.
 )2املسئولية اجلنائية للشخص االعتباري :أجاز القانون مساءلة الشخص االعتباري جنائي ًا
عن جرائم العمالت املشفرة ،وتكون مسئولية الشخص االعتباري بالتضامن يف الوفاء
بالعقوبات املالية والتعويضات مع من ُيكم عليه من العاملني به .ويشرتط الفقه
اجلنائي()44والقضاء()45لالعتداد باملسئولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية رضورة توافر
رشطني( :األول) أن يكون ارتكاب اجلريمة بواسطة أحد أعضاء الشخص االعتباري أو أحد
ممثليه( ،والثاين) أن يكون ارتكاب اجلريمة لصالح وحساب الشخص االعتباري ،واملسئولية
اجلنائية للشخص االعتباري يف القانون املرصي مسئولية مبارشة؛ ال تتوقف عند ثبوت مسئولية
أحد العاملني به أو صدور حكم جنائي عليه ،كام أن املسئولية اجلنائية للشخص االعتباري ال
ختل باملسئولية اجلنائية للشخص الطبيعي الذي يمكن أن يتم حتريك الدعوى اجلنائية بشأنه أيض ًا
( )44د .عمر سامل ،املسئولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1995 ،ص.7
( )45انظر حكم الغرفة اجلنائية الصادر يف1997/12/2وانظر حكم الغرفة اجلنائية الصادر يف 2004/9/8
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رغم حتريكها ضد الشخص االعتباري( .)46ويشري جانب من الفقه اجلنائي( )47إىل أن املسئولية
اجلنائية للشخص االعتباري ال جيب أن تؤسس عىل مسئولية الشخص الطبيعي الذي يعمل
لديه ،بل جيب أن يثبت أن ما قام به الشخص الطبيعي من أفعال متت باسمه أو نيابة عنه.

الفرع الثالث
املواجهة اجلنائية إلساءة استخدام العمالت الرقمية املشفرة
يف عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب
أوالا -اتساع نطاق استخدام العمالت االفرتاضية يف األنشطة اإلجرامية عرب شبكة
اإلنرتنت :يشري جانب من الفقه اجلنائي( )48إىل اتساع نطاق استخدام العمالت الرقمية املشفرة
(  )46انظر :الطعن  13708لسنة  75ق جلسة  ،2012/11/1املستحدث من املبادئ الصادرة عن الدوائر اجلنائية من أول اكتوبر
 2012لغاية آخر سبتمرب  ،2013الصادرة عن املكتب الفني ملحكمة النقض ،املجموعة اجلنائية ،ص.51

( )47د .أمحد فتحي رسور ،القانون اجلنائي الدستوري ،القاهرة ،دار الرشوق ،1991،ص.230
( )48هتيئ اإلنرتنت فرص ًا جديدة لبيع السلع ورشائها بصورة غري مرشوعة ،سواء عرب الشبكة الواضحة أو الشبكة
اخلفية ("الدارك نت") .وعىل عكس الشبكة الواضحة (التي تسمى أيض ًا الشبكة السطحية") ،التي حتيل إىل معلومات
متاحة للجمهور وتفهرسها حمركات البحث الشائعة التوافر ،فإن الشبكة اخلفية تتكون من شبكات خفية مش َّفرة ،مما
يسمح ملالك املوقع ومستخدميه عىل السواء بإبقاء هويتهم جمهولة مع صعوبة تعقبها نسبيًّا للمشرتين ،وتتيح أسواق
الشبكة اخلفية (التي توصف أيض ًا باسم "األسواق املش َّفرة") والبائعون عدم الكشف عن هويتهم ،ويف تلك األسواق،
تُستخدم العمالت املش َّفرة أساس ًا لدفع ثمن املشرتيات لتيسري بيع وتداول سلع من قبيل األسلحة واملخدر رات غري
املرشوعة .من الفقه املقارن ،انظر:
Darren Guccione, “What is the dark web? How to access it and what you'll find”, The State
of Cybersecurity, 4 July 2019; Julian Broseus and others, “Studying illicit drug trafficking
on Darknet markets: structure and organization from a Canadian perspective”, Forensic
Science International, vol. 264, 5 March 2016, p. 7.

ومن الفقه العريب ،انظر :د .أرشف توفيق شمس الدين ،خماطر العمالت االفرتاضية يف نظر السياسة اجلنائية ،وثائق
املؤمتر الدويل اخلامس عرش لكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ،حتت عنوان ":العمالت االفرتاضية
يف امليزان" ،يومي16و ،2019/4/17ص ص.680-672
وقد أكدت عىل ذلك وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال إنفاذ القانون (اليوروبول) من أن البيانات الشخصية
والطبية واملالية املرسوقة سلعة رئيسية يف أسواق الشبكة اخلفية ،وهي تضطلع بدور حاسم يف أنشطة مثل االحتيال،
والتصيد اال حتيايل ،ورسقة اهلوية ،واالستيالء عىل احلسابات ،ورغم أن أسواق الشبكة اخلفية تقدم طائفة من السلع
املقلدة واملقرصنة للبيع ،فإن أنشطة التجارة غري املرشوعة ال تزال جتري يف معظمها عرب الشبكة السطحية .انظر:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), European
Cybercrime Centre Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018 (The Hague,
2018), p. 49.
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يف أنشطة إجرامية متنوعة ،وعدم اقتصارها عىل أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
فحسب؛ إذ يضيف الرأي السابق إىل هاتني اجلريمتني أنشطة اإلجرام املنظم كجرائم املخدرات
واألسلحة واالجتار بالبرش واألعضاء البرشية ،وجرائم االحتيال املايل وجرائم املساس
باألسواق املالية واملقامرة( ،)49وجرائم االبتزاز والتهديد يف الفضاء اإللكرتوين ،وجرائم
التزييف والتزوير وتقلبات أسعار العمالت الورقية ،والتهرب الرضيبي(.)50
ويتفق الفقه( )51عىل أن خطورة العمالت الرقمية املشفرة ترجع إىل إمكانية استخدامها
إلخفاء أو متويه املصدر غري املرشوع للامل أو الوجهة النهائية له ،فعمليات غسل األموال
باستخدام العمالت املشفرة تتشابه مع عمليات غسل األموال التقليدية ،لكنها تستغل
التكنولوجيا يف عملها( ،)52ومن ثم فإن عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب وأنشطة
اجلريمة املنظمة يمكن أن ترتكب باستعامل النقود املشفرة يف إطار شبكة اإلنرتنت املظلمة(،)53

(49) Robin Cartwright and France Cleland Bones, Transnational Organized Crime and the
Impact on the Private Sector: The Hidden Battalions (Geneva, Global Initiative against
Transnational Organized Crime, 2017), p. 29.
(50) Chad Albrecht and others, “The use of cryptocurrencies in the money laundering process”,
Journal of Money Laundering Control, vol. 22, No. 2 (May 2019), pp. 210–216; Rolf van
Wegberg, Jan-Jaap Oerlemans and Oskar van Deventer, “Bitcoin money laundering: mixed
results? An explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin”,
Journal of Financial Crime, vol. 25, No. 2 (June 2018), pp. 419–435.

( )51د .أرشف توفيق شمس الدين ،املرجع السابق ،ص 655؛ توفيق حممد صالح الدين الرشبجي ،العالقة بني
العمالت االفرتاضية وجرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،رسالة ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،اململكة العربية السعودية ،2019 ،ص 19ومابعدها .ومن الفقه املقارن ،انظر:

J. (Everette) and others: Risks and vulnerabilities of virtual currency, cryptocurrency as a
payment method, Public-Privat Analytic Exchange Program 2017, p.18.
(52) Denis B. Desmond, David Lacey and Paul Salmon, “Evaluating cryptocurrency
laundering as a complex socio-technical system: a systematic literature review”, Journal of
Money Laundering Control, vol. 22, No. 3. (July 2019), pp. 480–497.

( )53يقصد بشبكة اإلنرتنت املظلمة جزء من شبكة اإلنرتنت ،يسمح بإصدار املواقع اإللكرتونية ونرش املعلومات
بدون الكشف عن هوية النارش أو موقعه ،وُيتاج إىل برجميات وضبط وتفويض خاص للولوج إليه ،وهو جزء من الويب
ال تفهرسه حمركات البحث ،ويمكن الوصول إىل اإلنرتنت املظلم من خالل خدمات معينة مثل خدمة  ،Torوينترش
عىل شبكة اإلنرتنت املظلمة مواقع ألنشطة اجلامعات اإلجرامية املنظمة؛ كمواقع للقرصنة ومواقع لصناعة األسلحة
ومواقع لالجتار بالبرش واألعضاء البرشية ،فضالً عن استخدامها من قبل العنارص اإلرهابية املتطرفة .انظر مقاالً بعنوان:
"?"Hacker Lexicon: What Is the dark web
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حيث تعمل التنظيامت اإلرهابية واإلجرامية عىل استخدام هذا النوع من العمالت املستحدثة
والتعامل هبا من خالل مواقع أو تطبيقات إلكرتونية ،بالشكل الذي يصعب معه عىل السلطات
الرسمية تتبع هذه العمليات ،بسبب وجود معظم اخلوادم اخلاصة هبذه املواقع خارج سيطرة
الدول ،حيث جتذب العمالت االفرتاضية غاسيل األموال ،بسبب غموضها ،وسهولة حتويلها
إىل مبالغ مالية بشكل رسيع عرب شبكة اإلنرتنت( ،)54وهو ما دفع املرشعني اجلنائيني إىل حظر
التعامل هبا ،وجتريم استخدامها يف األنشطة اإلجرامية املختلفة(.)55
وعىل الرغم من أن النظام املرصيف العاملي يضع للوائح التنظيمية الصارمة املتعلقة بغسل
األموال ومتويل اإلرهاب وحتديد هوية العميل ،عالوة عىل تعزيز احلكومات الوطنية هذه
القواعد بشكل كبري يف أعقاب أحداث 11سبتمرب  ،2001إال أن العمالت االفرتاضية  -ونظر ًا
العتامدها عىل معامالت نظري إىل نظري مستقلة عن املؤسسات املالية اخلاضعة للتنظيم -قد أزالت
مهام للرقابة عىل خمتلف األنشطة غري املرشوعة ،فقد أضحت العمالت املشفرة مثل:
مصدرا ً
ً

مصدرا ووسيلة لتمويل اإلرهاب ،بالنظر إىل مزاياها املتعددة التي يأيت يف
البتكوين وغريها
ً

مقدمتها القدرة عىل إخفاء هويات املتعاملني هبا ،وانتشار معامالهتا يف مجيع أنحاء العامل.

استخدام العمالت املشفرة يف غسل األموال :بعد وقت قصري من إنشائها أصبحت بتكوين
وسيلة شائعة للتبادل يف ما يسمى بأسواق الويب املظلمة ،وهي أسواق جمهولة املصدر عىل
اإلنرتنت للسلع واخلدمات غري القانونية وخاصة املخدرات ،ففي عام  2013أغلقت
السلطات األمريكية بام يف ذلك مكتب التحقيقات الفيدرايل ( )FBIوإدارة مكافحة املخدرات
سوق طريق احلريرأول وأكرب سوق للخدمات غري املرشوعة عىل اإلنرتنت ،واعتقل مالكها
"روس أولربيت" ،حيث أشارت اإلحصائيات إىل قيام عرشات اآلالف من املستخدمني
( )54حممد عيل حممود كرباس ،جرائم غسل األموال يف ضوء الفقه والقضاء -دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،جامعة
أم درمان اإلسالمية ،السودان ،2018 ،ص.52
(  )55د .أمحد الضبع ،إشكالية مواجهة اإلرهاب مرجع سابق ،ص ،107هامش رقم  1وص ،116ومن الفقه املقارن ،انظر:
Goldman, Z. K., Maruyama, E., Rosenberg, E., Saravalle, E., & Solomon-Strauss, J.,
Terrorist use of virtual currencies, Containing the Potential Threat, Washington DC: Center
for a New American Security, May, 3. (2017), p.27.
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برشاء وبيع سلع وخدمات غري قانونية بقيمة أكثر من  200مليون دوالر يف سوق طريق
احلرير ،ومنذ ذلك احلني أغلقت وكاالت إنفاذ القانون األمريكية واألوروبية أسواق حلفاء
طريق احلرير ،بام يف ذلك "خليج ألفا" و"سوق هانزا" ،عىل الرغم من االستخدام املحدود
لتلك العمالت يف الوقت الراهن.
وقد وجهت اهتامات ملدير موقع طريق احلرير  ،ويدعى ج .ديفيس ،باالجتار باملخدرات وغسل
األموال عن طريق استخدام املوقع يف الرتويج خلدمات غسل األموال للمتعاملني عىل املوقع
باستخدام البتكوين( ،)56حيث كانت تتم عمليات حتويل عائدات املعامالت غري القانونية هلذه
العملة ،وكان لكل متعامل مع املوقع عنوان بتكوين مرتبط بحسابه اخلاص عىل موقع طريق
احلرير ،بام يسمح له بإيداع األموال يف حسابه عىل املوقع وختزين هذه العناوين يف ملفات Wallet

حمفوظة عىل خوادم احلاسب اآليل التي يتحكم فيها " أولربيت" ،فإذا رغب أي شخص يف رشاء
أي سلعة عىل موقع طريق احلرير ،فكان جيب عليه احلصول عىل البتكوين وإرساله إىل عنوان
البتكوين املرتبط بحساب موقع طريق احلرير اخلاص باملستخدم.
وكان املتهم ج .ديفيس ،والذي كان يعمل مدير ًا ملوقع طريق احلرير ،وبصفته مسئوالً عن
املوقع كان يقوم بنرش بعض املنشورات عىل املوقع إلعالم املستخدمني بطرق إخفاء هويتهم
احلقيقية ،وبعد إغالق السلطات األمريكية للموقع يف  2اكتوبر  ،2013أعاد فتح موقع آخر
حتت مسمى طريق احلرير" ،"2وقد استخدم ديفيس مصداقيته مع عمالء طريق احلرير
األصيل للرتويج للموقع اجلديد ،حيث استمر عمل املوقع ملدة شهر ،حتى تم القبض عليه يف
أيرلندا يف يناير  ،2014ويف يوليو  2018تم تسليم ديفيس من أيرلندا إىل الواليات املتحدة،

( )56انظرUnited States of America v. Davis, No. 1:13-CR-950-2 (S.D.N.Y. Jul. 26, 2019).:

ومن الفقه ،راجع:
Van Hout, Marie Claire, and Tim Bingham. "Responsible vendors, intelligent consumers: Silk Road,
;the online revolution in drug trading." International Journal of Drug Policy 25.2 (2014): p. 183-189
’Van Hout, Marie Claire, and Tim Bingham. "‘Surfing the Silk Road’: A study of users
experiences." International Journal of Drug Policy 24.6 (2013): p. 524-529; Janchenko, Gary, Karen
Paullet, And Frank Hartle. "Introducing The Deep and Dark Web into Higher Education Pedagogy: An
Exploratory Study." Issues in Information Systems 21.1 (2020).
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بناء عىل تعاون دويل بني البلدين ،واعرتف بأنه مذنب يف هتمة التآمر لالجتار بمواد غري
وحكم عليه بالسجن ستة أعوام وستة أشهر يف  25يوليو .)57(2019
مرشوعة وغسل األموال ُ
ويف قضية أخرى ذات صلة بموقع طريق احلرير ،اهتم املدعو ر .فايال وآخرون ببيع ما يزيد
عىل مليون دوالر أمريكي من عملة البيتكوين لرواد املوقع بقصد االجتار يف املخدرات ،وذلك
خالل الفرتة من ديسمرب  2011إىل اكتوبر  2013وذلك حتت عنوان " ،"BTCKingولتسيري
نشاطه أنشأ رش كة للخدمات املالية ،وكان موقع الرشكة التي تدير عمليات بيع العمالت
بنيويورك ،وكان يعتمد يف البيع عىل إخفاء هوية املتعاملني ،وقد أجرت وكالة إنفاذ القانون
األمريكي حتقيق ًا رسي ًا حول موقع طريق احلرير ،أسفر عن وجود أكثر من مليون متعامل بعملة
البيتكوين ،وقد أدى هذا التحقيق الرسي إىل إغالق املوقع يف يوليو  ،2013ومصادرة عمالت
البيتكوين املحتجزة عىل املنصة واعتقال مموهلا(.)58
وقد القت هذه القضية اهتامم ًا كبري ًا من الفقه ،نظر ًا لعدم وجود سابقة قضائية بشأن
العمالت االفرتاضية ومدى إدراجها يف جرائم غسل األموال ،حيث دفع املتهم بأن عمالت
البيتكوين ال تعد أمواالً ،ومن ثم ال يكون مرتكب ًا جلريمة غسل األموال وفق ًا للقانون
( )57ومن الفقه ،راجع :
Van Hout, Marie Claire, and Tim Bingham. "‘Silk Road’, the virtual drug marketplace: A
single case study of user experiences." International Journal of Drug Policy 24.5 (2013): p.
385-391; Mann, Monique, and Ian Warren. "The digital and legal divide: Silk Road,
transnational online policing and Southern criminology." The Palgrave Handbook of
Criminology and the Global South. Palgrave Macmillan, Cham, 2018.p. 245-260; Minnaar,
Anthony. "Online'underground'marketplaces for illicit drugs: the prototype case of the dark
& web website'Silk Road." Acta Criminologica: African Journal of Criminology
Victimology 30.1 (2017): p.23-47.

( )58ومن الفقه ،راجع:

Cloward, J. Gregory, and Brett L. Abarbanel. "In-Game Currencies, Skin Gambling, and the
Persistent Threat of Money Laundering in Video Games." UNLV Gaming Law Journal 10.1
(2020): p. 6; McLeod, Sean. "Bitcoin: The utopia or nightmare of regulation." Elon L. Rev. 9
(2017): p. 553; Mann, Monique, and Ian Warren. "The digital and legal divide: Silk Road,
transnational online policing and Southern criminology." The Palgrave Handbook of
Criminology and the Global South. Palgrave Macmillan, Cham, 2018. P. 245260.
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األمريكي ،بل واسرتسل يف دفاعه إىل أن إنشاء منصة لتبادل البتكوين اليعترب حتويل أموال(،)59
وقد رفض القايض راكوف حجج دفاع املتهم ،حيث تبنى القايض تعريف ًا موسع ًا ملفهوم املال،
ليضفي عىل عملة البيتكوين صفة املال ،وذلك لقابلية العملة بسهولة للتحويل إىل مال ،وأن
الغاية األساسية من قانون مكافحة غسل األموال األمريكي مكافحة كل نشاط غري مرشوع
متعلق بتحويل األموال ،وكان املدعي العام األمريكي قد بدأ القضية يف  24يناير 2014
بشكوى جنائية ضد روبرت م .تشاريل رشيم الذي اعتقل يف  26يناير  2014يف نيويورك،
وروبرت م .فايال الذي اعتقل يف  27يناير  2014يف مقر إقامته يف كيب كورال ،فلوريدا ،ويف
10إبريل  ،2014وجهت هيئة املحلفني الكربى الئحة اهتام إىل املتهمني بتشغيل رشكة حتويل
أموال غري مرخصة؛ وارتكاب جرائم غسل األموال ،وقد حكم عليه بالسجن ملدة سنتني،
وثالث سنوات حتت االختبار القضائي بعد إهناء فرتة السنتني(.)60
استخدام العمالت املشفرة يف متويل اإلرهاب :تدرك اجلامعات اإلرهابية ،أن احلفاظ عىل
مالية ٍ
قوهتا وبقائها ،يتطلب توفري موارد ٍ
ثابتة ،تصعب مالحقتها ومصادرهتا من قبل املصارف
ٍ
قوي ،إىل استغالل
فإهنا تسعى،
بشكل ٍّ
والبنوك،أوالسلطات العامة يف الدول واحلكومات؛ لذا ّ

التقنيات واآلليات احلديثة يف إخفاء مواردها املالية للحفاظ عليها ،وتشفريعمليات نقل

األموال ،ورشاء املعدات واألجهزة الالزمة هلا ،ويمكن القول :إن ّالعديد من املؤرشات
والظواهر تشري بوضوح إىل إملام العديد من احلركات واجلامعات املتطرفة واإلرهابية بتلك
األوعية اجلديدة ،كام تشري املؤرشات إىل وجود القدرات العلمية والتقنية الالزمة الستخدام
هذه األوعية واستثامرها ،ما دفع العديد من الدول واملنظامت إىل االهتامم بتلك األوعية،
ٍ
ٍ
ٍ
رقابة
ٍمتقدمة ،لرصد وتت ّبع تلك العمالت ،وفرض
حديثة وآليات
والعمل عىل إجياد وسائل
( )59انظر:
( )60ومن الفقه ،راجع:

United-States of America v. Robert M. Faiella, a/k/a "BTCKing" and Charlie Shrem.

Sidorenko, E. L. "Stablecoin as a new financial instrument." International Scientific
Conference “Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends, New
Opportunities”. Springer, Cham, 2019; Galea, Jonathan. The effect of Bitcoin on money
laundering law. Diss. University of Malta, 2015; Naviglia, Jennifer Callen. The
Technological, Economic and Regulatory Challenges of Digital Currency: An Exploratory
Analysis of Federal Judicial Cases Involving Bitcoin. Diss. Robert Morris University, 2017.
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عليها ،وعىل حركتها عرب الدول.
ويمكن إجياز هذا االهتامم املتزايد بالعملة االفرتاضية يف أنه يف نوفمربمن عام 2015م؛
قررت دول االحتاد األورويب فرض قيود عىل التعامالت املالية التي تتم بعملة البتكوين ،إىل
جانب التحويالت النقدية الشائعة ،هبدف جتفيف منابع متويل اإلرهاب ،وحماربة غسل
األموال ،وذلك بعد تداول اإلعالم الفرنيس بيان ًا لقراصنة يطلقون عىل أنفسهم "جوست
سيك" ،ويقولون ّإهنم تابعون ملجموعة قراصنة الكمبيوتر الشهرية" أنونيموس" ،بشأن

امتالك تنظيم داعش حسا ًبا هبذه العملة ،يناهز ( )9298بتكوين ،أي ما يعادل ( )3ماليني
أجج املخاوف من إمكانية إقدام التنظيم عىل استخدام هذا احلساب لتكون
دوالر ،وهو ما ّ
عملة آمنة للحصول عىل متويل رسي و ُمشفر لتمويل هجامت إرهابية جديدة سواء يف أوروبا،

أو يف مناطق أخرى من العامل ،وهو مؤرش قوي عىل إدراك تنظيم داعش أمهية البتكوين،

وخصائصه اجلاذبة للجامعات والتنظيامت املتطرفة واإلرهابية.
ولقد أصدرأحد منارصي تنظيم داعش ،وثيقة بعنوان "بتكوين وصدقة اجلهاد" ،من
تأليف تقي الدين املنذر ،حدّ د فيها األحكام الرشعية الستعامل البتكوين ،مشدد ًا عىل رضورة
استعامل تلك العملة االفرتاضية لتمويل األنشطة اجلهادية .وقد جلأت بعض اجلامعات
واحلركات اإلرهابية لطلب تربعات هلا عرب اإلنرتنت بعملة البتكوين ُمعلنة عن حمفظة

إلكرتون ية للتربع من خالهلا للحصول عىل التمويل الالزم للعمليات اإلرهابية ،نذكر منها عىل
سبيل املثال احلملة التي ُأطلقت بعنوان "جهزونا" ،بل إهنا تقوم أيض ًا برشاء األسلحة
واملتفجرات من خالل اإلنرتنت العميق بواسطة البتكوين ،ويمكن القولّ :
إن البتكوين هي
العملة االفرتاضية األكثر رسية وأمان ًا ،والمركزية بني العمالت التي ظهرت عىل السطح يف
العقود املاضية ،خاص ًة ّأهنا ال ختضع لسلطة مركزية أو هيئة مالية ،وهي عوامل جاذبة وحافزة

لكافة التنظيامت غريالرشعية للتداول من خالهلا ،والتعامل هبا يف شتى املعامالت املالية التي
ً
مستقبال مع تزايد فعالية جهود
تتطلب الرسية واخلصوصية ،إال أن ذلك االستخدام قد يتزايد
مكافحة متويل اإلرهاب التي تركز عىل تتبع تدفق األموال عرب احلسابات املرصفية ،ومنع
املعامالت املالية التي يمكن استخدامها لدعم اهلجامت اإلرهابية ،وغريها.
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
37

291

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 89 [2022], Art. 6

[املواجهة الجنائية لجرائم العمالت الرقمية املشفرة والذكراء االصطناعي]ــــــــــــــــــــــ

ثاني اا -موقف الترشيع املرصي:حرص املرشع املرصي عىل مواجهة إساءة استخدام
العمالت املشفرة من خالل التوسع يف مدلول األموال لتشمل األموال واألصول االفرتاضية
التي يتم تداوهلا عىل شبكة اإلنرتنت ،حيث عدل املرشع مدلول األموال يف قوانني مكافحة
اإلرهاب وغسل األموال وتنظيم الكيانات اإلرهابية ،فقد عرفت املادة األوىل (بند/أ) من
قانون غسل األموال املعدل بالقانون رقم ( )17لسنة  2020األموال أو األصول بأهنا":مجيع
األصول املادية واالفرتاضية ...واملمتلكات والعمالت الوطنية أو األجنبية واألوراق املالية أو
التجارية ...أي ًا كان شكلها بام يف ذلك الشكل الرقمي أو اإللكرتوين ،...كام تشمل األصول
االفرتاضية التي هلا قيمة رقمية يمكن تداوهلا أو نقلها أو حتويلها رقمي ًا ويمكن استخدامها
كأداة للدفع أو االستثامر" ،بينام عرفت املادة األوىل من القانون رقم  14لسنة  2020بتعديل
بعض أحكام القانون رقم  8لسنة  2015بشأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيني
األموال أو األصول األخرى بأهنا" :مجيع األصول املالية واملوارد االقتصادية...
والعمالت ،...بام يف ذلك الشكل الرقمي أو اإللكرتوين ،"...كام عرفت املادة األوىل بند /و
من القانون رقم  15لسنة  2020بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة اإلرهاب الصادر
بالقانون رقم  94لسنة  ،2015األموال أو األصول بأهنا" :مجيع األصول املادية
واالفرتاضية ...بام يف ذلك املستندات والعمالت الوطنية أو األجنبية ...أ ًيا كان شكلها ،بام يف
ذلك الشكل الرقمي أو اإللكرتوين  ...كام تشمل األصول االفرتاضية التي هلا قيمة رقمية
يمكن تداوهلا أو نقلها أو حتويلها لشكل رقمي ،وتستخدم كأداة للدفع أو لالستثامر".
وُيسب للمرشع املرصي تعديله ألحكام القوانني املشار إليه ليشمل األخذ بمدلول موسع
لألموال يشمل األموال املنقولة واألصول أي ًا كان شكلها بام يف ذلك الشكل الرقمي أو
اإللكرتوين ،وهو ما أشارت إليه مواد القوانني املشار إليها ،من استبدال عبارة "األموال أو
األصول"بكلمة "األموال" أينام وردت بتلك القوانني ،فض ً
ال عن التوسع يف مدلول األموال
ليشمل الصور املستحدثة منها كالعمالت املشفرة(.)61
( )61د .أرشف توفيق شمس الدين ،املرجع السابق ،ص ص688-653؛ د .خالد حممد نور الطباخ ،تداول العمالت
االفرتاضية ،مرجع سابق ،ص 49ومابعدها.
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ويقصد بمفهوم غسل األموال عملية إضفاء الرشعية عىل األموال املشبوهة املتحصلة من
ارتكاب جرائم حمددة( ،)62وهي تتمثل يف عمليات إدخال األموال النامجة عن اجلرائم يف
مرشوعات أخرى هبدف إضفاء صفة رشعية عليها ،وقد عرف القانون املرصي رقم  80لسنة
 2002غسل األموال بأنه":كل سلوك ينطوي عىل اكتساب أموال أو حيازهتا أو الترصف فيها
أو إدارهتا أو حفظها أو استبداهلا أو إيداعها أو ضامهنا أو استثامرها أو نقلها أو حتويلها أو التالعب
يف قيمتها إذا كانت متحصل ًة من جريمة من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون
مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء املال أو متويه طبيعته أو مصدره أو مكانه
أو صاحب احلق فيه أو تغري حقيقته أو احليلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إىل شخص
من ارتكب اجلريمة املتحصل منها املال" ،وهو ما أكد عليه قضاء النقض بشأن معنى غسل
األموال يف الكثري من أحكامه( ،)63فاملرشع أراد أن يكافح كافة صور الرتبح غري املرشوع من
خالل جتريم كافة األفعال التي هتدف إىل حتويل أو دمج األموال املتحصلة من ارتكاب اجلرائم
يف أموال هلا أصول مرشوعة ،بالشكل الذي يصعب معه تعقبها أو الوصول إليها.
بينام يقصد بتمويل اإلرهاب( :كل مجع أو تلق أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفري أموال أو
أصول أخرى ...أ ًيا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بام فيها الشكل الرقمي أو اإللكرتوين) (م3من
قانون اإلرهاب رقم  94لسنة  2015املعدلة بالقانون رقم  15لسنة  ،)2020حيث تسهل
خدمات الدفع عرب اإلنرتنت املتاحة عرب املواقع الشبكية املخصصة ،أو عرب منصات االتصاالت،
حتويل األموال إلكرتوني ًا بني األطراف املعنية ،وكثري ًا ما حتول األموال عن طريق التحويالت
الربقية اإللكرتونية ،أو بطاقات االئتامن ،أو خدمات الدفع البديلة ،مثل :باي بال أو سكايب(.)64
وت تجه غالبية الفقه والترشيعات إىل دمج كل من جريمتي غسل األموال ومتويل اإلرهاب
( )62د .حممد عبد اللطيف فرج ،أطر التعاون الدويل ملواجهة غسل أموال املخدرات ،جملة كلية الدراسات العليا ،عدد
( ،)11يوليو  ،2004أكاديمية الرشطة ،القاهرة ،ص.520
( )63الطعن رقم  9671لسنة  87ق ،جلسة .2018/12/22
( )64انظر :دليل استخدام شبكة اإلنرتنت يف أغراض إرهابية ،وثائق مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة،
نيويورك ،2013،ص.7
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يف جريمة واحدة ،بالنظر إىل التقارب الشديد يف مدلوهلام ،وانتهاج كل من اجلامعات اإلجرامية
والتنظيامت اإلرهابية لذات الوسائل والطرق إلخفاء األموال عن أعني السلطات الرسمية،
سواء أكان ذلك بشكل تقليدي أو عرب شبكة اإلنرتنت املظلم.
وتفرتض جريمة غسل األموال وقوع جريمة أصلية -جناية أو جنحة -وأن يتحصل اجلاين
من ورائها عىل أموال أو عائدات يتم غسلها ،وإضفاء صفة املرشوعية عليها من خالل القيام
بعمليات جتارية ومرصفية كغطاء مرشوع إلخفاء أو متويه الصفة غري املرشوعة للامل .والركن
املادي يف جريمة غسل األموال قد يتخذ صور :أفعال اإلخفاء أو احليازة أو النقل لألموال ،أو
التعامل أو التحويل أو اإليداع إىل غري ذلك من صور السلوك التي تقع عىل األموال ،ومن ثم
تقوم اجلريمة بكل نشاط أو عمل مادي استخدمت فيه هذه األموال غري املرشوعة؛ كعمليات
البيع والرشاء للعقارات كاألرايض واملباين واملنقوالت كالسيارات واملشغوالت الذهبية(،)65
ورشاء شهادات االستثامر ،والتحويالت البنكية واحلواالت الربيدية وحترير الشيكات
املرصفية( ،)66وعمليات املضاربة بالبورصة إىل غري ذلك من األنشطة التجارية واملرصفية(،)67
وجيب أن يستخدم اجلاين األموال والعائدات املتحصلة من اجلرائم املنصوص عليها يف القانون
يف العمليات واألنشطة التجارية واملرصفية املشار إليها ،حتى تتحقق جريمة غسل األموال،
فعدم وجود أموال متحصلة من مصدر غري مرشوع تنتفي معه جريمة غسل األموال(.)68
وجريمة غسل األموال من اجلرائم العمدية ،وهي من جرائم القصد اخلاص ،فالقصد
اجلنائي يف جريمة غسل األموال يقتيض توافر عنرصين :القصد العام ،وهو علم اجلاين وقت
ارتكاهبا بتوافر أركاهنا ،والقصد اخلاص ،وهو نية إخفاء املال أو متويه طبيعته أو مصدره أو
مكانه أو صاحب احلق فيه أو تغيري حقيقته( ،)69حيث يتطلب القانون أن يكون القصد من هذا
السلوك إخفاء هذا املال أو متويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إىل
( )65الطعن رقم  9671لسنة  87ق ،جلسة .2018/12/22
( )66الطعن رقم  12808لسنة  82ق ،جلسة  ،2013/5/12جمموعة املكتب الفني ،س ،64ص.603
( )67انظر الطعن رقم  9671لسنة  87ق ،جلسة .2018/12/22
( )68الطعن رقم  9671لسنة  87ق ،جلسة .2018/12/22
( )69الطعن رقم  8948لسنة  79ق ،جلسة .2018/11/13
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شخص من ارتكب اجلريمة املتحصل منها املال(.)70
عقوبة كل من جريمة غسل األموال ومتويل اإلرهاب :تنص املادة ( )14من قانون مكافحة
غسل األموال رقم ( )80لسنة  2002عىل أنه":يعاقب بالسجن مدة ال جتاوز سبع سنوات
وبغرامة تعادل مثيل األموال حمل اجلريمة ،كل من ارتكب أو رشع يف ارتكاب جريمة غسل
األموال املنصوص عليها يف املادة « »2من هذا القانون .وُيكم يف مجيع األحوال بمصادرة
األموال املضبوطة ،أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها يف حالة تعذر ضبطها أو يف حالة الترصف
فيها إىل الغري حسن النية" ،ومن ثم فإن العقوبات املقررة يف حال غسل األموال هي السجن
واملصادرة والغرامة النسبية(.)71
بينام تنص املادة ( )13من قانون مكافحة اإلرهاب املعدلة بالقانون رقم  15لسنة  2020عىل
أنه ":يعاقب بالسجن املؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم متويل اإلرهاب إذا كان التمويل
إلرهايب ،وتكون العقوبة اإلعدام إذا كان التمويل جلامعة إرهابية أو لعمل إرهايب .ويعاقب
بالعقوبة ذاهتا املنصوص عليها بالفقرة األوىل من هذه املادة إذا كان متويل اإلرهاب بقصد سفر
أفراد إىل دولة غري دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهايب أو التخطيط له أو إعداده
أو املشاركة فيه أو تقديم العون أ ًيا كان شكله .ويف األحوال التي ترتكب فيها اجلريمة بواسطة
مجاعة إرهابية أو شخص اعتباري ،يعاقب املسئول عن اإلدارة الفعلية هلذه اجلامعة أو ذلك
الشخص بالعقوبة املقررة يف الفقرة األوىل من هذه املادة .كام تعاقب اجلامعة اإلرهابية أو الشخص
االعتباري بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال جتاوز ثالثة ماليني جنيه ،وتكون مسئولة
بالتضامن عن الوفاء بام ُيكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".
وتربز اإلشارة إىل أن النص األخري يتضمن املعاقبة عىل عمليات متويل اإلرهاب التي
تستهدف متويل املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،من خالل متويل سفر األفراد إىل دولة غري دولة
إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهايب أو التخطيط له أو إعداده أو املشاركة فيه أو
تقديم العون أ ًيا كان شكله.
( )70الطعن رقم  9671لسنة  87ق ،جلسة .2018/12/22
( )71الطعن رقم  9671لسنة  87ق ،جلسة .2018/12/22
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كام تنص الفقرة األوىل من املادة ( )20من قانون مكافحة اإلرهاب عىل جتريم إخفاء أو
التعامل يف أشياء استعملت أو أعدت لالستعامل يف ارتكاب جريمة إرهابية ،أو األموال التي
حتصلت عنها ،حيث تقيض املادة املذكورة بأنه ":يعاقب بالسجن املشدد مدة ال تقل عن عرش
سنني كل من -1:أخفى أو تعامل يف أشياء استعملت أو أعدت لالستعامل يف ارتكاب جريمة
إرهابية ،أو األموال التي حتصلت عنها" ،ومن ثم فإن املرشع املرصي جيرم عمليات إخفاء
األموال املتحصلة ولو كانت تتخذ الشكل الرقمي أو اإللكرتوين.
وقد تضمنت املادة ( )39من قانون مكافحة اإلرهاب النص عىل عقوبة املصادرة لألموال
املتحصلة من ارتكاب جرائم إرهابية وكل مال ُخصص للرصف عىل جرائم إرهابية ،حيث
تقيض املادة املذكورة بأنه" :مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسنة النية تقيض املحكمة يف كل
حكم يصدر باإلدانة يف جريمة إرهابية فض ً
ال عن العقوبة املقررة للجريمة بمصادرة األموال
واألمتعة واألسلحة واألدوات واملستندات وغريها مما استخدم يف ارتكاب اجلريمة ،أو حتصل
عنها ،وبحل اجلامعة اإلرهابية وإغالق مقارها وأمكنتها يف الداخل واخلارج ،فض ً
ال عن إغالق
أي مكان تم فيه تصنيع ،أو تصميم األسلحة بمختلف أنواعها املستخدمة يف ارتكاب أية
جريمة إرهابية وغريها مما يكون قد استعمل أو أعد لالستعامل من قبل اإلرهايب أو اجلامعة
اإلرهابية .كام تقيض املحكمة عند احلكم باإلدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان خمصص ًا
للرصف منه عىل األعامل اإلرهابية.
فض ً
ال عن تقرير سلطة النيابة العامة يف التحفظ عىل األموال املشار إليها وجتميدها واملنع
من الترصف فيها أو إدارهتا ،حيث تنص املادة ( )48من قانون مكافحة اإلرهاب عىل رسيان
القواعد اخلاصة بالتحفظ عىل أموال املتهم يف قانون اإلجراءات اجلنائية عىل املتهم باجلريمة
اإلرهابية ،حيث تقيض املادة املذكورة بأنه" :ترسي أحكام املواد  208مكرر ًا (أ) و 208مكرر ًا
(ب) و 208مكرر ًا (ج) و 208مكرر ًا (د) من قانون اإلجراءات اجلنائية يف األحوال التي
يظهر فيها من االستدالل أو التحقيق دالئل كافية عىل االهتام بارتكاب أي جريمة إرهابية.
وللسلطات املختصة اختاذ التدابري التحفظية الالزمة بام يف ذلك جتميد األموال واملنع من
الترصف فيها أو إدارهتا أو املنع من السفر عىل أن تلتزم باألحكام واإلجراءات املنصوص عليها
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يف املواد املذكورة بالفقرة األوىل من هذه املادة".
ويتضح لنا من العرض السابق أن الترشيعات سارعت إىل مواجهة إساءة استخدام
العمالت الرقمية املشفرة ،من خالل توسعها يف مدلول األموال لتشمل ك ً
ال من األموال
التقليدية والرقمية ،وبام ُيقق مواجهة شاملة إلساءة استخدام مثل هذه األموال ،عىل الرغم
من أن هذه الترشيعات ال تعرتف بمثل هذه العمالت ،ومن ثم فإن هذه العمالت ال تقرر هلا
هذه الترشيعات محاية جنائية هلا كام هو مقرر للعمالت التقليدية.

املطلب الثاين
قواعد املسئولية اجلنائية عن استخدامات الذكاء االصطناعي
نتناول يف هذا املطلب التعريف بالذكاء االصطناعي واألفكار التي ينادي هبا الفقه لتقرير قواعد
للمسئولية اجلنائية عن جرائم الذكاء االصطناعي ،وذلك يف فرعني عىل النحو التايل-:

الفرع األول

التعريف بالذكاء االصطناعي
أوالا -تعدد تعاريف الذكاء االصطناعي :يعد الذكاء االصطناعي فرع ًا من علم احلاسب
اآليل والتكنولوجيا اجلديدة ،وتتعدد التعاريف التي تناوهلا املتخصصون بشأن الذكاء
االصطناعي ،فهناك من عرفه بأنه":سلوك وخصائص معينة تتسم هبا الربامج احلاسوبية جتعلها
حتاكي القدرات الذهنية البرشية وأنامط عملها" ،وهناك من عرفه بأنه :قدرة اآلالت الرقمية
وأجهزة الكمب يوتر عىل أداء مهام معينة حتاكيها ومتاثلها تلك التي تقوم هبا كائنات ذكية ،مثل:
القدرة عىل التفكري أو التعلم من التجارب السابقة ،أو غريها من العمليات التي تتطلب
عمليات عقلية( .)72وهناك من عرفه بأنه نظام برجميات قادر عىل تقليد طرق التفكري البرشية
بمساعدة جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر( ،)73أو إنه :حماكاة للسلوك البرشي والعمليات املعرفية
( )72سيد طنطاوي حممد ،اجلوانب القانونية للذكاء االصطناعي والروبوت ،بحث منشور عىل موقع دورية املركز
الديمقراطي العريب ،بتاريخ  ،2020/2/29عىل الرابط اإللكرتوينhttps://democraticac.de/?p=64965:
( )73ستيوارت راسل ،بيرت نورفينج ،الذكاء االصطناعي -هنج حديث (ط ،3نيوجرييس برنتيس هول  ،)2009ص
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عىل جهاز كمبيوتر( ، )74ومن ثم يتضح أن الذكاء االصطناعي يقصد به تزويد احلاسب اآليل
بربامج وإمكانيات تشبه ذكاء البرش ،وذلك جلعل احلاسب قادر ًا عىل القيام بعمليات ذكية(،)75
ومع التعدد الك بري يف تعاريف الذكاء االصطناعي ،فإن الباحث يرى أمهية تضافر اجلهود
الدولية لوضع تعريف دويل موحد للذكاء االصطناعي.
ثاني اا -خصائص الذكاء االصطناعي:تتسم تطبيقات الذكاء االصطناعي بالعديد من اخلصائص،
من أبرزها :القدرة عىل التعلم واالستنتاج ورد الفعل عىل أوضاع مل تربمج يف اآللة ،وقد تعددت
جماالت استخدام الذكاء االصطناعي؛ كاستخدام الروبوتات الصناعية يف العديد من املرشوعات
الصناعية ،واستخدام الروبوتات الطبية يف إجراء العمليات اجلراحية الدقيقة( ،)76ويف جمال
املرور( ،)77ويف كافة مناحي احلياة االجتامعية ،حتى يف مواقع التواصل االجتامعي ،بالشكل الذي
ص.5 ،4
( )74أمحد إبراهيم حممد إبراهيم :املسئولية اجلنائية الناجتة عن أخطاء الذكاء االصطناعي يف الترشيع اإلمارايت -دراسة
مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة عني شمس ،2020 ،ص.89
()75جربيل العرييش وآخر :استخدام البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي يف مواجهة جائحة فريوس كورونا
املستجد ،املجلة العربية للدراسات األمنية ،العدد  ،2020 ،36جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية ،ص251؛ د .حممد حممد طه ،املرجع السابق ،ص31؛ وكذا انظر من الفقه املقارن:
Pham, Q. V., Nguyen, D. C., Hwang, W. J., & Pathirana, P. N. (2020). Artificial Intelligence
(AI) and Big Data for Coronavirus (COVID-19) Pandemic: A Survey on the State-of-theArts, P.5.

( )76تشري تطبيقات الذكاء االصطناعي إىل التوسع يف استخدامها يف إجراء العمليات اجلراحية ،حيث استبدل األطباء
بالعديد من أدوات الذكاء االصطناعي ،ملا هلا من رسعة وكفاءة ،إال أن األمر ال يلو من وقوع بعض األخطاء من جانب
الروبوت يف إحدى العمليات اجلراحية .انظر :دُ .ييى إبراهيم دهشان ،املسئولية اجلنائية عن جرائم الذكاء االصطناعي،
جملة الرشيعة والقانون ،عدد ،82إبريل  ، 2020كلية القانون ،جامعة اإلمارات ،اإلمارات العربية املتحدة ،ص6؛ سيد
طنطاوي حممد ،اجلوانب القانونية للذكاء االصطناعي والروبوت ،مرجع سابق .ومن الفقه الفرنيس ،انظر:

)Isabelle POIROT-MAZERESDU, “Chapitre 8. Robotique et médecine: quelle(s
responsabilité(s)?”, Journal International de Bioéthique, Vol. 24, No. 4, 2013; Moritz
GOELDNER, Cornelius HERSTATT, Frank TIETZE, “The emergence of care robotics – A
patent and publication analysis”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 92,
March 2015, pp.115-131.
(77) Yueh-Hsuan WENG, Yusuke SUGAHARA, Kenji HASHIMOTO, Atsuo
TAKANISHI, “Intersection of “Tokku” Special Zone, Robots, and the Law : A Case Study
on Legal Impacts to Humanoid Robots”, International Journal of Social Robotics, February
2015, p.2.
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يتوقع معه سيادة تطبيقات الذكاء االصطناعي يف حياة اإلنسان.
ثالث اا -مزايا الذكاء االصطناعي:يعدد

البعض()78

مزايا اإلنسان اآليل أو الروبوت بأنه

يستطيع أن ينتج أكثر ،ويستعمل التجهيزات بشكل فعال ،وتكاليف عمله منخفضة ،ويتسم
بمرونة حمسنة ،وإنجاز أقرص للعمل ،ومرونة وسهولة يف الربجمة ،وقدرة عىل العمل يف
الظروف اخلطرة ،وهو نوعية حمسنة ألماكن العمل واإلنتاج ،وُيقق عائدات استثامر جيدة،
فض ً
ال عن امتالكه احلرية يف احلركة يف األبعاد الثالثة للفراغ.
رابع اا -صور الذكاء االصطناعي:ويمكن التمييز بني ثالث صور للذكاء االصطناعي:
ذكاء اصطناعي متخصص ،وذكاء اصطناعي عام ،وذكاء اصطناعي فائق .أما الذكاء
االصطناعي املتخصص ،فيقصد به أنظمة الذكاء االصطناعي التي تستطيع القيام بمهام حمُ ددة
التعرف عىل الكالم أو الصور ،أو لعبة
وواضحة؛ كالسيارات ذاتية القيادة ،أو حتى برامج ُ

الشطرنج املوجودة عىل األجهزة الذكية .و ُيعترب هذا النوع من الذكاء االصطناعي أكثر األنواع
شيوع ًا وتوفر ًا يف وقتنا احلايل .بينام الذكاء االصطناعي العام ،هو النوع الذي ُيمكن أن َيعمل
بقدرة تُشابه قدرة اإلنسان من حيث التفكري ،إذ ُيركز عىل جعل اآللة قادرة عىل التفكري
أي أمثلة عمل ّية
والتخطيط من تلقاء نفسها وبشكل ُمشابه للتفكري البرشي ،إال أنه ال يوجد ّ

عىل هذا النوع ،فكل ما يوجد حتى اآلن جمُ رد دراسات بحث ّية حتتاج للكثري من اجلهد لتطويرها
وحتويلها إىل واقع .وأخري ًا الذكاء االصطناعي الفائق ،وهو الذي قد يفوق مستوى ذكاء البرش،

ويستطيع القيام باملهام بشكل أفضل مما يقوم به اإلنسان املُتخصص وذو املعرفة ،وهلذا النوع
العديد من اخلصائص التي ال بد أن يتضمنها؛ كالقدرة عىل التع ُّلم ،والتخطيط ،والتواصل
التلقائي ،وإصدار األحكام ،إال أن مفهوم الذكاء االصطناعي الفائق ُيعترب مفهوم ًا افرتاضي ًا
ليس له أي وجود يف عرصنا احلايل( ،)79ويربز أمهية تناول هذه األنواع من الذكاء االصطناعي
إىل تصور االحتامالت التي قد تصل إليها تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املستقبل ،ومدى
( )78د .حممد حممد طه خليفة ،املرجع السابق ،ص.31
( )79سيد طنطاوي حممد ،اجلوانب القانونية للذكاء االصطناعي والروبوت ،املرجع السابق؛ مقال بعنوان :الذكاء
االصطناعي وأنسنة اآلالت ،منشور بمجلة لغة العرص ،العدد  ،232أبريل  ،2020مؤسسة األهرام ،القاهرة ،ص.50
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تصور انطباق قواعد القانون اجلنائي عليها.
خامس اا -العالقة بني الذكاء االصطناعي والقانون اجلنائي(:)80ال شك يف أن ذيوع استخدام
تطبيقات الذكاء االصطناعي من شأنه إثارة العديد من التساؤالت حول القواعد القانونية التي
ستخضع هلا هذه التطبيقات ،ومدى انطباق قواعد القانون اجلنائي عليها ،ومدى تصور
خضوع هذه التطبيقات للقواعد اخلاصة باملسئولية اجلنائية ،وهل يمكن احلديث عن مسئولية
جنائية تقع عىل اآللة التي يتم تشغيلها من خالل تطبيقات الذكاء االصطناعي يف ضوء
التطور ات العلمية احلديثة ،واستخدام العديد من الروبوتات يف إنفاذ العديد من املهام
املختلفة ،حيث أعطت الربجمة املتطورة لبعض اآلالت التي تعمل بالذكاء االصطناعي قدرات
تصل هبا إىل بناء خربات ذاتية متكنها من اختاذ قرارات منفردة يف أية مواقف تواجهها مثل
اإلنسان( ،)81فهل يمكن القول بقبول منح هذه اآلالت الشخصية االعتبارية؟ ،ومن ثم تقرير
مسئوليتها اجلنائية.
ويثار احلديث بني أوساط القانونيني حول التوسع يف استخدام تطبيقات الذكاء
االصطناعي يف العديد من مناحي احلياة ،وهو ما يؤدي إىل التساؤل حول املسئولية اجلنائية عن
أنشطة هذه التطبيقات ،وعمن يتحمل املسئولية اجلنائية؛ إذا ترتب عىل هذه األنشطة فعل
يشكل جريمة .كام ثار العديد من التساؤالت عن مدى صالحية األفكار السائدة يف القانون
اجلنائي ،ومدى انطباقها عىل تطبيقات الذكاء االصطناعي ،ومدى إمكانية مساءلة اآللة املسرية

( )80تشري التقديرات إىل أنه يف مقابل اجلوانب املضيئة للذكاء االصطناعي ،إال إن هناك جانب ًا مظل ًام جيعلها جما ً
ال خصب ًا ألنامط
جديدة من اجلرائم ،فالذكاء االصطناعي سيجعل الربجميات اخلبيثة والفريوسات واعية بالسياق الذي تتحرك فيه ،انظر :تقرير
الرشطة األوروبية بعنوان ":كيف ستشكل التقنية مستقبل اجلريمة اإللكرتوين ،ورشكة "دارك تريس" املتخصصة يف أمن
املعلومات التي نرشت عىل موقعها تقرير ًا بعنوان":اهلجامت اإللكرتونية املدارة بالذكاء االصطناعي ،منشور بمقال بعنوان:
بفعل الذكاء االصطناعي وتقنية اجليل اخلامس -الرشطة األوروبية و"دارك تريس" حتذران من أنامط جديدة للجرائم
اإللكرتونية ،منشور بتاريخ 2019/7/23م ،عىل الرابطhttps://www.emaratalyoum.com/ :
( )81دُ .ييى إبراهيم دهشان ،املسئولية اجلنائية عن جرائم الذكاء االصطناعي ،جملة الرشيعة والقانون ،عدد ،82إبريل
 ،2020كلية القانون ،جامعة اإلمارات ،اإلمارات العربية املتحدة ،ص2؛ سيد طنطاوى حممد :اجلوانب القانونية للذكاء
االصطناعي والروبوت ،املرجع السابق.
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بأنظمة الذكاء االصطناعي؛ كالسيارات املسرية ذاتي ًا أو ذاتية القيادة( )82يف حال وقوع حوادث
سري ،تؤدي إىل وقوع إصابات وضحايا ،ومدى مسئولية كل من مصنع نظم الذكاء
االصطناعي ومشغل ومستخدم هذه النظم ،وهل تطوله املسئولية اجلنائية عن اجلرائم النامجة
عن استخدام الذكاء االصطناعي(.)83
واحلقيقة أن هذه املسائل مازالت حمل جدل كبري يف أوساط القانونيني ،ويرجع ذلك اجلدل
إىل حداثة استخدام هذه األنظمة يف الواقع العميل ،بل إن هذه االستخدامات مازالت حمل
تطوير وحتديث مستمرين ،ومن ثم فإن احلديث عن هذه املسائل مازال يف مرحلة التكهنات
واالفرتاضات ،اللهم بعض التطبيقات األولية التي تشري إىل عدم استقرار الترشيعات اجلنائية
حول القواعد واملبادئ القانونية املنظمة هلذه املسألة ،وأوىل وأهم هذه املسائل هو موضوع
املسئولية اجلنائية املرتتبة عىل جرائم الذكاء االصطناعي.
وتربز اإلشارة إىل اجتاه العديد من الدول إىل اختاذ خطوات بشأن تعزيز استخدامات الذكاء
االصطناعي ،نذكر من بينها عىل سبيل املثال مرص التي أنشأت جملس ًا وطني ًا للذكاء
االصطناعي( ،)84فض ً
ال عن إنشاء عدد من كليات الذكاء االصطناعي ،بل إن هناك بعض ًا من
الدول كدولة اإلمارات العربية املتحدة عملت عىل إنشاء وزارة للذكاء االصطناعي ،تعمل
( )82يقصد بالسيارات ذاتية القيادة تلك التي تعتمد يف تسيريها عىل برنامج للذكاء االصطناعي ،يصدر أوامر احلركة
والتوقف بالسيارة ،بعد تلقيه بيانات ناجتة عن أجهزة الرادار والليزر واملستشعرات املوجودة بالسيارة ،والتي جتمع
بيانات عن األجسام حول السيارة؛ كاملشاة واتساع الطريق ،والسيارات املجاورة ،وأي كائنات تكون حول السيارة .د.
ُييى إبراهيم دهشان ،املرجع السابق ،ص.24
(83) Gabriel Hallevy, When robots kill: artificial intelligence under criminal law, Northeastern
University Press, Boston, 2013, p. 64 ; KEVIN D. ASHLEY, Artificial Intelligence and Legal
Analytics, new tools for law practice in the digital age, University of Pittsburgh School of Law,
Cambridge University press,2017, p.14 ; Marcelo Corrales & Mark Fenwick& Nikolaus Forgó,
Robotics, AI and the Future of Law, Perspectives in Law, Business and Innovation,Kyushu University,
Springer International Publishing AG, 2018, p.5; Visa A.J. Kurki & Tomasz Pietrzykowski, Legal
Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn, Springer International Publishing AG,
2017, p.49 ;Ryan Calo & A. Michael Froomkin& Ian Kerr, Robot Law, Edward Elgar Publishing
Limited, UK, 2016, p.3.

( )84ت م إنشاء املجلس الوطني للذكاء االصطناعي بموجب قرار رئيس جملس الوزراء رقم ( )2889لسنة ،2019
يتبع رئاسة جملس الوزراء ،وبرئاسة وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ويضم يف عضويته عدد ًا من الوزارات،
ويتص بوضع االسرتاتيجية الوطنية للذكاء االصطناعي واإلرشاف عىل تنفيذها ومتابعتها.
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عىل حتقيق اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي وإدراجه يف مجيع املجاالت بالدولة(،)85
بينام أوىص تقرير جلنة العلوم والتكنولوجيا بالربملان اإلنجليزي يف عام  2016بإنشاء جلنة
دائمة للذكاء االصطناعي ،تكون مهمتها دراسة آثاره ،ووضع مبادئ حتكم تطوره ،ووضع
اإلطار القانوين له( ،)86كام أنشأ معهد األمم املتحدة اإلقليمي لبحوث اجلريمة والعدالة مركز ًا
معني ًا بالذكاء االصطناعي والروبوتيات يف الهاي ليكون جهة مرجعية دولية يف املسائل املتصلة
بالذكاء االصطناعي(.)87
لقد أضحت مسألة بحث القواعد اجلنائية التي تتناول تطبيقات الذكاء االصطناعي من
األمور امللحة يف ضوء ما أسفر عنه الواقع من وقوع بعض احلوادث( ،)88والتي عمل الباحثون
واملتخصصون واخلرباء عىل حتليلها وتناوهلا بالبحث واملدارسة.

الفرع الثاين
املسئولية اجلنائية عن جرائم الذكاء االصطناعي
أوالا -املسئولية اجلنائية وصورهاُ:يكم قواعد املسئولية اجلنائية مبدأ شخصية املسئولية
اجلنائية ،ومقتضاه مساءلة الشخص الطبيعي مرتكب الفعل دون غريه ،ومن ثم فإن القانون
( )85دُ .ييى دهشان ،املرجع السابق ،ص19؛ د .حممد حممد طه خليفة ،املرجع السابق ،ص.30
( )86انظر:
Robotics and artificial intelligence, Parliament UK, Report of the Committee on Science and
Technology, Published 12/10/2016, P.77.

مشار إليه دُ .ييى دهشان ،املرجع السابق ،ص.7
( )87انظر :وثائق مؤمتر األمم املتحدة الرابع عرش ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائية ،الذي عقد يف كيوتو ،اليابان27-20 ،
أبريل  ، 202حلقة عمل بعنوان :االجتاهات الراهنة للجريمة ،والتطورات األخرية واحللول املستجدة ،ال سيام
التكنولوجيات اجلديدة بوصفها وسائل الرتكاب اجلريمة وأدوات ملكافحتها ،ص.15
( )88ومن أبرز احلوادث التي تناوهلا الباحثون ذات الصلة باستخدامات الذكاء االصطناعي حادثة قيام إحدى
السيارات ذاتية القيادة التابعة لرشكة أوبر يف مارس  ،2018باالصطدام بسيدة يف الطريق مما أدى إىل وفاهتا متأثرة
ٍ
دراجات ياباين بقتل أحد العامل ،عن طريق دفعه باستخدام
بجراحها ،وحادثة أخرى تتمثل يف قيام روبوت بمعمل
ذراعه اهليدروليك باجتاه إحدى اآلالت ،ما أدى إىل مقتله ،فضالً عن واقعة قيام روبوت طبي أثناء إجراء إحدى
العمليات بعرض رسائل اخلطأ ،ومل يسمح للفريق الطبي بإعادة ضبط ذراعه يدوي ًا ،وهو ما أثر عىل املريض بعد ذلك
بإصابته بمضاعفات ونزيف خطري بسبب ما حدث بالعملية اجلراحية.
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اجلنائي ال يعرف إال صورتني من املسئولية اجلنائية ،األوىل هي املسئولية اجلنائية للشخص
الطبيعي ،والصورة الثانية هي الصورة املستحدثة وهي مسئولية الشخص االعتباري .ومن ثم
يثار التساؤل حول مدى إمكانية أن يعرف القانون اجلنائي صورة ثالثة من املسئولية اجلنائية
وهي مسئولية اآللة املسرية بنظم الذكاء االصطناعي .والواقع أن احلديث عن هذه الصورة
للمسئولية اجلنائية هو أمر سابق عىل أوانه طاملا مل يتوصل القانونيون واملرشعون إىل تقرير
استحداث هذه الصورة من املسئولية اجلنائية.
ويرجع الفضل يف إرساء قواعد املسئولية اجلنائية جلرائم الذكاء االصطناعي للباحث
األمريكي جابريل هاليفي الذي عمل عىل إرساء قواعد املسئولية اجلنائية عىل كيانات الذكاء
االصطناعي باستخدام ثالثة نامذج ممكنة للمسئولية هي :نامذج (املسئولية عن طريق االرتكاب
عرب اآلخر -مسئولية النتائج الطبيعية املحتملة -املسئولية املبارشة)( ،)89ونتناول فيها مسئولية
كل من برنامج الذكاء االصطناعي واإلنسان املستخدم له أو القائم عىل برجمته أو مالكه،
والرشكة املصنعة له ،وذلك عىل النحو التايل-:
ثاني اا-مسئولية برنامج الذكاء االصطناعي نفسه:يثار التساؤل عن مدى إمكانية االعتداد
لنظم الذكاء االصطناعي باملسئولية القانونية عن أفعاله ،وحتى يمكن أخذ األمر بيشء من
التفصيل تنبغي اإلشارة إىل أمهية التمييز بني صور الذكاء االصطناعي ،كالذكاء االصطناعي
املتخصص ،والذي يقصد به أنظمة الذكاء االصطناعي التي تستطيع القيام بمهام ُحمددة
وواضحة؛ كالسيارات ذاتية القيادة ،والذكاء االصطناعي العام ،الذي ُيمكن أن َيعمل بقدرة
تُشابه قدرة اإلنسان من حيث التفكري ،إذ ُيركز عىل جعل اآللة قادرة عىل التفكري والتخطيط من
تلقاء نفسها وبشكل ُمشابه للتفكري البرشي ،والذكاء االصطناعي الفائق ،الذي قد يفوق مستوى
ذكاء البرش ،ويستطيع القيام باملهام بشكل أفضل مما يقوم به اإلنسان ا ُملتخصص وذو املعرفة،
( )89يرجع الفضل جلابريل هاليفي يف إرساء اللبنة األوىل ملسألة املسئولية اجلنائية لكيانات الذكاء االصطناعي ،حيث
تناوله يف مؤلفاته ،والتي من أبرزها :حينام يرتكب الذكاء االصطناعي جريمة قتل ،واملسئولية اجلنائية عن كيانات الذكاء
االصطناعي  -من اخليال العلمي إىل الرقابة االجتامعية القانونية ،حيث ركز املؤلفون السابقون عىل بحث مسألة
املسئولية اجلنائية للذكاء االصطناعي.
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والذي ُيعترب مفهوم ًا افرتاضي ًا ليس له أي وجود يف عرصنا احلايل.
أما بالنسبة للذكاء االصطناعي املتخصص ،فالفقه يتفق عىل أنه ال يمكن يف الوقت احلايل
تقرير مسئولية جنائية عىل الروبوت أو برنامج الذكاء االصطناعي يف حال ارتكابه جلريمة،
فالفقه ينظر له كوسيط بريء ،ال جتوز مساءلته جنائي ًا ،فهو كاألداة التي قد يستخدمها اجلاين
يف ارتكاب جريمته ،فاملسئولية اجلنائية التي يعرفها القانون اجلنائي هي مسئولية الشخص
الطبيعي( ، )90ومسئولية الشخص االعتباري يف بعض األحيان يف حال ارتكاب اجلريمة
لصاحله وحسابه ،بينام بالنسبة للذكاء االصطناعي اليمكن القول بمسئوليته اجلنائية ،طاملا ال
يمكنه اإلدراك والتمييز ،والذي يعترب مناط مسئولية الشخص الطبيعي(.)91
برنامج الذكاء االصطناعي كوسيط بريء :اجته

البعض()92

إىل بحث فرضية استخدام

( )90يرى جانب من الفقه اجلنائي األملاين التقيُّد بالقواعد التقليدية فيام يتصل بجرائم الذكاء االصطناعي ،والتي تقرص
املسئولية اجلنائية عىل البرش دون غريهم ،حيث ال يفضل معظم اخلرباء إدخال تغيريات جوهرية عىل القانون اجلنائي
للتعامل مع هذه التطورات التقنية اجلديدة ،فرتى الدكتورة /سوزان بيك "أستاذ القانون اجلنائي وفلسفة القانون
بجامعة هانوفر األملانية" أن" :القانون اجلنائي الذي تم وضعه للتعامل مع األفراد ،يواجه صعوبات يف مسايرة تطوير
اآلالت املستقلة عن اإلنسان يف العمل وكذلك الترصف مع تطورات الذكاء االصطناعي" ،كام ترى سوزان بيك أنه
"فيام يتعلق بالسيارات ذاتية القيادة ال يتعني عىل الراكب فيها أن يقود أو يتخذ قرار ًا بالنسبة للطريق ،ويف حالة حتمل
قائد السيارة للمس ئولية القانونية الكاملة فليست له حاجة حينئذ الستخدام القيادة الذاتية ،ألنه يتعني عىل قائد السيارة
الرتكيز يف تسيري املركبة عىل الطريق ،وأعتقد أن ذلك يمثل مشكلة" ،وتابعت "قبل إلقاء املسئولية اجلنائية عىل شخص
ما ،جيب إلقاء نظرة متفحصة عىل ما إذا كان قد مارس أي سيطرة عىل اآللة" ،بينام يرى نيكوالس وولتامن ،والذي يعمل
مساعد ًا يف مركز أبحاث قانون الروبوت بجامعة فريزبورج بأملانيا إن" :قائد السيارة يكون يف الوقت احلايل مسئوالً أيض ًا
عن احلوادث املتعلقة بسيارته حتى ولو مل يكن متورط ًا فيها" ،والرأي السائد هو أنه يف املرحلة احلالية من التطور
التكنولوجي ليست هناك رضورة للتخيل عن القاعدة القانونية الراسخة ،غري أنه توجد حق ًا منطقة رمادية يمكننا من
خالهلا أن نتكهن بكيفية تطور االجتهاد الترشيعي يف املستقبل ،وقد تكون هذه املنطقة الرمادية مقبولة من املجتمع بشكل
عام يف حالة تراجع عدد احلوادث املرورية ،عندما تصبح السيارات ذاتية القيادة أكثر انتشار ًا نتيجة فوائدها الكلية
للمجتمع"  ،انظر :كاستن هوفر :جرائم الذكاء االصطناعي تسائل تطور االجتهاد الترشيعي يف املستقبل ،مقال مرتجم
منشور عىل الرابط اإللكرتوينhttps://www.hespress.com/varieties/436858.html:
( )91د .أمحد إبراهيم ،املرجع السابق ،ص.122
( )92انظر :رأي كل من جون كينجستون الباحث بجامعة برايتون باململكة املتحدة وجابريل هاليفي الباحث بجامعة
أونو بالواليات املتحدة األمريكية ،حول املسئولية القانونية لربامج وتطبيقات الذكاء االصطناعي ،منشورة عىل موقع :
 MIT Technology Reviewعىل الرابطhttps://technologyreview.ae:
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ٍ
كوسيط الرتكاب اجلريمة ،قياس ًا عىل نظرية الفاعل املعنوي ،حينام
برنامج الذكاء االصطناعي
قارص عقل ًيا أو حيوان ،ومن ثم يمكن اعتبار برنامج الذكاء االصطناعي
يرتكب اجلريمة
ٌ
شخص ٌ
وسيط ًا بريئ ًا ،وتقرير املسئولية اجلنائية لكل من قام بربجمة برنامج الذكاء االصطناعي أو من شغله
أو استخدمه ،بعيد ًا عن بحث مسألة املسئولية اجلنائية هلذا الربنامج أو التطبيق ،ويرضب البعض
املثال بشأن مسئولية الذكاء االصطناعي بمسئولية الشخص الذي يعاين من مرض عقيل أو عجز
عقيل طبيعي ُيرمه من القدرة عىل فهم ما يفعله أو أهليته للسيطرة عىل أفعاله ،أو القدرة عىل
معرفة ما إذا كان يقوم بالفعل أو يمتنع عنه.
والفرض يف هذه احلال أن كيان الذكاء االصطناعي ال ينسب إليه أي قدرة عقلية ،ومن ثم
اليوجد فرق قانوين بينه وبني اآللة املستخدمة يف اجلريمة ،بينام بالنسبة للذكاء االصطناعي
العام أو الفائق ،فإنه من املتوقع مستقب ً
ال أن ُيدث تطور يف قواعد املسئولية القانونية عن أفعاله،
يف ضوء ما يتسم به من خصائص تقربه من خصائص البرش ،والتي من أبرزها :توافر ملكتي
اإلدراك والتمييز ،ومن ثم توافر حرية اإلدراك التي تعد مناط حتقق املسئولية اجلنائية عن فعل
الشخص ،ومن ثم يمكن القول أيض ًا بإمكان فرض العقوبة اجلنائية عليه(.)93
ومن ثم فإن الفرض يف هذه احلالة أال يكون هناك أي اعتامد من كيان الذكاء االصطناعي
عىل مربمج أو مستخدم معني ،وعليه فإنه يشرتط لقيام مسئولية كيان الذكاء االصطناعي عىل
اجلريمة ثالثة رشوط:
الرشط األول -جيب إثبات أن اجلريمة قد وقعت نتيجة سلوك كيان الذكاء االصطناعي
نفسه.
الرشط الثاين -إثبات أن ارتكاب كيان الذكاء االصطناعي للجريمة دون اعتامده يف ذلك
عىل مربمج أو مستخدم.
الرشط الثالث -أن يثبت أن الكيان قد ارتكب اجلريمة بعلم أو بنية.

(93) Sabine GLESS, Emily SILVERMAN, Thomas WEIGEND, op. cit., p.4.
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فإذا كان برنامج أو نظام الذكاء االصطناعي يسيطر عىل آلة ميكانيكية أو غريها لتحريك
أجزائها املتحركة ،فإنه يمكن اعتبار أي فعل إجيايب أو سلبي تقوم به هذه اآللة عىل أنه تم تنفيذه
بواسطة كيان الذكاء االصطناعي( ،)94يف ضوء ما تتميز به تقنيات الذكاء االصطناعي من خاصية
التعلم الذايت ،فض ً
ال عن استخدامها خلوارزميات متطورة متكنها من اختاذ القرارات وتنفيذها بدون
تدخل برشي ،عالوة عىل خاصية التعلم من املواقف التي تتعرض هلا ،ووجود قواعد بيانات
عمالقة ومتطورةبداخلها متكنها من القيام بالترصف الصحيح يف أغلب املواقف(.)95
و ُيعترب حتديد النية األمر األكثر صعوب ًة ،ويرضب البعض مثاالً لذلك بمخالفة جتاوز
الرسعة من جانب السيارات املسرية ذاتي ًا ،فتجاوز الرسعة هي جريم ٌة صارم ٌة املسئولية ،فإذا
ُوجدت سيار ٌة ذاتية القيادة قد جتاوزت حدود الرسعة عىل الطريق الذي تسري عليه ،قد ُييل
القانون املسئولية اجلنائية إىل برنامج الذكاء االصطناعي الذي كان يقود السيارة يف ذلك
الوقت" ،دون مساءلة مالك السيارة.
ويرى البعض( )96أنه لكي تكون لكيانات الذكاء االصطناعي مسئولية جنائية ،فإنه ينبغي
أن تتم معاملتها كأشخاص اعتبارية كالرشكات التجارية ،ويضيف الرأي السابق إىل ذلك
إمكانية منح كيانات الذكاء االصطناعي بعض احلقوق القانونية بام يتامشى مع تلك املمنوحة
للرشكات التجارية كأشخاص اعتبارية.
وخالصة القول لدى الباحث فيام يتصل ببحث املسئولية اجلنائية عن جرائم الذكاء
االصطناعي هو احلديث عن املسئولية اجلنائية لكل من مصمم أو مصنع أنظمة الذكاء االصطناعي
ومستخدميه ،دون التطرق إىل مسألة املسئولية اجلنائية لآللة املسرية ذاتي ًا التي تفتقد مقومات توافر
املسئولية اجلنائية جتاهها عىل النحو السابق اإلشارة إليه ،وإن كان األمر قد يشهد مستقب ً
ال تطور ًا يف
قواعد املسئولية اجلنائية بام يتناسب مع التطورات احلادثة يف هذا املجال ،ومن ثم نتناول بعض
الفرضيات التي تنظم كيفية مساءلة من يتسبب يف وقوع جرائم بسبب إساءة استخدام نظم الذكاء
( )94د .أمحد إبراهيم ،املرجع السابق ،ص.176
( )95دُ .ييى دهشان ،املرجع السابق ،ص.47
( )96د .أمحد إبراهيم ،املرجع السابق ،ص.101
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االصطناعي وفق القواعد املستقرة يف القانون اجلنائي ،فالشخص ال يكون مسئو ً
ال عن اجلريمة،
وال تفرض عليه عقوبتها إال باعتباره فاع ً
ال هلا أو رشيك ًا فيها.
ثالث اا-مسئولية الشخص الطبيعي عن جرائم الذكاء االصطناعي:إن املسئولية اجلنائية ال
تتحقق إال بالنسبة للشخص املسئول عن هذه اجلريمة ،وهو ما يتوقف بدوره عىل إسناد كل
من الركن ني املادي واملعنوي إليه ،وتفرتض شخصية املسئولية اجلنائية قيام عنرصين الزمني:
أوهلام مادي يعرب عن اإلسناد املادي للفعل ،ثانيهام شخيص يعرب عن اإلسناد املعنوي للفعل.
وطبق ًا لإلسناد املعنوي للفعل ال تنعقد املسئولية إال إذا اجتهت إرادة اجلاين املسند إليه الفعل
مادي ًا نحو ارتكابه ،ومن ثم فإن قواعد املسئولية اجلنائية التقليدية ال تنطبق عىل نظم الذكاء
االصطناعي ،أو اآلالت املسرية ذاتي ًا ،والتي تفتقد إىل عنرص اإلدراك والتمييز،والذي يعد هو
أساس حتقق اإلرادة املكونة للقصد اجلنائي الذي تقوم به املسئولية اجلنائية ،وال يمكن اعتبار
الشخص مسئوالً جنائي ًا إال عن فعله أو امتناعه الشخيص ،فالرشط األول يتمثل يف وجود
عالقة مادية بني اجلريمة وسلوك الشخص املسئول عنها ،وهو ما يفرتض مسامهة الشخص
بفعله الشخيص يف اجلريمة ،توافر عالقة السببية بني فعل املسامهة والنتيجة اإلجرامية التي يعتد
هبا املرشع يف التجريم والعقاب.
ومن جانب آخر تربز اإلشارة إىل أمهية دور األشخاص الطبيعيني يف جرائم الذكاء
االصطناعي ،فهم يبارشون دور ًا مه ًام باعتبارهم األشخاص الذين يقفون وراء هذه األجهزة ،ومن
ثم فهم يسألون عن الظروف التي ترصفت هبا كيانات الذكاء االصطناعي والربامج التي قاموا
بتصميمها وتنفيذها يف برنامج الذكاء االصطناعي واآللة أو اجلهاز الذي يعمل هبذا الربنامج(.)97
أمهية قيام عالقة السببية يف توافر شخصية املسئولية :ال تنفصل فكرة النشاط اإلجرامي عن
النتيجة اإلجرامية ،فكلتامها فكرتان متالزمتان ال غنى عن أي منهام لقيام الفعل اإلجرامي
)97(Karel Nedbálek, The Future Inclusion of Criminal Liability of the Robots and Artificial Intelligence
in the Czech Republic, Paradigm of Law and Public Administration, Interregional Academy for
Personnel Management, Ukraine, 2018, available at http://maup.com.ua/assets/files/expert/1/thefuture-inclusion-of-criminal.pdf.

ومن الفقه العريب ،انظر :أمحد إبراهيم ،املرجع السابق ،ص.82
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املكون للركن املادي للجريمة ،فالتالزم القانوين بني النشاط اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية
مقتضاه توافر رابط مادي بينهام إلسناد اجلريمة من الناحية املادية ملرتكب الفعل ،وهو ما يعرب
عنه بعالقة السببية( ،)98فالصلة املادية بني الفعل والنتيجة أمر تتطلبه فكرة اإلسناد املادي ،كام
أن الصلة املعنوية بني االثنني تتطلب أيض ًا اإلرادة الواعية احلرة التي جيب توافرها يف حق
املجرم كرشط النعقاد مسئوليته الشخصية( ،)99ومن أبرزها :نظرية السببية الكافية ،ومن ثم
قد تتحقق املسئولية اجلنائية للشخص مصنع أو مستخدم نظم الذكاء االصطناعي عن اجلرائم
املرتكبة من جانب اآلالت املسرية ذاتي ًا ،مادام اخلطأ املرتتب من جانب نظم الذكاء
االصطناعي ،والذي حتققت به اجلريمة ،كان جيب عليه أن يتوقعها الشخص العادي وقت
مبارشة النشاط الذي تسبب يف وقوع اجلريمة.
ويمكن التمييز يف نطاق الذكاء االصطناعي بني مسئولية كل من املربمج واملصنع واملشغل
من جهة ومسئولية املستخدم أو املالك من جانب آخر ،ومسئولية الغري ،وذلك عىل النحو
التايل(-:)100
( )98د .أمحد عوض بالل ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص 309ومابعدها؛ د .عبد العظيم مريس وزير ،القسم العام،
مرجع سابق ،ص 278ومابعدها؛ د .حامد راشد ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص 165ومابعدها.
( )99د .أمحد فتحي رسور ،القانون اجلنائي الدستوري ،القاهرة ،دار الرشوق ،2003 ،ص.209
( )100تربز اإلشارة إىل اجتهاد الربملان األورويب بإرساء "نظر َّية النائب اإلنساين املسئول" لتنظيم قواعد القانون
املدين ٍّاألورويب اخلاصة بالروبوتات ،والتي أصدرهتا جلنة الشئون القانونية باالحتاد األورويب يف فرباير 2017؛ حيث
يمكن من خالل هذه النظرية فرض املسئوليَّة عن تشغيل الروبوت عىل جمموعة من األشخاص وفق ًا ملدى خطئهم يف
الترصفات الـمتو َّقعة من الروبوت ،دون افرتاض اخلطأ وال اعتبار
تصنيعه أو استغالله ومدى سلبيَّتهم يف تفادي
ُّ
ٍ
برشي
الروبوت شيئ ًا ،فالروبوت هوخاد ٌم مطي ٌع لإلنسان ،ولكنَّه ليس شيئ ًا أو كائن ًا مجاد ًا ال يعقل ،بل كائ ٌن آيل بمنطق
ٍّ
ٍ
مبتدئ ٍ
للتطور والتع ُّقل؛ وذلك نتيجة التط ُّبع بشيم العقل البرشي من باب التقليد التكنولوجي ،ومن ثم فقد ابتكر
قابل
ُّ
ر
االحتاد األورويب مفهوم "النائب اإلنساين" حتى يكون مسئوالً عن أفعال الروبوت اآليل ،فاعترب قانون الروبوت
ٍ
ٍ
األورويب أنَّه ونظر ًا لعدم إمكانيَّة إقامة مسئوليَّة الروبوت عن األرضار التي قد يتسبَّب هبا لشخص ثالث ،فتقوم املسئوليَّة
برش الروبوت بمكانة
عن أفعال وتقصري الروبوت عىل نائب إنساين .وقد ذهب املرشع األورويب أبعدَ من ذلك عندما َّ
قانونية خاصة يف املستقبل مع ظهور األجيال اجلديدة منه التي قد تتمتَّع بالشخصيَّة اإللكرتونية القانونية التي ستؤ ردي
إىل منح احلقوق له وفرض ا اللتزامات عليه ،والواقع أن النظريةاجلديدة جاءت لتستبدل النظريةالتقليدية التي تنظرإىل
نظم الذكاء االصطناعي والروبوت عىل أهنا يشءَّ ،
وأن مالكه جمُ َّرد حارس أشياء يقع عليه عب اخلطأ املفرتض متام ًا مثل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مالك السيَّارة التقليد َّية ،رغم َّ
أن الروبوت ُُي رر ُك ذاته بمحاكمة عقليَّة شبه برش َّية ذات منطق واترزان؛ ولذلك فهو ليس
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 )1مسئولية املربمج واملصنع واملشغل:يمكن التمييز يف إطار تصنيع وابتكار نظم الذكاء
االصطناعي بني املربمج ،ويقصد به الشخص الذي يقوم بوضع األكواد التي تسري عمل نظام
الذكاء االصطناعي ،والتي يتم إعدادها باستخدام لغة اآللة ،وهو يسأل عن اجلرائم التي يرتكبها
نظام الذكاء االصطناعي ،إذا كان ارتكاب اجلريمة يرجع إىل خطئه يف تغذية النظام باخلطوات
الواجب اختاذها للتعامل مع املواقف املحتملة إبان تشغيله وفق ًا لنظرية القصد االحتاميل.
بينام يقصد باملصنع الشخص املسئول عن تصنيع األجهزة املادية التي يسريها نظام الذكاء
االصطناعي ،وقد يكون املربمج واملصنع شخص ًا واحد ًا( ،)101وقد يكونون أكثر من شخص،
و ُيسأل صانع الروبوت عن عيوب اآللة الناجتة عن سوء التصنيع،والتي قد تؤدي إىل انفالت
ٍ
ٍ
عيب يف روبوت العناية
الروبوت ،وقيامه
بأفعال خارجة عن مساره الطبيعي()102؛ كأن يؤ ردي ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
وكمثال آخر
خاطئ يتسبب يف تفاقم حالته الصح َّية(،)103
بشكل
الطب َّية إىل حتريك املريض
لإلرضار باملريض بسبب سوء تواصل الروبوت الط ربي مع خمرب التحليل ،أو إمهال صيانة

ٍ
بكائن ُم َّ ٍ
ٍ
الصامء ،التي ُيطلق عليها تسمية" :اليشء" انظر يف تفصيالت ذلك :د .مهام القويص ،إشكالية
سري ُمنقاد كاآللة َّ
الشخص املسئول عن تشغيل الروبوت -دراسة حتليلية استرشافية يف قواعد القانون املدين األورويب اخلاص
بالروبوتات ،جملة جيل األبحاث القانونية املتعمقة ،عدد مايو  ،2018مركز جيل البحث العلمي ،لبنان ،ص .89ومن
الفقه املقارن :انظر:
Anne BOULANGE, Carole JAGGIE, “Ethique, responsabilité et statut juridique du robot compagnon :
revue et perspectives”, IC2A : 13, Voir :
https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01110281/file/TER2015.pdf#page=16 (25-5-2018) ; Charlotte
WALKER-OSBORN, Paula BARRETT, “Artificial Intelligence : the EU, Liability and the Retail
sector”, Robotics Law Journal,8May2017.
See:http://www.roboticslawjournal.com/(27-5-2018).

( )101يشري البعض إىل أن املصنع قد ُيمي نفسه من خالل النص يف بنود عقد االستخدام الذي يوقع من املشرتي عىل
حتمله وحده املسئولية اجلنائية عن اجلرائم املرتكبة من هذا الكيان ،وإخالء مسئولية املصنع عن أي جريمة ترتكب منه،
إال أن الرأي لدى الباحث أن مثل هذه االتفاقات أو العقود ال ختيل مسئوليته ،إذا ثبت جلهات التحقيق أو احلكم أن
وقوع اجلريمة بسبب خطأ املصنع ،يف ضوء القواعد اجلديدة التي تقرر مسئولية الشخص االعتباري واملسئول عن إدارته
الفعلية عن اجلرائم التي تقع بسبب استخدام مثل هذه الكيانات ،انظر:دُ .ييى دهشان ،املرجع السابق ،ص.21
’(102( NEVEJANS Nathalie, “Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens
Rights and Constitutional Affairs, Legal Affairs, European Civil Law Rules in Robotics, No. EA n°
2471, October 2016, p.16.
(103( Moritz GOELDNER, Cornelius HERSTATT, Frank TIETZE, op. cit., p.2.
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الروبوت من الرشكة املصنعة( ،)104ويف ر
كل األحوال ،اليستطيع صاحب املصنع الرجوع عىل
العامل الذي اليفق ُه شيئ ًابالروبوتات ،وكان قد أجربه عىل الدخول بعمل َّية تصنيعه( ،)105بينام
يقصد باملُشغرل ،الشخص املحرتف الذي يقوم عىل استغالل الروبوت؛ مثل :إدارة البنك

التجاري االفرتايض ،والذي يقوم بتشغيل تطبيق ذكي يعتمد عىل روبوت يف إدارة بعض
العمل َّيات املرصف َّية ،فقد َُيدُ ث خط ٌأ يف إدارة حسابات العمالء(.)106
 )2مسئولية املالك واملستخدم:بينام يقصد باملالك الشخص الذي يقوم بتشغيل الروبوت
شخص َّي ًا خلدمته أو خلدمة عمالئه؛ كالطبيب مالك املستشفى الذي يملك و ُيشغرل روبوت ًا طب َّي ًا
للقيام بالعمليات اجلراحية ،وذلك يف حال تشكيل الروبوت خطر ًا عىل سالمة املرىض ،ذلك
مع علم الطبيب مالك املستشفى بذلك ،وإقدامه بتسخري الروبوت عىل تنفيذها(.)107
ِ
بينام يقصد باملُ
ستعمل الشخص التابع الذي يقوم عىل استعامل الروبوت من غري املالك أو
املُشغرل ،والذي يكون مسؤوالً عن سلوك الروبوت الذي قد س َّبب رضر ًا للناس ،ومن املمكن
ِ
أن يكون املُ
ستعمل ُمنتفع ًا بالروبوت؛ فقد ُيدث أن يستعمل احلافلة الروبوت ذات َّية القيادة
جمموعة من األشخاص املُسافرين عرب لوحة الكرتون َّية ،فيقوم أحدهم بإرسال ٍ
ٍ
خاطئ
أمر
ٍ
مروري ،أو قد يتَّخذ ا ُملشغرل ا ُملحرتف ُمستخ ِدم ًا برش َّي ًا الستعامل
بحادث
للحافلة ما يتس َّبب
ٍّ
ِ
املستعمل ،وهو مستخدَ م تابع لدى الرشكة
قاىض
الروبوت بحيث يكون مساعد ًا له؛ فقد ُي َ
املُشغرلة للروبوت بسبب إمهاهلا يف صيانته(.)108
أ -مسئولية املالك أو املستخدم بصفته فاع ا
ال أصلي اا للجريمة:نتناول فيها ثالثة فروض-:
الفرض األول -استخدام الذكاء االصطناعي كوسيلة الرتكاب اجلريمة :الفرض يف هذه
(104( Cristono ALMONTE vs. AVERNA VISION & ROBOTICS, INC.; United States District Court,
W.D. New York. No. 11-CV-1088 EAW, 128 F.Supp.3d 729 (2015), Signed August 31, 2015.
(105( Joshua DREXLER vs. TEL NEXX, INC., etc., United States District Court, D. Massachusetts,
Civil Action No. 13-cv-13009-DPW, 125 F.Supp.3d 361 (2015), Signed August 28, 2015.

( )106د .مهام القويص ،املرجع السابق ،ص.89
( )107املرجع السابق ،ص ص90 ،89

(108) Cristono ALMONTE vs. AVERNA VISION & ROBOTICS, INC.; United States District Court,
W.D. New York. No. 11-CV-1088 EAW, 128 F.Supp.3d 729 (2015), Signed August 31, 2015.
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احلال يتمثل يف قيام اجلاين تسخري آلة مسرية بنظم الذكاء االصطناعي الستخدامها يف ارتكاب
اجلرائم ،وهو ما تتطلب وجوب إثبات توافر رابطة السببية بني سلوك اجلاين والنتيجة
اإلجرامية املتحققة باستخدام نظم الذكاء االصطناعي ،حتى يمكن القول بتوافر مسئوليته
اجلنائية عن اجلرائم املرتكبة بمعرفة اآللة املسرية بنظم الذكاء االصطناعي ،والسند يف ذلك أن
املرشع اجلنائي يستوي لديه وسيلة ارتكاب اجلريمة ،فقد يستخدم اجلاين عصا أو سالح ًا ناري ًا
يف االعتداء عىل املجني عليه ،وقد يستخدم حيوان ًا ال يملك القدرة عىل التفكري واإلدراك ،وقد
يوجه آلة مسرية بالذكاء االصطناعي لتحقيق النتيجة ذاهتا.
ويشرتط الفقه( )109وجوب إقامة الدليل عىل خضوع الروبوت أو نظام الذكاء االصطناعي
إلرادة اجلاين ،واستخدامه للروبوت عن معرفة مسبقة ،واجتاه نيته إىل حتقيق اجلريمة عرب
استخدام هذا الروبوت ،ويف هذا السياق يتناول

الباحثون()110

فرضية قيام املربجمني أو

املستخدمني بربجمة أو استخدام كيان النظام االصطناعي عن علم وعن قصد من أجل ارتكاب
جريمة معينة ،ولكن ينحرف كيان الذكاء االصطناعي عن اخلطة ،ويرتكب بعض اجلرائم
األخرى باإلضافة إىل أو بدالً من اجلريمة املخطط هلا ،ويف هذه احلالة يمكن القول بتوافر
املسئولية اجلنائية العمدية للمربمج أو املستخدم استناد ًا للقواعد العامة املقررة يف هذا الشأن
واخلاصة باحليدة عن اهلدف أو الغلط يف الشخصية( ،)111وهي ال تنفي املسئولية اجلنائية هلام.
الفرض الثاين -فكرة القصد االحتاميل:يتناول البعض( )112فرضية ارتكاب نظام الذكاء

(109) Sabine GLESS, Emily SILVERMAN, Thomas WEIGEND, “If Robots Cause Harm, Who Is to
Blame? Self-Driving Cars and Criminal Liability”, New Criminal Law Review, SSRN, January 29,
2016, pp.1-12.

( )110أمحد إبراهيم ،املرجع السابق ،ص 102و.174
( )111د .أمحد عوض بالل ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص 694ومابعدها؛ د .عبد العظيم مريس وزير ،رشح قانون
العقوبات -القسم العام ،النظرية العامة للجريمة ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،2008 ،ص 441ومابعدها؛ د .حامد
راشد ،رشح قانون العقوبات -القسم العام ،النظرية العامة للجريمة،ج ،2011 ،1ط ،1ص.227
( )112انظر :رأي كل من جون كينجستون الباحث بجامعة برايتون باململكة املتحدة وجابريل هاليفي الباحث بجامعة
أونو بالواليات املتحدة األمريكية ،حول املسئولية القانونية لربامج وتطبيقات الذكاء االصطناعي ،منشورة عىل موقع:
 MIT Technology Reviewعىل الرابطhttps://technologyreview.ae:
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ٍ
بشكل
االصطناعي جلريمة ما ،يف حال استخدام اإلجراءات العادية لنظام الذكاء االصطناعي
ٍ
مناسب ألداء ٍ
عمل إجرامي ،حيث يشري املحللون إىل واقعة قيام روبوت ذكاء اصطناعي
غري
ٍ
ٍ
ٍ
خاطئ واعتربه
بشكل
دراجات ياباين بقتل عامل برشي ،حدد الروبوت املوظف
يف معمل
هتديدً ا ملهمته ،واعترب أن الطريقة األكثر فاعلي ًة للقضاء عىل هذا التهديد هي دفعه إىل آلة
َ
العامل باستخدام ذراع اهليدروليك باجتاه اآللة ،مما أدى إىل
التشغيل املجاورة ،فدفع الروبوت
مقتله ،ومن ثم ينادي الرأي السابق بإمكان مساءلة مربمج اآللة إذا علم باحتاملية وقوع هذه
النتيجة اإلجرامية وقبل حدوثها ،ويؤسس الرأي السابق املسئولية اجلنائية وفق ًا لنموذج
االحتاملية الطبيعية ،حيث يتحمل املربجمون أو املستخدمون املسئولية عن اجلريمة نفسها ،كام
لو كانت قد ارتكبت عن علم وعن عمد ،فالفرض هنا أن اجلاين قد أتى سلوك ًا ،وتوقع أن هذا
السلوك قد يرتتب عليه نتيجة ما ،ولكنه عىل الرغم من هذا التوقع بوقوعها قبل نتيجة حتققها
كاحتامل لسلوكه ،أو كنتيجة طبيعية حمتملة ،وهو ما يتحقق به مسئوليته عن اجلريمة نتيجة
قصده االحتاميل(.)113
الفرض الثالث -اإلمهال يف تصنيع أو برجمة أو استخدام الذكاء االصطناعي :الفرض يف هذه
احلالة أن اجلاين كمستخدم أو مصنع أو مربمج للذكاء االصطناعي مل يرد استخدامه يف ارتكاب
اجلريمة ،ولكن حتققت اجلريمة بسبب إمهاله أو تقصريه ،أو عدم مراعاته لقواعد احلذر واحليطة،
يف هذه احلالة سيسأل هذا املستخدم أو املصنع أو املربمج جنائي ًا عىل اجلريمة بصورة غري عمدية،
وهو ما يتطلب وجوب إثبات العالقة بني وقوع اجلريمة عن طريق نظام الذكاء االصطناعي واخلطأ
غري العمدي يف حق اجلاين( ،)114فالفرض يف هذه احلالة هو إمهال حمض من جانب املربجمني أو
املستخدمني ،الذين قد ترصفوا بإمهال أو فشلوا يف الترصف ،ومن ثم ال يوجد ما يمنع من تقرير
مسئوليتهم اجلنائية عن جرائم غري عمدية قوامها اإلمهال والتقصري يف أداء الواجبات املقررة
عليهم ،مما أدى الرتكاب نظام الذكاء االصطناعي جلريمة أو جرائم حمددة.
( )113د .أمحد عوض بالل ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص 682ومابعدها؛ د .عبد العظيم مريس وزير ،القسم العام،
مرجع سابق ،ص 410ومابعدها؛ د .حامد راشد ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص.233
( )114د .مهام القويص ،املرجع السابق ،ص.93
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ويميز البعض( )115يف شأن جرائم الذكاء االصطناعي بني صورتني من اجلرائم ،األوىل هي
اجلرائم التي تقع نتيجة خطأ برجمي أو ثغرة موجودة يف نظام الذكاء االصطناعي ،ناجتة عن أن
الكود الربجمي لآللة مل يكن كافي ًا لتوقع مجيع االحتامالت ،أو أن تكون اجلريمة املرتكبة قد
وقعت عن طريق سوء ترصف املالك ،أو تدخل طرف خارج ،من أجل اخرتاق اآللة
واستعامهلا كأداة يف ارتكاب جريمته ،ففي هذه األحوال تتحقق املسئولية جتاه األشخاص
الطبيعية املتسببة يف وقوع اجلريمة .أما الطائفة الثانية ،فهي املتعلقة بتطور القدرات الذاتية
ألنظمة الذكاء االصطناعي ،والتي يكون فيها هذا النظام قادر ًا عىل التعلم وتطوير نفسه واختاذ
قرارات ذاتية منفردة خارجة عن النظام الربجمي املوضوع هلا ،ففي هذه احلالة يكون السلوك
املجرم نابع ًا عىل إرادة حرة دون تدخل برجمي من املصنع ،ويكون من املجايف للعدالة مساءلة
املربمج عن خطأ ارتكبه نظام الذكاء االصطناعي.
تساؤل عن طبيعة املسئولية اجلنائية ملستخدم نظم الذكاء االصطناعي ،وهل هي مسئولية
مبارشة أم مفرتضة؟ ،وهل يمكن إحلاق مسئولية الشخص مستخدم نظم الذكاء االصطناعي
بمسئولية اآللة املسرية ذاتي ًا عن الفعل؟ والواقع أن تصور ذلك غري قائم بالنظر إىل أن املسئولية
املفرتضة تفرتض حتقق املسئولية اجلنائية لشخص آخر ،وهو فرض غري متوافر بالنظر إىل عدم
تقرير املسئولية اجلنائية ملثل هذه اآلالت ،ومن ثم ال يمكن القول بأن مسئولية اإلنسان اجلنائية
عن جرائم الذكاء االصطناعي هي مسئولية مفرتضة ،أم أن املسئولية تنقل بشكل آيل من اآللة
إىل اإلنسان لتتحقق مسئوليته عن اجلريمة املرتكبة من هذه النظم أو التطبيقات.
وعىل خالف هذا الرأي يرى البعض( )116وجوب حتول املسئولية اجلنائية املبنية عىل اخلطأ
إىل املسئولية املبنية عىل حتمل املخاطر ،ومن ثم يرى الرأي السابق أن تأسيس مسئولية املالك
أو املستخدم عىل فكرة املسئولية املفرتضة بالنسبة للجرائم التي ترتكب عن طريق الذكاء
( )115دُ .ييى دهشان ،املرجع السابق ،ص.21
( )116دُ .يي الدهشان ،املرجع السابق ،ص39؛ د .أمحد إبراهيم ،مرجع سابق ،ص ،101ومن الفقه املقارن ،انظر:
Gabriel Hallevy. (2010). “The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities – from Science
Fictions to Legal Social Control”, Akron Law Journal, 4(2), p.132; Rafael, Calvo, Sidney K. D’Mello,
Jonathan Gratch & Arvid Kappas, The Oxford Handbook of Affective Computing (1st edn, Oxford
2015), p.176.
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االصطناعي الذي يقع يف حوزته ،وبالتايل يقع عليه العبء يف إثبات انتفاء مسئوليته ،ويؤسس
بعض أنصار الرأي السابق هذه املسئولية املفرتضة وفق نموذج مسئولية االحتامل الطبيعي،
الذي تناوله غابريل هاليفي ،والذي ذهب إىل إمكان مساءلة املربمج أو املستخدم إذا كانت
اجلريمة املتحققة نتيجة طبيعية وحمتملة لسلوك كيان الذكاء االصطناعي ،ويفرتض هذا الرأي
قدرة املربجمني أو املستخدمني عىل توقع ارتكاب املخالفات املحتملة من قبل كيان الذكاء
االصطناعي ،ومن ثم إمكان مساءلة أي شخص عن جريمة الذكاء االصطناعي إذا كانت
نتيجة طبيعية وحمتملة هلذا السلوك ،ويتطلب هذا النموذج لتأسيس املسئولية عىل أساس
االحتاملية الطبيعية أن يكون املربمج أو املستخدم يف حالة عقلية مهملة وليس أكثر ،ومن ثم ال
يطلب من املربجمني أو املستخدمني معرفة أي ارتكاب قادم جلريمة ما نتيجة نشاطهم ،ولكن
يطلب منهم معرفة أن هذه اجلريمة هي نتيجة حمتملة ألفعاهلم ،حيث يكونون مسئولني عن
اجلريمة املحتمل وقوعها مستقب ً
ال عىل الرغم من أهنم مل يكونوا عىل علم هبا بالفعل.
رابع اا -مسئولية الغري عن جرائم الذكاء االصطناعي:يقصد بالغري أي شخص غري
األشخاص املرتبطة بنظام الذكاء االصطناعي عىل النحو السابق بيانه ،وهذا الغري قد يكون
رشيك ًا ألحد األشخاص املرتبطة بنظم الذكاء االصطناعي كاملربمج أو املستخدم ،وقد يكون
ال مستق ً
فاع ً
ال عنهم ،وهو ما سوف نتناوله عىل النحو التايل-:
أ -مسئولية الغري بصفته رشيك اا يف اجلريمة:يعرف الفقه اجلنائي نظرية الفاعل املعنوي
للجريمة ،والتي يقصد هبا الشخص الذي يسخر غريه يف تنفيذ اجلريمة ،فيكون بمثابة آلة أو
أداة يستعني هبا هذا الشخص يف حتقيق العنارص التي يقوم عليها كيان اجلريمة ،فالفاعل املعنوي
هو من ينفذ اجلريمة بواسطة غريه ،فهو مل يستخدم أعضاء جسمه ،وإنام استعان بغريه الذي
كان أشبه بآلة يوجهها الفاعل املعنوي( ،)117ومن أمثلة الفاعل املعنوي ،من ُيرض عىل
اجلريمة شخص ًا غري أهل للمسئولية اجلنائية كاملجنون ،أو شخص ًا غري مميز كالطفل ،أو شخص ًا

( )117د .حممود نجيب حسني ،املسامهة اجلنائية يف الترشيعات العربية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1992 ،ص154؛
د .فوزية عبد الستار ،املسامهة األصلية يف اجلريمة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،1967 ،ص.340
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حسن النية( ،)118ويرجع األساس يف تقرير هذه النظرية إىل أن املرشع قد ساوى بني الوسائل
التي يتصور أن يستعني هبا اجلاين يف ارتكاب اجلريمة ،فالقانون ال يميز بني األدوات التي
يستخدمها اجلاين يف إتيان جريمته ،فال فرق أن تكون األداة مجاد ًا ،أو حيوان ًا ،أو إنسان ًا غري
أهل للمسئولية اجلنائية ،أو حسن النية ليس لشخصيته استقالهلا(.)119
ب -مسئولية الغري بصفته فاع ا
ال أصلي االلجريمة:يتناول

الباحثون()120

فرضية حصول

شخص ما بطريقة ما عىل األكواد اخلاصة بتشغيل كيان الذكاء االصطناعي ،أو استغالله لثغرة
يف نظام الذكاء االصطناعي ،سواء أكان ذلك بإمهال من املالك أو املستخدم أو املصنع ،أو دون
ذلك ،وقيامه عرب استخدام هذه األكواد بالدخول إىل برناجمه أو نظامه وتوجيهه الرتكاب
جريمة ما ،بعيد ًا عن سيطرة املالك أو املستخدم ،ويف هذه احلالة يسأل هذا الغري بصفته فاع ً
ال
أصلي ًا عن اجلريمة املرتكبة من جانب كيان الذكاء االصطناعي.
املسئولية عن فعل الغري :عرف املرشع املرصي بعض احلاالت التي تثري مشكلة املسئولية
عن فعل الغري ،كاملسئولية التتابعية يف جرائم النرش يف الترشيع الفرنيس ،وهي إحدى صور
املسئولية عن فعل الغري ،ويثار التساؤل عن مدى إمكان اعتبار املسئولية اجلنائية لألشخاص
هي مسئولية عن فعل نظم الذكاء االصطناعي (الغري) ،وجتدر اإلشارة إىل هجر القضاء اجلنائي
والترشيعات لفكرة املسئولية عن فعل الغري ،ومسئولية الشخص جنائي ًا عن أعامل تابعيه ،حيث
تقرر القواعد العامة للقانون اجلنائي أنه ال يكفي لتوافر املسئولية اجلنائية لشخص معني ثبوت
إسناد فعل أو امتناع معني إليه ما مل يكن هذا الفعل وليد إرادة حرة تبعث هذا الفعل إىل
الوجود ،فهذه اإلرادة احلرة هي التي ينبعث منها القصد اجلنائي أو اخلطأ غري العمدي ،الذي
اقرتن بالفعل ،وال تكون اإلرادة حرة إال إذا كانت وليدة أهلية جنائية يعرتف هبا القانون ،وهي
( )118ومن الترشيعات اجلنائية التي عرفت نظرية الفاعل املعنوي الترشيع األملاين (م 1/25عقوبات) والترشيع
الكويتي (م 3/47من قانون اجلزاء) والترشيع العراقي (م 3/47عقوبات) ،والترشيع اإلمارايت (م3/44عقوبات)،
والترشيع اجلزائري (م 45عقوبات) ،والترشيع البحريني (م 43عقوبات).
( )119د .حممود نجيب حسني ،املسامهة اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.157
( )120دُ .ييى دهشان ،املرجع السابق ،ص.42
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اإلدراك أو التمييز ،وتعرب هذه األهلية عن قدرة صاحبها قانون ًا عىل توجيه إرادته إىل ما يالف
قانون العقوبات ،والواقع أن هذا األمر غري متوافر لدى اآللة املسرية ذاتي ًا ،ومن ثم ال يتحقق
بالنسبة هلا املسئولية اجلنائية املقررة للشخص الطبيعي ،فاآللة املسرية ذاتي ًا باستخدام الذكاء
االصطناعي تفتقد لألهلية اجلنائية التي تعتمد عىل توافر اإلدراك والتمييز(.)121
خامس اا -مسئولية الرشكة املصنعة لنظام الذكاء االصطناعي عن جرائمه :يف ضوء اعرتاف
القانون اجلنائي بمسئولية الشخص االعتباري يف بعض األحوال ،فإنه يمكن القول بجواز
مساءلة الرشكة املصنعة لنظام الذكاء االصطناعي عن جرائمه( ،)122ويشرتط لقيام مسئولية
الشخص االعتباري رضورة توافر رشطني-:
(األول) أن يكون ارتكاب اجلريمة بواسطة أحد أعضاء الشخص االعتباري أو أحد ممثليه.
(الثاين) أن يكون ارتكاب اجلريمة لصالح وحساب الشخص االعتباري.
ومن صور العقوبات اجلنائية التي جيوز تقريرها لألشخاص االعتبارية ،نذكر منها عىل
سبيل املثال :الغرامة املالية ،وإيقاف ترخيص مزاولة الشخص االعتباري للنشاط ملدة حمددة،
وإلغاء الرتخيص أو حل الشخص االعتباري ،ونرش احلكم عىل نفقة الشخص االعتباري.
ومن ثم يمكن القول بإمكان مساءلة الرشكة املصنعة جنائي ًا عن جرائم الذكاء االصطناعي؛
رشيطة إثبات أن وقوع اجلريمة كان بسبب خطأ املصنع.
سادس اا -حق الدفاع يف جرائم الذكاء االصطناعي:أثار البعض( )123بعض التساؤالت
حول كيفية مبارشة حق الدفاع يف حال ارتكاب نظام الذكاء االصطناعي جلريمة ما ،وعام إذا
( )121د .حممود نجيب حسني ،املسامهة اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.230
( )122ومن صور العقوبات املقررة لألشخاص االعتبارية ،نذكر منها عىل سبيل املثال :الغرامة املالية ،وإيقاف ترخيص
مزاولة الشخص االعتباري للنشاط ملدة حمددة ،وإلغاء الرتخيص أو حل الشخص االعتباري ،ونرش احلكم عىل نفقة
الشخص االعتباري.
( )123انظر :رأي كل من جون كينجستون الباحث بجامعة برايتون باململكة املتحدة وجابريل هاليفي الباحث بجامعة
أونو بالواليات املتحدة األمريكية ،حول املسئولية القانونية لربامج وتطبيقات الذكاء االصطناعي ،منشورة عىل موقع:
 MIT Technology Reviewعىل الرابطhttps://technologyreview.ae:
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كان يمكن للدفاع الدفع بامتناع املسئولية اجلنائية عن هذه اجلرائم ،فهل يمكن للربنامج الذي
ٍ
ٍ
خاطئ أن يدعي دفاعًا ً
مماثال للدفاع البرشي بحجة اجلنون؟،وهل يمكن للذكاء
بشكل
يعمل
االصطناعي املتأثر بفريوس إلكرتوين أن يدعي دفوع ًا مشاهبة لإلكراه أو السكر غري
االختياري؟ ،فهذه الصور من الدفوع ليست نظري ًة عىل اإلطالق ،ويستند الرأي السابق عىل
جرائم معلوماتيةبامتناع
إحدى القضايا يف اململكة املتحدة ،والتي دفع فيها املتهمون بارتكاب
َ
ٍ
ضارة (فريوسات) كانت مسئول ًة عن اجلريمة ،بينام
بربامج
مسئوليتهم بسبب إصابة أجهزهتم
َ
يف إحدى احلاالت األخرى ،دفع أحد املتهمني بجريمة تعطيل اخلدمة ،بأن برنامج طروادة هو
ً
مسئوال عن ذلك ،وأن الربنامج قد مسح نفسه قبل أن ُُي َّلل بوساطة التحليل اجلنائي،
من كان
وقد متكن الدفاع من إقناع هيئة املحلفني بتحقق هذا االحتامل بام ال يدع ً
جماال للشك(،)124
ويؤيد البعض( )125الرأي السابق ،مقرتح ًا منح الروبوت احلق يف اإلعفاء من العقاب ،إذا
حدث تدخل من مصدر خارجي أثر عىل سلوكه؛ كخضوعه لعملية اخرتاق لنظامه ،مما قد
يفقده القدرة الذاتية عىل التحكم يف أفعاله وترصفاته التي نتج عنها السلوك.
وقد تساءل البعض( )126عن مدى إمكان االعتداد بتوافر حالة الدفاع الرشعي للروبوت
أو كيان الذكاء االصطناعي حال تعرضه لالعتداء من أحد األفراد( ،)127ومن ثم الدفع بانتفاء
مسئوليته كتوافر سبب من أسباب اإلباحة ،حيث إن النصوص القانونية احلالية ال جتيز ذلك،
القتصار حق الدفاع الرشعي عىل حق اإلنسان يف الدفاع عن نفسه وماله ونفس ومال الغري
دون غريه ،فهذا احلق قارص عىل اإلنسان وال يمتد لآللة واحليوان ،ومن ثم ال جيوز لكيان
الذكاء االصطناعي االستناد إىل حالة الدفاع الرشعي عن نفسه أو الغري يف حالة اعتدائه عىل
( )124املرجع السابق.
( )125د .عبد التواب معوض الشوربجي ،دروس يف قانون العقوبات -القسم العام ،كلية احلقوق ،جامعة الزقازيق،
 ،2017ص176؛ دُ .ييى دهشان ،املرجع السابق ،ص.29
( )126دُ .ييى دهشان ،املرجع السابق ،ص.27
( )127تنص املادة  245عقوبات عىل أنه ":ال عقوبة مطلق ًا عىل من قتل غريه أو أصابه بجراح أو رضبه أثناء استعامل
حق الدفاع الرشعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غريه أو ماله" ،ويتضح من النص أن حق الدفاع الرشعي قارص عىل
اإلنسان فحسب ،انظر :د .عبد العظيم وزير ،القسم العام ،ص 620ومابعدها.
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أي إنسان ،كام أنه ال جيوز ألي شخص برجمة روبوت أو أي كيان يعمل بالذكاء االصطناعي
للدفاع عنه عند تعرضه العتداء ،نظر ًا لعدم متتع هذا الكيان بحق الدفاع الرشعي عن نفس
ومال الغري ،فهذا احلق قارص عىل اإلنسان فحسب ،دون غريه من الكيانات ،وعىل عكس هذا
الرأي ،يرى البعض إمكان ذلك؛ رشيطة أن تكون برجمة هذا الروبوت متطورة ،وقادرة عىل
املوازنة بني فعل االعتداء عىل صاحبه وبني سلوكه املتمثل يف الدفاع الرشعي عن صاحبه ،أما
إذا مل تصل برجمة الروبوت إىل هذا التطور،فال ُيق لإلنسان برجمة روبوت للدفاع عنه(،)128
وأنه يمكن التعرف عىل قدرات الروبوتات ومدى تطور نظم برجمتها من خالل الرشكات
املنتجة ،وملف التصنيع اخلاص به(.)129
سابع اا -العقاب عىل جرائم الذكاء االصطناعي:يثار التساؤل يف حال ارتكاب نظام الذكاء
االصطناعي جلريمة ما ،فمن الذي يعاقب عىل اجلريمة ،وما هو الشكل الذي ستتخذه هذه العقوبة؟،
فمعاقبة األفراد وإن كانت ال تثري أية مشاكل ،إال أن معاقبة نظم الذكاء االصطناعي والروبوت تثري
مشكلة يف التطبيق ،فهي آلة ولو كانت تتمتع بالذكاء االصطناعي(.)130
وتربز اإلشارة إىل أن هذه املسألة ما زالت حم ً
ال للخالف بني الفقه ،فالبعض قد ذهب إىل أن
املستقبل قد يشهد ثورة يف القانون اجلنائي بظهور الروبوت وأنظمة الذكاء االصطناعي ،حيث يرى
الرأي السابق أن التطور التكنولوجي يف هذا املجال قد يسفر عن تصنيع روبوتات فائقة الذكاء
تستطيع اختاذ قرارات دون االعتامد عىل اإلنسان ،ومن ثم يتوقع الرأي السابق حدوث تطور يف
قواعد املسئولية اجلنائية بام يسمح بتقرير عقوبات خاصة بمثل هذه األنظمة؛ ومن أبرز العقوبات
املقرتح تطبيقها عىل كيانات الذكاء االصطناعي-:
-1مصادرة اآللة التي تعمل بنظام الذكاء االصطناعي.
-2األمر بتدمريها كلي ًا أو جزئي ًا(.)131
( )128دُ .ييى دهشان ،املرجع السابق ،ص.27
( )129املرجع السابق ،ص.28
( )130املرجع السابق ،ص.8
( )131املرجع السابق ،ص.41
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-3وقف تشغيلها هنائي ًا أو جزئي ًا.
 -4وقف الربنامج أو النظام الذي يعمل بالذكاء االصطناعي املشغل هلا بشكل كيل أو
جزئي.
-5إعادة برجمته(.)132
ومن ثم من املتوقع أن نرى عقوبات ختص كيانات الذكاء االصطناعي عىل غرار العقوبات
املقررة لألشخاص املعنوية.
بينام يرى البعض( -)133بحق -أنه يف الوقت الراهن ،ال توجد أجوب ٌة هلذه األسئلة ،لكن قد
ال تُط َّبق املسئولية اجلنائية ،يف هذه احلالة جتب تسوية املسألة بالقانون املدين.
وخالصة القول يف مسألة العقاب عىل جرائم الذكاء االصطناعي أن تقرير جزاءات عن
هذه اجلرائم يتطلب إصدار ترشيعات جنائية جترم هذه األفعال وتقرر هلا عقوبات حمددة تطبيق ًا
ملبدأ الرشعية اجلنائية (الجريمة وال عقوبة إال بنص) ،ومن ثم فإن الفصل بني الرأيني السابقني
بيد املرشعني اجلنائيني ،وليس لنا إال االنتظار حتى يكون للمرشعني القول الفصل يف هذه
املسألة حتديد ًا.

( )132أمحد إبراهيم ،املرجع السابق ،ص.85
( )133انظر :رأي كل من جون كينجستون الباحث بجامعة برايتون باململكة املتحدة وجابريل هاليفي الباحث بجامعة
أونو بالواليات املتحدة األمريكية ،حول املسئولية القانونية لربامج وتطبيقات الذكاء االصطناعي ،منشورة عىل موقع
عىل الرابطhttps://technologyreview.ae:
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اخلاتــــمة
النتائج
 .1تطور نمط احلياة وسلوك البرش نحو التحول الرقمي واستخدام التقنيات احلديثة يف
كافة مناحي احلياة؛ األمر الذي يدفع إىل القول إىل دخول البرشية عرص الثورة الصناعية
الرابعة التي تقوم عىل أدوات من أبرزها إنرتنت األشياء والتوسع يف تطبيقات الذكاء
االصطناعي وتقنية البلوكتشني وانتشار العمالت املشفرة.
 .2انتشار استخدام العمالت املشفرة أوعز لبعض املجرمني استخدامها يف أنشطة اإلجرام
املنظم وعمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف شبكات اإلنرتنت املظلم.
 .3تباين موقف الدول ما بني مؤيد ومعارض الستخدام العمالت املشفرة.
 .4انتشار استخدامات الذكاء االصطناعي يف كافة جماالت احلياة ووقوع بعض احلوادث
التي تثري مسائل ختتص قواعد املسئولية اجلنائية املرتتبة عىل استخدامات الذكاء
االصطناعي.
 .5قصور قواعد املسئولية اجلنائية عن وضع إطار قانوين حاكم للتجاوزات اخلاصة
باستخدامات الذكاء االصطناعي.
التوصيات
.1

رضورة اإلعالن من جانب الدول عن موقف واضح منها بني إدراجها ضمن أدوات
النظام املايل واملرصيف للدولة ،أو اختاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع استخدامها والتعامل
معها.

.2

وجوب وضع إطار قانوين حمدد الستخدامات العمالت املشفرة ،سواء يف حال السامح
باستخدامها أو حظرها ،تنظي ًام لتعامالت األفراد هبا ،هبدف التصدي لالستخدمات
غري املرشوعة هلذه العمالت.

.3

توجيه نظر املرشع املرصي نحو وضع إطار متكامل لتجريم االستخدام غري املرشوع
للعمالت الرقمية واستخدامها يف عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،بالشكل
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الذي ُيقق مواجهة شاملة هلذه األنشطة غري املرشوعة ،ومن أبرز صور التجريم
املطلوبة جتريم حيازة العمالت املشفرة بقصد الرتويج ،ولو كانت هذه احليازة مفرتضة
أو افرتاضية ،وكذا جتريم أفعال رسقة العمالت املشفرة ،ورسقة طاقة آالت التعدين،
واالحتيال باستخدام العمالت املشفرة ،واستخدام العمالت املشفرة يف الفدية
اإللكرتونية ،هبدف مواجهة كافة صور التعامل واالستخدام هلذه العمالت املشفرة
خارج اإلطار القانوين املنظم الستخدامها.
.4

العمل عىل تبني اسرتاتيجية إعالمية متكاملة للتوعية بمخاطر استخدام العمالت
الرقمية واالستخدام اآلمن هلا يف حال تقنني وضعها عىل الصعيدين الدويل والوطني
وذلك بمشاركة كافة املؤسسات اإلعالمية املسموعة واملقروءة.

.5

دعوة املراكز البحثية الوطنية لتبني مدارسة معطيات الثورة الصناعية الرابعة ،هبدف
وضع إطار قانوين واقتصادي الستخدامها ،وتنظيم العديد من الفعاليات العلمية
والبحثية للتعمق يف مدارستها.

.6

توجيه نظر املجتمع الدويل نحو رضورة وضع إطار دويل حاكم الستخدام تقنيات
الذكاء االصطناعي عىل غرار اتفاقية بودابست ملكافحة اجلرائم املعلوماتية أو عىل أقل
تقدير تعديل االتفاقية املشار إليها ،بام يضمن وجود مثل هذه القواعد التي تنظم
استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي ،عىل أن تتضمن تعريف ًا دولي ًا موحد ًا للذكاء
االصطناعي.

.7

دعوة املرشع املرصي إىل وضع قواعد تنظم استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي،
وتقرر اجلزاءات املناسبة حال إساءة استخدامها ،أو عىل األقل تعديل أحكام قانون
مكافحة جرائم تقنية املعلومات بام يسمح بوضع إطار متكامل ملواجهة إساءة استخدام
معطيات الثورة الصناعية الرابعة ،ومن بينها تقنيات الذكاء االصطناعي.

.8

النظر نحو استحداث إدارة متخصصة يف جمال استخدامات نظم الذكاء االصطناعي
والتحول الرقمي ،وبصفة خاصة أجهزة العدالة اجلنائية (القضائية واألمنية) لتحقيق
مواجهة فعالة يف التعامل مع كافة صور إساءة استخدام هذه التقنيات املستحدثة من
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جانب اجلامعات اإلجرامية واإلرهابية ،وكذا قسم ملكافحة جرائم العمالت املشفرة
عرب اإلنرتنت بالتنسيق مع اجلهات الوطنية والدولية املعنية ،يف إطار تعزيز التعاون
الدويل القضائي واألمني.
.9

النظر نحو استحداث وحدة لدراسات التحول الرقمي والذكاء االصطناعي بالكيانات
العلمية والبحثية ومراكز األبحاث الوطنية ،إلجراء البحوث حول تفعيل سياسة
التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية التكنولوجية ،وإعداد الدراسات ذات الصلة
بتطبيقات الذكاء االصطناعي يف العمل األمني وبحث سبل تطبيقها عملي ًا بالتنسيق مع
اجلهات املعنية ،وإجراء دراسات متعمقة حول خمتلف القضايا واملوضوعات ذات
الصلة بجرائم تقنية املعلومات ،وموضوعات األمن السيرباين والتأمني ضد اهلجامت
السيربانية ،وتطوير قواعد البيانات الضخمة والتوسع يف تطبيقاهتا يف جماالت العمل
األمني ،وإجراء البحوث يف جماالت التطوير التكنولوجي فيام يتعلق بالعمل الرشطي
ملواكبة التقدم العلمي باستخدام األجهزة والوسائل الفنية والعلمية احلديثة.

 .10النظر نحو تدريس مقررات دراسية لطلبة اجلامعات تتناول معطيات الثورة الصناعية
الرابعة وأدواهتا املستحدثة من تطبيقات الذكاء االصطناعي والعمالت االفرتاضية
لتعريف الطلبة بالتطورات املتالحقة يف هذا املجال.
 .11استحداث إدارة للتدريب التكنولوجي بمؤسسات الدولة ختتص بالعمل عىل تنمية
السلوك التكنولوجي لألفراد من خالل تنظيم عدد من الدورات التدريبية التخصصية
تعتمد عىل املستجدات التكنولوجية والتعريف بمعطيات الثورة الصناعية الرابعة.
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 )10رشح قانون العقوبات -القسم اخلاص ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ط.1984 :
 )11املراجع املتخصصة:
 )12د .أمحد الضبع :إشكالية مواجهة اإلرهاب بني النظرية والتطبيق ،موسوعة الثقافة
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 )2د .أرشف توفيق شمس الدين :خماطر العمالت االفرتاضية يف نظر السياسة اجلنائية،
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. القاهرة، مؤسسة األهرام،2019  اكتوبر،226 العدد،العرص
:الوثائق والتقارير
 الذي عقد يف،) وثائق مؤمتر األمم املتحدة الرابع عرش ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائية1
 االجتاهات الراهنة: حلقة عمل بعنوان،202  أبريل27-20 ، اليابان،كيوتو
 ال سيام التكنولوجيات اجلديدة، والتطورات األخرية واحللول املستجدة،للجريمة
.بوصفها وسائل الرتكاب اجلريمة وأدوات ملكافحتها
" دراسة شاملة عن:) دراسة مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة بعنوان2
 وثائق مكتب األمم املتحدة املعني،2013  مسودة فرباير،"اجلريمة السيربانية
.2013، نيويورك،باملخدرات واجلريمة
 وثائق مكتب األمم املتحدة املعني،) دليل استخدام شبكة اإلنرتنت يف أغراض إرهابية3
.2013، نيويورك،باملخدرات واجلريمة

1) Anne BOULANGE, Carole JAGGIE, “Ethique, responsabilité et statut
juridique du robot compagnon : revue et perspectives”, IC2A : 13.
2) Charlotte WALKER-OSBORN, Paula BARRETT, “Artificial Intelligence:
the EU, Liability and the Retail sector”, Robotics Law Journal, 8 May 2017.
3) Cristono ALMONTE vs. AVERNA VISION & ROBOTICS, INC.
4) European Central Bank (1998), “Report on electronic money", Frankfurt,
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