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د. محمد عبد العزيز الخليفيأقــــوال

 إن واقعة اختراق موقع وكالة األنباء القطرية تعتبر 
الـــدول،  لــحــدود  فــي ذاتــهــا جريمة إلكترونية عــابــرة 
وهي تدخل في عداد الجرائم املنظمة التي تحكمها 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة لعام 
الــدول بمحاربتها والتعاون بكل  ٢٠٠٠، وهي تلزم 
أبعاده في مكافحتها وتتبع مرتكبيها ومعاقبتهم، 
التي تقف وراء ارتكابها املسؤولية  الــدول  وتحميل 
الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة.  وعــلــى الــصــعــيــد املــحــلــي، فهي 
أيــًضــا مــن الــجــرائــم املــنــصــوص عليها فــي القانون 
رقم ١٤ لعام ٢٠١٤ بإصدار قانون مكافحة الجرائم 
الثالثة منه على  املــادة  اإللكترونية، والــذي نص في 
أنــه "يعاقب بالحبس مــدة ال تــجــاوز ثــالث سنوات، 
وبالغرامة التي ال تزيد على (٥٠٠٫٠٠٠)  خمسمائة 
ألف ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من دخل 
عمًدا، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقًعا إلكترونًيا، 
أو نظاًما معلوماتًيا، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة 
الدخول  تــجــاوز  أو  أو جــزء منها،  تقنية معلومات 

الــتــواجــد بها بعد علمه  بــه، أو استمر فــي  املــصــرح 
بــذلــك". وُتــضــاعــف الــعــقــوبــة املــنــصــوص عليها في 
الــفــقــرة الــســابــقــة إذا تــرتــب عــلــى الــدخــول "إلــغــاء أو 
حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتالف أو تغيير أو نقل 
أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو 
املعلوماتي،  النظام  إلكترونية مخزنه في  معلومات 
أو  أو املستفيدين،  إلــحــاق ضــرر باملستخدمني  أو 
تــدمــيــر أو إيــقــاف أو تعطيل املــوقــع اإللــكــتــرونــي أو 
أو تغيير  املعلوماتية،  الشبكة  أو  املعلوماتي  النظام 
تــعــديــل محتوياته  أو  إلــغــائــه  أو  اإللــكــتــرونــي  املــوقــع 
انــتــحــال  أو  أو طــريــقــة اســتــخــدامــه  أو تــصــمــيــمــاتــه 
الــقــائــم عــلــى إدارتــــــه". وارتــكــاب  شخصية مــالــه أو 
املعلوماتية وجرائم  الجريمة  الجريمة ومنها  هــذه 
شبكات االتــصــال اإللكتروني عموًما يمثل خرًقا 
ملا أقرته األمم املتحدة ومنظمة اليونسكو واملنظمة 
االتــفــاقــيــة  إلـــى  الــفــكــريــة، إضـــافـــة  للملكية  الــعــاملــيــة 
الــتــي أقرها  الجريمة املعلوماتية  العربية ملكافحة 

وزراء العدل العرب عام ٢٠١٠. ويكون االختصاص 
في نظر هذه الجرائم أوال للقضاء الوطني في قطر 
التأكد من  قــواعــد االختصاص وذلــك بعد  بحسب 
ثانيا للقضاء  املتهم. ويكون االختصاص  شخص 
للمطالبة  إليه  اللجوء  تــوافــرت شــروط  الــدولــي متى 
بالتعويض عن األضرار املادية واألدبية التي تنجم 
عن ذلك. ومن جهة أخرى باعتبار أن ذلك الفعل قد 
انطوي على تزييف لبيانات وأقوال نسبت إلى أمير 
الدولة بغية اإلساءة إلى الدولة واإلضرار بعالقاتها 
الـــدولـــيـــة، ومـــا انـــطـــوى عــنــه مـــن تــهــديــد لــالســتــقــرار 
الدوليني إقليميا وعامليا، فإنه يمكن إثارة  والسالم 
ــن الـــدولـــي، والــنــظــر فـــي أن  ــام مــجــلــس األمــ ــر أمــ األمــ
يطلب منه عند اللزوم أن يدعو أطراف املشكلة إلى 
إلى  الــدولــيــة. إضــافــة  الــعــدل  عرضها على محكمة 
إثــارة املسألة أمام املنظمات الدولية ذات الصلة كال 
فيما يخصه: كاليونسكو واملنظمة العاملية للملكية 

الفكرية، ومنظمة االتصاالت الدولية. 
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