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 ملخص الدراسة 
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 ملخص الدراسة :

ذ أصبح اليوم االتصال سهال و إلقد أفرزت الثورة التكنولوجية تغريات كبرية على كافة اجملاالت ،       
تالشت احلدود ادلختلفة بني الدول و القارات ، فغدت سلتلف العمليات سهلة و على كافة األصعدة و 

ن ذلا جوانب سلبية ، من بينها جانب اجلرائم ادلرتكبة ينا أنو كما ذلا جوانب إجيابية فإلكن ال خيفى عل
جابة ذ نسعى يف حبثنا ىذا إىل اإلإجرائم االبتزاز االلكًتوين و ىو موضوع دراستنا ،  أمههما  و منعربىا 

على سؤالنا الرئيسي : كيف تؤثر جرائم االبتزاز على الفتيات اجلامعيات ؟ و قد متحورت تساؤالت الدراسة 
 يت :حول ما يأ

 ىل تقبل الفتيات على ابراز خصوصياهتا دون حتفظ ؟ -
 ماىي الدوافع اليت جتعل الفتاة تقدم على نشر خصوصياهتا عرب مواقع التواصل ؟ -
 ىل أدى االنفتاح على اآلخر إىل تراجع القيم و بالتايل تنامي جرائم االبتزاز االلكًتوين ؟ -

صل األول خاص باجلوانب ادلنهجية ، الفصل الثاين عبارة تنا إىل ثالثة فصول ، الفو قد قمنا بتقسيم دراس
و بعدىا مدخل للجرمية االلكًتونية طاء حملة عن الشبكات االجتماعية مث عو بدأنا فيو بإطار النظري عن اإل
وفيو  جرائم االبتزاز من الناحية الشرعية و القانونية ، أما الفصل الثالث فيمثل اجلانب التطبيقي ذلا ، تناولنا

 نعرض النتائج و نناقشها و حنللها .

كأداة جلمع النصف موجهة   اعتمدنا يف ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي ، و استخدمنا ادلقابلة 
قامة اجلامعية سعيدي زلمد بتيارت تعرضن اإلبالبيانات حيث قمنا باستجواب فتيات جامعيات مقيمات 

شكالية الدراسة حول كيفية تأثري ىذه إرلموعة نتائج جتيب على  صلنا علىتزاز االلكًتوين و حتجلرائم االب
ذ أهنا حتبط من معنوياهتا و تفقدىا الثقة بالنفس ، حيث أن الفتاة و بثقتها التامة يف من تراسلهم ، إاجلرائم 

م أسباب جيعلها تقع ضحية لالبتزاز بشىت أنواعو ، كما خلصنا إىل أن االنفتاح على اآلخر يعد من أى
براز خصوصياهتا عرب ىذه ادلواقع دون حتفظ خاصة عرب إالوقوع يف فخ االبتزاز باعتبار أن الفتاة تقدم على 

ذ تفتح باب الدردشة حبثا عن العاطفة فتقع ضحية للذين يتصيدون الفرص حبثا إما عن ادلال أو إاخلاص ، 
 . اجلنس و ىذا ما ميكننا اعتباره سوء استخدام للتكنولوجيا 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمـة

 

 

 

 مقدمة : 

أفرز الفكر االنساين يف العقدين الرابع و اخلامس من القرن ادلاضي أعظم ما قدمتو احلضارة االنسانية           
و ىو الكمبيوتر ، شلا أسس دلرحلة جديدة ذات أذنية بالغة ، و اليت أحدثت تأثريا يف بنية اجملتمع خصوصا مع 

أكثر سالسة و أكثر مرونة ، و قد مشلت  ظهور االنرتنيت و الوسائط اجلديدة و اليت أسست حلقبة
استخدامات االنرتنيت يف ادلراحل األخرية سلتلف نشاطات االنسان يف كافة مناحي احلياة ، و قد بدأت آثارىا 
يف الربوز بشكل واضح يف رلال االتصاالت و تبادل األفكار ، شلا جعل احلدود اجلغرافية تتالشى ،و من 

 االنرتنيت ظهر نوع جديد للجرائم أال و ىي جرائم الكمبيوتر و االنرتنيت .خالل ىذا النشاط على شبكة 

مل يكن ليعلم سلرتعوا ىذه الوسائل من االنرتنيت إىل اذلاتف الذكي أنو يف يوم من األيام سوف         
و  تستعمل ىذه الوسائل يف االجرام ، حيث كان الغرض من ىذه االخرتاعات استعماذلا يف رلاالت عسكرية

، لكن مع الوقت اعتمد عليها يف مجيع اجملاالت احلياتية ، و لعل من أكثر أسباب ظهور ىذا النوع من 1حبثية 
 اجلرائم ىو التزايد الكبري يف عدد ادلستخدمني ذلذه الوسائل .

لشبكة تطورت اجلرمية ادلرتكبة عرب االنرتنيت بشكل رىيب يف ادلدة االخرية ، بسبب التطور ادلتسارع        
االنرتنيت ، و ىذا ما جعل ىذه الوسيلة أكثر مثالية دلمارسة سلتلف اجلرائم بعيدا عن أعني اجلهات األمنية ، 
حيث مكنت االنرتنيت العديد من اجملرمني و اجلماعات االجرامية من القيام بعدة أفعال غري مشروعة مستغلني 

و ىذا ما  2أدىن رلهود و بال خوف من العقاب . سلتلف التسهيالت اليت تقدمها ىذه الشبكة و ذلك بدون
هنا هتدد كل مستخدمي االنرتنيت أذ إدعا باذليئات ادلختلفة إىل التحذير من ىذا النوع من اجلرائم و خطورهتا 

 ، و قد أصبحت من أسهل الوسائل اليت يعتمد عليها مرتكيب اجلرائم .

ثة و اليت توافق ظهورىا مع التطورات التكنولوجية و حنن بصدد التحدث عن ىذه اجلرائم ادلستحد       
باحية و ىل جرائم مرتبطة باحملتوى و تتعلق باألفعال اإلإذ تتنوع إنتحدث بالقليل من التفصيل عن ىذه اجلرائم 

و االطالع  3غري األخالقية ، و جرائم متعلقة باألشخاص و األموال ، و تضم السرقة و االحتيال و التزوير ،
يانات الشخصية ، تليها ادلعلومات ادلضللة و الزائفة ، و أنشطة االعتداء على اخلصوصية ، إساءة على الب

                                                           

ول على تركي بن عبد الرمحن ادلويشر ، بناء دنوذج أمين دلكافحة اجلرائم ادلعلوماتية و قياس فاعليتو ، أطروحة مقدمة استكماال دلتطلبات احلص -1
  2، ص 3002درجة دوكتوراه الفلسفة األمنية ، كلية الدراسات العليا جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،

دلرتكبة عرب االنرتنيت ، مذكرة لنيل شهادة لنيل شهادة ادلاجيستري يف القانون ختصص القانون الدويل لألعمال ، كلية صغري يوسف ، اجلرمية ا -2
   2، ص  3002احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

، ص 3003العلوم السياسية و االعالم ، جامعة اجلزائر ،  ، كلية 30مليكة عطوي ، اجلرمية ادلعلوماتية ، حوليات جامعة اجلزائر ، العدد  -3
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 مقدمـة

 

 

 

رىاب استخدام ادلعلومات ، القرصنة ، بث البيانات من مصادر رلهولة ، احلصول على معلومات سرية ، اإل
 1االلكرتوين ، التشهري و االبتزاز و غريىا من اجلرائم .

صور اجلرمية االلكرتونية و كثرة تصنيفاهتا تبقى جرمية االبتزاز االلكرتوين من أخطرىا و رغم تعدد          
ذا كان من يتلقى إخاصة  امقلق اأكثرىا ضررا باألشخاص ، فتهديد الشخص بنشر خصوصياتو يعد أمر 

وضوع ، خصوصا و التهديد أنثى شابة يف مقتبل عمرىا و يف رلتمع جزائري زلافظ ، ذلذا ارتئينا دراسة ىذا ادل
أن الظاىرة بالغة االنتشار ، و مستمرة يف التفاقم خصوصا مع دخول اجليل الثالث و الرابع لالنرتنيت و اتساع 
نطاق الشبكة عرب كامل الرتاب اجلزائري ، و لعل تفاقم ىذا النوع من اجلرائم راجع إىل السهولة و ادلرونة اليت 

ا النوع من اجلرائم أحد أوجو االستخدام السيء للتكنولوجيات أصبح عليها االتصال اليوم ، و يعد ىذ
احلديثة.   خصوصا مع تنوع شبكات التواصل االجتماعي ، من فيسبوك ،انستغرام ، تويرت ، اليوتوب و التيك 

يف  توك و غريىا الكثري ، ىذا التنوع اذلائل يف االختيارت أدى إىل التنوع يف ادلنشورات و بالتايل سهولة الوقوع
 فخ اجلرائم على رأسها جرائم االبتزار .

و يف دراستنا ىذه نرغب يف الوصول إىل معرفة أسباب ىذه اجلرائم من أجل الوصول إىل مقرتحات          
ىذه اجلرائم ، من خالل نشر صور و فيديوىات و مقاطع صوتية و  نبغية تفادي االنزالقات اليت ترتتب ع

 ال أخالقية . صورا لدردشات تتضمن زلتويات

 اذ اعتمدنا ثالث زلاور أساسية :  فصولو قسمنا دراستنا ىذه إىل ثالث         

أذنية الدراسة يليها أىداف الدراسة مث أسباب مث  إشكالية الدراسة أوال : االطار ادلنهجي و يضم كل من 
اختيار ادلوضوع و اليت تنوعت بني أسباب ذاتية و أخرى موضوعية و بعدىا قمنا بتحديد ادلفاىيم فتحديد 

مث منهج البحث و األداة ادلستخدمة يف الدراسة و رلتمع البحث و رلاالت الدراسة ، رلاذلا الزمين و اجلغرايف 
 عينة الدراسة .

و يتضمن مقدمة للفصل مث تطرقنا إىل ماىية شبكات التوصل االجتماعي حيث مت انيا : االطار النظري ث
و أنواعها  االلكرتونية و رلاالهتا باجلرائم  تعريفها و احلديث عن نشأهتا و أىم الشبكات مث تطرقنا إىل التعريف

 . تطرقنا إىل جرائم االبتزاز من الناحية الشرعية و القانونيةمث 

بعد اكتمال عناصر حبثنا من جانب منهجي و آخر نظري و ضبط ىذه العناصر و  :ثالثا : االطار التطبيقي
اخلاصة يالدراسة و اليت تنري لنا الطريق لتحقيق أىداف حبثنا ، ننتقل إىل الدراسة ادليدانية حيث قمنا بإعداد 

                                                           

 . 01ص ، ادلرجع نفسو  مليكة عطوي ، -1



 مقدمـة

 

 

 

اإلقامة اجلامعية سعيدي زلمد بتيارت ، و الاليت ة الستجواب ثالثني فتاة جامعية مقيمة بلألسئلة ادلقاب قائمة
متثلن عينة حبثنا، و بعد ذلك قمنا بتجميع األسئلة يف جداول قصد تسهيل عملية التحليل للمقابالت ، ويف 
األخري نصل إىل استخالص نتائج دراستنا و خنتمها باحللول اليت قد تسهم يف التوعية مبخاطر عدم التزام 

   الوقوع ضحية االبتزاز االلكرتوين . اخلصوصية و بالتايل
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل األول                                                                                  اإلطار 
 المنهجي
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 : االشكالية  1-1

شبكات التواصل اأفرزت الثورة التكنولوجية اليت عرفتها اجملتمعات و تطور الوسائل االتصالية و ظهور 
عد ثورة وتاالجتماعي و اليت سبتاز باالنفتاح على االخر يف كل مكاف من العامل و اليت نقلت الواقع إىل ادلواقع 

ادلعلومات اليت يعيشها القرف الواحد و العشروف حقبة مل يشهد ذلا التاريخ البشري مثيال على مستوى االتصاؿ 
 .اذ انتقل العامل من زمن االتصاؿ الشفهي إىل االتصاؿ االلكًتوين 

الخرية ثورة الكًتونية أحدث التقدـ العلمي اذلائل يف رلاؿ تقنيات ادلعلومات و تدفقها يف العقود الثالثة او قد 
تطبق االف يف صبيع مناحي احلياة ، و أضحى من الصعوبة االستغناء عن خدماهتا الالزلدودة ،اذ شهدت 

فالطب اليـو أصبح أكثر تطورا و البحث العلمي و التسوؽ  األصعدةسلتلف اجملاالت تطورا مهما على صبيع 
ادلخًتعات العلمية و ما تقدمو من وسائل  األشرار... اخل ، و كطبيعة النفس البشرية حيث يستغل بعض 
اذلائلة ذلذه ادلستحدثات ، او استحداث  اإلمكانياتمتقدمة يف ارتكاب العديد من اجلرائم التقليدية مستغلني 

يرتبط هبذه التقنيات اليت تصري زلال ذلذه اجلرائم أو وسيلة الرتكاهبا و قد تزايدت  اإلجراـصور اخرى من 
على وجو اخلصوص ، بصورة أدت اىل بزوغ فجر ظاىرة اجرامية  األخريينه اجلرائم يف العقدين ىذ 1معدالت

 .االلكًتوين باإلجراـجديدة تعرؼ 

و قد تطور ىذا النوع من اجلرائم تطورا ملحوظا خصوصا مع تطور شبكات اجليل الثالث و الرابع لالنًتنيت و 
الوقت ، حيث اتسع اجملاؿ للقرصنة و اذلاكرز و حىت تزايدت أصبحت اذلواتف الذكية تالـز ادلستخدمني طوؿ 

نشاطات اجلماعات ادلتطرفة اذ شكلت خاليا الكًتونية الستقطاب ادلزيد من ادلناصرين ، و ال تقتصر ىذه 
الفرد يربز  و الف اجلرائم على ىؤالء فقط بل ىناؾ رلاالت اخرى تطورت فيها اجلرمية االلكًتونية تطورا بارزا .

برزت ىذه و دوف مراعاة خلصوصية رلتمعنا ادلعروؼ عنو خلفياتو الثقافية و الدينية ، ، وصيتو دوف ربفظ خص
السليب و االجيايب و برزت ظاىرة االبتزاز االلكًتوين و الذي يعد أحد ابرز انواع  بشقيهاتعددة ادلظواىر ال

ع، حيث أحدثت ىذه الظاىرة تصدعا اجلرائم االلكًتونية على رأس االىتمامات كوهنا مست عصب اجملتم
داخل االسر و أربكت ادلؤسسات احلكومية و سلتلف منظمات اجملتمع اذ أصبح من الصعب التحكم فيها 
خاصة على مستوى التهديد الذي يتم اما عن طريق االخًتاؽ للحسابات االلكًتونية ادلختلفة أو حىت عن 

  طريق الصور ادلرسلة من طرؼ االخرين.
                                                           

ونية و األمنية للعمليات ؿ حوؿ اجلوانب القانو اللكًتونية ، ادلؤسبر العلمي األالتحقيق و صبع االدلة يف رلاؿ اجلرائم ازلمد أبو العالء عقيدة ،  1
 .6442، ديب ، االمارات ،  62/42/6442إىل  62/40/6442نية ، أكادميية شرطة ديب ، مركز البحوث و الدراسات ، تاريح االنعقاد و االلكًت 
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جرائم التهديد و االبتزاز دلختلف الشرائح االجتماعية و لعل أقسى أنواع االبتزاز ىو   أىم أنواع اجلرائمتعد و 
ابتزاز االشخاص بفضحهم و نشر صور ذلم على االنًتنيت ،و من بينهم  الفتيات الشابات و ادلراىقات ، اذ 

و قد يؤدي األمر هبن اىل زلاوالت االنتحار تتعرض الكثري منهن إىل االبتزاز و التهديد للعديد من االسباب ، 
أو الطرد من ادلنازؿ و بالتايل التشرد أو احلبس و منعهن من شلارسة حياهتن الطبيعية إىل غري ذلك من 
التصرفات ادلختلفة اليت سبثل ردات فعل يف رلتمع جزائري زلافظ ، و الف الشابات ىن أكثر الفئات عرضة 

ذ ضلاوؿ معرفة إنا كاف اىل الشابات اجلامعيات باعتبارىن الواجهة البارزة يف اجملتمع للجرائم االبتزاز فاف توجه
 :مية و منو نطرح االشكالية االتيةثر النفسي و االجتماعي ذلذه اجلرائم عليهن و مدى تعاطيهن مع واقع اجلر األ

 .؟كيف تؤثر جرائم االبتزاز االلكًتوين على الفتيات اجلامعيات 

 الؿ االشكالية التساؤالت األتية :و ينبثق من خ

 ؟ىل تقبل الفتيات على ابراز خصوصياهتا بدوف ربفظ  -

 ؟ماىي الدوافع اليت ذبعل الفتاة تقدـ على نشر خصوصياهتا عرب مواقع التواصل  -

 ؟ىل أدى االنفتاح على اآلخر اىل تراجع القيم و بالتايل تنامي جرائم االبتزاز االلكًتوين  -

 على ىذه التساؤالت من خالؿ الفرضيات االتية : و قد أجبنا

 تقبل الكثري من الفتيات على ابراز خصوصياهتا دوف ربفظ عرب مواقع التواصل االجتماعي  -

 .الثقة باآلخر و حب الظهور ذبعل الفتاة تقدـ على نشر خصوصياهتا  -

 االبتزاز االلكًتوين. االنفتاح على االخر و تراجع القيم اجملتمعية أدى إىل تنامي جرائم -

 أهمية الدراسة :  1-2

تكمن أمهية دراستنا لظاىرة االبتزاز االلكًتوين يف  فهم األساليب و الطرؽ اليت تعامل هبا سلتلف الضحايا مع 
ىذه اجلرائم و ردود فعلهم ذباىها و مواقف سلتلف اذليئات االجتماعية منها ادلنظمات واجلمعيات ادلتعلقة 

االسرة ، و الشرطة و مؤسسة العدالة و اليت زبتلف من طرؼ آلخر و اليت تؤثر فيها عوامل ثقافية و بادلرأة و 
  خلفيات ايديولوجية و مكانة اجتماعية .
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 أهداف الدراسة : 1-3

  عرفة األسباب اليت ذبعل الفتاة تقع ضحية لالبتزازإىل مدراسة ىذا ادلوضوع ككل البحوث هندؼ من خالؿ 
، كما هندؼ إىل معرفة ق ذلذه الظاىرة اليت عصفت باجملتمع باعتبارىا ظاىرة تعنينا صبيعا تقدمي وصف دقيو 

الدوافع اليت ذبعل الفتاة تقدـ على نشر خصوصياهتا  على مواقع التواصل االجتماعي ، كما نسعى من خالؿ 
اآلخر دور يف تراجع  ىذه الدراسة إىل الكشف عن أكثر ادلواقع استخداما ، و معرفة ىل كاف لالنفتاح على

، كما هندؼ إىل طرح حلوؿ و اقًتاحات قد  القيم اجملتمعية و الدينية و انتشار جرائم االبتزاز االلكًتوين
 تساعد يف احلد من ىذه الظواىر .

 أسباب اختيار الموضوع : 1-4

 كأي دراسة انطلقنا يف حبثنا ىذا من عدد من االسباب ، أسباب ذاتية و أخرى موضوعية 

 األسباب الذاتية :  1- 4 – 1

تعرضنا شخصيا لنوع من ىذه اجلرائم من خالؿ اخًتاؽ حساب الفيسبوؾ و التعرض كذلك لالبتزاز بنشر  -أ 
 الصور .

رغبتنا اخلاصة يف تسليط الضوء على ىذه الظاىرة احلساسة يف اجملتمع و ذلك انطالقا من خلفيتنا  -ب 
 الفكرية كوننا نسويات و نسعى للدفاع عن ادلرأة و حقوقها .

  : يةاألسباب الموضوع 2- 1-4

نسعى لدراسة الظاىرة اليت برزت يف ظل الوسائط  باعتبارنا طلبة اتصاؿ صباىريي ووسائط جديدة ، -أ 
 اجلديدة و ىو جوىر زبصصنا .

كشف الستار على ىذه الظاىرة اليت تنامت بقوة يف أوساط اجملتمع و ادلسكوت عنها بشكل كبري يف   ب  
 ظل خصوصية رلتمعنا .
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 تحديد المفاهيم:  1-5

 جرائم االبتزاز االلكترونية : 1 -1-5

الاليت سبتلكن حسابات سلتلفة ابتزاز الشابات اجلامعيات بأنو  نقصد جبرائم االبتزاز االلكًتوين يف حبثنا ىذا  و
 .لفيديو ادلسجلة و الرسائل النصيةو هتديدىن بنشر سلتلف صورىن و زلادثات اعلى شبكة االنًتنيت 

 الجامعيات :  فتياتال 2 – 5 – 1

و سبتلكن حسابات سلتلفة سنة  24و  18رلموع الفتيات الاليت تدرسن باجلامعة و زبتلف أعمارىن ما بني 
 على شبكة االنًتنيت و تعرضن لالبتزاز االلكًتوين .

 تحديد مجاالت الدراسة : 6 – 1

 المجال الجغرافي : 1 -6 – 1

ة و قد مت اختيار االقامة اجلامعة سعيدي زلمد ىو ادلكاف او الرقعة اجلغرافية اليت جيري فيها موضوع الدراس
 .بتيارت للقياـ بالبحث

 المجال الزمني: 1-6-2

و بالتحديد خالؿ  2019-2018ىو الفًتة الزمنية اليت اجريت فيها الدراسة و اليت سبت يف ادلوسم اجلامعي 
 .شهر ماي 

 المجتمع البشري : 1-7

ىو رلتمع البحث الذي مت اختيار العينة منو للقياـ بالدراسة و ىن الطالبات ادلقيمات باالقامة اجلامعية  
 .طالبة  30و عددىن سعيدي زلمد تيارت 
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 منهج  البحث: 1-8

يعرؼ موريس أصلرس ادلنهج على انو رلموع اإلجراءات واخلطوات الدقيقة ادلتبناة من اجل الوصوؿ اىل 
،حيث يرى بعض الباحثني اف ادلنهج ىو الطريق ادلؤدي اىل الكشف عن احلقيقة يف العلـو بواسطة 1نتيجة

جيمع ىذا البحث بني نوعني من الدراسات االوىل وثائقية تتمثل يف صبع الوثائق  2طائفة من القواعد العامة 
يف اإلطار النظري  أما اإلطار  ادلتوفرة عن ادلوضوع دلعرفة الكتابات الواردة خبصوص الدراسة و اليت تتجلى

ادليداين التطبيقي فيهدؼ اىل معرفة حيثيات الظاىرة ادلدروسة من خالؿ رلموعة مؤشرات و متغريات و ذلذا 
ادلنهج الكيفي اذ يساعدنا ىذا ادلنهج يف التفاعل مع ادلبحوثني و الوصوؿ إىل ادلعلومات من اعتمدنا على 

عمل على كشفها و تشخيصها  و ربديد يصب على ظاىرة من الظواىر و اء يناستسق مصدرىا الطبيعي اذ ىو
 حليلي تالكيفي و الوصفي الادلنهج ،و قد كاف ىذا 3العالقة بني عناصرىا وصبع ادلعلومات الالزمة عن الظاىرة 

 .   مدعما بأداة ادلقابلة

 : األداة المستخدمة  9 – 1

اعتمدنا يف حبثنا على تقنية ادلقابلة كوسيلة لالتصاؿ بني الباحث وادلبحوث للحصوؿ على معلومات زبدـ 
،وتعد ادلقابلة احد اىم أدوات البحث العلمي الذين يقوموف 4الدراسة  دبوضوع اذلدؼ العلمي لألسئلة ادلتعلقة 

يقـو الباحث حبوار بينو و بني عينة الدراسة و  الباحثوف يف استخدامها يف أحباثهم العلمية و من خالؿ ادلقابلة
يكوف ىذا احلوار وجها لوجو و يقـو الباحث من خالؿ ىذا احلوار بطرح رلموعة من األسئلة اليت قاـ 
بإعدادىا بشكل مسبق  حوؿ موضوع الدراسة ومن شبة يستمع ألجوبة عينة الدراسة مث يقـو بتدوين ىذه 

ساعدة ادلبحوثني على فهم األسئلة واإلجابة عليها دل قابلة النصف موجهةأداة ادلواعتمدنا على 5األجوبة 
 .و دقة و لنًتؾ ذلن حرية االجابة و احلصوؿ على معلومات أكثر تفصيال بطريقة سليمة 

 

                                                           

 .282أضبد بن مرسلي ،مناىج البحث يف علةـ االعالـ ة االتصاؿ ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،بدوف طبعة ،ص 1

 05، ص 3،1977عبد الرضبن بدوي ، مناىج البحث، وكالة ادلطبوعات ، الكويت ، طبعة  2

 104اصلليزي،فرنسي،عريب،بريوت،دار العلم للماليني ،بدوف طبعة ،صأضبد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلـو االجتماعية ، - 3

4 - -Madlene Gravits ,Methode de sciences social,Dalloz,paris,1988,p319 

 .179،ص  192ودودة بدراف،تقسيم البحوث يف العلـو االجتماعية ،مركز البحوث و الدراسات السياسية ،جامعة القاىرة ،بدوف طبعة،  - 5
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 :مجتمع البحث  1-11

طالبة مقيمة  30عينة مقدرة بب شلثلنياللوايت تعرضن جلرائم االبتزاز االلكًتوين و عبارة عن رلموعة الطالبات 
 . باإلقامة اجلامعية سعيدي زلمد بتيارت

 عينة الدراسة : 

و ألننا توجهنا إىل الفتيات الاليت تعرضن جلرائم االبتزاز االلكًتوين فانو على ىذا األساس كانت عينة حبثنا 
 طالبة مقيمة باالقامة اجلامعية سعيدي زلمد ػ تيارت ػػ  30قصدية و سبثلت يف 

 الدراسات السابقة :  1-11

و ألف موضوع جرائم االبتزاز االلكًتونية ذو أمهية بالغة فاف ىناؾ دراسات تناولتو يف عدة جوانب قانونية و 
 دينية و من بني الدراسات اليت تطرقت لو نذكر : 

 الدراسة األولى :  1-11-1

منوذجا " دراسة مسحية لعينة من طالبات  االبتزاز االلكًتوين للفتاة عرب مواقع التواصل االجتماعي " الفيسبوؾ
قسم االعالـ و االتصاؿ مذكرو مقدمة الستكماؿ متطلبات شهادة ادلاسًت أكادميي زبصص تكنولوجيا 

و قد تناولت ىذه   2016/2017اجلامعية  ني مساف جويدة و مردؼ امياف للسنةاالتصاؿ اجلديدة   للطالبت
و قد حبثت ىذه الدراسة يف الدوافع و توعية دبخاطر ىذه الظاىرة الدراسة البحث يف أسباب االبتزاز و ال

احلاجات من استخداـ الفتاة للفيسبوؾ و ىل سعي الفتاة الشباع احلاجات العاطفية أف يوقعها ضحية االبتزاز 
يوقعها يف فخ االبتزاز االلكًتوين و البحث عن الطرؽ ادلناسبة و اذا ما كاف سوء استخداـ موقع فيسبوؾ 

، و قد توصلت ىذه الدراسة إىل العديد من ستخداـ الفتاة دلوقع فيسبوؾ و الوقاية من الوقوع ضحية االبتزازال
االستنتاجات تكمن يف أف دوافع الفتاة من خالؿ استخداـ فيسبوؾ ىو التواصل مع االصدقاء و الدردشة و 

للهروب من الواقع و بسبب احلرماف االطالع على ادلستجدات و تكوين عالقات كما أهنا تستخدـ الفيسبوؾ 
العاطفي و أف سعيها الشباع احلاجات العاطفية ميكن لو أف يوقعها ضحية لالبتزاز االلكًتوين ، كما كشفت 

 .ىذه الدراسة بأف سوء استخداـ الفتاة دلوقع فيسبوؾ جيعل منها ضحية لالبتزاز االلكًتوين 
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ع فيسبوؾ فتكمن يف : عدـ ارساذلا أو نشر صورىا و احلرص على أما عن الطرؽ ادلناسبة الستخداـ الفتاة دلوق
عدـ الثقة يف أشخاص غرباء عرب فيسبوؾ و عدـ الدردشة معهم يف مواضيع خاصة و ذبنب الضغط على 

 روابط رلهولة ، تأمني اجلهاز و ذبنب احملادثات الصوتية و تشغيل الكامريا يف اذلاتف أو احلاسوب .

 : نيةالدراسة الثا 1-11-2

عنونة بانتشار اجلرمية االلكًتونية ادلاسة باألشخاص يف البيئة اجلزائرية ،دراسة ميدانية لبعض مستخدمي و ادل
مقاىي االنًتنيت دبدينة ادلسيلة ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسًت يف علـو االعالـ و االتصاؿ زبصص 

، حبثت ىذه  2017اىيم لسنة لطيفة و الطالب قريشي احلاج العريب ابر  صحافة مكتوبة للطالبة شالح
الدراسة يف واقع انتشار اجلرمية اإللكًتونية ادلاسة باألشخاص يف البيئة اجلزائرية عرب االنًتنيت و من أىم أىداؼ 

ط و عادات ىذه الدراسة كانت التعريف خبطورة الظاىرة اليت تغزو رلنمعنا اجلزائري ، التعرؼ على أمنا
اجلرمية االلكًتونية استخداـ األشخاص لالنًتنيت يف البيئة اجلزائرية ، و التعرؼ على أىم صور و أشكاؿ 

الواقعة على األشخاص و ادلنتشرة يف البيئة اجلزائرية و تقدمي حلوؿ للحد من ىذه الظاىرة االجرامية و قد 
 علـو االعالـ و االتصاؿ و من بني أىم النتائج نذكر :خرجت ىذه الدراسة بنتائج مهمة زبدـ الرصيد ادلعريف ل

 أف ادلواقع اليت يتصفحها ادلستخدموف ىي مواقع ترفيهية و اليت تعترب كمتنفس ذلؤالء األفراد و يعترب الفيسبوؾ
من أىم ادلواقع اليت يرتادىا ادلستخدمني و أف خدمة الدردشة تستحوذ على أكرب قدر شلكن من االىتماـ بني 

شخاص يتعرضوف ذلذه اجلرمية بدرجة متوسطة و ىو ما ىل أف األإادلستخدمني ، كما خلصت ىذه الدراسة 
أيضا إىل ضرورة وجود سياسات و يتناىف مع قيم اجملتمع و الدين و يتسبب يف الكثري من ادلشاكل و خلصت 

ت االستخداـ اآلمن لالنًتنيت و عدـ الدخوؿ قوانني ردعية دلواجهة اجلرمية االلكًتونية ، و التوعية بآليا
للمواقع ادلشبوىة و أخذ احليطة و احلذر عند استخداـ االنًتنيت و عدـ وضع البيانات الشخصية و ادلعلومات 

 الغرباء . يف االنًتنيت و عدـ التواصل مع
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 ماىية شبكات التواصل االجتماعي :  2-1

 تعريف شبكات التواصل االجتماعي :  2-1-1

ىي عبارة عن مواقع على شبكة االنًتنيت توفر ؼبستخدميها فرصة للحوار و تبادؿ اؼبعلومات و اآلراء و 
األفكار و اؼبشكبلت من خبلؿ اؼبلفات الشخصية و ألبومات الصور و غرؼ الدردشة و غَت ذلك ، ومن  

و غَتىا و   facebook  ،twitter  ،youtoub  ،my spaceاألمثلة على ىذه الشبكات مواقع : 
الشبكة االجتماعية الرقمية ىي ؾبموعة ىوايات اجتماعية ينشؤىا أفراد أو منظمات لديهم روابط نتيجة 
التفاعل االجتماعي ، و ديثلها ىيكل أو شكل ديناميكي عبماعة اجتماعية ، و ىي تنشأ من أجل توسيع و 

 تفعيل العبلقات اؼبهنية ، أو عبلقات الصداقة .

 نشأة شبكات التواصل االجتماعي : 2-1-2

اىرة اجتماعية حديثة تقـو على عبلقات تفاعلية متزامنة أو غَت متزامنة بواسطة وسائل االتصاؿ التواصل ظ
الرقمي التفاعلي يتم خبلؽبا إرساؿ و استقباؿ اؼبعلومات بُت طرفُت أو عدة أطراؼ ، و تنشأ من أجل توسيع 

عبلقات الصداقة ، كما تطلق على الشبكات االجتماعية الرقمية عدة تسميات  و تفعيل العبلقات اؼبهنية أو
، الشبكات الرقمية االجتماعية ، الشبكات االجتماعية ، وسائل اإلعبلـ االجتماعية ،  2.0منها : الويب 

 1مواقع الشبكات االجتماعية .

 JOHN بارنز و يرجع أوؿ ظهور ؼبفهـو الشبكات االجتماعية إُف عاـ االجتماع جوف 

A.BARNES  فالشبكات االجتماعية بشكلها التقليدي تتمثل يف نوادي اؼبراسلة العاؼبية  1554عاـ ،
اليت كانت تستخدـ يف ربط العبلقات بُت األفراد من ـبتلف الدوؿ باستخداـ الرسائل اإلعتيادية اؼبكتوبة ، و 

ماعي ، و تطوير اؼبمارسات اؼبرتبطة بشبكاهتا ساىم ظهور شبكة االنًتنيت يف انتشار ظاىرة التواصل االجت
اليت تسمى وسائل اإلعبلـ االجتماعية عرب االنًتنيت اؼببنية على التطبيقات اليت ترتكز على على بناء شبكات 

 إجتماعية أو عبلقات اجتماعية بُت البشر من ذوي االىتمامات اؼبشًتكة ، أو النشاطات اؼبشًتكة .

االجتماعي اليت ظهرت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية على شبكة االنًتنيت ، يف كاف أوؿ مواقع التواصل 
يف العاـ نفسو ،   Geocitiesتبله موقع  1554سنة   The globe.comشكل ذبمعات ىو موقع 

بعاـ بعد ذلك حيث ركزت ىذه التجمعات على ربط لقاءات بُت األفراد للسماح   Tripodو تبلمها موقع 

                                                           
، دور شبكات التواصل االجتماعً فً تشكٌل الرأي العام لدى طلبة الجامعات ، مجلة دراسات  عبد الكرٌم علً الدبٌسً ، زهٌر ٌاسٌن الطاهات - 1

 58،  57، ص  1422،  2، العدد 34العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة ، المجلد 
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ل من خبلؿ غرؼ الدردشة ، و تشارؾ اؼبعلومات و األفكار الشخصية حوؿ مواضيع ـبتلفة ؽبم بالتفاع
باستخداـ وسائل شخصية للنشر عرب الصفحات ،و ىو األساس الذي قامت عليو اؼبدونات ، يف حُت قامت 

اـ ع  Classmate.comبعض التجمعات بربط األفراد من خبلؿ عناوين بريدىم االلكًتوين و أمهها موقع 
عاـ   SixDegress.com، الذي يهتم بربط االتصاؿ بُت زمبلء الدراسة السابقُت ، و موقع  1555
، الذي يركز على الروابط غَت اؼبباشرة ، اؼبلفات الشخصية للمستخدمُت ، الرسائل اؼبتبادلة اؼبدؾبة  1557

الجتماعي تقـو أساسا مناذج ـبتلفة من شبكات التواصل ا 1555ضمن قائمة أصدقاء ، كما ظهرت عاـ 
 على الثقة و الصداقة ، حيث مشلت التحديثات منح اؼبستخدمُت سلطة التحكم يف اؼبضموف و االتصاؿ .

بلغت شعبية شبكات التواصل االجتماعي الرقمية عرب العاَف ذروهتا  2004و  2002و خبلؿ الفًتة ما بُت 
، مث تبله  2003عاـ   Friendsterؽبا موقع من خبلؿ ظهور ثبلثة مواقع اجتماعية تواصلية ، فكاف أو 

األكثر شعبية من بينها  My spaceحيث كاف موقع  2005عاـ   Beboو موقع   My spaceموقع 
ليجمع  2004عاـ   Mark Zuckerbergالذي أنشأه مارؾ زوكربَتج   Facebookكما برز موقع 

زمبلءه يف جامعة ىارفارد األمريكية ، و أصبح بسرعة أىم ىذه اؼبواقع االجتماعية ال سيما بعد انفتاحو على 
 1األفراد خارج الواليات اؼبتحدة .

 أنواع الشبكات االجتماعية :  2-1-3

لتواصل االجتماعي بُت و ىي الشبكات اليت أنشأت من أجل الًتفيو و اشبكات التنشئة االجتماعية :  – 1
األعضاء و غالبا ما تستخدـ للعثور و عرض قوائم األصدقاء اؼبوجودة على الشبكة ، مثل الفيس بوؾ ، و 

 ماي سبيس .

و ىي الشبكات اليت تستخدـ من أجل إجياد عبلقات جديدة ، و تضم شبكات التواصل االجتماعي :  –2
 . Linkedinعددا كبَتا من أظباء اؼبستخدمُت غَت اؼبعروفة مثل 

و ىي وسيلة ؼبساعدة اؼبستخدمُت على إجياد نوع معُت من اؼبعلومات الشبكات االجتماعية لإلبحار :  -3
تصاؿ ، و قوائم توفَت سبل الوصوؿ إُف اؼبعلومات ، و أو اؼبصادر ، كما تستخدـ من أجل نشر قوائم اال

 .  Diggاؼبوارد اؼبرتبطة هبا مثل موقع 

 كما تصنف شبكات التواصل االجتماعية الرقمية تبعا للوسائل اليت تستخدمها على النحة اآليت :

                                                           
 . 64، 58، ص المرجع نفسهعبد الكرٌم علً الدبٌسً ، زهٌر ٌاسٌن الطاهات ،  - 1
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 الشبكات االجتماعية العامة مثل فيسبوؾ و ماي سبيس  -

 يا اؼبدونات مثل سكاي بلوغ و ويكيبيد -

، و اؼبوسيقى مثل  Flik Rأدوات التشارؾ لتسجيبلت الفيديو مثل اليوتوب ، و الصور مثل   -
Deezer . 

 .  Windows live Messengerأدوات الدردشة مثل اؼبنتديات ، نظم اؼبراسلة اآلنية  -

 .  Ningمنصات إنشاء الشبكات االجتماعية مثل  -

 .  Twitxrو اؼبواقع اؼبشتقة منها مثل   Twitterوسائل اإلشهار الصغَتة  -

 1إضافة إُف غَتىا من اؼبواقع األخرى اليت تربط شعوب العاَف ربت موضوع مشًتؾ .

 الجريمة االلكترونية: 2-2

 :تعريف الجريمة االلكترونية  1 -2-2

 عرؼ بعض الفقهاء اعبردية اؼبرتكبة عرب االنًتنت بأهنا: 

اغباسب اآلِف الرقمي وشبكة االنًتنت بطريقة مباشرة أو غَت »إجرامي تستخدـ فيو التقنية االلكًتونية  نشاط
 مباشرة كوسيلة لتنفيذ الفعل اإلجرامي اؼبستهدؼ. 

 بصياغة أخرى عرفها البعض األخر بأهنا : 

ية كوسيلة مساعدة الرتكاب جرائم االنًتنت تعٍت جرائم الشبكة العاؼبية اليت يستخدـ اغباسب وشبكاتو العاؼب
 2االحتياؿ وغسل األمواؿ وتشويو السمعة والسب. ،جردية مثل استخدامو يف النصب 

والتقنية اغبديثة اؼبتمثلة يف ،نعرؼ جرائم االنًتنت على أهنا تلك اعبرائم الناذبة عن استخداـ اؼبعلوماتية 
ربقق عوائد مالية ضخمة يعاد ضخها يف أنشطة إجرامية هبدؼ اف  االنًتنت يف أعماؿ و الكمبيوتر و

االقتصاد الدوِف عرب شبكة االنًتنت باستخداـ النقود االلكًتونية أو بطاقات السحب اليت ربمل ارقاما سرية 
أو تداوؿ األسهم او فبارسة األنشطة التجارية عرب ىذه الشبكة ، وقد عرب خرباء اؼبنظمة ،بالشراء عرب االنًتنت 

                                                           

، المرجع نفسه  ، زهٌر ٌاسٌن الطاهات ، دور شبكات التواصل االجتماعً فً تشكٌل الرأي العام لدى طلبة الجامعات ، عبد الكرٌم علً الدبٌسً  - 1 
 .62، ص  1422

المٌة ، ود اإلسنورة بن عبد هللا بن محمد المطلق ، إبتزاز الفتٌات ، إبتزاز الفتٌات أحكامه و عقوبته فً الفقه اإلسالمً ، جامعة اإلمام محمد بن سع - 2
 . 3الشرٌعة ، ص 
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االقتصادي عن جردية االنًتنت بأهنا كل سلوؾ غَت مشروع و مناؼ لؤلخبلؽ أو غَت  األوروبية للتعاوف
 مسموح بو يرتبط باؼبعاعبة اآللية للبيانات أو  بنقلها. 

تعترب جرائم االنًتنت من ىذا اؼبنطلق أي فعل يرتكب متضمنا استخداـ اغباسب اآلِف أو الشبكة اؼبعلوماتية  
 مشروع. أو دبعٌت آخر ىي كل فعل غَت 

االتساع ألنو  يكوف علم تكنولوجيا اغباسبات بقدر كبَت الزما الرتكابو ويعترب ىذا التعريف بالغ العمومية و
 يدخل فيو كل سلوؾ ضار باجملتمع يستخدـ فيو اغباسب اآلِف .

 كما عرفت اعبردية اؼبرتكبة على االنًتنت على النحو التاِف :

وإساءة استخداـ ،اعبردية الناصبة عن إدخاؿ بيانات مزورة يف األنظمة اعبردية اؼبرتكبة عرب االنًتنت ىي 
 .الكمبيوتر 1اؼبخرجات إضافة إُف أفعاؿ أخرى تشكل جرائم اكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل

 حيث وصفت اعبردية اؼبرتكبة عرب االنًتنت بأهنا :"كل تصرؼ غَت سايرت منظمة األمم اؼبتحدة ىذا االذباه،
 2مشروع من اجل القياـ بعمليات الكًتونية سبص باألنظمة اؼبعلوماتية واؼبواضيع اليت تعاعبها ".

 :خصائص الجريمة االلكترونية  2 -2 -2 

تتحدى اغبدود اعبغرافية للدوؿ ، أهنا جرائم عابرة للقارات ،ألنو مع انتشار شبكة  أهناأوال :جردية عاؼبية :دبعٌت 
و االنًتنت ، أمكن ربط أعداد ىائلة الحصر ؽبا من اغبواسيب عرب العاَف هبذه الشبكة ، االتصاالت  العاؼبية 

 3ديكن أف يكوف اعباين يف بلد واجملٍت عليو يف بلد أخر 

ثانيا :جرائم صعبة اإلثبات :صعوبة متابعتها و اكتشافها ، حبيث ال تًتؾ أثرا ، فهي ؾبرد أرقاـ تتغَت يف 
اعبرائم االلكًتونية مت اكتشافها بالصدفة ، وبعد وقت طويل من ارتكاهبا ، ويبلحظ أف  السجبلت،فمعظم

اعبرائم اليت َف تكتشف  ىي أكثر بكثَت من تلك اليت كشف عنها على أساس أهنا تفتقر إُف الدليل اؼبادي 
خاصة يتعذر على التقليدي كالبصمات، كما يصعب االحتفاظ الفٍت بآثارىا إف وجدت ، وربتاج ػبربة فنية 

التعامل معها ، ألهنا تعتمد على قمة الذكاء اؼبصحوب باػبداع و التضليل بدس  أواحملقق التقليدي مناؽبا 

                                                           
 . 21محمد عبٌد الكعبً ، الجرائم الناشئة عن االستخدام غٌر المشروع لشبكة االنترنٌت ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، ص  - 1

نيل درجة الدوكتوراه يف القانوف ، االنًتنيت (، أطروحة لغازي عبد الرضباف ىياف الرشيد ، اغبماية القانونية من جرائم اؼبعلوماتية )اغباسب و  - 2
 .81، ص 1443اعبامعة االسبلمية يف لبناف ، كلية اغبقوؽ ، 

 35ص ، 1445، د ط ، دار الكتب والوثائق اؼبصرية ، مصر ،  شرح التحقيق اعبنائي الفٍت والبحث اعبنائيعبد الفتاح مراد،  3
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برامج   أو وضع كلمات سرية و رموز تعوؽ الوصوؿ إُف الدليل ، و قد يلجا مرتكبها لتشفَت التعليمات ؼبنع 
 1وجود اي دليل يدينو

انت اعبردية التقليدية ربتاج إُف ؾبهود عضلي يف ارتكاهبا كالقتل والسرقة وغَتىا إذا ك ثالثا جرائم ناعمة :
،فاعبرائم االلكًتونية ال تتطلب أدىن ؾبهود عضلي فبكن بل تعتمد على اجملهود الذىٍت احملكم ، والتفكَت 

كة على أساس أف اعباين العلمي اؼبدروس القائم عن معرفة علمية فبتازة باغباسب اآلِف ، والتعامل السليم بالشب
ولكنو يقًتؼ ىذا النوع من اعبرائم بدافع اللهو أو جملرد ،يف اعبرائم االلكًتونية ىو إنساف متوافق مع اجملتمع 

 2إظهار تفوقو على آلة الكمبيوتر أو على الربامج اليت يشتغل هبا ، وأكيد لتحقيق مصلحة ما 

 رابعا :عدـ التبليغ: عند وقوع اعبردية بواسطة االنًتنت  قبد أف بعض اجملٍت عليهم  

ديتنعوف عن إببلغ السلطات اؼبختصة خشية على السمعة واؼبكانة ، وعدـ اىتزاز الثقة يف كفاءهتم ، خاصة إذا  
وص اؼبتعلقة جبرائم اغباسوب كاف كياف أو ىيئة معينة وقد اقًتح يف الواليات اؼبتحدة األمريكية باف تفرض النص

التزاما على عاتق موظفي اعبهة اجملٍت عليها باإلببلغ عما يقع عليها من جرائم مىت وصل إُف علمهم ذلك مع 
 3تقرير جزاء يف حالة إخبلؽبم هبذا االلتزاـ 

 :لكترونية اإل مجاالت الجريمة 2-2-3

 :أنواع الجريمة االلكترونية 

 ويشمل وليس حصرا على 

يب اؼبعلومات وإساءة استخدامها:ويشمل ذلك قواعد اؼبعلومات اؼبكتبات ف سبزيق الكتب ربريف زبر  -2
 اؼبعلومات ربريف السجبلت الرظبية ...اٍف

ذات العبلقة بالتطوير التقٍت او  أوالدراسات اؽبامة  أوسرقة اؼبعلومات :ويشمل بيع اؼبعلومات كالبحوث  -1
 تدمَتىا  أوزبريبها  أوالعسكري  أوالصناعي 

                                                           

 .23،24،ص1427جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،   لبيض عادؿ ،نزِف بشرى  إثبات اعبردية االلكًتونية، - 1  

 . 45، ص 1444مصطفى ؿبمد موسى ، أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية )ماىيتها ، مكافحتها (، دار الكتب القانونية ، مصر ، - 2

والوطنية ،الندوة اإلقليمية حوؿ اعبرائم  سيناء عبد  اهلل  ؿبسن ،اؼبواجهة التشريعية للجرائم اؼبتصلة بالكمبيوتر يف ضوء التشريعات الدولية - 3
 . 41ص 1446جواف 14-24اؼبتصلة بالكمبيوتر ،الدار البيضاء، اؼبملكة اؼبغربية،
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تزوير اؼبعلومات ويشمل الدخوؿ لقواعد يف النظاـ التعليمي وتغَت اؼبعلومات وربريفها مثل تغيَت عبلمات  -2
 الطالب 

تزييف اؼبعلومات وتشمل تغيَت يف اؼبعلومات على وضع غَت حقيقي مثل وضع سجبلت شهادات َف  -3
 تصدر عن النظاـ التعليمي وإصدارىا 

 األفرادالدخوؿ غبسابات  أو األفرادويشمل نشر معلومات ذات طبيعة خاصة عن  انتهاؾ اػبصوصية -4
 ونشرىا  األفرادااللكًتونية ونشر معلومات عنهم او وضع معلومات زبص تاريخ 

 1سرقة احملادثات عرب اؽباتف تشمل الدخوؿ لقواعد اؼبعلومات و التنصت و -5

 األفرادرفة ما يقـو بو وؿباولة مع،التجسس ويشمل اعًتاض اؼبعلومات  -6

اعبردية ونشرىا بشكل القصد منو  أوذات الصلة باالكبراؼ  أوالتشهَت ويشمل استخداـ اؼبعلومات اػباصة  -7
 وابتزازىم )وىو  موضوع حبثنا(  إليهم اإلساءة أو األفراداغتياؿ شخصية 

  والتجربةوخاصة ذات الطبيعة التطبيقية ، األكاددييةالسرقة العلمية للكتب العلمية  -8

 بيعها  أوسرقة االخًتاعات وخاصة يف اجملاالت العلمية الستخدامها   -24

و اغبصوؿ على منافع من خبلؿ زبريب ستخداـ أاالإساءة الدخوؿ غَت القانوين للشبكات بقصد  -22
 سرقة اؼبعلومات  أوالتجسس  أواؼبعلومات 

  أخرىبيعها مرة  أواستخدامها  ويشمل النسخ غَت القانوين للربؾبيات وقرصنة الربؾبيات  -21

 أرقاـاؼبعلومات ويشمل اعًتاض البيانات وخطفها بقصد االستفادة منها وخاصة  قرصنة البيانات و -22
 اغبسابات وكلمات الدخوؿ وكلمات السر  أرقاـ و االئتمانيةالبطاقة 

بشكل عاـ  ولئلناث ،لؤلطفاؿ"اعبنس السياحي" لؤلطفاؿوتشمل نشر صور خاصة  األطفاؿخبلعة  -23
 ونشر اعبنس التخيلي على الشبكات 

 فَتوسات لتدمَت البيانات من خبلؿ رسالة ملغومة الكًتونيا  إرساؿالقنابل الربيدية وتشمل  -24

                                                           
ة الدولٌة ، كلٌ ذٌاب موسى البداٌنة ، الجرائم االلكترونٌة ، المفهوم و األسباب ، الملتقى العلمً ، الجرائم المستحدثة فً ظل المتغٌرات اإلقلٌمٌة و - 1

 . 12، ص  1423العلوم االستراتٌجٌة ، عمان ، األردن ، 
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 لشبكة نشرىا على ا و تشمل اغبصوؿ على معلومات خاصة جدا و األسرار إفشاء -25

و اؼبالية او اؽباتف أىذا ناتج عن استخداـ غَت شرعي لبطاقات التسوؽ  االحتياؿ اؼباِف بالبطاقات و -26
 ...اٍف

رقاـ أاستخدامها يف االتصاالت الدولية او  اؽبواتف السرية و أرقاـواؼبتاجرة هبا وخاصة  األرقاـسرقة  -27
 بطاقات االئتماف 

 أواؼبهاتفة  أوالعكس من خبلؿ اؼبراسلة  و،ؼبضايقة من الذكور لئلناث التحرش اعبنسي ويقصد بو ا -28
  1احملادثة او اؼببلمسة

والتتبع بقصد فرض عبلقة ما ،و العكس تزاز وتشمل مبلحقة الذكور لئلناث االب اؼببلحقة و اؼبطاردة و -14
 لربيد االلكًتوين وإرساؿ الرسائلوذلك من خبلؿ استخداـ ا

واليت تؤثر على فرص ،االلكًتوين يشمل ميع اؼبكونات السالفة اذكر يف بيئة تقنية متغَتة  اإلرىاب -12
 اإلرىابيةأسلحتو وأىدافو ومن التكتيكات  و، اإلرىابمصادره ىذه التغَتات تؤثر على تكتيكات  و اإلرىاب

.2االلكًتوين باإلرىابما يعرؼ 

                                                           
 . 12، ص المرجع نفسه ذٌاب موسى البداٌنة ،  - 1
 . 13،  12، ص  المرحع نفسهذٌاب موسى البداٌنة ، الجرائم االلكترونٌة ، المفهوم و األسباب، الملتقى العلمً ، - 2
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 : إثباتهاطرق عبر االنترنت و  القطاعات التي تستهدفها الجريمة المرتكبة 2-2-4

دخلت ـبتلف  القطاعات إُف عاَف اؼبعلوماتية  خاصة بعد ظهور االنًتنت ، نظرا إُف اػبدمات الكبَتة اليت 
وخاصة باعتبارىا تضمن السرعة و تقليص الوقت و التكاليف ،إال انو باؼبقابل أصبحت عرضة ،تقدمها 

و نذكر من بُت ىذه القطاعات ، القطاع ،عرب االنًتنت   لكي تكوف ضحية من ضحايا اعبرائم اؼبرتكبة
 اؼباِف واؼبؤسسات العسكرية ،إُف جانب األشخاص الطبيعيُت .

 المؤسسات المالية واالقتصادية :-1

و البشرية ،مفهـو التجارة االلكًتونية لسهولة االتصاؿ بُت الطرفُت و إلمكانية اختزاؿ العمليات الورقية  أبد
و األىم ىو إجياد أسواؽ أكثر اتساعا ، ،و زبفيض  تكلفة التشغيل ،فضبل عن السرعة يف إرساؿ البيانات 

 .و نتيجة لذلك فقد ربولت العديد من شركات األعماؿ إُف استخداـ االنًتنت 

التجارة السابقة  واالستفادة من مزايا التجارة االلكًتونية ، كما ربوؿ تبعا لذلك  اػبطر الذي كاف يهدد
مرا ليس أليصبح خطرا متوافقا مع التجارة االلكًتونية فاالستيبلء على بطاقات االئتماف عرب االنًتنت  

 بالصعوبة  دبا كاف يف سابقو 

إنشاء مواقع  إُفاذبهت الكثَت من الشركات الكبَتة و الصغَتة على حد سواء وخصوصا يف الدوؿ اؼبتقدمة  
مبليُت البشر  أماـخدماهتا ،  وعرض منتجاهتا و،اإلعبلف   نت  بغرض الدعاية  وؽبا على شبكة االنًت 

 عشرين ساعة  و و األربع ضها للزائرين طواؿر تفتح أبواب معا ،متعدية بذلك حواجز اغبدود اإلقليمية ، و
النقدية  إضافة إُف سعة االنتشار  يوفر استخداـ االنًتنت يف اؼبعامبلت التجارية و يف كل أياـ األسبوع ،و

والتكلفة ،حيث تصل تكلفة اقباز العمليات التجارية عرب االنًتنت يف بعض األحياف إُف ػخفض العمالة 
 طبسة باؼبائة  فقط من تكلفة اقبازىا بالطرؽ التقليدية 

عل ىذه الشبكات نظرا  أصبح االعتماد على الشبكات اؼبعلوماتية شبو مطلق يف عاَف اؼباؿ و األعماؿ، فبا جي
  1ىدفا مغريا للمجرمُت ،وفبا يزيد من إغراء األىداؼ االقتصادية لطبيعتها اؼبًتابطة ػ وانفتاحها على العاَف

،والتشكيك يف صحة ىذه اؼبعلومات والتوقعات ،و اؼبالية ىو أهنا تتأثر بشكل ملموس باالنطباعات السائدة 
 .إُف نتائج مدمرة ،وإضعاؼ الثقة يف النظاـ االقتصادي  ديكن اف يؤدي،و زبزينها بشكل بسيط  أ

                                                           

مكافحة اعبرائم االقتصادية اليت ترتكب بواسطة اغباسب اآلِف ، الدورة التدريبية مكافحة اعبرائم االقتصادية ،   صاٌف بن سعد الصاٌف ، - 1
 . 41ص كلية التدريب ، قسم الربامج التدريبية ، الرياض ، 
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أسواؽ  خلل واسع يف نظم الشبكات اليت تتحكم بسرياف أنشطة اؼبصارؼ و إحداثيشمل ىذا الوضع 
أو  توقف جزئي  إحداثذلك ديكن   إُف إضافةونشر الفوضى يف الصفقات التجارية الدولية،  ،اؼباؿ العاؼبية

 1اإلعماؿ ،حبيث تتعطل األنشطة االقتصادية وتتوقف عن العمل . و،كلي يف منظومات التجارة 

:أصبح األشخاص الطبيعيوف أكثر ضحايا اعبرائم اؼبرتكبة عرب االنًتنت ، و  األشخاص الطبيعيون-2
لبلنًتنت ،فلم تعد ذلك راجع إُف التزايد اؼبستمر و الكبَت يف إعداد اؼبشًتكُت من خبلؿ الشبكة العاؼبية 

ف كثَتا من إاعبرائم اؼبرتكبة عرب االنًتنت مقتصرة  على القطاعات اؼبالية و العسكرية ، و بالتاِف ف
األشخاص يتعرضوف إُف جرائم النصب و السرقة و اإلتبلؼ و من الطبيعي أف تكوف شبكة االنًتنت اجملاؿ 

ر اؼبتعلقة بالناس  سواء كانوا أفراد عاديُت أو اػبصب الرتكاب تلك اعبرائم، حيث أصبحت مبليُت األسرا
 .يف مراكز معينة يف متناوؿ كل من يستطيع اخًتاؽ شبكة اؼبعلومات  اليت تنطوي على كل ىذه األسرار 

تعترب جرائم اإلتبلؼ عن طريق الفَتوسات من أكثر اعبرائم اليت يتعرض ؽبا األشخاص الطبيعيوف عرب الربيد 
وتعترب من أكثر ،ترب من أىم البوابات اليت يقفز منها القراصنة إُف أجهزة األشخاص الذي يع ،االلكًتوين

 .اعبرائم اليت يتعرض ؽبا األشخاص أيضا سرقة أرقاـ بطاقات االئتماف 

خَت مثاؿ على ذلك وقوع الكثَت من  يتعرض كذلك األشخاص عبرائم النصب على شبكة االنًتنت و
مستغلُت اغبادث اإلرىايب الذي حدث يف ،نصب من قبل أشخاص الشعب األمريكي ضحية عبردية ال

 الواليات اؼبتحدة األمريكية. 

،حيث قامت العديد من اعبهات بإنشاء عدة مواقع على 1422يف اغبادث عشر من سبتمرب يف سنة 
شبكة االنًتنت بغرض صبع التربعات للضحايا، وعلى ىذا األساس قامت الواليات اؼبتحدة  األمريكية 

 2بتحذير رعاياىا من الوقوع ضحايا لتلك العمليات اإلجرامية 

أذا كانت ىذه البيانات منظمة و  ،تشكل اؼبعاعبة اآللية للبيانات الشخصية خطورة أكثر على اغبياة اػباصة
 وحىت بوجو غَت مشروع ػين ديكن لكل مستعمل االنًتنت االطبلع عليها أمرتبطة بشبكة االنًتنت 

                                                           

 . 42،  41ص ، اؼبرجع نفسوصاٌف بن سعد الصاٌف ،  - 1

 83، ص  1442مج اغباسب اآلِف ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر ، اإلسكندرية ،مصر ، ؿبمد ؿبمد شتا ، فكرة اغبماية اعبنائية لربا - 2
. 
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واليت يتعرض ؽبا األشخاص الطبيعيوف ،تعد جردية انتهاؾ اغبياة اػباصة من أكثر اعبرائم شيوعا عرب االنًتنت 
، ومن أخطر صور ىذه اعبرائم تلك اليت تنطوي على اؼبعلومات اؼبخزنة يف اغباسب اآلِف بعد استغبلؽبا 

يف قياـ اعباين باؼبعاعبة  ألمور شىت خببلؼ اؽبدؼ الذي صبعت من أجلو،حيث تتمثل ىذه اعبردية
االلكًتونية للبيانات الشخصية قاصدا  استغبلؽبا يف شاف غَت الذي مت صبعها من أجلو ، كاف يتم استخداـ 

اؼبعلومات اإلحصائية ػبدمة مصلحة الضرائب مثبل ، كذلك فاف نقل أو تسجيل احملادثات اػباصة تعد  
التنصت  ر االنًتنت بات من اؼبتيسر  اخًتاؽ ىذه الوسائط ومن اعبرائم اليت سبس اغبياة اػباصة،فبعد ظهو 

 1عليها وتسجيلها

 المؤسسات العسكرية :-3

َف تقتصر حدود ثورة اؼبعلومات على القطاع اؼبدين بل كاف ؽبا اكرب األمهية يف تطوير أنظمة اغبرب اغبديثة 
،وأدت إُف ظهور ما يسمى حبرب اؼبعلومات ،حيث يستهدؼ ىذا النوع  من اإلجراـ األىداؼ العسكرية 

، وأحسن مثاؿ على ذلك منها و السياسية ،فبالرغم من ندرة حدوثو عادة إُف انو موجود على أرض الواقع
وسرقة كلمات السر اػباصة ،قباح االقبليزي "نيكوالس اندرسوف " يف اخًتاؽ موقع البحرية األمريكية 

اؼبستخدمة يف اؽبجـو النووي، وأيضا قباح األؼباين  "ىيس الندر "يف اخًتاؽ قاعدة بيانات شبكة البانتجوف 
 قة باألسلحة النووية لعواستطاع اغبصوؿ على تسعة وعشروف وثيقة مت

االىتماـ ينصب على اعباسوسية  أأضحت الدولة اليت سبلك اؼبعلومات ىي الدولة األقوى، ولذلك بد
العسكرية ،وأصبح إطبلؽ األقمار الصناعية ىو احملور الذي يقـو عليو االذباه يف تطوير األجهزة و اؼبعدات 

 اؼبعلومات بُت الدوؿ. العسكرية ،فبا استتبع ظهور حروب جديدة تسمى حبرب

بالتاِف  أدى ذلك إُف تطوير صياغة  أصبحت اؼبعلومات من خبلؿ ىذه اغبروب ىي السبلح الرئيسي و
الدفاعية غبرب اؼبعلومات فبا جيعل منظومة القوات اؼبسلحة يف اغبروب اؼبستقبلية  التنظيمات اؽبجومية و

 يُت مها: والدفاعية  غبرب اؼبعلومات سوؼ تتكوف من قسمُت رئيس

 التواجد الفعلي للقوات اؼبسلحة يف مسرح العمليات -أ

                                                           

 . 83ص ،  اؼبرجع نفسوؿبمد ؿبمد شتا ، - 1
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وتيسَت سبل اغبصوؿ عليها  ،حرب اؼبعلومات اؼبعنية بتجميع اؼبعلومات  آخرظهور حرب اذباه -ب
 1السيطرة على تدفق اؼبعلومات لقوات اػبصم  وتوزيعها باإلضافة إُف احتكارىا بشكل مطلق و

من خبلؿ  ىذه اغبرب على شبكات اغباسب اآلِف يف نقل اؼبعلومات عن طريق الشبكات و آلياتتعتمد 
نظم اؼبعلومات يف أنظمة  تعاظم دور القوات اؼبسلحة و إُفاألقمار الصناعية،حيث يؤدي ذلك بدوره  

الزباذ ،دة وأمهية زبزين اؼبعلومات وسرعة معاعبتها وعرضها بصورة مناسبة أماـ القا،التسليح نظرا غبتمية 
 القرار على أساس أمهية تلك اؼبعلومات 

اليت ذبعلها قادرة على  ،قياـ التجسس على الدوؿ األخرى للحصوؿ منها على اؼبعلومات إُفبادرت الدوؿ 
عض األحياف بمواجهتها يف أي وقت،وذلك باقتحاـ اؼبواقع العسكرية اؽبامة،واالطبلع على بياناهتا،ويف 

كما حدث يف اخًتاؽ شبكة "ناسا"األمريكية للفضاء ،ى شبكة اؼبعلومات الدولية البيانات  عل نشر ىذه
ذي يعمل يف إطار األسلحة ديبج" األمريكي ال  وادؾ  والطَتاف ،اخًتاؽ اؼبوقع اإلعبلمي ؼبختربي "سانيا

 2البالستية نشر أحباث الصواريخ  ،وأيضا اخًتاؽ اغباسب اآلِف الرئيسي لوزارة الدفاع األمريكية والنووية

 إثبات الجريمة المرتكبة عبر االنترنت: 2-2-5

اإلجراءات اليت  إُف نوع اعبردية و إُفذلك بالنظر  تتعلق  عملية إثبات اعبرائم بصفة عامة بإقامة الدليل، و
وىذه اػبطوات ىي اؼبتبعة يف كل اعبرائم دبا فيها اعبرائم اؼبرتكبة عرب ،يتم إتباعها للحصوؿ على دليل 

 يف ىذا  اآللةنظرا لكوف  ػ،ه األخَتة تكوف عملية  الف استخبلص الدليل صعب للغايةذى أفاالنًتنت،غَت 

النوع من اعبرائم يتميز خبصوصيتو اؼبعنوية باإلضافة إُف ذلك فاإلجراءات اؼبتبعة يف إثبات ىذه األدلة أثبتت 
 قصورىا ،

، خاصة يف األحواؿفهي غَت ؾبدية يف جرائم االنًتنت يف غالب كانت ذات فائدة يف اعبرائم التقليدية ،  فإذا
 :3ظل الطابع العاؼبي ؽبذه اعبردية 

 غياب دليل مرئي يمكن فهمو : :أوال

                                                           

 . 24، ص  1421ؿبمد سيد سلطاف ، قضايا قانونية يف أمن اؼبعلومات و ضباية البيئة االلكًتونية ، دار ناشري للنشر االلكًتوين ،  - 1

 1446، 2ئم اؼبعلوماتية و االنًتنيت )اعبرائم االلكًتونية ( ، منشورات اغبليب اغبقوقية ، بَتوت ، طاعبد اهلل عبد الكرًن عبد اهلل ،جر  - 2
 .42، ص 
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اغبادة اؼبستعملة يف القتل  األداةو ،أيكوف دليل اإلثبات يف اعبردية التقليدية مرئيا مثل ذلك السبلح الناري 
 احملرر ذاتو اليت مت تزويره ، أو النقود اليت زيفت و أوالضرب، وكذلك اؼبادة السامة اليت تستعمل يف القتل  أو

 يف كل ىذه األمثلة يستطيع رجل الضبط أو التحقيق اعبنائي رؤية الدليل اؼبادي و و،أدوات تزييفها 
 مبلمستو بإحدى حواسو .

اليت تقع عرب شبكة االنًتنت كاليت تقع  ،لكًتونية اؼبختلفة خاصةلكن يف اعبرائم اليت تقع على العمليات اال
اؼبصرفية ، أو على إعماؿ اغبكومة  لؤلعماؿعلى عمليات التجارة االلكًتونية ، أو األعماؿ االلكًتونية 

ه االلكًتونية يكوف ؿبلها جوانب معنوية تتعلق باؼبعاعبة اآللية للبيانات، فإذا  وقعت جرائم معينة على ىذ
و االستيبلء آو الغش أو التزوير أو اإلتبلؼ فانو قد يصعب أاعبوانب اؼبعنوية كجرائم السرقة أو االختبلس  

 إقامة الدليل بالنسبة ؽبا بسبب الطبيعة اؼبعنوية للمحل الذي وقعت عليو اعبردية .

، بعكس إثبات األمور يوجد شك يف إف إثبات األمور اؼبادية اليت تًتؾ أثارا ملحوظة يكوف سهبل ميسورا  
أو تكشف عنو ػانو ال يًتؾ وراءه أي أثار قد تدؿ عليو  إُفاؼبعنوية فانو يكوف يف منتهى الصعوبة بالنظر 

اليت من خبلؽبا تتم العمليات  والبيانات اليت تتداوؿ عرب اغبسابات اآللية و،حبسباف اف اغلب اؼبعلومات 
حبيث ال ديكن لئلنساف قراءهتا ،زنة على وسائل زبزين فبغنطة نبضات ـب االلكًتونية تكوف يف ىيئة رموز و

اليت ترتكب على العمليات االلكًتونية اليت تعتمد ،من خبلؿ ىذه اغباسبات اآللية فاعبرائم  إالأو إدراكها 
زبلف  أفالتخزين االلكًتوين يصعب  األرقاـ و النبضات و السرية و ادو األك يف موضوعها على التشفَت  و

 وراءىا أثارا مرئية قد تكشف عنها أو يستدؿ من خبلؽبا على اعبناة. 

تعد الطبيعة غَت اؼبرئية لؤلدلة اؼبتحصل عليها من الوسائل االلكًتونية تلقى بظبلؽبا على اعبهات اليت تتعامل 
و التعرؼ ،ردية اليت تقع عرب االنًتنت حيث يعترب كشف و ذبميع من ىا النوع إلثبات وقوع اعب،مع اعبرائم 

اؼببلحقة كضباط للشرطة اعتادت  حد ابرز اؼبشكبلت اليت ديكن إف تواجو جهات التحري وأعلى مرتكبها 
جهات التحري و التحقيق على االعتماد يف صبع الدليل على الوسائط التقليدية لئلثبات اعبنائي اليت تعتمد 

األمر ـبتلف ،فاؼبتحري أو احملقق ال يستطيع أي على اإلثبات اؼبادي للجردية و لكن يف ؿبيط االنًتنت 
1 منهما تطبيق إجراءات اإلثبات التقليدية على اؼبعلومات اؼبعنوية .

 

 :الدليل  إخفاءثانيا :سهولة 
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ثباتية يف ؾباؿ جرائم تعرض العملية اإل إفتعترب سهولة إخفاء الدليل أو ؿبوه من بُت الصعوبات اليت ديكن 
تدمَت أدلة اإلدانة بسهولة متناىية ،فضبل عن سهولة تنصلو من  اعباين دبحو وحيث يقـو ،االنًتنت 

الشبكة  أوحسبما تشهد بذلك وقائع عديدة،على خطا يف نظاـ اغباسب ،مسؤولية ىذا العمل بإرجاعو 
 .أو يف األجهزة  

ويكوف أمرىا حكرا عليهم  ،ىناؾ بعض األفعاؿ غَت اؼبشروعة اليت يرتكبها جناة االنًتنت  أفكما 
كالتجسس على ملفات البيانات اؼبختزنة و الوقوؼ على ما هبا أسرار كما أهنم قد ينسخوف ىذه اؼبلفات 

و حيصلوف على نسخ منها بقصد استعماؽبا  ربقيقا ؼبصاغبهم اػباصة ،كذلك فانو قد يقوموف باخًتاؽ 
حبيث ديكن  ،خاصة، و قد خيربوف األنظمة زبريبا منطقيا قواعد البيانات والتغيَت يف ؿبتوياهتا ربقيقا ؼبأرب 

سبويهو كما لو كاف مصدره خطا يف الربنامج أو يف األجهزة أو يف أنظمة التشغيل أو التصميم الكلي للنظاـ 
و يعدلوف  براؾبو أو أللمعلومات ، وقد يدخلوف كذلك بيانات غَت معتمدة يف نظاـ اغباسب  آليااؼبعاًف 

انات اؼبخزنة بداخلو دوف أف يتخلف من وراء ذلك ما يشَت إُف حدوث ىذا اإلدخاؿ أو حيرفوف البي
التعديل فبا يزيد من خطورة إمكانية و سهولة إخفاء األدلة اؼبتحصل عليها من الوسائل االلكًتونية  انو 

دمرىا يف زمن ي أوديكن ؿبو الدليل يف زمن قصَت، فاعباين ديكنو ؿبو األدلة  اليت قد تكوف قائمة ضده 
قصَت جدا حبيث ال تتمكن السلطات من كشف جرائمو إذا ما علمت هبا ، ويف اغبالة اليت قد تعلم هبا 

 1فانو يستهدؼ باحملو السريع عدـ استطاعة ىذه السلطات إقامة الدليل ضده .

 :إعاقة الوصول إلى الدليل  : ثالثا

بسبب االستفزاز أو االستثارة و إمنا ،جناة جرائم االنًتنت من اجملرمُت احملًتفُت الذين ال يرتكبوف جرائمهم 
ولذلك قبد و أهنم ،ىم خيططوف ؼبا يفعلوف و يستخدموف قدراهتم الفنية و العقلية لنجاح ىذا التخطيط 

ية تزيد من صعوبة ربديد ىويتهم  يستخدـ يرتكبوف اعبرائم عرب االنًتنت حييطوف أنفسهم بتدابَت أمنية واق
دس تعليمات  أوكاستخداـ كلمات سر ،   إليهمىؤالء اعبناة ـبتلف الوسائل عرب االنًتنت إلعاقة الوصوؿ 

 2.خفية بينها أو ترميزىا إلعاقة او منع االطبلع عليها أو ضبطها

تعوؽ الرقابة على البيانات اؼبخزنة  و يشكل استخداـ تقنيات التشفَت ؽبذا الغرض أحد أكرب العقبات اليت 
الذي جيعل  األمراليت ربد من قدرة جهات التحري و اؼببلحقة على قراءهتا  أو اؼبنقولة عرب حدود الدولة و
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صوف حرمة البيانات الشخصية اؼبخزنة يف مراكز اغباسبات و الشبكات أو اؼبتعلقة باألسرار التجارية العادية 
و االلكًتونية أو بتدابَت األمن و الدفاع أمرا بالغ الصعوبة يكشف ىدا األمر عن أمهية التعاوف القضائي 

رة للقارات واليت منها تلك اليت تقع على الشبكة الدوِف يف ؾباؿ اإلنابة القضائية خاصة يف ؾباؿ اعبرائم العاب
 1.العاؼبية لبلنًتنت 

 : رابعا: جرائم االنترنت متعدية الحدود

تعد شبكة االنًتنت بطبيعتها عاؼبية اؽبوية و االنتشار ، وتبعا لذلك فاف كل نشاط إجرامي يتم من خبلؽبا 
لية لشبكة االنًتنت و للممارسات التجارية و بالنظر إُف الطبيعة االتصا ،يكتسب ىذه الصفة بالضرورة

اليت تساىم بوجود نشاط إجرامي يف ؾباؿ غسيل  ،وغَت التجارية اليت ظبح هبا ديكن زبيل العديد من الفرص
األمواؿ ، و التجارة يف اؼبخدرات و األنشطة اإلرىابية اؼبنظمة، و نظرا الرتباط أنشطة االقتصاد يبعضها 

ذبارة اؼبخدرات ، فانو ديكن أف يطور اجملرموف عرب شبكة االنًتنت آليات معقدة  خاصة يف ؾباؿ  القمار و
إضافة إُف تعقد ،لغسل األمواؿ يصعب معها تتبع مثل ىذه العمليات على الشبكة من الناحية الفنية 

 االنًتنت النواحي القانونية يف مثل ىذه اعبرائم اؼبمتدة ،يثَت البعد الوطٍت يف ؾباؿ اعبرائم اؼبرتكبة عرب
ألجل إقامة الدليل على ،مشكبلت عديدة مثل تتبع االتصاالت االلكًتونية عن طرؽ سلطات التحقيق 

اختبلؼ التشريعات فيما بينها فيما يتعلق بشروط  أفاعبرائم اليت ترتكب يف ؾباؿ االنًتنت ، و ال شك يف 
رب اغبدود ليثَت مشكبلت عديدة قد تعوؽ قبوؽبا لؤلدلة و تنفيذ بعض اإلجراءات مثل التفتيش و اؼبعاينة ع

ازباذ اإلجراءات البلزمة لضبط ىذا النوع من اعبرائم العابرة للحدود، كذلك فاف ىناؾ معوقات كثَتة قد 
ومثاؿ ذلك انو قد يتعذر ،تعًتض اغبصوؿ على األدلة بالنسبة للجرائم اليت ترتكب بالوسائل االلكًتونية 

ىذه اعبرائم عندما يكوف اغباسب اآلِف متصبل حبسابات أخرى خارج  ازباذ إجراءات  التفتيش لضبط
ف أعلينا  فىخيوليس ،من جرائم لو ويكوف تفتيش ىذه اغبسابات ضرورية إلماطة اللثاـ عما تشتم ،الدولة

هنا تقع على اؼبستوى الوطٍت فإهنا قد ترتكب أيضا أكما ،اعبرائم اليت ترتكب يف فضاء شبكة االنًتنت 
 2و البعد اعبغرايف ؽبا ،أعلى اؼبستوى الدوِف ، فاعبردية اؼبرتكبة عرب االنًتنت تتميز باتساع النطاؽ 

ديكن تسجيل اإلببلغ عن اعبردية يف مكاف معُت بينما توج األدلة اعبنائية يف دوؿ أخرى، فبا يتطلب  إذ
 تحقيق للقوانُت أو التشريعات اعبنائية السارية يف ىذه الدولةإخضاع إجراءات  ال

                                                           

 223، ص اؼبرجع نفسوأمرب فرج يوسف ، اعبرائم اؼبعلوماتية على شبكة االنًتنيت ،  - 1
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 :ضخامة البيانات المتعين فحصها  خامسا : 

ومنظمة تسمح  باقتطاع ،عبارة عن ؾبموع بطاقات تشمل على بيانات معدلة  بأهناتعرؼ قواعد البيانات 
البيانات حسب مشيئة اؼبستعمل ،ومصطلح قادة البيانات أو بنك البيانات شاع استعمالو ، وردبا يعٍت 

يستطاع الرجوع إليها على أمل أف  ،نوع من الكمبيوتر ذبمع فيو  كل أنواع اؼبعطيات اػباـ  ونأؼبعظم الناس 
ـ فعاؿ يستعمل لًتتيب اؼبلفات اليت ربتوي على معلومات تعترب قاعدة البيانات بأهنا نظاعند اغباجة و 

تشمل على عدد ال حيصى من اؼبلفات ، وديكن استخراج  أفؿبددة كما أف قاعدة بيانات واحدة ديكنها 
وترتيبها لبلستفادة منها الحقا ، وتعترب قواعد البيانات ،ىذه البطاقات بنظاـ اجبدي باختيار عناصر معينة 

و أجيمع كل اؼبعطيات  فأوتنظيمها الذي غايتو ،ومعاعبتها أي ترتيبها ،ؼبعلومات كوسيط لتخزين ا
  .اؼبعلومات اؼبتعلقة حبقل خاص 

حد مصادر الصعوبات اليت تعوؽ ربقيق أيشكل الكم اؽبائل من البيانات اليت جيري تداوؽبا عرب االنًتنت 
على الدعامات اؼبمغنطة ؼبركز حاسب  طباعة كل ما يوجد أفاعبرائم اليت تقع عليها أو بواسطتها،ذلك 

اليت قد اليت ال تثبت كلها تقريبا شيئا على  ، من الصفحات اآلالؼيتطلب مئات  األمهيةمتوسط 
 .اإلطبلؽ

ىذا مرده يف اؼبقاـ األوؿ  ربصيلو و أوقد تكوف النتيجة سلبية حبيث ال ديكنها كشف الدليل اؼبراد ضبطو  
ية للفرز الذايت للملفات اؼبخزنة، حىت ديكن الوقوؼ على اؼبلفات  اؼبشروعة وضبطها ، ومن عدـ وجود آل

د مرىق بل وغَت ؾبد يف كثَت من األحياف ، ؼبا يستغرقو من وقت ال طائل منو ، ما جيعل جىنا فاألمر 
، يت ذبعلو جديرا بالثقة اؼبصداقية ال إُفالقضاء ال يكًتث بالدليل الرقمي ، وال يعوؿ عليو كثَتا الفتقاره  

واحملقق اعبنائي فانو يكوف من اؼببلئم وجوب ندب  ،لذلك ويف ظل تواضع اؼبستوى الفٍت لرجاؿ الضبط 
اليت ديكن فرز اؼبعلومات اليت حيتاجها التحقيق عن تلك اليت ال حاجة ؽبا  ،خرباء فنيُت يف مثل ىذه اعبرائم 

ندب  يكوف أفواحملقق يف دائرة مغلقة من اؼبعلومات لن خيرج منها ، وىذا يتطلب  دخل رجل الضبط  وإال
ومن مث تعديل التشريعات اعبنائية القائمة اليت ذبعل ندب خبَت يف الدعوى أمر  ،ىؤالء اػبرباء وجوبيا 

   ة حرفية ف طبيعة اعبردية تستلـز التعامل معها بطريقوذلك أل ،1شاء أمر بو أو رفضو  إفجوازي للمحقق 
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أو احملقق إال إذا كاف مؤىبل لذلك ، فيمكنو االعتماد على قدراتو ،و فنية تفوؽ قدرات رجل الضبط أ
 عليها. 1خيرج عملو عن األصوؿ الفنية اؼبتعارؼ إالربقيق ىذه اعبرائم شرط  و،الشخصية يف ضبط 

 :ي ـقصور إجراءات الحصول على الدليل االلكترون سادسا :

وذلك يقتضي ،يتم اغبصوؿ عليو بطريقة مشروعة  أفيشًتط يف الدليل اعبنائي عموما لقبولو كدليل إثبات 
اليت حيددىا القانوف يف ىذا الشأف على عكس ،أف تكوف اعبهة  اؼبختصة جبمع الدليل قد التزمت بالشروط 

تعذر للوصوؿ إُف األدلة اليت تكفي حيث ال تقف الصعوبة فيها عند ال،إثبات اعبرائم اؼبرتكبة عرب االنًتنت 
وإمنا سبتد ىذه الصعوبة لتشمل إجراءات اغبصوؿ على ىذه األدلة ، فإذا كاف من السهل على ،إلثباهتا 

 .جهات التحري

العديد من اعبرائم  أفرزتإرىاصات الثورة التكنولوجية يف ؾباؿ االتصاالت عن بعد قد  أففعلى الرغم من 
وضبطها تتم يف إطار النصوص اإلجرائية ،مازالت إجراءات البحث عن ىذه اعبرائم ذات الطبيعة اػباصة ،ف

اليت تنص عليها القوانُت العقابية األمر الذي تًتتب ،التقليدية اليت وضعت لكي تطبق على اعبرائم التقليدية 
يت قد تتعدد وال،عليو الكثَت من اؼبشكبلت بالنسبة لضبط ىذه اعبرائم اؼبستجدة ذات الكياف اؼبعنوي 

أماكن ارتكاهبا داخل الدولة الواحدة ، أو ديتد نطاقها ليشمل الكثَت من الدوؿ عرب شبكة االنًتنت فيتعذر 
قد تلحق عدـ اؼبشروعية هبذه اإلجراءات يلجا بعض  أوتبعا لذلك  ازباذ إجراءات صبع الليل بالنسبة ؽبا 

اؼبعلومات اؼبتعلقة يف اػبارج،فيصعب إثباهتا، ويثور التساؤؿ حوؿ حرية تدفق  أوزبزين البيانات ، إُفاجملرمُت 
وىل يصلح لتدفق البيانات اؼبوجودة خارج الدولة اؼبتعلقة  باعبردية ؿبل البحث، حيث يواجو  ،اؼبعلومات

لدولة،وتثَت التفتيش  و صبع األدلة صعوبات كثَتة يف ىذا اجملاؿ وقد يتعلقاف ببيانات موجودة خارج حدود ا
ربويلها اُف الدولة اليت جيري فيها التحقيق،مشكبلت تتعلق بسيادة ،ؿباولة صبعها و،و إليهامسألة الدخوؿ 

تفلح غالبا وسائل اؼبعاينة وطرقها التقليدية  الدولة  أو الدوؿ األخرى اليت توجد لديها ىذه البيانات ، و ال
ليت زبتلف عن اعبردية التقليدية ،فاألخَتة ؽبا مسرح ذبري عليو يف إثبات ىذه اعبردية نظرا لطبيعتها اػباصة ا

 2األحداث،حيث زبلف أثارا مادية تقـو عليها األدلة ،وىذا اؼبسرح يعطي اجملاؿ أماـ سلطات االستدالؿ
والتحفظ على اآلثار اؼبادية اليت ،والتحقيق اعبنائي يف الكشف عن اعبردية ، وذلك عن طريق اؼبعاينة 

 عبردية .خلفتها ا
                                                           

 . 43ص  ، اؼبرجع نفسو صغَت يوسف ، اعبردية اؼبرتكبة عرب االنًتنيت ، - 1

عفيفي كامل عفيفي ، جرائم الكمبيوتر و حقوؽ اؼبؤلف و اؼبصنفات الفنية ز دور الشرطة الشرطة و القانوف ، دراسة مقارنة ،  - 2
 . 254، ص  2منشورات اغبلب اغبقوقية ، بَتوت ، لبناف ، ط 
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لكن فكرة معاينة مسرح  اعبردية يف اعبردية اؼبرتكبة عرب االنًتنت يتضاءؿ دوره يف اإلفصاح عن اغبقائق 
مسرح اعبردية خبلؿ الفًتة من  إُفوذلك راجع اُف انو كثَت من األشخاص يًتددوف ،اؼبؤدية لؤلدلة اؼبطلوبة 

و أًتة طويلة نسبيا ،األمر الذي يعطي ؾباال للجاين و التحقيق فيها ىي ف،أزمن وقوع اعبردية حىت اكتشافها 
أو يعبثوا باآلثار اؼبادية إف وجدت،األمر الذي يورث الشك يف داللة  األدلة  ،أو يتلفوا،لآلخرين اف يغَتوا 

 اؼبستقاة من اؼبعاينة يف اعبردية اؼبرتكبة عرب االنًتنت. 

ئم اؼبرتكبة عرب االنًتنت فهو مشوب بعيب أف معظم أما بالنسبة لعمل اػبرباء يف ؾباؿ التحقيق يف اعبرا
ىؤالء اػبرباء ليس ؽبم صفة الضبطية القضائية ، بل أكثر من ذلك أف اغلبهم  عندىم سوابق يف ؾباؿ 

حيث تقـو سلطات االستدالؿ بانتداهبم من اجل اػبربة اليت يتمتعوف هبا تعترب كذلك ،اإلجراـ االلكًتوين 
من بُت أىم القضايا اؼبطروحة يف ؾباؿ التحقيق يف اعبرائم اؼبتعلقة بالشبكة العاؼبية قضية انتهاؾ اػبصوصية 

لبلنًتنت خاصة فيما يتعلق بالتفتيش واؼبعاينة عرب االنًتنت ،حيث يتطلب ذلك فحص ـبتلف اؼبعامبلت 
  إذاعلى احملك خاصة  األفرادالذي جيعل خصوصيات  األمرعربىا دبا فيها تفتيش الربيد االلكًتوين مثبل، 

كاف التفتيش واؼبعاينة متعلق حبسابات متصلة باغباسب ؿبل التحقيق ،فاغبق يف اػباصة دبثابة عائق حيوؿ 
 التحقيق على أكمل وجو فيما خيص اعبرائم اؼبرتكبة عرب االنًتنت.  إجراءدوف 

يزداد األمر تعقيدا إذا علمنا أف كافة التشريعات العقابية و اإلجرائية تقضي بإعفاء اؼبتهم من تقدًن ما من 
وبذلك ال جيوز إجبار اؼبتهم على البوح لسلطة التحقيق بالرمز السري ،شانو إثبات إدانتو بطريقة مباشرة 

وغَت ذلك من ،البيانات اؼبخزنة بالنظاـ وطبع ،أو أف يكشف عن كلمة السر ،ملفات البيانات  إُفللمرور 
 1إدانتو . إُفاألمور اليت من شاهنا أف تؤدي 

 فحة الجرائم االلكترونية على المستوى الدولي:مكا آليات 6 -2-2
نضع  أفعلى انو البد من النظر بشكل مشوِف ؽبذا النوع من اعبرائم ، فبل يكفي  اإلطارنتحدث يف ىذا 

مشوِف يضمن عدـ تكرار ىده اعبرائم  إطار إجيادحبل لضبط ىذه اعبرائم على اؼبستوى الوطٍت بل البد من 
 .2على اؼبستوى الدوِف

عن اعبهود الدولية يف مكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية فهي مازالت دوف اؼبستوى اؼبطلوب رغم بعض اعبهود  أما
بُت الدوؿ يف ؾباؿ جرائم اؼبعلوماتية  األمٍتب ،فعلى صعيد التعاوف مستوى التعاوف اؼبطلو  إُفاليت ال ترقى 
حد الطلبة يف اعبمهورية أنًتبوؿ "الشرطة الدولية "يف اعبرائم اؼبتعلقة باالنًتنت ،فعندما مت توقيف قبد دور األ

                                                           

 256-255، ص نفسورجع اؼب عفيفي كامل عفيفي ، - 1

 . 42، ص  1448، مصر ، المرجع نفسههالل بن أحمد بن حارب البورسعٌدي ،  - 2
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عواـ من موقعو على شبكة ألقاصر دوف العشرة  باحيةإصورة  إرساؿاللبنانية من قبل القضاء اللبناين بتهمة 
و القضية أحوؿ الواقعة  أؼبانيابرقية من االنًتبوؿ يف  أو ،االنًتنت،كاف ىذا بفضل تلقي النيابة العامة ببلغ

بُت الدوؿ  األمٍتالتعاوف  تأكيد إُفبالنتيجة فاف ىذه اؼبنظمة هتدؼ  اليت حيقق فيها القضاء اللبناين ،و و
عاؿ يف مكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية ،من حيث ذبميع البيانات واؼبعلومات يف اؼبنظمة وعلى كبو ف األطراؼ

 1ؽبذه اؼبنظمة . األطراؼوذلك عن طريق اؼبكاتب اؼبركزية اؼبوجودة يف الدوؿ ،اؼبتعلقة باجملـر واعبردية 
من حيث انو يتوجب عليها حث ،وجهود الشرطة الدولية يف ىذا اجملاؿ مازالت دوف اؼبستوى اؼبطلوب 

يف منظمة الشرطة الدولية التعاوف معها يف ؾباؿ مكافحة جرائم اؼبعلوماتية عن طريق عقد  األطراؼالدوؿ 
على اؼبستوى  أمااؼبنظمة ، االتفاقات الثنائية دبا يربىن التعاوف الدوِف بُت الدوؿ يف ؾباؿ اعبرائم اؼبعلوماتية و

بقرار من  إنشاؤهالذي مت  صص تابع للمكتب العريب للشرطة اعبنائية وقسم متخ إنشاءالعريب فيجب 
 العريب. باإلطارؾبلس وزراء الداخلية العرب،حبيث يهتم ىذا القسم دبتابعة كل ما يتعلق باعبرائم اؼبعلوماتية 

،فانو مازاؿ دوف اؼبس أما توى اؼبطلوب يف ؾباؿ التعاوف الدوِف ؼبكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية على وجو العمـو
 اؼبتحدة يف مكافحة ىذا النوع من اعبرائم . األمملعدـ وجود اتفاقية دولية صادرة عن 

فهناؾ العديد من االتفاقات نذكر منها اتفاقية بودابست ؼبكافحة اعبرائم  اإلقليميعلى اؼبستوى  أما
 األورويبؿ االرباد ـ،وىذه االتفاقية خاصة فقط لدو 2001-11- 23واليت صدرت بتاريخ ،اؼبعلوماتية 

العريب صدر عن جامعة الدوؿ العربية اتفاقية حديثة تعٌت دبكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية ظبيت  اإلطار،ويف 
حيث وافق على االتفاقية ؾبلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ ،"االتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم اؼبعلومات"

 األطراؼبعد مصادقة الدوؿ 2011فيفري 07بتاريخ ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ  21-12-2010
وتعد ىذه االتفاقية نقطة ربوؿ يف التعاوف العريب ؼبكافحة ىذه اعبرائم،حيث نصت االتفاقية على ،عليها 

 :منها2التعاوف العريب يف مكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية يف العديد من اجملاالت
واؼبساعدة ،اػبربات ،االختصاص القضائي،تسليم اجملرمُت  )التعاوف القضائي ،تبادؿ اؼبعلومات،تبادؿ 

ويف ؾباؿ التعاوف الدوِف من الناحية القضائية يف اعبرائم  ،القضائية (وغَتىا من اؼبوضوعات ذات الصلة 
عدـ وجود االتفاقات الدولية اؼبنظمة  إُفوالسبب يف ذلك يعود ،ومكافحتها قبد انو غَت كايف ،اؼبعلوماتية 

 األحيافواليت تساعد يف بعض ،نوع من اعبرائم رغم وجود بعض االتفاقات الدولية يف اجملاؿ القضائي ؽبذا ال
الصادرة يف  العريب ىناؾ اتفاقية الرياض للتعاوف القضائي و اإلطارما يف أعلى مكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية،

للتعاوف العريب يف  األوُفة النواة ،وقد وقعت االتفاقية يف مدينة الرياض وتعد ىذه االتفاقي06-04-1553
                                                           

 . 42ضبد بن حارب البورسعيدي ، مرجع سبق ذكره ، ص ىبلؿ بن أ - 1
 226ص اؼبرجع نفسو ،عمر أبو الفتوح عبد العظيم اغبماين ،  - 2
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 األمموالصادرة من ،اعبردية اؼبنظمة عرب الوطنية  اؼبتحدة ؼبكافحة األمماجملاؿ القضائي كذلك اتفاقية 
،كذلك ىنالك االتفاقية القضائية والقانونية  الصادرة عن ؾبلس التعاوف اػبليجي يف 2000اؼبتحدة  سنة 

جمللس  األعلىويت حيث مت اعتماد ىذه االتفاقية من اجمللس يف الك2003 /22/12-21الفًتة من 
 .1التعاوف اػبليجي يف دورتو الرابعة 

 و القانون الجزائري  اإلسالميةجرائم االبتزاز في الشريعة  2-3

 : اإلسالميةجرائم االبتزاز من منظور الشريعة  2-3-1

 :ماىية االبتزاز - 1

 :تعريف االبتزاز في االصطالح الفقهي  

 أخذ الشيء جبفاء من غَت رضى صاحبو وعرفو بعض الفقهاء اؼبعاصرين دبا يلي:

معنوية من شخص أو أشخاص طبيعي أو اعتباري باإلكراه أو  أوؿباولة ربصيل مكاسب مادية  -2
  التهديد بفضح سر من وقع عليو االبتزاز.

أسلوب التهديد بالفعل أو الًتؾ للحصوؿ على مكاسب من شخص أو جهة فبنوعة شرعا  فرض -1
 وعقبل 

و التعريف اؼبختار و اؼبناسب ؼبوضوع حبثنا ىو ؿباولة ربصيل مكاسب مادية أو معنوية أو جنسية من فتاة 
ند أىلها و ربقَتىا ع إُفو نشر صورة من صورىا تؤدي ،أباإلكراه أو التهديد بفضح سر من إسرارىا 

 2 ؾبتمعها.

 دوافع االبتزاز:  3-2- 2

فابتزاز الشاب للفتاة دافعو لدى الشاب اغبصوؿ على اؼباؿ سواء أكاف دفعة واحدة أو  فع مادية :دوا-2
بأمر مستدًن من حساهبا شهريا ،على دفعات شهرية بل قد يصل األمر إُف إرغامها على وضع ربويل 

 غبسابو اػباص 

                                                           

 .226ص مرجع سبق ذكره ،عمر أبو الفتوح عبد العظيم اغبماين ،  - 1

نورة بنت عبد اهلل بن ؿبمد اؼبطلق ، ابتزاز الفتيات أحكامو و عقوبتو يف الفقو اإلسبلمي ، كلية الشريعة ، جامعة اإلماـ ؿبمد بن  - 2
 . 4،  3سعود اإلسبلمية ، ص 
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و مقدماهتا بل قد ،أفيبتز الشاب الفتاة ويهددىا الج الف سبكنو من فبارسة الفاحشة  دوافع جسدية :-1
 .يستفحل اغباؿ حىت يأمرىا دبمارسة الفاحشة مع أصدقائو وغَتىم 

 

وإقامتها عبلقة ،والتشفي من الفتاة بتدمَت ذاهتا لتخليها عنو ،وذلك بالرغبة يف االنتقاـ  دوافع نفسية :-2
 1.أسبابأخرى مع غَته أو لتوبتها أو غَت ذلك من 

 2ويأخذ مبالغ مالية كبَتة جراء ذلك ،وفبارسة الفاحشة ،وذلك بتأجَتىا للدعارة المتاجرة باألعراض :-3

 وسائل االبتزاز: - 3

 مهها :ألبلبتزاز وسائل عدة من 

 وغَتىا. ،الشخصية سواء أكانت صور عادية أو صورا للفتاة يف أوضاع ـبلة فيها كشف للعورات الصور -

واليت قد يظهر منها أيضا الكبلـ الفاحش البذيء من كبل ،التسجيل الصويت للمكاؼبات اليت سبت بينهما  - 
 وإجبار من األخر. ،الطرفُت أو احدمها برضامها أو بأمر 

 واليت تظهر فيها الفتاة يف وضع ـبل أو مع أجنيب عنها .،ع الفيديو" التسجيل اؼبرئي"مقاط -

  3وبراؾبو اؼبتعددة .،أو اؽباتف النقاؿ ،الرسائل الكتابية سواء أكانت عن طريق رسائل الربيد االلكًتوين  -

 :وعقوبتو الشرعية   االلكترونيحكم االبتزاز  2-3-3

اغبكم الفقهي لبلبتزاز جاءت الشريعة اإلسبلمية حبفظ الضروريات اػبمس "الدين ، النفس ، 
كاف آو    أمراوما خيدمها ويكملها وىي اؼبصاٌف اؼبقصودة للشارع من تشريع األحكاـ ،العرض،العقل واؼباؿ"

فإذا ظبعت اهلل يقوؿ  ذبلب مصاٌف أوو الشريعة كلها مصاٌف أما تدرؤ مفاسد ،هنيا يقوؿ العز عبد السبلـ"
 (243")البقرة  َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ  ۗ  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انظُْرنَا َواْسَمُعوا "

فتأمل وصيتو بعد ندائو فبل ذبد إال خَتا حيثك عليو أو شرا يزجرؾ عنو أو صبعا بُت اغبث والزجر وقد أباف 
                                                           

، العدد  22عبنائية للمجٍت عليو من االبتزاز ، اجمللة العربية للدراسات األمنية ، اجمللد فبدوح رشيد مشرؼ الرشيد العنزي ، اغبماية ا - 1
 . 144، ص  1426، الرياض ، السعودية ،  64

 . 24ص مرجع سبق ذكره ، نورة بن عبد اهلل بن ؿبمد اؼبطلق ،  - 2

 . 67، ص  2، ط  الشروؽقو اعبنائي اإلسبلمي ، دار أضبد فتحي هبنسي ، نظرية اإلثبات يف الف - 3
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يف بعض األحكاـ من اؼبصاٌف  يف بعض األحكاـ من اؼبفاسد حثا على اجتناب اؼبفاسد وما يف كتابو ما
حثا على إتياف اؼبصاٌف ومن ذلك اف جاءت النصوص الشرعية بتحرًن االعتداء على اآلخرين يف أنفسهم 

 1(284)البقرة " اْلُمْعَتِدينَ ِإنَّ اللََّو اَل ُيِحبُّ  ۗ  َواَل تـَْعَتُدوا وأمواؽبم وأعراضهم قاؿ تعاُف "

فبارسة  أووابتزاز الفتيات فيو اعتداء على النفس و اؼباؿ و العرض وغالبا الغاية منو إما اغبصوؿ على اؼباؿ 
 التشهَت بالفتاة وكل ىذه األمور شددت الشريعة اإلسبلمية يف ربرديها  أوالرذيلة 

كاف االبتزاز   إذاوبغَت رضاىا السيما ،فيو اخذ ؼباؿ الفتاة بغَت حق  اخذ أمواؿ الناس بغَت حق:االبتزاز-أ
بغَت حق جعلو الشارع  أيعن طريق اخًتاؽ األجهزة االلكًتونية واهلل تعاُف حـر أكل أمواؿ الناس بالباطل 

 :لو يدؿ على ذلك ما يلي 

َنُكم بِاْلَباِطلِ قولو تعاُف "- يقوؿ القرطيب عند تفسَته ؽبذه  (277)البقرة  "َواَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكم بـَيـْ
من  يأخذهاالية"يدخل فيها ماال تطيب بو نفس مالكو "فاخذ اؼباؿ باالبتزاز أكل للماؿ بالباطل الف اؼببتز 

 القهر  الفتاة بالظلم و

 2"والضرار يف اخذ ماؿ غَته إضرار بو و الشرع هنى عن الضرر فقد قاؿ صلى اهلل عليو وسلم :"الضرر إف

 ممارسة الرذيلة:-ب

ابتزاز الفتاة جنسيا:يف ابتزاز الفتاة جنسيا تعد على العرض وىو من الضروريات اػبمس اليت جاء الشرع -2
والسنة واإلصباع واألدلة يف  ،ودبقدماتو وىو ؿبـر بالكتاب،والتعدي على األعراض يكوف بالزنا ،حبفظها 

 ذلك كثَتة نذكر بعضا منها :

نَا تَْقَسبُىا َوَل  قولو تعاُف :"-2  اآلية(وقد دلت 21)االسراء " َسبِيل   َوَساءَ  فَاِحَشة   ۖ  إِنَّهُ َكانَ  الزِّ
تقرب الزنا ال قيل لئلنساف  فإذاالنهي عن قرباف الزنا  من النهي عن الزنا حبد ذاتو  إفربرًن الزنا حيث  على

الزنا،دبباشرة مقدماتو، والنهي عن ذلك هني عن الزنا من فهو من قولو ال تفعلو كما أف فيها هنيا عن قرباف 
اغبراـ حراـ ومباشرة مقدمات الزنا داعية للوقوع فيو كما يف دخوؿ الشباب  إُفباب أوُف فاف الوسيلة 

والفتيات لغرؼ احملادثات الصوتية واؼبرئية وكذا برامج احملادثات الفورية فهي من اؼبقدمات اليت هنى الشرع ،

                                                           

 64، ص  2883ىشاـ ؿبمد فريد رستم ، اعبوانب اإلجرامية للجرائم اؼبعلوماتية ، مكتبة اآلالت اغبديثة ،  - 1

 . 62مرجع سبق ذكره ، ص أضبد فتحي هبنسي ،  - 2



 الفصل الثاني                                                                             اإلطاز النظسي

 

22 

 

الشارع اغبكيم علل النهي عن ذلك بأنو فاحشة أي بالغ القبح وساء  إفكما   إليوهنا لكوهنا وسيلة عن قربا
 من اختبلط األنساب وإثارة الفنت وذلك للتنفَت منو  إليوسبيبل ،أي بئس  طريقا ومسلكا ؼبا يؤدي 

ِ إِلَه ا آَخَس َول قوؿ اهلل تعاُف:"-1 ُ إِل بِاْلَحقِّ َول يَْزنُىَن  َوالَِّريَن ل يَْدُعىَن َمَع َّللاَّ َم َّللاَّ يَْقتُلُىَن النَّْفَس الَّتِي َحسَّ

ا  (58-57)سورة الفرقاف "يَُضاَعْف لَهُ اْلَعَراُب يَْىَم اْلقِيَاَمِة َويَْخلُْد فِيِه ُمهَان ا  َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك يَْلَق أَثَام 
عن ارتكاب كبَتة والزنا من الكبائر الف اهلل تعاُف  واػبلود يف جهنم مهانا ال يكوف إال فالعذاب اؼبضاعف

 قرنو بالشرؾ وقتل النفس 

 ماورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم انو قاؿ "ال يزين الزاين حُت يزين وىو مؤمن "-2

 اإلصباع :فقد أصبعت األمة على ربرًن الزنا كما قاؿ ابن اؼبنذر-3

لقاعدة الشرعية)األصل يف الفروج  التحرًن حىت يتيقن اغبل(فهذا دليل على حرمتها فبل يباح فيها ا إف-4
النكاح وملك اليمُت و ما سواه يبقى على األصل و ىو اغبرمة و قد حـر اهلل وسائل الزنا ومسبباتو فما  إال

 1يتوصل بو إُف اغبراـ فهو حراـ و بياف ذلك يف اآليت :

اػبلوة بُت الرجل واؼبرأة األجنبية:حـر اهلل تعاُف اػبلوة بُت الرجل واؼبرأة األجنبية فقاؿ صلى اهلل عليو 
وسلم:"اال ال خيلوف رجل بامرأة إال كاف الشيطاف ثالثهما "وخلوة الشاب بالفتاة يف اؼبطاعم واؼبقاىي 

ليو من احملاذير الشرعية من الزنا أو مقدماتو والفنادؽ وأماكن العمل فبن هنى عنو الشارع اغبكيم ؼبا يًتتب ع
و كذا خلوة الشاب بالفتاة األجنبية فيغرؼ احملادثات الصوتية و اؼبرئية قد حيصل بو ىذا احملذور الشرعي 

 فيشملو النهي 

منع الشارع من اػبضوع بالقوؿ ولُت الكبلـ عند ربدثها مع رجل أجنيب عنها حىت ال  الخضوع بالقول :
الَِّذي  فـََيْطَمعَ  بِاْلَقْولِ  َتْخَضْعنَ  َفاَل  :"ا واتفق العلماء على حرمة ذلك قاؿ اهلل تعاُفيفتنت هب

ْلِبوِ  ِفي (.قل اؼبفسروف فبل تلن بالقوؿ فيما يبتغيو أىل الفاحشة 21)االحزاب"َمْعُروفًا َوقـُْلنَـَقْواًل  َمَرضٌ  قـَ
منكن فخضع القوؿ ما يكره من قوؿ النساء للرجاؿ فبا يدخل يف قلوب الرجاؿ ومنو ترقيق الكبلـ عند 

ؿبرؾ حيركو الف قلبو غَت صحيح فالقلب  ىنأدؿبادثتهم والذي يف قلبو مرض شهوة الزنا فانو مستعد ينتظر 
ليس فيو شهوة ؼبا حرمو اهلل والقوؿ اؼبعروؼ ىو القوؿ الذي أذف بو اهلل تعاُف و أباحو و جاء يف  الصحيح
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اهلل تعاُف ؼبا منعهن من الفاحشة و ىي الفعل القبيح منعهن من مقدمتها وىي احملادثة مع  إفتفسَتىا 
يف الكبلـ للفاسق و ال شك أف االجتماع يف غرؼ احملادثات الصوتية و اؼبرئية و اغبديث  واالنقيادالرجاؿ 

بألفاظ فيها لُت و خضوع و كبلـ يدؿ على اغبب والغراـ والعشق واؽبياـ من ىذا القبيل وكذا اؼبراسبلت 
يتوصل بو إُف اغبراـ  الكتابية بكلمات فيها اغبب و الشوؽ و إثارة للغرائز اعبنسية يدخل يف ىذا النهي فما

 فهو حراـ .

ـبالطة الرجاؿ للنساء األجنبيات:حذر الشارع من ـبالطة النساء والتبسط معهن يف أماكن العمل وكبوىا 
فقاؿ عليو الصبلة و السبلـ :"ماتركت بعدي فتنة اضر على الرجاؿ من النساء"وال شك أف االختبلط يف 

 ط خارجها فيقع ما هنى عنو الشرع    غرؼ احملادثات اعبماعية ذبر إُف االختبل

يف  حاصبع العلماء على ربرًن النظر إُف اؼبرأة األجنبية الشابة إذا كن بشهوة كما اف الراج النظر بشهوة :
 مذىب ماؿ والشافعي واضبد إُف أف النظر إُف وجو األجنبية من غَت حاجة ال جيوز 

النظر عن شهوة  إالبلـ :"العيناف تزنياف"و ليس زنا العُت كانت الشهوة منتفية لقولو عليو الصبلة والس  إفو 
ألنو سبب الوقوع يف اغبراـ فيكوف حراما إال يف حاؿ الضرورة والف النظر مظنة الفتنة وىو ؿبرؾ الشهرة 
فمن ؿباسن الشرع منعو كما أف الذريعة إُف الفساد جيب سدىا إذا َف يعارضها مصلحة راجحة و ال شك 

ور الفتيات مدعاة لبلفتتاف هبم فكيف إذا كانت ىذه الصور دببلبس فاضحة أو كانت ص إُفأف النظر 
رغما عنها  أوارتكاب الفاحشة سواء برضي الفتاة  إُفدبقاطع مرئية تؤجج اؼبشاعر وتثَت الغرائز فهي مدعاة 

.1 

 انسياق الفتاة لالبتزاز والوقوع في الفاحشة :

الزَّانَِيُة  التهديد والوقوع يف فاحشة الزنا فاف الزنا من الكبائر وقد قاؿ تعاُف :"حيـر على الفتاة االنسياؽ ربت 
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة  َواَل تَْأُخْذُكم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّو ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن  ۗ  َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّنـْ

 (41)سورة النور " َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن﴾ ۗ   بِاللَِّو َواْليَـْوِم اْْلِخرِ 

الزَّاِني اَل يـَْنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة اَل يـَْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو  ":وحـر الشرع نكاح الزانية فقاؿ تعاُف
 (42)النور "ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ 
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 وجيب على الفتاة أف تسعى لرفع ىذا التهديد بتبليغ أىلها أو اعبهات اؼبختصة يف بلدىا 

وىذا ظلم واعتداء على العرض فإذا أكرىت الفتاة على الزنا فحراـ عليها اف  : الفتاة على الزنا إكراه
َواَل  تستجيب ربت دوافع االبتزاز وإذا أكرىت الفتاة على الزنا بالفعل فقد بُت اهلل تعاُف اغبكم يف قولو :"

نـَْيا ُتْكرُِىوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبغَاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ  َوَمن يُْكرِىهُّنَّ فَِإنَّ اللََّو ِمن  ۗ  ًنا لَِّتْبتَـُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ
 (22النور") بـَْعِد ِإْكَراِىِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

  أوُففاهلل تعاُف حـر إكراه اإلماء على الزنا وإذا كاف ىذا يف اإلماء فاغبرائر من باب 

 1فعلتم فاف اهلل سبحانو ؽبن غفور رحيم و إشبهن على من اكرىهن "قاؿ بن عباس رضي اهلل عنو فاف 

كل إنساف لو شرؼ واعتبار ومها مكانة كل شخص يف اجملتمع وما يتفرع عنها من  2التشهير بالفتيات:
طريقة معاملة الناس للشخص وفقا ؽبذه اؼبكانة إما من الناحية الشخصية فهما شعور كل شخص بكرامتو 

ستحق من أفراد اجملتمع معاملة واحًتاما يتفق مع ىذا الشعور ،و االبتزاز فيو هتديد وإحساسو بأنو ي
بالصور أو  أوبالتشهَت بالفتاة دبا ديس شرفها وعرضها وقد يقع التشهَت فعبل ببعض الكتابات عن الفتاة 

 باؼبقاطع اؼبرئية مع بقاء التهديد بنشر ما تبقى منها والشريعة اإلسبلمية حرمت التشهَت و خصوصا بالنساء 

 و حاالت :ل وتشهَت اؼببتز بالفتاة 

  األولى:

 اختراق األجهزة االلكترونية واتهام الفتاة بما ىي منو براء:

ؿ على أجهزة االتصاالت اػباصة باآلخرين عمل ؿبـر إف اخًتاؽ األجهزة االلكًتونية الشخصية والدخو 
مع كراىيتهم  أسرارىملكونو اعتداء على فبتلكات اآلخرين واغبصوؿ على كافة اؼبعلومات عنهم و إفشاء 

لذلك واهلل تعاُف هنى يف كتابو الكرًن عن التجسس على اؼبسلمُت وتتبع عوراهتم كما يف قولو 
"ۖ   بَػْعًضا بَػْعُضُكمْ  يَػْغَتبْ  َواَل  ذَبَسَُّسوا َواَل ۖ   ِإمثٌْ  الظَّن   بَػْعضَ  ِإفَّ  الظَّن   ِمنَ  َكِثَتًا اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذينَ يَاأَيػَُّهاتعاُف:"

 (21'سورة اغبجرات
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واؼببتز عند اخًتاقو لؤلجهزة االلكًتونية وهتديده للفتاة بنشر صورىا مثبل واهتامها دبا يشوه ظبعتها يفضحها 
ِفي  اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  َأنْ  ُيِحبُّونَ  ِإنَّ الَِّذينَ  "منو بريئة وىذا ؿبـر لؤلدلة اآلتية قولو تعاُف:دبا ىي 
نـَْيا ِفي أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ   1(28")سورة النور اَل تـَْعَلُمونَ  َوأَنـُْتمْ  يـَْعَلمُ  َواللَّوُ  ۗ   َواْْلِخَرةِ  الدُّ

 تظهر جردية الزنا يف الذين امنوا واإلشاعة :  أيالفاحشة  إشاعةفمعٌت 

 :االنتشار 

و ذلك برميهم دبا ىو قبيح كالزنا و ،و قد توعد اهلل سبحانو يف ىذه اآلية الكردية الذين يشهروف بالناس 
وانتشارىا بُت الناس عن إرادة و قصد لؤلسباب اليت تؤذي ،كبوه و حيبوف شيوع ىذه اػبصاؿ الذميمة 

مات مصرا على ذلك  إفلنشرىا توعدىم بالعذاب األليم يف الدنيا من اغبد وغَته ويف اآلخرة بعذاب النار 
غَت تائب ، واآليات واف نزلت يف قصة عائشة رضي اهلل عنها إال أف العربة بعمـو اللفظ ال خبصوص 

 ا على ظاىرىا يف العمـوالسبب،فوجب إجراؤى

ِبَغْيِر  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  يـُْؤُذونَ  َوالَِّذينَ ":قاؿ تعاُف  أذىالتشهَت باألبرياء  إف-
للمؤمنُت دبا َف  ( فوصفهم اهلل بسبب اذائهم47)االحزاب "  ُمِبيًنا َوِإْثًما بـُْهَتانًا اْحَتَمُلوا فـََقدِ  اْكَتَسُبوا َما

بغَت  أذوىميعملوه وَف يقولوه وينسبوف اليهم ذلك على سبيل العيب و التنقص ؽبم بأهنم ضبلوا هبتانا ،حيث 
 .كبَتا بسبب تعديهم عليهم   وإمناسبب 

يشينو هبا  ماورد عن أب الدرداء رضي اهلل عنو قاؿ :"أديا رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وىو منها بريئ
بإنفاذ ما قاؿ ما ورد يف قصة حادثة  يأيتيذيبو يـو القيامة يف النار حىت  أفيف الدنيا كاف حقا على اهلل 

حُت اهتمت عائشة رضي اهلل عنها فبا ىي بريئة منو بعد ؾبيء صفواف اُف جيش النيب صلى الو عليو  الفكا
 2.وسلم وفيو قاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

تعذر يـو إذف عبد اهلل ابن أب سلوؿ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علية وسلم وىو على اؼبنرب:"يا معشر فاس 
اؼبسلمُت من يعذرين من رجل قد بلغٍت أذاه يف أىل بييت فو اهلل ما علمت على أىلي إال خَتا ولقد ذكروا 

 .رجبل ما علمت عليو إال خَت أو ما كاف يدخل على أىلي إال معي "
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اخًتاؽ األجهزة االلكًتونية ونشر ما فيها من صور شخصية وعبلقات ؿبرمة وقعت يف السر وَف  ة:الثاني
 ذباىر هبا الفتاة وزبرجها من ىذه األجهزة فنشر مثل ىذا ؿبـر وجيب السًت عليها .

 لبلدلة االتية :

أَيُـَّها يَا  "النهي عن التجسس عن اؼبسلمُت وتتبع عوراهتم كقوؿ اهلل تعاُف: أدلةعمـو -ا
 "بـَْعًضا بـَْعُضُكمْ  يـَْغَتبْ  َواَل  َتَجسَُّسوا َواَل ۗ   ِإْثمٌ  الظَّنِّ  بـَْعضَ  ِإنَّ  الظَّنِّ  ِمنَ  َكِثيًرا اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذينَ 

 (21اغبجرات)

ؾباىرة اؼببتز باؼبعاصي :وذلك باف يكوف على عبلقة بفتاة وحيدث بينهما لقاء وتصوير ومها جياىراف  الثالثة:
هبذه اؼبعصية ويفخراف هبا عند أصدقاء السوء فهذا الفعل ؿبـر ؼبا ورد عن ايب ىريرة رضي اهلل عنو انو 

يعمل  إفاىرين واف من اجملاىرة اجمل إالمعاىف  أميتقاؿ:"ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ :كل 
الرجل بالليل عمبل مث وقد يصبح وقد سًته اهلل فيقوؿ :يا فبلف عملت  البارحة كذا وذا وقد بات يسًته اهلل 

 .عز وجل ويصبح يكشف سًت اهلل عنو

 العقوبة الشرعية لالبتزاز:  2-3-4

العقوبة ىي جزاء وضعو الشارع للردع عن ارتكاب ما هنى عنو وترؾ ما أمر بو فهي جزاء مادي مفروض  
سلفا حيجم عن ارتكاب اعبردية فإذا ارتكبها زجر بالعقوبة حىت ال يعاود اعبردية مرة أخرى كما يكوف عربة 

 .لغَته 

من اهلل تعاُف بعباده فهي صادرة عن  قاؿ  شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :"العقوبات الشرعية إمنا شرعت رضبة
رضبة اػبلق وإرادة اإلحساف وؽبذا ينبغي ؼبن يعاقب الناس على ذنوهبم أف يقصد بذلك اإلحساف إليهم 

 1.والرضبة إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معاعبة اؼبريض

و  أعراضالتعدي واالنتهاؾ للحقوؽ وديس االبتزاز سلوؾ إجرامي جيمع عددا من صور  أفويتضح فبا سبق 
على الضروريات  حرمات الناس و يصادـ حرمة اإلنساف و كرامتو اؼبقررة شرعا واؼبكفولة نظاما و فيو تعد

اػبمس اجملمع على صيانتها و رعايتها و ما يقع بسببو من الظلم و الضيم على اؼبتضررين واؼبتضررات ،لذا 
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فهو يعترب جردية مركبة فيها ىتك العرض و التهديد و العنف و االستغبلؿ و اإلكراه على بذؿ اؼباؿ أو 
وىروب الفتيات  ،وكثرة حاالت الطبلؽ والقتل،فبارسة الزنا ولو آثاره االجتماعية من التفكك األسري 

 .والعزوؼ عن الزواج

واالنعزالية والشعور بالضعف والتفكَت باالنتحار ،قة وانتشار ظاىرة العبوسة وآثاره النفسية من فقداف الث 
وبث الرعب بُت ، األرضوآثاره األمنية من حيث استخداـ الضحية يف ارتكاب اعبردية ونشر الفساد يف 

فتيات اجملتمع ،وأثاره األخبلقية من نشر الفاحشة واستمرار ارتكاب اؼبعصية وتكرارىا وانتكاسة الفطرة 
 .قي وغياب الرادع األخبل

ومن مقاصدىا  والشريعة اإلسبلمية جاءت حبفظ الضروريات اػبمس ،الدين ، النفس،اؼباؿ، العرض والعقل
رعاية اؼبصاٌف ودرا اؼبفاسد، وعاقبت الشريعة اإلسبلمية على اعبرائم واؼبعاصي باغبدود كحد السرقة وحد 

 1 القذؼ وحد الزنا وغَتىا .
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 :ي ـااللكتروني  من المنظور القانون جرائم االبتزاز 2-4

 :و وسائلو ماىية االبتزاز 2-4-1

عن طريقة سرقة تلك  إماحيصل االبتزاز بقياـ اعباين اؼببتز باغبصوؿ على معلومات زبص اجملٍت عليو 
اغبصوؿ عليها بعد كسب ثقة اجملٍت عليو ومن شبة القياـ بتهديده بنشر تلك اؼبعلومات سواء   أو،اؼبعلومات 

بعائلتو عن طريق وسائل  أوما يتعلق حبياة اجملٍت عليو اػباصة  أوتسجيبلت صوتية  أـخصية شكانت صورا 
غالبا ما يكوف فيو اؼبساس  التهديد يف جردية االبتزاز إفمبتغاه باعتبار   إُفالتقنية اغبديثة هبدؼ الوصوؿ 

 .بشخص اجملٍت عليو الذي يتم ابتزازه 

 تعريف االبتزاز: - 1 

غبملو  آخرشخص  إرادةالضغط الذي يباشره شخص على  بأنوتعددت تعريفات االبتزاز فالبعض عرفو 
  أوشفاىا  آخرفعل يقـو بو شخص بتهديد شخص  بأنوعرفو  اآلخرعلى ارتكاب جردية معينة والبعض 

من  إزعاجوؾبرد  أو،يف نفس اجملٍت عليو كتخويفو  التأثَتكتابة وال عربة بنوع عبارة التهديد ماداـ من شاهنا 
لو صلة باجملٍت عليو  آخرشخص  أينفس  أودباؿ  أوبنفسو  أوخطر َف يتحقق بعد بل قد يلحق دبالو 

تنفيذ  إُفَف يستجب اؼبهدد  ما أمرهالقياـ بتهديد شخص بفضح  بأنوويف تعريف أخر لبلبتزاز عرؼ ،
تتعلق  أوالكرامة  أوغَت مشروعة سبس الشرؼ  أمور إُفوغالبا ما هتدؼ تلك الطلبات ،طلبات اعباين 

 حبرمة اغبياة اػباصة للشخص اؼبهدد الذي يتم ابتزازه .

ونية من خبلؿ الوسائل االلكًت ،اغبصوؿ على وثائق وصور ومعلومات عن الضحية  بأنوكما عرؼ االبتزاز 
 أىداؼالتهديد بالتشهَت دبعلومات ووثائق خاصة عنو عن طريق استخداـ الوسائل االلكًتونية لتحقيق  أو

 1 يسعى لتحقيقها اؼببتز .

زبرج عن اعتبار االبتزاز وسيلة ضغط او هتديد ديارسو اؼببتز على  ال أهناومن خبلؿ التعاريف السابقة قبد 
االبتزاز مرتبط بالتهديد فبدونو ال  أفمبتغاه وربقيق مراده العتبار  إُفاجملٍت عليو هبدؼ الوصوؿ  إرادة

ويعد من  أخبلقيغَت  أو،جردية االبتزاز سبثل سلوكا غَت مشروع  إفكما نستطيع القوؿ ،يتحقق االبتزاز 
ؼبمارسة اػبصبة  االلكًتونيةىناؾ الكثَت من اؼبواقع  أف إذاعبرائم اليت تقع عن طريق الشبكة اؼبعلوماتية 
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احملمولة  األجهزة أو،مثل اؽبواتف الذكية  األخرى االلكًتونية األجهزةعن طريق  أو ،االبتزاز مثل الفايسبوؾ
ما ديارسو اؼببتز من هتديد للمجٍت عليو بعد حصولو  بأنونعرؼ االبتزاز  أفنستطيع  األخَتويف ، األخرى

سواء  إليهاالصور الشخصية هبدؼ ربقيق رغباتو اليت يسعى  أوعلى معلومات زبصو كالتسجيبلت الصوتية 
 معنوية . أومادية  أكانت

االبتزاز ىو هتديد شخص هبدؼ ابتزازه غبملو  أفتعريف اؼبشرع لبلبتزاز يتفق اغلب اؼبشرعُت يف العاَف على 
 االمتناع مشروعا . أواالمتناع عنو ولو كاف القياـ هبذا الفعل  أوعلى القياـ بفعل 

 :دوافع االبتزاز ووسائلو  2-4-2

 :دوافع االبتزاز-1

من خبلؿ ابتزازه للمجٍت عليو وقد تكوف الدوافع  إليهايسعى اعباين لتحقيق العديد من الدوافع اليت يسعى  
 انتقامية  أو أخبلقيةغَت  أومالية  إما

 الدوافع المالية :-

 أخرى أشياء أومن اجل تسليم نقود لو ،يتحقق ىذا النوع من االبتزاز بقياـ اعباين بتهديد اجملٍت عليو  
ويتحقق كسب اؼباؿ بالطريق اؼبباشر بطلب اؼببتز من ،غَت مباشرة  أوذات طابع مادي سواء بطريقة مباشرة 

فيتحقق عن  ،اؿ بالطرؽ غَت اؼبباشرةكسب اؼب  إمالغَته  أواجملٍت عليو ربويل مبالغ مالية بشكل مستمر لو 
السيارة  أقساطقيامو بدفع  أوطريق طلب اؼببتز من اجملٍت عليو تسديد مبالغ مالية اقًتضها من احد البنوؾ 

كسب اؼباؿ بالطرؽ غَت   يتحققكما ،تسديد اؼببالغ اؼبالية اؼبستحقة على ىاتفو النقاؿ  أوستحقة  اؼب
الشركة  أسرارالشركات كاف يطلب منو القياـ بكشف  إحدىكاف يعمل لدى   إذا،اؼبباشرة بابتزاز اجملٍت عليو 

كما حيصل االبتزاز لبعض ،السرية غبسابات الشركة  األرقاـ إعطائو أواليت يعمل لديها اجملٍت عليو 
ىا شرىا عنهم  يف حالة عدـ دفعهم اؼببالغ اؼبالية اليت يريدون،اعباين للشائعات  إطبلؽن طريق ع األشخاص

 أخبلقيةاو اؼبوافقة على طلباتو هبدؼ تركهم واالبتعاد وعدـ التعرض ؽبم دوف تشويو ظبعتهم الدوافع غَت 
 األخبلقيةوتراعي اؼببادئ ،اغبسن وحبديثو  اإلنسافالعامة كل ما يتصل بسلوؾ  اآلدابسبثل  "جنسية":

ىر والعلن فانتهاؾ تلك اؼببادئ حيدث عن التقليدية اؼبتفق عليها بُت عامة الناس وجوب االلتزاـ هبا يف الظا
 . 1فيها اعتداء عليها أفعاؿطريق ارتكاب 

                                                           

 .142، ص اؼبرجع نفسوفبدوج رشيد مشرؼ الرشيد العنزي ،  - 1



 الفصل الثاني                                                                             اإلطاز النظسي

 

32 

 

ويعترب الدافع اعبنسي السمة الغالبة يف جرائم االبتزاز باعتباره ،تنتهك فيها تلك اؼببادئ  بأقواؿالتحدث  أو
 أو سرارهأسر من  إفشاء أو أمرهاالبتزاز ربققا عن طريق قياـ اعباين بتهديد اجملٍت عليو بفضح  أنواع أكثر

االبتزاز اعبنسي  األوؿقسمُت  إُفوينقسم االبتزاز اعبنسي ،مستغبل ضعفو نتيجة لتهديداتو ،عنو  األخبار
 .االلكًتوين 

 الثاني االبتزاز الجنسي الواقعي  أما

االبتزاز اعبنسي االلكًتوين يتحقق عن طريق وسائل االتصاؿ البعيدة مثل برامج االتصاؿ اؼبرئي مثل 
تلك اليت زبتص  أواؼبواقع اػباصة اليت تعرض طلبات الراغبُت يف الزواج  أوموقع فايسبوؾ  أوالسكايب 

  .ى معلومات زبص الضحيةبالبحث عن الوظائف واؼببتز يف ىذا النوع يعترب ؾبرما خفيا يسعى للحصوؿ عل

االبتزاز اعبنسي الواقعي فيقع ىذا النوع من االبتزاز بقياـ اؼببتز باغبصوؿ على معلومات من الضحية  أما 
وىي بصحبتو ا واف حيصل على معلومات ،بعد ارتباطو  معو بعبلقة كاف يقـو بالتقاط صور سبس الضحية ،

 أمروِف  أرقاـحصوؿ اؼببتز على  إُف األمرردبا يصل  أو مرئية زبصو أومقاطع صوتية  أووثائق سرية  أو
َف يستجب لرغباتو ومن مت هتديده هبا هبدؼ ربقيق  إذا أمرهومن مث هتديده بفضح ،الضحية دوف علمو 

شخص ، وفبا يدؿ  أييقـو بو مباشرة  ذباه  أفقد يستخدـ اؼببتز التهديد لنشر ما ديكنو  رغباتو اعبنسية و
كثَتا من قضايا االبتزاز اليت يتم ضبطها يضبط معها صورا للضحية او   إف،االبتزاز اعبنسي  على وقوع

مقاطع مرئية خادشة للحياء الف يقـو اعباين بتصوير ضحيتو ومن مت هتديده  هبا ما يًتتب عليو اف تصبح 
 .مقاومة  ىندأومن شبة االنصياع لطلبات اعباين دوف ،اجملٍت عليو مسلوبة  إرادة

 وافع انتقامية:د-

باعتبار ،ويؤدي اعبانب النفسي دورا يف ذلك ،اعباين بتهديد اجملٍت عليو بطرؽ غَت ملموسة أف يقـو وىي 
اعباين سيقـو بتنفيذ هتديداتو ضده يف أي وقت يشاء  أفاجملٍت عليو يعيش صراعا داخليا  نتيجة لتوقعو  أف

ويتحقق الدافع االنتقامي بتلذذ اعباين بأذية اجملٍت ،هتديدياتو  ما يدفعو إُف تلبية طلبات اغباين ذبنبا لتنفيذ 
يقـو اعباين بتصوير اجملٍت عليو ويطلب منو  أف إُفسوء  األمرما يزيد  ،بلتو وبكاءه سعليو واستمتاعو بتو 

 بيانات تتعلق بو كما قد  يكوف الدافع لدى اعباين ىو االنتقاـ من اجملٍت عليو عن  1 أي  أوذكر اظبو 
عن طريق اؽبواتف احملمولة  أوعن طريق شبكة االنًتنت  إماظبعتو بنشر صوره  وإساءةبو  األذى إغباؽطريق 
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وذلك دبنعها من الزواج ؽبدؼ اإلضرار هبا  أنثىكاف   إذااؼبزودة بكامَتا  ا واف يقـو اعباين بابتزاز اجملٍت عليو 
 1او االنتقاـ منها 

 :رؤية القانون الجزائري لجرائم االبتزاز االلكتروني  2-4-3

 االبتزاز في القانون الجزائري : - 1

وظبحت ؼبن عرج عليها الغوص يف ،فتحت اعبزائر األبواب على مصراعيها لتلقي واستهبلؾ ؿبتوى االنًتنت 
يف مواقع  باآلخرينَت خاصة يف التهديد واالبتزاز والتشه،شبكتها دوف ترىيبو من نتائج احملظور اؼبتمثل 

 وإنشاء وارتياد اؼبواقع احملظورة والتزوير والسطو على اؼبعطيات احملمية ،االنًتنت 

ديسها خدش يطيح هبا  الاعلى  ألفرادقد رأى اؼبشرع اعبزائري أمهية ومكانة بالغة للخصوصية الشخصية 
ونتج عن ذلك أف تدخل اؼبشرع وفرض ضبياتو القانونية على ىذه ،عن اؼبستوى الذي يتمتع بو صاحبها 

واعترب االعتداء عليها جردية يصيب مركز اجملٍت عليو حبيث أف اعبانب األخبلقي ىو اخطر ،اؼبكانة األدبية 
من  فجردية ،ما قد تستهدفو اعبردية االلكًتونية يف اجملتمع اعبزائري الذي لطاؼبا اعتز دببادئو وقيمو الفاضلة

وحىت انتمائها للمجتمع فالكثَت منها ألصقت  ،تفقد عائلة كرامتها أوىذا النوع كفيلة باف تنهي حياة فرد 
 هبا "وصمة عار"

 األحقاد لشفاء غاية و االبتزاز لغرض ،اؼبعلومات تلك استغبلؿ يف لمساومةل طريقة التشهَت يف البعض جيد
 الناس من الكثَت يفاجأ حيث، السمعة وتشويو الشخصية الضغائن و، للسمعة اإلساءة منها القصد و

 النا لعمـو عرضها على يوافق ال اليت و الشخصية والبيانات الصور تلك بنشر

 : الخاصة بالحياة الماسة األفعال - 2

 حبياة أضرار من عنها يًتتب فبا، اػباصة وحياهتم األشخاص غبرية خاصة ضباية اعبزائري اؼبشرع أخص لقد
 45/12 القانوف من( 2) مكرر 242و مكرر 242 اؼبواد يف ىذا إُف تطرؽ وقد األشخاص، ىؤالء
 2885.2 الدستور من 28 مادة ويف 1445 ديسمرب 14 يف اؼبؤرخ
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 الدستور: من 28 اؼبادة

 .القانوف وحيميهما شرفو، وحرمة اػباصة، اؼبواطن حياة حرمة انتهاؾ جيوز ال

 .مضمونة أشكاؽبا بكل اػباصة واالتصاالت اؼبراسبلت سرّية

 ( جديدة: ) مكرر 242  اؼبادة

 2440444 إُف دج 440444 من وبغرامة سنوات( 2)  ثبلث إُف أشهر( 5)  ستة من باغببس يعاقب
 :وذلك كانت تقنية بأية لؤلشخاص، اػباصة اغبياة حبرمة اؼبساس تعمد من كل دج،

 .رضاه أو صاحبها إذف بغَت سرية، أو خاصة أحاديث أو مكاؼبات نقل أو تسجيل أو بالتقاط 2-

 .رضاه أو صاحبها إذف بغَت خاص، مكاف يف لشخص صورة نقل أو تسجيل أو بالتقاط 1-

 للجردية اؼبقررة ذاهتا بالعقوبات  اؼبادة  ىذه يف عليها اؼبنصوص اعبنحة ارتكاب يف الشروع على يعاقب
 .التامة

 اعبزائية للمتابعة حدا الضحية صفح ويضع

 (جديدة: ) 2 مكرر 242  اؼبادة

 يف توضع بأف ظبح أو وضع أو احتفظ من كل السابقة  اؼبادة  يف عليها اؼبنصوص بالعقوبات يعاقب
 عليها اؼبتحصل الوثائق أو الصور أو التسجيبلت كانت، وسيلة بأية استخدـ أو الغَت، أو اعبمهور متناوؿ
 1.القانوف ىذا من مكرر 242  اؼبادة  يف عليها اؼبنصوص األفعاؿ أحد بواسطة

 اػباصة األحكاـ تطبق الصحافة، طريق عن السابقة الفقرة يف عليها اؼبنصوص اعبنحة ترتكب عندما
 .اؼبسؤولُت األشخاص لتحديد العبلقة، ذات القوانُت يف عليها اؼبنصوص

 للجردية اؼبقررة ذاهتا بالعقوبات  اؼبادة  ىذه يف عليها اؼبنصوص اعبنحة ارتكاب يف الشروع على يعاقب
 .التامة

 اعبزائية للمتابعة حدا الضحية صفح ويضع
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 الجنائي: القصد -3

 بالباعث اليؤخد انو نذكر أف بنا جيدر ىذا و سيئة نية ذا يكوف أف التهديد بأعماؿ القائم يف يشًتط
  بو والتشهَت ابتزازه وراء من معنويا الضحية إيذاء إُف التهديد صاحب يهدؼ أف مطلوب ماىو.

 بتزازالبا التهديد قياـ شروط

 أف شأهنا من شائنة أمور نسبة أو إفشاء من اعباين سكوت شراء على الضحية إرغاـ هبدؼ يقع أف- 2
 باعتبارىا سبس أو ظبعتها تلطخ

 .ليها يسئ أمر على العاـ الرأي إطبلع أو أخبلقية قضية أو جردية يف  الضحية توريط اؼببتز نية -1

 التهديد أف القضاء قرر قد و الطريقتُت بُت التمييز ينبغي وال شفاىة أو كتابة يكوف قد التهديد -2
 . الصحافة طريق عن يتحقق قد بالكتابة

 ال و ما شخصا بسمعة اؼبساس أو شرعي غَت ربح على اغبصوؿ إُف يهدؼ أف التهديد يف يشًتط -3
 .الغَت لصاٌف وقع االنتزاع كوف أو لغَتىا أو للضحية ملك ىو اؼبنتزع الشيء كوف ذلك يهم

1اؼبقررة. العقوبة حقو الستيفاء القانونية الطرؽ إُف اللجوء يف الدائن قبل من اؼبدين هتديد يف جردية ال -
 

 :كاآليت وىي اعبنحة ؽبذه اػباصة العقوبات 1 مكرر ،2مكرر مكرر، 242 اؼبواد حددت لقد

 إُف دج 44444044 من مالية وبغرامة سنوات 2 إُف أشهر 5 من باغببس يعاقب: مكرر 242 اؼبادة
 . كانت تقنية بأية لؤلشخاص اػباصة اغبياة حبرمة اؼبساس تعمدا من كل دج 244444044

 بالعقوبة اؼبادة ىذه يف عليها اؼبنصوص اعبنحة ارتكاب يف شروع على يعاقب( : 2)مكرر 242 اؼبادة
 .التامة عبردية ذاهتا اؼبقررة

 .اعبردية الرتكاب استعملت اليت األشياء دبصادرة اغبكم دائما يتعُت و -

 العقوبات قانوف من 27 اؼبادة و( 2)مكرر 8 اؼبادتُت تبياف -

 (:2)مكرر 8 اؼبادة
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 : يف العائلية و اؼبدنية و الوطنية اغبقوؽ فبارسة من اغبرماف يتمثل

 .باعبردية عبلقة ؽبا اليت العمومية اؼبناصب و الوظائف صبيع من اإلقصاء أو العزؿ -2

 .وساـ أي من و الًتشيح أو االنتخاب حق من اغبرماف -1

 إال القضاء أماـ شاىد أو ، عقد أي على شاىد أو ، خبَتا أو ؿبلفا، مساعدا يكوف ألف األىلية عدـ -2
 .االستغبلؿ سبيل على

 التعليم مؤسسة يف اػبدمة وأ مدرسة إدارة يف و التدريس يف و ، األسلحة ضبل يف اغبق من اغبرماف -3
 .مراقبا أو مدرس أو أستاذ بوصفو

 قيما أو وصيا يكوف ألف األىلية عدـ -4

 بعضها أو كلها الوالية حقوؽ سقوط -5

 : 27 اؼبادة

 مستخرج أو بأكملو اغبكم بنشر القانوف حيددىا اليت اغباالت يف تأمر أف باإلدانة اغبكم عند للمحكمة
 ، عليو احملكـو نفقو على كلو وذلك ، يبينها اليت األماكن يف بتعليقو أو ، يعينها أكثر أو جريدة يف منو

 التعليق مدة تتجاوز أال و ، الغرض ؽبذا باإلدانة اغبكم حيدده الذي اؼببلغ النشر مصاريف تتجاوز أال على
 ..."واحدا شهرا

 مالحظة:

 اعبزائية للمتابعة حدا الضحية صفح يضع

 اعبنحة إرتكاب يف الشروع

 للجردية اؼبقررة ذاهتا بالعقوبات  اؼبادة  ىذه يف عليها اؼبنصوص اعبنحة ارتكاب يف الشروع على يعاقب
 1.التامة
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 :الجانب التطبيقي لجرائم االبتزاز - 3

 :  شبكات التواصل االجتماعي   3-1

 :  عريفهات -3-1-1

لوسائل التواصل االجتماعي تعريفات عديدة ، اال أف مجيع وسائل التواصل االجتماعي يف مفهومها األساسي 
، ىي منصات على االنًتنيت أو اذلاتف احملموؿ تتيح التفاعل الثنائي االذباه عرب زلتويات ينتجها ادلستخدموف 

ليست كوسائل ل التواصل االجتماعي أنفسهم ، فضال عن التواصل بُت ادلستخدمُت ، و من مث فاف وسائ
االعالـ اليت ال زبرج اال من مصدر واحد أو من موقع شبكي ثابت ، و اظلا ىي وسائل للتواصل عرب منصات 
صممت خصيصا لتتيح للمستخدمُت إغلاد ) انتاج (احملتويات بأنفسهم و التفاعل مع ادلعلومات و مع 

 مصدرىا .

تماعي على االنًتنيت كوسيط ، فانو من ادلهم أف نشَت إىل أف تعريف تعتمد وسائل التواصل االج و فيما
وسائل التواصل االجتماعي ال ينطبق على مجيع ادلواقع أو ادلنصات على شبكة االنًتنيت . فبعض ادلواقع 
ا االلكًتونية ال تكفل إمكانية التفاعل مع اجلمهور . بينما ال تسمح مواقع أخرى للمستخدمُت إال بأف ينشرو 

ش (يديرىا ادلوقع و تعليقاهتم ، ردا على زلتوى بعينو منشور على ادلواقع ، كمشاركات يف مناقشة )سلسلة نقا
 1.يشرؼ عليها 

 أىم شبكات التواصل االجتماعي :  - 3-1-2

 مع التطور التكنولوجي و التسارع الكبَت يف ىذا التطور ظهرت منصات نذكر أعلها :

 موقع فيسبوك : -أ 

على شاب عشريٍت أمريكي  4002الفيسبوؾ ىو شبكة اجتماعية كناتج لالعالـ االجتماعي تأسس ادلوقع يف 
امسو مارؾ زيكر بَتج بالتعاوف مع اثنُت من رفاقو بالسكن اجلامعي يف جامعة ىارفارد و قد كاف ، ادلوقع يف 
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يكية ، مث خرج بعد ذلك إىل أوروبا و العامل البداية مقتصرا على طلبة اجلامعة مث امتد ليشمل طلبة اجلامعة األمر 
 ، فيما يبلغ اليـو عدد ادلشًتكي نبو أكثر من مليار مشًتؾ .1عضوا  050ليصبح عدد أعضاءه 

 موقع تويتر : - بـ

  obviansكمشروع حبثي قامت بو شركة   4002ظهر عاـ و ىو موقع من مواقع الشبكات االجتماعية  
 مث أطلق رمسيا للمستخدمُت يف نفس العاـ . األمريكية

خدمة تدوين مصغر و ىو تدوين يسمح بعدد زلدود من ادلدخالت حبد أقصى مائة و أربعُت تويًت يقدـ     
و ىي رسائل   sms، و ؽلكن إرساؿ ىذه التحدثات مباشرة من تويًت على شكل حرفا فقط للرسالة الواحدة 

 ف النقاؿ .نصية سلتصة ترسل عن طريق اذلات

و تظهر التحديثات على صفحة ادلستخدـ دلوقع تويًت و ؽلكن ألصدقاء ادلستخدـ قراءة ىذه التحديثات     
 . 2من صفحاهتم الرئيسية أو عن طريق الربيد اإللكًتوين

  :االنستغرام  -ج    

ىو تطبيق رلاين يسمح للمستخدمُت بنشر و مشاركة الصور ، و مقاطع الفيديو مع ادلتابعُت أو زلموعة سلتارة 
ستانفورد من قبل خرغلي جامعة  4000من األصدقاء ، و التعليق على ادلشاركات تأسس ىذا التطبيق عاـ 

نيا ، و الًتمجة احلرفية لكلمة و مايك كرغلر يف مدينة ساف فرانسيسكو من والية كاليفور  كيفن سيسًتـو
( و أصبح انستغراـ شللوكاؿ instant camera telegram )انستغراـ تعٍت الكامَتا الفورية ادلرسلة 

مليوف  400و يعد من أكثر الشبكات االجتماعية استخداما و يضم اليـو أكثر من  4004فيسبوؾ عاـ 
 3مستخدـ .
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 سناب شات : -د 

تطبيق رسائل مصورة ، وضعو ايفاف شبيغل و روبرت موريف ، و ؽلكن للمستخدمُت عن طريق التطبيق التقاط  
الصور ، و تسجيل الفيديو ، و اضافة نص و رسومات ، و ارساذلا إىل قائمة التحكم من ادلتلقُت . يعُت 

ساعة فقط ، مث  42اذلا تبقى مدة ثواين و بعد ارس 00ادلستخدموف مهلة زمنية للقطاهتم من ثانية واحدة إىل 
 1زبتفي من اجلهاز ادلستلم ، و ربذؼ من اخلوادـ اخلاصة بسنا بشات .

 تيك توك : - ىـ

و ىي شبكة اجتماعية صينية دلقاطع الفيديو ادلوسيقية مت اطالقها يف   douyinو يعرؼ أيضا باسم دوين  
، و تعترب شبكة تيك توؾ اليـو منصة رائدة يف مقاطع  بواسطة مؤسسها تشانغ يي مينغ 4002سبتمرب 

الفيديو القصَتة يف آسيا ، اذ شهد تطبيقها للهواتف احملمولة أسرع ظلو يف العامل و أيضا صارت ادلنصة 
مليوف  050األكرب للموسيقى و الفيديو على الصعيد العادلي . وصل مستخدمي التطبيق إىل االجتماعية 

و كاف التطبيق األكثر تثبيتا يف  4004مليوف مستخدـ نشط شهريا ( يف جواف  500 مستخدـ نشط يوميا )
 2 مليوف تثبيت . 25.4ب  4004الربع األوؿ من عاـ 

من خالل دراستنا ىذه و المقابالت التي أجريناىا مع المبحوثات و األسئلة المطروحة تحصلنا  3-2
 على المعلومات التي نريد الوصول اليها .

 لشبكات االجتماعية :أفراد العينة  استخدامات 3-2-1

من خالؿ دراستنا ادليدانية تبُت لنا أف مجيع عينة الدراسة سبتلكن حسابات سلتلفة على مواقع التواصل  
االجتماعي ، و ىذا راجع إىل حب االطالع و الرغبة يف استخداـ كل ما ىو جديد و تكنولوجي، باعتباره 

لتطور التكنولوجي و ىذا ما صرحت بو واحدة من ادلبحوثات قائلة ) إننا يف عصر ضرورة عصرية ، و مواكبة ل
التكنولوجيا ، غلب أف ؽلتليء ىاتفي جبميع التطبيقات فيسبوؾ و تويًت و انستغراـ و تيك توؾ و كل شيء ، 
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شبكات يف ال أحب أف أبدو غبية أماـ التكنولوجيا ،أحتاج مجيع ال)  أجابتنا على سؤالنا :و أخرى أيضا 
 ىاتفي حىت لو استخدمت األقل بالرغم من أنٍت أستخدمها مجيعها ( 

 :  ألفراد العينة المواقع األكثر استخداما 3-2-2

و من خالؿ دراستنا ادليدانية أيضا تبُت أف أكثر الشبكات االجتماعية استخداما لدى عينة الدراسة ىو موقع  
فيسبوؾ ، و صلد أف سلتلف الدراسات تؤكد أف موقع فيسبوؾ ىو ادلوقع األكثر استخداما و من بُت ىذه 

دور شبكات التواصل ادلعنونة بلعبد الكرًن علي الدبيسي و زىَت ياسُت الطاىات الدراسات صلد دراسة 
اإلجتماعي يف تشكيل الرأي العاـ لدى طلبة اجلامعات األردنية أف الفيسبوؾ ىو ادلوقع األكثر استخداما يف 

باالضافة إىل دراسة أخرى دلرًن نرؽلاف نومار معنونة باستخداـ مواقع الشبكات  1العامل و العامل و العريب 
ات االجتماعية ، دراسة عينة من مستخدمي موقع فيسبوؾ يف اجلزائر و قد االجتماعية و تأثَته يف العالق

يف الفئة العمرية من   %24خرجت ىذه الدراسة بأف الفيسبوؾ ىو ادلوقع األكثر استخداما يف اجلزائر بنسبة 
بانتشار اجلرؽلة  ، كذلك دراسة الطالبُت شالخ لطيفة و قريشي احلاج العريب ابراىيم ادلعنونة 2سنة 45إىل  04

االلكًتونية ادلاسة باألشخاص يف البيئة اجلزائرية و قد بينت الدراسة أف موقع فيسبوؾ ىو أكثر مواقع التواصل 
تبُت من خالؿ دراستنا أف الفيسبوؾ ىو األكثر استخداما و قد  ،    3%40 االجتماعي استخداما بنسبة 

وضوحا و فهما و كذلك يتسم بالبساطة و ادلرونة يف بُت الطالبات كونو األسهل استخداما و األكثر 
االستعماؿ و ىذا ما ذبلى من خالؿ تصرػلات بعض ادلبحوثات فقد أجابتنا إحدى ادلبحوثات " الفيسبوؾ 
ىو األسهل على االطالؽ ، تويًت معقد و االنستغراـ يستخدمو ادلشاىَت الذين يسافروف كثَتا بينما فيسبوؾ 

ضلن البسطاء " و طالبة أخرى أجابت " الفيسبوؾ سهل جدا و مفهـو و ؼلتوي كل شيء ىو وسيلتنا ادلفضلة 

                                                           
، دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي العاـ ، دراسات العلـو االنسانية و  عبد الكرًن علي الدبيسي ، زىَت ياسُت الطاىات - 1

 . 44، 42،  43، األردف .ص  3502،  50، العدد 75االجتماعية ، اجمللد 
مي موقع الفيسبوؾ يف مرًن نرؽلاف نومار ، استخداـ مولقع الشبكات االجتماعية و تأثَته يف العالقات االجتماعية ، دراسة عينة من مستخد - 2

خلضر اجلزائر ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجيستَت يف علـو االعالـ و االتصاؿ زبصص االعالـ و تكنولوجيا االتصاؿ احلديثة ، جامعة احلاج 
 . 04. ص  3503، باتنة ، اجلزائر ، 

ادلاسة باألشخاص يف البيئة اجلزائرية ، دراسة ميدانية لبعض  شالخ لطيفة ، قريشي احلاج العريب ابراىيم ، انتشار اجلرؽلة االلكًتونية - 3
مستخدمي مقاىي النت دبدينة ادلسيلة ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسًت يف علـو االعالـ و االتصاؿ زبصص صحافة مكتوبة ، جامعة زلمد 

 . 74، ص  3504بوضياؼ ، ادلسيلة ، 
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بحث و التواصل يف نفس الوقت باقي التطبيقات ال تشبهو ، تويًت معقد ، و سنا بشات و تيك أستخدمو لل
 توؾ لنشر الصور و الفيديوىات فقط " .

 : من قبل أفراد العينةعدد حسابات فيسبوك المستخدمة  3-2-3

تبُت لنا من خالؿ الدراسة أف أغلب فتيات عينة الدراسة  سبتلكن أكثر من حساب فيسبوؾ و ذلك لغايات 
ىذا ما اتضح من سلية و آخر للعائلة و ادلقربُت و  سلتلفة و متعددة ، اذ صلد من سبتلك حسابُت ، حساب للت

و حساب آخر باسم  ادلبحوثات حيث أجابت احداىن " أستخدـ حسابُت حساب لألىل إجابةخالؿ 
وعلي أتسلى بو و أقيم عالقات سلتلفة " و أخرى " لدي حساب لألىل و حساب حلبييب و آخر للتسلية فلو 

ىو اذلروب من الرقابة يعلم حبييب بأنٍت أمتلك حسابا آخر يقتلٍت " فالغاية من كثرة احلسابات بالنسبة ذلن 
هرب و فتح أكثر من حساب و بأمساء مستعارة ، قصد تغيَت ظلط األسرية و حىت الرقابة العاطفية اليت تلزمها الت

حب االختالط شخصيتها و ىذا ما تبُت من خالؿ اجابة احدى ادلبحوثات " أحب التغيَت يف شخصييت ، أ
 مع اآلخرين و التعلم منهم " 

 :لدى أفراد العينةالتعامل مع ىذه المواقع  3-2-4

أعضاء العينة يأخذوف ىذه ادلواقع على زلمل اجلد ، و تتعامل من خالؿ الدراسة ىذه اتضح لنا أف أغلب  
و قد نقلوا حياهتم الفعلية إىل ىذه ادلواقع و ىذا نظرا ألف ىذه ادلواقع فرضت نفسها  سباما بشكل جدي معها 

 يف واقعنا احلايل ، اذ تسَت حياة الناس اليومية يف ىذه ادلواقع من دردشة و تسوؽ و معامالتكضرورة حتمية 
سلتلفة ، و ىذا ما يتضح من خالؿ اجابات بعض ادلبحوثات اذ تقوؿ احداىن : " نعم أنا آخذىا على زلمل 
اجلد ، و مل أعترب يةما أصدقائي افًتاضيُت ، ال طلدع أنفسنا ضلن اليـو نعيش على واقع ىذه الشبكات ، حىت 

: " نعلم أنا آخذ ىذه ادلواقع على حبسايب ادلزيف أبدو حقيقية و أكوف حقيقية " و أجابت طالبة أخرى 
زلمل اجلد ، اتسوؽ من خالؿ الفيسبوؾ ، و خطييب تعرفت عليو يف الفيسبوؾ و كونت صداقات عرب سلتلف 
أقذار العامل من خالؿ ىذه ادلواقع ، فكيف ال أتعامل معها جبدية ؟ " ونسبة قليلة من أفراد العينة تعتربف ادلواقع 

على زلمل اجلد باعتبارىا رلرد زيف و لعل ىذا االنطباع راجع إىل كوهنن تتعاملن  مضيعة للوقت و ال تأخذىا
حبسابات وعلية و تتعاملن بادللموس من األمور و ىذا ما صرحت بو طالبة بقوذلا : " ىل أصدؽ صورة على 

نفسي موقع ما ؟ ىل أصدؽ أف ىذا الشخص الذي أربدث معو حقيقي و أف ىذا امسو بالفعل ، و أنا أمسي 
 ال يوجد أي دليل على أهنم حقيقيوف ." ليلياف ؟
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 على مواقع التواصل االجتماعي : عينة الدراسة  فتيات تقيمهاالعالقات التي  3-2-5

من خالؿ دراستنا تتبُت لنا طبيعة و نوع العالقات اليت تقيمها الطالبات على مواقع التواصل 
االجتماعي و اليت تراوحت بُت اقامة عالقات عاطفية و عالقات صداقة حيث تسعى الفتيات اىل 
احلصوؿ على اشباع عاطفي من خالؿ بناء عالقات و ىذا راجع اىل الفراغ الذي تعانيو خاصة يف 

القامة اجلامعية ، و البحث عن االطمئناف النفسي و الروحي من خالؿ ىذه العالقات ،خاصة مع ا
تعانينها و ىذا من خالؿ االجابات حيث أجابت احداىن " أحبث عن احلب الضغوط النفسية اليت 

الذي مل أجده يف رلتمعي ، من خاليل عالقايت مع ادلشارقة أف تقيمي عالقة حب مع سوري أو 
، كلمة تؤبريٍت فقط ذبعلٍت أذوب " و اجابة أخرى : " أريد أف أعيش عالقة حب و تنتهي يٍت فلسط

بالزواج الكثَت من صديقايت تزوجن عن طريق النت ، فلم ال أجرب حظي ، أعيش اآلف عالقة حب 
ن أسبٌت أف تنجح " فالرغبة يف الزواج عند الفتيات أىم زلرؾ القامة عالقات عاطفية أما خبصوصو م

ترغب ببناء عالقات صداقة فنجد اجابة بعض ادلبحوثات أيضا حيث صلد اجابة واحدة منهن : " أنا 
ال أومن باحلب لكن أومن بالصداقة ، أحب التعرؼ على أناس من سلتلف البلداف و اقامة صداقات 

فئة قليلة  معهم و مل ال السفر ذلم اف أمكن ، أحب اقامة الصداقات و معرفة الثقافات احملتلفة " و
من تبحث عن أشياء أخرى كالعمل مثال و ىذا من خالؿ اجابة احدى ادلبحوثات : " أحبث عن 

، و قد خرجت أيضا الدراسة عمل يف رلاؿ التسويق الشبكي ، تلهمٍت التجارة و البحث عن ادلاؿ "
ع التواصل االجتماعي اخلاصة بسماف جويدة و مردؼ إؽلاف ادلعنونة باالبتزاز االلكًتوين للفتاة عرب مواق

" الفيسبوؾ ظلوذجا " دراسة مسحية لعينو من طالبات قسم االعالـ و االتصاؿ جامعة قاصدي مرباح 
 % 30.0بنتائج تفيد بأف الفتيات يبحثن من خالؿ الفيسبوؾ عن البحث عن عالقات احلب بنسبة 

 1.  % 20.2و البحث عن شريك احلياة بنسبة 
 
 
 

                                                           
بات مساف جويدة ، مردؼ إؽلاف ، االبتزاز االلكًتوين للفتاة عرب مواقع التواصل االجتماعي ، الفيسبوؾ ظلزذجا ، دراسة مسحية لعينو من طال - 1

 . 73، ص  3504قيم االعالـ و االتصاؿ ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، سنة 
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 من اقامة العالقات المختلفة على مواقع التواصل االجتماعي : أفراد العينة ىدف  3-2-6

الزواج و انشاء أسرة و من خالؿ دراستنا تبُت لنا أف الفتاة من خالؿ بناء عالقات سلتلفة هتدؼ إىل  
البحث عن احلب و العاطفة و لعل ىذا يرجع إىل تكوين اجملتمع الذي يرى بأف ادلرأة ربتاج إىل الزواج 

ستقرار و الراحة النفسية الناذبة عن اغلاد شخص ػلتوي نفسها و روحها ، و ىذا ما لتحقيق اال
اجابات ادلبحوثات حيث أجابت احداىن على السؤاؿ " أريد تكوين أسرة و يتوضح من خالؿ 

االستقرار مع رجل ػلتويٍت و يوفر يل األماف ، باالضافة إىل أف البنات يف سٍت كلهن تزوجن ، يقوؿ 
د و ال ربسد " و إجابة طالبة أخرى " الزواج نصف الدين و راعي االستقرار النفسي ، ادلثل عان

أىدؼ من خالؿ عالقايت إىل الزواج ، أريد تكوين أسرة و اصلاب أطفاؿ " و أجابت أخرى : " كل 
فتاة ربلم باالستقرار يف بيت صغَت ىي و زوجها ، أريد أف أعيش تلك اللحظات ، أرغب باالستقرار 

ما نسبة قليلة من هتدؼ إما إىل ادلاؿ من خالؿ العمل أو إىل السفر و ىذا ما صلده يف إجابة " أ
واحدة من ادلبحوثات : " أىدؼ إىل كسب ادلاؿ من خالؿ العمل يف رلاؿ التسويق الشبكي ، و 

 اخلروج إىل أوروبا ".

 الفيديو :صور و الفيديوىات و المحادثات الصوتية و محادثات أفراد العينة للنشر  3-2-7

من خالؿ الدراسة ىذه يتوضح لنا أف أفراد العينة مجيعا تنشرف صورىن الشخصية و فيديوىاهتن إما  
عن طريق البث ادلباشر أو فيديوىات مسجلة كما تقمن بالتواصل عن طريق ادلكادلات الصوتية و 

اجلد ، كما ترغنب بابراز مكادلات الفيديو ، و ىذا ردبا راجع إىل كوهنن يأخذف ىذه ادلواقع على زلمل 
يقمن بنشر الصور على العاـ و اخلاص و  شخصياهتن ، و يتوضح من خالؿ األجوبة أف مجيعهن 

كذلك مقاذع الفيديو حيث ذبيب احدى ادلبحوثات : " نعم أنشر صوريت و فيديوىايت ، أنشرىا 
لى فيسبوؾ أضع على السنا بشات و أشارؾ يف التيك توؾ بفديوىات الرقص و الغناء و أيضا ع

صوريت الشخصية يف ادللف و أقـو بالتواصل عن طريق زلادثات الفيديو و أشارؾ فيديوىات البث 
ادلباشر كلما تسٌت يل ذلك "، و أجابت أخرى :" أنا أشارؾ صوري خصوصا عندما أبدو مجيلة ، 

مسي ،و يف أحب أف يرى اجلميع أين مجيلة و سعيدة ، ليس لدي ما أخفيو ، صفحايت مجيعها با
أنا أنشر صوري اخلاص أبعث سلتلف الصور و الفيديوىات و أقـو دبحادثات الفيديو"  و أخرى : " 
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، األمر طبيعي مجبع الناس يظهروف صورىم و يقوموف شات و الفيديوىات يف التيك توؾ السناب يف 
 اما بالصوت أو صوت و صورة "باحملادثات 

 و محادثات الفيديو : من قبل الفتيات طبيعة الصور و الفيديوىات المنشورة 3-2-8

من خالؿ دراساتنا يتضح أف أغلبية الفتيات تقـو بنشر الصور و الفيديوىات العادية على العاـ بينما  
مجيعهن تقـو بارساؿ الصور و الفيديوىات على اخلاص ذات صيغ سلتلفة منها احملتشم و غَت احملتشم 

و مع اآلخرين ، و ىذا يرجع إىل طبيعة اجملتمع ، فنشر صورة : كما أف مجيعهن تقمن دبحادثات الفيدي
غَت زلتشمة على العاـ قد يسيء إىل مسعتها لذا فاف أغلبهن تتفادين ذلك و ىذا ما اتضح من خالؿ 
االجابات ادلقدمة من قبل بعض ادلبحوصات على ىذا السؤاؿ اذ صلد أف اجابة احداىن كانت : " 

ديوىات على العاـ لكنها زلتشمة و عادية ، طبعا صوري و فيديوىايت نعم أقـو بنشر الصور و الفي
األخرى ال يراىا اال ادلقربوف " ، و أجابت أخرى : " أنا أنشر بشكل عادي و الصور يف معضمها 
زلتشمة ألهنا على العاـ ، أما يف اخلاص فعادي أقـو باحملادثات و أرسل الصور اخلاصة جدا يل ، ال 

نشر الصور بدوف ربفظ على العاـ و من أرسها لو " و نسبة قليلة منهن تقمن ب أحد يشاىدىا اال
اخلاص و ىذا راجع إىل أهنن ال تضفن معارفهن على ىذه ادلواقع و ىذا ما أجابت بو احداىن : " 
نعم أنا أنشر مجيع صوري على العاـ و ال أخشى شيئا ، ألين أنشر بامسي زيادة على أين حظرت 

 ن مجيع حسابايت " مجيع أقاريب م

من قبل أفراد األشخاص الذين يتم محادثتهم و مشاركة الصور و الفيديوىات معهم  3-2-9
 : العينة

من خالؿ البحث يتبُت لنا أنا أغلب الفتيات تقـو بنشر الصور و الفيديوىات اخلاصة جدا و القياـ 
دبحادثات و دردشات صوتية و دردشات الفيديو مع أشخاص تربطها معهم عالقات خاصة و 
وطيدة ، اما أف يكةف الشخص حبيبا أو صديقا مقربا حيث ال ترسل الفتاة تلك الصور إىل أشخاص 

معروفُت لديها بل تقتصر العملية على أشخاص زلددين و ىذا ما يتوضح من خالؿ االجابات غَت 
اليت تلقينها من ادلبحوثات من خالؿ سؤالنا ذلم اذا ما كانت تقتصر عملية ارساؿ الصور و احملادثات 
و الفيديوىات على أشخاص زلددين فكانت االجابات  من بعض ادلبحوثات اذ أجابت احداىن : 

نعم أنا ال أقـو دبحادثات محيمية اال مع حبييب و ال أبرز مفاتٍت اال لو ، أو لصديقيت ادلقربة " و " 
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أخذ الصور من أخرى : " أنا ارسل الصور اخلاصة جدا حلبييب و صديقايت الاليت يعرفنٍت و ؽلكنن 
ال أرسل صوري خالؿ ىواتفهن ، ال أبعث أو أحادث اال ادلقربُت مٍت جدا " كما أجابت أخرى : " 

اال دلن أثق هبم ، و غالبا ما يكوف ىؤالء حبيبا أو صديقات مقربات " من خالؿ االجابات يتضح 
أف عملية االرساؿ و احملادثة تبٌت على أساس ادلعرفة اجليدة و التقارب النفسي والروحي ، و ىناؾ من  

" أنا أبعث صوري للجميع و كانت اجاباهتن سلتلفة و ىن قلة نسبيا إذ صلد اجابة زاحدة منهن : 
أنشرىا على العاـ ، أحب أف يتغزؿ يب من يشاىد صوري و ؽلدح مجايل و قوامي ، و كنت ال أخاؼ 

 .من نشر الصور فاالنًتنيت مليء دبختلف األشكاؿ" 

المكالمات بمن تتم مبادلة الصور و الفيديوىات و  المبنية من قبل أفراد العينة  الثقة 3-2-11
  :معهم

دراسة صلد أف مجيع أفراد العينة تثق دبن تبادذلم الصور و الفيديوىات و احملادثات ثقة تامة من خالؿ ال
و ىذا راجع إىل طبيعة العالقة اليت تربطها معهم ، اذ يلعب عامل العالقة دورا مهما يف الثقة ادلتاحة 

أثق دبن مل للشخص و ىذا ما دلسناه من خالؿ االجابات حيث أجابت واحدة من الفتيات : " لو 
الصور الفاضحة " و أجابت  أرسل ذلم ما كنت بعثت هبا ، الثقة أىم عامل غلعلٍت أخاطر بارساؿ

أخرى : " نعم أثق جدا دبن أرسل ذلم صوري ، ليس فقط الصور أنا أرسل حىت صور عائليت و أىلي 
و صور ادلنزؿ و كل شيء " و من خالؿ االجابات صلد أف عامل الثقة ساىم بشكل كبَت يف نشر 

 الصور ادلختلفة للفتيات عرب مواقع التواضل االجتماعي .

 :  من قبل أفراد العينة الصور طريقة نشر 3-2-11

من خالؿ الدراسة يتبُت أف أغلب الفتيات تنشر على اخلاص صورىا بطريقة مكثفة و على العاـ 
اذ اف الصور القليل منهن تنشر بطريقة مكثفة و ىذا بسبب طبيعة الصور الصور اليت تقـو بارساذلا ، 

بيعة جنسية تربز فيها ادلفاتن و ىذا ما ة جدا و ذات طاليت تكوف على اخلاص غالبا ما تكوف خاص
أنا كلما وجدت نفسي مجيلة أقـو يتوضح من خالؿ اجابات ادلبحوثات اذ أجابت احداىن : " 

بأخذ الصور و نشرىا ، أحب االطراء و ادلديح من خالؿ التعليقات " ، بينما صرحت بعضهن أهنا 
لحروج من روتُت احلياة اليومية و تعب الدراسة ال تنشر صورىا بطريقة مكثفة اال أحيانا قليلة و ذلك ل

 و ىذا ما يتبُت من خالؿ اجابة احداىن " أحب اخلروج عن الروتُت من حُت آلخر فأنشر صوري ".
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  : لفتيات العينةأسباب نشر الصور  3-2-12

من خالؿ ىذه الدراسة يتضح لنا أنا أغلب فتيات العينة تقمن بنشر الصور قصد جلب االنتباه و 
حب الظهور و ىذا يرجع ردبا إىل فقداف الثقة بالنفس و الذي يرجع أساسا إىل احساسها بالوحدة و 

: " أنشر الصور ألشاىد كم ىذا ما بتوضح من خالؿ اجابات الطالبات حيث أجابت احداىن 
صا يتفاعل معها و يعلق عليها تعليقات ترفع ادلعنويات " و أخرى : " أحب كما أخربتك أين  شخ

كلما بدوت مجيلة أتصور و أقـو بنشرىا ، ألين أعشق رؤية كلمات ادلديح اليت أراىا يف التعليقات ." 
خالؿ اجابة بينما ىناؾ أخريات تقمن بنشر الصور ليس لغاية زلددة و اظلا تنشرهنا و فقط و ىذا من 

 بعض ادلبحوثات: " أنا أىتم ذلذا األمر ، أنشر صوري ليعرؼ الناس أين أنا و لست شخصا وعليا ."

 : لفتيات العينة االرغبة في الشهرة من عدمه 3-2-13

من حيث الغاية ادلرجوة من نشر  من خالؿ الدراسة صلد أنو تباينت ادلواقف اخلاصة بادلبحوثات 
الصور و الفيديوىات فنجد أف النسبة األكرب ترغنب بالشهرة من خالؿ نشرىا لتلك الصور ة 
الفيديوىات ، و ىذا ردبا راجع إىل البحث عن مصادر للماؿ و حب الظهور و الرغبة يف أف تصبح 

صلنا عليها من ادلبحوثات إذ ذبيب حديث العاـ و اخلاص و ىذا ما يتبُت من خالؿ االجابات اليت رب
أف أكوف مثل أمَتة ريا مثاؿ لكل اجلزائريات وسبتلك الكثَت من ادلاؿ و ادلتابعة على "  احداىن :

و أخرى حيث أجابت : " أحب أف يتحدث اجلميع عٍت مثل ساري كوؿ ، يويوب و انستغراـ " 
جلميع يتحدث عنها " و النسبة اخلرى ال سبتلك العديد من ادلتابعُت و قامت بتصوير فيديو كليب ، ا

ترغنب بالشهرة لكن تقـو بنشر الصور لغاية يف نفسها و ىي التعريف بنفسها و ىذا من خالؿ 
، بل أريد أف يتعرؼ االجابات اليت تلقيناىا من الفتيات اذ أجابت احداىن : " أنا ال أرغب بالشهرة 

 علي الناس األصدقاء معي و من يتابعٍت أكثر ".

 لالبتزاز :فتيات العينة تعرض  3-2-14

من خالؿ الدراسة يتضح أف أغلب الفتيات تعرضن لالبتزاز االلكًتوين عن طريق العالقات العاطفية  
، اذ تعرضن للتهديد من قبل حبيب سابق أو شخص ادعى احلب و تبُت فيما بعد أنو مراوغ و سلادع 

يب احداىن : " تلقيت التهديد من حبييب و ىذا ما يتبُت من خالؿ اجابات بعض ادلبحوثات إذ ذب
أنشر صورؾ على مجيع الشبكات السابق ، بعدما أهنيت العالقة ، اتصل يب و قاؿ اف مل تعودي يل س
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" و اجابة أخرى : " لقد كاف ؼلدعٍت طوؿ الوقت بكالـ احلب ادلعسوؿ ، لقد تعرفت على شاب 
أمنحو ادلاؿ ليسافر اىل أدلانيا و ىددين اف مل سوري يدو حنونا لكنو رلرد سلادع ، لقد طلب مٍت أف 

أفعل سيقـو بنشر الصور " أما أخرى فقد كانت اجابتها : " ذىلت من األمر عندما أخربين بأنو ػلب 
أف يرى تعليقات الناس على صوري ادلثَتة و طلب أف أوافقو على نشر الصور و اال سينشرىا يف موقع 

xnxx   تعرضن لالبتزاز من صديقاهتن حيث ذبيبنا احداىن " اتصلت ، و نسبة أخرى من الفتيات
يب صديقيت برقم رلهوؿ ، و قالت لقج أخذت مجيع فيديوىات رقصك على التيك توؾ ، إما أف 
تبعثي يل مبلغا ماليا أو آخذ فيديوىاتك ألىلك " و نسبة قليلة جدا صرحت بأنو مت اخًتاؽ حساهبا 

 حلساب و أخذ مجيع الصور و هتديدي بالنشر " على الفيسبوؾ : " لقد مت اخًتاؽ ا

 : الذي تعرضت لو فتيات العينة نوع االبتزاز 3-2-15

النسبة األكرب من عينة الدراسة تعرضن البتزاز جنسي بينما نسبة أخرى من خالؿ الدراسة صلد أف  
تعرضن البتزاز مايل و ىذا راجع إىل طبيعة النفس البشرية حيث أف الفتاة تصبح لقمة صائغة خاصة 
و أف اآلخر ؽلسكها من يدىا اليت توجعها فبالنسبة دلن تعرضن اىل ابتزاز جنسي صلد ذلك يتضح من 

عض الطالبات حيث ذبيب احداىن :" لقد طلب مٍت أف يفض غشاء البكارة و خالؿ اجابات ب
عندما رفضت ىددين بنشر الصور "و أخرى : " لقد طلب مٍت أف ننشر صوري ألنو ػلب رؤية 
التعليقات على صوري ادلثَتة ، فاجأين طلبو كما أخربتك سابقا ، رفضت بشدة قاؿ بأنو حىت لو 

" أما من تعرضن البتزاز   xnxxفضت ىددين بأنو سينشرىا يف موقع تزوجنا سيفعل ذلك و عندما ر 
مايل فنجده يف اجابات بعض ادلبحوثات إذ ذبيبنا احدى الطالبات : " أخربين بأنو ػلتاج إىل ادلاؿ 
بشدة ، و طلب مٍت أف أسرؽ ماال من منزؿ أىلي و عندما رفضت ىددين بنشر الصور ، إما أف آتيو 

"و إجابة أخرى : " اتصلت يب صديقيت و قالت اهنا يف مشكلة و ربتاج للماؿ ، بادلاؿ أو الفضيحة 
 أخربهتا بأنٍت ال أملك فهددتٍت بنشر الصور اف مل أقرضها ماال " 
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 مع الموقف :  ت فتيات العينةتعاملكيف  3-2-16

من خالؿ الدراسة صلد أف النسبة األكرب من عينة الدراسة قد أبلغت الشرطة عن ادلوقف و نسبة 
أخرى ألذعنت للتهديد و انصاعت خصوصا من طلب منها ادلاؿ مقابل النشر و ىذا راجع إىل 

هتتم لألمر و ىذا راجع إىل كوهنا اخلوؼ من الفضيحة بينما نسبة أخرى أيضا ذباىلت التهديد و مل 
ليس لديها ما زبافو و من خالؿ الدراسة و االجابات فاف النسبة اليت أخربت الشرطة تبينت من 

سرحت خبياذلا بعض الشيء مث أجابت خالؿ اجابات بعض الطالبات حيث أجابت احداىن : 
"بعدما ىددين حبيب القدًن بنشر الصور أخربت حبييب اجلديد و أخذين إىل قاعدة الدرؾ الوطٍت 
حيث ىناؾ قدمت بالغي و مت استدعاؤه و قاـ دبسح مجيع الصور من ىاتفو و مت ابالغو أنو سيتم 

ادلكابرة مع بعض العنفواف و توقيفو دبجرد ظهور صورة يل على االنًتنيت " أما طالبة أخرى فأجابت : 
" أعي سباما  أين كياف ؽلتلك حقوقا ذلذا قدمت بالغا للشرطة و مت استدعاؤه و تعهد بعدـ التعرض :

يل " أما النسبة اليت انصاعت للتهديد فقد يتوضح سبب االنصياع من خالؿ االجابات اذ ذبيب 
وف يف عداد احداىن : " لدي بعض الذىب قمت ببيعو و أعطيتو ، فلو بلغ األمر إىل أىلي سأك

" قالت بابتسامة توحي باالنتصار ادلوتى "، أما من ذباىلن األمر فنجد اجابات بعض ادلبحوثات : 
 ر قلت ذلا ، انو اشهار رلاين يل انشريها ال أىتم " .يل صديقيت اما ادلاؿ أو نشر الصو  عندما قالت

 المبتز : بين أفراد العينة و طبيعة العالقة  3-2-17

البحث ىي إما  بط الفتيات الضحايا من أفراد عينةأف العالقات اليت تر من خالؿ الدراسة صلد 
عالقات حب أو صداقة حيث صلد النسبة األعلى للعالقات ىي عالقات عاطفية اما حالية أو سابقة 

: " حبييب السابق  ، و ىذا يتبُت من خالؿ اجابات ادلبحوثات حيث ذبيب واحدة من ادلبحوثات
" كاف يستدرجٍت بالكالـ ادلعسوؿ ببعض احلسرة يطلب مٍت العودة و رفضت " و أجابت أخرى : 

حىت ربصل على صوري و أصبح يهددين هبا " بينما أجابت أخرى " حبييب طلب مٍت شلارسة جنس  
صديقات  كامل و قاؿ يل أنت كزوجيت و عندما رفضت قاـ بتهديدي " أما النسبة األخرى فهن

ربصلن على الصور و الفيديوىات و ىذا ما يتضح من خالؿ االجابات حيث ذبيب احدى 
" صديقيت ادلقربة ىي من قامت بتهديدي ، ىذا ما شكل تنهدت تنهيدة طويلة و قالت ادلبحوثات : 

صديقيت ادلقربة ، نأكل يف مل أكن ألصدؽ ،"   يل صدمة ، اهنا صدمة عمري " و ذبيب أخرى :
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فقد االناء و نناـ على نفس الفراش ىي من ىددتٍت بنشر صوري ة فيديوىايت " أما النسبة األقل نفس 
و ىذا ما يتضح من خالؿ اجابة احدى الطالبات : " لقد مت اخًتاؽ حسايب من مت اخًتاؽ حساباهتا 

 طرؼ شخص ال أعرفو "

 بالموضوع :  أىل فتيات العينةرأي  3-2-18

من خالؿ الدراسة يتبُت لنا أف أغلب ادلبحوثات مل تعلم أىلها بادلوضوع و ىذا راجع لطبيعة اجملتمع 
حيث أف علم األىل بادلوضوع يشكل هتديدا حلياة الفتاة النفسية و االجتماعية حيث صلد أف أغلب 

ابات بعض ادلبحوثات مل زبرب أىلها حفاظا على حياهتا و دراستها و ىذا ما يتضح من خالؿ اج
ادلبحوثات حيث أجابت احداىن : " بضحكة شاىقة بدأت اجابتها ، لو علم أىلي بادلوضوع فقولوا 
عن حيايت يا رمحاف يا رحيم ، ىم ال يعلموا حىت أين أملك مواقع على ىذه الشبكات فكيف لو 

والدي واقفة علموا أنٍت أنشر صورا خليعة عربىا " و أجابت أخرى : " مستحيل أف أخربىم سيذحبٍت 
ال ؽلكن أف أخربىم و محدا هلل أنو مل يصلهم شيء " و صلد اجابة طالبة أخرى : " سينهار والدي لو 

، أدىن األمور أف يوقفٍت عن الدراسة و أقصاىا أف يقتلٍت علم بادلوضوع ، ال ؽلكن أف أزبيل ردة فعلو 
وضوع فهذا يرجع لطبيعة األىل ادلتفهمُت ليسًت الفضيحة " أما النسبة القليلة و اليت أخربت أىلها بادل

زيادة أهنم ؽلتلكوف حسابات و يشاىدوف صور بناهتم و يشجعوهنم على البحث عن الشهرة من 
خالؿ مواقع التواصل االجتماعي اذ يعتربوهنا مواكبة للتطور و ىذا ما يتوضخ من خالؿ اجابة بعض 

 ، ال أستطيع اخفاء شيء عن أىلي " الطالبات إذ أجابت احدى الطالبات : " نعم أخربهتم 

 ردة فعل األىل :  3-2-19

من خالؿ الدراسة صلد أف ردات فعل أىل أفراد عينة الدراسة قد اختلفت ردات فعلهم بُت متفهم ة 
مستنكر ، حيث يتضح من خالؿ االجابات ردات الفعل ادلختلفة حيث أجابت احداىن : " لقد 

ذىا و تصرخ هبدلتينا اهلل يبهدلك ، كاف األمر قاسيا وقعت أمي أرضا و ىي تضرب بيدىا على أفخا
بالنسبة ذلا " و أجابت أخرى : " لقد غضبت أمي بعض الشيء لكن بالنهاية ذىبت معي لنبلغ 
الشرطة " و صلد اجابة فتاة أخرى : " مل يكن امامي حل آخر ، لقد أخربهتم باخًتاؽ حسايب ، 

 ، لكنو سازلٍت ".ألشهر غضب مٍت والدي بسبب ارساؿ صوري ، خاصمٍت 

 رأي الفتيات حول ما إذا أدى االنفتاح على اآلخر إلى تنامي جرائم االبتزاز : 3-2-21
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الدراسة يتبُت دلا أف أفراد العينة مجيعا يتفقوف على أف االنفتاح على اآلخر أدى إىل تنامي من خالؿ  
يل تنامي ذلن يف تراجع القيم و بالتا جرائم االبتزاز ،اذ كاف لالنفتاح على اآلخر االسهاـ الكبَت بالنسبة

ين و ىذا ما يتضح من خالؿ االجابة على األسئلة من قبل ادلبحوثات اذ ذبيب جرائم االبتزاز االلكًتو 
احداىن : "نعم لقد أدى ىذا االنفتاح إىل جرائم االبتزاز فلوال ثقيت فيو و ارساؿ صوري دلا قاـ 

لقد فهمنا االنفتاح خطأ ، أعًتؼ أنٍت كنت غبية إىل حد بتهديدي " ،و اجابة فتاة أخرى : " نعم 
ما و نسيت ريب و نسيت أىلي و ىا أنا وقعت يف احملظور و لوال سًت اهلل لفضحت " و اجابة فتاة 
أخرى : " يف رلتمع متخلف كالذي نعيش فيو ال ؽلكنك التعامل مع التكنولوجيا بانفتاح ألننا نفهم 

، أنا اليـو ضحيت عندما وثقت بو فألنو حبيب و لكنو مل يعتربين كذلك على أف االنفتاح عهر ، أنا 
  تعاملي جبدية مع ىذه ادلواقع ".
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 استنتاجات الدراسة : 3-3

 نتائج جزئية :  3-3-1

االبتزاز االلكًتوين على الفتيات اجلامعيات ، و بعد ربليل البيانات  تأثَتبعد قيامنا هبذه الدراسة حوؿ كيفية 
ادلقدمة و ادلتحصل عليها ، سبكنا من التوصل اىل استنتاجات سلتلفة حوؿ موضع حبثنا ىذا اذ أسفرت نتائج 

 البحث عن عدة نقاط و اليت نلخصها فيما يأيت : 

 التواصل .تبُت أف الفتيات سبتلكن حسابات سلتلفة على شبكات -

اقع ادلختلفة على شبكات كشفت الدراسة أف أغلب الفتيات تستخدمن الفيسبوؾ أكثر من باقي ادلو   -
مساف جويدة و مردؼ اؽلاف و ادلعنونة ب االبتزاز التواصل و ىذا ما توصلت اليو الدراسة اخلاصة بالطالبتُت 

 وذجا " االلكًتوين للفتاة عرب مواقع التواصل االجتماعي " الفيسبوؾ ظل

اتضح من خالؿ ىذه الدراسة أف أغلب الفتيات سبتلكن أكثر من حساب فيسبوؾ ، لدوافع سلتلفة زبص   -
 كل واحدة منهن .

 كشفت الدراسة أف أغلب الفتيات تأخذ ىذه ادلواقع على زلمل اجلد .  -

ئف البحث عن وظاأف دوافع الفتيات من استخداـ ىذه ادلواقع بغرض اقامة عالقات عاطفية و صداقة و  -
لطالبتُت مساف جويدة و مردؼ اؽلاف و خفي رلاؿ التسويق االلكًتوين ، و ىذا يتطابق مع الدراسة السابقة ل

  ادلذكورة أعاله .

تبُت من خالؿ ىذه الدراسة أف أغلب الفتيات هتدؼ من خالؿ بناء عالقات ىذه ادلواقع و اقامة  -
 احلب .العالقات ىو الزواج كما ىناؾ من ترغب ب

و يتطابق و كشفت دراستنا ىذه على أف الفتيات تقمن بنشر صورىن و فيديوىات ذلن على ىذه ادلواقع  -
 . سماف جويدة و مردؼ إؽلاف ىذا أيضا مع الدراسة السابقة ل
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كشفت ىذه الدراسة أف أغلب الفتيات تنشرف صورا زلتشمة على العاـ بينما على اخلاص مجيعهن تقمن   -
 وفيديوىات و القياـ دبحادثات و دردشات غَت زلتشمة على اخلاص . بارساؿ صور

تبُت من خالؿ ىذه الدراسة أف أغلبية الفتيات ال ترسل الصور و الفيديوىات و تقـو باجراء زلادثات أال  -
 مع أشخاص زلددين .

شلا ساىم يف  و اتضح يف ىذه الدراسة أف الفتيات تثقن باألشخاص الذين ترسل ذلم الصور و ربادثهم -
 وقوعهن يف فخ االبتزاز .

تبُت أف أغلب الفتيات تقـو بنشر الصور و الفيديوىات بطريقة مكثفة شلا ساىم يف سهولة احلصوؿ على  -
 معلوماهتا و بالتايل الوقوع يف االبتزاز .

 نشر الصور .كما كشفت الدراسة أف حب الظهور و الرغبة يف تلقي االطراء و ادلديح غلعل الفتاة تقـو ب  -

األىل و ىذا  بإبالغتبُت أف أغلب حاالت االبتزاز كانت بالتهديد بنشر الصور عرب االنًتنيت و التهديد  -
 ما أثر عليهن نفسيا .

 تبُت من خالؿ دراستنا ىذه أف أغلب الفتيات تعرضن البتزاز جنسي و البقية تعرضن البتزاز مايل . -

الشرطة بينما ىناؾ من انصاعت و أخريات ذباىلن  بإبالغكشفت الدراسة أف أغلبية الفتيات قاموا   -
 التهديدات .

بينت الدراسة أف العالقات العاطفية كانت أحد األسباب األىم يف االبتزاز حيث أف أغلب الفتيات تعرضن  -
 لالبتزاز من حبيب أو حبيب سابق .

أغلب الفتيات كتمن ادلوضوع عن األىل و ىذا خلطورة األمر خصوصا و أف اتضح من خالؿ الدراسة أف  -
 ىن ؼلفُت حساباهتن عنهم و النسبة القليلة شلن أعلمن أىلهن تعرضن للتعنيف كوف األمر ؽلس شرؼ العائلة .

 اف التحفظ يف نشر اخلصوصيات يقي الفتاة من التعرض لالبتزاز . -

 الفتاة تقع ضحية لالبتزاز . أف الثقة الزائدة باألشخاص ذبعل -
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 من خالؿ دراستنا اتضح أف الوعي بادلخاطر يقي الفتاة من االبتزاز و ىذا ما يتفق مع دراسة  -

 نتائج عامة :  3-3-2

 : طرحناىا سابقا  من خالؿ نتائج الدراسة مت إثبات صحة الفرضيات اليت

 :  عرب مواقع التواصل  خصوصياهتا دوف ربفظ نشرعلى من الفتيات  الكثَت  تقبل  -0

تقـو الفتاة بابراز خصوصياهتا عرب مواقع التواصل االجتماعي و ادلواقع االلكًتونية و ذلك من خالؿ نشر صور 
و فيديوىات و اقامة زلادثات فيديو مع األشخاص اآلخرين ، و تربز يف ىذه الصور و الفيديوىات مالمح 

 جلسمية أو حىت جانب من مقر إقامتها .من خصوصياهتا ادلختلفة سواء من الناحية ا

 : الثقة باآلخر و حب الظهور ذبعل الفتاة تقدـ على نشر خصوصياهتا  – 4

تقدـ الفتاة على نشر خصوصياهتا عرب مواقع التواصل حبا يف الظهور و الرغبة يف الشهرة كما أف الثقة حيث 
 . ىذا ما اتضح من خالؿ الدراسة  و باآلخر من أىم الدوافع اليت ذبعل الفتاة تربز خصوصياهتا

 االنفتاح على اآلخر و تراجع القيم اجملتمعية أدى إىل تنامي جرائم االبتزاز االلكًتوين :  – 0

بسبب التطور التكنولوجي ، و سهولة التواصل ساعلت ىذه التكنولوجيات و التطور يف االنفتاح على اآلخر و 
بالتايل تنامي جرائم االبتزاز و اليت تعد من أنواع االستخداـ السيء للوسائل ىذا األمر أدى إىل تراجع القيم و 
 اجلديدة أو التكنولوجيات احلديثة .
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 خاتـمـة : 

من خالل دراستنا ىذه حاولنا معرفة األسباب اليت تؤدي بالفتاة إىل الوقوع ضحية لالبتزاز االلكرتوين       
حيث  ذ أن ىذه الظاىرة مستمرة يف االنتشار و التفاقم خصوصا مع التطورات املختلفة ،إعرب خمتلف مواقعو ، 

أصبحت الفتيات تتعرضن للتهديد و االبتزاز بنشر حمتويات حمادثاهتا و صورىا املرسلة و فيديوىاهتا املنشورة أو 
 املرسلة .

عطاء فرصة لبحث األسباب اليت جتعل الفتاة تقع ضحية االبتزاز إو قد منحتنا ىذه الدراسة فرصة       
الكشف عن الدوافع اليت جتعل الفتاة تنشر خصوصياهتا عرب االلكرتوين عرب مواقع التواصل و ذلك من خالل 

ىذه املواقع و كذلك األسباب اليت جتعل الفتاة تقيم عالقات عرب ىذه املواقع ، كما مت الكشف عن مدى 
 براز اخلصوصية دون أي حتفظ . إأخذ املواقع على حممل اجلد و بالتايل 

االنفتاح على اآلخر و تراجع القيم اجملتمعية سامهت  كما سامهت ىذه الدراسة يف الكشف على أن       
باحية و غري بشكل كبري يف تنامي ىذه اجلرائم ، حيث أن ىذا النوع من التصرفات من نشر للصور اإل
 املفعمةخالقية و احملتشمة دخيل على جمتمعنا ، و ال ميثل عاداتنا و تقاليدنا املشبعة باحملافظة على القيم األ

 االسالمي .بروح الدين 

و من خالل نتائج الدراسة يتضح أن الفتاة سامهت من خالل ثقتها املفرطة باآلخر يف وقوعها ضحية       
 االلكرتوين.لالبتزاز 

حاطة هبذا املوضوع لعلنا نقدم اضافة ختدم جمال علوم إلو يف اخلتام يبقى اهلدف من دراستنا ىذه ىو ا      
 ها اجلميع .االعالم كقيمة علمية يستفيد من
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 2004بنيل درجة الدوكتوراه يف القانون ، اجلامعة االسالمية يف لبنان ، كلية احلقوق ، 

 مجالت 
، كلية العلوم السياسية و  21مليكة عطوي ، اجلرمية ادلعلوماتية ، حوليات جامعة اجلزائر ، العدد  - 36 

 2012، جامعة اجلزائر ،  االعالم
دمدوح رشيد مشرف الرشيد العنزي ، احلماية اجلنائية للمجين عليو من االبتزاز ، اجمللة العربية للدراسات -37

  2017، الرياض ، السعودية ،  70، العدد  33األمنية ، اجمللد 
النهضة العربية، القاىرة، مصر ،  عمر ابو الفتوح عبد العظيم احلمامي، اجمللة اجلنائية للمعلومات ، دار - 38

2010 . 



عواطف حممد عثمان عبد احلليم ، جرائم ادلعلوماتية ، تعريفها ، صورىا ، جهود مكافحتها دوليا ، -39
 اقليميا و وطنيا ، جملة العدل ، العدد الرابع و العشرون ، السنة العاشرة 

، دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي  عبد الكرمي علي الدبيسي ، زىري ياسني الطاىات-40
،  2013،  1، العدد 40العام لدى طلبة اجلامعات ، جملة دراسات العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، اجمللد 

 69،  68ص 

 ملتقيات ومؤتمرات :
ؤدتر العلمي األول حممد أبو العالء عقيدة ، التحقيق و مجع االدلة يف جمال اجلرائم االلكرتونية ، ادل - 41

مركز البحوث و الدراسات 30حول اجلوانب القانونية و األمنية للعمليات االلكرتةنية ، أكادميية شرطة ديب ، 
 2003، ديب ، اإلمارات ،  28/03/2003إىل  26/04/2003، تاريح االنعقاد 

، اجلرائم االلكرتونية : ادلفهوم و األسباب ، ادللتقى العلمي ، اجلرائم ادلستحدثة يف  ذياب موسى البداينة-42
 2014ظل ادلتغريات اإلقليمية و الدولية ، كلية العلوم االسرتاتيجية ، عمان ، األردن ،

الدولية ---سيناء عبد  اهلل  حمسن ،ادلواجهة التشريعية للجرائم ادلتصلة بالكمبيوتر يف ضوء التشريعات -43
جوان 20-10والوطنية ،الندوة االقليمية حول اجلرائم ادلتصلة بالكمبيوتر ،الدار البيضاء، ادلملكة ادلغربية،

2007  
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45-Madlene Gravits ,Methode de sciences26 social,Dalloz,paris,1988 
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