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توطئة
يف ظل التغريات السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ادلصاحبة للعودلة والتطور التقين السريع وثورة ادلعلومات
واالتصاالت ،وتوسع رلاالت استخدامها ومستخدميها ،ظهرت صور وأمناط مستجدة يف أساليب ارتكاب اجلرمية التقليدية عرفت
باجلرائم ادلستحدثة .وىي ظواىر إجرامية أشد ضراوة وخطورة على اجملتمع م سابقاها (اجلرائم التقليدية) ،ومعيار التمييز يف تلك
اجلرائم ىو األسلوب ادلتطور وادلنظم الذي يعول عليو اجملرمون ،نتيجة كفاءهم يف استخدام التقنيات احلديثة وادلتطورة يف التخطيط
والتنفيذ بعيدة ع أعني اجلهات األمنية ،وعليو أصبحت اجلرائم ادلستحدثة تشكل حتديا وىاجسا حقيقيا يؤرق اجملتمع عامة
واألجهزة األمنية خاصة.
وم ىذا ادلنطلق ،نظمت ىذه التظاىرة العلمية هبدف التعريف باجلرائم ادلستحدثة ،وادلخاطر والتهديدات اليت
تشكلها ،وآليات مواجهاها ،وم ثَم تشجيع البحوث العلمية يف ىذا اجملال وتبادل اخل تات العلمية بني ادلشاركني .ولقد جرت
فعالياها خالل يوم  70أفريل  ،0702موزعة على ورشات وجلسات شارك فيها أساتذة وباحثني م خمتلف جامعات الوط  ،ومت
م خالذلا مناقشة احملاور الرئيسة التالية:
 المحور األول 9ادلفهوم ادلعاصر للجرائم ادلستحدثة

 المحور الثاني 9أنواع اجلرائم ادلستحدثة ورلاالت انتشارىا
 المحور الثالث 9خصائص اجلرائم ادلستحدثة

 المحور الرابع 9الشباب وادلرأة واجلرائم ادلستحدثة

 المحور الخامس 9ادلخاطر والتهديدات اليت تشكلها اجلرائم ادلستحدثة
 المحور السادس 9آليات مواجهة اجلرائم ادلستحدثة
ولقد قدمت جلنة التوصيات للملتقى الوطين األول حول" :اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وخماطرىا وآليات مواجهتها" مجلة
م التوصيات يف ضوء ادلقرتحات ادلقدمة م طرف األساتذة ادلشاركني ،ىذا بياهنا:
* إشراك ادلنضمات غري احلكومية يف مواجهة اجلرمية ادلستحدثة.
* إعادة النظر يف السياسات اجلنائية التقليدية لتواكب التحوالت اليت تعرفها اجلرائم ادلستحدثة.
* إنشاء مراكز متخصصة دلتابعة اجلرمية ادلستحدثة.
* العمل على تطوير كفاءات العاملني يف رلال رصد ومكافحة اجلرمية ادلستحدثة.
* وضع برامج توعوية وتربوية داخل األسرة وخارجها.
* مرافقة األطفال أثناء استعمال دلواقع التواصل االجتماعي.
* تعزيز التنسيق الدويل يف رلال مكافحة اجلرائم ادلستحدثة.
وإدراكا منا بضرورة توضيح خمتلف األضرار اليت تلحق بالفرد واجملتمع جراء اجلرائم ادلستحدثة ،وبيان آليات مواجهتها،
نضع ىنا حتت تصرف الباحثني أىم مداخالت ىذا ادللتقى العلمي ،اليت سلطت الضوء على رلمل ادلسائل ادلتعلقة بادلوضوع.
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أسباب الظواهر اإلجرامية المستحدثة
د .خيذر جميلة
جامعة مولود معمري تيزي وزو  /كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
E-mail : djamila.docdorat@yahoo.fr

ملخص

تعد اجلردية حقيقة بشرية وظاىرة قددية الزمت اإلنسان منذ وطأت قدماه األرض ،ولكن تغًنت وسائل تنفيذىا بفعل
ثورة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ،وذلاذا حنن يف اآلونة األخًنة أمام سيل من أمناط اجلرائم ،دل تكن معهودة بالسابق بل اشد
ضراوة وخطورة على اجملتمع ،عرفت باسم اجلرائم ادلستحدثة واليت تشكل حتديا حقيقيا وىاجساً أمنياً مؤرقا ،لتسارع تطورىا
ومتتعها مبستوى عال من احلصانة ضد العقوبة.
وباعتبار التعاريف وادلفاىيم اليت أوردىا الباحثون يف الدراسات اليت تناولت اجلرائم ادلستحدثة إحدى العناصر اجلوىرية يف
دراسات ىذه الظاىرة سنحاول يف ىذه الورقة البحثية حتديد ادلفهوم ادلعاصر للجرائم ادلستحدثة وحتديد أسباهبا.
 -الكلمات المفتاحية :الجريمة ،الجريمة المستحدثة ،أسباب الجرائم المستحدثة.

Causes of new criminal phenomena
Abstract
Crime is a human reality and an ancient phenomenon that has raged from Earth, but
the means to implement it have changed due to the revolution in information and
communication technologies. What is a real challenge and a burning security concern is to
accelerate their development and enjoy a high level of impunity. Taking into account the
definitions and concepts presented by researchers in the studies of developed crimes, one of
the essential elements of studies on this phenomenon, we will attempt to identify the
contemporary concept of newly created crimes and determine their causes.
- Keywords: crime, new crime, Causes of new crimes.

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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مقدمة
تنامت الظواىر اإلجرامية ادلستحدثة منذ وقت قريب ،نتيجة استخدامها للتكنولوجيا احلديثة .ويف الوقت نفسو تزايد
االىتمام هبا لطبيعتها الدقيقة ولتداخل عناصرىا ،األمر الذي أدى إذل صعوبة التوصل لوضع تعريف شامل ودقيق ذلا.
ويف ضوء ذلك ،سوف تقوم الباحثة باستعراض بعض التعريفات اليت أوردىا الباحثون يف الدراسات اليت تناولت اجلرائم ادلستحدثة،
مع زلاولة القاء الضوء على العنصر ادلشرتك يف ىذه التعاريف .وال شك أن القاء ادلزيد من الضوء على تلك الظواىر االجرامية
جيعلنا نقف على خصائصها وأسباهبا.
 -2الجريمة:
 - ١اجلردية يف اللغة مشتقة من اجلرم مبعىن القطع والكسب ،واستعملت مبعىن التعدي والذنب واحلمل على الفصل زلالً
آمثًا (خالد بن سعود البشر ،2000 ،ص.)19
 -٢اصطالحا :اجلردية تقوم مقام االساس الذي يبىن عليو االاهتام ،ومن معانيها احملاسبة أو ادلعاقبة أو أهنا أي فعل
معارض أو مضاد للقانون سواء كان ىذا القانون قانونا إنسانيا أو االىيا ،وقد يشار لفظة اجلردية على أهنا أي فعل من أفعال
الشر ،أو أي خطيئة ،أو أي فعل خطأ (زلمد زلمد عمارة ،2008 ،ص.)42
أ  -الجريمة لدى علماء االجتماع
يتفق غالبية علماء االجتماع ،على أن اجلردية ىي ظاىرة اجتماعية ال خيلو منها أي رلتمع انساين ،رغم أهنا تتناقض مع
احلاجات األساسية وادلصاحل الرئيسة للمجتمع ومتثل خطرا عليو .وقد توزعت تعاريف علماء االجتماع دلفهوم اجلردية إذل ثالثة
اجتاىات أو فئات:
الفئة األوذل :اجلردية انتهاك للقوانٌن :ويتفق أصحاب ىذا االجتاه على أن اجلردية ىي كل فعل يعاقب عليو القانون .
الفئة الثانية :انتهاك ادلعايًن االجتماعية :وىي الفئة اليت تربط بٌن اجلردية وبٌن األفعال اليت تسبب أذى للمجتمع.
الفئة الثالثة :اجلمع بٌن ادلفهومٌن االجتماعي والقانوين :ويركز أصحاب ىذا االجتاه على أن اجلردية ىي احنراف ادلعايًن االجتماعية،
ويف نفس الوقت فإهنا انتهاك للقانون (أكرم عبد الرزاق ادلشهداين ،2005 ،ص ص )44-41
ب  -الجريمة لدى فقهاء القانون الجنائي
لقد وضع فقهاء القانون اجلنائي ،تعاريف متعددة من حيث الصياغة للجردية ،لكنها غالبا متقاربة من حيث ادلعىن،
وتركز على أن اجلردية ىي سلوك انساين رلرم مبوجب القانون ،وأن الفعل ال يعد جردية اإال إذا نص القانون صراحة على ذلك.
ولعل أوضح وأشهر التعاريف القانونية للجردية التعريف الذي يذىب إذل أن اجلردية ىي كل فعل أو امتناع عن فعل صادر من
إنسان مسؤول ،ويقرر لو القانون عقابا أو تدبًنا احرتازيا .والتدابًن االحرتازية ىي اجراءات بديلة أو متممة للعقوبات األصلية
ادلفروضة على اجملرمٌن ادلعتادين والشواذ ،ىدفها التوقي من تكرار اجلردية مستقبال ،سواء من ذات فاعلها أم من غًنه (أكرم عبد
الرزاق ادلشهداين ،2005 ،ص .)40
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 - 0الظواهر االجرامية المستحدثة
إن الظواىر اإلجرامية ادلستحدثة ىي ما ظهر على الساحة يف الفرتة األخًنة من نوعيات حديثة لإلجرام أو أساليب
حديثة الرتكاب جرائم معروفة من قبل وكذلك كيفية الفرار من العدالة عن طريق تلك األساليب ( عباس أبو شامة،1999 ،
ص.)9
وتعرف اجلرائم ادلستحدثة وادلستجدة باهنا أمناط من اجلرائم اليت دل خيربىا اجملتمع يف السابق ،فهي جرائم جديدة يف
نوعها ومنطها وحجمها ،ظهرت نتيجة للتقدم العلمي والتقين السريع ( عبد اهلل زلمد الربابعة ،2014 ،ص.)6
ويعرف الباحث  ...اجلرائم ادلستحدثة باهنا أمناط من اجلردية تستخدم فيها التكنولوجيا احلديثة من أجل تسهيل عملية االجرام مثل
جرائم االرىاب واجلردية ادلنظمة وجرائم العنف وجرائم غسيل األموال وجرائم الياقة البيضاء واجلرائم االقتصادية وأمناط الفساد
اإلداري واجلرائم الكمبيوترية وجرائم تزوير بطاقات االمتان واجلرائم الناجتة عن التعامل غًن ادلشروع جبسد االنسان وجرائم العنف
العائلي ،وغًنىا من امناط اجلرائم ادلستحدثة (رفيق الشلي ،1999 ،ص.) 198
فما جيب التنويو عنو يف ىذا اجملال ىو أنو على الرغم من أن بعض ىذه اجلرائم ليست جديدة يف مفهومها ولكن طريقة
تنفيذىا والتخطيط ذلا ىو الذي أخذ بعدا جديدا كنتاج للتطور التكنولوجي الذي استخدمو بعض اجملرمٌن للوصول إذل أىداف
وغايات غًن شريفة ( عبد اهلل عبد العزيز اليوسف ،2004 ،ص.)21
إذا ،عبارة اجلرائم ادلستحدثة ليست عبارة أو مصطلحا قانونيا حيدد أركان وعناصر جردية معينة يطاذلا القانون ،بل ىي
عبارة تصف أمناط سلتلفة من اجلرائم ال جيمع بينها سوى حداثتها من حيث األساليب و األدوات ادلستعملة يف تنفيذىا  .وعلى
ىذا النحو ،يعرف البعض عبارة اجلرائم ادلستحدثة بأهنا أمناط من اجلرائم ادلستحدثة اليت دل يألفها اجملتمع يف السابق ،من حيث
أسلوب ارتكاهبا ونوع اجلناة فيها وحجمها .ويعرفها البعض اآلخر بأهنا اجلرائم ادلخطط ذلا واليت يستعٌن اجملرمون عند تنفيذىا من
معطيات العلم احلديث .ومتيل فئة ثالثة إذل تعريف اجلرائم ادلستحدثة حبصر جرائم بعينها واشرتاط استخدام التقانة احلديثة من
أجل تسهيل تنفيذىا واخفاء معادلها.
إن العنصر ادلشرتك يف تعريفات اجلرائم ادلستحدثة الواردة أعاله ىو استخدام التقنيات العالية وادلتجددة تباعا يف تنفيذ
جرائم تقليدية كانت معروفة من قبل .فاالستحداث عائد إذل الوسيلة وأسلوب ارتكاب اجلردية .إذ أن جرائم القتل ،اإلرىاب،
االجتار يف ادلخدرات واخفاء عائدااهتا أنشطة اجرامية عرفت منذ القدم.
إالا أ ان ادلستحدث ىو استخدام العلوم والتقانة احلديثة يف التخطيط والتنفيذ وإخفاء معادل اجلردية ،كما أنو من الصعب القول
حبداثة احدى التقنيات العالية ،طادلا كانت أمامنا تقنيات عالية تولد كل يوم وكل ساعة (زلمد االمٌن البشرى ،2011 ،ص
ص.)9-8
ج  -أسباب الظواهر اإلجرامية المستحدثة

يشًن "ذياب البداينة" يف دراستو بعنوان اجلرائم ادلستحدثة والبحث العلمي يف الوطن العريب إذل أن أسباب ظهور

اجلرائم ادلستحدثة تعود إذل التطور يف البىن االقتصادية والتقنية والسلوكيات وتغًن نظم القيم وادلعتقدات يف اجملتمع .ومبا أن اجملتمع
العريب دير بتغًنات كبًنة بسبب التحضر والتصنيع ،ويف أبنية االجتماعية واالقتصادية ،فإن ظهور أمناط مستحدثة من اجلردية تعد
زلصلة طبيعية ذلذه التغًنات.
 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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 التخيلية ) (virtualityرلتمع الشبكة العنكبوتية ()WWW؛ ونعين بو ظهور األجهزة الدفرتية (  )Notebookكبديلألجهزة ادلكاتب التقليدية حيث أن ىذه األجهزة ضرورة دلعاجلات سريعة  .ولقد أثرت ىذه اخلصية يف اجلرائم ادلستحدثة ،فلم يعد
السارق حباجة لسرقة نقود فيزيقية (كما ىي يف الواقع) وإمنا ديكن التحول من حساب إذل آخر أو اعرتاض عملية مالية وسرقة رقم
بطاقة االئتمان واستخدامها يف الشراء أو السحب النقدي.
 التفاعل عن بعد ،حيث ديكن إجراء كافة النشاطات اإلنسانية من خالل احلاسب واإلنرتنت والشاشة .ويف اجملال األمين دل يعدالسارق حباجة إذل أن يذىب ليسطو على بنك ما أو سلعة ،فاعرتاض بطاقة االئتمان وىي يف طريقها إذل البائع أو حتويل
احلسابات من مكان آلخر أو سرقة ادلعلومات ونقلها ديكن أن حتدث والفاعل احلقيقي يف مكانو .فاجلردية ادلستحدثة ال تتطلب
وجود الفاعل يف مسرح اجلردية بل قد ينفذىا عن بعد ويف مكان يبعد كثًنا عن مسرح اجلردية.
 نسبية ادلكان وزئبقية احلدود ،وتعين ان ىذه اخلاصية أن التواجد الفيزيقي نسيب وجدرل مبعىن أن الفرد موجود يف كل مكان وغًنموجود يف الوقت ذاتو وذلك بواسطة الزئبقية ونسبية ادلكان ،فال حدود يف اجملتمع التخيلي على الرغم من وجودىا يف الواقع .إن
ىذه اخلاصية متكن من االنتقال احلر وادليسر بٌن اجملتمعات واالكتساب ادلتبادل للثقافات والقيم والسلوكيات ،شلا يؤدي إذل تكون
أمناط جديدة من اجلرائم.
 احلراك احلر ،ومتكن ىذه اخلصية الفاعلٌن من ارتكاب جرائمهم عن بعد ،نتيجة ذوبان احلدود اجلغرافية بٌن اجملتمعات والدول.فهذا احلراك فيو تعلم وتعليم عن بعد ،فيو تسوق وتسويق عن بعد ،فيو جردية عن بعد ،حيث ديكن لإلنرتنت أن حتل عدة
مشاكل.
 الثقافة الكونية يف رلتمع ادلعلومات حيث امكانية توحد ادلكان وذوبان الفوارق بٌن الدول ،فقد تتشكل ثقافة كونية ناجتة عناالنتشار الثقايف لكل رلتمع ،واالكتساب الثقايف ادلتبادل بٌن الثقافات لتتشكل يف النهاية ثقافة اجتماعية عادلية .ان التلوث
واالنتقال الثقايف يؤدي اذل تفسخ االعراف االجتماعية وضعفها وتشويشها شلا يؤدي اذل ظهور امناط مستحدثة من اجلردية.
 العودلة وتعد اوضح خصائص عصر ادلعلومات ،فبفعل الشبكات واالتصال الفعال بٌن اجملتمعات ،غدا اجملتمع الدورل كينونةواحدة ،فال غرابة ان تكون عودلة االحنراف وظهور االمناط ادلستحدثة مسة من مسات عصر ادلعلومات (ذياب البداينة ،2001 ،ص
ص .)77-74
وجتدر اإلشارة ىنا إذل أن مؤمتر األمم ادلتحدة الثالث عشر دلنع اجلردية والعدالة اجلنائية سنة  ،2015أكد بأن األسباب
احملركة للجرائم اجلديدة وادلستجدَّة ،تكمن يف العودلة ؛ واقرتاب الفقر والنزاع وضعف سيادة القانون من
اجلذرية والعوامل ِّ
األسواق العالية القيمة؛ وسرعة ظهور أشكال جديدة من التكنولوجيا احلديثة؛ وادلوصولية العادلية (األمم ادلتحدة،2015 ،
ص.)6
ومن مثََّّ ،
زلركة ألشكال جديدة ومستجدة من اجلردية
فإن تكنولوجيات ادلعلومات واالتصاالت تنطوي على إمكانات ِّ
ادلستهدف باجلردية
بسبل متعدِّدة .فمن ناحية ،تطرح تكنولوجيات ادلعلومات واالتصاالت مواضيع جديدة للفعل اجلرمي ؛ أي
َ
ُ
سواء أكان الشخص أو الشيء أو القيم  ،مثل البيانات أو النظم احلاسوبية .ومن ناحية أخرى ،فإنها جلبت معها تغيًنات
جوىرية يف طبيعة اجلرائم احلالية ومستواىا وأساليب العمل ادلتَّبعة فيها (األمم ادلتحدة ،2015 ،ص.)11
 خيذر مجيلة ،أسباب الظواىر اإلجرامية ادلستحدثة .كتاب أعمال للملتقى العلمي الوطين األول بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،اجلرائمادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .05-01
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خاتمة
لقد حاولنا من خالل ىذه ادلقالة العلمية ،توضيح مفهوم اجلردية لدى كل من علماء االجتماع ،وفقهاء القانون
اجلنائي ،مث تعرضنا دلفهوم اجلرائم ادلستحدثة بكوهنا جرائم ذات طابع منظم و طريقة دقيقة يف التخطيط ذلا وتنفيذىا ،الزمت
التقدم العلمي والتكنولوجي الذي كان لو االنعكاس الكبًن والسليب على العقول االجرامية يف تطوير أساليب ارتكاب اجلردية
التقليدية وابتكار أمناط جديدة من اجلرائم ادلستحدثة.
باإلضافة إذل ذلك سلطنا الضوء على عدد من األسباب الكامنة وراء ظهور الظواىر اإلجرامية ادلستحدثة ،كالعودلة
ووسائل االعالم وشبكات االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي ،التلوث واالنتقال الثقايف ،وضعف سيادة القانون...اخل.
واستكماال دلا مت عرضو يف ىذا ادلقال جيدر بنا القول أن ىذه اجلرائم تسبب حالة من االضطراب االجتماعي واالقتصادي وحى
السياسي ،حيث يتطلب ذلك وضع على عاتق أجهزة الدولة مسؤولية مواجهااهتا من خالل التوعية واالستعانة بكل الوسائل
العلمية ادلتاحة للقضاء عليها أو التقليل من سلاطرىا.
 قائمة المراجع .1أكرم عبد الرزاق ادلشهداين - )2005( ،واقع اجلردية واجتاىااهتا يف الوطن العريب :دراسة حتليلية جلرائم السرقات والقتل العمد وادلخدرات ،ط،1.
الرياض.
 .2رفيق الشلي - )1999( ،مدى كفاءة األجهزة األمنية العربية يف التصدي للظواىر االجرامية ،اعمال الندوة العلمية عقدت بتونس بعنوان :الظواىر
االجرامية ادلستحدثة وسبل مواجهااهتا ،اكادديية نايف العربية للعلوم االمنية.
 .3االمم المتحدة ،مؤمتر األمم ادلتحدة الثالث عشر دلنع اجلردية والعدالة اجلنائية ،الدوحة 19-12 ،افريل .2015
 .4خالد بن سعود البشر - )2000( ،مكافحة اجلردية يف ادلملكة العربية السعودية ،أكادديية نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض.
 .5ذياب البداينة - )2001( ،اجلرائم ادلستحدثة والبحث العلمي يف الوطن العريب ،اعمال الندوة العلمية :البحث العلمي والوقاية من اجلردية
واالحنراف ،اكادديية نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض.
 .6عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف - )2004( ،أساليب تطوير الربامج وادلناىج التدريبية دلواجهة الربامج ادلستحدثة ،جامعة نايف العربية للعلوم
االمنية ،الرياض.
 .7عبد اهلل زلمد الربابعة – )2014( ،السبل التشريعية والقضائية دلواجهة اجلرائم ادلستحدثة "جردية غسل االموال منوذجا" ،يف اطار ادللتقى العلمي
اجلرائم ادلستحدثة يف ظل التغًنات والتحوالت اإلقليمية والدولية ،2014/09 /4-2 ،عمان.
 .8عباس أبو شامة - )1999( ،التعريف بالظواىر االجرامية ادلستحدثة حجمها ،ابعادىا ،ونشاطها يف الدول العربية ،يف اطار ندوة علمية عقدت
بتونس بعنوان الظواىر االجرامية ادلستحدثة وسبل مواجهتها ،اكادديية نايف العربية للعلوم االمنية.
 .9زلمد زلمد عمارة - )2008( ،دراما اجلردية التليفزيونية دراسة سوسيو اعالمية ،دار العلوم للنشر والتوزيع.

 .10زلمد زلي الدين عوض - )1995( ،اجلردية ادلنظمة ،اجمللة العربية للدراسات األمنية و التدريب ،ادلركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ،اجمللد
 ،10العدد ،19الرياض.
 .11زلمد االمٌن البشرى - )2011( ،األساليب احلديثة للتعامل مع اجلرائم ادلستحدثة من طرف اجهزة العدالة اجلنائية ،زلاضرة مقدمة يف احللقة
العلمية :حتليل اجلرائم ادلستحدثة والسلوك االجرامي ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.2011/10/19-17 ،

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :

الملتقى العلمي الوطني األول بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية:
الجرائم المستحدثة أنواعها ومخاطرها ...وآليات مواجهتها 77 ،أفريل  - 0702جامعة مولود معمري  -تيزي وزو

6

آل ـ ـي ــات م ــواجـ ـه ـ ــة ال ـ ـج ــرائ ــم ال ـم ـسـتـحـدثـ ــة
 الجرائم االلكترونية نموذجا -أ .د .العرفاوي ذهبية
جامعة مولود معمرم  -تيزم كزك  /كلية العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية
E-mail : dahbia.larfaoui@ummto.dz

ملخص
يعرب مفهوـ اجلرائم ادلستحدثة عن تلك النوعية من األفعاؿ أك السلوكات اليت تشكل منط إجرائيا جديدا دل يكن مألوفا
من قبل ،فاألساليب اإلجرامية احلديثة ادلستخدمة الرتكاب اجلرائم برزت على الساحة اإلجرامية يف العصر احلديث نتيجة
التحوالت اليت شهدهتا احلياة ادلعاصرة يف كل مالو عالقة بادلسائل االجتماعية ،االقتصادية كالثقافية كالسياسية كغريىا.
فاجلرائم ادلستحدثة إذف ىي تلك اجلرائم اليت تفرزىا التطورات كادلتغريات اليت حتدث يف إطار اجملتمع الذم ترتكب فيو كقد
حددىا الفقو اجلنائي بأهنا اجلرائم االقتصادية كاجلرائم ادلنظمة كادلخالفات اليت ال تندرج حتت نص عقايب زلدد ،كىي كل فعل
يشكل خطران على ادلصاحل األساسية للجماعة ،كاليت جيب على ادلشرع زتايتها بنصوص عقابية ،حيث خترج بعض ىذه التقنيات
عن أىدافها اإلنسانية لتشكل خطران على اجملتمع.
كيف ىذا اجملاؿ تأيت ىذه ادلداخلة لتوضيح مفهوـ اجلردية كاجملرـ كاجلرائم ادلستحدثة مركزين على اجلردية االلكرتكنية مفهومها
أنواعها كأىدافها مع التطرؽ إذل اآلليات احلديثة دلواجهتها.
 -الكلمات المفتاحية :اجلردية ،اجملرـ ،اجلردية ادلستحدثة ،اجلرائم االلكرتكنية.

New crime response mechanisms
 - Cyber-crime modelAbstract
The concept of crimes created reflects the kind of acts or behaviors that constitute a
new procedural pattern that was not familiar before. The modern criminal methods used to
commit crimes have emerged in the criminal arena in the modern era as a result of the
transformation of contemporary life in all matters relating to social, economic, cultural,
political and other matters.
Thus, the crimes established are those which are the result of developments and changes in
society in which they are committed and defined in criminal jurisprudence as economic
crimes, organized crimes and offences which do not fall under a specific penal provision.
 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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Any act which poses a threat to the basic interests of the Community, and which the
legislator must protect by punitive provisions, as some of these techniques deviate from their
human objectives and constitute a danger to society.
In this area, this intervention is intended to clarify the concept of crime, offender and crime
developed, focusing on the concept of cybercrime, its types and objectives, and to address
modern mechanisms for dealing with it.
Keywords: Crime, criminal, crime created, cybercrime.

مقدمة
يهدؼ ىذا البحث إذل دراسة موضوع اجلرائم ادلستحدثة ك اليت تعرؼ على أهنا الظواىر اإلجرامية اليت أفرزهتا ادلتغريات
احلديثة يف اجملتمع ك ال تندرج حتت نص عقايب ،بينما ذىب بعض الباحثني اآلخرين لتعريف اجلرائم ادلستحدثة خالؿ بياف
خصائصها اليت دتيزىا عن اجلرائم التقليدية " بأهنا نتاج االنفجار التكنولوجي احلديث ك التحرر من اخلصوصية الزمنية ك ادلكانية
لألبنية االجتماعية اليت نشأت فيها  ،شلا أدل إذل تدكيلها ك تعدد جنسيات مرتكبيها ك اختفاء التوافق الزمين بني اجلناة ك اجملين
عليهم ،كارتفاع تكلفتها كثريا عن اجلرائم التقليدية كغياب النصوص القانونية ك آليات الضبط االجتماعي الرمسي اخلاصة
مبكافحة ىذه اجلرائم على الصعيدين احمللي كالدكرل" ( أدين زلمد السيد األحوؿ.)2013 ،
كبذلك سنركز على نوع من أنواع اجلرائم ادلستحدثة أال كىي اجلردية االلكرتكنية اليت تعرؼ على أهنا" كل استخداـ يف
صورة فعل أك امتناع غري مشركع للتقنية ادلعلوماتية ،كيهدؼ إذل االعتداء على أم مصلحة مشركعة ،سواء أكانت مادية أك
معنوية مفتاح (بوبكر ادلطردم ،2012 ،ص .)12
 -2تعريف الجريمة

أ .الجريمة من المنظور القانوني

ىي كل فعل سلالف ألحكاـ قانوف العقوبات باعتبار أف قانوف العقوبات ىو القانوف الذم يتضمن األفعاؿ احملرمة
كحيدد مقدار عقوبتها كدلا كانت اجلردية بطبيعتها عمال ضارا باجملتمع لذا شرعت اذليئة االجتماعية عقابا على مرتكبيها.
كما تعرؼ اجلردية أيضا بأهنا كل فعل جيرمو القانوف كيعاقب مرتكبو حسب نصوص قانونية (كاحدة زتة كيس نصر اهلل ،2013 ،ص
ص .)23-22

ب .الجريمة من المنظور السيسيولوجي
ىي رد فعل خيالف الشعور العاـ للجماعة كأهنا أم فعل فردم أك رتاعي يشكل خرؽ لقواعد الضبط االجتماعي اليت
أقرىا اجملتمع ،كالذم ديكن التعبري عنو مبجموعة القيم كالتقاليد كاألعراؼ السائدة يف اجملتمع.
كيفسر " دكركامي " اجلردية إذل كوهنا ظاىرة اجتماعية تتصل بتكوين اجملتمع كطبيعة احلياة االجتماعية كينتجها اجملتمع
نفسو من خالؿ إدانتو ،كحتديد بعض األمناط السلوكية بوصفها أفعاال سللة بادلعايري كالقواعد ادلألوفة كيعتربىا جرائم (بورياحي
بالؿ & بوطاليب كرمي ،2017،ص .)55-54
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 -0المجرم من المنظور االجتماعي
كىو الشخص الذم ال يلتزـ كال خيضع لقانوف الدكلة كحياكؿ انتهاكو ،كىو الذم يعترب نفسو رلرما كيعتربه اجملتمع رلرما

كذلك (حيزيو حسناكم ،2012 ،ص .)36

 -3تعريف الجرائم المستحدثة
كيعرب مفهوـ اجلرائم ادلستحدثة عن تلك النوعية من األفعاؿ أك السلوكيات اليت تشكل منطان إجراميان جديدان دل يكن
مألوفان من قبل ،فاألساليب اإلجرامية احلديثة ادلستخدمة الرتكاب اجلرائم برزت على الساحة اإلجرامية يف العصر احلديث نتيجة
التحوالت اليت شهدهتا احلياة ادلعاصرة يف كل ما لو صلة بادلسائل االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية كغريىا (العميد الركن
الدكتور معتصم مهدم أبو شتاؿ ،2014 ،ص.)6

 -4تعريف الجريمة االلكترونية
ديكن تعريف اجلردية اإللكرتكنية على نطاؽ كاسع كأم سلالفة ترتكب ضد أفراد أك رتاعات بدافع إجرامي كجنحة
تتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات ،مبا يف ذلك الوصوؿ غري ادلشركع أك غري ادلصرح بو للبيانات أك ادلعلومات ،االعرتاض
غري القانوين للبيانات عن طريق نقلها من كإذل أم جهاز حاسوب ،إدخاؿ بيانات خاطئة أك تغيري البيانات ادلوجودة كالعبث هبا
كحذفها أك إتالفها ،إساءة استخداـ األجهزة كالتزكير كسرقة اذلوية ،كأخريا االحتياؿ االلكرتكين (اإلدارة العاملة دلكافحة الفساد
كاألمن االقتصادم كااللكرتكين.)2019 ،

كما تعرؼ أيضا اجلردية اإللكرتكنية على أهنا كل فعل ضار يأتيو الفرد أك اجلماعة عرب استعمالو األجهزة اإللكرتكنية،
كيكوف ذلذا الفعل أثر ضار على غريه من األفراد كاجلردية اإللكرتكنية ذلا مسميات عدة منها - :جرائم احلاسوب كاإلنرتنت-
جرائم التقنية العالية  -اجلردية االلكرتكنية  -اجلردية السايْرربيّة (طارؽ زلمد األمني.)2013 ،
 -5خصائص الظواهر اإلجرامية المستحدثة
أ  -اعتمادىا على األساليب التكنولوجية احلديثة.
ب  -عدـ ارتباطها مبكاف كزماف زلددين الرتكاب اجلردية.
 -6أنواع الجرائم االلكترونية
 - 2.6القرصنة االلكترونية
يشري مفهوـ القرصنة اإللكرتكنية إذل أم شلارسات غري مشركعة تستهدؼ التحايل على نظاـ ادلعاجلة اآللية للبيانات
بغية إتالؼ ادلستندات ادلعاجلة إلكرتكنيا كذلك من خالؿ قراصنة الكتابة أك استخداـ برامج الكمبيوتر اجلاىزة .كخيلف سبب
القرصنة من قضية إذل أخرل فيعضها يكوف هبدؼ مهارتة جهاز احلاسوب لتدمريه ،أك لتحقيق مكاسب مالية شخصية (مثل
سرقة معلومات بطاقات االئتماف ،حتويل األمواؿ من حسابات مصرفية سلتلفة إذل حساب ادلقرصن اخلاص أك أم حسابات
أخرل باإلضافة إذل ذلك يعتمد بعض ادلقرصنني على ابتزاز الشركات العادلية كهتديدىا بنشر ادلعلومات اخلاصة هبا كالسرية يف
حاؿ عدـ قيامهم بدفع أك حتويل ادلبلغ ادلارل ادلطلوب.

 -الرابط:
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 - 0.6استغالل األطفال في المواد اإلباحية
كيشري ىذا ادلصطلح إذل ظهور األطفاؿ كالقصر (بأهنم الذين تقل أعمارىم عن  18عاما) يف صور أك أفالـ أك
مشاىد ذات طبيعة إباحية أك مضموف جنسي ،مبا فيها مشاىد أك صور لالعتداء اجلنسي على األطفاؿ كىي جردية يعاقب
عليها قانونيا يف أغلب دكؿ العادل ،كما كتتعامل أغلب دكؿ العادل حبسم كجدية مع ىذا النوع من اجلرائم على كل من تثبت
عليو هتم ة االجتار أك تداكؿ صور أك أفالـ إباحية لألطفاؿ ،ككذلك ادلنظمات الدكلية بشدة مثل اليونسيف كالشرطة الدكلية
"اإلنرتبوؿ".
كتوجد جتارة عرب شبكة اإلنرتنت ختتص هبذا النوع من االستغالؿ اجلنسي لألطفاؿ تشمل صورا كأفالـ تظهر أطفاال أك قصر
يستغلوف جنسيا.
 - 3.6المطاردة االلكترونية
ىو استخداـ اإلنرتنت كغريه من الوسائل اإللكرتكنية لتعقب أك مطاردة أم فرد ألغراض اإلحراج العاـ ،أك ادلضايقات
الشخصية ،أك السرقة ادلالية كغريىا من األمور بسلوؾ هتديدم .كيقوـ ادلضايقوف جبمع ادلعلومات الشخصية عن الضحية مثل
امسو ،معلومات عن عائلتو ،أرقاـ ىواتفو ،مكاف اإلقامة كمكاف العمل كما إذل ذلك عن طريق مواقع الشبكات االجتماعية
كادلدكنات كغرؼ احملادثة كغريىا من ادلواقع.
 - 4.6الفيروسات وطريقة نشرها
ىي برامج تتم كتابتها بواسطة مربرلني زلرتفني بغرض إحلاؽ الضرر مبواقع أك أجهزه أخرل ،أك السيطرة عليها أك سرقة
بيانات مهمة ،كتتم كتابتها بطريقة معينة .يتصف فريكس احلاسب بأنو برنامج قادر على التناسخ كاالنتشار ،الفريكس يربط نفسو
بربنامج أخر يسمى احلاضن ،ال ديكن أف تنشأ الفريكسات من ذاهتا كديكن أف تنتقل من حاسوب مصاب آلخر سليم.
أىم طرؽ االنتقاؿ اآلف ىي الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) تكوف كسيلة سهلة النتقاؿ الفريكسات من جهاز آلخر ما
دل تستخدـ أنظمة احلماية مثل اجلدراف النارية كبرامج احلماية من الفريكسات ،ككذلك عن طريق كسائط التخزين مثل ذكاكر
الفالش كاألقراص الضوئية كادلرنة سابقا كيأيت أيضا ضمن رسائل الربيد اإللكرتكين.
 - 5.6برامج القرصنة
يقصد بالقرصنة ىنا االستخداـ أك /كالنسخ غري ادلشركع لنظم التشغيل أك /كلربامج احلاسب اآلرل ادلختلفة .كقد
تطورت كسائل القرصنة مع تطور التقنية ،ففي عصر اإلنرتنت تطورت صور القرصنة كاتسعت كأصبح من الشائع جدا العثور
على مواقع باإلنرتنت خاصة لرتكيج الربامج ادلقرصنة رلانا أك مبقابل مادم .كمن ىنا كجدت الكثري من الشركات مثل
مايكركسوفت ضركرة زتاية أنظمتها ككجدت أف أفضل أسلوب ىو تعيني ىؤالء اذلاكرز مبرتبات عالية مهمتهم زلاكلة اخرتاؽ
أنظمتها ادلختلفة كالعثور على أماكن الضعف فيها ،كاقرتاح سبل للوقاية الالزمة من األضرار اليت يتسبب فيها قراصنة احلاسوب.
يف ىذه احلالة بدأت صورة اذلاكر يف كسب الكثري من االجيابيات إال أف ادلسمى األساسي كاحد.
 - 6.6االحتيال باستخدام بطاقات االئتمان عبر اإلنترنت
يهدؼ احتياؿ اإلنرتنت يف العادة إذل االحتياؿ على ادلستخدمني عن طريق سلب أمواذلم (إما بسرقة أرقاـ بطاقات
ائتماهنم أك جبعلهم يرسلوف حواالت مالية أك شيكات) لغرض شخصي كالشراء عرب اإلنرتنت أك دفعهم إذل الكشف عن
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معلومات شخصية بغرض التجسس أك انتحاؿ الشخصية أك احلصوؿ على معلومات حساهبم يف مركز حساس .كديكن تعريف
احتياؿ بطاقات االئتماف بشكل عاـ على أنو خداع الشخص كسرقة معلوماتو عن طريق االستخداـ الغري مصرح كالغري مشركع
بو لبيانات البطاقة االئتمانية (إدارة مكافحة اجلرائم االلكرتكنية.)2019 ،
 .7.6أهداف الجرائم اإللكترونية
نستطيع تلخيص بعض أىداؼ اجلرائم اإللكرتكنية ببضعة نقاط أهمها:
أ  -التمكن من الوصوؿ إذل ادلعلومات بشكل غري شرعي ،كسرقة ادلعلومات أك االطالع عليها أك حذفها أك تعديلها مبا حيقق
ىدؼ اجملرـ.
ب  -التمكن من الوصوؿ عن طريق الشبكة العنكبوتية إذل األجهزة اخلادمة ادلوفرة للمعلومات كتعطيلها.
ج  -احلصوؿ على ادلعلومات السرية للجهات ادلستخدمة للتكنولوجيا كادلؤسسات كالبنوؾ كاجلهات احلكومية كاألفراد كابتزازىم
بواسطتها.
د  -الكسب ادلادم أك ادلعنوم أك السياسي غري ادلشركع عن طريق تقنية ادلعلومات مثل عمليات اخرتاؽ كىدـ ادلواقع على
الشبكة العنكبوتية كتزكير بطاقات االئتماف كسرقة احلسابات ادلصرفية... ،اخل
 -الجريمة السايْبِريّة بعض أىم كسائل اجلرائم اإللكرتكنية ىي:

أ  -صناعة كنشر الفريكسات كىي من أكثر اجلرائم انتشارا كشيوعان على اإلنرتنت.
ب  -حصاف طركادة.
ج  -إيقاؼ خدمات اخلادمات من خالؿ إغراقها بعدد ىائل من الطلبات شلا يؤدم إذل سقوط اخلادـ كتوقف عملو فوران.
د  -انتحاؿ الشخصية.
ق  -تشويو السمعة كذلك بنشر معلومات حصل عليها اجملرـ بطريقة غري قانونية كتكوف ىذه األعماؿ ألىداؼ مادية أك
سياسية أك اجتماعية.
ك -النصب كاالحتياؿ كبيع السلع أك اخلدمات الوهمية.
 .8.6آليات مواجهة الجرائم المستحدثة (الجرائم اإللكترونية)
أ  -أخذ احليطة كاحلذر كعدـ تصديق كل ما يصل من إعالنات كالتأكد من مصداقيتها عن طريق زلركات البحث الشهرية.
ب  -جتنب فتح أم رسالة إلكرتكنية رلهولة ادلصدر بل ادلسارعة إذل إلغائها.
تصعب من عملية القرصنة عليو ،من ىذه ادلواصفات :بأف
ج  -كضع الرقم السرم بشكل مطابق للمواصفات اجليدة اليت ّ
حيتوم على أكثر من ذتانية أحرؼ ،أف يكوف متنوع احلركؼ كالرموز كاللغات ...اخل.
د  -احلرص على ادلعلومات الشخصية كاحلاسب الشخصي كذلك بوضع برامج احلماية ادلناسبة.
ق  -فرض عقوبات كبرية على مرتكب اجلردية االلكرتكنية هبدؼ احلد منها.
ك  -إنشاء خطوط ىاتفية كمؤسسات خاصة لإلبالغ عن اجلردية االلكرتكنية فور حدكثها.
م  -التحديث الدكرم للقوانني اليت تدين مرتكب اجلردية اإللكرتكنية مبا يتماشى مع تطورات التكنولوجيا كادلستجد من اجلرائم.
ع  -تعريف اجملتمع بكي فية احلفاظ على سرية معلوماهتم عن طريق نشر التشريعات كحلقات التوعية اجملتمعية (طارؽ زلمد األمني،
.)2013

 -الرابط:
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 خالصةمن كل ما سبق ديكن أف نتوصل إذل أف اجلردية االلكرتكنية ذلا سلاطر كبرية على الفرد كاجملتمع باعتبار أف انتشارىا قد
يؤدم إذل خلل عاـ قد يهدد اجملتمع كلو يف اقتصاده كسيادتو كأمنو الوطين ،كما قد تتسبب اجلرائم االلكرتكنية أيضا يف التفكك
األسرم كاخلالفات بني األفراد بسبب إشاعة اإلخبار الكاذبة كسرقة ادللفات اخلاصة باألفراد كنشرىا يف االنرتنت ككسائل
االتصاالت كغريىا من التأثريات السلبية العديد اليت هتدد أمن اجملتمع كسالمتو.

 قائمة المراجع .1أدين زلمد السيد األحوؿ - )2013( ،التحديات األمنية ادلعاصرة للظواىر اإلجرامية ادلستحدثة ،قطاع األمن الوطين كزارة الداخلية ،مصر.
 .2مفتاح بوبكر ادلطردم - )2012( ،اجلردية االلكرتكنية كالتغلب على حتدياهتا ،ادلؤدتر الثالث لرؤساء احملاكم العليا يف الدكؿ العربية جبمهورية
السوداف.
 .3كاحدة زتة كيس نصر اهلل - )2013( ،اجلردية يف ظل العودلة دراسة ميدانية لنزالء إصالحية الرجاؿ كالنساء يف معسكر السالـ يف مدينة
السليمانية ،أطركحة دكتوراه فلسفة يف علم االجتماع ،جامعة السليمانية ،العراؽ.
 .4بورياحي بالؿ & بوطاليب كرمي - )2017( ،ادلعاجلة اإلعالمية جلردية القتل يف اجملتمع اجلزائرم ،مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت ،ختصص اإلعالـ
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ملخص
هماً يف حياة النّاس وتعامالهتم؛
احتل التق ّدم يف رلال ادلعلومات واالتّصاالت جانباً كبَتاً ُ
وم ّ
ظهور اجلرائم اإللكًتونية ّ
التوجو الستخدام شبكات ادلعلومات
فصار احلاسوب أساس التّعامل بُت األشخاص و ّ
الشركات وادلؤسسات ،وقد ازداد ّ
ِ
السرعة وادلسافات واجلهد
اإللكًتونيّة يف الفًتة األخَتة بص َفتها أداة اتّصال دولية يف ُسلتلف مناحي احلياةُ ،موفِّرًة بذلك الكثَت من ّ
على اإلنسان.
إ ّن االستخدام الكبَت لِألنظمة التكنولوجية قاد إىل الكثَت من ادلشاكل وادلخاطر ،وق ّدم أصنافاً من اجلرائم مل تكن ُمتداولةً
َ
سابقاًُُ ،سيّت باجلرائم اإللكًتونية ،فما ىي اجلرائم اإللكًتونية؟ وما ىي أنواعها؟
باعث إجرامي ِ
ٍ
رلموعة مع توفِّر ٍ
هبدف التَّسبُّ ِ
ب باألذى لسمعة
اجلرائم اإللكًتونية ىي ادلمارسات اليت تُوقَع ض ّد فرد أو
ّ
ُ
ٍ
بأسلوب مباشر أو غَت مباشر باالستعانة بشبكات االتّصال
النفسي والبدينّ بو سواءً أكان ذلك
الضحيّة عمداً ،أو إحلاق الضَّرر
ّ
احلديثة كاإلنًتنت وما تتبعها من أدوات كالربيد اإللكًتوين وغرف ادلحادثة ،واذلواتف احملمولة وما تتبعها من أدوات كرسائل
ُ
الوسائط ادلتع ّددة .ىذا النوع من اجلرائم خيتلف عن األنواع األخرى ،سنحاول يف ىذا ادلقال أن نتطرق إىل سلتلف اخلصائص اليت
ُ
تتميز هبا اجلرائم االلكًتونية.
 -الكلمات المفتاحية :اجلردية ،االنًتنت ،الكمبيوتر.

The characteristics of cyber crime
Abstract
The emergence of cybercrime The progress in the field of information and
communication occupied a large and important aspect in people's lives and their dealings; The
computer has become the basis of interaction between people, companies and institutions, and
the tendency to use electronic information networks has increased in the recent period as an
international communication tool in various aspects of life, thus saving a lot of speed,
distances and effort on humans.
The great use of technological systems has led to many problems and risks, and introduced
types of crimes that were not previously circulated, called cybercrime, so what are
?cybercrime? And what are its types
 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :

د .حسيان محمد

21

This type of crime is different from other types, and in this article we will try to address the
various characteristics that characterize cybercrime.
Keywords: Crime, the Internet, the computer.

مقدمة
ديكن تعريف اجلردية بشكل عام بأاها " فعل زلظور جنائيا ،صادر عن إرادة خاطئة ،يقرر لو ادلشرع جزاء" أو أاها "
عمل أو امتناع يرتب القانون على ارتكابو عقوبة جنائية "وعليو فإن اجلردية إمنا ىي العصيان الذي يسعى إىل التمرد على إرادة
اجلماعة شلا جيعلو متنافيا مع إرادة القانون الذي حيدد الفعل ادلخالف والعقاب ادلًتتب بناء على اإلرادة اجلمعية (زلمود صليب
حسٍت ،1989 ،ص.)40
ومن ىنا ينشأ التمييز بُت التأثيم القانوين وبُت التجرمي الذي ديثل اقصى درجات التأثيم ،فاجلردية إذا امنا سبثل اخالال
بالتزام مهم يف حياة الناس واجملتمع شلا جيعلها مستأىلة للعقاب (زلمود زلمود مصطفى ،1983 ،ص.)140
وديكن تعريف اجلردية االلكًتونية بأاها عبارة عن اعتداء يطال معطيات الكمبيوتر ادلخزنة وادلعلومات ادلنقولة عرب نظم وشبكات
ادلعلومات ويف مقدمتها اإلنًتنت .فهي جردية تقنية تنشأ يف اخلفاء يقارفها رلرمون أذكياء ديتلكون أدوات ادلعرفة التقنية ،وتوجو
للنيل من احلق يف ادلعلومات (يونس عرب ،2001،ص.)19
 -2التعريف بالوسائل االلكترونية
إن الوسائل االلكًتونية ىي ما يرتبط باستخدام التقنيات احلديثة واليت تعترب كتطبيق للحاسب اآليل بشكل عام وترتبط
بتقنيات االتصاالت احلديثة وتكنولوجيا ادلعلومات ،واليت بالتايل ترتبط بشكل أو بآخر بنظام احلاسب اآليل أو االلكًتوين (
الكمبيوتر) حبيث يعترب الكمبيوتر كنظام معلومايت ىو زلور التعامل االلكًتوين بغض النظر عن الصورة اليت يظهر من خالذلا،
وأيضا ىنالك ما وراء ذلك والذي يربط بُت عوامل االتصال احلاسويب والذي يعرف بشبكة اإلنًتنت وعليو فال بد من الوقوف على
معٌت احلاسب اآليل أو االلكًتوين لبيان الوسيلة األساسية يف اجلرائم االلكًتونية ،وكذلك توضيح ادلقصود بشبكة االنًتنت.
 التعريف باحلاسب اآليل ( الكمبيوتر ) :يعرف ادلتخصصون احلاسب اآليل على أنو " جهاز الكًتوين مصنوع من مكونات يتمربطها وتوجيهها باستخدام أوامر خاصة دلعاجلة وإدارة ادلعلومات بطريقة معينة ،من خالل تنفيذ ثالث عمليات أساسية وىي:
استقبال البيانات ادلدخلة (احلصول على احلقائق اجملردة ) ،ومعاجلة البيانات إىل معلومات (إجراء احلسابات وادلقارنات ومعاجلة
ادلدخالت ) ،وإظهار ادلعلومات ادلخرجة (احلصول على النتائج) " وقد عرفو البعض من خالل آلية أو نظام عملو على أنو" عبارة
عن رلموعة من األجهزة اليت تعمل متكاملة مع بعضها البعض هبدف تشغيل رلموعة من البيانات الداخلة طبقا لربنامج مت وضعو
مسبقا للحصول على نتائج معينة " أو ىو " آلة حاسبة الكًتونية تستقبل البيانات مث تقوم عن طريق االستعانة بربامج معينة
بعملية تشغيل ىذه البيانات للوصول إىل النتائج ادلطلوبة " ،ودبعٌت بسيط ديكن القول بأنو جهاز يهتم دبعاجلة البيانات بطريقة آلية
مسبقة الضبط حبيث يتم احلصول على نتاج ىذه العملية عند الطلب .
ىذا وقد عرف مشروع قانون العقوبات الفلسطيٍت يف ادلادة ( )379منو نظام احلاسوب على أنو "جهاز أو رلموعة من
أجهزة متصلة أو متواصلة ببعضها البعض أو بواسطة بررليات ،وتقوم دبعاجلة ادلعلومات بشكل آيل".
 حساين زلمد ،خصائص اجلردية االلكًتونية .كتاب أعمال للملتقى العلمي الوطٍت األول بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثةأنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .18-12
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وبالتايل فإن احلاسوب كنظام متكامل إمنا يعمل يف إطار معادلة ثالثية األطراف ،حبيث يتكون من رلموعة من األجهزة اليت تشكل
الكيان ادلادي ادللموس لنظام احلاسوب واليت يطلق عيها لفظ  Hard wareأي ادلعدات كطرف أول ،وكذلك من رلموعة من
ادلعلومات واألوامر أو التعليمات واليت يطلق عليها لفظ Soft wareأي الربرليات ،أما الطرف الثالث بادلعادلة والذي حيقق القيمة
الفعلية للمعدات والربرليات ىو وجود األشخاص الذين يتعاملون مع الربرليات ويستخدمواها كل حسب ىدفو (اهلة عبد القادر،
 ،2008ص.)21
 التعريف باالنًتنت :ديكن تعريف االنًتنت بأاها عبارة عن شبكة الكًتونية ضخمة تضم ادلاليُت من الشبكات الداخلية وأجهزةاحلاسوب ادلرتبطة مع بعضها البعض عن طريق االتصال السلكي والالسلكي وادلنتشرة يف أرجاء العامل وتزود ادلستخدمُت على
مدار الساعة دبجموعة كبَتة من اخلدمات ادلعلوماتية ادلتنوعة .وبالتايل فإن ىذه الشبكة إمنا ىي بيئة خصبة الرتكاب اجلرائم
االلكًتونية واالعتداء ادلعلومايت.
أوال :الجريمة االلكترونية جريمة عالمية الحدود
من أىم اخلصائص اليت سبيز اجلردية االلكًتونية أاها جردية تتخطى احلدود اجلغرافية التصاذلا بعامل االنًتنيت وتقنية
ادلعلومات ،حيث قد تتأثر دول كثَتة هبذه اجلردية يف آن واحد ،وبسبب السرعة اذلائلة يف تنفيذىا وحجم األموال واألشخاص
ادلستهدفة من خالذلا.
ومن أىم القضايا اليت أكدت ىذه اخلاصية ،قضية عرفت باسم مرض نقص ادلناعة ادلكتسبة إيدز ،وتتلخص وقائعها
عام  ،1989حيث قام أحد األشخاص وىو “جوزيف بيب” بنسخ أحد الربامج هبدف إعطاء بعض النصائح اخلاصة دبرض
اإليدز ،لكن يف احلقيقة حيتوي ىذا الربنامج على فَتوس يؤدي إىل تعطيل جهاز احلاسب اآليل عن العمل فيقوم الفاعل أو اجلاين
بطلب مبلغ مايل للحصول على عنوان إلكًتوين مضاد للفَتوس ،ويف الثالث من فرباير مت إلقاء القبض على اجلاين يف أوىايو
بالواليات ادلتحدة األمريكية وطلبت ادلملكة ادلتحدة تسليم اجلاين إلرسال الربنامج على أراضيها ،وبالفعل سبت زلاكمتو أمام
القضاء االنكليزي ،إال أن إجراءات زلاكمتو مل تستمر بسبب حالتو العقلية )يوسف أبو فارة ،2012 ،ص.)17
وتثَت خاصة عادلية احلدود للجردية االلكًتونية عدة آثار قانونية أمهها القانون الواجب التطبيق عليها ،والقضاء ادلختص
هبا ،فهل ىو قانون الدولة اليت وقع فيها النشاط اإلجرامي ،أم الدولة اليت يقيم فيها اجلاين أو الدولة اليت أضرت دبصاحلها ىذا
التالعب.
لذا بات من الضروري إجياد الوسائل ادلثالية للتوفيق بُت التشريعات اخلاصة هبذه اجلرائم عن طريق إبرام االتفاقيات الدولية اخلاصة
بتسليم اجملرمُت والوسائل الكفيلة دبكافحة ىذا النوع من اجلرائم.
ولقد قام ادلشرع اجلزائري دبوجب القانون  09 – 04ادلؤرخ يف  2009/08/05ادلتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ادلتصلة
بتكنولوجيا ت اإلعالم واالتصال ومكافحتها بسن أحكام خاصة بالتعاون وادلساعدة القضائية والدولية ادلتبادلة عن طريق ادلواد 16
و 17و 18من ىذا القانون.
ثانيا :مرتكبو الجريمة االلكترونية ذوو صفات خاصة
يتميز اجملرم ادلعلومايت عن غَته من اجملرمُت العاديُت الذين جنحوا إىل السلوك اإلجرامي النمطي بعدة خصائص عددىا
األستاذ  Parkerفيما يلي:
 -الرابط:
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 - 1اجملرم ادلعلومايت رلرم متخصص وزلًتف يف تنفيذ جرديتو االلكًتونية ،حيث ان ارتكاهبا يتطلب التغلب على تقنيات محاية
أنظمة الكمبيوتر.
 - 2خالفا على اجملرم العادي اجملرم ادلعلومايت ال يلجأ إىل العنف يف تنفيذ جرائمو ،فهو رلرم ذكي يتمتع بادلهارة وادلعرفة وبدرجة
عالية من الثقافة.
 - 3يوجد عدة أنواع من اجملرمُت ادلعلوماتيُت ،فهناك:
أ .طائفة األشخاص الذين يرتكبون جرائم ادلعلوماتية بغرض التسلية وادلزاح مع اآلخرين دون إحداث أي ضرر ويسمواهم
( Pranskersزلمد امحد امُت الشوابكة ،2004 ،ص.)20
ب .طائفة األشخاص الذين يستهدفون الدخول إىل أنظمة احلاسبات اآللية الغَت ادلصرح ذلم هبدف الفضول أو اكتساب اخلربة أو
جملرد القدرة على اخًتاق ىذه األنظمة ويسمون .Hackers
ج .طائفة األشخاص الذين يستهدفون إحلاق خسائر باجملٍت عليهم ,دون أن يكون احلصول على مكاسب مالية ضمن ىذه
األىداف ،ويندرجون ربت طائفة سلًتعي فَتوسات احلاسبات اآللية وموزعيها ويسمون .Malicieuses hackers
د .طائفة األشخاص الذين يهدفون إىل إحلاق األذى باجملٍت عليهم ،ويكون الباعث إجياد حلول دلشاكل مادية تواجو اجلاين ال
يستطيع حلها بالطرق العادية ويسمون بPersonnel problème solvers :
ه .طائفة األشخاص الذين يهدفون إىل ربقيق ربح مادي بطريق غَت مشروع ويسمون بCreen criminals :
ثالثا :الجريمة االلكترونية جريمة صعبة اإلثبات
من أىم خصائص اجلردية االلكًتونية أاها صعبة اإلثبات ألسباب ترجع إىل اجلاين أو إىل اجملٍت عليو ،وإىل وسيلة
تنفيذىا ،حيث تتم ىذه اجلردية بشكل منظم من إقليم دولة واحدة باستخدام االنًتنيت ،أضف إىل أن اجلاين اجملرم ادلعلومايت كما
أسلفنا الذكر رلرم زلًتف ذكي مثقف ال يًتك آثارا جانبية خارجية للجردية شلا يصعب إثباهتا ،كما أن اجملٍت عليهم وىم غالبا
مؤسسات عامة أو خاصة حيجمون عن اإلبالغ عنها ذبنبا لإلساءة إىل السمعة وىز الثقة ،فضال عن إمكانية تدمَت الدليل يف
مدة زمنية قياسية (زلمد علي العريان ،2004 ،ص.)32
 - 0أنواع الجرائم االلكترونية
للجرائم االلكًتونية عدة أشكال وأنواع تستخدم من قبل قراصنة ادلعلومات او اشخاص اخرين سنعرض أمهها:
 - 0.2هجمات الحرمان من الخدمات :يُرمز ذلا بالرمز ) ،(DDoSوتُن ّفذ ىذه اذلجمات باستخدام رلموعات كبَتة من أجهزة
الكمبيوتر يُ َّ
تحكم هبا عن بُعد بواسطة أشخاص يستخدمون نطاق ترددي مشًتك ،وهتدف ىذه اذلجمات إلغراق ادلوقع
ادلستهدف بكميّات ىائلة من البيانات يف آن واحد ،شلّا يُسبّب بطئاً وإعاقةً يف وصول ادلستخدمُت للموقع.

 -0.0التصيد االحتيالي :يُعترب ىذا النوع من اجلرائم اإللكًتونية األكثر انتشاراً ،وىو إرسال مجاعي لرسائل تصل عرب الربيد
دبجرد نقر ادلستخدم عليها فإنّو قد يبدأ بتحميل برامج ضارة جبهاز
اإللكًتوين ربتوي على روابط دلواقع أو مرفقات ّ
ضارة ،و ّ
الكمبيوتر اخلاص بو (مجيل عبد الباقي الصغَت ،1994 ،ص.)22
أي أخطاء أو ثغرات أمنية يف
يعرف ىذا النوع على أنّو استخدام برامج ّ
مصممة الستغالل ّ
 - 2.0مجموعات االستغاللّ :
أجهزة الكمبيوتر ،وُديكن احلصول على ىذه الربامج من شبكة اإلنًتنت ادلظلمة ،كما ُديكن للقراصنة اخًتاق مواقع ويب شرعية
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واستخدامها لإليقاع بضحاياىم.
زلرك األقراص الصلبة ،ويشًتط اجملرم
 - 2.0برامج الفدية :سبنع ىذه الربامج صاحب اجلهاز من الوصول إىل مل ّفاتو ا ّ
دلخزنة على ّ
مايل كفدية إلتاحة استعادة ملفاتو اليت حيتاجها.
على الضحيّة دفع مبلغ ّ

عرف القرنصة على ّأاها وصول غَت شرعي إىل بيانات ومعلومات موجودة على أجهزة الكمبيوتر أو شبكات
 - 2.0القرصنة :تُ ّ
اإلنًتنت من خالل استغالل نقاط ضعف وثغرات يف ىذه األنظمة.

 - 2.0سرقة الهويّة :حيدث ىذا النوع من اجلرائم عندما حيصل شخص ما على ادلعلومات الشخصية لشخص آخر بشكل غَت
قانوينّ ويستخدمها ألغراض غَت شرعية مثل االحتيال والسرقة.

 - 0.0الهندسة االجتماعية :يعتمد ىذا النوع من اجلرائم على العنصر البشري يف التالعب النفسي بالضحية إلرغامها على
القيام بأعمال غَت قانونية أو إفشاء معلومات سريّة ،وىي من األساليب اليت يستخدمها رلرمو اإلنًتنت للقيام بأعمال االحتيال.
عرف قرصنة الربرليات على ّأاها إعادة توزيع واستخدام لربرليات دون تصريح من الشركة ادلالكة
 - 2.0قرصنة البرمجيات :تُ ّ
للربرلية ،وىناك ع ّدة أشكال ذلذه القرصنة كاآليت:
 إنتاج بررليات ذبارية مزيّفة واستخدام العالمة التجارية للربرلية األصلية .ربميل نسخ غَت قانونية من الربرليات .انتهاك اتفاقياتاستخدام الربرليات اليت رب ّد من عدد مستخدمي النسخة الواحدة من الربنامج (منَت رلمد اجلنبيهي  ،2004،ص.)55
الطبيعي ألجهزة الكمبيوتر ،وفيما يأيت
بأاها الربرليات اليت تؤثّر على األداء
 - 2.0البرمجيات الخبيثة :تُعرف الربرليات اخلبيثة ّ
ّ
أشهر أنواع ىذه الربرليات:

 -الفيروس :وىو برنامج كمبيوتر أو برنامج مرتبط بربنامج كمبيوتر آخر يُلحق ضرراً مباشراً بنظام الكمبيوتر ،وعند تشغيل ىذا

الربنامج فإنّو سيؤدي إىل ضرر بنظام التشغيل؛ كحذف مل ّفات من النظام أو تعطيلها.

 دودة الحاسوب :تُع ّد برامج كمبيوتر مثل الفَتوسات ولكنّها ال تُع ّدل على نظام الكمبيوتر ،بل تتكاثر باستمرار شلّا يؤديإلبطاء نظام التشغيل ،وعلى عكس الفَتوسات فإ ّن دودة احلاسوب ُديكن التح ّكم فيها عن بُعد.
ادلهمة ،حيث إنّو ُديكن أن يُراقب ويسرق
 حصان طروادة :يُع ّد جزءاً خفيّاً يف بررلية الكمبيوتر يسرق معلومات ادلستخدم ّادلعلومات التعريفية للربيد اإللكًتوين أثناء زلاولة ادلستخدم الدخول لو عرب متص ّفح الويب.
تضم أكثر من نوع من الربرليات
 برامجيات أُخرىّ :تتضمن بررليات اإلعالنات ،وبررليات التجسس ،وبررليات خبيثة ىجينة ّ

السابقة يف الوقت ذاتو.

 - 27.0انتحال الشخصية :يعترب انتحالك لشخصية غَت شخصيتك احلقيقية ىو جردية حياسب عليها القانون يف كل العامل،
لذلك فإن دخولك اىل عامل وسائل التواصل االجتماعي باسم وحساب مستعارين من ادلمكن أن يعرضك للمسائلة القانونية،
خاصة يف حال كان انتحالك لشخصية حقيقية هبدف التشهَت بو او تسريب معلومات شخصية عنو ،أو على سبيل ادلثال انتحال
شخصية ومهية والتواصل من خالذلا مع الناس هبدف اسقاطهم أو تعرضيهم للخطر االلكًتوين.

 -الرابط:
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مساسا اساسيًا باحلق
 - 22.0التهديد :يعترب التهديد من أسوأ ادلخالفات اليت حياسب عليها القانون الدويل ،حيث تعترب
ً
األساسي لإلنسان يف احلياة وسالمة اجلسد (نور الدين العمراين ،2005 ،ص .)42
يُستخدم التهديد يف اجلرائم االلكًتونية هبدف ترىيب الضحية وإخضاعها لطلبات ادلبتز ،ذلك يأيت بعد احلصول على معلومات
وزلتوى للشخص عن طريق عمليات اخًتاق الكًتونية .ومن ادلمكن أن تقدم الئحة اهتام رُسية ضد ادلهددين ومالحقة احلسابات
الكًتونية للوصول اىل اجملرم حىت وإن كان احلساب مزي ًفا وليس حساب ادلبتز احلقيقي ومن مث معاقبتو.
انتشارا ،يكون اجملرم ادلسؤول عنها يف غالبية األمر على
 - 20.0تشويه السمعة :ىي أحد أوضح اجلرائم االلكًتونية وأكثرىا
ً
معرفة شخصية بالضحية وىدفو الرئيس ىو إيذاء الضحية وإحلاق ادلشاكل هبا عن طريق التشهَت هبا وتشويو ُسعتها .يتم ربقيق
ذلك بعدة طرق ووسائل أمهها أن يصنع اجملرم حسابا ومهيا على وسيلة تواصل معينة مثل فيسبوك ،باسم الشخص الذي يود احلاق
األذى بو ،ويقوم بنشر صور او زلتويات خاصة بالضحية ونشرىا من ادلمكن أن يؤذي الضحية او حىت يصل هبا اىل ادلوت
ويستغل ذلك فيما بعد بتهديد الضحية بتقدمي ادلال لو مقابل التوقف عن نشر ىذه األمور.
 - 22.0التحريض على القيام بأعمال غير مشروعة :ىذا النوع من اجلرائم يأيت بعد أن يصل اجملرم اىل معلومات الضحية
والعديد من األمور اليت تساعده يف التهديد ,يتواصل اجملرم مع الضحية يعرض عليها أن تقدم لو خدمات جنسية الكًتونية أو على
أرض الواقع مقابل التخلص من ادلعلومات ادلقرصنة اليت ديلكها ،او رفض عرضو واستعداده للفضيحة عند نشر تلك احملتويات أو
وصوذلا اىل أحد افراد اسرتو ودائرتو االجتماعية.
ىذه أىم أنواع اجلرائم االلكًتونية اليت من ادلمكن ان يتعرض ذلا االفراد ،ولكن كما ذكرنا سابقا ان اجلرائم االلكًتونية قد تطول
ادلؤسسات واجملموعات أيضا الختالف األىداف من ابتزازىم عن اختالف األىداف لدى االفراد.
ابتزاز ادلؤسسات من ادلمكن ان حيدث عن طريق قرصنة ادلعلومات ادلهمة اخلاصة للمؤسسة هبدف نشرىا ونزع ُسعة ادلؤسسة يف
الشارع عن طريق اظهار معلوماهتا السرية وإفقاد مصداقيتها امام مجهورىا.
ومن ادلمكن أن يصل ادلبتزين اىل مراكز التحكم األصلية يف الشركات وتعطيل كافة األنظمة شلا يعرض الشركات اىل خسران مادي
كبَت.
ىنالك أنواع عديدة وجهات مستهدفة كثَتة لالبتزاز او للجرائم االلكًتونية مثل أجهزة األمن للدول ومراكز مجع ادلعلومات
االستخبارية ،حيث تتعرض ىذه ادلراكز ذلجمات اخًتاق وتسريب معلومات مستمرة بسبب خصوصية وامهية مكانتها يف أماكن
ازباذ القرار والتحكم يف حياة ادلواطنُت حسب تصنيفهم (ىدى حامد قشقوش ،1992 ،ص .)23
 -2أهداف الجرائم اإللكترونية





التمكُت من الوصول إىل ادلعلومات بشكل غَت قانوين كسرقة ادلعلومات أو حذفها واالطالع عليها.
التمكن من الوصول بواسطة الشبكة العنكبوتية إىل األجهزة اخلادمة ادلوفرة للمعلومات وتعطيلها أو التالعب دبعطياهتا
مثل أداة ادلسح ) (ncوتدعى سكينة اجليش السويسري يف رلموعة أدوات األمن حبيث تقدم ىذه األداة خدمة مسح
قوية للربوتوكول االفًتاضي وتنفذ بالشكل  netcatوأيضا الربوتوكول النقل  tcpودلسح ىذا الربتوكول جيب إضافة
ادلعامل  u- netcat 2اداة ادلسح ) (strobeتستخدم دلسح منفذ بروتوكول النقل ادلضمونtcp.
احلصول على ادلعلومات السرية للجهات ادلستخدمة للتكنولوجيا كالبنوك وادلؤسسات واحلكومات واألفراد والقيام
بتهديدىم اما لتحقيق ىدف مادي أو سياسي.
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الكسب ادلادي أو ادلعنوي أو السياسي غَت ادلشروع مثل تزوير بطاقات االئتمان وسرقة احلسابات ادلصرفية.

 ومن بُت األدوات ادلستعملة: برامج نسخ ادلعلومات ادلخزنة يف اجهزة احلاسب االيل.
 االنًتنت كوسيط لتنفيذ اجلردية.
 خطوط االتصال اذلاتفي اليت تستخدم لربط الكمرات ووسائل التجسس.
 أدوات مسح الًتميز الرقمي (البا ركود(
 الطابعات.
 اجهزة اذلاتف النقال واذلواتف الرقمية الثابتة.
 برامج مدمرة /:مثل برنامج حصان طروادة  trojan horseحبيث يقوم خبداع ادلستخدم لتشغيلو ،حيث يظهر على
شكل برنامج مفيد وامن ويؤدي تشغيلو إىل تعطيل احلاسب ادلصاب وبرنامج الدودة الذي يشبو الفَتوس ولكنو يصيب
اجهزة احلاسب دون احلاجة إىل اي فعل وغالبا حيدث عندما ترسل بريد إلكًتوين إىل كل األُساء ادلوجودة يف سجل
األُساء.
 قائمة المراجع .1زلمود صليب حسٍت - )1989( ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار النهضة العربية ،القاىرة.
 .2زلمود زلمود مصطفى - )1983(،شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار نشر الثقافة ،القاىرة.
 .3عبد الفتاح بيومي حجازي - )2009( ،اجلرائم ادلستحدثة ،ط ،1.منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية.
 .4زلمد الزعيب وآخرون- )2002(،احلاسوب والربرليات اجلاىزة ،ط ، 1.دار وائل للنشر ،عمان.
 .5ىدى حامد قشوش - )1992( ،جرائم احلاسب االلكًتوين يف التشريع ادلقارن ،دار النهضة العربية ،القاىرة.
 .6زلمد الزعيب وآخرون - )2002( ،احلاسوب والربرليات اجلاىزة ،ط ،1.دار وائل للنشر ،عمان.
 .7اهلة عبد القادر ادلومٍت - )2008( ،اجلرائم ادلعلوماتية ،ط ،1.دار الثقافة ،عمان.
 .8يوسف ابو فارة - )2012( ،األعمال االلكًتونية ،جامعة القدس ادلفتوحة ،رام اهلل.
 .9زلمد أمحد أمُت الشوابكة - )2004( ،اجلردية ادلعلوماتية ،دار الثقافة ،عمان.
 .10زلمد علي العريان - )2004( ،جلرائم ادلعلوماتية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر.
 .11زلمد سامي الشوا - )1994( ،ثورة ادلعلومات وانعكاساهتا على قانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،القاىرة.
 .12منَت زلمد اجلنبيهي - )2004( ،جرائم االنًتنيت واحلاسب اآليل" .دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.
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مالمح عامة حول الجريمة اإللكترونية في المجتمع الجزائري
*

أ.د .فاصولي زينب* & 2د .كشرود زهرة

*جامعة اجلزائر  - 2ابو القاسم سعد اهلل  /كلية العلوم االجتماعية
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ملخص

إن أىم االخًتاعات اليت حصلت يف تاريخ البشرية احلاسوب واالنًتنيت ،فقد انتشرا مؤخرا بسرعة يف كافة ربوع العادل
حيث أصبحا شرطا أساسيا لدخول أي فرد أو رلتمع أو دولة إذل عصر ادلعلوماتية .وأصبحت مجيع القطاعات تعتمد بشكل
شبو كلي يف عملها عليها ،لكن بالرغم من ادلزايا ادلتعددة اليت ربققت ،إال أنو صاحبها يف ادلقابل رلموعة من االنعكاسات
السلبية اخلطرية جراء سوء االستعمال ،لؤلسف كانت سبب يف ظهور نوع جديد من اجلرائم أطلق علية اسم اجلرؽلة اإللكًتونية.
وىي تعد من أخطر وأبرز التحديات األمنية اليت تواجو كافة رلتمعات.
 -الكلمات المفتاحية :اجلرؽلة االلكًتونية ،مبلمح حول اجلرؽلة ،اجلرؽلة.

General features about cybercrime in Algerian society

Abstract
The most important inventions that occurred in human history, the computer and the
internet, have spread rapidly throughout the world, and all sectors have become almost
completely dependent on them, but despite the advantages, they have a set of negative
repercussion, and unfortunately they have caused the emergence of a new type of crime, it
was called cybercrime, and it is one of the most prominent security challenge.
Keywords: cyber crime, features about crime, crim.
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اإلشكالية

مع التطور اذلائل يف عادل تكنولوجيا ادلعلومات ودخول وسائلها إذل شىت اجملاالت احلياتية ،والذي أدى إذل تعاظم دورىا
بشكل غري زلدود ،فقد باتت احلواسيب اآللية والتقنيات اإللكًتونية وشبكة األنًتنيت لغة العصر اليت ال ؽلكن االستغناء عنها.
إن شيوع انتشار الوسائل احلديثة للتكنولوجيا بني أفراد اجملتمع ،وشيوع استخدامها والتوسع يف التعامل من خبلذلا أصبح لكل فرد
القدرة على التفاعل والتواصل دون مانع أو حاجز جغرايف ،وذلك مع توافر القدرة على نقل وتلقي ادلعلومات والتقنيات واالضطبلع
على البيانات والربامج بكل سهولة.
لكن لؤلسف ىذا التطور اذلائل صاحبو ظهور مشكبلت وسلبيات اليت ظهرت على شكل جرائم يقًتفها بعض مستخدمي
التكنولوجيا واليت تتصف باخلطورة وسهولة ارتكاهبا ،ومعضلة عبورىا للحدود الوطنية واليت يُطلق عليها اجلرؽلة اإللكًتونية (عبد
اللطيف محمود ربابعة ،فلسطين.)0722 ،

يعترب اجملتمع اجلزائري كغريه من اجملتمعات اليت تعاين من ىذه الظاىرة اليت انتشرت بصورة رىيبة يف السنوات األخرية ،يف
اجلزائر ىناك  29مليون مستخدم لشبكة اإلنًتنيت و 80بادلئة من اجلرائم مت عن طريق مواقع التواصل االجتماعي خاصة "الفايس
بوك" (موقع األمن الوطني).

 -من ىنا كان التساؤل كالتارل :ما هو واقع الجريمة اإللكترونية في المجتمع الجزائري؟

 -2ماهية الجريمة اإللكترونية و تطورها و أسبابها
أطلقت عدة تسميات على اجلرؽلة اإللكًتونية من بينها إساءة استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ،أو مسمى جرائم
الكومبيوتر واإلنًتنيت.
كما أنو ال يوجد تعريف موحد للجرؽلة اإللكًتونية فقد وضع الفقهاء تعريفات شىت بسبب اختبلف آرائهم وزبصصاهتم ،فمنهم من
يتناول التعريف من اجلانب التقين" فنيا" ومنهم من يتناولو من الزاوية القانونية.
أصحاب اجلانب التقين يروا أن اجلرؽلة ادلعلوماتية ما ىي إال "نشاط إجرامي تستخدم فيو تقنية احلاسب اآلرل بطريقة مباشرة
أو غري مباشرة كوسيلة أو ىدف لتنفيذ الفعل اإلجرامي ادلقصود".
أما أصحاب االذباه القانوين :إن تعريف اجلرائم اإللكًتونية يتطلب تعريف ادلفردات الضرورية ادلتعلقة بارتكاب اجلرائم وىي
احلاسب اآلرل ،البيانات ،ادلمتلكات ،الدخول ،اخلدمات.
و فريق آخر يعرفها" :اجلرؽلة اليت تقع بواسطة احلاسب اآلرل أو عليو أو بواسطة شبكة اإلنًتنيت.
يرى أصحاب اجلانب الفقهي أن ىذه اجلرؽلة تتسم بالسرعة وتطور وسائل ارتكاهبا وينعدم فيها العنف ادلادي ضد اإلنسان مقارنة
باجلرائم التقليدية ،وىناك اذباه آخر يتخذ وسيلة ارتكاب اجلرؽلة كأساس لوضع التعريف كما ىو احلال عند تاديمان الذي عرفها "ىي

كل أشكال السلوك غري ادلشروع أو الضار باجملتمع والذي يُرتكب باستخدام احلاسب اآلرل".
أما اجلانب ادلوضوعي يف تعريف اجلرؽلة اإللكًتونية يرى أنو ال يكفي إطبلق الوصف عليها دبجرد استخدام احلاسب اآلرل
الحتساهبا جرؽلة إلكًتونية ،لذلك عرفوىا كاآليت" :نشاط غري مشروع لنسخ أو تغيري أو حذف أو الوصول إذل ادلعلومات ادلخزنة
داخل احلاسب أو اليت ترسل عن طريقو" (مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،0722 ،ص ص .)02-07

كما عرفها الفقيو الفرنسي ماس بأهنا " :االعتداءات القانونية اليت تُرتكب بواسطة ادلعلوماتية بغرض ربقيق ربح ،و ىي كل سلوك غري
مشروع يتعلق بادلعلومات ادلعاجلة ونقلها ( شمس الدين إبراهيم أحمد ،0772 ،ص .)277
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أ -ماهية الجريمة اإللكترونية
دلعرفة اجلرؽلة اإللكًتونية البد من تعريف احلاسب اآلرل و ىو اجلهاز الذي يقبل أو يُعاجل أو ُؼلزن أو يسًتجع أو يُنتج
بيانات أو برامج ،فهو سلسلة مشفرة من التعليمات أو النصوص بشكل يكون مقبوال للحاسب اآلرل ،حبيث ؽلكنو معاجلة البيانات
وإعطاء نتائج تلك ادلعاجلة ،ؽلكن حفظها على أسطوانات شلغنطة ال تتطلب مكانا كبريا حلفظها.
صلد ادلرسوم التشريعي السوري رقم  17عام  2012عرف اجلهاز احلاسويب "أي جهاز يستخدم التقنيات اإللكًتونية أو الكهروطسية أو
الضوئية أو الرقمية ،أو أي بيانات أخرى مشاهبة بغرض توليد ادلعلومات أو مجعها أو حفظها أو الوصول إليها أو معاجلتها أو توجيهها

أو تبادذلا (سوزان عدنان ،0722،ص .)220

لكن يبقى أفضل تعريف للحاسب اآللي ىو التعريف الذيورد يف ادلوسوعة الشاملة دلصطلحات احلاسب اآلرل حيث عرفت
احلاسوب" :جهاز إلكًتوين يستطيع ترمجة أوامر مكتوبة بتسلسل منطقي ،لتنفيذ عمليات إدخال البيانات  data inputأو إخراج
معلومات  information outputوإجراء عمليات حسابية أو منطقية .وىو جهاز يقوم بالكتابة على أجهزة اإلخراج output
 devicesأو التخزين .والبيانات يتم إدخاذلا بواسطة مشغل احلاسب  operatorعن طريق وحدات اإلدخال  unitsمثل لوحة
ادلفاتيح  keyboardأو اسًتجاعها من خبلل وحدة ادلعاجلة ادلركزية  central processing unitاليت تقوم بإجراء العمليات
احلسابية  ،arithmeticoperationsو كذلك العمليات ادلنطقية  .logicoperationsوبعد معاجلة البيانات تتم كتابتها على أجهزة
اإلخراج  output devicesمثل الطباعات  printersأو وسائط التخزين ادلختلفة ( storageunitsمحمد هاشم ياقودا،
ص.)220

أما شبكة األنترنيت فقد ولدت يف وزارة الدفاع األمريكية عام  .1967وطور ىذا ادلشروع عن طريق مراكز البحوث اجلامعية
يف أثناء احلرب الباردة ،كان اذلدف منو إقامة شبكة بني خطوط احلاسوب طويلة ادلدى وأنظمة الراديو واألقمار اخلاصة بالواليات
ادلتحدة االمريكية يف أضلاء العادل كلو.
يف  1983نتيجة صلاح ادلشروع فصلت وزارة الدفاع الشق العسكري عن الشبكة ،و يف  1987تزايد عدد ادلتعاملني وخصوصا بعد
السماح لؤلشخاص العاديني باستعماذلا.
أما مرسوم رقم 17يعرف الشبكة بأهنا " :ترابط من األجهزة احلاسوبية وادلنظومات ادلعلوماتية يسمح بتبادل ادلعلومات أو التشارك فيها
بني مرسل و مستقبل أو رلموعة من ادلستقبلني وفق إجراءات زلددة" (سوزان عدنان  ،ص .)220

 -0تعريف المشرع الجزائري للجريمة اإللكترونية
استخدم ادلشرع اجلزائري ادلساس بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات للداللة على اجلرؽلة اإللكًتونية ،حيث يعترب ادلسألة األوذل
أو الشرط األورل الذي يلزم ربقيقو حىت ؽلكن البحث يف توافر أو عدم توافر أركان أي جرؽلة من جرائم االعتداء على النظام ،فإذا

زبلف ىذا الشرط األورل ال يكون ىناك رلال للبحث يف اجلرؽلة (أمال قارة  ،0772 ،ص ص .)272-277
أ -مكافحة الجريمة اإللكترونية في التشريع الجزائري

واكب ادلشرع اجلزائري احلركة التشريعية دلكافحة اجلرائم اإللكًتونية باعتبار الفقو الراجح بأن برامج احلاسوب ماال ،كون
ادلعلومات تعترب شيئا منقوال شللوكا للغري ،فهي صاحلة بأن تكون زلل سرقة اليت تتحقق بتحويل ما ػلتويو القرص من معلومات إذل سند
آخر.

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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واالختبلس ىنا يطبق بشأنو ادلادة  350من قانون العقوبات ،دبا يف ذلك سرقة ادلعلومات ،ذلك ألنو ال ربدد طبيعة الشيء
زلل اجلرؽلة مادية و معنوية ،زيادة على أن األشياء ادلعنوية ذلا قيمة اقتصادية وعليها يطبق القاضي اجلزائري أحكام السرقة على أموال
اإلعبلم اآلرل.
أما وقوع الربامج و البيانات ربت طائلة النصب واالحتيال باعتبارىا أمواال و منقوالت تطبق بشأهنا ادلادة  372من قانون
العقوبات .مث إن اجلرؽلة ادلعلوماتية ذلا طابع غري مادي للقيم ،إال أن بعض القيم مثل الربامج و ادلعطيات تصلح أن تكون زلبل خليانة
االمانة بصفتها بضائع ،يطبق بشأهنا ادلادة  376من قانون العقوبات بتهمة خيانة االمانة.
ادلعلومات والربامج من قبيل االموال فهي مشمولة باحلماية اجلزائية  ،فإذا كانت زلل إتبلف أو تدمري و نتج عنها خسائر فيمكن
إخضاع اجلرؽلة لنص ادلادة  412من قانون العقوبات.
إن ادلشرع اجلزائري قد جرم األفعال ادلاسة بنظام ادلعاجلة اآلرل للمعطيات (الغش ادلعلومايت دبوجب القسم السابع مكرر من
قانون العقوبات ،فقد عاقب باحلبس من  3أشهر إذل سنة وغرامة من 50000دج إذل 100000دج يف حال إدخال بطريق الغش
معطيات فنية ادلعاجلة ،و نفس العقوبة على احملاولة ،و تضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيري دلعطيات ادلنظوم ،أما إذا
ترتب عنها زبريب نظام اشتغال ادلنظومة تكون العقوبة من  6أشهر إذل سنتني حبس وغرامة من 50000دج إذل 150000دج،
وتعاقب ادلادة  394مكرر على ادلساس دبنظومة معلوماتية باإلدخال ،اإلزالة أو التعديل بطريق الغش باحلبس من  6أشهر إذل 3
سنوات بغرامة 500000دج إذل 2000000دج.
يف حني نصت ادلادة  396مكرر 2على عقوبة احلبس من شهرين إذل  3سنوات وغرامة 1000000دج إذل 5000000دج
لكل من يقوم عمدا أو عن طريق الغش بتصميم أو حبث أو ذبميع أو توفري أو نشر ،اإلذبار يف معطيات سلزنة أو معاجلة أو مرسلة
عن طريق منظومة معلوماتية ،وإفشاء أو نشر معطيات (التنظيم القانوني و الجرائم اإللكترونية  ،0722 ،ص ص .)07-21

إن اجلرائم اإللكًتونية يتم النص عليها يف القانون حصرا ولقد ورد النص يف معاىدة رللس أوروبا دلكافحة اجلرائم اإللكًتونية (معاىدة
بودابست لسنة  2001على أربع رلموعات من اجلرائم ىي :اجلرائم اليت تقع ضد سبلمة ادللومات والربامج وخصوصيتها وتوافرىا،
واجلرائم ادلتصلة بالكومبيوتر ،واجلرائم ادلتصلة باحملتوى ،واجلرائم ادلتصلة بانتهاك حقوق ادللكية الفكرية واحلقوق ادللحقة هبا) (مصطفى

عبد الباقي ،0722 ،ص .)022

 -2أنواع الجرائم اإللكترونية
لقد تضاربت اآلراء و تعددت التصنيفات لتحديد أنواع اجلرائم اإللكًتونية ،فهناك من عددىا حسب موضوع اجلرؽلة و
البعض حسب طريقة ارتكاهبا ،و ىذا كلو راجع إذل التطور ادلستمر للشبكة و اخلدمات اليت تقدمها.
 -2.2الجرائم اإللكترونية الواقعة بواسطة النظام المعلوماتي
ىنا ال يكون النظام ادلعلومايت ىو زلل اجلرؽلة ،بل يكون احلاسب اآلرل ىو الوسيلة لتسهيل النتيجة اإلجرامية باستخدام
النظام ادلعلومايت ،و اذلدف وراءىا الربح بطريق غري مشروع ،االعتداء على أموال الغري ،االعتداء على األشخاص وسبلمتهم وحياهتم
اخلاصة أو يف مسعتهم و شرفهم ،أو االعتداء على أمن الدولة و أسرارىا.
في بحثنا هذا سوف نتطرق فقط إلى الجريمة اإللكترونية الواقعة على الفرد واألشخاص.
أ  -جريمة التهديد :وىو الوعيد ويقصد بو زرع اخلوف يف نفس الضحية بالضغط عليو( إرادة اإلنسان) وزبويفو من أضرار ستلحقو
ىو أو أشخاص ذو صلة هبم ،وغلب أن يكون التهديد على قدر من اجلسامة ادلتمثلة بإحلاق االذى ضد نفس الضحية أو مالو ،أو
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ضد نفس أخرى أو مال الغري .وال يُشًتط أن يتم إحلاق األذى فعبل أي تنفيذ الوعيد ألهنا تشكل جرؽلة أخرى زبرج من أطار التهديد
إذل التنفيذ الفعلي .وقد يكون التهديد مصحوبا باألمر أو طلب لقيام بفعل أو االمتناع عن الفعل جملرد االنتقام ،ومن أبرز الوسائل
الرتكاهبا االنًتنيت واليت ربتوي عدة وسائل إليصال التهديد للضحية ( الربيد اإللكًتوين ،الفايس .....اخل).
ب  -انتحال شخصية :وىو استخدام شخصية شخص ما لبلستفادة من مالو أو مسعتو أو مكانتو ،و لقد سبيزت بسرعة االنتشار
خاصة يف األوساط التجارية ،وذلك جبمع قدر كبري من ادلعلومات الشخصية حول الشخص ادلراد انتحال شخصيتو لبلستفادة منها
الرتكاب جرائمو عن طريق استدراج الشخص ليدرل دبعلوماتو الشخصية الكاملة (االسم ،العنوان ،رقم بطاقة االئتمان ......إخل)
للتمكن للوصول دلالو أو مسعتو عن طريق الغش.
ج  -انتحال شخصية أحد المواقع :ويتم ذلك عن طريق اخًتاق أحد ادلواقع للسيطرة عليو ،ليقوم بًتكيب برنامج خاص بو باسم
ادلوقع ادلشهور.
د  -جرائم السب والقذف :ادلساس بشرف الغري ومسعتهم واعتبارىم ،ويكون السب والقذف كتابيا أو مطبوعات أو رسوم عرب الربيد
اإللكًتوين أو الصويت ،صفحات الويب بعبارات سبس الشرف .يقوم اجملرم بنشر معلومات مغلوطة عن الضحية لتصل ادلعلومات ادلراد
نشرىا إذل أكرب عدد شلكن من مستخدمي شبكة األنًتنيت.
ه  -المواقع اإلباحية والدعارة :وجود مواقع ربرض على شلارسة اجلنس للكبار والقصر ،وذلك بنشر صور جنسية للتحريض على
شلارسة احملرمات ،واجلرائم ادلخلة باحلياء عن طريق صور ،أفبلم ،رسائل باإلضافة إذل انتشار صور ومقاطع فيديو سللة باآلداب إلفساد
أفكار وإضعاف إؽلان الضحايا .فالشبكة تسهل وتوفر للدعارة آالف ادلواقع اإلباحية وسوق الدعارة وتستثمر ذلا مبالغ ضخمة مع
استخدام أحدث التقنيات (سورية ديش & سيدي بلعباس ،2017،دون صفحة).
 - 2خصائص الجريمة اإللكترونية
تتكون اجلرؽلة اإللكًتونية أو االفًتاضية  cyber crimeمن مقطعني علا اجلرؽلة  crimeوااللكًتونية  .cyberيستخدم
مصطلح إلكًتونية لوصف فكرة جزء من احلاسب أو عصر ادلعلومات ،أما اجلرؽلة فهي السلوكيات واألفعال اخلارجة عن القانون.
اجلرؽلة اإللكًتونية ظاىرة اجتماعية متوافقة مع انتقال اجملتمعات إذل اجملتمع الرقمي  ،حيث انتقل نشاط الناس من الواقع الفعلي ادلادي
إذل الواقع االفًتاضي ،وىي جرؽلة :
 عابرة للحدود الوطنية شلا يسهل انتشارىا. اطلفاض الكلفة والسرعة يف تنفيذىا. ضعف الرقابة و الغفلة يف تنفيذىا. توظيف االتصاالت والتفاعبلت يف ارتكاهبا. قلة اخلطورة على احلياة وسرعة الكسب غري ادلشروع. الفرص متاحة الرتكاهبا ،ضعف الرقابة عامة والتحضر السريع. البطالة والرغبة بسرعة الثراء. ضعف التشريعات وضعف أدوات احلماية.وىنا بعض ظلاذج اجلرؽلة التقليدية مع اجلرؽلة اإللكًتونية وكيف انتقلت اجلرؽلة من الواقع ادلادي إذل الواقع االفًتاضي:

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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الجريمة التقليدية
االحتيال.

االحتيال على الشبكة ،االحتيال بادلزاد اإللكًتوين...إخل

السطو

القرصنة على األنًتنيت ،احلرمان من اخلدمة ،فريوسات.

جرائم األطفال اجلنسية.

استمالة األطفال على النت ،ادلواقع اإلباحية.

غسيل األموال.

أنظمة الدفع على الشبكة.

السرقة.

جرائم اذلوية ،سرقة ادللكية.

( ذياب موسى البداينة ،0722 ،ص ص.)0-2
اجلزائر ربتل ادلرتبة األوذل مغاربيا و الثالثة عادليا من حيث قرصنة ادلواقع اإللكًتونية بنسبة  84بادلئة و ذلك حسب دراسات أعدهتا
أجهزة سلتصة يف الواليات ادلتحدة األمريكية (مناصرية حنان -عمارة مسعودة ،0721،ص .)002

 -2أنواع المجرمين اإللكترونيين وصفاتهم
إذل فئتني:

قد يكون اجلاين إما شخص يعمل دبفرده أو ضمن منظومة قد تكون ذبارية ،سياسية ،عسكرية ،وؽلكن تقسيم أنواع اجملرمني

 الفئة األولى :صغار نوابغ ادلعلوماتية ويقصد هبم البالغ ادلفتون بادلعلوماتية واحلسابات اآللية ،ويرتكب ىؤالء األشخاص اجلرائمبغرض التسلية وادلزاح مع اآلخرين دون أن يكون يف نيتهم إحداث أي ضرر باجملين عليهم.
 -الفئة الثانية :احملًتفون يف اجلرؽلة اإللكًتونية يتمتع أصحاهبا خبربة ودراية أكرب وينقسمون إذل:

* فئة المتسللين الهوات  :Hackersال يهدفون يف حرهبم ادلعلوماتية إال للمغامرات وإظهار القدرات أمام األقران ،فبل توجد عادة
عندىم أطماع مالية.
* فئة القراصنة الخبيثون :ىم أشخاص ىدفهم إحلاق خسائر باجملين عليهم دون احلصول على مكاسب مالية ،ويندرج ربت ىذه
الفئة الكثري من سلًتعي فريوسات احلاسبات اآللية وموزعيها (محمد بوعمرة ،0721 ،ص ص .)22-22

 - 2واقع الجريمة في الجزائر
تعمل الشرطة القضائية على زلاربة كافة أشكال اجلرؽلة ،خاصة منها اجلرائم العابرة لؤلوطان ،االذبار بادلخدرات وكذا
التهريب ،فضبل عن زلاربة اجلرائم اإللكًتونية ،حيث عاجلت األخرية خبلل السنة ادلنصرمة  61ألفا و 564قضية من أصل قرابة 88
ألف قضية تتعلق باجلنايات واجلنح ضد األشخاص ،تورط فيها  76ألف شخص ،حيث سبت يف ىذا الشأن من معاجلة  33ألفا
و 211قضية تتعلق بالضرب واجلرح العمدي ،كما سبت معاجلة  203قضية من رلموع  211قضية متعلقة بالقتل العمدي ،و346
قضية أخرى تعلقت دبحاولة القتل ،وكذا الضرب واجلرح العمدي ادلفضي إذل الوفاة،فضبل عن معاجلة  18ألف قضية تتعلق بالسب
والشتم.
وارتفع معدل اجلرائم ادلتعلقة بادلخدرات سنة  ،2019اذ شهدت تسجيل  9206قضية متعلقة هبذا النوع من اجلرائم،
مقابل 8055قضية سجلت خبلل  ،2018تورط أزيد من  15ألف شخص ،بينما مت حجز قرابة  6أطنان من ادلخدرات .وعاجلت
مصاحل الشرطة القضائية ادلوزعة عرب أمن واليات الوطن خبلل السنة ادلنتهية أزيد من  8000جرؽلة اقتصادية ومالية ،منها  415قضية
 فاصورل زينب & كشرود زىرة ،مبلمح عامة حول اجلرؽلة اإللكًتونية يف اجملتمع اجلزائري .كتاب أعمال للملتقى العلمي الوطين األول بكلية العلوماإلنسانية واالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .30-19
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تعلقت دبخالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحبركة رؤوس األموال ،و 593جرؽلة أخرى تعلقت بالتهريب ،فضبل عن معاجلة
 532قضية تعلقت بتزوير العملة ،فضبل عن  17قضية تعلقت بادلساس بالًتاث العقاري (احلاج السعيد أرزقي مراقب الشرطة ،مدير
مديرية الشرطة القضائية).
 -0واقع الجرائم االلكترونية في الجزائر
شهدت اجلزائر يف السنوات ادلاضية تصاعد سليف للجرائم اإللكًتونية ،اليت باتت زبلف مصائب رلتمعية ،وفيما يلي
سنتطرق إذل إعطاء حملة إحصائية عن ىذه ادلأساة وأسباهبا ومصري ضحاياىا .وماذا تفعل السلطات واجملتمع ادلدين إزاء ىذه الظاىرة؟
احصائيات عن اجلرائم االلكًتونية يف اجلزائر:
حسب ادلختصني يف اجلرائم اإللكًتونية،فإهنا ترتفع كلما ارتفع عدد مستخدمي اإلنًتنت ،و يف اجلزائر مت تسجيل  29مليون
جزائري مستعمل لئلنًتنت مع هناية  ،2017من بينهم  19مليون يستخدمون موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"كما أشار
ادلختصني أن  % 80من اجلرائم ادلرتكبة سبت عن طريق موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،من خبلل استعمال االبتزاز والتهديد
"بنشر صور أو أسرار شخصية أو التشهري.
وحسب األرقام ادلقدمة من طرف مصاحل األمن الوطين فإنو مت تسجيل خبلل الفًتة ادلمتدة ما بني 1جانفي 2015و 2فرباير
 640 ،2016جرؽلة إلكًتونية ،أغلبها جرائم ابتزاز لفتيات بصور محيمية ،وتضاف ذلذه األرقام  300جرؽلة أخرى عاجلها جهاز الدرك
الوطين( ،العق يد بن رجم رئيس مركز الوقاية من جرائم اإلعبلم اآلرل واجلرائم ادلعلوماتية واحلماية منها ومكافحتها ،التابعة للدرك
الوطين ،جلريدة "اخلرب").
كما أن نسبة الزيادة يف اجلرؽلة اإللكًتونية فاقت  70بادلائة سنة  ،2015بادلقارنة مع السنة اليت قبلها ،و 55بادلائة من
اجلرائم كانت تستهدف اجملتمع واألسرة (مدير الشرطة القضائية ،مراقب الشرطة فراق علي ،عن ادلديرية العامة لؤلمن ،حسبما نقل
موقع "ىافينغتون بوست عريب").
كما سجلت مصاحل الدرك والشرطة اجلزائريتني قرابة  2500جرؽلة إلكًتونية خبلل سنة  2017دبا فيها جرائم القرصنة
واالبتزاز والتشهري والتحرش اإللكًتوين واالحتيال .وتشري أرقام ادلصاحل األمنية ادلكلفة دبكافحة اجلرائم اإللكًتونية ،إذل أن  80بادلائة
من اجلرائم ادلرتكبة سبت عن طريق موقع التواصل االجتماعي "الفايسبوك" تعرض من خبلذلا عدد األشخاص إذل عمليات ابتزاز
وهتديد بنشر الصور أغلبها مفربكة.
سجلت فرق مكافحة اجلرائم السيربانية التابعة للمديرية العامة لؤلمن الوطين 4210 ،جرؽلة إلكًتونية خبلل سنة،2019
وتعلقت جلها بادلساس باألشخاص عرب مواقع التواصل االجتماعي ،حيث فاقت ألف جرؽلة ،تورط فيها عدة أشخاص يستغلون
الصفحات االفًتاضية بغرض التهديد ،التشهري وكذا نشر أمور سلالفة للقوانني .وسجلت مصاحل ادلديرية العامة لؤلمن الوطين ،ادلختصة
يف مكافحة اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلم واالتصال خبلل الـ  08أشهر األوذل من سنة  567،2020قضية تتعلق جبرائم
تورط فيها  543شخصا ،سبكنت من معاجلة  385جرؽلة إلكًتونية من أصل  567قضية مسجلة وزلل متابعة لفك
االنًتنتّ ،
خيوطها ،وىذا وفق ما توضحو ادلعطيات الواردة يف اجلدول التارل:

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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 -جدول  :0يبني أنواع ونسب اجلرائم االلكًتونية ادلسجلة يف اجلزائر سنة .2019

(من موقع األمن ،الجزائر).
 - 2نماذج الجرائم االلكترونية األكثر انتشارا في الجزائر
 -التصيد االحتيالي :يعترب واحداً من أكثر اذلجمات االلكًتونية شيوعاً ويتم من خبلل رسائل الربيد اإللكًتونية اليت غالبا ما تكون

مقنعة وتبدو أهنا من مرسلني شرعيني .وهتدف ىذه الرسائل إذل إغراء مستلميها ادلستهدفني للنقر على الروابط أو ادلرفقات اليت،
بدورىا ،تسهل السرقة أو االحتيال ،و ؽل ّكن ادلهاجم من سرقة األموال ،أو تعطيل العمليات التجارية ،أو إتبلف البيانات.

البرمجيات الخبيثة :يتم ترميز الربامج الضارة هبدف إحلاق الضرر دبستخدميها ادلستهدفني .شلا يؤثر على ادلستخدمني من األفراد
والشركات على حد سواء ،حيث ؽلكنها سرقة ادلعلومات وإتبلف البيانات ،وسرقة زيارات ادلوقع والتجسس على نشاط اإلنًتنت.
وقد باتت عمليات اذلجوم وإعادة التوجيو االحتيالية دلستخدمي اخلدمات ادلصرفية عرب اإلنًتنت من أكثر الطرق تكراراً بنحو متزيدة.
ؽلكن للربرليات اخلبيثة االختباء داخل برامج ال تبدو مؤذية )  ،(Trojansأو االنتشار بني األجهزة دون االعتماد على تفاعل
ادلستخدم )  .(wormsكما ؽلكن أن تكون مصممة خصيصا للتهرب من الدفاعات وتنفيذ مهام زلددة.
ودبجرد تثبيتها دون قصد ،ؽلكن للربرليات اخلبيثة تنفيذ العديد من األنشطة غري ادلرئية .فقد تتجسس على زيارات ادلوقع ،وتدمر
البيانات ،أو ذبمع كلمات السر ادلشفرة.
-

عمليات االحتيال عبر اختراق البريد اإللكتروني للشركات :BECازدادت اذلجمات اإللكًتونية على الشركات الصغرية

وادلتوسطة ازديادا منتظما يف السنوات األخرية ،حيث يواصل اجملرمون ابتكار طرق جديدة لسرقة ادلعلومات واألموال ،وتأيت عمليات
اخًتاق الربيد اإللكًتوين للشركات  BECضمن أحدث التهديدات احلديثة ادلستخدمة ،ويعترب ىذا االحتيال ظاىرة عادلية تستهدف
الشركات بغض النظر عن حجمها ،أو رلال أعماذلا ،أو ادلسؤول عن التعامبلت ادلصرفية فيها أو كيفية ذلك .إذ ؽلكن فقدان مبالغ
ضخمة بسبب رسالة إلكًتونية واحدة زائفة.
* نشر الصور احلميمة احلقيقية :إذ تعرضت عدد من الفتيات بشكل خاص إذل االبتزاز من أطراف معلومة وأخرى رلهولة عرب
استخدام صور وفيديوىات حقيقية ذلن يف وضعيات سللة لآلداب العامة ،البتزازىن جنسيا وماديا.
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* االهتام باالنتماء إذل مجعيات زلضورة :مثل ادلاسونية مثلما حدث مع أستاذة التاريخ بادلركز اجلامعي بغليزان  ،إذ تسلل شخص إذل
حساهبا و قام باهتامها بعدة أشياء من بينها ،االنتماء إذل نادي الروتاري وإذل ادلاسونية".
* القذف وفربكة الفديوىات :و يشمل االهتام يف الشرف واألخبلق ،وىناك من مت اهتامها بالسحاقية ...واهتامات أخرى ىدفها
االبتزاز وضرب مسعة الضحية و نشاطاتو الفكرية أو التجارية...
* التشهري بصور ادلناسبات االجتماعية :تروي زلامية أن أول رسالة وردهتا من "ىكر" (قرصان إلكًتوين) عرب الفيسبوك ،وتتعلق بصور
عن زواجها الذي دل ؽلض على تارؼلو سوى شهرين ،حيث ىددىا بنشر صور ذلا يف حال دل ترسل لو مبلغ مارل على حساب بريدي
قال إنو سيحدده الحقاً.
* الفئات ادلستهدفة :أفضى التحليل اجلنائى إذل أن عمليات االحتيال عرب االنًتنت استهدفت ادلواطنني من سلتلف الفئات واألعمار
عرب الوطن ،حيث يقوم اجملرمني بعرض امتيازات أو خدمات وسلع وعلية واإلػلاء باحلصول على أموال ،ما غلر ضحاياىم ،وفق
خطوات احتيالية تدرغلية ،لفتح روابط مشبوىة ومنو ربقيق النتيجة اإلجرامية ،وتعد النساء عامة والفتيات بشكل خاص ،أكثر الفئات
تعرضا لبلبتزاز ادلارل بسبب الصور ومقاطع الفيديو احلقيقية أو ادلفربكة اجملموعة ضدىم .كما أن وزراء ونواب يف الربدلان وإطارات عليا
يف الدولة اجلزائرية دل يسلموا من اجلرائم اإللكًتونية ،خاصة ما تعلق منها باالبتزاز والتشهري والتهديد ،وكانت غالبيتها عرب مواقع
التواصل االجتماعي .وكشفت ادلصاحل األمنية ادلكلفة دبكافحة اجلرائم اإللكًتونية أن كثريا من الصور اليت ىدد هبا أصحاهبا "مفربكة"،
وأخرى تتعلق بصور أو فيديوىات "سللة باحلياء" أو وثائق ورسائل نصية.
 - 1أثار هذه الجرائم على الضحايا

 -األضرار المعنوية :تروي ضحية مت اهتاما باالنتماء إذل ادلاسونية ،أهنا حولت حياهتا إذل جحيم ال يطاق خاصة وأن الشائعات

وصلت إذل طلبتها" :صرت حديث اجلميع يف اجملالني العام واخلاص .وتعرقلت حيايت األسرية والعائلية وادلهنية وعبلقايت مع طلبيت
وزمبلئي" " :.أعاين من آثار ذلك حىت اليوم ،و ما يزيد الوضع سوء أن اجلاين ما يزال حرا طليقا ويواصل التلفيق والكذب والقذف عرب
صفحاتو حىت الساعة".
 تهديد عش زوجية :خاصة فيما يتعلق بنشر صور و فيديوىات حقيقية أو مفربكة للنساء يف األعراس وادلناسبات االجتماعية ،ىذهالعمليات غالبا ما تؤدي إذل الطبلق أو تردي العبلقة بني الزوجني.

 -االنتحار :كان مصري بعض الفتيات خاصة الفئة العمرية دون  30سنة االنتحار خوفا من العار والفضيحة.

 االنعزال وفقدان الثقة :ظاىرة ابتزاز وتشويو مسعة الفتيات يف اجلزائر على فضاء التواصل االجتماعي يف السنوات األخرية ،ىينتيجة عدة عوامل تربوية واجتماعية واقتصادية ستًتك ال زلالة نتائج وخيمة على الضحايا سواء كانت نفسية كاخلوف واذلسًتيا أثناء
التجول يف الشارع لقضاء حاجاهتن وحىت للخروج للعمل أو الدراسة أو اجتماعية تتمثل يف تغيري سلوك الضحايا وخاصة يف جانب
التعامل مع الشباب وعدم الثقة فيهم شلا يزيد يف زبلخل سلم القيم داخل اجملتمع ( الدكتور علي شبيطة ،أستاذ علم االجتماع جبامعة
سطيف).
 -فقدان الوظائف :خاصة ادلوجهة ضد شخصيات نافذة يف السلطة أو اإلدارات العامة.

 -2.1األسباب و الدوافع لهذه الممارسات
 االبتزاز المالي :تروي أحد الضحايا أن اجلاين طلب منها تعبئة بطاقة رصيد اذلاتف (ما يعرف بـ"الفليكسي") وتروي أخرى أن -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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اجلاين ىددىا بنشر صور ذلا يف حال دل ترسل لو مبلغ مارل على حساب بريدي قال إنو سيحدده الحقاً.
 االنتقام :وخاصة يف حالة االنفصال سواء من شركاء العمل أو العبلقات احلميمة. الغيرة :سواء يف رلال األعمال أو يف رلال البحث العلمي. -0.1طرق الحماية من هذه الجرائم
وسائل الوقاية ادلعتمدة من طرف ادلديرية العامة لؤلمن الوطين تتمثل يف:
 التوعية المستمرة :تعد أىم وسائل الوقاية وبادلوازاة تواصل ادلديرية العامة لؤلمن الوطين عرب صفحتيها الرمسية على الفايسبوكوالتويًت ،محلة توعوية حول جرائم النصب واالحتيال عرب األنًتنت ،تدعو من خبلذلا مستعملي شبكات التواصل االجتماعي
واألنًتنت خاصة األولياء ،للتحلي باليقظة من حيل ادلخًتقني (اذلاكر) واحملتالني ،اللذين يلجئون للرسائل ادلزيفة اليت سبكنهم من
احلصول على البيانات الشخصية والكلمات السرية ادلتعلقة حبسابات ضحاياىم الشخصية أو حىت سرقة ىويتهم الرقمية ،والدعوة
أيضا دلراقبة األطفال خبلل استعمال االنًتنت وتوعيتهم ادلستمرة من مساوئو.
وتضع ادلديرية العامة لؤلمن الوطين خلدمة ادلواطنني دعائمها االتصالية الرمسية ،شلثلة يف ادلوقع اإللكًتوين وصفحيت الفايسبوك
والتويًت ،إضافة إذل الرقم األخضر  1548وخط شرطة النجدة  ،17لئلصغاء وتلقي الببلغات  24ساعة  24 /ساعة.
 -2.1نحو إستراتيجية لمواجهة الخطر
تستشعر ادلصاحل األمنية اجلزائرية خطورة تنامي اجلرؽلة االلكًتونية وأثرىا على اجملتمع ،لذلك عملت على تكوين فرق سلتصة
دبتابعة زلًتيف اجلرؽلة االلكًتونية ،حيث أكد اللواء عبد الغين ىامل ادلدير العام لؤلمن اجلزائري سابقا ،يف تصرػلات إعبلمية بأن مصاحل
األمن الوطين تعمل على "عصرنة" اجلهاز ،للوصول إذل حلول تكنولوجية حديثة ،للحد من أخطار اجلرؽلة اإللكًتونية دبختلف أنواعها.
كما صرح رئيس الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،ىواري قدور ،يف حديث خاص بـ  DWعربية بأن منظمتو
تقوم بدورىا يومياً يف التصدي لبلبتزاز اإللكًتوين بكافة أشكالو والعمل على رلاهبتو يف ادليدان حفاظاً على اجملتمع اجلزائري" ،مشرياً
إذل أن الرابطة تدعو إذل إيقاع أقصى العقوبات بالفاعلني ،يف ظل تسجيل ما معدلو ثبلث إذل أربعة جرائم إلكًتونية كل يوم .ويؤكد
األستاذ ىواري قدور أن الرابطة دل ولن تقف مكتوفة األيدي يف مواجهة من يبتز ادلواطنني.
 - 2.2التبليغ عن هذه الجرائم
إال أنو ما يصل للمصاحل األمنية عن قضايا االبتزاز والتشهري بالفتيات والنساء على كثرهتا ،ال يعرب عن األرقام احلقيقية اليت
يتم إخفائها من طرف األشخاص والعائبلت ،خوفا من الفضيحة ،وأن ادلئات من ادلبتزات الزلن أسريات دلبتزيهن .كما أن العقوبات
اليت سنها ادلشرع اجلزائري الزالت قاصرة على احلد من تنامي الظاىرة ،حيث أن العقوبة باحلبس بني  3أشهر وثبلث سنوات والغرامة
بني  50ألف و 30ألف دينار جزائري ،حسب ما تنص ادلادة  303مكرر من قانون العقوبات غري كافية لردع مرتكيب ىذه اجلرائم،
خاصة أن الكثري من مرتكيب ىذه اجلرائم يستفيدون من األحكام ادلخففة .وطالب االستاذ شاوش بعقوبات صارمة للحد من مثل
ىذه اجلرائم اليت باتت هتدد كيان األسرة واجملتمع اجلزائري (األستاذ سيد علي شاوش ،احملامي لدى رللس قضاء اجلزائر وادلختص يف
اجلرائم اإللكًتونية).
 فاصورل زينب & كشرود زىرة ،مبلمح عامة حول اجلرؽلة اإللكًتونية يف اجملتمع اجلزائري .كتاب أعمال للملتقى العلمي الوطين األول بكلية العلوماإلنسانية واالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .30-19
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* إضافة إذل ىذا غلب على أرباب العمل وادلؤسسات واألشخاص:
 تثبيت برامج مكافحة الفريوسات ادلعروفة وادلشهورة وربديثها ،واحلفاظ على ربديث األنظمة باستخدام اإلصدارات وبرامجالتصويب األمنية اجلديدة.
 عدم فتح ادلرفقات أو النقر على الروابط أو تنزيل الربامج من مصادر غري معروفة أو مواقع إلكًتونية مشكوك فيها. وضع سياسات وقائية وتدريب العاملني عليها لضمان حصوذلم على ادلعرفة البلزمة إلدارة األعمال بشكل آمن عرب اإلنًتنت. احلد من الوصول إذل األنظمة وادلعلومات استنادا إذل واجبات العمل ،وتقسيم ادلسؤوليات ادلالية بني ادلوظفني. تقييد الوصول إذل اإلنًتنت للمواقع اإللكًتونية ادلوثوق هبا فقط ،واحلد من استخدام أجهزة التواصل اخلارجية. احلذر من ادلعلومات ادلتاحة على األشخاص وادلؤسسات على وسائل التواصل االجتماعي واإلنًتنت على نطاق أوسع. -خاتمة

ي ؤدي االستخدام ادلتزايد للتقنيات الرقمية يف احلياة عامة و قطاع األعمال خاصة دورا حيويا يف ظلو األعمال التجارية ،غري
أن ىذا االستخدام لو سلاطر أيضا.
ويف اجلزائر تستهدف اجلرائم اإللكًتونية الضحايا من األفراد وحىت الشركات ،وذلك عرب طرق سلتلفة مثل التصيد االحتيارل
والتثبيت غري ادلشروع للربامج الضارة ،األمر الذي يؤدي إذل خسارة الدخل ،واإلضرار بالسمعة ،وتكبد خسائر مالية وتشفري البيانات
بالفريوسات اليت ال ؽلكن معاجلتها إال عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة االنًتنت.
ودل تسلم النساء و حىت الشخصيات السياسية من ىذه ادلمارسات ،إذ تعرض عدد منهم إذل التهديد من طرف أشخاص
بنشر صورىن ،وما زاد يف تفاقم الظاىرة يف اجملتمع اجلزائري عدم التبليغ عن الفاعل خوفا من الفضيحة ،والعديد من الضحايا رضخوا
لبلبتزاز وسلموا مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورىم ومن الفتيات من ىربن من بيوت األىل والزوجية خوفا من الفضيحة ،و هبذا تؤكد
جلهات األمنية على ضرورة "انتشار ثقافة التبليغ عن الفاعل "يف اجملتمع اجلزائر واعتبار جهاز األمن جهاز مساعد وليس وسيلة لقمع
ادلواطن" للقضاء أو احلد من قوة ىذه اجلرائم.

 قائمة المراجع .1أمال قارة - )2006( ،الحماية الجنائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري ،ط ،1.دار ىومة.
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 .4ذياب موسى البداينةن ( - )2014الجريمة اإللكترونية المفهوم و األسباب ،ورقة عمل مقدمة يف ادللتقى العلمي اجلرائم ادلستحدثة يف ظل
ادلتغريات اإلقليمية والدولية  ،2014/9/4-2عمان.
 .5زلمد بوعمرة وسيد علي بنينال - )2020( ،جهاز التحقيق في الجريمة اإللكترونية في التشريع الجزائري  ،مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًت يف
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ملخص

. واألسرة اجلزائرية بشكل خاص،سعت ىذه الورقة البحثية إذل إبراز آثار اجلرائم ادلستحثثة على أمن األسرة بشكل عاـ
 قمنا بتقسيمو إذل عثة عناصر-  الذي بثأ ػلظى باىتماـ كبَت من الباحثُت- وحىت نتمكن من اإلحاطة بأبعاد ىذا ادلوضوع
 تعريفها وخصائصها؛ األسرة اجلزائرية والتغَت االجتماعي؛ تعريف اجلرائم ادلستحثثة؛ اجلرائم ادلستحثثة: األسرة:على النحو التارل
 باتت هتثد كياهنا،آثارا سلبية للجرائم ادلستحثثة على أمن األسرة
ً  وخلصت ىذه احملاولة إذل أف ىناؾ.وأمن األسرة اجلزائرية
. األمر الذي يتطلب تضافر اجلهود دلنعها وتقليل سلاطرىا،واستقرارىا
. اخليانة الزوجية اإللكًتونية، اجلرائم ادلستحثثة، األمن األسري، األسرة اجلزائرية، األسرة: الكلمات المفتاحية-

The newly created crime and its impact on family security :
Algerian family as a model
Abstract
This research paper sought to highlight the effects of the new crimes on the security of
the family in general, and the Algerian family in particular. In order to be able to understand
the dimensions of this topic - which has begun to gain great interest from researchers - we
divided it into several elements as follows: The family: its definition and characteristics;
Algerian family and social change; definition of new crimes; Recent crimes and the security
of the Algerian family. This attempt concluded that there are negative effects of the newly
created crimes on the security of the family, which threaten its entity and stability, which
requires concerted efforts to prevent it and reduce its risks.
Keywords: The family, the Algerian family, family security, new crimes, electronic infidelity.
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د .دحماني سليمان
مقدمة

تعث األسرة من أقثـ النظم االجتماعية ،إف دل تكن أقثمها على اإلطالؽ ،وىي ادلؤسسة األساسية ادلكلفة بوظيفة
إصلاب األطفاؿ وتربيتهم وجثانيا وتنشئتهم اجتماعيا ،وىي رتاعة اجتماعية تتحقق يف إطارىا ادلودة والرزتة بُت أفرادىا .وتعث
األسرة مشروعا إنسانيا متكامال ينبغي دعمو واحملافظة عليو ،حىت تتمكن من القياـ بوظائفها يف اجملتمع ،والتفاعل مع مستجثات
العصر ،وعلى الثولة تلقى مسؤولية توفَت اخلثمات األساسية لألسرة ،وزتاية أمنها واستقرارىا.
ونظرا إذل أعلية األسرة كمؤسسة اجتماعية ذات طابع عادلي ،قررت اجلمعية العامة لألمم ادلتحثة يف قرارىا 82/44

ادلؤرخ يف  08ديسمرب عاـ  1989إعالف سنة " 1994سنة دولية لألسرة" ،ودعت الثوؿ األعضاء إذل القياـ بتظاىرات سلتلفة
للفت األنظار إذل واقع األسرة ،وتطورىا ،واألزمات اليت تواجهها ،وكذا اإلجراءات العملية اليت غلب اختاذىا لتعزيز مكانتها يف
اجملتمع.
ولعل من أبرز التحثيات اليت باتت هتثد أمن األسرة واستقرارىا يف عادلنا ادلعاصر ،اجلرائم ادلستحثثة ،اليت انتشرت جراء
التطورات احلاصلة يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات ،إذ شهث العادل منذ مطلع تسعينات القرف ادلاضي ،حتوالت كبَتة ونوعية يف شىت
اجملاالت ،وكاف التطور العلمي -التكنولوجي مبثابة احملرؾ الرئيس لتلك التغَتات.
وإذا كاف للتطور احلاصل يف ميثاف تكنولوجيا ادلعلومات آثار إغلابية ،ال سيما يف رلاؿ وسائل االتصاؿ ،فقث كانت لو
سلبياتو أيضا ،ومنها التطور النوعي للجرؽلة ،وظهرر أشكاؿ جثيثة من السلوؾ ادلنحرؼ ،ادلعتمث أساسا على شبكة األنًتنيت،
ونظم ادلعلوماتية ،ومنها على سبيل ادلثاؿ ،جرؽلة غسيل األمواؿ عرب األنًتنيت ،وجرؽلة سرقة البطاقات االئتمانية ،واجلرائم اليت
ادلاسة باآلداب العامة ،وجرائم السب وتشويو السمعة...إخل.
وبناء على ماسبق ،سنحاوؿ تبياف ماىية اجلرائم ادلستحثثة ،وآثارىا السلبية على أمن األسرة بصورة عامة ،واألسرة
اجلزائرية خباصة ،وال شك أف فقثاف األمن على مستوى ىذه اجلماعة الصغَتة األساسية ،يعٍت فقثانو على مستوى اجملتمع الكبَت
ككل ،لكن قبل ذلك غلثر بنا تعريف ماىية األسرة ،واستعراض بعض خصائصها.
 أوال :األسرة :تعريفها وخصائصهاكلمة "أسرة" يف اللغة العربية اليت تقابلها يف اللغة الفرنسية " "familleويف اللغة االصلليزية " "familyتعٍت الثرع
احلصينة ،وأىل الرجل وعشَتتو ،وتطلق على اجلماعة اليت يربطها أمر مشًتؾ ،ورتعها أسر (طلبة من ادلؤلفُت ،د.ت ،.ص .)98
ولقث أشار معجم اإلثنولوجيا واألنثروبولوجيا إذل صعوبة تعريف األسرة اإلنسانية ،فهي تبثو جزءا من نظاـ الطبيعة ،األمر الذي
الزواجي ،ادلعرؼ باحتاد معًتؼ بو اجتماعيا بُت رجل وامرأة يعيشاف
يكسبها طابعا كونيا ،خاصة بشكلها األساسي ذي النمط ّ
مع أوالدعلا )…( ولكن من ادل ثَت لالىتماـ إف نالح بأنو على الرغم من كوف ادلؤسسة العائلية حيوية وضرورية وشاملة ظاىريا،
ال يوجث ذلا تعريف زلثد ،كما ىي احلاؿ بالنسبة للزواج (بونت وإيزار.)639 ،2006 ،
وبغض النظر عن ىذه الصعوبة ،سنحاوؿ فيما يلي أف نستعرض أشهر التعريفات لألسرة.
يعرؼ عادل االنثروبولوجيا مَتدوؾ ( )Murdokاألسرة بأهنا رتاعة اجتماعية تتميز مبكاف إقامة مشًتؾ ،وتعاوف
اقتصادي ووظيفة تكاثرية ،ويوجث بُت اثنُت من أعضائها على األقل عالقة جنسية يعًتؼ هبا اجملتمع ،وتتكوف األسرة على األقل
من ذكر بالغ وأنثى بالغة ،وطفل سواء كاف من نسلهما أو عن طريق التبٍت (وصفي ،1971 ،ص .)165
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ويعرؼ كل من أوجربف ونيمكوف ( )Ogburn &Nimcoffاألسرة بأهنا رابطة اجتماعية من زوج وزوجة وأطفاذلما أو
بثوف أطفاؿ ،أو زوج مبفرده مع أطفالو أو زوجة مبفردىا مع أطفاذلا .وقث تكوف األسرة أكرب من ذلك مبعٌت أهنا تشمل باإلضافة
إذل األفراد السابقُت أفراد آخرين كاجلثود واألحفاد وبعض األقارب شريطة أف يكونوا مشًتكُت يف معيشة واحثة مع الزوج والزوجة
واألطفاؿ أو بثوهنم (عبث العاطي ،1999 ،ص .)19-18
أما بَتجس ولوؾ ( )Burgess & loockeفقث عرفا األسرة على أهنا رتاعة من األشخاص يرتبطوف بروابط الزواج
والثـ والتبٍت ويعيشوف معيشة واحثة ويتفاعلوف كل مع اآلخر يف حثود أدوار الزوج والزوجة ،واألـ واألب واألخ واألخت،
ويشكلوف ثقافة واحثة مشًتكة (طلبة من أساتذة علم االجتماع ،د.ت.)177 ،.
وأما بل وفوجل ( )Bell &Vogelفعرفا األسرة على أهنا وحثة بنائية تتكوف من رجل وإمرأة ،يرتبطاف بطريقة منظمة
اجتماعية مع أطفاذلما ،ونظرا ألف بعض األطفاؿ يف األسرة يصبحوف أبناء فيها عن طريق التبٍت يف بعض اجملتمعات فال يلزـ أف
يكوف األطفاؿ مرتبطُت بيولوجيا باألسرة (منصور يوسف علي ،1999 ،ص .)41
ويرى اؽلليو وليامس ( )Emilio Williamsأف األسرة ىي ادلؤسسة االجتماعية اليت تشمل رجال أو عثد من الرجاؿ
يعيشوف زواجيا مع امرأة أو عثد من النساء ،ومعهم اخللف األحياء وأقارب آخرين وكذلك اخلثـ (،1970 ،Williams
ص.)106
وىكذا يتبُت لنا من خالؿ معاينة التعريفات السابقة ،أهنا جتمع على أف األسرة تقوـ على عالقة جنسية بُت رجل وامرأة على
األقل يعًتؼ هبا اجملتمع ،باإلضافة إذل اإلقامة ادلشًتكة للزوجُت وأبنائهما.
وبالرغم من اختالؼ نظاـ األسرة من رلتمع إذل آخر ،إال أف ىناؾ عثدا من اخلصائص تشًتؾ فيها األنظمة األسرية
ومنها :أف األسرة ذات انتشار عادلي إذ ال يوجث رلتمع قائم بالفعل وال يشتمل على بناءات أسرية على أية صورة من الصور
(اخلورل ،د.ت ،.ص .)37فقث وجثت األسرة يف اجملتمعات القثؽلة واجملتمعات احلثيثة على السواء ،كما أف األسرة ىي أصغر
األشكاؿ ادلورفولوجية اليت ينتمي إليها اجملتمع ،إذ كاف ىذا األخَت يتكوف من وحثات اجتماعية ،مثل القبيلة ،والعشَتة ،واألسرة.
وتقوـ األسرة على قواعث ومصطلحات ػلثدىا اجملتمع ،كحب احلياة وبقاء النوع ،وحتقيق الثوافع الغريزية ،والعواطف واإلنسانية،
فاألسرة ذترة من ذترات احلياة االجتماعية ،وليست نتاجا لإلرادة الفردية الواعية ،وتعكس األسرة ثقافة اجملتمع وطبيعتو ،بل ىي
بكل ما حتملو من دالالت سلتلفة ىي اخللية القاعثية ،والنواة ادلنتجة للمجتمع ولكيانو الروحي وادلادي (سعيثي،1998 ،
ص.)41
وإذل جانب ما ذكر آنفا من خصائص ،فإف األسرة تتأثر بالنظم األخرى ،كالنظاـ السياسي ،والنظاـ االقتصادي،
والنظاـ الثيٍت ،والنظاـ القانوين ،والنظاـ التعليمي ،وتؤثر ىي بثورىا يف ىذه النظم ،وتتكامل معها ،عالوة على أف األسرة تعترب
الوسط االجتماعي ادلسؤوؿ على تصرفات أفرادىا ،فهي اليت تشكل سلوكياهتم ،وتضفي خصائصها وطبيعتها على حياهتم ،كما
تعترب وحثة اقتصادية حيث يقوـ األب بإعالة زوجتو وأبنائو وتقوـ األـ بأعماؿ ادلنزؿ ،وقث تعمل الزوجة أو بعض األبناء ،فيزيثوف
من دخل األسرة (القصَت ،1999 ،ص .)64وتعث األسرة وحثة إحصائية ،إذ ؽلكن أف تتخذ أساسا إلجراء اإلحصاءات ادلتعلقة
مبستوى ادلعيشة ،أو بالظواىر السكانية كالزواج ،واخلصوبة ،والوفيات ،واذلجرة...،إخل ،وتعث ىذه البيانات أساسية وضرورية لرسم
السياسات االقتصادية واالجتماعية.

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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د .دحماني سليمان
 ثانيا :األسرة الجزائرية والتغير االجتماعيعلى غرار األسرة يف الوطن العريب ،شكلت العائلة (األسرة ادلمتثة) أصغر وحثة اجتماعية يف التنظيم االجتماعي
للمجتمع اجلزائري التقليثي ،ويعرؼ بيَت بورديو ( )Pierre Bourdieuالعائلة بقولو :العائلة ادلمتثة ( )...ىي مبثابة اخللية
األساسية واالجتماعية القاعثية ،وىي مركز التقاء أصناؼ األحثاث ادلختلفة  :ordres de faitsاالقتصاد ،السحر ،العرؼ،
األخالقيات والثين ،وىي يف النهاية النموذج الذي بنيت على أساسو كل البنيات االجتماعية .وال تقتصر العائالت على
رلموعات األزواج وادلنحثرين منهم مباشرة ولكنها تضم كل األنساب األبوية  Agnatsبطريقة جتمع فيها حوؿ رئيس واحث أعثاد
من األجياؿ يف رتعية تشاركية خاصة (اذلروي ،2005 ،ص.)75
أما مصطفى بوتفنوشت فيعرؼ العائلة كما يلي :األسرة اجلزائرية ىي أسرة شلتثة تعيش يف أحضاهنا عثة أجياؿ ،عثة
أسر زاوجية ،حتت سقف واحث "الثار الكربى" عنث احلضر ،و"اخليمة الكربى" عنث البثو ،إذ صلث من  20إذل  60شخصا أو
أكثر ( ،1982 ،Boutefnouchetص.)40
ويرى ذات الباحث أف األسرة اجلزائرية التقليثية (العائلة) تتميز بأربع خصائص ىي :االمتداد :أي أهنا تتألف من

أسرتُت نوويتُت أو أكثر ،وثالثة أجياؿ أو أكثر ،وتسكن يف وحثة سكنية واحثة ،الثار الكربى أو اخليمة الكربى-األبوية :يعث

األب رئيسا ومركزا للسلطة يف العائلة ،وانطالقا من ىذا الوضع االجتماعي يسهر على دتاسكها واحلفاظ على تراثها-العصبوية:

فالنسب واالنتماء يف العائلة يكوف يف خط الذكور-عدم االنقسام :فوحثة ادللكية اليت ال تقبل التقسيم ،يساىم يف ترابط ودتاسك
اجلماعة العائلية (بوتفنوشت ،1984 ،ص.)37
ويستطيع ادلتتبع لتاريخ تطور األسرة اجلزائرية أف يلح مرحلتُت أساسيتُت :مرحلة ما قبل االستقالؿ (أي إباف االحتالؿ
الفرنسي) ،ومرحلة ما بعث االستقالؿ ،وال شك أنو خالؿ ادلرحلتُت ظهرت عوامل حامسة يف ىذا التطور.
وجتثر اإلشارة ىنا إذل أف فرنسا ومنذ دخوذلا اجلزائر ،اتبعت سياسة رامية إذل تفكيك البٌت االقتصادية واالجتماعية من خالؿ
فرض الضرائب ،والغرامات ،ومصادرة األراضي .ودل يكن ذلذه السياسة تأثَتاهتا السلبية على ادلستوى االقتصادي فحسب ،بل كاف
ذلا انعكاساهتا االجتماعية .لقث أدت ىذه السياسة االقتصادية كذلك إذل ىجرة عثد كبَت من ادلواطنُت الذين دل يتمكنوا من
ا لتكيف مع الوضع اجلثيث ،أو الذين رفضوا ىذه السياسة غَت القادرين على مقاومتها ،وكانت ىذه اذلجرة داخلية إذل ادلثف أو
ادلناطق اجلرداء البعيثة عن التأثَت الغريب االستعماري وخارجية إذل ادلغرب وسوريا وفرنسا ودوؿ أروبية أخرى (التميمي،1983 ،
ص.)26
كما كاف للثورة التحريرية ( )1962-1954آثار واضحة على اجملتمع اجلزائري عامة ،واألسرة اجلزائرية خاصة ،ولقث
حتثث بيَت بورديو وعبث ادلالك صياد يف كتاهبما ادلوسوـ ( )Le déracinementعن أوضاع الزراعة التقليثية والفالحُت والنتائج
ادلًتتبة عن الثورة اجلزائرية والتغَت الثقايف واالجتماعي يف حياة الريف والفالحُت يف اجلزائر (يتيم ،2011 ،ص.)51
أما بعث االستقالؿ ،فقث عرؼ اجملتمع اجلزائري تغَتات اجتماعية كربى ألنو اطلرط يف عملية التحثيث ادلادي اليت
تغَت ظلط اإلنتاج من زراعي -رعوي إذل صناعي -خثمي ،وما يصاحبو من موجات النزوح الريفي والتحضر ،وتعث ىذه
تتطلب ّ
العوامل -إذل جانب انتشار التعليم احلكومي -مبثابة زلركات التغَت األسري يف اجلزائر ادلستقلة.
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وننوه بالقوؿ إذل أف األسرة اجلزائرية دل تعرؼ تغَتا خالؿ السنوات األوذل من االحتالؿ الفرنسي ،وإذا كاف االستعمار
قث صلح نسبيا يف جانب واحث من سياستو ،بأف شتت الكيانات الكربى اليت ىي القبائل والعشائر ولكنو دل يقض عليها ،أما
األسرة فاستمرت على شكلها وبنمطها كما كانت (شيخي ،1998 ،ص.)191
لكن ىذا الوضع دل يثـ طويال ،فاألسرة اجلزائرية أخذت تنحصر شيئا فشيئا لتصبح يف مفهومها الضيق احلارل .ذلك أف العشَتة
وال قبيلة وإف كانتا ال تزاالف قائمتُت ،إال أهنما فقثتا نوعا ما السيطرة ادلطلقة على األسرة ،ىذا بغض النظر عن العادات والتقاليث
اليت ما زالت تنظم كل شيء ( )...بقيت سلطة األب مطلقة على أسرتو وعلى ادلرأة بصورة خاصة ،ودتيزت األسرة بتعثد الزوجات
وتنظيم الزواج والطالؽ حسب تفسَتات وتأويالت للشريعة اإلسالمية ،ختثـ مصاحل معينة ال مصلحة األسرة يف عمومها (شيخي،
 ،1998ص .)192
كما كاف لثورة التحرير ( )1962 -1954آثار واضحة على األسرة اجلزائرية ،إذ شكلت عامال ديناميكيا يف تغيَت
وضعية العائلة اجلزائرية ،وذلك بالتعثيل احلاصل يف األدوار وادلكانات ،وخاصة مكانة ادلرأة يحيث خرجت من ادلنزؿ ،وأصبحت
تشارؾ يف العمل الثوري (بلخَتي ،2001 ،ص .)64وخرجت كذلك تعمل يف احلقوؿ وادلصانع ،ويف بيوت ادلعمرين ،إلعالة
أسرهتا اليت فقثت أفرادىا الذكور ،أو غابوا عنها اللتحاقهم بصفوؼ جيش التحرير أو تعرضهم للحبس أو القتل.
أما بعث االستقالؿ فقث كاف للعوامل اليت ذكرناىا سابقا ( تغيَت ظلط اإلنتاج  -النزوح الريفي والتحضر  -التعليم احلكومي)
انعكاسات على شكل األسرة اجلزائرية ،وعلى عالقاهتا الثاخلية ،وعلى وظائفها.
فمن حيث الشكل بثأت األسرة اجلزائرية يف التحوؿ البطيء ضلو النمط النووي ،حيث تشَت البيانات اإلحصائية إذل سيادة ىذا
النمط يف اجملتمع اجلزائري ،دوف أف يعٍت ذلك أف األسرة اجلزائرية أصبحت منعزلة ،فهي رغم استقالذلا ادلكاين ترتبط بعالقات قوية
مع أسريت التوجيو كما توضحو بعض البحوث.
وجتثر اإلشارة إذل أنو يف كثَت من األحياف أف عائالت األبناء حتاف على ارتباطاهتا القوي بعائالت اآلباء ،برغم انفصاؿ عائالت
األبناء ،عرب قنوات مادية أو من زاوية توزيع األدوار االقتصادية واإلنتاجية أو يف جانب عملية التنشئة االجتماعية (الًتكي وزريق،
 ،1995ص.)14
أما من حيث العالقات ،فإف حتوؿ الثقافة االجتماعية التقليثية يف اجملتمع اجلزائري ،جعل من العالقات ين الرجل
وادلرأة ،وبُت اآلباء واألبناء ،تشهث بعض التعثيالت يحكم التغَتات اليت حثثت يف اجملتمع اجلزائري؛ فخروج ادلرأة /الزوجة إذل
ميثاف العمل ،واستقالذلا بأجر وظيفي ،مكنها من ادلشاركة يف الكثَت من القرارات اليت ختص أسرهتا ،وإف كانت ىذه القرارات
تبقى ختص بصفة عامة اجملاؿ الثاخلي أي البيت ،وال تتعثى اجملاؿ العمومي ،كما مكنها أيضا من القياـ ببعض ادلهاـ خارج
ادلنزؿ وتقلصت تثخالت أىل الزوج يف شؤوف أسرهتا.
كما أصبحت العالقات بُت اآلباء واألبناء أكثر دؽلقراطية ،إذ أصبح الشباب يتمتع يحرية أكرب يف اختيار ما يرتثي من
أزياء ،ويف اختيار نوع التعليم وادلهن والوظائف ،وأصبح لو احلق احملاورة واألخذ والعطاء يف ما ؼلص اختيار شريك احلياة والزواج،
ويف السكن مع األىل أو االنفصاؿ عنهم.
وأما من ناحية الوظائف ،فلقث تغَتت الوظيفة االقتصادية لألسرة اجلزائرية ،وأدى اضلصار ادلهن التقليثية ،وقياـ االقتصاد
احلثيث إذل التحوؿ األسرة من وحثة إنتاج واستهالؾ إذل وحثة استهالؾ فقط[ ،و إذل] االستقالؿ االقتصادي لألفراد مبن فيهم

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :

36

د .دحماني سليمان
ادلرأة ،وذلك الطلراطهم يف ميادين العمل ادلختلفة اليت ؼللقها النظاـ االقتصادي احلثيث الذي يتخذ من النسق التعليمي عمادا لو
(اللجنة االقتصادية االجتماعية لغريب آسيا ،1992 ،ص.)76
وإ ّف ادلتتبع لتطور الوظيفة اإلصلابية يف األسرة اجلزائرية يالح أهنا تقلصت بشكل الفت لالنتباه ،وأنو دل يعث مرغوبا وال
مقبوال العثد الكبَت من األطفاؿ كما كاف يف السابق باإلضافة إذل أنو أصبح يتحكم يف العملية اإلصلابية عن طريق الوسائل احلثيثة
دلنع احلمل ،أو تأخَت اإلصلاب ،وأصبح ؼلضع للتوقيت الذي يرغب فيو الزوجاف ،كما ؼلضع للتنظيم والتحثيث (بن حثوش،
 ،2008ص.)124
وبالرغم من أف األسرة ا جلزائرية ال تزاؿ القناة الرئيسية للتنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي ،إال أف ىذه الوظيفة دل تعث حكرا
على األسرة ،فالثولة أوجثت مؤسسات حثيثة كادلثارس وادلؤسسات التعليمية ادلختلفة ،ومؤسسات اإلعالـ ،أصبحت تتحمل
ض األسرة اجلزائرية لثقافات أجنبية سلتلفة ،وجعلها تكتسب
ىذه ادلسؤولية .كما أف التعليم واالنفتاح على العادل اخلارجي َعَّر َ
أفكارا وأساليب جثيثة للتطبيع االجتماعي.
وال تزاؿ األسرة اجلزائرية احلاضن األساسي للمسنُت رغم أهنا عرفت تطورات يف شىت نواحي حياهتا إذ دل دتثل نسبة كبار السن
الذين يعيشوف مبفردىم سوى نسبة ضئيلة % 2.9 ،لإلناث و  % 0.8للذكور ،حسب ادلسح العريب للصحة األسرة والسكاف،
كما أف نسبة ادلسنُت الذين يتلقوف دعما من أبنائهم ما تزاؿ مرتفعة إذ قثرت بػ  %61حسب ذات ادلسح (ادلشروع العريب لصحة
األسرة ،2008 ،ص.)195
غَت أف كل ىذا ال ؽلنع نا أف ال نغض الطرؼ عن االجتاه الذي برز يف اجملتمع ،و ادلنادي بضرورة توفَت دورا لرعاية كبار
السن والتكفل هبم ،ورغم أف ىذا االجتاه ما زاؿ يف مرحلتو األولية ،وما زاؿ غَت منتشر وضيق ،إال أنو ؽلثل اجتاىا على أي
األحواؿ ،ويعترب مؤشرا لتحوؿ يف وظيفة األسرة يف رعاية ادلسنُت (اللجنة االقتصادية االجتماعية لغريب آسيا ،1992 ،ص .)76
 ثالثا :تعريف الجرائم المستحدثةؽلكن تعريف اجلرؽلة بصورة عامة على أهنا أي فعل يتعارض مع القانوف واألعراؼ االجتماعية ،أما اجلرائم ادلستحثثة
فظهرت نتيجة النتشار تقنية ادلعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات احلثيثة ،فربز إذل الوجود ما أصبح يعرؼ
باجلرائم التقنية والعابرة حلثود الثوؿ يف ظل العودلة ،ولعل ما ؽليز ىذه اجلرائم ىو استخثاـ التقنيات احلثيثة وادلتطورة يف ارتكاهبا.
وال يقتصر مفهوـ اجلرؽلة ادلستحثثة على اجلرائم اجلثيثة اليت دل تكن موجودة من قبل ،بل يتعثاه إذل اجلرائم التقليثية اليت طرأ
عليها التغيَت بفعل التقنيات التكنولوجية ادلتطورة ،والوسائل ادلتقثمة اليت يستعُت هبا اجملرموف لتنفيذ جرائمهم.
ولقث أكثت الباحثة مسَتة معاشي ىذا ادلعٌت بقوذلا :لقث تغَتت أساليب إرتكاب اجلرؽلة فلم تعث اإلعتثاءات تستهثؼ
ادلاؿ والنفس فقط ،بل مست حىت ادلعلومات يف البيئة الرقمية ،حيث أصبح بإمكاف اجملرمُت ادلعاصريُت إرتكاب أبشع اجلرائم يف
ىثوء تاـ دوف إراقة للثماء ،بل وحىت دوف االنتقاؿ من أماكنهم (معاشي ،2010 ،ص ص.)276 -275
ؼ عبث اهلل عبث العزيز اليوسف اجلرائم ادلستحثثة ،كما يلي :اجلرائم ادلستحثثة ىي أظلاط من اجلرؽلة تستخثـ
كما َعَّر َ
فيها التكنولوجيا احلثيثة من أجل تسهيل عملية اإلجراـ مثل جرائم اإلرىاب واجلرؽلة ادلنظمة وجرائم العنف وجرائم غسل األمواؿ
وجرائم الياقة البيضاء واجلرائم االقتصادية وأظلاط الفساد اإلداري واجلرائم الكمبيوترية وجرائم تزوير بطاقات االئتماف واجلرائم الناجتة
عن التعامل غَت ادلشروع جبسث اإلنساف وجرائم العنف العائلي وغَتىا من أظلاط اجلرائم ادلستحثثة (اليوسف ،1999 ،ص.)198
 دزتاين سليماف ،اجلرؽلة ادلستحثثة وأثرىا على األمن األسري :األسرة اجلزائرية ظلوذجا .كتاب أعماؿ للملتقى العلمي الوطٍت األوؿ بكلية العلوـاإلنسانية واالجتماعية ،اجلرائم ادلستحثثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .40-31
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وتأسيسا على ما تقثـ ،ؽلكن القوؿ أف اجلرائم ادلستحثثة ىي تلك اجلرائم اليت تفرزىا التطورات وادلتغَتات اليت حتثث يف إطار
اجملتمع الذي ترتكب فيو وقث حثدىا الفقو اجلنائي بأهنا اجلرائم االقتصادية واجلرائم ادلنظمة وادلخالفات اليت ال تنثرج حتت نص
عقايب زلثد ،وىو كل فعل يشكل خطرا على ادلصاحل األساسية للجماعة ،واليت غلب على ادلشرع زتايتها بنصوص عقابية ،حيث
خترج بعض التقنيات عن أىثافها اإلنسانية لتشكل خطرا على الفرد واجملتمع واالقتصاد (سثيري ،2017 ،ص.)6
وجتثر اإلشارة ىنا إذل أف انتشار اجلرؽلة ادلستحثثة ،أصبح اليهثد أمن اجملتمع وسالمتو جراء نشر الفساد واإلدماف فحسب ،بل
أصبح يشكل هتثيثا دلوارده االقتصادية.
 رابعا :الجرائم المستحدثة وأمن األسرة الجزائريةاألمن من الناحية اللغوية ىو عكس اخلوؼ ،مبعٌت أف األمن ىو زواؿ اخلوؼ ،وما يًتتب على ذلك من وجود حالة من
االطمئناف النفسى لثى اإلنساف.أما من الناحية االصطالحية ،فيعرفو احلسيٍت كما يلي :األمن ىو اطمئناف اإلنساف واألسرة على
حياهتما وأمواذلما من أي انتهاؾ ،وأف يناؿ اإلنساف وؽلارس كل حقوقو يف أمن وأماف ،لذا فإف األمن يثؿ على الشموؿ جلميع
مناحي احلياة ،واألمن بكل بساطة ىو التحرر من اخلوؼ أو احلاجة ،مبعٌت التحرر من اخلوؼ ،أيا كاف نوعو ومصثره ،وكذا
التحرر من احلاجة أيا كاف نوعها ومصثرىا (احلسيٍت ،2016 ،ص.)169
ويف ذات السياؽ ،ؽلكن تعريف مفهوـ األمن األسري الذي يتكوف من شقُت" :األمن" و "أسرة" ،على أنو األمن
الشامل جلميع اجلوانب احلياتية ،والنفسية ،وادلعيشية ،والصحية ،والثقافية ...إخل ،وأف دتارس [األسرة] حقوقها يف أمن وأماف،
وىذه اجلوانب تشكل منظومة متكاملة ألمن األسرة ،فأمن األسرة عملية دينامية مستمرة (احلسيٍت ،2016 ،ص.)171
وجتثر اإلشارة ىنا إذل أف لوسائل االتصاؿ احلثيثة يف حث ذاهتا انعكاسات سلبية على دتاسك األسرة ،وأمنها واستقرارىا ،ويف ىذا
اإلطار حتثث الباحثوف عن رتلة من الظواىر ادلستجثة ،ىذا بياهنا:
 تالشى دور األسرة يف التطبيع االجتماعي لصاحل وسائل اإلعالـ واالتصاؿ احلثيثة ،كشبكة االنًتنيت ،واألقراص ادلثرلة( ،)CDوالفضائيات ،فقبل ظهور ىذه الوسائط كاف األطفاؿ والشباب يقضوف أوقاهتم مع أسرىم ،واليوـ صاروا يتجهوف
لألنًتنيت واألقراص ادلثرلة وبرامج األقنية الفضائية ،للذوباف فيها (حطب 2008 ،ص.)43
 تراجع التواصل داخل األسرة ،نظرا لقضاء األبناء أوقات كثَتة يف مشاىثة برامج القنوات الفضائية ،وجلوسهم لساعات طويلةأماـ شاشات احلاسوب ،ويف مقاىي االنًتنيت.
 تراجع سلطة األب /األسرة يف عملية ضبط سلوؾ األبناء ،كما أصبح الكبار غالبا ما يستشَتوف األطفاؿ والشباب يف كيفيةالتعامل مع احلاسوب ،واالنًتنيت ،واالستفادة من ىذه الوسائل اجلثيثة.
 ارتفاع تكلفة تربية األبناء ،بسبب األنفاؽ على وسائلهم الًتفيهية من شراء اذلواتف النقالة ،وأرصثة مكادلاهتا ،وفواتَت االتصاؿعرب شبكة االنًتنيت ...إخل.
 توحث ثقافة الشباب عرب العادل يف كثَت من مظاىرىا ،وال سيما يف األغاين ،واللباس ،واإلقباؿ على الوجبات السريعة ،بغضالنظر عن مضارىا الصحية.
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 إقباؿ الشباب على ادلواقع االلكًتونية واحملطات الفضائية اإلباحية ،شلا أدى إذل تثىور سلوؾ رتهور ىذه الفضائيات،وتعرضهم لصراعات نفسية داخلية.
 اتساع أفق عالقات الشباب باآلخرين ،لتشمل أجانب من بلثاف بعيثة ،بعثما كانت تقتصر على أفراد أسرتو وأقاربو وجَتانوومواطٍت بلثه ،شلا أدى إذل تعثد صثاقاتو ،وكذا اغًتابو عن رلتمعو ،وانصرافو عما يثور فيو من أحثاث.
أما خبصوص تأثَت اجلرائم ادلستحثثة يف أمن األسرة بصورة عامة ،واألسرة اجلزائرية خباصة ،فيمكن القوؿ ،إذا كاف ذلذا
النوع من اجلرائم آثار سلبية على اجملتمع بصورة عامة ،فإف لو انعكاسات خطَتة على األسرة كذلك ،فالظواىر اإلجرامية
ادلستحثثة نسبيا تسبب حالة من االضطراب االجتماعي وذلك دلا تثخلو من خوؼ يف نفوس كثَت من األفراد ،وىو اخلوؼ من
الوقوع يف اجلرؽلة عليهم ،خصوصا وأف اخلوؼ من اجلرؽلة أصبح ظاىرة مرعبة أكثر من اجلرؽلة نفسها يف بعض الثوؿ ،فاخلوؼ من
اجلرؽلة نفسها أصبح مشكلة اجتماعية منفصلة عن اجلرؽلة نفسها (أبو شامة ،1999 ،ص.)15
ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإف ىذه اجلرائم تساىم يف افساد القيم االجتماعية والعالقات االجتماعية والعالقات
األسرية والعائلية ،ومن شأهنا خلق النزاعات والتوترات بل الصراعات واالقتتاؿ بُت العوائل واألسر (أبو شامة ،1999 ،ص،)15
بسبب التشهَت أو إشاعة األخبار الكاذبة ،وسرقة ادلعلومات والصور اخلاصة ،ونشرىا على اإلنًتنت ،ووسائل االتصاؿ ،ومواقع
التواصل االجتماعي ،كالفيس بوؾ ،السيما وأف اجملتمع اجلزائري مازاؿ ػلاف على قيمو ،وعاداتو ،وتقاليثه ،وأعرافو.
ىذا ،وتعث اخليانة الزوجية االلكًتونية ،من أخطر اجلرائم احملثثة اليت باتت هتثد األمن األسري يف اجلزائر ،وتكوف باستخثـ
التكنولوجيا اإللكًتونية خليانة الطرؼ اآلخر ،فهي مفهوـ جثيث للخيانة الزوجية غَت التقليثية ،كل ما يف األمر أهنا تكوف بواسطة
التكنولوجيا اليت اقتحمت احلياة الزوجية يف عصر العودلة وحتطيم اخلصوصيات ،ولكن ىذا ال ؽلنع يف بعض احلاالت أف تتحوؿ
اخليانة االفًتاضية إذل واقعية إذا مسحت ظروؼ الزوج اخلائن بذلك ،وىذا ما يؤكث خطورة ىذه الظاىرة على تفكك واهنيار األسرة
ككل (دالؿ ،2021 ،ص.)507
ومن أىم األسباب اليت تؤدي ارتكاب ىذه اجلرؽلة ،إعلاؿ كل من الزوجُت لخآخر ،فيحاوؿ كل منهما إشباع رغباتو عن
طريق ىذه الوسائل ،إضافة إذل توافر شبكة األنًتنيت ،وأجهزة الكمبيوتر ،واذلواتف النقالة الذكية ،شلا سهل ارتكاب ىذه اجلرؽلة يف
كل مكاف ،سواء يف البيت ،أـ خارجو ،وال شك أف ىذه اجلرؽلة تؤدي إذل حثوث خالفات بُت الزوجُت ،شلا ينجم عنو يف غالب
األحياف االنفصاؿ والطالؽ ،عالوة على التأثَتات السلبية على حياة األبناء ،وعلى العالقة االجتماعية اليت تربط بُت أسريت ادلرأة
والرجل.
وكما ىو الشأف بالنسبة إذل بقية اجلرائم ادلستحثثة ،ىناؾ فراغ قانوين ،فال صلث نصا غلرـ ىذا الفعل ،وبذلك ال ؽلكن
للقاضي إذا عرضت عليو قضية فيها خيانة زوجية إلكًتونية ،إف ؼلالف مبثأ "ال جرؽلة وال عقوبة إال بنص" ،فهي دل جترـ حىت
ضمن اجلرائم اجلرائم اإللكًتونية اليت ؽلكن أف تقع على األشخاص ،غَت أنو ؽلكن أف نثرج ىذا الفعل إذا كاف علنا مسموحا
للكافة االطالع عليو عرب الفيس بوؾ مثال ضمن جرؽلة الفعل العلٍت ادلخل باحلياء إذا توافرت باقي أركانو حسب ادلادة  333من
قانوف العقوبات اجلزائري (دالؿ ،2021 ،ص.)508
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 خاتمةىثفت ىذه احملاولة أساسا إذل تبياف مفهوـ اجلرؽلة احملثثة ،اليت ظهرت إذل الوجود جراء الطفرة النوعية اليت عرفتها وسائل
االتصاؿ ،نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهثه العادل منذ العقث األخَت من القرف ادلاضي ،وتبياف آثارىا على األسرة
عموما واألسرة اجلزائرية خباصة.
وال شك أف اجلرؽلة ادلستحثثة دتيزت عن اجلرؽلة التقليثية يف كوهنا تستخثـ تكنولوجيا عالية التعقيث ،ويف كوهنا عابرة
للثوؿ والقارات ،وىذا ما يثعو إذل التوعية مبخاطر ىذه اجلرؽلة على مستوى الثوؿ ،وعلى مستوى األسر واألفراد ،من أجل احلث
من آثارىا السلبية.
وبناء على ما سبق ،نقًتح التوصيات اآلتية:
 وضع اسًتاتيجية على مستوى اجملتمع يف كيفية االستخثاـ اآلمن لتقنيات االتصاؿ احلثيثة. تأىيل الوالثين للقياـ بثورعلا ادلنوط هبما داخل أسرهتما بطرؽ تناسب التطورات ادلعاصرة ،وذلك بتنظيم دورات تثريبية هبثؼنشر الوعي يف كيفية الوقاية من اآلثار السلبية الستخثمات تقنيات االتصاؿ احلثيثة.
 بررلة مادة دراسية يف ادلناىج الثراسية عن االستخثاـ اآلمن ذلذه الوسائل احلثيثة ،من أجل االستفادة من إغلابياهتا وجتنبسلبياهتا.
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ملخص
سامهت العودلة بشكل كبَت يف إلغاء احلدود الوطنية وتقليص تأثَتىا على حركة البشر ورؤوس األموال ،كما سامهت
كثَتا يف التقارب بُت الشعوب والثقافات وعودلة القيم اإلنسانية ادلشًتكة ،ووفر ذلك أرضية خصبة النتشار أنواع جديدة من
اجلرائم وتوسعها وتوفَت فضاءات حيوية ذلا ،شلا جعل أجهزة الضبط واألمن تواجو صعوبات كبَتة يف التحكم فيها ،السيما مع
انتشار التكنولوجيات احلديثة اليت وفرت وسائل متطورة جدا ووفرت ضحايا مل يكن من السهل الوصول إليهم ،كما وفرت
فضاءات غَت مراقبة للتمدد واالنتشار واالختفاء ،باإلضافة إىل توفَت أسواق وخربات عالية التقدم كانت ال دتلكها إال الدول
ادلتقدمة ،وأمام ىذا التحدي اجلديد الذي يهدد األمن العام واألمن اخلاص ويسبب الضرر للكثَتين حاولت الكثَت من الدراسات
تقدًن بعض االقًتاحات القادرة على ترشيد السياسات اجلنائية الوطنية والعادلية من أجل التحكم يف تطور وانتشار ىذا النوع من
اجلرائم والتقليل من ضحاياىا وأضرارىا ،وىذه الورقة حتاول تقدًن بعض االقًتاحات يف ىذا السياق مستندة يف ذلك إىل بعض
الدراسات والتوصيات ادلقدمة من تقارير األمم ادلتحدة وىيئاهتا اليت تعٌت هبذه الظاىرة.
 -الكلمات المفتاحية :اجلردية ،اجلرائم ادلستحدثة ،استَتاتيجية مكافحة اجلرائم ادلستحدثة .

New Crimes and Possible Control Mechanisms
Abstract
Globalization has contributed significantly to the elimination of national borders and
the reduction of their impact on the movement of human beings and capital, as well as to the
rapprochement of peoples and cultures and the globalization of common human values. This
has provided fertile ground for the spread and expansion of new types of crime and the
provision of vital spaces for them.
In addition to that it has also contributed to provide high-progress markets and expertise that
only developed countries have, and in the face of this new challenge, which threatens public
security and private security and causes harm to many, a lot of studies have tried to put
forward some proposals that can rationalize national and global criminal policies in order to
control the development and spread of this type of crime and reduce its victims and damage.
Keywords: Crime, new crimes, new crime control strategy.
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مقدمة
تعترب اجلردية سلوكا اجتماعيا أ و ظاىرة إنسانية تتميز بالعقالنية والرشد ويسعى فاعلوىا ضلو حتقيق األىداف بأقل التكاليف،
لذلك كلما تطورت السياسات اجلنائية وحاولت التحكم يف الظاىرة ،كلما طور الفاعلون االجتماعيون وسائلهم واسًتاتيجياهتم
لتنفيذ األعمال يف اطار العقالنية والرشد ،وتنبع ىذه الرؤية من النظرية االقتصادية يف اجلردية ومن نظرية التحليل االسًتاتيجي
دليشيل كروزي ،وقد ساعدت التحوالت األخَتة اليت عرفها العامل خاصة مع الثورة ادلعلوماتية والتقنيات احلديثة لالتصال زيادة على
عودلة العالقات الدولية واالقتصاد وتطور ادلواصالت وتيسَت عملية النقل والتنقل شلا أدى إىل ظهور أشكال جديدة من اجلرائم أو
أساليب مبتكرة لتنفيذىا من ناحية النوع او من ناحية الوسائل او من ناحية اخلطط واالسًتاتيجيات ،وقد اصطلح على ىذه
النوعية من اجلرائم باجلرائم ادلستحدثة.
وقد أصبحت ىذه األنواع من اجلرائم ىاجسا حقيقيا لألجهزة األمنية احمللية والدولية شلا اقتضى ضرورة تطوير اآلليات
القانونية والبحثية دلواجهتها ،وقد نصت ورقة العمل ادلقدمة دلؤدتر األمم ادلتحدة الثالث عشر ادلتعلق مبنع اجلردية والعدالة اجلنائية
على مخسة أنواع من اجلرائم ادلستحدثة تعترب األكثر حضورا وىي :القرصـنة واجلرديـة الـسيربانية واالسـتغالل اجلنـسي لألطفال
واجلرائم البيئية و ج
االِّتار بادلمتلكات الثقافية ،ويرجع تقرير األمم ادلتحدة ظهور اجلرائم ادلستحدثة اىل وتـَتة التقـدُّم التكنولـوجي
وتزايـد العودلـة والنمـو ادلتـسارع لألسـواق العادليـة شلا ادى إىل هتيئـة فـرص مالئمة لألنشطة اإلجرامية وإقامـة روابـط جديـدة تـصل بــُت
الــضحايا احملــتملُت واجلنــاة.
وتتميز ىذه اجلرائم بعدم خضوعها واعًتافها حبدود ادلكان والزمان وتكلفتها الباىظة خاصة اجلرائم ادلتعلقة بقرصنة
احلسابات ادلصرفي ة والبنوك كما تتميز بالقدرة الفائقة على إخفاء اذلوية احلقيقية للجاين وصعوبة اقتفاء أثره ،وقدرهتا على اخًتاق
احلدود اجلغرافية شلا يصعب عمليات التحقيق وادلراقبة نتيجة االختالفات القانونية والتشريعية وصعوبة التنسيق األمٍت العابر
للحدود ،كما ان االضرار الناِّتة عنها متعددة األبعاد ،اقتصادية واجتماعية وسياسية ،وستحاول ىذه ادلقالة حتديد مفهوم اجلرائم
ادلستحدثة وأىم صفاهتا ،كما سوف تتطرق لبعض ادلقًتحات اليت ديكن أن تزيد من فاعلية السياسات اجلنائية اخلاصة هبا.
 -2مفهوم الجرائم المستحدثة
اجلرائم ادلستحدثة يف أبسط معانيها ىي" :أفعال ديارسها األفراد ،وتُستخدم فيها التطورات العلمية والتقنية ،وتُوظف
لتحقيق أغراض ومصاحل شخصية ضارة باآلخرين" .كما تعرف على أهنا" :أمناط سلتلفة من السلوكيات اخلارجة عن القانون وغَت
ادلألوفة ،حيث تُستخدم فيها التكنولوجيا احلديثة من أجل تسهيل عملية اإلجرام ،ويًتتب على ظهورىا أو وجودىا ضرر أو أذى"
( ىالل ناجي زلمد سليم ، )2015 ،كما تعرف أيضا على أهنا" :عبارة عن صورة من صور اجلرائم ادلتقدمة زمنياً نتيجة التطورات
ادلتسارعة يف ادليادين العلمية ،ومعيار ىذه اجلرائم ىو استخدام التقنيات احلديثة وادلتطورة يف ارتكاهبا .كما تعرف أيضا على
اعتبارىا " :أمناط من اجلرائم اليت مل يألفها اجملتمع يف السابق من حيث أسلوب ارتكاهبا ونوع اجلناة فيها وحجمها" ،أو ىي:
"اجلرائم ادلخطط ذلا اليت يستعُت اجملرمون عند تنفيذىا مبعطيات العلم احلديث ومن قبيل ذلك جرائم اإلرىاب وادلخدرات وجرائم
احلاسوب والشبكة ادلعلوماتية" .أو ىي" :اجلردية اليت يشًت ط الستخدامها التقنية احلديثة لتسهيل تنفيذىا وإخفاء معادلها" (فتاش
نورة ،2021 ،ص ،)473ومن التعاريف اليت صلدىا متداولة أيضا تعريفها على أهنا" :أنواع حديثة ومتنوعة من اجلرائم الناِّتة عما
يستجد يف احلياة االجتماعية من ظروف وما يطرأ عليها من متغَتات تًتك آثارىا يف اجلردية سواء يف شكلها أو يف وسائل ارتكاهبا"
.
( شيهاين عمر ،ب.ت.).
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ويعرفها البعض على أهنا "اجلردية اليت ديكن عن طريقها للمجرم أن حيقق أىدافو اإلجرامية ،حبيث ال يتمكن القانون من
مالحقتو بفضل ما أحاط بو نفسو من وسائل خيفي هبا أفعالو اإلجرامية" ،ويف تعريف آخر تعترب" :جرائم تتصف بدىاء ومكر
فاعليها وقدرهتم على التخفي كما تتميز بدقة التنفيذ وخطورتو واستخدام التقنيات احلديثة" ( زلمد علي قطب ،ب.ت،
ص ،)04ويعرفها آخرون على اعتبارىا ":األفعال اليت نتجت عن التطور احلديث للعلم والتقنية وتوظف لتحقيق أغراض ومصاحل
شخصية ضارة باآلخرين" ،وىناك من عرفها أيضا على أهنا" :اجلرائم االقتصادية واجلرائم ادلنظمة وادلخالفات اليت ال تندرج حتت
نص عقايب زلدد" ( زلمد علي قطب ،ب.ت ،ص ،)09غَت أن التعريف األخَت يتضمن إشكاال وتناقضا كبَتا مع القاعدة
القانونية اليت تقول انو ال جردية وال عقوبة إال بنص وبذلك ال ديكن تعريف اجلردية ادلستحدثة على اعتبارىا جردية مل ينص عليو
القانون ألن الشرط األول للجردية ىو وجود نص قانوين جيرم الفعل أو السلوك ،وىناك من حاول تقدًن تعريف آخر على اعتبارىا:
نوع من اجلرائم اليت ظهرت حديثاً و مل تكن معروفةً من قبل ،نتيجة التوسع يف استخدام التقنية ادلتطورة إضافة إىل اجلرائم التقليدية
اليت ارتكبت بوسائل وأساليب حديثة ( خالد عبد القادر منصور التومي ،2019 ،ص.)22
ومن خالل استعراض التعاريف السابقة ديكننا أن نالحظ عنصرين أساسيُت يف تعريف اجلرائم ادلستحدثة ،العنصر األول
ىو الضرر على اعتبارىا أفعال حديثة تلحق ضررا باألفراد واجلماعات أما العنصر الثاين فهي استعمال وسائل حديثة ،ومن ىنا
ديكننا أن نقول أن اجلرائم ادلستحدثة نوعان إحداىا :أفعال أو سلوكات حديثة تسبب ضررا لألفراد واجلماعات أو ىي جرائم
تقليدية تعتمد أساليب وأدوات حديثة يف تنفيذ جرائمها .ومن اجلدير بالذكر أن التمييز بُت اجلرائم التقليدية واجلرائم ادلستحدثة ال
خيلو من فائدة خاصة عند حتديد العقوبة ،حيث تعطى األولوية للردع العام بالنسبة للجرائم ادلستحدثة ،أما يف حالة اجلرائم
التقليدية فإن إصالح اجملرم حيظى باألولوية ،حيث ال يشعر اجملتمع عموما بضرر وخطورة اجلرائم ادلستحدثة شلا يتطلب إعطاء
أمهية للردع العام مقارنة هبدف اإلصالح يف اجلرائم التقليدية.
ونظرا لصعوبة التعريف ادلبٍت على ادلاىية فضل البعض تعريف اجلردية ادلستحدثة عن طريق التقسيم أو األنواع وزلاولة
حصر السلوك الذي ديكن تصنيفو يف خانة اجلرائم ادلستحدثة ،ومن بُت ىؤالء صلد ادلشرع اجلزائري الذي حاول حصر اجلرائم
ادلستحدثة من خالل القانون رقم  22 -06ادلؤرخ يف 2006/12/20 :ادلعدل و ادلتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية وصنفها يف سبعة
أقسام وىي (قانون  22-06ادلؤرخ يف  :)2006/12/20جرائم ادلخدرات ،اجلردية ادلنظمة العابرة للحدود الوطنية ،اجلرائم ادلاسة
بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات ،جرائم تبييض األموال ،جرائم اإلرىاب ،اجلرائم ادلتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف ،وجرائم
الفساد (شيهاين عمر ،ب.ت ،.ص .)292ويظهر أن ادلشرع اجلزائري يف حصره للجرائم ادلستحدثة كان متأثرا بتعليمات مؤدتر
األمم ادلتحدة السابع الذي حصر اجلرائم ادلستحدثة يف ىذه األنواع السبعة غَت أن ادلؤدترات الالحقة أضافت الكثَت من األنواع إىل
ىذه القائمة ومنها :جرائم البيئة وجرائم التنقيب غَت ادلشروع عن اآلثار والقرصـنة واالسـتغالل اجلنـسي لألطفال و ج
االِّتار
بادلمتلكات الثقافية واالحتيـال يف بطاقـات االئتمــان (مؤدتر األمم ادلتحدة الثالث عشر دلنع اجلردية والعدالة اجلنائية ،)2015 ،ذلذا
ديكن القول أن التعريف عن طريق التقسيم أو حتديد األنواع ىو أسوء أنواع التعاريف نظرا للتغيَتات الكثَتة وادلتعاقبة واليت تكشف
يف فًتات زمنية متقاربة على أشكال جديدة للجرائم ادلستحدثة واليت تبقى لفًتة طويلة خارجة عن اإلجراءات القانونية اخلاصة
والرادعة ،شلا يتطلب التحيُت ادلستمر وادلتقارب للتشريعات ادلتعلقة بقانون اإلجراءات وقانون العقوبات وىي اليت تتطلب وقتا
إلعدادىا وادلصادقة عليها.

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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وىناك من يفضل بدل تقدًن تعريف للجرائم ادلستحدثة تقدًن معايَت لوصف أي جردية بأهنا زلدثة ،وىناك ثالث معايَت
يف ذلك ،األول وىو ادلعيار االجتماعي والذي مفاده أن اجلرائم ادلستحدثة ىي تلك اجلرائم اجلديدة على النظام االجتماعي
السائد يف اجملتمع ،وظهورىا مرتبط بالتغَتات االجتماعية .أما ادلعيار الثاين فهو ادلعيار القانوين والذي يرى أن اجلردية ادلستحدثة
ىي ذلك السلوك االجتماعي الذي خيالف القيم وادلعايَت االجتماعية ولكن القانون ال جيرمو وال يعاقب عليو ،ولكن ىذا ادلعيار
يضعنا أمام تناقض صارخ مع القاعدة القانونية الكبَتة اليت تقول أنو ال جردية وال عقوبة إال بنص .أما ادلعيار الثالث فهو ادلعيار
اإلجرائي والذي يعترب اجلردية مستحدثة إذا استخدم يف ارتكاهبا أو يف إخفائها أو يف التهرب من ادلالحقة أساليب و أدوات
جديدة (خالد عبد القادر منصور التومي ،2019 ،ص.)22
ال شك أن حتديد وتعريف اجلرائم ادلستحدثة يعد حتديا حقيقيا ألن وصـف األمنـاط اجلديـدة وادلستحدثة مـن اجلـرائم،
احملركـة ،وأسـاليب العمـل ،ومسـات اجملرمُت والضحايا ،ومدى تورط اجلماعات
يتطلب دراسة اخلصائص واألسباب اجلذرية والعوامـل ج
اإلجرامية ادلنظمة وبنيتها الداخلية( ،خالد عبد القادر منصور التومي ،2019 ،ص .)24وىذا العمل تكتنفو الكثَت من الصعوبات
والتحديات منها االختالفات الثقافية والتفاوت العلمي والتكنولوجي والتوظيف السياسي واالديولوجي (عبد الرمحن ميلودة،
.)2015
 -0خصائص الجرائم المستحدثة
 المهارة :تتميز اجلرائم ادلستحدثة خالفا إىل أنواع اجلرائم التقليدية بتوظيف رلموعة من النشطاء ادلاىرين يف العالقات العامة أو
يف التكنولوجيات احلديثة بغية اخًتاق قواعد البيانات االلكًتونية الرمسية دلختلف ادلصاحل الرقابية واألمنية ،كما تعتمد على
أشخاص ديتلكون مؤىالت كبَتة يف التواصل االجتماعي والعالقات العامة دتكنهم من التسلل لألوساط النافذة وتقدًن العموالت
والرشاوى خاصة يف الدول اليت ترتفع فيها معدالت الرشوة والفساد ادلايل والسياسي.
 السرعة :تتميز كذلك اجلرائم ادلستحدثة بالسرعة الفائقة يف التنفيذ والقدرة على إخفاء اآلثار شلا يصعب عملية التعقب و
اإلثبات ،وذلك العتمادىا على التقنيات احلديثة واخلربات العالية ،وقد دتكنت عصابات ادلخدرات العابرة للحدود من توظيف
متخصصُت يف اخًتاق احلواسب دلدة سنتُت وقد مكنها ذلك من اخًتاق حواسب إدارة احد ادلوانئ األوروبية وتسهيل عملية
إدخال ادلخدرات من ىذا ادليناء (مؤدتر األمم ادلتحدة الثالث عشر دلنع اجلردية والعدالة اجلنائية ،2015 ،ص.)14
 التنظيم :خالفا للجرائم التقليدية اليت تتسم عادة بالفردية فان اجلرائم ادلستحدثة تتميز بالتنظيم احملكم والتنسيق اجليد والفعال،
شلا حوذلا إىل مقاوالت مندرلة يف االقتصاديات احمللية وحىت العادلية ،وقد سهلت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة عمليات
التنسيق وتوزيع األدوار وتنظيم ادلوارد واستئجار ادلتخصصُت وتوظيفهم وفق قواعد واضحة وصارمة حتكمها اتفاقيات مضبوطة
ومتعارف عليها ،وقد نتج عن كل ىذا سوق موازية للخدمات ادلقدمة ذلذه الشبكات مبختلف أشكاذلا مبا فيها اخلدمات ادلعتمدة
على خربات دقيقة تتجاوز يف بعض األحيان إمكانيات بعض الدول الفقَتة والضعيفة يف إفريقيا وأمريكا الالتينية (مؤدتر األمم
ادلتحدة الثالث عشر دلنع اجلردية والعدالة اجلنائية ، 2015 ،ص.)14
 العوائد المرتفعة لهذه الجرائم :من األسباب اليت أدت إىل انتشار اجلرائم ادلستحدثة ودتددىا على ادلستوى الدويل ىو قيمة
ادلبالغ ادلالية الضخمة اليت توفرىا خاصة التجارة بادلخدرات وادلتاجرة باألعضاء البشرية واالِّتار يف اآلثار ادلهربة وادلتاجرة باألطفال،

واالِّتار باألدوية ادلغشوشة ،ىذه األخَتة تبلغ قيمتها على ادلستوى العادلي ضلو  30.5مليار دوالر يف الدول زلدودة الدخل
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(روجَتيو جاسرب ،)2021 ،وتعد أفريقيا من ادلناطق األكثر تضرراً ،حبسب تقديرات جهات يف قطاع صناعة األدوية ،وتقول
منظمة الصحة العادلية إن  %42من رلمل األدوية ادلغشوشة ادلنتشرة يف األسواق واليت أبلغت عنها بُت عامي  2013و2017
كانت يف أفريقيا ،ووفقا دلنظمة الصحة العادلية فإن  %10من األدوية ادلتداولة يف العامل ىي مغشوشة ،ومنها على األقل  % 30يف
البلدان األكثر فقرا.
 -3استيراتيجية مكافحة الجرائم المستحدثة
دلكافحة اجلرائم ادلستحدثة والتحكم فيها يتطلب األمر خطة زلكمة متكاملة ومتوازنة على الصعيد الوطٍت واإلقليمي
والدويل ،ويتطلب ذلك التنسيق ومشاركة سلتلف األطراف الفاعلة وادلعنية بذلك كاألجهزة األمنية واذليئات السياسية ،واليت يتطلب
األمر وعيها مبستوى التحديات واألخطار الناِّتة عن اجلرائم ادلستحدثة السياسية منها واالقتصادية واألمنية ،خاصة اجلرائم اليت
تعتمد التكنولوجيات احلديثة السيما جرائم اخًتاق قواعد البيانات احلساسة وجرائم اخًتاق احلسابات ادلصرفية وجرائم االِّتار
باألسلحة وهتريب اآلثار وِّتارة األعضاء البشرية وادلخدرات ،كما يتطلب األمر خطة متكاملة تشمل تدابَت ادلنع وتدابَت التحقيق
وتدابَت العقاب (مؤدتر األمم ادلتحدة الثالث عشر دلنع اجلردية والعدالة اجلنائية ، 2015 ،ص.)16
 التعاون الدولي :يعترب التعاون الدويل إحدى أىم اآلليات الضرورية دلواجهة اجلرائم ادلستحدثة اليت أصبحت عابرة للحدود
بفضل تكنولوجيا ادلعلومات اليت وفرت ذلا رلاال واسعا للحركة ال حتده احلدود كما وفرت ذلا سوقا واسعة وأىدافا متعددة
وإمكانيات ىائلة ،وال شك أن ىذا األمر يتطلب التعاون الدويل من خالل ادلؤسسات التقليدية القائمة أو من خالل إنشاء
ىيئات وفضاءات أخرى للتعاون والتنسيق خاصة على مستوى تبادل ادلعلومات واخلربات والتنسيق وتسهيل عمليات التحقيق
والتدخل واليت تتطلب ىامشا كبَتا من السرية والسرعة يف التنفيذ ،وقد تبُت من خالل التحقيقات أن التباين القانوين بُت الدول
يوفر مالذا آمنا للجرائم ادلستحدثة ويشكل ذلك حتديا آخر إلجراءات التنسيق الدويل دلواجهتها ،حيث يتطلب ىذا التنسيق حدا
أدىن من التوافق يف اإلجراءات القانونية ادلتعلقة مبكافحة ىذا الشكل من اإلجرام ،كما يتطلب رمبا تشريعات أكثر مرونة مثل
االعت ـراف ادلتبــادل بــإجراءات التحقيــق ،وتعديل بعض ادلفاىيم التقليدية للــسيادة الوطنية على اإلقليم.
 تعزيز التشريعات الوطنية وتحيينها :يؤكد ادلختصون وادلهتمون باجلرائم ادلستحدثة أن حتيُت التشريعات الوطنية وضبطها وفق
االتفاقيات الدولية وتوصيات اذليئات التابعة لألمم ادلتحدة من شانو تسهيل مكافحة اجلرائم ادلستحدثة ،والقضاء على ادلالذات
اآلمنة ذلا ،حيث توفر تشريعات بعض الدول ادلتخلفة فضاءات خصبة ومالئمة لنشاط العصابات ادلتخصصة يف ىذا النوع من
اجلرائم ،فقد أثبتت حتقيقات تابعة لألمم ادلتحدة أن بعض أشكال اجلرائم ادلستحدثة ال تشملها قوانُت بعض الدول بالتجرًن ،كما
أن بعض التشريعات تتعامل مع ىذا النوع من اجلرائم يف إطار القواعد القانونية العامة أو تكون مراقبة يف إطار بعض اإلجراءات
اإلدارية فقط ،وقد بينت دراسة عن اجلرائم االلكًتونية أن  %20من الدول اجمليبة ال تعترب إنتاج وتوزيع أو حيازة أدوات إساءة
استخدام احلاسوب جردية (مؤدتر األمم ادلتحدة الثالث عشر دلنع اجلردية والعدالة اجلنائية ،2015 ،ص ،)21-20كما أن ازدواجية
التجرًن واختالفها من دولة إىل أخرى يعرقل عمليات التنسيق والتعاون الدويل شلا يتطلب حتيُت التشريعات وضبطها وفق
االتفاقيات الدولية وتوجيهات اذليئات التابعة لألمم ادلتحدة وادلهتمة مبكافحة اجلرائم ادلستحدثة ،وإذا تعذر توحيد التشريعات
ادلتعلقة باجلرائم ادلستحدثة فإن ىذا ال دينع من إصدار توجيهات عامة وتشريعات منوذجية غَت ملزمة لًتشيد التشريعات الوطنية،
ومن بُت االتفاقيات اليت ديكن ذكرىا ،اتفاقيــة بــازل بــشأن الـ ُّ
ـتحكم يف نقـل النفايــات اخلطــرة وال ـتخلص منــها عــرب احلــدود لعــام
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 .1989وكذلك اتفاقيـ ـةَ ع ــام  1954ب ــشأن محاي ــة ادلمتلكات الثقافية يف حال نزاع مسلَّح والربوتوكولُت ادللحقُت هبا ،واالتفاقيـة
بـشأن الوسـائل ادلستخدمة حلظر ومنع استَتاد وتصدير ونقل ملكية ادلمتلكات الثقافية بطرق غـَت مـشروعة لعام .1970
 تغيير السياسات الجنائية :إذا كان توحيد التشريعات الوطنية اخلاصة أمرا صعبا أو متعذرا ،فان ذلك ال دينع من وضع مبادئ
توجيهية للسياسات اجلنائية من أجل اختاذ تدابَت ناجعة للحد من انتشار اجلرائم ادلستحدثة ،وخاصة ما تعلق بشمولية القوانُت
واليت ينبغي أن تشمل السلوك والسلعة والسوق ادلوجهة لو ،وخاصة مراقبة حركة األموال ومصادرة غَت ادلشروع منها ،كما ينبغي أن
تتسم التشريعات ادلوضوعة بادلرونة وأن تكون مبنية على خربات كافية بالنظم ادلالية وتقنيات غسيل األموال والتكنولوجيات احلديثة
لوسائل االتصال .كما أن ىذه السياسة عليها أن تعطي أمهية لتوعية الضحايا احملتملُت وكل األطراف اليت ذلا مصلحة يف ذلك
مثل األولياء يف جرائم االِّتار باألطفال ،ومن ذلك أيضا توفَت مصادر الرزق البديلة ووضع برامج لتأىيل اجلناة ادلتورطُت يف مثل
ىذه اجلرائم ،والبحث عن األسباب الدافعة وزلاولة معاجلتها بالوسائل ادلتاحة.
 خاتمةتعترب اجلرائم ادلستحدثة إحدى التحديات الكربى اليت تواجو اجملتمعات ادلعاصرة خاصة ما تعلق منها بالضرر الذي
حتدثو بالنسبة لألفراد واجلماعات على حد سواء ،وإدراكا جلدية ىذا التحدي مت عقد العديد من ادلؤدترات لوضع االتفاقيات
الدولية والتوجيهات العامة لًتشيد السياسات اجلنائية الوطنية وتوحيد جهودىا من أجل الوقاية من الظاىرة وكبحها ،ورغم كل
اجلهود ادلبذولة ما تزال اجلردية ادلستحدثة حتديا حقيقا حيتاج إىل رلهودات أخرى سواء ما تعلق منها بتحيُت التشريعات الوطنية
وترشيدىا ومالئمتها مبا يسمح بالتنسيق الدويل دلكافحة الظاىرة ،أو ما تعلق منها بتوحيد اجلهود الدولية على مستويات سلتلفة
على اعتبارىا ظاىرة تتميز بشبكاهتا الواسعة اليت تتخطى حدود الدولة الوطنية واليت ديكن أن يشًتك فيها عدد كبَت من مواطٍت
دول سلتلفة ،كما انو من ادلهم التأكيد على ضرورة إعادة النظر يف بعض ادلفاىيم ادلتعلقة بالسيادة والسلطة وإضفاء نوع من ادلرونة
عليها حىت تسمح بالتعاون الدويل والتنسيق بُت األجهزة الرقابية والعقابية ادلختلفة ،الن االختالفات التشريعية الواردة يف القوانُت
الوطنية تسمح بتوفَت رلاالت ومالذات آمنة دلرتكيب ىذه اجلرائم.

 قائمة المراجع .1خالد عبد القادر منصور التومي" - )2019( ،اجلرائم ادلستحدثة و أثرىا على األمن القومي" ،مجلة الندوة للدراسات القانونية ،العدد ،26
جوان -جويلية ،2019 /ص-ص .49 -18
 .2روجَتيو جاسرب مدير التنظيم والتأىيل يف منظمة الصحة العادلية .تصريح لو خالل مؤدتر اإلمارات الرابع حول الغش الدوائي بديب يوم  21نوفمرب
.2021
 .3شيهاين عمر( ،ب.ت" - ).المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية" .اجمللد  ،12العدد  .1ص ص .319 -286

 .4عبد الرمحن ميلودة - )2015( ،أساليب البحث و التحري الخاصة في الجرائم المستحدثة .رسالة ماجستَت يف القانون .كلية احلقوق والعلوم
السياسية  -جامعة سعيدة.
 .5فتاش نورة" - )2021( ،التغير االجتماعي وعالقتو بالجريمة :الجرائم المستحدثة نموذجا" .مجلة العلوم القانونية واالجتماعية .اجمللد
السادس  -العدد الثالث ،سبتمرب  ،2021ص -ص .467-481
 .6قانون  22-06ادلؤرخ يف  2006/12/20ادلعدل و ادلتمم لألمر رقم  155 – 66ادلؤرخ يف  8يونيو .1966
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 .7زلمد علي قطب( ،ب.ت " - ).الظواىر اإلجرامية ادلستحدثة وموقف ادلشرع البحريٍت منها وأثرىا على األمن" .األكاديمية الملكية للشرطة،
شللكة البحرين.
ُّهج الشاملة ادلتوازنة دلنع ظهور أشكال
 .8مؤدتر األمم ادلتحدة الثالث عشر دلنع اجلردية والعدالة اجلنائية (/ 19 -12أفريل  - )2015البند اخلامس النـ ُ
جديدة ومستجدَّة للجردية العابرة للحدود الوطنية والتصدجي ذلا على ضلو مالئم ،الدوحة.
 .9ىالل ناجي زلمد سليم - )2015( ،الجرائم المستحدثة :تحليل سوسيولوجي .اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة.
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جرائم العنف عبر األلعاب االلكترونية الموجهة للطفل
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E-mail : bouguettaya.nassim@gmail.com

** جامعة مولود معمري تيزي وزو  /كلية العلوـ اإلنسانية واالجتماعية

ملخص
يشكل اللعب مادة ىامة جدا يف التنشئة االجتماعية على ـبتلف مستوياهتا ،فاللعب تعبَت عن اغبياة االجتماعية،
واأللعاب تعبَت عن تاريخ اجملتمع وثقافتو ،واأللعاب ىي وسيط لنقل ىذه الثقافة إىل جيل الغد .مثّل اللعب فرصة فعالة كي
يبارس الطفل فيها ذاتو ،وهبد مكانتو ،ويظهر قدراتو بُت أقرانو .فهي بالتايل مناسبة ىامة جدا لبلورة اؽبوية الذاتية ،وتعزيز االنتماء
إىل تاريخ وثقافة وتراث أصيل .ويعزز من قيمة األلعاب ،أهنا تشكل أداة وقناة ىامة لشغل اؼبآزـ النفسية .فالطفل ال يلعب
عبثا ،انو يلعب ليستمتع وي ّروح عن نفسو ،ويفرج ضغوطاتو ويشغل على حل مآزمو النفسية ،ويلعب أخَتا ليتدرب على األدوار
االجتماعية.
تغَت اللعب أيضا ،وأصبح حبلّة رقمية ،فبثال يف األلعاب
ومع تطور الوسائل التقنية واقتحاـ التكنولوجيا غبياتنا اليومية ّ
االلكًتونية ،غَت أف ىذه األخَتة ضبلت معها أسليب اتصالية تتّسم بالعنف واؼبضموف العدواين ،سرعاف ما انتشرت وانعكست
دؽ ناقوس اػبطر لتحصُت الطفل وضباية اجملتمع من ىذا
تقل خطورهتا عن جرائم العنف التقليدية ،ما ّ
على سلوكيات الطفل ،ال ّ
اػبطر الوارد.
 -الكلمات المفتاحية :الطفل ،جرائم العنف ،األلعاب االلكًتونية ،شبكة االنًتنيت ،السلوؾ العدواين.

Abstract
Play is an expression of social life, and games are an expression of the history and
culture of society, and games are a medium for transmitting this culture to the generation of
tomorrow. Play represented an effective opportunity for the child to practice himself, find his
place, and show his abilities among his peers. It is a very important occasion for the
crystallization of self-identity. The child does not play in vain, he plays to enjoy and relax
himself, relieves his pressures and works on solving his psychological problems, and finally
plays to practice social roles.
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With the entry of technology into our daily lives, play also changed, and became a digital suit,
represented in electronic games, but these games brought communication methods
characterized by violence and aggressive content, which quickly spread and reflected on the
child’s behavior, no less dangerous than traditional violent crimes, so the child must be
protected And protect society from this danger contained.
- Keywords: children, violent crimes, electronic games, the Internet, aggressive behavior.

مقدمة
دقت الدوؿ الغربية ناقوس اػبطر منذ سنوات خبصوص ما زبلّفو األلعاب االلكًتونية من أثار سلوكية على األطفاؿ.
ولعل أخطرىا ما تعلق بالعنف .ىذه اؼبشكلة سرعاف ما انتقلت إىل دوؿ العامل الثالث ،حاملة معها نفس معامل اػبطر الذي وبوـ
ّ
حوؿ الطفل واجملتمع على ح ّد سواء.
لقد ساعدت الشبكة العنكبوتية على فتح نوافذ استهداؼ الطفل وسلخو من أطر اجملتمع واألسرة اليت كانت تؤدي دور
الرقابة وضباية الطفل ،يف الوقت الذي أصبحت األلعاب االلكًتونية ىي احمل ّفز األكرب للطفل ،ضاربة القيم واألخالؽ اؼبلية عرض
معمقة لتشخيص ىذه الظاىرة
اغبائط ،ومفرزة سلوكيات جديدة مل تكن معروفة قبل سنوات ،ما استدعى ضرورة القياـ بدراسات ّ
وؿباولة إهباد حلوؿ ؽبا قبل فوات األواف
 أوال  :الطفل والحاجة إلى اللعبتنمو قدرة الطفل على فهم الكثَت من اؼبعلومات البسيطة وكيف تسَت بعض األمور اليت يهتم هبا ،وقدرتو على التعلم من
احملاولة واػبطأ بسبب ظهور دوافع االستطالع ؼبعرفة األشياء واألشخاص واؼبواقف.
وىكذا يؤثر النمو العقلي للطفل بكل مظاىره السابقة يف جعل الطفل يف حالة نشاط عقلي دائم ،فهو وباوؿ كشف العامل من
حولو لذلك يبدو شغوفا بتوجيو األسئلة الدائمة عن كل شيء للكبار من حولو ،كما أف أسئلة الطفل تزداد بالطبع مع زيادة
نضجو العقلي ،وال شك أف اإلجابات اليت وبصل عليها األطفاؿ من أبائهم ،يكوف ؽبا أنبية كربى ،ال من حيث النمو اؼبعريف
فحسب ،بل أيضا من حيث االتزاف االنفعايل ،ومبو الشخصية.
فالطفل ال يلجأ إىل غَت الوالدين يف فهم ما هبري حولو ،وىو على ذلك ،ما وجد الوالدين قادرين على منحو ما يريده معرفيا.
وحىت اؼبدرسة ،قد ال تستطيع عزؿ الطفل عن ارتباطو اؼبعريف باألولياء ،حبيث يعود إليهما للتأكد من اؼبعلومات ،أو لتوضيحها أو
تطويرىا.
يشكل اللعب مادة ىامة جدا يف التنشئة االجتماعية على ـبتلف مستوياهتا ،فاللعب تعبَت عن اغبياة االجتماعية،
واأللعاب تعبَت عن تاريخ اجملتمع وثقافتو ،واأللعاب ىي وسيط لنقل ىذه الثقافة إىل جيل الغد .مثّل اللعب فرصة فعالة كي
يبارس الطفل فيها ذاتو ،وهبد مكانتو ،ويظهر قدراتو بُت أقرانو .فهي بالتايل مناسبة ىامة جدا لبلورة اؽبوية الذاتية ،وتعزيز االنتماء
إىل تاريخ وثقافة وتراث أصيل .ويعزز من قيمة األلعاب ،أهنا تشكل أداة وقناة ىامة لشغل اؼبآزـ النفسية .فالطفل ال يلعب عبثا،
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ويروح عن نفسو ،ويفرج ضغوطاتو ويشغل على حل مآزمو النفسية ،ويلعب أخَتا ليتدرب على األدوار
انو يلعب ليستمتع ّ
االجتماعية .
إف ؼبرحلة الطفولة أنبية خاصة ،كوهنا تشكل الدعامة األساسية اليت يبٌت عليها مستقبل الطفل ،من خالؿ إمكانية التنبؤ خبصائص
شخصيتو اؼبستقبلية ،اعتمادا على اػبربات اؼببكرة اليت يتعرض ؽبا يف حياتو الف الطفولة سبثل اغبجر األساس يف بنية شخصية الفرد
واستقراره االنفعايل وعالقتو االجتماعية اليت تتأثر بالبيئة ،ومبط الًتبية اليت ينشأ عليها ويًتعرع فيها حىت يصبح فردا لو مكانتو يف
اجملتمع.
يعد اللعب من أىم األنشطة اليت يبارسها الطفل فيستهويو ويثَت تفكَته وتوسع خيالو ،ويسهم بدور حيوي يف تكوين
شخصية الطفل بأبعادىا وظباهتا اؼبختلفة .وىو وسيط تربوي مهم ،يعمل على تعليمو ومبوه ويشبع احتياجاتو ،ويكشف أمامو
أبعاد العالقات االجتماعية والتفاعلية القائمة بُت الناس .وىو عامل أساسي يف تعليم وتنمية التفكَت بإشكالو اؼبختلفة.
ويعد اللعب وسيلة إلعداد الطفل للحياة اؼبستقبلية ،وىو نشاط حر وموجو ،يكوف على شكل حركة او نشاط يبارس فرديا او
صباعيا ،مع األقراف من األصدقاء ،أو األش ّقاء أو حىت الزمالء يف الفضاءات االجتماعية اؼبختلفة .ويستغل طاقة اعبسم العقلية
واغبركية ،ويبتاز بالسرعة واػبفة ،الرتباطو بدوافع الفرد الداخلية .ومن خالؿ اللعب ،يكتسب الطفل اؼبعلومات ،واليت تصبح يف
مرحلة أخرى ،جزءا من حياتو ،وقاعدة معلوماتية يف معامالتو ،ومواقفو اؼبستقبلية.
واللعب يف اغبقيقة ،ال ىبتص بالطفولة فقط ،فهو موجود يف كل نشاط أو فاعلية يؤديها الفرد .يقوؿ فولكييو " ( :" Volkiyeال
يزوؿ اللعب بزواؿ الطفولة ،فالراشد نفسو ال يبكن أف يقوـ بفاعلية ىائلة ،إال إذا اشتغل وكأنو يلعب).
 ثانيا  :األلعاب اإللكترونية وخصوصياتها االتصاليةيف بداية الثمانينات ومع التطور التكنولوجي واستخدامات اغباسوب اؼبتعددة ،برزت أشكاؿ من األلعاب مل تكن
معروفة من قبل وأ صبحت تلعب دورا أساسيا يف ثقافة األطفاؿ ،عرفت ىذه األلعاب باأللعاب اإللكًتونية Games
 Electronicوأصبحت ظاىرة تثَت االنتباه وتستحق البحث ،سيما وأهنا مازالت حديثة ومل يتم التصدي ؽبا بالبحث والدراسة
بالشكل اؼبناسب من حيث ظباهتا وداللتها التوبوية ،وتأثَتاهتا على النمو النفسي اؼبتكامل لألطفاؿ بشكل خاص والكبار بشكل
عاـ ،ولقد أثارت ىذه األلعاب وما زالت االختالفات حوؿ الدور التوبوي لأللعاب اإللكًتونية وتأثَتاهتا اؼبختلفة على الفرد وعلى
الالعب ،حيث يذىب "دي بونو "  De Bonoإىل أف "عملية" اللعب أىم بكثَت جدا من احملتوى ،فإنو يبتلكنا إحساس بأف
فبارسة مهارات اللعبة سوؼ تنمي مهارات التفكَت .إنو لصحيح إىل حد بعيد ،بأف مواقف األلعاب توفر فرصة ؼبمارسة ؾباؿ من
اؼبهارات أوسع بكثَت جدا فبا توفره اؼبوضوعات ذات احملتوى ،ففي اللعبة ىناؾ أمر ما وبدث طيلة الوقت ،بوسع تفكَتؾ أف أمورا
مثل اإلسًتاتيجية والتخطيط وازباذ القرار تعد جزءا متمما لغالبية األلعاب ،وبعدما تتعرؼ على قواعد اللعبة تصبح اؼبعرفة أقل أنبية
بكثَت جدا من مهارة التفكَت ،ويتعُت على ىذه األمور صبيعا أف ذبعل من موقف األلعاب موقفا مثاليا لتنمية مهارات التفكَت.
ومع ذلك فمن اؼب فارقات أف تكوف اؼبيزة اغبقيقية ؼبوقف اللعبة ىي اليت ربد من فائدهتا لتدريب التفكَت ،واؼبشكلة ىي إحدى
مشكالت انتقاؿ أثر التعلم ،ومن الصعب نقل اؼبهارات اليت نتعلمها يف ألعاب معينة إىل مواقف أكثر عمومية ،ومن ناحية مثالية
فإنا نتوقع من لعبة ما أف تكوف وثيقة الصلة باغبياة الواقعية ،دبا يصعب سبييزىا عنها وذلك إلمباء اؼبهارات اؼبناسبة ،ولأللعاب
منطق داخلي والالعب اعبيد يتعلم ىذا اؼبنطق الداخلي ألنو يتكرر على كبو واسع ،أما يف اغبياة فلسوء اغبظ ،ليس لدى مواقف
اغبياة اغبقيقية مثل ىذا اؼبنطق الداخلي ،وكل موقف فيها يتطلب بعض مهارات التفكَت األساسية بدال من معرفة اؼبنطق 1
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الداخلي الذي نتصور وجوده .وهبذا أصبحت األلعاب اإللكًتونية عاؼبا يستهوي ماليُت البشر حوؿ العامل وينفق عليو يف العاـ
مليارات الدوالرات ،وتعترب أجهزة األلعاب اإللكًتونية اؼبنزلية اليت يطلق عليها  Game Vidéo Homeأو  Consolesمن
أكثر أجهزة الًتفيو انتشارا يف العامل ،وعلى الرغم من كل ىذا الشيوع واالنتشار فال تزاؿ ىناؾ فئات وقطاعات واسعة من الناس ال
تعرؼ اغبد األدىن من اؼبعلومات عن ىذا العامل اؼبثَت ،خاصة فيما يتعلق باألجهزة اؼبستخدمة ونظرية عملها ونشأهتا وتطورىا عرب
الزمن (قنديل  ،2007ص .)52
ولقد أشار "جونز"  Jonesإىل أف ألعاب اغباسوب أو ألعاب الفيديو لبعض األشخاص ىي اغبياة اغبقيقية حيث أهنم
يندؾبوف فيها أكثر من الواقع ،وقد صنفت ألعاب اغباسوب إىل :ألعاب اؼبغامرات وألعاب اؼبنافسة وألعاب احملاكاة وألعاب تعاونية
وألعاب الربؾبة وألعاب األلغاز وألعاب رجاؿ األعماؿ .عندما نتحدث عن ألعاب اغباسوب هبب أف نتذكر أف ألعاب الفيديو
ليست متشاهبة ،بشكل عاـ ىناؾ سبع فئات تنتظم فيها ألعاب الفيديو وىي:
 .1ألعاب اغبركة games Action :وىي تلك األلعاب اليت تعتمد عادة أكثر على التآزر بُت العُت واليد أكثر من اعتمادىا
على ؿبتوى اللعبة من مثل ألعاب اؼبغامرات والعدواف اػبيايل. 2 .ألعاب اإلسًتاتيجية games Strategy :وىي تلك
األلعاب اليت تؤكد على أنبية التفكَت اؼبنطقي والتخطيط من مثل ألعاب األلغاز والشطرنج
 .2ألعاب اؼبغامرة games Adventure :وىي تلك اليت تتضمن االستكشاؼ وحل اؼبشكالت.
 .3ألعاب لعب الدور games play Role :تشبو ألعاب اؼبغامرة ولكن بدال من أف تركز على حل اؼبعضالت تعتمد على
التطور النوعي للخصائص ويبكن أف يشارؾ فيها أكثر من العب واحد.
 .4لعاب الرياضة games Sports :تشبو اإلسًتاتيجيات سواء تأدت من طرؼ الفرد أو الفريق الرياضي
 .5األلعاب احملاكاة games Simulatios :زبلق موضوعا أو عملية بكل تفاصيلها
 .6األلعاب القديبة games Classic :معظم ىذه األلعاب حولت إىل ألعاب ؿبوسبة وىي ألعاب تعليمية.
يبدو أف ؾباؿ اللعبة اإللكًتونية ذباوز غزاة الفضاء والرواية اؼبتفاعلة مع القارئ ،فأية لعبة ىي يف نفس الوقت نشاط
اجتماعي ،فاألندية اؼبؤلفة من أعضاء يشًتكوف معا يف اىتماـ معُت أو ىواية معينة ىي أيضا شكل من النشاط يف وقت الفراغ،
والبيئة الكمبيوترية من شأهنا أف تؤدي إىل ازدىار تلك اعبماعات واألندية بعد أف يتم ربط الكمبيوتر اؼبنزيل بشبكات االتصاؿ
التليفزيوين اؼبباشر ،والواضح أف التطور السريع يف تكنولوجيا االتصاؿ الالسلكية اليت قفزت هبا نظم األقمار الصناعية وبصريات
األلياؼ الزجاجية قفزات إىل األماـ ،جعل نظاـ الكمبيوتر اؼبنزيل يف حلقة يف سلسلة أو خيطا يف شبكة االتصاالت الواسعة اليت
تضم العامل كلو (صبوح نعماف ،2000 ،ص .)85
مثل ىذه النظم ستسهل تبادؿ الرسائل مؤدية إىل أوسع اتصاؿ بُت األشخاص الذين يشًتكوف معا يف أي اىتماـ أو أية
ىواية معينة ،وىذا سيساعد على تكوين صبعيات وأندية ينتمي إليها أعضاء ال يلقي أحدىم باآلخر على اإلطالؽ ولكنهم
يتبادلوف بكل سهولة ويف أي وقت الرسائل واؼبعلومات واألفكار واآلراء ،أما أصحاب الفذة اليت تتطلب مواىب نادرة فقد وبققوف
اتصاالت سهلة وسريعة بزمالء ؽبم يشاركوهنم ضباستهم ولو كانوا يف أي مكاف من العامل ،وليس كما ىو اغباؿ اآلف عندما تتقطع
أسباب االتصاؿ بعوائق تافهة مثل بعد اؼبسافة أو عدـ توافر البيئة اؼبالئمة لالتصاؿ ،كيف يبكننا أف نقوـ اآلف تأثَت مثل ىذه
اعبمعيات والنوادي ذات االىتمامات اػباصة النادرة على اجملتمع ككل ،وىي عادة اىتمامات تتجاوز حدود األوطاف؟ هبدر بنا
 بوقطاية نسيم & إيكوفاف شفيق ،جرائم العنف عرب األلعاب االلكًتونية اؼبوجهة للطفل .كتاب أعماؿ للملتقى العلمي الوطٍت األوؿ بكلية العلوـاإلنسانية واالجتماعية ،اعبرائم اؼبستحدثة أنواعها وـباطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .58-48
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أف نبدي مالحظة يف ىذا الصدد وىي أف أجهزة االتصاؿ واإلعالـ إذا كانت حىت اآلف بالضرورة منتجات تدخل اؼبرور على أكرب
عدد من اؼبشًتكُت فيها فإف ىذه الشبكة من االتصاالت الكمبيوترية ستمد اػببَت اؼبتخصص حباجتو ،وبالتايل تعزز االذباه كبو
الفردية بدال من االذباه كبو الشمولية .فجهاز األلعاب اإللكًتونية ىو حاسب إلكًتوين متخصص يف تنفيذ وظائف ؿبددة لو وىو
جهاز ذو مواصفات عالية كفاءة بالغة اعبودة ،يتكوف ىذا اعبهاز من معاًف  Processorمثل اؼبعاعبات اليت توجد باغباسبات
الشخصية اليت نستخدمها ،لكي يتم بيع أجهزة األلعاب اإللكًتونية بتكلفة معقولة فإهنا تستخدـ اؼبعاعبات اؼبنتشرة بكثرة يف
األسواؽ وال تلجأ إىل اؼبعاعبات اغبديثة جدا واليت غالبا ما تكوف سعرىا مرتفعا ،ويشًتي الناس أجهزة ألعاب إلكًتونية وال
يشًتوف حاسبات شخصية يبارسوف عليها لعدة أسباب.
وقد أثارت األلعاب اإللكًتونية عرب شبكة االنًتنيت ضجة كبَتة فهي على مستوى رفيع جدا ،حيث أصبحت الصورة
فيها ثالثية األبعاد وذبسمت األشكاؿ واألصوات لتحاكي الواقع ،لدرجة االعتقاد بأف ما تقوـ بو عمل حقيقي على أرض الواقع،
ال لعبة افًتاضية  .ىذه اػبصائص ىي ما جعلت األطفاؿ يتعلقوف باأللعاب اإللكًتونية بشكل كبَت جدا ،وىذه األخَتة تشهد
يوم يا تطورا سريعا يف الصوت والصورة ،وتستقطب اؼباليُت من الزائرين ؼبواقعها وحىت من الكبار الذين كانوا يف وقت سابق
يشعروف باػبجل إذا ما شوىدوا يلعبوف لعبة ما ،وأكثر من ذلك قدمت التكنولوجيا اعبديدة لعبا خاصة حىت بالكبار ،رباكي
اىتماماهتم ،فتساوى الطفل والكبَت أماـ ألعاب االنًتنيت (الشحروري ،2008 ،ص .)27
ويعد الًتبويوف اللعبة اليت ال ربقق شروط النمو جبوانبو اؼبختلفة ىي لعبة غَت صحية ،وال سليمة ألف الطفل كي وبقق ذبربة اغبياة
بكل معانيها من خالؿ اللعب البد أف وبقق اللعبة لو النمو يف صبيع اعبوانب الروحية واػبلقية والنفسية واالجتماعية واعبسمية
اغبركية والعقلية ،وتنصح الدكتورة "بوالليفاين" العاؼبة النفسية جبامعة "ميامي" الوالدين أف يًتكوا أطفاؽبم يبارسوا اللعب التلقائي،
فهذه النوعية من اللعب ذبعل األطفاؿ ينفسوف عن طاقاهتم الكامنة بصورة صحيحة وسليمة وسريعة .إف عقل الطفل يعمل مع
اللعب ووبدث ذلك بشكل غَت ملحوظ مثلما وبدث يف األفعاؿ غَت اإلرادية اليت ال تقع ربت سيطرة التفكَت ،فالعودة إىل
التلقائية لنمو العقل من اللعب أمر ضروري وخاصة يف اؼبراحل األوىل لنمو الطفل .كما أف ىذه األلعاب اإللكًتونية تعد الطفل
للتعامل مع الظروؼ اؼبف اجئة والطارئة سواء يف اغباضر أو اؼبستقبل ،كما أهنا ذبعل الطفل مسؤوؿ عن نفسو أثناء اللعب وال وبتاج
ؼبراقبة اآلخرين ،وىذا األمر ينطوي على آثار مهمة تتعلق بالنمو النفسي للطفل من النواحي الوجدانية واالجتماعية والنفسية،
إضافة إىل أف ىذه األلعاب ربسن براعة الطفل أو الالعب وثقافتو اغباسوبية ومهاراتو التكنولوجية ،وتزوده باػبربات االفًتاضية
واألكثر واقعية ،إىل جانب أهنا تؤدي إىل حدوث التعلم العرضي  Learning Incidentalمستقال عن اؼبعلم وردبا دوف علم
اؼبتعلم نفسو ،كما أهنا ذبعل الغامض أكثر وضوحا وتساعد العقل أو الدماغ واعبسم البشري بصفة عامة على تعلم كيفية حل
اؼبشكالت وإقباز اؼبهمات.
لقد عاش أطفالنا وشبابنا مع ألعاب تعرب عن بيئة غَت بيئتهم وعن ظروؼ غَت ظروفهم ،وإذا كاف اجملتمع الذي أفرز ىذه
األلعاب قد وضع القواعد واحملاذير اليت هبب أف تتوافر يف التعامل مع ىذه األلعاب ،خاصة اؼبرحلة العمرية ،فإف اغباؿ ـبتلف سباما
مع العامل العريب ،ألنو مع تفشي األمية بُت األىل وخاصة األمهات ،يتعامل الطفل دوف أدىن وعي أو توجيو مع ىذه األلعاب بال
حسابات للقوت وال معايَت سنية وال أي مراقبة من أي نوع حيث إف األقلية ىي اليت سبلك أجهزة " بالي ستايشن " يف منازؽبا
أي يبكن أف يوجد لديها بعض الرقابة أو اؼبشاركة من األىل ،أما األغلبية فتمارس ىذه األلعاب يف نوادي فيديو ومقاىي
األنًتنيت دوف أي رقابة ،خاصة أف أصحاب ىذه األندية واؼبقاىي ينحصر دورىم عادة يف صبع األمواؿ فقط.واؼبؤسف أنو ال
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توجد حىت اآلف أحباث أو إحصائيات عن عدد الساعات اليت يقضيها الشباب العريب أو األطفاؿ أماـ ىذه األجهزة ؼبمارسة
األلعاب وال أىم األلعاب واؼبواقع اإللكًتونية اليت يفضلوهنا .ولكن نتيجة اؼبشاىد واؼبتابعة اؼبيدانية يف العمل ومراكز الفيديو
ومقاىي األنًتنيت وكذلك بعض اؼبشاىدات العائلية ،توضح أف اعبميع يكاد هبزـ بأف الطفل والشباب العريب يبارساف ىذه
األلعاب ساعات تفوؽ نظَتنبا الغريب بكثَت ،حيث وسائل اؼبتعة ؿبدودة يف بعض البلداف ومعدومة يف بلداف أخرى ،وأف وجدت
فهي ال تشبع اؼبراىقُت والشباب اليافع ،ألف االىتماـ يكوف يف العادة باؼبرحلة العمرية الصغَتة (قنديل ،2007 ،ص )52

 ثالثا :جرائم العنف عبر األلعاب االلكترونيةبينت الدراسات أف األشخاص الذين تتسم شخصياهتم بالعدوانية يقبلوف أكثر من غَتىم على اللعب العنيف ،على كل
حاؿ فإف الدراسات تؤكد أيضا أف األطفاؿ الذي يلعبوف ألعابا تتسم بالعنف تتولد لديهم أفكار عدوانية أكثر من غَتىم ،كما
تبُت يف سلوكياهتم أقل إقباال على اؼبساعدة االجتماعية .كما أكدت عدد من الدراسات أف ىناؾ ارتباطا بُت اللعب بألعاب
عنيفة وبُت السلوؾ العدواين ،بل أكدت دراسات حديثة أف األطفاؿ يبكن أف يتصرفوا بشكل عدواين بعد اللعب بلعبة تتسم
بالعنف ،و بينما يذكر أحد طالب الدراسات العليا يف لبناف والذي ولد يف أوائل الثمانينات أي خالؿ فًتة اغبرب اللبنانية ،بأف
أفالـ العنف وألعاهبا ال تؤثر علينا فنحن دائما نقارهنا بالواقع الذي علمنا أف العنف يأيت من األعداء وكبن ننبذه ،ولكن ىذه
األفالـ أو األلعاب اإللكًتونية الشك بأهنا توحي لنا بأفكار جديدة للعنف أكثر ذكاء وإبداعا .فمن بُت أىم ألعاب العنف
والعدواف اإللكًتونية ىناؾ طبسة من أكثر األلعاب اإللكًتونية عنفا واليت ربمل رمز Mature :Mوىو رمز لالعبُت من البالغُت
الذين تزيد أعمارىم من  17عاما وىي:
ػ ػ ػ ػ لعبة اعبندي اؼبرتزؽ  Fortune of Soldierللعب على الكمبيوتر وىي لعبة عنيفة جدا يتقمص فيهاالالعب دور اعبندي
اؼبرتزؽ اؼبأجور اؼبدجج بأسلحة متنوعة يستطيع بواسطتها قطع الرؤوس واألطراؼ .ػ ػ ػ ػ لعبة الظالـ اؼبطبق  Dark Perfectللعب
على آلة "نينتاند ،Nintendo "64ويلعبها الالعب عربعيوف بطلتها وىي جاسوسة تتمكن من التغلغل كبو منظمة شريرة معادية
وربمل أسلحة متنوعة .لعبة ـبلوقات الرعب  ،Creature Nightmare 2تلعب على أجهزة "كونامي ،ؿبطة ألعاب سوين"،
وىي لعبة يبارس فيها القتل أشخاص مسَتوف وـبلوقات اغبية ومشاىدهتا ـبيفة ومليئة دبناظر الدماء تستخدـ فيها السكاكُت
والسالسل للقتل .لعبة ديكاتانا"  Daikatanaإيدوس أنًتا كتيف" على الكمبيوتر وىي لعبة متعددة أي يبارسهاأشخاص
متعددوف أو العب واحد يتجوؿ يف الزمن الغابر ويدمر عشرات األعداء دبختلف الوسائل.
ػ ػ ػ لعبة بوستاؿ بالس " Plus Postalأر دبليو أس" ،تلعب على الكمبيوتر وقد منعت من أكثر من  10دوؿ ،لكنها تسوؽ داخل
الواليات اؼبتحدة األمريكية وىي لعبة شخص يف دائرة عملو داخل اؼبدينة وىي لعبة مشاهبة للعبة كرتوف حوؿ ساع الربيد يقتل كل
شخص يف دائرة عملو داخل اؼبدينة ،منهم رجاؿ الشرطة وموسيقيُت (سالمة  ،2006ص .)46
فبا شك فيو أف التطور اؽبائل يف التكنولوجيا جعل التصوير الغرافيكي أكثر حقيقة وواقعية يف إطار ما يسمى باأللعاب
اإللكًتونية ،وقد تطورت تلك األلعاب وارتكزت وسبحورت على التكنولوجيا اغبديثة اليت قدمت لنا قسوة مؤؼبة ،ولألسف فإف
األ طفاؿ ىم األكثر عرضة لتلك األلعاب وأكثرىم استهالكا للإلكًتونيات اؼبصورة ،والطفل اعبزائري رغم اغبظر اؼبفروض عليو،
بقي أكثر اقبذابا من سواه كبو فبارسة تلك األلعاب خلسة يف البيت أو مع أصدقائو دوف رقابة ،حيث اؼبكسب اؼبادي لألسرة ىو
الدافع األساسي ال غَت وردبا ألف الضغط عليو من طرؼ الوالدين عاؿ جدا .إف العديد من الدوؿ يف العامل أصبحت تصدر ىذا
النوع من التجهيزات اإل لكًتونية للجزائر ،لكن هبب أوال أف نفرؽ بُت من ىو مصدر ومن ىو مصنع ،فمثال غالبية األجهزة اليت
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تدخل اعبزائر ىي يف األصل قادمة من ميناء ديب باإلمارات العربية اؼبتحدة ،إذ قاـ بعض التجار باستَتادىا من الصُت أين توجد
ورشات عمالقة ىناؾ ،وهبذا فإف أفضل مصدر لالستَتاد ىي أسواؽ ديب باعتبارىا األقل تكلفة وسعرا باؼبقارنة بالدوؿ األوروبية،
كوف ذبار ىذه اؼبنطقة ال يدفعوف اؼببلغ اػباص بالضرائب العتقادىم أهنا حراـ ،كما أف كل ىذه السلع القادمة من الصُت ىي
سلع مقلدة وىذا ما يفسر سر البفاض أسعارىا باؼبقارنة باأللعاب األخرى اليت تشبهها حجما وشكال وربمل يف غالب األحياف
نفس العالمة أي سوين بالي ستايشن .وىناؾ أيضا ألعاب من نفس النوع لكن مصنعة يف دوؿ أخرى وتصدر إىل اعبزائر عرب
موانئ أخرى ،فمثال ىناؾ ألعاب تأتينا من "تايلندا" و"ىونغ كونغ" و"ماليزيا" بالنسبة للدوؿ اآلسيوية و"فرنسا" و"إسبانيا "بالنسبة
للدوؿ األوروبية .واعبدير بالذكر أف معظم الزبائن يفضلوف اقتناء األلعاب اإللكًتونية من صنع العالمة التجارية اؼبشهورة "سوين"
ذات األصل الياباين كونو يبكن القياـ بعمليات القرصنة هبا من طرؼ اعبزائريُت بدؿ من شراء النسخة األصلية .وليست ألعاب
سوين "بالي ستايشن" الوحيدة اؼبعروضة يف ؿبالت اعبزائر فهناؾ "نينتندو" و"إيكس بوكس" و"سيغا" وغَتىا من األلعاب ،لكن
تبقى أجهزة "البالي ستايشن" الرائدة بال منازع يف ىذا اؼبيداف ،فاأللعاب فيها ذات نوعية كبَتة خاصة من جانب الغرافيك
والصور ذات األبعاد الثالثة ،كما أف السيناريوىات اؼبقًتحة ؽبذه األلعاب أكثر جاذبية من باقي األلعاب األخرى ،غَت أف
أسطوانات ـبتلف األلعاب أكثر اؼبطابقة عبهاز البالي ستايشن وبأسعار زىيدة ،كاف العامل األساسي يف انتشار البالي ستايشن
 2ببالدنا وبالعديد من الدوؿ وبشكل كبَت .ومن بُت األلعاب اإللكًتونية اؼبنتشرة بكثرة يف اعبزائر واليت تستحوذ على عقوؿ
الكثَت من األطفاؿ واؼبراىقُت والشباب وحىت الكبار قبد لعبة " السرقة الكبَتة للسيارات "  ،(Grand Theft Autoحيث
تصنف ضمن ألعاب اغبركة عموما وألعاب اؼبغامرات ربديدا وسبارس بشكل فردي ،فهي واحدة من سلسلة ألعاب السرقة الكربى
للسيارات  ،GTAوتتميز عنها بأهنا ثالثية األبعاد تتيح واقعية شديدة .وقد كانت اللعبة مصدر الكثَت من النقاشات اغبادة
واالنتقادات بسبب العنف واعبنس اغباضرين يف اللعبة ،علما أهنا سجلت مبيعات عالية جدا حىت أهنا صار اللعبة األكثر مبيعا
عاـ  .2001وعامل "جي يت أ " 3مستوحى من العديد من األفالـ واؼبسلسالت العنيفة أو اؼبرتبطة بقصص العصابات ،مثل
"العراب"  Le Parrainو"الطريق اؼبسدود  ."L’Impasseذبري أحداث ىذه اللعبة يف عاـ  2001حيث هبسد الالعب
شخصية ؾبرـ بدوف اسم ىبرج لتوه من والية "ساف أندرياس" رفقة صديقتو "كاتالينا" اليت تسبقو ورباوؿ قتلو خالؿ عملية سطو
للبنك اؼبركزي ؼبدينة "ليربيت سييت" (مدينة اغبرية) ،دبجرد أف يتعاىف من جراحو يتم إدخالو يف سجن "ليربيت سييت" يف شاحنة
الشرطة عندما تتعرض ىذه األخَتة ؽبجوـ فوؽ جسر من طرؼ عصابة كولومبية جاءت لتحرر أحد أعضائها ،ويستغل البطل
الفرصة ليفر بواسطة سيارة مع مسجوف آخر ،ويأخذ ىذا اؼبسجوف البطل إىل أحد أعضاء اؼبافيا اإليطالية لتبدأ رحلة طويلة يف
عامل اإلجراـ باؼبدينة ،ومن أجل اغبصوؿ على اؼباؿ يقوـ البطل بإقباز بعض اؼبهاـ ينجح فيها ليصنع لنفسو ظبعة تسمح لو
بالتقرب من "عراب اؼبافيا" يف مدينة "ليربيت سييت" ،لكن عندما يعلم ىذا "العراب" أف زوجتو لديها مشاعر ذباه بطل القصة لديو
يقرر القضاء عليو ،فيفر البطل مع زوجة "العراب" ويبدأ يف العمل مع عصابة "الياكوزا اليابانية" وقائدىا "كينجي" الذي يبلك
ؿبال للمراىنة واللهو ،ومع مرور الوقت يتفاجأ بأف صديقتو السابقة "كاتالينا" ىي اليت ترأس العصابة الكولومبية .كما يعمل البطل
مع شرطي مرتشي الذي يطلب منو قتل شرطي مرتشي آخر ،ووبل البطل مع مرور الوقت على أسلحة من العيار الثقيل (القاذفة
والصواريخ والقنابل اليدوية ).مث ينتقل البطل ليعمل مع شخصية أخرى ستطلب منو قتل قائد "الياكوزا" بكل سرية ،وىو ما سيقوـ
بو البطل سرا ليعتقد أعضاء "الياكوزا" أف االغتياؿ قامت بو العصابة الكولومبية ويستمروا يف الثقة يف البطل ،يف ىذا السياؽ يتلقى
البطل مكاؼبة غامضة تطلب منو اجمليء إىل شارع مظلم وكانت تلك ؿباولة من "كاتالينا" لقتلو ،لكنو ينجو ويعمل مع العصابة

 -الرابط:
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اليابانية للوقوؼ ضد سيطرة الكولومبيُت على اؼبدينة ويف األخَت يقوـ بنفسو بقتل "كاتالينا" ،واؼبالحظ أنو طيلة أطوار قصة اللعبة
ال يتفوه البطل بأي كلمة (سالمة ،2006 ،ص .)50
كما يتضح من خالؿ قصة اللعبة فإف البطل هبسد شخصية ؾبرـ فار يسعى إىل أف يصنع لنفسو اظبا يف مدينة "ليربيت
سييت" ،وىو بذلك وبتك بكل أنواع العصابات اؼبوجودة ومن ـبتلف اعبنسيات .وكل األعماؿ السلبية ؿببذة مثل االغتياؿ وسرقة
السيارات وقتل اؼبارين بل تسمح بالفوز باؼباؿ حبسب خطورة الفعل ،وإذا ما قتل البطل أو قبض عليو فإنو يستيقظ يف اؼبستشفى
لتؤخذ منو األسلحة وجزء من أموالو تستخدـ يف عملية عالجو أو كرشوة من أجل اؽبروب .ويبلك الالعب بذلك عددا ال ؿبدودا
من اغبياة وال يبكنو أف ىبسر هنائيا يف اللعبة ،وتكمن خطورة اللعبة بذلك يف إتاحة اجملاؿ لالعب ألف هبسد شخصية إجرامية دوف
اػبوؼ من العقاب ،إىل اغبد الذي هبعل من األعماؿ السلبية شيئا عاديا بل ؿببذا من أجل الفوز .وقد أثارت اللعبة بسبب عنفها
الكبَت الكثَت من االنتقادات حىت أف مصمميها تعرضوا للكثَت من اؼبتابعات القضائية من أجل سحبها لكوهنا ربث على العنف
وأيضا على العنصرية وتتضمن مشاىد جنس وصارت بذلك رمزا للعنف يف ألعاب الفيديو وتقدـ كنموذج لو من قبل وسائل
اإلعالـ .وبسبب ىذه الضجة قررت بعض األسواؽ الكربى فرض تقدًن بطاقة ىوية قبل بيع اللعبة لو ،حيث يشًتط أف يكوف
سن مقتنيها فوؽ  18سنة ،وقد منعت اللعبة لفًتة يف أسًتاليا كما أف ؿباميا أمريكيا أكد حسب معلومات مأخوذة من الشرطة،
أف شابا يف سن  16سنة كاف يتأىب للقياـ بإطالؽ نار تقليدا بذلك الذي شاىده وقاـ بو يف لعبة "جي 1يت أ"، 3وأضاؼ بأف
بعض األلعاب تستخدـ للقياـ دبحاكاة اعبرائم يف اؼبدف.
 رابعا :أثار األلعاب االلكترونية على الطفل .1التأثَت الصحي :كشفت الدراسات بسرعة أف مستعملي األلعاب اإللكًتونية يستعملوف وسائل ترفيو قليلة كمشاىدة التلفاز
وقليال ما يطالعوف الكتب ،كما أكدت الدراسات أف إدماف نسبة كبَتة من الناس دبختلف األعمار على األلعاب عبارة عن مسألة
وقت حىت مع الفئة اليت كانت تقوؿ أف الوقت اؼبكرس للهو عبارة عن تبذير للوقت ،وقد ذكرت بعض الدراسات أف بعض
األولياء يشتكوف حالة أطفاؽبم فبن أصيبوا هبوس اقتناء األلعاب اإللكًتونية واإلدماف عليها من وجود بعض اؼبشاكل الصحية
والًتبوية بُت أطفاؽبم مثل :استنفاذ طاقات األطفاؿ واؼبراىقُت ،تدمع العينُت ،ضعف البصر ،اإلصابة باكبناء الظهر وتقوس العمود
الفقري ،رعشة تصيب أصابع اليدين ،الصداع والدوار إىل ضعف التحصيل والنتائج الدراسية ،وكذلك العزلة عن الناس وانتشار
السمنة بُت األطفاؿ بسبب نقص اغبركة واالبتعاد عن األنشطة الرياضية ،فكثَت من أولياء يروف يف اقتناء ىذه األلعاب اإللكًتونية
بعض الفوائد كأف ربد من خروج الطفل خارج اؼبنزؿ أو كبديل ألخذ أبنائهم يف نزىة ميدانية للحدائق أو الغابات نظرا ألهنم
مشغولوف ولديهم الكثَت من االرتباطات .وهبذا فإف معظم األولياء ال يدركوف ـباطر وتابعيات ىذه األلعاب خصوصاً عندما
يصاحب ذلك سوء استخداـ من قبل الطفل ،كما أف غياب الرقابة على ؿبالت البيع أدى إىل وجود ألعاب ؽبا آثار صحية
وسلوكية سيئة على اؼبستخدـ ،ولقد أثبتت اإلحصاءات الصادرة من بعض اعبهات الدولية اؼبتخصصة أف آثار ىذه األلعاب على
صحة وسلوؾ الطفل ،تقع ما بُت اإلدماف على فبارسة ىذه األلعاب ،وبُت اإلصابات اؼبختلفة ألعضاء اعبسم ،إىل غَت ذلك من
اآلثار األخرى على شخصية الطفل ،عالوة على ما تسببو ىذه األلعاب اإللكًتونية من أضرار نتيجة ما تفرزه من إشعاعات
وذبذبات على جسم الطفل ،وما يصاحب ذلك الحقاً من هتيئات وأحالـ مفزعة أثناء الليل لبعض األطفاؿ خصوصا تلك
األلعاب ،والقصص ،واؼبشاىد اؼبرعبة اؼبتوفرة على األقراص اؼبدؾبة تؤدي أيضا إىل أطلقا العناف ػبياؿ الطفل يف أمور متناقضة.
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 .2التأثَت النفسي والسلوكي :يتأثر الطفل واؼبراىق سلباً دبا يشاىده من األلعاب اإللكًتونية واألقراص اؼبدؾبة عرب شاشات
التلفزيوف والكمبيوتر وقاعات اللعب اإللكًتونية ،فهي تعمل على توليد نزعة اعبنب لدى األطفاؿ وتقوي إرادهتم لتوليد العنف
والعدوانية والتقليد والكسل واػبموؿ ،وقادهتم إىل اكتساب سلوؾ وحاالت مرضية نتيجة لاللتصاؽ الشديد هبذه األلعاب اػبطرة،
إضافة إىل تأس يس نزعة الشر والعدوانية واعبريبة يف نفوس ىؤالء ،وغَت ذلك من مظاىر السلوؾ اؼبكتسب بسبب ىذه اؼبشاىدات
اؼبتنوعة واؼبثَتة ،ويبقى أسلوب تصرؼ الطفل واؼبراىق يف مواجهة اؼبشاكل اليت تصادفو يغلب عليو طابع العنف ،حبيث أثبتت
األحباث اليت أجريت يف الغرب وجود عالقة بُت السلوؾ العنيف للطفل ومشاىد العنف اليت يراىا يف ىذه األلعاب ،كما أهنا تصنع
طفالً أنانيا ال يفكر يف شيء سوى إشباع حاجتو من ىذه اللعبة ،وكثَتا ما تثار اؼبشكالت بُت اإلخوة األشقاء حوؿ من يلعب؟
على عكس األلعاب الشعبية اعبماعية اليت يدعو فيها الطفل صديقو للعب معو ،كما أهنا قد تعلم األطفاؿ أمور النصب
واالحتياؿ ،فالطفل وبتاؿ على والديو ليقتنص منهما ما وبتاج إليو من أمواؿ للإنفاؽ على ىذه اللعبة .كما أف بعض مضامُت
األلعاب اإللكًتونية اػبيالية تعمل على التأثَت يف نفسية األطفاؿ وذبعلهم يبتعدوف عن الواقع ويقًتبوف من عامل خيايل غَت موجود،
وتعزز فيهم التفكَت اػبيايل على حساب الواقعية ليظهر من خالؿ سلوكياهتم وأقواؽبم ونظرهتم إىل اغبياة .فممارسة األلعاب
اإللكًتونية العنيفة والعدوانية يبكن أف تقود إىل زيادة يف عدوانية األشخاص الذين يلعبوف هبا على اؼبدى القريب ،كما يبكن أف
يكوف ؽبا تأثَتات كبَتة على اؼبدى الطويل ،جاء ىذا يف دراسة مثَتة للجدؿ نشرهتا ؾبلة "بَتسونالييت أند سوشياؿ سايكولوجي"
"الشخصية والسيكولوجية االجتماعية" األمريكية ،ويثَت بعض اػبرباء اعبدؿ ويتساءلوف إف ىناؾ سبب فعلي أو نتيجة ملموسة يف
ىذه الدراسة ،وقد اختربت الدراسة  200طالب من الكليات حبيث لعبوا لعبة عدوانية أو لعبة تعليمية ،وقاـ الباحث "كريج
أندرسن" من جامعة "ميسوري" و"كارين دبل" من كلية "لينوير راين" يف "كارولينا "الشمالية ،بتوجيو األسئلة إىل اؼبشاركُت يف
كلتا اجملموعتُت والطلب منهم معاقبة واحد من خصومهم بػ "انفجار صويت مدوي" والحظ الباحثاف أف أولئك الذين يلعبوف
األلعاب العدوانية استخدموا "دفقات صوتية " أطوؿ زمنيا ،وجاء اىتماـ اػبرباء هبذا البحث بعد اغبادثة الدموية اليت وقعت عاـ
 1999يف مدرسة لتلتوف يف "كولورادوف" ،حيث ذبح  23طالبا وجرح  23طالبا آخر من قبل طالبُت  2انتحرا فيما بعد ،وظهر
أهنما كانا يبارساف األلعاب اإللكًتونية العدوانية بشكل متواصل .فالطفل يف ىذه األلعاب اإللكًتونية يعمل على تطوير أساليب
العنف فيها ليكوف بطال أكرب ويربح نقاطا أكثر ،فنراه ينتقل من مستوى إىل مستوى أعلى يف اللعبة وىو عمليا ينتقل من مستوى
عنيف إىل مستوى أعلى من العنف ،وخالؿ ىذه العملية ىبترب صبيع التفاعالت اليت يبر هبا البطل وكأهنا حقيقة واقعة ،ويصبح ىذا
األمر أكثر تأثَتا وتفاعل الطفل معو أكثر خطورة وخاصة يف اآلونة األخَتة حينما بدأت الرسوـ الكرتونية واػبطوط اليت تتكوف
منها تلك األلعاب  ،تتحوؿ إىل صور ألشخاص حقيقيُت وحىت بلداف حقيقية ،وىذا ما جعل العنف عامال أكثر تأثَتا يف ذىن
الطفل وسلوكو ويصبح الطفل بعد فًتة أقل ربسسا ذباه العنف بشكل عاـ ،فهو يبارسو ويبكن أف يسقطو على العامل الواقعي من
حولو ،فبا قد يؤدي إىل ما يسميو الًتبويوف "مرض العامل اللئيم"  Syndrome World Meanوكذلك يبكن بل لقد حدث
بالفعل ،أف العديد من األطفاؿ قلدوا طرائق العنف اؼبستخدمة يف األلعاب كما فعلوا مع أبطاؿ أفالمهم يف حياهتم الواقعية،
صحيح أف ىناؾ جدال حوؿ تفاوت تأثَت ىذا اعبانب على فئات من األطفاؿ ،حيث أظهرت بعض الدراسات أف ىذا التأثَت
يتفاوت بُت األطفاؿ حسب واقعهم وظروفهم االجتماعية فكانت أقل تأثَتا مع األطفاؿ األكثر استقرارا وأمانا (بشور،2004 ،
ص .)53
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 .3التأثَت العلمي والتعليمي :يف السنوات األخَتة شكلت األلعاب اإللكًتونية بإضافة إىل اغباسبات اؼبنزلية واألنًتنيت بيئة ىامة
يف حياة األطفاؿ ،وتسببت يف تغَتات رئيسية يف طبيعة التعلم ،ىذه التغَتات خلقت فجوة ما بُت الطرائق اليت تعلم هبا اآلباء
واألجداد وتلك اليت تعاملت هبا األجياؿ اعبديدة مع اؼبعلومات واؼبعارؼ ،ومع ذلك فإف الوسائل التعليمية اعبديدة ما زالت قليلة
يف اؼبواقف الًتبوية الرظبية ،ومع ذلك فإف بيئة التعلم االفًتاضي  Enviromant Learning Virtualفكرة مركزية يف اجملتمعات
اغبديثة ،ويقصد هبذه البيئة ؾبموعة أدوات التعلم والتعليم واليت من بينها اغباسوب واألنًتنيت ،واليت تعلي من خربات التالميذ
التعليمية وهتييء تفاعل اؼبتعلم مع التكنولوجيا .إف بيئات التعلم االفًتاضي تقدـ الكثَت من الفوائد منها :اؼبرونة ،Flexibility
واالنتشار  Distrubutionوالتكيفية .ويعتقد الباحث "جروس"  Grosأف شبة ؾباال آخر غٍت بإمكانياتو الكامنة يف ؾباؿ التعليم
والدافعية واالندماج التاـ للمتعلمُت ،ىذا اجملاؿ ىو عامل األلعاب اإللكًتونية اليت تشكل مصدر معظم الوسائل األكثر تفاعال يف
ثقافتنا اغبالية .لقد قبح األطفاؿ يف دخوؿ عامل الثقافة الرقمية من خالؿ األلعاب الرقمية  Games Digitalلقد اكتسبوا الثقافة
الرقمية خالؿ اللعب غَت الرظبي ،وعليو فال اؼبدارس وال اؼبؤسسات الًتبوية األخرى قد أولت ىذا اجملاؿ اؽباـ األنبية اليت
يستحقها ،كما أف تصميم الوسائط التعليمية اؼبتعددة يتضمن اؼبيزات اليت هتييء لتفاعل اؼبتعلمُت مع التكنولوجيا .إف استخداـ
األلعاب اإللكًتونية من طرؼ األطفاؿ واؼبراىقُت والشباب مثاؿ جيد لدخوؽبم إىل عامل التكنولوجيا ،فالتعامل مع ألعاب
اغباسوب يبثل بدايات اتصاؽبم باغباسوب ،فاألطفاؿ من خالؿ لعبهم ىذا يتعلموف اإلسًتاتيجيات األساسية واؼبهارات اليت
ستساعدىم للولوج إىل العامل االفًتاضي  ،إضافة إىل ذلك فإف األلعاب اإللكًتونية سبثل برامج يسهل أف تعلم من خالؽبا اؼبناىج
اؼبدرسية هبدؼ تعليم  2اسًتاتيجيات وطرائق فاعلو .وهبذا يقضي معظم األطفاؿ ساعات طويلة أماـ أجهزة األلعاب اإللكًتونية
وىذا ما يؤثر سلبا على ربصيلهم الدراسي والعلمي ،وذلك بسبب انشغاؽبم وانغماسهم يف عامل األلعاب اإللكًتونية الذي هبعلهم
يهملوف دروسهم وواجباهتم اؼبدرسية ،ويقل ميلهم للمطالعة وقراءة الكتب ،ويزيد ضعفهم يف التحصيل الدراسي ،فبا ىبلق ؾبتمعا
أميا يفتقر لألدمغة البشرية والعلماء واؼبفكرين ،ويصبح ؾبتمعا مستهلكا ال منتجا.
 .4تقوـ ىذه األلعاب بفكرهتا اػببيثة بتحطيم كثَت من األخالقيات اليت يتعلمها الطفل يف اجملتمع اؼبسلم ،وذبعلو مذبذباً بُت ما
يتلقاه من والديو ومعلميو ،وبُت ما يدس لو من خالؿ األحداث اعبارية ،والصور العارية ،واأللفاظ واؼبوسيقى بوسائل تشويقية
كثَتة ،فالذكاء يصور على أنو اػببث والطيبة على أهنا السذاجة وقلة اغبيلة ،فبا ينعكس بصورة أو بأخرى يف عقلية الطفل وطريقة
تفكَته ،وذبعلو يستخدـ ذكاءه يف أمور ضارة بو ودبن حولو .أما ظاىرة قضية اإلباحية ،قضية اعبنس ،قضية العري ،فهذه طبعاً من
أسوأ ما تنطوي عليو ىذه األلعاب ،بإضافة إىل قضية نشر االكبالؿ اػبلقي والفاحشة والتشجيع عليها إىل آخره ،فالشيء اؼبهم
الذي ال يبكن ذباىل ىو أف ىناؾ أشياء يف طبيعة اإلنساف حىت لو كاف صغَتاً ىناؾ إشارات وتنبهات تتعلق بالشهوات ،فبكن
تبدأ ىذه اإلشارات من سن التاسعة عند األوالد يعٍت قبل البلوغ ،فهذه األلعاب تأيت  1وتزكي ىذه األشياء وذبعل من األطفاؿ
يسعوف لتتبعها وترصدىا وحبث عنها واؼبضي خلفها.
 .5التأثَت االجتماعي :إف اعبلوس يف حد ذاتو أماـ التلفاز والكمبيوتر ال يصنع طفال غَت اجتماعي ألنو يتعامل مع جهاز،
واعبهاز ال يصنع اؼبواقف االجتماعية والوجدانية ،إمبا ىذا اعبلوس للتسلية فقط وتنمية اػبياؿ إذا اختَت البث اؼبناسب ،أما الذي
يصنع طفال غَت اجتماعي فهو الوسط الذي يعيش فيو الطفل والتنشئة االجتماعية ،ولكن إذا جعل ىناؾ مزج بُت التنشئة
االجتماعية اإلسالمية الصحيحة وبُت  2تنمية اػبياؿ الواقعي ؼبا يشاىده األطفاؿ فهذا ىو اؼبطلوب .يرى الكثَت من الباحثُت أف
جلوس الطفل ؼبدة طويلة على أجهزة اللعب اإللكًتونية هبعل من الطفل فردا منعزال اجتماعيا بسبب إدمانو على ىذه األلعاب
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وبسبب طوؿ اؼبدة اليت يقضيها يف فبارسة ىذا النوع من الًتفيو اإللكًتوين ،كما يشتكي الكثَت من مدمٍت األلعاب اإللكًتونية من
ضعف التواصل االجتماعي يف األسرة ويف اجملتمع ككل ،كما أهنم يتجنبوف اؼبناسبات العامة والوالئم اغبفالت واالجتماعات واليت
يشعروف فيها أهنم يف ربدي أمامها ،وهبذا فهم ال يستطيعوف اػبوض أو الدخوؿ فيها فبا يدخلهم يف إعاقة اجتماعية ،كما تؤدي
ىذه األلعاب يف بعض األحياف إىل تنامي روح العزلة لدى األطفاؿ ،بإضافة إىل العنصر اؼبهم يف التأثَت االجتماعي ىو التفكك
االجتماعي األسري بُت الزوجُت أو بُت الوالد وولده أو حىت بُت وإخوة واألخوات فيما بينهم.
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ملخص
لػم يعد اإلجراـ كظاىرة اجتماعية مستنكرة يقتصر على الذكور فقط بػػل تعداىم إل ػى اإلناث ،كأصبح ما كاف ؿبظورا
على الفىت تقوـ بو الفت ػاة بكل جرأة ،متحدية بذلك اؼبعايَت االجتماعية كرافضة ؽبا .كإذا كانت اإلحصائيات كاألرقاـ تدؿ على
أف اعبرائم اليت ترتكبها النساء أقل بكثَت من جرائم الرجاؿ ،إال أهنا تدؽ ناقوس اػبطر .فالظاىرة اتسعت بشكل ملحوظ إىل حد
أف بعض النسوة أصبحن يزاضبن الرجل يف عدة أنواع من اعبرائم ،مع اختالؼ يف الكم .كاألسوأ من كل ىذا ،ىو أف اؼبرأة
صارت تقًتؼ جرائم يف غاية البشاعة ،كقتل الزكج على طريقة األفالـ السينمائية كالتنكيل جبثتو ،كرمي طفلها الرضيع -فلذة
كبدىا -بعد ذحبو ليدفع شبن ضبلها سفاحا ،كلتمحو العار الذم أغبقتو بنفسها كذكيها؛ متجردة بذلك من مشاعر األمومة
كالرضبة كثوب اغبناف .علما أف األرقاـ اليت تصلنا تبقى بعيدة عن اغبقيقة .فما الدافع كراء استفحاؿ ظاىرة اإلجراـ األنثوم ،كما
كنوعا؟
 الكلمات المفتاحية :اعبريبة ،اؼبرأة ،الدكر االجتماعي ،التغَت االجتماعي ،الضبط االجتماعي.Women and Crime
Anthropological approach
Abstract
Crime is no longer a reprehensible social phenomenon confined to males only, but
rather it transcends them to females, and what was forbidden to the boy, the girl is doing it
with boldness, challenging and rejecting social norms. If the stats and numbers indicate that
the crimes committed by women are much less than the crimes of men, but that would raise
red flags. And the worst of all is that the woman is committing extremely heinous crimes,
such as killing a husband in the manner of movie films and abusing his corpse, and throwing
her baby - his own flesh and blood- after he was slaughtered, to pay the price of her illegal
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pregnancy, and to And to wipe out the shame that she has inflicted on her herself and her
family.Thus, she devoid of feelings of motherhood, mercy, and compassion, knowing that the
numbers that reach us remain far from the truth. What are the motivations behind the growing
?phenomenon of female criminality, in terms of quantity, quality, and means
Keywords: Crime; Women; Social role; Social change; Social control.

مقدمة

إف موضوع اؼبرأة كاعبريبة ال يشكل حجما كبَتا يف تراث علم اعبريبة .فمعظم الكتابات يف ىذا الفرع هتتم جبرائم الرجل
أكثر من جرائم النساء ،ككأف عامل اعبريبة ىو عامل الرجاؿ ،كأف اعبريبة مرتبطة بالذكور .كال شك أف ىذا القصور ينم على أف
ظاىرة إجراـ اؼبرأة ظلت من األمور اليت وبيطها ما وبيط باؼبرأة أحيانا من غموض أك ربفظ.

فلو نظرنا إىل تراث موضوع اؼبرأة كاعبريبة قبل عاـ 1970ـ ،قبد فيو نظريات الكتاب القدامى أمثاؿ "لومربكزك"
ك"فركيد" ،كما جاء يف كتاب "ـ.اليوت" عاـ 1952ـ ،من ذكر عبرائم اؼبرأة .كمنذ ذلك التاريخ أنبل موضوع اؼبرأة كاعبريبة طيلة
عشرين عاما .فالكتابات اليت ظهرت خالؿ ىذه الفًتة أمثاؿ دراسات "سذرالند" ك"جرمي" ،مل تشر إىل ىذا اؼبوضوع إال يف
صفحات قليلة (سامية مصطفى اػبشاب ،1983 ،ص.)1
كهبمع علماء اإلجراـ على كجود عالقة كثيقة بُت ظاىرة اإلجراـ كعامل اعبنس ،حيث أكدت ـبتلف اإلحصائيات
اعبنائية على كجود اختالؼ بُت إجراـ اؼبرأة كإجراـ الرجل كما كنوعان ككسيلةن .كيرل بعض اؼبختصُت يف علم االجتماع اعبنائي
كعلم اإلجراـ أف السبب يف قلة االىتماـ العلمي جبرائم النساء إمبا يعزل إىل أف عدد النساء الذم يقع ربت طائلة القانوف أقل
بكثَت إذا ما قورف بعدد الرجاؿ.
كيعتقد "أكتوبوالؾ" يف كتابو "جرمية النساء" (1950ـ) ،أف ىنالك جرائم ترتكبها النساء أكثر فبا نعتقد أك ما ىو
موجود يف السجالت الرظبية ،إال أف معظم جرائمهن ال تصل إىل الشرطة ،كحىت كإف كصلت فإف دكافع الرأفة كالشفقة عند رجاؿ
الضبطية العدلية كالقضاء غالبا ما تكوف متساؿبة ،حىت كإف اعتدت أنثى على رجل فإنو لن يشتكي عليها بسبب ثقافة اجملتمع.
كيضيف أف اؼبرأة عادة ما سبتلك صفة اػبداع أكثر من الرجاؿ (عايد عواد الوريكات ،2008 ،ص.)263
كنظرا ؼبا غببس النساء كالبنات من آثار سيئة على مستقبلهن ،خاصة بعد إطالؽ سراحهن من مؤسسات إعادة الًتبية،
حيث ال يقبلن من طرؼ عائلتهن كمن اجملتمع ككل؛ فإف رجاؿ الشرطة كالقضاء كثَتا ما يتساؿبوف معهن تفاديا لرفض اجملتمع
ؽبن كخوفا عليهن من العود إىل اعبريبة.
أما أنصار االذباه البيولوجي كعلى رأسهم "سيزار لومربكزك" صاحب كتاب "اإلنساف اجملرـ" (1876ـ) كنظرية "اجملرـ
بالفطرة" ،فقد فسركا ضعف مسانبة اؼبرأة يف األفعاؿ اإلجرامية بسبب ضعفها اعبسدم مقارنة بالرجل .فاؼبرأة ال تستطيع أف تقوـ
إال باعبرائم اليت تتطلب جهدا جسديا كفكريا ضعيفا .كمن جهة أخرل ،يرل "لومربكزك" أف اؼبرأة تتميز بالقدرة على إخفاء
اعبرائم اليت ترتكبها حبكم أهن ا أكثر ـبادعة من الرجل ،كما ؽبا أيضا من القدرة على التغرير بالرجل كحثو على خرؽ القوانُت بدكف
أف تشاركو بنفسها ىذا الفعل اإلجرامي (ىادية العود البهلوؿ.)2009 ،
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إال أنو رغم حػصص اؼبػرأة الػضعيفة يف اإلجراـ ،فػإف اإلحصاءات اعبنائية الرظبيػة تدؿ عاؼبيا على أف اإلجراـ األنثوم عرؼ
تطورا معتربا .كالسبب الرئيسي يف ذلك ىو تغَت الدكر االجتماعي للمرأة ،كاتساع نطاؽ مسانبتها يف تسييػر الشػؤكف االقتصادية
كاالجتماعية كالسياسية .كيبكن رد البفاض اإلجراـ األنثوم يف البلداف النامية مقارنة بالدكؿ اؼبتقدمة إىل ضعف الدكر االجتماعي
للمرأة .كلفهم ظاىرة إجراـ اؼبرأة ،ال بد من الوقوؼ على أىػم االذباىػات اليت تناكلتهػا بالتفس ػ ػَت كالتحليل ،كاليت اختلفت كجهات
نظرىا ،نظرا الختالؼ كتعدد العوامل اؼبؤدية ؽبا.
 -2االتجاهات النظرية المفسرة لظاهرة إجرام المرأة
 -2.2االتجاه أو العامل البيولوجي:
لقد ػبص العامل اإليطايل "سيزار لومربكزك" (1928-1857ـ) أحباثو التشروبية عبثث آالؼ اجملرمُت بقولو" :إف اجملرـ
شخص كرث صفات اإلنساف البدائي فبا جعلو يشبو اؼبخلوؽ الذم ظل سبيلو ،كأضحى إثر ذلك كإنساف كلد يف عصر ليس
بعصره ،كيتضح شذكذه ىذا من خالؿ مالؿبو كخصائصو اعبسمية"( .عبد اهلل أضبد عبد اهلل اؼبصرايت( ،د.ت) ،ص.)7
كىنا يؤكد "لومربكزك" على فكرة االرتداد الوراثي لتفسَت السلوؾ اإلجرامي ،على أساس أف اجملرـ إنساف متخلف يف
تطوره األنثركبولوجي ،كمرتد يف مبوه البيولوجي إىل مرحلة اإلنساف اؼبتوحش .كلقد توصل إىل ىذه الفرضية نتيجة تشابو صباجم
بعض اجملرمُت يف تركيبها التشروبي مع الًتكيب التشروبي عبماجم اإلنساف البدائي كاغبيوانات السفلى اؼبتوحشة اليت قاـ بدراستها.
إال أف مقولتو ىذه فندت من قبل علماء آخرين ،نظرا لعدـ قدرتو على إثبات صفات كخصائص اإلنساف البدائي ،فضال عن
مقارنتها بغَتىا .كمن ىنا فإف أسلوبو كمنهجو كنتائج دراساتو تعترب غَت دقيقة كال يبكن اعتمادىا.
كيعد كتاب "لومربكزك"" ،اؼبرأة اؼبنحرفة كاؼبرأة الطبيعية" (1893ـ) ،من أشهر الكتب اليت تناكلت قضية إجراـ اؼبرأة ذيوعا كصيتا
كشهرة .لقي ىذا الكتاب قباحا كبَتا يف إيطاليا كالبلداف األخرل ،حيث أعيدت طباعتو عندما كاف "سيزار لومربكزك" على قيد
اغبياة يف عاـ 1903ـ ،كطبع بعد كفاتو أربع مرات (1927،1923،1915،1911ـ) ،كقد أكمل الكتاب كنقح من قبل ابنتو
"غينا" كأعيدت طباعة الكتاب عند دار النشر اليت طبعتو عاـ 1893ـ .كقد ترجم ذلك إىل األؼبانية عاـ 1894ـ ،كإىل اإلقبليزية
عاـ 1895ـ ،كترجم يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يف نفس العاـ ،كإىل الفرنسية عاـ 1896ـ.
كيقرر "لومربكزك" يف كتابو ىذا ،أف اؼبرأة إنساف مل يكتمل مبوه بعد .كلقد كافقو يف موقفو اؼبتشدد ىذا من اؼبرأة الكثَت
من اؼبفكرين ،مثل الفيلسوؼ كاألنثركبولوجي اؼبعركؼ "جيوسيب سَتجي".
فاؼبرأة كما يؤكد ىؤالء اؼبفكركف أقرب إىل الطبيعة من الرجل ،كأف دكنية اؼبرأة تعود ألسباب طبيعية بالدرجة األكىل ،كىي
قلما تعود إىل شركط اجتماعية ثقافية.
 -0.2االتجاه أو العامل النفسي
كمن أنصار ىذا اؼبذىب مؤسس مدرسة التحليل النفسي "سيغموند فركيد" ،الذم انتهى من ربليلو للشخصية ،إىل إرجاع
اإلجراـ غبالة الصراع اليت تنتاب الشخصية الناذبة عن حالة عدـ التوافق اليت ربدث بُت مكونات الشخصية كىي :اؽبو ،األنا،
كاألنا العليا .ككفقا للتوافق بُت ىذه اؼبكونات الثالثة يتحدد التكامل النفسي ،كإف اختل التوازف أك التوافق ،يضحى الفرد فريسة
مستساغة لألمراض النفسية كالعقلية كىذا بدكره ما قد يدفع البعض لإلجراـ.
 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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كتقوـ نظرية "فركيد" يف تفسَتىا السلوؾ اإلجرامي للمرأة على مفهوـ أساسي ىو انعداـ التكامل .فاؼبرأة إف مل تكن
مكتفية بأدكارىا كأـ كزكجة ،كليس لديها قدر من الكموف كاالنصياع ،فهي تعاين من حالة انعداـ التكيف .
كطبقا ؽبذا االفًتاض فسر "فركيد" ظهور االكبراؼ يف سلوؾ اؼبرأة سواء ازبذ مظهر رغبتها يف أف يكوف ؽبا نشاط مهٍت
خارج اؼبنزؿ ،أك فتور يف رغبتها يف الزكاج كاألمومة ،أك ارتكاهبا أفعاال إجرامية .كوف ىذه اؼبرأة تعاين من "عقدة الذكورة"؛ فأعراض
ىذه العقدة تظهر على اؼبرأة يف شكل رغبتها يف ربقيق ما يتطلع إليو الرجاؿ من قباح كشهػرة فػي احمليط اؼبهٍت ،كالقوة كاؼباؿ؛
فالنساء الاليت يسعُت إىل االستقالؿ يف اغبياة أك االشًتاؾ يف اغبركات النسائية يعتربف "غَت ناضجات" أك "ناقصات" (سامية
مصطفى اػبشاب ،1983 ،ص.)6
أما "بَتت" (1926ـ) فقد ربط بُت اكبراؼ اإلناث كفًتة الطمث .كقد حػذا حذكه "مدلت ػوف" (1933ـ) (عايد عواد
الوريكات ،2008 ،ص.)260
خالصة القوؿ إف دراسات اؼبرأة كاعبريبة من الناحية السيكولوجية ،قامت على فكرة انعداـ التكيف يف تفسَتىا السلوؾ
اإلجرامي األنثوم .كمن ىنا تكوف نظرة ىؤالء العلماء إىل ارتكاب اؼبرأة للجريبة على أنو شكل من أشكاؿ التمرد على طبيعتها
األنثوية كأدكارىا احملددة ؽبا من قبل اجملتمع.
 -1.2المدرسة االجتماعية (العوامل االجتماعية)
إف إسهامات "لومربكزك" ك" فركيد" سعت للبحث عن عوامل السلوؾ اإلجرامي داخل اجملرمُت ،أما اؼبدرسة االجتماعية
فستتناكؿ بالتحليل عوامل اإلجراـ الكامنة خارج اجملرمُت.
ىذا االذباه يضم العديد من النظريات اليت كإف اختلفت يف تفاصيلها ،إال أهنا تتفق يف تأكيدىا على أف العوامل االجتماعية ىي
اغباظبة يف تفسَت السلوؾ اإلجرامي تفسَتا مقبوال ،كمن ىذه الظريات نذكر:
 - 2.1.2نظرية الالمعيارية (األنومي)
انطلػ ػق "اميل دكركاًن" يف ىذه النظرية م ػن رفضو التاـ لتفسيػر اعبريبة تفسيػرا بيولوجيا أك نفسيا .كيؤك ػد أف اعبريب ػة ظاى ػرة
اجتماعيػة طبيعي ػة ،قبدىا يف كل اجملتمعات اإلنسانية ،كلكنها ليست سوية .فػاؼبشكلة يف نظره تكمن يف ارتفاع معدالهتا من زمن
إىل زمن كمن ؾبتمع إىل آخر .من ىنا ،كهبذا يكوف قد طرأ تغَت ملحوظ يف السؤاؿ البحثي لديو من :ؼباذا أجرـ األفراد يف ىذا
اجملتمع كذلك الزمن؟  -كما كاف يطرحو النفسيوف كالبيولوجيوف -إىل ،ؼباذا زاد ارتكاب اعبريبة يف ىذا اجملتمع كذلك الزمن؟
كيف ىذا اؼبعٌت تقوؿ األديبة الفرنسية "سيموف دكبوفوار"" :إذا كانت ىناؾ نقيصة يف النساء ،فاجملتمع ىو اؼبسؤكؿ عنها كليس
تكوينهن البيولوجي" (.ىادية العود البهلوؿ)2009 ،
كبالرغم من أف "دكركاًن" قد كظف فكرة األنومي لتفسَت ارتفاع معدالت االنتحار ،إال أف العلماء من بعده طوركىا
الستخدامها يف تفسَت السلوكيات االكبرافية بوجو عاـ ،دبا فيو إجراـ اؼبرأة .كمن أمثاؿ ىؤالء "كوىن" ك" كالكد" ك"مَتتوف".
عموما انتهى "دكركاًن" من دراساتو عن التغَت االجتماعي باجملتمعات اإلنسانية للقوؿ بأف" :كثافة السكاف يف منطقة ما ،تؤدم
بدكرىا إىل تنوع اؼبهن كتعدد األدكار ،العامل الذم يفضي إىل تكوين تشكيلة مغايرة نوعيا للًتكيبة االجتماعية السابقة للمجتمع؛
يف ىذه اغبالة من التغَت ،خاص ػة إف اتس ػم التغي ػر بدرج ػة م ػن السرع ػة ،ف ػإف اؼبعايي ػر الثقافي ػة فػي اجملتمع وبدث أف تبهت كتضعف
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يف قدرهتا على ضبط سلوؾ األفراد كتوجيههم حياؿ ما تنص عليو؛ بتعبَت آخر ،إف اؼبعايَت االجتماعية كالثقافية تفقد ما ؽبا من
فعالية عندما تتغَت اػبصائص اؼبميزة للجماعة تغَتا سريعا ،فبا ىبلق حالة األنومي اليت يصحبها ازدياد يف حجم السلوؾ االكبرايف"
(عبد اهلل أضبد عبد اهلل اؼبصرايت ،د.ت ،ص.)16
فبا تقدـ ،يتبُت أف نظرية "دكركاًن" ىذه تقوـ على فرضُت أساسيُت نبا:
أ  -كلما زاد التماثل بُت األعضاء يف اعبماعة زاد سباسكهم معا.
ب -ككلما قوم التماسك يف اعبماعة زادت مقاكمتها للسلوؾ اؼبنحرؼ.
كاؼبالحظ من نظرية األنومي أف األىداؼ أك الطموحات كخباصة اؼبادية ،تلعب دكرا بارزا يف تفسَت اعبريبة ،خاصة إذا
أصيب البناء االجتماعي بدرجات عميقة من التغَت ،سبتد إىل كسائل الضبط االجتماعي كخباصة اؼبعايَت االجتماعية .كما إف
الفشل يف ربقيق ىذه الطموحات بالسبل اؼبشركعة ،إما لعدـ القدرة اؼبادية كاعبسمية على ربقيق ذلك ،أك الستعجاؿ األفراد يف
ربقيقها ،يقودىم إىل تبٍت درجة من الشعور بعدـ االنتماء أك االغًتاب عن كاقعهم ،فبا وبفزىم على تبٍت القيم كاألفكار اليت
ربرض على التحرر من الضوابط االجتماعية ،هبدؼ ربقيق الطموحات اليت عادة ما تكوف مشركعة .كىذا ما وبفزىم على
ارتكاب السلوؾ اإلجرامي .كيبكننا اختصار نظرية األنومي بالقوؿ ،إف األفراد هبرموف عنوة جراء الصراع اغبادث بُت طموحاهتم
كأىدافهم اؼبشركعة كبُت كسائل الضبط االجتماعي .كبالتايل فالنظاـ االجتماعي ىو اؼبسؤكؿ عن ارتكاب األفراد سلوكيات
إجرامية.
 - 0.1.2نظرية التفكك االجتماعي
تعتمد ىذه النظرية يف تفسَتاهتا اليت تقدمها لظاىرة اعبريبة على التفكك االجتماعي ،كالذم يعرفو "ميشاؿ ماف" بأنو:
"صبلة من االضطرابات اليت تصيب النمط كالتقليد باجملتمع كىي مقًتنة بالتغَت االجتماعي ،كمن جهة أخرل تؤثر سلبا على
الضبط االجتماعي باجملتمع" (ميشيل ماف ،1994،ص ص.)662-661
إف التفكك االجتماعي وبدث يف مكونات التنظيم االجتماعي ،الذم يشمل بدكره ؾبموعة من القواعد كالتنظيمات
كاؼبعايَت كالقيم كاألفكار اليت ربدد العالقات بُت األفراد كتنظمها؛ ىذه القواع ػد ى ػي نت ػاج اإلصب ػاع ف ػي اجملتم ػع كتفاعل األفراد فيما
بينهم ،كىي إما أف تكوف مكتوبة أك غَت مكتوبة (األعراؼ) ،تت ػلخص ف ػي شك ػل ع ػادات سلوكية ،تقليد ،أفكار ،مبادئ أخالقية
كمثل؛ كمعٌت حدكث التفكك يف التنظيم ىو عدـ تأدية ىذه القواعد لوظيفتها األساسية ،فبا ىبلق حالة من االضطراب كالفوضى.
كللتفكك االجتماعي أشكاال عدة منها (معن خليل العمر ،1998 ،ص:)128
أ -فشل مؤسسات اجملتمع يف تعزي ػز عالقاهتا ببعضها البعض ،فبا يع ػوؽ ربقيقه ػا ألىدافهػا .كيرجع البعض ىذه اؼبشكلة إىل حالة
عدـ سباسك مكونات اؼبؤسسة الواحدة باجملتمع .كىناؾ من يرل أف مرد ىذه اؼبشكلة لألفراد الذين يقوموف بتأدية كظائف ىذه
اؼبؤسسات أك تلك.
ب -ضعف العالقات اليت تربط األفراد بعضهم البعض ،فبا يؤدم إىل انتشار الفردية بينهم.
ج -فشل اجملتمع يف تعديل أك ذبديد اؼبعايَت االجتماعية اؼبوجهة للسلوؾ يف ظل التغَت االجتماعي السريع.
د -فشل اؼبعايَت االجتماعية يف تيسَت طريق مشركع لألفراد ليحققوا أىدافهم.
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كيبكن تلخيص ىذه النظرية يف النموذج اآليت:
تغَت اجتماعي ثورم  ----اضطرابات يف البناء االجتماعي ----تغَت سريع كجذرم يف القيم االجتماعية  ----إخفاؽ
األفراد يف تكوين الذات االجتماعية  ----ازباذ موقف سالب ذباه اجملتمع  ----التحرر النسيب من الضوابط االجتماعية --
 -إتباع مسالك إجرامية لتحقيق األىداؼ كالطموحات الفردية. - 1.1.2نظرية الضبط االجتماعي
إف ضعف رابطة الفرد باجملتمع أك تصػدع عالقة األفراد باجملتمع ،تنتج األفعاؿ اإلجرامية كاعباكبة .كلقد خلص "كزيل" أحد
أنصار ىذه اؼبدرسة من ربليلو للعديد من الدراسات يف ىذا اجملاؿ للقوؿ بأف" :أغلب اؼبنحرفُت أك اعباكبُت يعانوف من انفصاؿ
كاع عن معايَتىم األخالقية كاالجتماعية" (السيد علي شتا ،1993 ،ص.)91
كيرل كل من "كلود" ك"أكىلُت"" :إف تعارض الطموحات كاآلماؿ مع الفرص اؼبناسبة قد يشجع ؾبموعة من الذين
يعانوف مشكلة كاحدة على التحرر من نسق اؼبعايَت ،كبالتايل اػبركج على ؾبموعة القوانُت اؼبوجودة" (ؿبمد غبارم كؿبمد سالمة،
د.ت ،ص.)98
كيرل "دكركاًن" أف اجملتمعات البسيطة تتميز بالتجانس ،أما اجملتمعات اؼبعقدة فتتصف بعدـ التجانس .كعليو ىناؾ
ادعاء ق ػوم بأنو عندما يصبح اجملتمع كتقسيمو للعمل أكث ػر تعقيدا ،كالعالقات الشخصية أقل عاطفية ،يضعف الضبط االجتماعي
غَت الرظبي ،كبالتايل يتزايد السلوؾ االكبرايف يف اجملتمع.
كيضيػف "دكركاًن" قػائػال" :إف بعض أشكاؿ اعبريبة ىي نتيجة التغَت االجتماعي السريع كما يصحبو من اهنيار الوسائل التقليدية
للضبط االجتماعي" ( علي مانع ،1996 ،ص .)33كقد أكد بأف اعبريبة ىي الثمن الذم هبب أف ندفع من أجل هنضتنا
كاكتشافاتنا.
أما الدكتور "أضبد خَتم" أخصائي كأستاذ الطب النفسي فيقوؿ" :إف ىناؾ ؾبموعة من العوامل كراء انتشار ىذه
اغبوادث يف اجملتمع كىي (فتحي حسُت عامر:)2006 ،
أ  -ترحاؿ األسرة ،دبعٌت أف معظم أفرادىا غَت موجود باستمرار ،فكل فرد منشغل بعملو.
ب -اختالؼ األدكار داخل األسرة كغياب القدكة كالقيادة المتصاص العدكاف من أفرادىا.
ج -عدـ كجود ىدؼ أك قضية تلتف حوؽبا األسرة ،كل منشغل بذاتو.
د -ضعف بعض القيم كاؼبعايي ػر اإلهبابية ،كاغبػب كاػبَت كمساعدة اآلخرين كاألمانة كالصدؽ كالثواب كالعقاب.
ق -افتقاد الكبَت الحًتامو داخل األسرة كخارجها.
 - 2.1.2ظهور ظاهرة التفرد
برز ى ػذا االذباه نتيجة التصنيع كالتق ػدـ العلمي كالتكنولوجي ،كسيطرة اآللة على اإلنساف ،كاتساع الرقعة اعبغرافية اليت
يعيش عليها األفراد ،كتقدـ كسائل االتصاؿ السلكية كالالسلكية ،كصغر حجم األسرة ،كضعف سيطرة األبوين ،كاشتغاؿ اؼبرأة
خارج البيت ،كسيطرة اؼبادة على عقوؿ الناس ،كارتفاع مستول اؼبعيشة ،كضعف عالقات الرحم كالقرابة .صبيع ىذه العوامل
عملت على بركز ظاىرة التفرد .أم انعزاؿ الفرد كتغريبو عن إنسانيتو كأحاسيسو ككجدانو ،كابتعاده عن اآلخرين .فبا خلق عنده
عدـ الراحة كالطمأنينة كزيادة يف القلق كاالضطراب النفسي كالسلوكي.
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كيقوؿ "جيمس ديفس"" :ينظر اجملتمع للفرد اؼبفكك نظرة دكنية كؿبتقرة ليس فيها أدىن درجػة مػن االحتػراـ ،فػضال عن نظػرة
الػمتفكك لػنفسػو عػلػى أنػو إنسػاف فػاشػل فػي الػحيػاة الػخػاصػة كالعامة؛ كىذه حالة مرضية ربتاج إىل عالج يعتمد على إدماجو يف
اغبياة االجتماعية ،ألف أحد أسباب مرضو ىو االنعزاؿ كاالبتعاد عن التفاعل االجتماعي مع أقربائو كأصدقائو" (معن خليل العمر،
 ،2005ص.)267
 - 3.1.2صراع التزامات األدوار االجتماعية
كاف للمرأة دكراف ؿبدداف ،دكر اؼبرأة اػبادمة لزكجها كدكر األـ اؼبربية ألبنائها .لكن بعدما منحت العديد من اغبقوؽ
القانونية كاالجتماعية كالسياسية ،سبكنت من مشاركة الرجل جنبا إىل جنب يف مسار التنمية .حيث أصبحت اؼبرأة عنصرا منتجا
كمل تعد تستمد مكانتها كسلطتها من األمومة فقط ،بل من دخلها اؼبادم الذم تدعم بو حياة األسرة من الناحية االقتصادية ،كمن
مستواىا العلمي أيضا ،كبذلك أضيفت للمرأة أدكارا جديدة كىوية أخرل ـبتلفة عما كانت عليها داخل األسرة كخارجها .كمن
ىنا أصبحت اؼبرأة مطالبة بأف تنجب لتثبت أنوثتها كلًتفع من مكانتها يف األسرة كاجملتمع .بذات الوقت يطلب منها أف تكوف
ملتزمة كحريصة على أداء دكرىا يف تنشئة أبنائها كتربيتهم بنفسها ،كأف تساعد زكجها يف العمل خارج اؼبنزؿ لكي تساىم ماديا يف
ميزانية األسرة .ىذه التوقعات اؼبتضاربة كالصعبة ،تسبب توترا كتقاطعا يف دكر كمكانة اؼبرأة ،كتؤدم إىل اضطرابات اجتماعية
كسلوكية.
كلقد أكضحت دراسة العاؼبة األنثركبولوجية "مارجريت ميد" عن الشخصية يف ثقافات ـبتلفة أجريت على طائفة من
الغجر ،أف جرائم اإلناث تفوؽ جرائم الذكور من حيث العدد ،بل إف النساء ىن الاليت يرتكنب جرائم السرقة كالنشل يف األسواؽ
كاألماكن اؼبزدضبة ،كذلك يعود إىل أف النساء يف ىذه القبيلة ىن الاليت يسيطرف كيعملن بالصيد كالتجارة ،بينما يبقى الرجاؿ يف
البيت لرعاية األبناء كللقياـ بشؤكف األسرة إىل حُت عودة الزكجات (.ىادية العود البهلوؿ)2009 ،
 - 4.1.2العنف األسري
يعد العنف األسرم أحد أسباب التفكك األسرم كحىت االجتماعي .إذ من اؼبالحظ أف ىذا النمط من السلوؾ منتشر
بُت األسر اؼبتحضرة اليت تعيش يف اؼبدف اغبضرية كاجملتمعات الصناعية .فبات مؤشرا سلبيا على تلك اجملتمعات.
كنقصد دبفهوـ العنف األسرم ،اإلكراه أك القهر الذم يبارسو زكج األـ على أبناء زكجتو الثانية -األسرة اؼبؤلفة -كزكجة األب على
أبناء زكجها الثاين ،كالزكج على زكجتو يف األسرة العضوية .فضال عن ضرب األب ألبنائو بشكل قاسي ال بدافع الًتبية التأديبية بل
القهرية العنيفة ،أم الضرب هبدؼ اإلذالؿ كالقهر .كىذا النوع من العنف كثَتا ما يبارس من قبل الوالد العاطل عن العمل .من ىنا
يأخذ العنف األسرم مسارين ،األكؿ إيقاع األذل على الزكجة ،كالثاين إساءة التعامل مع األبناء أثناء تنشئتهم .كيف كال اؼبسارين
تتبلور بذكر التفكك األسرم الذم قد يؤدم إىل التشرد كالتسوؿ ،أك اإلقداـ على أنشطة إجرامية كعنيفة ،أك التسرب من اؼبدرسة،
أك اعبنوح كسواىا عند الذكور كاإلناث على حد سواء.
 - 5.1.2المدرسة االقتصادية (العامل االقتصادي)
من الظواىر االجتماعية اليت ؽبا صلة قوية باؼبستويات االقتصادية اؼبتدنية كاليت تلعب بدكرىا دكرا كبَتا يف دفع الفرد إىل
فبارسة اعبريبة ،ظاىرة الفقر .كغالبا ما يصنف علماء االقتصاد الفقر على أنو مدخل اقتصادم أساسي يف تفسَت اعبريبة .كصلة
الفقر باعبريبة ليست صلة حديثة .فمنذ فًتة طويلة أكد الفالسفة كاؼبصلحوف االجتماعيوف على أف الفقر يلعب دكرا مهما يف دفع
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الفرد إىل فبارسة اعبريبة .كقديبا رأل "سقراط" إف الفقر ىو أبو الثورة كأبو اعبريبة .كحديثا أكد "كالرؾ" إف جرائم الفقراء كجرائم
الناس ا ؼبسلويب القوة غالبا ما تكوف بسبب السخط كالكره اذباه األغنياء ،كأف الفقراء قد وبملوف ضبال على فبارسة اعبريبة من أجل
توفَت الغٌت كالثركة .كيقوؿ اؼبفكر اإليطايل "فَتم"" :بطوف جائعة تستلزـ حتما آذانا صماء" (.ابن الشيخ فريد زين الدين،1995 ،
ص )1كىذا يعٍت أف ظركؼ الفقر ىي اليت زبلق من بُت الفقراء من يتجو إىل فبارسة اعبريبة.
كمن أبرز ركاد ىذه اؼبدرسة "كلياـ بوقبر" الذم أكد يف كتابو "اإلجراـ كاألكضاع االقتصادية" أف" :اإلنساف يولد كىو
مزكد بغرائز اجتماعية غَتية ،تتأثر دبا يعًتض لو الفرد من ظركؼ؛ فإف كانت مالئمة زادت الغرائز قوة يف ضبط السلوؾ ،كإف
كانت العكس ضعفت؛ األمر الذم يدفعو إىل اإلجراـ بعد أف تسيطر عليو األنانية كربكم سلوكو" (فوزية عبد الستار،1985 ،
ص.)58
كيشَت "بوقبر" إىل ركح األنانية اليت تزرعها يف نفوس األفراد الظركؼ االقتصادية السائدة يف النظاـ الرأظبايل .أم أف
ؿبصلة العيش يف ظل النظاـ الرأظبايل ىي ضعف الوازع االجتماعي كركح اعبماعة جراء النكبات االقتصادية .كىذا ما يؤدم إىل
إضعاؼ الوالء االجتماعي ،فبا ينعكس سلبا على االنصياع ألكامر كسائل الضبط االجتماعية ،كبالتايل الوقوع يف اعبريبة ،خاصة
يف ظل إغباح الطموحات كاغباجات اؼبادية يف عامل باتت اؼبادة أساس اغبياة بل معيار النجاح فيها ،بعدما اختزلت العوؼبة القيم
اإلنسانية إىل قيم السوؽ.
كيرل الدكتور "أضبد اجملدكب" اؼبستشار باؼبركز القومي للبحوث االجتماعية كاعبنائية أف" :التحوالت االقتصادي ػة
الػسريػعػة كمػا صػاحػبػهػا مػن تػغػَتات اجػتػمػاعػية ،ىػزت الػقػيم االجػتماعية األصيلة من جذكرىا كعززت القيم اؼبادية ،فبا أدل إىل
ضعف الصالت األسرية" ( فتحي حسُت عامر.)2006 ،
اعبريبة ،فهي ترتفع يف اؼبدينة عنها يف الريف كذلك بسبب توفر كسائل اللهو ،كانتشار البيئة اؼبناسبة لالكبراؼ ،كزيادة
عدد السكاف كاالزدحاـ ،كضعف صلة القرابة .علما أف أغلب النساء النشيطات يقمن يف الوسط اغبضرم ،موزعُت بُت اؼبدف
الكربل ،حيث كثرة اغباجيات كانتشار اؼبغريات كتزايد التطلعات ،خاصة يف ظل عوؼبة الثقافة كاالقتصاد كتدفق البضائع اؼبستوردة
من أزياء كمواد التجميل كغَتىا ،حبيث تغَتت سلوكيات أغلب النساء اليت أنسقن كبو الشهوات كالعيش أكثر من اإلمكانيات،
فأصبحت اؼبرأة عموما "امرأة استهالؾ" ،لكن دكف توفر اإلمكانيات كالوسائل اؼبشركعة للوصوؿ إليها.
كفبا زاد الطُت بلة ،نسبة العزكبة كالعنوسة اؼبرتفعة ،كانتشار ظاىرة استهالؾ اؼبخدرات ،ىذه اآلفة اليت تورط فيها العديد من
اإلناث الشباب ،كذلك بدافع اؽبركب من كاقع أسود أك نتيجة معاشرة رفقاء السوء أك بدافع التقليد ،دكف كعي دبخاطر تعاطيها.
كلعل ىذا ما يفسر اعبرائم اليت انتشرت مؤخرا بشكل كبَت ،بطلتها اؼبرأة اليت تتجرد من مشاعر األمومة كالرضبة كثوب اغبناف،
كتقتل طفلها الرضيع ليدفع شبن ضبلها سفاحا ،مث تلقي بو يف مناطق القمامة أك تلقي بو إىل الشارع ،لتمحو الع ػار ال ػذم أغبقت ػو
بنفسه ػا كذكيه ػا .فهذه اعبريبػ ػة غريبة علػى ؾبتمعنا كقيمو كعاداتو ،كتدؿ أيضا على كجود خلل ما يف اجملتمع ال بد من تداركو.
أما بالنسبة للجرائم اعبنسية ،كلبص بالذكر جريبة الدعارة اليت أصبحت بالنسبة لبعض النساء -أغلبهن يف سن الكهولة
أم يف العقد الرابع أك اػبامس من العمر -ؾباال لالستثمار ،كذلك بتنظيم أجواء مالئمة يف أماكن سكنية راقية للتوسط يف اػبفاء
بُت بائعات اؽبول كزبائن من أعمار كحاالت عائلية كفئات اجتماعية كمهنية ـبتلفة.
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ففي ربقيق ميداين جديد عبمعية مكافحة السيدا "أنيس" باعبزائر ،نشرتو جريدة الشركؽ ،العدد  3124ليػوـ الػخميس 25

نػوفمبػر2010ـ/الػمػوافػق لػ ػ  19ذم اغبجة 1431ق ربت عنواف –غالبية العامالت يف اؼبالىي الليلية من اإلقامات اعبامعية -جاء
فيو " :أثارت نتائج التحقيق اؼبيداين الذم قامت بو صبعية مكافحة السيدا "أنيس" حوؿ ثقافة التعامل مع اإليدز يف الوسط
اعبػامػعػي ،جػدال إعػالمػيػا كاسػعػا بػفػوركـ الػمػجػاىػديػن خػاصػة بػعػد إعػالف رئػيػس الػجػمػعػيػة الدكػتػور "سكندر سويف عبد القادر"
أف أغلبية العامالت يف اؼبالىي الليلية ينحدركف من اإلقامات اعبامعية كأهنن يشكلن هتديدا كبَتا من حيث تفشي فَتكس اإليدز
يف الوسط اعبامعي .خاصة مع نتائج التحقيق اليت بينت أيضا أف  85باؼبائة من اعبامعيُت هبهلوف طرؽ انتقاؿ فَتكس اإليدز ،فبا
هبعل اعبامعة اعبزائرية معرضة من أم كقت مضى النتشار عدكل اإلصابة بالسيدا ،يف ظل االنتشار الواسع للعالقات العاطفية
احملرمة كاستهداؼ شبكات الدعارة للجامعيات دكف سواىن.
فالتحقيق بُت أف الدافع األكؿ لعمل ىؤالء اعبامعيات يف اؼبالىي الليلية ىو الفقر كالبعد عن األىل كاغباجة ،كأهنن من أكثر
األشخاص اؼبعرضُت لإلصابة بالسيدا .
كما أف لإلعالـ دكرا كبَتا يف تفشي اعبريبة ،حيث بات العنف كاعبنس يسَتاف يف خطُت متوازيُت يف معظم األعماؿ
الدرامية .حيث يعطى البطل اغبق يف أف يكوف خصما كحكما يف نفس الوقت ،يسعى للحصوؿ على حقو بيده حىت لو قتل أك
سرؽ يف سبيل ذلك .كما أف اختيار أبطاؿ تلك األعماؿ الدرامية فبن يتسموف خبفة الظل كاللطف كالوسامة ،يعطي للشباب
مبوذجا ؿبببا للعنف يسعوف فيما بعد لالقتداء بو حينما تواتيهم الفرصة .فاإلعالـ يعد آلة موجهة كمعلمة لكافة األطياؼ.
كيف اػب تاـ ،نرل أنو من اػبطأ االعتقاد بأف عامل اجتماعي كاحد ىو اؼبسؤكؿ عن مصَت الرجل أك اؼبرأة نفسيا أك
اجتماعيا ،بل هبب فهم ىذه العوامل يف ضوء سياؽ كجودم ،اقتصادم ،نفسي كاجتماعي .كىو ما أدل بػ ػ "كويل" إىل القوؿ يف
كتابو "التنظيم االجتماعػي" أف" :الذات كاجملتمع توأماف كأف أم خلل وبدث يف ىذه العالقة يؤدم إىل التفكك االجتماعي الذم
من بُت مظاىره السلوؾ اؼبنحرؼ" (ىادية العود البهلوؿ.)2009 ،
كمن مث ،فإف ربديث اجملتمع كربرير اؼبرأة كالغزك التكنولوجي كالثقايف الغريب جملتمعاتنا ،قد عملوا على خلخلة منظومة القيم لدينا،
كغَتكا اؼبعايَت االجتماعية ،فبا أثر يف مواقف كعالقات كسلوكيات األفراد ،فظهرت االذباىات الفردية كالشعور باألنانية ،كتغَتت
العالقات داخل األسرة كاجملتمع ككل .فانتشر اؼبيل كبو االستقالؿ يف الذمم اؼبالية كاالقبازات العلمية كالعملية كاؼبادية ،فبا أضعف
الركابط االجتماعية كاألسرية ،سواء بُت اآلباء كاألبناء أك بُت الزكجُت ،الذين كثَتا ما ينفرد كل منهم يف ازباذ القرار كيف تسطَت
مسار حياتو كحىت طريقة عيشو دبعزؿ عن اآلخرين.
كيف ىذا الصدد أشارت الدكتورة "سامية خضر" إىل كجود عدة معادالت ينتج عنها دائما اإلجراـ .اؼبعادلة األكىل :تأيت
نتيجة لتضافر عوامل اعبهل كالفقر كاإلدماف .كاؼبعادلة الثانية :فتنتج عن تفاعل الثراء كاإلدماف كالفراغ ،أما اؼبعادلة الثالثة :فتشمل
االزدحاـ كالضغوط اؼبستمرة كالقيم اؼبتدنية" (فتحي حسُت عامر .)2006 ،كلعل النماذج اليت ستأيت معنا ستلقي مزيدا من الضوء
على ىذا اؼبظهر اإلجرامي.
النموذج األكؿ :قتلت طفليها لتحرمو من اغبضانة ( أسبوعية اػبرب حوادث ،العدد  ،2007 ،127ص.)9
تركم األخصائية النفسية اليت تتابع حالة "سعاد" –شابة يف اػبامسة كالثالثُت من عمرىا -مستشفى فرانس فانوف
بالبليدة ،التفاصيل اليت دفعت "سعاد" إىل ارتكاب جريبة قتل يف حق إبنيها :إذ بعد طالقها من زكجها ،أصدرت احملكمة قرارا
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يقضي بأحقية األـ يف اغبضانة ،كلكنها كبعد إغباح من طليقها ظبحت لطفليها بالبقاء معو مدة ثالثة أشهػػر .كخالؿ ىذه الفًتة،
سبكن زكجها السابق من رفع دعول مقنعا القاضي بأهنا زبلت عن حضانتهما كأف الطفلُت ربت رعايتو منذ ثالثة أشهر ،فقضت
احملكمة من جديد بسحب اغبضانة من األـ .فما كاف منها إال التخلص منهما قبل موعد تسليمهما ألبيهما لتحرمو منهما كوهنا
مل تتحمل فكرة عدـ رؤيتهما من جديد.
النموذج الثاين :تتخلى عن براءهتا كتقتل كالدىا (أسبوعية اػبرب حوادث ،العدد  ،2007 ،132ص.)7
"فاطمة" تبلغ من العمر  14سنة ،حاكلت التخلص من كالدىا ،لكن انكشف أمرىا .بدأت القصة بعد انفصاؿ كالديها
كزيادة الضغوط النفسية عليها ،حيث صارت مكلفة بأعباء اؼبنزؿ صبيعها ،بعد أف فػصلت مػن الػدراسػة ىػي كأختهػا الكبػرل،
إضافػة إلػى أكامػر كالػدىػا كاحتياجػاتػو اليت ال تنقضي كقساكتو عليها ألهنا تشبو كثَتا أمها كتفضيلو أختها الكربل عليها .عندما
كصلت الفتاة إىل حد الالرجعة من الكبت خططت للتخلص من كالدىا ،فبدأت تضع لوالدىا سم الفئراف يف كعكة اإلفطار كل
ي ػوـ كجبرعػات صغي ػرة ؼبدة  18يوما ،حيػث شعر األب باإلرىاؽ كاؼبرض ،كباؼبستشفى كبعد التحليل مت اكتشاؼ السم الػذم
أصبح يف كامل جسمو كصعب إنقاذه.
النموذج الثالث :أرادت مزيدا من اؼبتعة فوقعت يف اعبريبة (أسبوعية اػبرب حوادث ،العدد  ،2007 ،132ص.)6
اظبها "خليدة" ،ذات  20سنة ،حكم عليها باإلعداـ ،سبيزت بطموحها اعبامح .عشقها للحياة كالسفر كلفها غاليا.
تعرفت على شاب فقررت أف تسافر معو لزيارة فرنسا كالواليات اؼبتحدة األمريكية .كلكن اؼباؿ غَت كاؼ ،فبا جعلها تفكر يف
االستيالء على سيارة فاخرة ،كمن مث بيعها كالظفر بكمية من اؼباؿ .كقػد كقػعت الػجػريػمة عػندما حاكلت سرقة سيارة إحدل
السيدات ،كؼبا كشفت صاحبة السيارة أمرىا ،مل يكن أمامها سول إسكات أنفاسها إىل األبد بسكُت ضخم .كلكن من سوء
حظها دكرية من الشرطة كانت تقوـ بعملية سبشيط للمنطقة ،فاكتشفتها عن طريق الصدفة ،كقضت باقي أيامها يف السجن بدال
من الواليات اؼبتحدة األمريكية.
النموذج الرابع :جامعية تعمل يف حانة كتبيع اؼبخدرات (أسبوعية اػبرب حوادث ،العدد  ،2008 ،153ص.)2
سبكنت مصاحل الدرؾ الوطٍت دبيلة يف األسبوع األخَت من سنة 2007ـ من القبض على (ح ،ر) جامعية ،ذات  28سنة
تدعي العفة كالطهارة كالعلم يف اعبامعة ،تلبس اعبلباب إىل غاية اؼبساء ،كيف الليل تعمل يف إحدل اغبانات كاسية عارية ،كالكارثة
أنو كجد حبوزهتا طبسة كيلوغرامات من اؼبخدرات قصد بيعها.
النموذج اػبامس :تقتلو كزبفي جثتو يف اغبديقة ( أسبوعية اػبرب حوادث ،العدد  ،2008 ،160ص.)8
ليس ىناؾ من قصة أدؿ على كلوج اؼبرأة عامل اعبريبة من تلك اليت شهدت أحداثها الدرامية منطقة طبيس اػبشنة ،إذ
عمدت زكجة إىل قتل زكجها ،دبساعدة ابنها ،مث أخفت اعبثة يف حديقة اؼبنزؿ ككضعت قطيع غنم فوقو ألال ينتبو أحد لوجوده.
كاألغرب من ىذا أهنا ذىبت إىل إحدل اعبرائد اليومية كنشرت إعالنا تبحث من خالؽبا عن زكجهػا اؼبفقود .كبعد أف افتضح
األمر ،تبُت أف الدافع كراء اقًتاؼ ىذه اعبريبة الشنعاء ىو سلوؾ الزكج السادم اؼبدمن على شرب اػبمر ،حيث كاف دبجرد دخولو
البيت ـبمورا ،يشبع زكجتو ضربا كسبا كشتما أماـ مرأل أبنائو ،فكاف انتقامها أعنف بكثَت.
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إف دراسة اإلجراـ األنثوم يتطلب يف حد ذاتو القياـ بأحباث معمقة .كيف الوقت اغبايل ،ما زاؿ البحث يف ىذا اؼبيداف
يف حالة ـباض .كرغم ؿبدكدية اإلحصاءات اعبنائية الرظبية ،فإف ىذا التحليل الوجيز لإلجراـ األنثوم كغَته من البحوث ،يشَت إىل
أف إجراـ اؼبرأة يبيل إىل االرتفاع يف اؼبستقبل ،كبالتايل وبتاج إىل دراسة عواملو للوقاية منو ،خاصة يف اؼبدف.
 قائمة المراجع .1ابن الشيخ فريد زين الدين - )1995( ،علم النفس اعبنائي ،سلسلة دركس جامعية ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،الساحة اؼبركزية بن عكنوف ،اعبزائر.
 .2أسبوعية اػبرب حوادث - )2007( ،العدد  ،127من  15إىل  21جويلية .2007
 .3أسبوعية اػبرب حوادث - )2007( ،العدد  ،132من  19إىل  25أكت .2007
 .4أسبوعية اػبرب حوادث - )2008( ،العدد  ،153من  14إىل  20جانفي .2008
 .5أسبوعية اػبرب حوادث - )2008( ،العدد  ،160من  3إىل  9مارس .2008
 .6السيد علي شتا - )1993( ،علم االجتماع اعبنائي ،مؤسسة شباب اعبامعة ،القاىرة ،مصر.
 .7سامية مصطفى اػبشاب - )1983( ،اؼبرأة كاعبريبة ،دراسة اجتماعية ميدانية ،مكتبة األقبلو -مصرية ،القاىرة ،مصر.
 .8عايد عواد الوريكات - )2008( ،نظريات علم اعبريبة ،دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،ط.1.
 .9عبد اهلل أضبد عبد اهلل اؼبصرايت( ،ب.ت - ).يف اجتماعيات اعبريبة كاالكبراؼ -قراءة اجتماعية معاصرة يف النظريات اؼبفسرة للجريبة كاالكبراؼ،
موقع اؼبنشاكم للدراسات كالبحوث.
 .10علي مانع - )1996( ،جنوح األحداث كالتغَت االجتماعي يف اعبزائر اؼبعاصرة – دراسة يف علم االجراـ اؼبقارف -ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،
الساحة اؼبركزية ،بن عكنوف ،اعبزائر.
 .11فتحي حسُت عامر - )2006( ،جرائم األسرة ..بداية االهنيار .مركز اغبضارة العربية ،ط ،1.ؾبلة العلوـ االجتماعية :الكتب االجتماعية ،القاىرة.
 .12فوزية عبد الستار - )1985( ،مبادئ علم االجراـ ،الناشر (غَت ؿبدد) ،ط.5.
 .13ؿبمد غبارم كؿبمد سالمة( ،د.ت - ).مدخل عالجي الكبراؼ األحداث "العالج اإلسالمي كدكر اػبدمة االجتماعية" ،ط ،1.اؼبكتب اعبامعي
اغبديث ،القاىرة ،مصر.
 .14معن خليل العمر - )1998( ،علم اؼبشكالت االجتماعية  ،دار الشركؽ للنشر ،عماف ،ط.1.
 .15معن خليل العمر - )2005( ،التفكك االجتماعي ،دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،ط.1.
 .16ميشيل ماف - )1994( ،موسوعة العلوـ االجتماعية ،ترصبة :عادؿ اؽبوارم ،مكتبة الفالح ،اعبزائر.
 .17ىادية العود البهلوؿ - )2009( ،جرائم النساء من خالؿ باب " أخبار اعبريبة" يف أىم الصحف اليومية يف تونس ،ؾبلة علوـ إنسانية ،السنة
السادسة :العدد  ،41ربيع .2009
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الخيانة الزوجية االلكترونية (األسباب واآلثار) من منضور نفسي اجتماعي
د .طالح مختاري نصيرة
جامعة مولود معمري  /كلية العلوـ اإلنسانية واالجتماعية
E-mail : talah_nacera@yahoo.fr

ملخص
انتشرت ظاىرة اخليانة الزوجية عرب اإلنًتنت مؤخراً يف اجملتمعات العربية واليت باتت هتدد أمن واستقرار العائالت اجلزائرية،
حيث ازدادت مع زيادة استخداـ اإلنًتنت لتربز لنا واحدة من أخطر ادلشكالت اليت ال يقتصر تأثريىا على ربطيم البناء النفسي
السليم للفرد بل تصبح من أكرب ادلهددات للتماسك األسرى بشكل خاص والتماسك االجتماعي بشكل عاـ ،وعليو جاء
موضوع البحث احلارل عن اخليانة الزوجية االلكًتونية للوقوؼ عند اىم اسباهبا ،واثارىا وكذا التوصل لبعض االقًتاحات للحد من
ىذه الظاىرة وسلاطرىا.
 -الكلمات المفتاحية :اخليانة ،العالقة الزوجية ،الشبكة االلكًتونية ،اخليانة الزوجية االلكًتونية.

Infidélité conjugale électronique (causes et effets) d'un point de vue psychosocial

Résumé
Le phénomène de l'infidélité conjugale s'est récemment propagé par Internet dans
les sociétés arabes, ce qui menace la sécurité et la stabilité des familles algériennes. Les
détenus en particulier et la cohésion sociale en général, et en conséquence, le sujet de la
recherche actuelle sur l'infidélité conjugale électronique en est venu à déterminer ses causes
les plus importantes et ses effets, ainsi qu'à proposer quelques suggestions pour réduire ce
phénomène et ses risques.
- Mots-clés : infidélité, relation conjugale, réseau électronique, infidélité électronique.
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مقدمة
انتاب اجملتمع الدورل بصفة عامة ،واجملتمع العريب بصفة خاصة ،واجملتمع اجلزائري على وجو التحديد رلموعة من التحوالت
االجتماعية ،واالقتصادية اليت أصابت البنية االجتماعية بأنساقها الثقافية ،والقيمة ادلختلفة ،واتسمت ىذه التحوالت بسرعتها،
حيث أف اجملتمع اجلزائري دل يستطع استيعاهبا ،واحتوائها فنتج عنها آثاراً سلبية أصابت البنية اجملتمعية متمثلة يف نسق القيم
االجتماعية ،والشخصية اجلزائرية ،وصلم عنها العديد من الظواىر االجتماعية ادلصاحبة ذلذه التحوالت ،ومنها ازدياد معدالت
الفقر ،والبطالة ،واجلردية العائلية ،وانتشار التفكك األسرى ،اخليانة الزوجية...اخل.
عليو ال يوجد شبة شك يف أف اخليانة الزوجية عامة وبصفة خاصة على األنًتنت يف سلتلف اجملتمعات يف العادل تأخذ
أشكاال وصورا سلتلفة ،لكن انتشار وسائل االتصاؿ احلديثة او ما بات يعرؼ دبواقع التواصل االجتماعي ،مثل فيسبوؾ ،وتويًت
وواتساب وسكايب وغريىا من الوسائل ،سامهت من وجهة نظر الكثريين يف تفشي الظاىرة نظرا الف البعض يرى يف تلك الوسائل
تسهيال إلقامة عالقات عرب ىذه ادلواقع بني اجلنسني ىذا وتعد اخليانة من أخطر ادلهددات اليت هتدد احلياة الزوجية واألمن العائلي،
فإذا وق عت الزوجة يف اخليانة تصبح رلرمة يف حق نفسها واسرهتا واجملتمع ككل واذا خاف الزوج فهو كذلك رلرـ يف حق نفسو
واسرتو ورلتمعو بل أف اخليانة سبب رئيسي لفشل الزواج وانتهائو و اذا انتشرت اخليانة يف اجملتمع تنتشر الضغائن والفضيحة
االجتماعية ومن آثارىا الصحية انتشار األمراض كاذلربس والسيالف والزىري وااللتهاب التناسلي ،والتهاب الكبد واإليدز .ومن
آثارىا النفسية القلق واالكتئاب واالضطرابات النفسية كالشك بني األزواج والزوجات وابنائهم وشيوع مشاعر اىانة الشرؼ
والرجولة واحلياء وقد تؤدى يف غالب االحياف اذل اهنيار األسرة وتفككها كمقدمة االهنيار اجملتمع.
فقد انتشرت ظاىرة اخليانة الزوجية عرب اإلنًتنت مؤخراً يف اجملتمعات العربية رغم أهنا دل تكن من قبل سبثل ظاىر يفصح
عنها مرتكبيها بسبب ظروؼ اجملتمع ،وأخذت اخليانة الزوجية أشكاالً عدة كاف آخرىا اخليانة اإللكًتونية اليت باتت هتدد أمن
واستقرار العائالت اجلزائرية ،بسبب التطور التكنولوجي واالنفتاح الكبري الذي نعرفو يف سلتلف أنظمة االتصاالت ،بفضل اجليل
الثالث ،أو حىت االلكًتونيات اليت باتت تغزو األسواؽ؛ حيث أصبحت اخليانة على (نقرة زر) ،فاخليانة الزوجية اليت مست سلتلف
اجملتمعات دبا فيهاً رلتمعنا ،فهي أمر منبوذ ومكروىاً يف بناء وكياف األسرة بالدرجة األوذل ،وأثرت سلبا لدى معظم األفراد إف دل
نقل كلهم ،فهي ظاىرة اجتماعية سلبية موجودة يف سلتلف اجملتمعات لكنها زبتلف من رلتمع آلخر حسب النظم والسنن
األخالقية ادلفروضة وتنشأ لوجود خلل ما يف العالقة الطبيعية اليت تربط بني األزواج بسبب بعض السلبيات فتؤدى إذل زعزعة النظاـ
األسرى وتفكيكو ،والذي ازداد مع زيادة استخداـ اإلنًتنت وأدى إذل إجياد ربدي جديد للزواج :متمثل يف اخليانة على اإلنًتنت.
وىي سبتد لتربز لنا واحدة من أخطر ادلشكالت اليت ال يقتصر تأثريىا على ربطيم البناء النفسي السليم للفرد بل تصبح من أكرب
ادلهددات للتماسك األسرى بشكل خاص والتماسك االجتماعي بشكل عاـ (بشرى عناد مبارؾ وحامت جاسم عزيز،2015 ،
ص .)657فغرؼ الدردشة أثرت على العالقة بني الزوجني داخل األسرة ،وذلك بسبب ىروب األزواج والزوجات أثناء وجود
خالفات بينهما ،إذل البحث عن نوع جديد من العالقات عرب شبكة اإلنًتنت ،وىذه خصوصا العالقات ىي أشبو بضربة احلظ،
قد زبرج بعالقة جديدة ومفيدة على ادلستوى االجتماعي ،أو خبسارة فادحة عندما تصطدـ بأولئك الذين يبحثوف عن العالقات
غري ادلشروعة على شبكة اإلنًتنت ،لتظ هر لنا اخليانة اليت تعد واقع جديد يف ازدياد يسهل اعتماد اخليانة الزوجية ،جراء تلبية
االحتياجات والتخيالت اجلنسية يف سياقات أخرى من وراء ظهر الشريك .ىذا وقد فقدت كثريا من الزوجات الثقة يف الشريك
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النشط جنسيا على شبكة اإلنًتنت ،و اليت ذلا تأثري نفسى ضار على كل من :شخصية اخلائن ،وشخصية ادلخوف) ،فادلشكلة
تعترب موقف أو وضع يؤدى إذل اهنيار االسرة (نعمة زلمد السيد عناين2013 ،ـ ،ص.)3
لقد اقتحم العلماء دراسة اخليانة الزوجية االلكًتونية سواء كانت خيانة الرجل أو خيانة ادلرأة ألهنا أصبحت حقيقة ال جيب
ذباىلها ،بل جيب الع مل على حبثها وربليلها ،وعليو جاء موضوع البحث احلارل عن اخليانة الزوجية االلكًتونية للوقوؼ عند اىم
اسباهبا ،واثارىا وكذا التوصل لبعض االقًتاحات للحد من ىذه الظاىرة وسلاطرىا.
 أهمية الموضوع -1االنتشار النسيب دلشكلة اخليانة الزوجية عرب األنًتنت يف السنوات األخرية وزيادة أثرىا السليب على األسرة عامة
 -2أف اخليانة الزوجية عامة سبثل مرض اجتماعي مدمر ليس فقط لكياف األسرة وامنا ايضا لبنية اجملتمع.
 أهداف الدراسة-1
-2
-3
-4

ربديد أسباب خيانة الزوجية عرب األنًتنت.
ربديد األبعاد ادلستحدثة يف اخليانة الزوجية عرب االنًتنت.
ربديد اآلثار ادلًتتبة على اخليانة الزوجية عرب االنًتنت.
زلاولة التوصل اذل مقًتحات للتخفيف من مشكلة اخليانة الزوجية عرب اإلنًتنت.

 مفهوم الخيانة الزوجية عبر األنترنتاخليانة بادلفهوـ العاـ ىي سلالفة احلق وادلواثيق والعهود سراً ،واخليانة يف الزواج دبفهومها ادلتداوؿ ،تعين الدخوؿ يف عالقة
جنسية مع شخص آخر غري الزوج أو الزوجة .إال إف مفهوـ اخليانة الزوجية خيتلف نسبياً من شخص ألخر فقد ذىبت آراء
البعض إذل إنو ال يشًتط وقوع عالقة جنسية مع شخص أجنيب حىت تسمى خيانة زوجية بل ديكن للخيانة إف تتم بعدـ غض
البصر عن األجنيب والنظر إليو بشهوة أو مصاحبة فرد من اجلنس األخر ،وذىبت آراء أخرى إذل أف إفشاء األسرار اليت تقع بني
الزوجني تدخل ضمن خيانة األمانة الزوجية ،كما أنو ديكن للخيانة أف تتم عرب وسائل االتصاؿ احلديثة من ىواتف نقالة ومواقع
الدردشة والفيسبوؾ والتويًت اليت غالبا ما تركز على مواضيع اجلنس والعاطفة ،وقد يعترب البعض حديث زوجتو مع أحد خارج علمو
ىو خيانة ،وقد يعترب البعض استخداـ الزوجة لشبكة اإلنًتنت دوف علمة ىي خيانة أيضا ،واخليانة اإللكًتونية تكوف باستخداـ
التكنولوجيا اإللكًتونية خليانة الطرؼ اآلخر.
اخليانة الزوجية عرب اإلنًتنت ىي عالقة رومانسية  /أو جنسية مع شخص آخر غري الزوج ،والذي يبدأ مع جهة اتصاؿ
عرب اإلنًتنت ،ويتم االحتفاظ هبا بشكل رئيسي من خالؿ احملادثات اإللكًتونية اليت ربدث من خالؿ الربيد اإللكًتوين وغرؼ
الدردشة ،وينصب الًتكيز على العملية اليت يدخل األفراد ادلتورطني بالفعل يف عالقة ملتزمة تسعى إذل أف تشارؾ يف وقت واحد
الكمبيوتر ،واالتصاالت التفاعلية مع أفراد من اجلنس اآلخر (زلمد سيد وهتاين السادل ،2011،ص.)3
عموما ديكن تعريف اخليانة الزوجية عرب اإلنًتنت بأهنا بإقامة عالقة غري شرعية مع طرؼ آخر غري الزوج /الزوجة عرب
اإلنًتنت ،تًتاوح ما بني كلمات الغزؿ ،أو احلديث ادلسموع ،وادلشاىدة ادلباشرة عن طريق اإلنًتنت ،وصوال إذل اللقاء احلقيقي يف
الواقع ،والذي قد يصل يف بعض األحياف إذل إقامة عالقة غرامية ،وردبا عالقة زلرمة شرعا.
 -الرابط:

https://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf
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 أسباب الخيانة الزوجية االلكترونية األسباب المشتركة للخيانة الزوجية عبر االنترنت الفراغ العاطفي :إف إمهاؿ الشريك وانشغالو الدائم ،جيعل الطرؼ اآلخر ينصرؼ اذل زلاولة اشباع رغباتو العاطفية واجلنسية عرباإلنًتنت.
 إف غزو الشبكة العنكبوتية دلعظم البيوت ساىم يف تدمري السعادة وادلفًتض اف تقوـ على احملبة وااللفة بني افراد األسرة واحلواراليومي واحلميمية ،الزوجية.
 ضعف الوازع الديين. ادللل الزوجي والفتور العاطفي بني الشريكني. العودلة ونشر "مشروع الزنا" بني الشعوب. قلة اإلثارة واجياد بديل متمثل يف الشريك اإللكًتوين. الثقافة االجتماعية اليت تساعد على عدـ الصدؽ يف القوؿ والفعل. اتاحة وسائل التقنية احلديثة (جهاز ادلوبايل ،الكمبيوتر ،وغريه من تقنيات العصر) اليت اسهمت يف نشوء نوع جديد من اخليانات. كما أف ىناؾ الكثري من األسباب األخرى ،اليت تربر للشخص إقامة عالقات غري مشروعة ،مثل إقناع نفسو أف شخصيتو عرباإلنًتنت غري معروفة ،وأف عالقاتو ىي عالقات عابرة ولن تؤثر على شريك حياتو ،كما يوىم نفسو أف ىذه العالقات غري
زلرمة شرعا.
 وقد ترى بعض السيدات أف العالقات عرب اإلنًتنت ىي جملرد "رد الصاع للزوج" الذي لو عالقات نسائية عرب اإلنًتنت. عدـ احًتاـ الشخص لذاتو أو للشريك اآلخر. الطالؽ العاطفي :فإذا دل يستطع الزوجاف اف يسقيا جذور ادلودة والرضبة تتأثر العالقة بينهما ،شلا يضر باألبناء ،كما أف ىذهاحلالة من الصمت والفتور العاطفي تؤجج الكثري من ادلشاعر ادلتضاربة بني خوؼ من خيانة الزوج أو الزوجة.
 سوء االختيار ألحد الزوجني أو البداية اخلاطئة. كما أف ىناؾ شبة أسباب مشًتكة للخيانة الزوجية عرب األنًتنت منها الفشل يف ربقيق تواصل جيد مع الطرؼ اآلخر. االختالط اإللكًتوين احملرـ. االضطرابات النفسية. عدـ التوازف. سوء االختيار الزواجي. غياب الضمري واخلوؼ من اهلل. سوء التنشئة االجتماعية. الغزو اإلباحي. األنانية وحب الذات. غياب الًتاحم وادلودة بني الزوجني.النزعة اإلجرامية. التجرؤ على ادلعصية (سناء احلايف ،2014 ،ص.)3 طاحل سلتاري نصرية ،اخليانة الزوجية االلكًتونية (األسباب واآلثار) من منضور نفسي اجتماعي .كتاب أعماؿ للملتقى العلمي الوطين األوؿ بكلية العلوـاإلنسانية واالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .78-70
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 أسباب خيانة الزوج لزوجته إتاحة االنًتنت :الذي سهل من اقامة عالقات غرامية غري شرعية قد تسبب االنفصاؿ بني الزوجني. اإلدماف اجلنسي وىو ولع مستخدـ األنًتنت بادلواقع اإلباحية وغرؼ الدردشة.غموض حدود ومعادل احلق يف احلرية اجلنسية لألفراد وما ىي القيود اليت زبضع ذلا شلارسة ىذه احلريةوجود فراغ تشريعي لتجرمي ما يتم من عرض فاضح واإلعالف عن البغاء عرب شبكة اإلنًتنتالتهوين من اخليانة واعتبارىا نوع من اللهو والتسلية وكسر ادللل .امهاؿ الزوجة لزوجها  :حيث الزوجة أمهلت زوجها ،وانشغلت بالطبخ وتنظيف البيت ومتابعة األطفاؿ ،وال وقت لديها للحبوالعواطف
انعداـ الزوجية دبعناىا احلقيقي.خلو احلياة الزوجية من معانيها السامية كالعطاء ادلشًتؾ وادلشاركة وادلرح والتسامح وتقاسم ادلسؤوليات والثقةالفراغ  :سواء كاف فراغا عاطفيا أو فراغ الوقت أو فراغ العقل والقيم واألخالؽ . غياب العاطفة بني الزوجني من األسباب فتخلو العالقة الزوجية بعد مرور الوقت من كلمات احلب والغراـ وادلدح والغزؿوالتقدير ،فيبحث كل منهما عن طرؼ جديد يعوض ما يشعر بو من نقص يف ذلك اجلانب ادلهم جدا يف احلياة الزوجية والذي
وصفو اهلل سبحانو وتعارل بادلودة والرضبة
تربير الزوج اخليانة لنفسو من خالؿ القوؿ  :اهنا ال تفهمين ،لقد تغريت كثريا ،او بأنو ال يستطيع السيطرة على نفسو ،او زواجويف سن مبكرة أو أنو أخطأ يف اختيار الزوجة ادلناسبة ...،اخل لتسويق قرار جلوئو العاطفي للخارج "اخليانة ".
كما اف ىناؾ شبة أسباب تؤدى إذل اخليانة الزوجية اإللكًتونية منها :ضعف اإلدياف والدين-التطلع اذل الكماؿ وىذا الكماؿ
يستحاؿ وجوده الف لكل انساف نقص يف جانب معني –عيوب الزوجة-خلل يف االحتياجات الشخصية واإلنسانية لدى الزوج-
إقناع الزوج لنفسو أف شخصيتو عرب اإلنًتنت غري معروفة-التسلية-وجود الفراغ-إدماف اجللوس أماـ الكمبيوتر لفًتات طويلة-
مواكبة العصر احلديث يف اشباع الرغبات الغري مشروعة-غياب الرقابة اجملتمعية على األنًتنت-استخداـ الصوت والصور بتقنية
عالية أدى إذل تطور آليات ووسائل اخليانة اإللكًتونية ،فأبسط األشكاؿ كفتح إدييل إباحي قد جير ضعيف النفس إذل عادل ال
منتهي من اخليانة اإللكًتونية ،عدـ احًتاـ الزوجة لزوجها وعدـ تقديرىا لو ،وعدـ شعورىا برغباتو وميولو سواء الفكرية أو العاطفية
أو اجلنسية ،دفع ادلرأة اف ذبعل من زوجها زلط سخرية أو نقد مستمر أو تسخر من تصرفاتو أو تنتقده بشدة أو أهنا زبرج
دبشاكلهما ادلشًتكة خارج إطار حياهتما ،الربود اجلنسي ،عدـ ربقيق االشباعات اجلنسية ادلتوقعة ،ادللل الزوجي ،عدـ الرضا
الزواجي ،معاجلة النواقص النفسية ،اذلروب من ادلسئولية ،انانية الزوج-اكتساب سلوؾ اخليانة من اسرة ادلنشأ)وجيو الصقار
 ،2016ص.)2
 أسباب خيانة الزوجة لزوجهاىناؾ أسباب أخرى وتسمى بالدوافع العارضة أو ادلؤقتة وزبتلف من الرجل اذل ادلرأة فالدوافع ادلؤقتة خليانة ادلرأة ىي:
 النزوة. رفقاء السوء. ادلعاملة السيئة من جانب الزوج. -الرابط:
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 عدـ احًتاـ الزوجة أو اعطائها حقوقها الزوجية يف ادلعاشرة. االنتقاـ بسبب خيانة الرجل أو الزوج بأخرى. افتقاد عنصر احلب واحلناف والعاطفة. غيا ب الزوج باستمرار بالنسبة للمتزوجات شلن عملو معرض للسفر ادلتوارل لبلده ،وىو ما يعكس ضعف رقابة األىل رغم تغيبالزوج عن البلد
 اشباع احلاجة اذل التسلية للهروب من مشكالت احلياة اليومية ومنغصاهتا (عبد الرضبن حسن زلمد  ،2014 ،ص.)11كما اف ىناؾ شبة اسباب خليانة الزوجة لزوجها ،غياب الضمري وخشية اهلل -.ميزة السرية وامكانية االسم ادلستعار-.
اخللل النفسي واضطرابات الشخصية - .خلل يف سلم االحتياجات لتقدمي وتضخيم احلاجات اجلنسية والعاطفية - .ربقيق
مكاسب مادية - .اجلفاؼ العاطفي واحلرماف من اإلشباع الزوجي - .استحداث األنًتنت آليات جديدة وسهولة ورخص تكلفتها
شلن استتبعو استحداث حاجات جديدة من احلاجة للتواصل االفًتاضي والعالقات االفًتاضية.
 اآلثار المترتبة على الخيانة الزوجية عبر األنترنت الشعور بالذنب :حيث توجد عالقة ارتباطيو ذات دالة إحصائية بني االضلرافات اجلنسية وكل من القلق والشعور بالذنب. الطالؽ :فقد صدرت خيانة الزوج لزوجتو عرب اذلاتف واإلنًتنت " أو ما تسمى اخليانة الزوجية اإللكًتونية " أكثر أسبابالطالؽ بني األزواج.
 انتشار األمراض الصحية جراء ربوؿ اخليانة االفًتاضية اذل خيانة واقعية ولذا ينظر لالضلرافات اجلنسية )البغاء والزنا) كمشكلةصحية حيث يالزـ وجود مثل ىذه االضلرافات ظهور األمراض التناسلية اليت يقوؿ عنها البعض انو كولريا مركبة .شلا يساعد
على انتشار األمراض اجلنسية اليت عجز الطب عن عالجها مثل مرض اإليدز الذي يسببو فريوس من أضعف ما خلق اهلل
سبحانو وتعارل ،ومرض الزىري شلا يكلف اجملتمع كثريا من األمواؿ الطائلة يف زلاولة الوصوؿ إذل عالج ىذه األمراض اليت هتدد
سالمة اجملتمع.
 خلل يف تنشئة األبناء واحتمالية اضلرافهم :فاألسرة وىي مصدر األمن واالستقرار قد تكوف يف بعض األحياف مصدر ادلشكالتاليت تؤدي إذل اضطراب األطفاؿ واضلرافهم عن السلوؾ القومي ،إذ أف شبة عالقة بني ادلناخ األسري واألمناط السلوكية الصادرة
عن أفرادىا.
 إصلاب اطفاؿ بطريقة غري شرعية جراء العالقات الناذبة عرب اإلنًتنت. االنفصاؿ أو االنتحار أو القتل :فبدراسة قصص اخليانة الزوجية وجد اهنا سبثل ادلكاف األوؿ من ىذه األسباب اليت تؤدى إذلاالنفصاؿ أو االنتحار ،أو القتل (صبيل عبد الباقي عبد الوىاب الصغري ،2015 ،ص.)2
كما أف ىناؾ شبة سلاطر تًتتب على اخليانة الزوجية اإللكًتونية عرب األنًتنت منها الطالؽ والتفكك األسرى - .الفوضى
األخالقية - .تفكيك اجتماعي - .جرائم قتل - .تغييب عن قضايا اجملتمع – .انتحار - .أمراض نفسية...اخل.
 الخيانة الزوجية اإللكترونية من المنظور الدينيحوؿ رأي الدين يف مثل تلك العالقات يقوؿ د .زلمد الشحات اجلندي "أستاذ الشريعة جبامعة األزىر ،وعضو رلمع
البحوث اإلسالمية" اإلنًتنت كأي وسيلة أخرى قد تستخدـ يف اخلري والطاعة ،أو يف ادلعصية والضالؿ ،واإلسالـ يرفض تكوين
 طاحل سلتاري نصرية ،اخليانة الزوجية االلكًتونية (األسباب واآلثار) من منضور نفسي اجتماعي .كتاب أعماؿ للملتقى العلمي الوطين األوؿ بكلية العلوـاإلنسانية واالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .78-70
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مثل ىذه الصداقات عرب تلك الوسائل آلهنا تؤدي إذل الوقوع يف احملظورات ،وهتدـ البيوت وتنتهك األعراض ،واحلرمات كما أف
اإلنًتنت تنعدـ فيو الرقابة على احملادثات اليت تتم عرب الشبكة ،واليت ذلا حكم خلوة الرجل بادلرأة األجنبية عنو ،وقد هنى اإلسالـ
عن ذلك ربصينًا ذلا من الشيطاف ،ويف ىذا يقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم (من كاف يؤمن باهلل واليوـ اآلخر فال خيلوف بامرأة
ليس معها ذو زلرـ منها فإف ثالثهما الشيطاف) كما أف التواصل عرب اإلنًتنت مع امرأة أجنبية بالصوت والصورة يتضمن النظر،
وقد اعترب النيب صلى اهلل عليو وسلم النظرات من أحد اجلنسني إذل اآلخر زنا فيقوؿ احلديث الشريف( :العيناف تزنياف ،وزنامها
النظر).
 الخيانة الزوجية االلكترونية من منضور نفسياخليانة الزوجية دبجتمعنا ،ازبذت شكال إلكًتونيا يف عادل افًتاضي ،وىي تدؽ ناقوس اخلطر أماـ االرتفاع ادللحوظ
ألعداد من ديارسوف ىذا النوع من اإلدماف الذي يشبو ،حسبها ،اإلدماف على ادلخدرات سواء يف البيوت أو أماكن العمل ،مؤكدة
بأف ىذين النوعني من اإلدماف ذلما نفس األعراض من الشعور بالذنب والتبعية إذل عدـ القدرة على كبح النفس والتوقف عن
ادلمارسة والركض أماـ نشوة ومهية مدمرة.
إف اللجوء إذل اخليانة االفًتاضية اليت تعتمد أساسا على اخلياؿ والوىم أكثر من الواقع ،عملية تعويضية دلا يعانيو الزوج أو
الزوجة من فراغ أو نقص يف جانب معني من عالقتو بالطرؼ اآلخر ،خاصة فيما يتعلق باحلناف واالىتماـ وكذا النقص يف
العالقات احلميمية ،مشريا إذل أهنا تبدأ بدافع الفضوؿ والرغبة يف اذلروب من الواقع ،مث يتعود عليها الشخص إذل أف يدمنها .وقد
تعكس ،حسبو ،يف حاالت كثرية إصابة ىذا ادلدمن ،دبشاكل جنسية ،مثل العجز اجلنسي أو سرعة القذؼ.
 الخيانة الزوجية االلكترونية من منضور قانونييدؽ اختصاصيوف اجتماعيوف وصبعيات مدنية ناقوس اخلطر من آثار
إف اجلزائر كغريىا من البلداف العربيّة احملافظةّ ،
الشبكات االجتماعيّة ادلتسبّبة خبراب البيوت.
إف ظػػاىػ ػػرة اخليانة الزوجيّة ىي يف األساس غريبة على اجملتمع اجلزائري ،بسبب الطّابع احملافظ الّذي بدأت زبًتقو تدرجييّاً
تعج دبعاجلة مئات
تقنيات التواصل االجتماعي ،وزبتصر «دلن بنفسو مرض» ادلسافات لتغذية نزواتو العابرة ،إذ أصبحت احملاكم ّ
الصعب ج ّداً إثباهتا
القضايا سنويّاً ،الّيت تنتهي غالباً بالطّالؽ أو اخللع أو إدانة ادلتّهم يف حاؿ توافر القرائن ادلثبتة للجرـ .لكن من ّ
قانونيّاً إذا رفعت قضايا أماـ احملكمة.
احملرمات) ،فال تتوافر حىت اآلف دراسة اجتماعية ونفسية رمسية زللية
ومع أ ّف الظّاىرة مسكوت عنها وتُع ّد من التّابوىات ( ّ
حوؿ تأثري الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل االجتماعي على التماسك األسري ،فالقانوف اجلزائري ال يعًتؼ باخليانة اإللكًتونيّة،
الزناّ ،أما من الناحية القانونيّة،
لعدـ وجود شرط التلبّس من طرؼ السلطات القضائيّة أو الضبطيّة .فاخليانة ىي فرع من فروع ّ
ادلتزوجوف.
فيُعاقَب فقط ّ
ادلادة  339من قػانوف العقوبات القاضية باحلبس من
ّأما غري ادلتزوجني ،فتُذكر عقوباهتم ضمن باب الفاحشة .وبالتّارل ،فإ ّف تطبيق ّ
لكل زوج خائن مع إثبات اخليانة ،أمر مستحيل.
سنة إذل سنتني ّ
فاألمر صػػعب بالنّسبة إذل إثبات جردية الزنا واخليانة الزوجيّة يف العادل الواقعي ،فما بالك باالفًتاضيّة.
 -الرابط:
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وتساىم مواقع التواصل االجتماعي وعلى رأسها الفايسبوؾ يف انتشار اخليانة الزوجية ،خاصة وأهنا ساعدت بشكل كبري
على توسيع رلاؿ التعارؼ وربط العالقات بني األشخاص يف الواقع واألصدقاء يف عادلهم االفًتاضي ،حىت وصف البعض ىذه
التكنولوجيات بأهنا أداة للخيانة الزوجية ،وبادلقابل ىناؾ من جيد ىذا األمر مبالغا فيو مع اعًتافهم بواقعية الطرح.
وإذ زبتلف أسباب الطالؽ وتتعدد يف رلتمعنا الذي ظل يوصف باحملافظ إذل وقت ليس بالبعيد ،ويرجع عدد من
احملامني أسباب الطالؽ إذل عوامل متعددة ،فبعضها ناتج عن غياب الراحة النفسية بني األزواج وأخرى تعود إذل تفاقم ادلشاكل
والعجز عن حلها ،وأسباب أخرى كانت وراء تفكك األسرة اجلزائرية لفًتة طويلة ،لتُضاؼ إليها مؤخرا تكنولوجيات العصر وما
أورثتو من مضار ومساوئ على األسرة اجلزائرية تسببت يف تفككها ،خاصة وأهنا سهلت اخليانة وبسطتها وجعلت ما كاف صعبا
ومستحيال داخال يف اإلمكاف بأبسط الوسائل ،حىت أصبحت الزوجة تشك يف زوجها وىو بادلقابل يشك يف دخوؿ زوجتو بعالقة
مشبوىة ،خاصة بعدما بات اجلميع قادرا على فتح حساب على “الفايسبوؾ” ،وىي نار الشك اليت أشعلتها ادلواقع االجتماعية
بني األزواج ،وىذا ما حيدث حسب اخلرباء إذا ما توفرت أسباب أخرى كالبحث عن الكماؿ العاطفي خارج احمليط األسري،
لكسر “ادللل” الذي دخل حياة البعض ،أو االىتماـ دلن يفتقده.
وال ينكر أىل االختصاص هتديدات “الفايسبوؾ” على األسرة اجلزائرية الذي بات خطرا زلدقا باستقرار األسرة إذا
أسيئ استعمالو طبعا ،حيث كشف سلتص يف القانوف أف واحدة من بني ثالث حاالت طالؽ تعود إذل اكتشاؼ “اخليانة
الزوجية”  ،خاصة بعدما باتت مذكرات الطالؽ اليت يتقدـ هبا األزواج بسبب اكتشاؼ اخليانة الزوجية عن طريق ىذا ادلوقع مألوفة
يف احملاكم اجلزائرية ،ودل تعد باألمر الغريب ،خاصة وأهنا زادت من نسبة حاالت اخليانة الزوجية .
ويستغل البعض إمكانية فتح حساب فايسبوؾ باسم مستعار للتأكد من مدى وفاء الشريك وعدـ دخولو يف عالقات
مشبوىة ،وىو حاؿ زوج حاوؿ التأكد من الشك الذي ساوره خبصوص خيانة زوجتو لو ،فقاـ بفتح حساب جديد لو باسم
مستعار ،ومعلومات غري صحيحة .وأضاؼ زوجتو على قائمة األصدقاء ،فحاوؿ التقرب منها دوف الكشف عن ىويتو دلعرفة مدى
صواب شكوكو ،والصدمة كانت عنيفة عليو بعدما وقعت الزوجة بعد فًتة وجيزة يف فخو ،وتأكد من خاللو أهنا قادرة على اخليانة،
وأصبحت تبادلو احلديث وحىت الغراـ دوف معرفة أنو زوجها ،ويف بعض احلاالت ىناؾ بعض السذج الذين جيعلوف من تعليق
الشريك على الصور اليت نشرهتا إحداىن أو إضافتو لصديقة دبثابة خيانة تستدعي الطالؽ ،كما يوجد نوع آخر من ادلشاكل
خيلقها ىذا ادلوقع ،إذ يورل البعض أمهية كربى ذلذه ادلواقع ،شلا جيعلو ينشغل بصفحتو اخلاصة أكثر من شريك حياتو ،ويقضى
ساعات يف التواصل عربىا ،بالتارل يؤثر على نوعية احلياة مع الشريك وباقي أفراد األسرة ،ومع الوقت يتحوؿ التواصل االجتماعي
إذل إدماف يهدد الكثري من البيوت بالدمار ،خاصة بعدما يدخل أحد األطراؼ يف أحاديث مشبوىة ،وفور اكتشافها ،يصفها
الطرؼ اآلخر باخليانة الزوجية الصرحية ،وىو ما يدخل يف مسببات الطالؽ احلديثة واليت أحدثها االستعماؿ والفهم اخلاطئ دلواقع
التواصل االجتماعي.
 اقتراحات البحث نشر الثقافة الدينية اليت تقدس الرابطة األسرية وربرـ األشكاؿ األخرى من العالقات عرب الوسائط التعليمية والعادلية. حظر بث ادلوضوعات واألفالـ وادلسلسالت اليت تشجع وجود عالقات للمرأة عامة وادلتزوجة خاصة سواء أكانت ىذهالعالقات افًتاضية عرب االنًتنت أو واقعية.
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 ذبرمي إنشاء مواقع إباحية وصفحات على مواقع التواصل االجتماعي اي وضع تشريعات تتناسب مع األوضاع ادلتجددة لتجارةاجلنس احمللية والعابرة للحدود.
 التأكيد على ضرورة تفعيل عمليات التنشئة االجتماعية احلديثة اليت تزيد من احلصانة األخالقية لإلنساف من مرحلة الطفولةوصوال دلرحلة الشباب عن طريق الًتبية ادلستمرة.
 تغليظ العقوبات القانونية على جرائم اخليانة الزوجية بكافة أنواعها. خاتمةادلتزوجوف ،ويفتحوف من خػػالذلا سرياً ومواضيع مع أشخاص غرباء ،سبثّل هتديداً
إ ّف الدردشة اإللكًتونيّة اليت يُقػػدـ عليها ّ
ٍ
يربر بعضهم .إذ
حقيقيّاً للحياة األسريّة .ففي ىذه احلالةَّ ،
تتحوؿ الدردشة إذل عامل ىدـ وليس باباً من أبواب تبادؿ اآلراء مثلما ّ
الصداقة بني الذكر واألنثى ،وبناء عالقة عرب اإلنًتنت يف رلتم ٍع زلافظ ،وخصوصاً بالنّسبة إذل
يصعب احلديث عن ٍ
نوع من ّ
ادلتزوجني.
ّ
وتؤدي إذل تفجري األسرة واهنيار
إ ّف سوء استخداـ الوسائل التكنولوجيّة احلديثةّ ،أدى إذل انعداـ احلوار األسري ّ
خاصة بأكثر من  37مليوف رجل وامرأة ،وىم أزواج وزوجات ديارسوف
العالقات الزوجيّة ،وزعم قراصنة إنًتنت أ ّف لديهم بيانات َّ
اخليانة عرب ادلوقع ادلعروؼ بادلواعدة.
ال َّ
ادلعمقة واحللوؿ لتفاديها،
بد من دراسة أسباب وخلفيَّات ظاىرة اخليانة ّ
الزوجيَّة االلكًتونية ،عرب وضع ال ّدراسات ّ
الزوجيَّة ،وغريىا من ادلشاكل االجتماعيّة
وربرؾ اجلهات ادلدنيّة واالجتماعيّة الفاعلة ،بغية ربصني اجملتمع من ىذا النوع من اخليانة ّ
ّ
واإلنسانيّة الّيت تعصف دبجتمعات اليوـ ،وهت ّدد بنيتها وسباسكها ووجودىا.
 -قائمة المراجع

 .1بشرى عناد مبارؾ وحامت جاسم عزيز - )2015( ،ادلنظور (النفسي -االجتماعي) للخيانة الزوجية "دراسة ربليلية" ،كلية الًتبية ابن رشد للعلوـ
االنسانية ،جامعة بغداد ،رللة األستاذ ،العدد .1
 .2نعمة زلمد السيد عناين - )2013( ،زلافظة اجليزة ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب ،جامعة القاىرة.
 .3زلمد سيد وهتاين السادل - )2016( ،خيانة زوجية يف غرؼ الدردشة ،ادلملكة العربية السعودية ،مؤسسة ادلدينة للصحافة والنشر ،ادلدينة.
 .4سناء احلايف - )2014( ،اخليانة الزوجية عرب االنًتنت والدوافع ،اليمن ،احلقيقة ،العدد .2014/2 ،1321
 .5وجيو الصقار - )2016( ،مواقع التواصل االجتماعي الباب السهل للخيانة الزوجية ،القاىرة ،األىراـ ،العدد  ،47142السنة الرابعة عشر.
 .6عبد الرضبن حسن زلمد - )2014( ،اخليانة الزوجية وطرؽ الوقاية منها ،الطبعة األوذل ،القاىرة ،دار احلضارة للنشر والتوزيع.
 .7صبيل عبد الباقي عبد الوىاب الصغري - )2015( ،اجلرائم الناذبة عن احلاسب اآلرل واألنًتنت ،ادلؤسبر الدورل االوؿ لقانوف األنًتنت (ضلو عالقات
قانونية وادارية واقتصادية وسياسية واجتماعية جديدة) ،القاىرة ،ادلنظمة العربية للتنمية االدارية.
 .8ميلود بن عبد العزيز - )2012( ،اجلرائم األخالقية واإلباحية عرب األنًتنت وأثرىا على اجملتمع من منظور شرعي وجانوين ،رللة الواحات للبحوث
والدراسات ،العدد السابع عشر.
 .9عربي حسن على الزواوي( ،ب .ت - ).األبعاد ادلستحدثة يف اخليانة الزوجية عرب األنًتنت وادلخاطر احملتملة على األسرة ادلصرية جراء انتشارىا
ودور مقًتح للتخفيف منها من منظور طريقة العمل مع اجلماعات "دراسة وصفية مطبقة على مكاتب التوجيو واالستشارات األسرية بكفر الشيخ ،رللة
كلية اخلدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية  -جامعة الفيوـ العدد الرابع.
10. Kimberly S., Young and others, (2000) - On line infidelity: A new dimention in couple relationships with
implication for evaluation and treatment, USA, Journal of Treatment & Prevention, Volume 7, Issue1-2.

 -الرابط:

https://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf

الملتقى العلمي الوطني األول بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية:
الجرائم المستحدثة أنواعها ومخاطرها ...وآليات مواجهتها 07 ،أفريل  - 2021جامعة مولود معمري  -تيزي وزو

79

الجريمة عبر شبكة االنترنت ...األسباب ،الدوافع والحلول
د .باجي أحمد
جامعة مولود معمري-تيزي وزو/كلية العلوم االجتماعية
E-mail : Ahmed.badji@ummto.dz

ملخص

إن حاجة اإلنسان لإلنسان من أجل توفري حاجياتة الضرورية أدت يف القدمي إىل نشوء جتمعات بشرية ،ىذه التجمعات
أفرزت عالقات بني الشخوص ادلشكلة ذلا ،شلا جعل اإلنسان يسعى إىل تنظيم ىذه العالقات من الناحية السياسية واالجتماعية
والقانونية ،أدى ىذا التنظيم إىل تشكل اجملتمعات اإلنسانية بشكلها الراىن.
إن ىذه اجملتمعات ليست يف منأى عن صريورة التطور ،فهي تتطور وتتحول من بنية اجتماعية إىل أخرى سواء يف اجملال
السياسي أو يف البعد السوسيو ثقايف و القانوين ،لكن مصاحل الناس ادلتضاربة فيما بينها باإلضافة إىل طبيعة اإلنسان اليت ىي
ليست يف منأى عن شلارسة الشر ،أدى إىل ظهور الفعل اإلجرامي داخل ىذه اجملتمعات ،إذن شلارسة اجلرمية ىي فعل قدمي وليس
مستحدث ،لكن ادلستحدث يف ىذا الفعل ىو الطريق واآللية اليت ميارس هبا.

ىذه اآللية اليت تطورت بتطور العلوم التقنية ،خاصة يف رلال علوم االتصال اليت شهدت ثورة تكنولوجية ،خاصة يف
ميادين التواصل االجتماعي الذي توفره الشبكة العنكبوتية ،فلوحظ أن ىناك عالقة طردية بني تطور تقنية االتصال وانتشار الفعل
اإلجرامي ،ىذا ما جلب أنظار الكثري من ادلتخصصني يف العلوم االجتماعية.
إن ورقتنا البحثية ىذه سنحاول من خالذلا التطرق إىل اجلوانب اليت أدت إىل تطور الفعل اإلجرامي داخل اجملتمعات
الراىنة ،وذلك من خالل تناول اآلليات اليت تساعد اجملرم على القيام هبذا السلوك ،خاصة منها اآلليات ادلستحدثة يف علوم
االتصال ونقصد بذلك الشبكة االلكًتونية ،وعليو فإننا سنحاول يف ورقتنا ىذه اإلجابة على األسئلة التالية ،ما ىو تعريف اجلرمية
بصفة عامة؟ وىل ميكننا تعريف اجلرمية االلكًتونية؟ وما ىي أركاهنا؟ وما ىي خصائصها؟ وما ىي آثارىا؟ وما ىي احللول
ادلقًتحة دلواجهتها؟
 -الكلمات المفتاحية :اجلرمية ،التكنولوجيا ،الشبكة العنكبوتية ،السلوك ،اجملتمعات.
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 باجي أحمد.د
The Crime across the internet… The causes, the motives and solutions

Abstract
The need of men to men in order to provide his necessary needs led in the past to the
emerge of human societies, these societies created relations between persons who from these
societies. This make people seek to organize these relations from political and social and
lawful aspects. This organizations led to form the present human society.
These societies are not out of the development. They are developed and changed from social
building to another in political field or socio-cultural and lawful fields. But the contradictory
interests of people and the human nature which is not out of practicing crime is an old action
and it is not new. But the new in this action is the way and the mechanism which thy use to
practice it.
This mechanism which is developed by the development of the technical sciences.
Especially in the field of telecommunication which witnessed technological revolution
especially in the fields of social communication which is provided by the World Wide Web. It
is noticed that there is a reverse relation between the development of the technique of the
communication and the spread of the criminal action and this is what attracts many of the
specialists in sociology.
In this our research paper, we´ll try to speak about the aspects which led to the
development of the criminal action inside the present societies and this is through speaking
about the mechanisms which help the criminal to do this behavior.
Especially the new mechanisms in telecommunication and we mean by that the World Wide
Web. So we´ll try in our research paper to answer the following question: what is the
definition of the crime in general? And if we can define the electronic crime? What are its
pillars and what are its characteristics? And what are its effects? And what are the suggested
solutions to face it?
Keywords: the crime, technology, World Wide Web, the behavior, societies.

مقدمة

عرفت اجلرمية يف رلتمعاتنا ادلعاصرة انتشارا واسعا وىذا االنتشار مرتبط أساسا مبا شهده العلم من تطور تكنولوجي ىائل
 لكن ىذا التطور يف، فلقد أدى ظهور احلواسب اآللية وادلواقع االفًتاضية إىل ثورة يف رلال الرقمنة،خاصة يف رلال علوم االتصال
رلال التكنولوجيا ادلعلوماتية بقدر ما يسر سبل احلياة لإلنسان بقدر ما تتزايد يوم بعد آخر سلاطر وأخطار اجلرائم ادلمارسة عن
. حىت أصبحت ىذه اجلرائم تشكل خطرا حقيقيا على رلمل األفراد واجملتمعات وحىت الدول،طريق شبكة االنًتنت

 غري أن ىذا النوع من اجلرمية التقليدية يسهل نوعا،عرفت اجملتمعات منذ العصور القدمية ما يعرف باألعمال اإلجرامية
ما التعامل معها ألهنا جرمية مرتبطة بزمان ومكان معينني وأطرافها معروفة سلفا وىي اجلاين واجملين عليو والوسيلة ادلستعملة يف
 غري أن اجلرمية يف عصرنا ىذا أصبحت أكثر تعقيدا شلا يصعب التعامل معها خاصة منها اجلرائم اليت دتارس عن.اقًتاف اجلرمية
 كتاب أعمال للملتقى العلمي الوطين األول بكلية العلوم اإلنسانية. الدوافع واحللول، األسباب... اجلرمية عرب شبكة االنًتنت، باجي أمحد.86-79  ص ص،2021  أفريل07 ، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، وآليات مواجهتها... اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا،واالجتماعية
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طريق شبكة االنًتنت فهي جرائم غري زلددة ادلعامل ال من حيث ادلكان وال من حيث الزمان كما أن أطرافها متعددة .ألهنا جرمية
دتارس يف ادلواقع االفًتاضية ،ىذا ما جيعل ىذا النوع من اجلرائم أكثر خطورة وضررىا فادح .يف ىذا اإلطار العام تدخل ورقتنا
البحثية ىذه واليت من خالذلا سنحاول أن نعاجل اإلشكالية التالية :ماىي اجلرمية االلكًتونية ،وماىي األسباب والدوافع اليت تدفع
إىل ارتكاب ىذا النوع من اجلرائم؟ وماىي احللول ادلمكنة وادلقًتحة من قبل ادلختصني للحد من ىذا النوع من اجلرائم؟
 - 1تعريف الجريمة االلكترونية
 أوال من حيث ادلصطلح :مل يرد يف الفقو القانوين اجلنائي مصطلحا زلددا مضبوطا ذلذا النوع من اجلرائم فهناك منالفقهاء من يطلق عليها " تسمية اجلرائم االلكًتونية ،وىناك من يطلق عليها تسمية جرائم ادلعلوماتية ،يف حني يذىب آخرون إىل
تسميتها جرائم إساءة استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ويسميها آخرون جرائم الكومبيوتر واالنًتنت ،وىناك من يطلق
عليها اجلرائم ادلستحدثة" (يوسف عبد النيب الشكري ،2008 ،ص.)112
نستنج شلا سبقا أن احليثيات ادلعقدة اليت حتيط باجلرمية االلكًتونية جيعل من الصعوبة إجياد مصطلح زلدد ذلذا النوع من اجلرائم.
 ثانيا من حيث ادلفهوم - :ادلفهوم االجتماعي للجرمية" :كل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم واألفكار اليت استقرتيف كيان اجلماعة" (أسامة أمحد ادلناعسة ،2001 ،ص.)80
 ادلفهوم القانوين للجرمية" :ىي كل سلوك إرادي غري مشروع ،يصدر عن شخص مسؤول جنائيا ،يف غري حاالت اإلباحة،عدوانا على مال أو مصلحة أو حق زلمي جزائي جنائي" (عبد الفتاح الصيفي ،2004 ،ص.)43
 - 1.1مفهوم الجريمة االلكترونية
ينقسم فقهاء القانون اجلنائي يف تعريفهم للجرمية االلكًتونية إىل االجتاىني ،فاالجتاه األول ينظر إىل اجلرمية االلكًتونية
مبفهوم ضيق ،أما االجتاه الثاين فينظر إليها مبفهوم واسع.
 االجتاه األول :االجتاه ادلضيق من تعريف اجلرمية االلكًتونية" :ىي فعل غري مشروع تكون ادلعرفة بتقنية ادلعلومات أساسية دلرتكبووالتحقيق فيو ومالحقتو قضائيا" (عبد اهلل دغش العجمي ،2014 ،ص .)12نستنتج من ىذا التعريف نتيجتني:
أوال :ادلرتكب ذلذا النوع من اجلرائم جيب أن يكون على قدر ىائل من ادلعرفة بعامل احلواسيب االلكًتونية ومن جهة أخرى دلالحقة
ىذا النوع من اجملرمني واجلرائم جيب على ادلختصني (ضباط شرطة ،قضاة ،زلققون) أن يكونوا على دراية كافية هبذا النوع من
التكنولوجيا.
ثانيا :ويف ضوء النتيجة األوىل يضيق ىذا التعريف من مفهوم اجلرمية االلكًتونية وحيصره يف فئة معينة سواء (اجملرم أو يف من
يالحقو) الذين تكون لديهم معرفة عالية يف ىذا النوع من التكنولوجيا الرقمية.
ويعرفها الفقيو القانوين األدلاين "تادمان" بأهنا "ىي كل أشكال السلوك غري ادلشروع أو الضار باجملتمع والذي يرتكب باستخدام
.
احلاسوب" (يوسف عبد النيب الشكري ،2008 ،ص.) 113
ويعرفها أيضا "رمسبلت" بقولو" :نشاط غري مشروع موجو لنسخ أو الوصول إىل ادلعلومات ادلخزنة داخل احلاسوب أو تغيريىا أو
.
حذفها أو اليت حتول عن طريقو" (محزة بن عقون ،2012 ،ص.) 14
 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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نستنتج من التعريفني السابقني أهنما ضيقا من اجلرمية االلكًتونية حىت أهنما حصرىا يف اآللة ادلستخدمة وىي احلاسوب ،بينما
اجلرائم االلكًتونية تتعدى عامل احلواسب إىل فضاء االنًتنت وادلواقع االفًتاضية واليت مل يدرجها التعريفني السابقني ضمن تعريفهما
للجرمية االلكًتونية.
 ثانيا االجتاه ادلوسع من تعريف اجلرمية االلكًتونية :يرى االجتاه الثاين من فقهاء القانون اجلنائي أن اجلرمية االلكًتونية ال ميكنحصرىا يف عمليات ضيقة تتم بواسطة احلواسب اآللية فقط بل اجلرمية االلكًتونية أوسع من ذلك فهي تشمل ما حيدث على
مستوى احلواسب اآللية كإتالف ادلعلومات آو تزييفها آو تغيريىا ،ودتتد ىذه اجلرائم إىل ما حيدث يف شبكة االنًتنت من خالل
غرف الدردشة واالخًتاقات ادلتكررة للربيد االلكًتوين اخلاصة باألفراد وادلؤسسات وما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي من
تعاليق جارحة خادشة باحلياء وفيديوىات تضر بسمعة األشخاص ويدخل ضمن ىذا النوع من اجلرائم أيضا احلروب االقتصادية
وعمليات اجلوسسة على األشخاص والدول والقصد من وراء كل ىذا إحلاق اكرب ضرر باألشخاص والدول .ىذا ما جعل الباحث
ادلصري زلمد صالح سامل يقول" :جرائم االنًتنت وصلت إىل حد تشويو صور الدول والتجسس عليها وإىانة الديانات وهتريب
ادلخدرات باإلضافة للجرائم األخالقية مثل إنشاء ادلواقع اجلنسية والًتويج لألفكار الشاذة والسب والقذف ونشر الفضائح واجلرمية
ادلالية مثل النصب يف عمليات التجارة االلكًتونية واستغالل األرقام السرية للفيزا كارت على سحب أرصدة أصحاهبا "(زلمد
صالح سامل ،2002 ،ص.)178
ويف ضوء ما سبق ميكن تعريف اجلرمية االلكًتونية بأهنا "كل فعل أو امتناع يتم إعداده أو التخطيط لو ،ويتم مبوجبو
استخدام أي نوع من احلواسب اآللية سواء حاسب شخصي أو شبكات احلاسب اآليل أو االنًتنت أو وسائل التواصل
االجتماعي لتسهيل ارتكاب جرمية أو عمل سلالف للقانون أو تلك اليت تقع على الشبكات نفسها عن طريق اخًتاقها بقصد
ختزينها أو تعطيلها أو حتريف أو زلو البيانات أو الربامج اليت حتويو"(عبد اهلل دغش العجمي ،2014 ،ص .)14وحسب اللجنة
األوروبية فإن مفهوم اجلرمية االلكًتونية يظم كل ادلظاىر التقليدية للجرمية مثل الغش وتزييف ادلعامالت ونشر مواد الكًتونية ذات
زلتوى سلل باألخالق أو دعوى لفنت طائفية.
وتعرف وزارة العدل األمريكية اجلرمية عرب االنًتنت بأهنا"جرمية لفاعلها معرفة فنية بتقنية احلاسبات دتكنو من ارتكاهبا"(مركز ىردو،
 ،2009ص.)47
نستنتج من خالل تعدد تعاريف اجلرمية االلكًتونية انو من الصعوبة حتديد ماىية ومفهوم اجلرمية االلكًتونية يف تعريف واحد جامع
مانع.
 - 2.1التعريف القانوني للجريمة االلكترونية
عرفها ادلشرع اجلزائري مبوجب أحكام ادلادة  2من القانون رقم ( 04-09اجلريدة الرمسية ،2009 ،العدد )47على أهنا
" جرائم ادلساس بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات احملددة يف قانون العقوبات وأي جرمية أخرى ترتكب أو يسهل ارتكاهبا عن طريق
منظومة معلوماتية أو نظام االتصاالت االلكًتونية".
نستنتج من خالل التعريف القانوين السابق أن ادلشرع اجلزائري يؤكد على أن اجلرمية االلكًتونية تتحق أركاهنا مبجرد
ارتكاهبا أو يسهل ارتكاهبا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام االتصاالت االلكًتونية وبذلك فإن ادلشرع اجلزائري ومن خالل
التعريف السابق قصد إىل أن يشمل اكرب عدد من أنواع اجلرائم االلكًتونية.
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 - 2أركان الجريمة االلكترونية
للجرمية االلكًتونية أربعة أركان وىي:
* الركن الشرعي :وىو الصفة غري الشرعية للفعل.
* الركن ادلادي :ويتمثل يف سلتلف اجلوانب ادلادية للجرمية اليت تظهر بو للعامل العياين أو اخلارجي.
* الركن ادلعنوي :وادلتعلق باإلرادة سواء عن نية وقصد أو عن غري قصد.
 - 3أطراف الجريمة المعلوماتية
*اجلاين( :اجملرم االلكًتوين) وقد يكون اجلاين شخصا طبيعيا يتمتع باألىلية العقلية ومنو يتحمل العقوبة اليت تنجر عن ىذا الفعل
غري ادلشروع.
*اجملين عليو( :ادلتضرر) وقد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا ،ويف غالب األحيان يكون شخصا معنويا كالشركات والبنوك.
 - 4دوافع ارتكاب الجريمة المعلوماتية
من خالل ما قلناه آنفا فإنو ىناك اختالف بني اجلرمية التقليدية اليت يسهل التعامل معها من قبل ادلختصني وبني اجلرمية
االلكًتونية اليت يصب التعامل معها لذا يشًتط يف فرق التحقيق والتحري كضباط الشرطة والقضاة األىلية العلمية ادلدركة لقواعد
.
التكنولوجيا الرقمية وميكن إجياز دوافع ارتكاب اجلرمية االلكًتونية يف دافعني:
* أوال :الدوافع الشخصية :ميكن رد الدوافع الشخصية لدى مرتكب اجلرمية ادلعلوماتية إىل السعي لتحقيق الربح ،فهذا الدافع
ادلادي يعد من أىم البواعث إىل ارتكاب اجلرمية ادلعلوماتية دلا حيققو من ثراء شخصي فاحش ،وقد تكون الرغبة يف إثبات الذات
وحتقيق انتصار شخصي على نفس األنظمة ادلعلوماتية من بني الدوافع الذىنية أو النمطية الرتكاب اجلرمية (يوسف عبد النيب
الشكري ،2008 ،ص.)114
* ثانيا :الدوافع اخلارجية :ميكن يف بعض احلاالت أن يستسلم اجلاين لبعض ادلؤثرات اخلارجية كاحلاجة إىل اختصار الوقت
وحتاشي استثمار ماليني الدوالرات يف رلال البحث العلمي شلا يدفع ببعض الدول لالتصال ببعض األفراد من ذوي ادلهارات
الفائقة والذي يشتغلون يف مناصب حساسة يف مؤسسات وشركات منافسة هبدف معرفة واالطالع على بعض ادلعلومات
والتقنيات لديها لالستفادة منها ولدفع ىؤالء األشخاص للتعامل معها تستخدم عدة أساليب منها اإلغراءات ادلالية ويف بعض
احلاالت التهديد .وقد يكون دافع االنية واالنا وجنون العظمة التنافسية بني العاملني يف بعض ادلنشآة إلظهار القدرات الفنية
فيؤدي ذلك يف بعض األحيان إىل ارتكاب ىذا النوع من اجلرائم .وقد يكون ذلك دافع االنتقام يف بعض احلاالت سببا يف
ارتكاب اجلرمية ادلعلوماتية كانتقام العامل من رب العمل بسب فصلو من العمل مثال (يوسف عبد النيب الشكري،2008 ،
ص.)114
نستنتج شل ا سبق إذا كانت ىذه ىي اغلب الدوافع اليت تدفع إىل ارتكاب ىذا النوع من اجلرائم ،غري انو ال ميكن حصر
دوافع اجلرمية ادلعلوماتية يف ىذين الدافعني ألن لكل جرمية حيثياهتا اخلاصة هبا.
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 - 5خصائص وأنواع الجريمة االلكترونية
بعد أن تطرقنا إىل تعريف اجلرمية االلكًتونية وأركاهنا واىم الدوافع اليت تدفع إىل ارتكاهبا ،فإننا سنحاول يف ىذا العنصر
من ىذه الدراسة أن نتطرق إىل خصائص وأنواع اجلرمية ادلعلوماتية.
 أوال :خصائص اجلرمية ادلعلوماتية: /1سهولة ارتكاب اجلرمية بعيدا عن الرقابة األمنية.
 /2صعوبة التحكم يف حتديد حجم الضرر الناجم عنها قياسا باجلرائم التقليدية
 /3مرتكبيها من فئات سلتلفة شلا جيعل من التنبو بادلشتبو هبم أمرا صعبا.
 /4تنطوي على سلوكيات غري مألوفة عن اجملتمع.
 /5سهولة إتالف األدلة من قبل اجلناة.
 /6جرمية عابرة للحدود وال تعًتف بعنصر ادلكان والزمان فهي تتميز بالتباعد اجلغرايف واختالف األزمنة بني اجلاين واجملين عليو.
 ثانيا :مسات اجملرم االلكًتوين:ال يوجد عمر حيدد من يقوم هبذا النوع من اجلرائم ،فنجد منهم ادلراىقني واألطفال ،وكبار السن ،منهم غري احملًتفني و احملًتفني،
فالفئة األوىل جتد يف ىذه األعمال التخريبية تسلية غري مدركة للضرر الناجم عن تلك األعمال التخريبية ،بينما الفئة الثانية فهي
فئة تقوم بتلك األعمال اإلجرامية عن وعي وقصد ،واجملرم الذي يقوم هبذا العمل اإلجرامي لو صفات معينة أمهها:
 /1شخص ذو مهارات فنية عالية متخصص يف اإلجرام ادلعلومايت.
 /2شخص قادر على استخدام خرباتو يف االخًتاق وتغري ادلعلومات.
 /3شخص قادر على تقليد الربامج وحتويل األموال.
 /4شخص غري عنيف ألن تلك اجلرمية ال يلجأ يف ارتكاهبا للعنف.
 /5شخص يتمتع بذكاء حاد حيث ميكنو من التغلب على كثري من العقبات اليت تواجهو أثناء ارتكابو للجرمية.
 /6شخص اجتماعي لو القدرة على التكيف مع اآلخرين(جورج اسحق حنني ،ب.ت :ص.)09
 - 6أنواع الجرائم االلكترونية
حددت االتفاقية األوروبية لعام  2001أنواع اجلرائم ادلعلوماتية كالتايل:
 /1اجلرائم اليت تستهدف عناصر ادلعطيات والنظم.
 /2اجلرائم ادلرتبطة بالكمبيوتر"التزوير واالحتيال"
 /3اجلرائم ادلرتبطة باحملتوى"األفعال اإلباحية وغري األخالقية"
 /4اجلرائم ادلرتبطة حبقوق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة (مركز ىردو ،2008 ،ص.)8
بعد أن تطرقنا إىل تعريف اجلرمية ادلعلوماتية وأركاهنا ومساهتا ومسات من يرتكبها باإلضافة إىل أنواعها ،فيا ترى ماىي
احللول ادلمكنة واليت من خالذلا ميكن أن نتصدى ذلذا النوع من اجلرائم؟
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 - 7الحلول الممكنة
 أوال :احللول الوقائية: /1التشفري وىو حتويل ادلعلومة من نص واضح إىل نص آخر غري مفهوم وقد استحسن ىذا النوع من النظام لنجاعتو يف عدم
كشف ادلعلومات على شبكة االنًتنت.
 /2التوقيع الرقمي :وىي تقنية تفيد يف إمكانية عدم تزوير الرسائل االلكًتونية.
 /3االحتفاظ بنسخ احتياطية لكل ادلعلومات احلساسة يف أقراص إضافية ليست مرتبطة بالشبكة.
 /4تنصيب برامج محائية دلنع ظهور الصور غري ادلرغوب فيها.
 /5التأكد من ىوية الراسلني عند فتح الربيد االلكًتوين جيب معرفة من ادلرسل خشية أن يكون فريوس.
 ثانيا :احللول القانونية: /1تشريع القوانني :تتمثل ىذه احللول التشريعية يف تدابري قانونية تسنها الدولة من خالل ادلشرع القانوين من اجل مكافحة ىذه
اجلرمية ومحاية اجملتمع منها ،ولذلك جيب إعادة النظر يف معظم التشريعات القانونية الن االنًتنت أصبحت دتس مجيع مناحي
حياة األفراد واجملتمعات.
 /2رسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكيب ىذا النوع من اجلرائم.
 /3العمل على تأىيل الكوادر البشرية العاملة يف رلال مكافحة اجلرائم ادلعلوماتية (مركز ىردو ،2008 ،ص.)31
 - 8أهم النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة
* عدم إمجاع فقهاء القانون اجلنائي على تعريف زلدد ذلذا النوع من اجلرائم ،وىذا يوحي إىل وجود صعوبة يف إجياد مصطلح
ومفهوم يلم هبذا النوع من اجلرائم.
* إن اجلرمية االلكًتونية دتثل خطرا كبريا على األفراد وادلؤسسات وعلى اجملتمعات والدول بأسرىا فضررىا بالغ اخلطورة .
*تعمل مجيع ادلنظومات التشريعية والقضائية عرب دول العامل على سن قوانني جتاري ىذا النوع من اجلرائم ادلستحدثة للحد من
ضررىا.
*إن اجلرمية االلكًتونية ختتلف عن اجلرمية التقليدية من حيث التعريف واخلصائص واألركان.
 قائمة المراجع .1أسامة أمحد ادلناعسة وآخرون - )2001( ،جرائم احلاسب اآليل واالنًتنت دراسة مقارنة ،ط ،1.األردن ،دار وائل.
 .2جورج اسحق حنني( ،ب.ت - ).دراسة عن اجلرائم ادلعلوماتية وااللكًتونية عرب شبكة االنًتنت وسبل مواجهتها ،مصر ،اإلدارة ادلركزية دلركز
ادلعلومات والتوثيق.
 .3محزة بن عقون - )2012( ،السلوك اإلجرامي للمجرم ادلعلومايت ،حبث مكمل لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم القانونية ،ختصص علم اإلجرام
والعقاب ،اجلزائر ،جامعة باتنة.2012/2011 ،
 .4عبد الفتاح الصيفي - )2004( ،األحكام العامة للنظام اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانون ،القاىرة ،دار النهضة العربية.
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 .5عبد اهلل دغش العجمي - )2014( ،ادلشكالت العلمية والقانونية للجرائم االلكًتونية دراسة مقارنة ،رسالة استكماال للحصول على درجة
ادلاجستري يف القانون العام ،جامعة الشرق األوسط.
 .6اجلريدة الرمسية العدد  ،47اجلزائر.
 .7زلمد صالح سامل - )2002( ،العصر الرقمي ...وثورة ادلعلومات دراسة يف نظم ادلعلومات وحتديث اجملتمع ،ط ،1.مصر ،عني للدراسات
والبحوث اإلنسانية واالجتماعية.
 .8مركز ىردو لدعم التعبري الرقمي - )2008( ،التنظيم القانوين واجلرائم االلكًتونية مابني أمن ادلعلومات وتقييد احلريات ،القاىرة.
 .9يوسف عبد النيب الشكري - )2008( ،اجلرمية ادلعلوماتية وأزمة الشرعية اجلزائية ،اجلرمية ادلعلوماتية ،العدد السابع ،العراق ،مركز دراسات الكوفة.
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الجرائم المستحدثة في الفكر اإلسالمي المعاصر
د .بن لفقي صالح
جامعة مولود معمري  -تيزي وزو  /كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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ملخص
ظهرت يف العصر احلديث العديد من السلوكات ادلرتبطة بالتطور العلمي والتقٍت احلديثُت ،واليت تصنف قانونيا
واجتماعيا ضمن اجلرائم ،دلا ذلا من أضرار وسلبيات على الفرد واجملتمع ،وقد انربى الفكر اإلسالمي ادلعاصر دلعاجلتها مقدما
دراسات حول أسباهبا ،وباحثا عن حلول ذلا.
وىذه ادلداخلة هتدف إذل بيان األسس وادلعايَت اليت ينطلق منها الفكر اإلسالمي ادلعاصر يف معاجلاتو ،وذلك من خالل
احملاور اآلتية:
 -1أسباب اجلرائم ادلستحدثة يف الفكر اإلسالمي ادلعاصر.
 -2احللول اليت يقدمها.
 -3شليزات رؤية الفكر اإلسالمي ادلعاصر ،وإسهاماتو يف معاجلة الظاىرة.
 -الكلمات المفتاحية :اجلرائم ادلستحدثة ،الفكر اإلسالمي ،الفقو اإلسالمي.

New Crimes in Contemporary Islamic Thought
Abstract
In the modern era, many behaviors related to modern scientific and technical
development have appeared, which are legally and socially classified as crimes, because of
their damages and negatives to the individual and society.
This intervention aims to clarify the foundations and criteria from which contemporary
Islamic thought is based in its treatment. This is done through the following themes:
1- Causes of new crimes in contemporary Islamic thought.
2- The solutions it provides.
3- The characteristics of the vision of contemporary Islamic thought, and its
contributions to addressing the phenomenon.
Keywords: newly created crimes, Islamic thought, Islamic jurisprudence.
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مقدمة

هتدف ىذه ادلداخلة إذل بيان موقف الفكر اإلسالمي من اجلرائم ادلستحدثة يف احلياة ادلعاصرة ،واليت تككل هتديدا
وزبل دببدأ العدالة الذي يكفل لألفراد حقوقهم.
لألمن االقتصادي والسياسي واالجتماعي لإلنسانُ ،
وإذا كان جوىر ىذه اجلرائم معروفا منذ القدمي؛ فهي إما سرقة ،أو رشوة أو خيانة أو ذبسس ،...إال إن شلارستها كان زلدودا
دبكان ضيق ،وأضرارىا يسَتة مقارنة مع ما يًتتب عنها يف العقود األخَتة من أضرار ،وبادلدى ادلكاين الذي ربدث فيو.
وتطور ىذه اجلرائم مرتبط دبا يوفره العلم احلديث من تقنيات وإمكانيات تزيد من قدرة اإلنسان على الفعل واإلصلاز وربقيق رغباتو.
إن اجلرائم ادلستحدثة تتصف بالعديد من اخلصائص اليت ذبعلها متميزة عن ادلمارسات السابقة للجرائم اليت من نفس
طبيعتها ،وأىم ىذه اخلصائص:
 احلداثة :فهي حديثة دبا عرفتو من تطورات نامجة عن استغالل ما يوفره التقدم العلمي والتكنولوجي من إمكانات. خطورة أضرارىا على الفرد و اجملتمع. العادلية :فهي عابرة للحدود ،وسبارس يف كل اجملتمعات.ودلا كانت كذلك ،تناوذلا الفكر اإلسالمي ادلعاصر بالتحليل ،باحثا عن أسباهبا ،مقدما حلوال دلعاجلتها.
ولبيان رؤية الفكر اإلسالمي ادلعاصر ،سيكون زلور ىذه ادلكاركة :ما ىو موقف الفكر اإلسالمي ادلعاصر من اجلرائم ادلستحدثة؟
 -2ضبط المفاهيم
أ -تعريف الفكر اإلسالمي المعاصر
الفكر اإلسالمي مصطلح حديث ،يطلق على ما أنتجو ادلسلمون من أفكار وأحكام متوافقة مع مبادئ اإلسالم ،وىذا
ما يتجلى من التعريفات اآلتية:
 تعريف محمد أحمد عبد القادر :الفكر اإلسالمي ىو "الفكر الذي يتخذ من اإلسالم قاعدة ينطلق من خالذلا اعتقاداواجتهادا يف فهم قضايا احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة" (عبدالقادر ،2011 ،ص.)17
 ويذىب حسن الترابي إذل نفس ادلعٌت عندما يقول" :الفكر اإلسالمي ىو التفاعل بُت عقل ادلسلمُت وأحكام الدين األزليةاخلالدة" (الًتايب ،ب ت ،ص.)9
 ويقول محسن عبد الحميد :الفكر اإلسالمي ىو كل ما أنتجو فكر ادلسلمُت منذ مبعث رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم -إذل اليوم يف ادلعارف الكونية ادلتصلة باهلل تعاذل والعادل واإلنسان ،والذي يعرب عن اجتهادات العقل اإلنساين لتفسَت تلك ادلعارف
العامة يف إطار ادلبادئ اإلسالمية عقيدة وشريعة وسلوكا" (عبد احلميد ،1996 ،ص.)18
ومن ىذه التعريفات ،ميكن أن ضلدد خصائص الفكر اإلسالمي كاآليت:
 ينطلق عقل ادلسلم من الرؤية الكونية اليت حددىا الوحي ،ويتعامل مع القضايا ادلختلفة وفق ما ربدده ىذه الرؤية ،والرؤيةالكونية مصطلح فلسفي حديث يعٍت النظرة الكاملة إذل العادل ،وىي قواعد وأطر مرجعية للفكر والسلوك ضمن نظام القيم العام
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للمجتمع ،وىي يف إطارىا اإلسالمي تعبَت عن التصور العقدي الكلي الذي تقدمو العقيدة اإلسالمية (ملكاوي ،2015 ،ص ص
.)45-44
 يتفاعل عقل ادلسلم مع الوحي باستمداد قيمو وتوجيهاتو ،ومع الواقع حبثا عن احللول ،وعمال على جعلو متوافقا مع قيمالوحي.
 ويتكيف بنوع وكمية ادلعارف ادلكتسبة ،ويتأثر بالظروف الراىنة اليت ربيط بو ،وباحلاجات اليت ػلسها الناس (الًتايب ،ص،)9وبذلك فهو فكر متطور يأخذ ادلعطيات العلمية ادلستجدة ،واحلاجات اإلنسانية ادلتجددة بعُت االعتبار ،يف إطار القيم القرآنية
اليت تتصف بالثبات واألزلية واخللود.
وعلى ىذا األساس:
يدخل ضمن ىذا الفكر كل ما أنتجو ادلسلمون من أفكار بغرض توضيح وعرض حقائق اإلسالم ،أو لتنظيم العالقات اإلنسانية
وفق األحكام اإلسالمية ،أو لتوجيو السلوك اإلنساين وفق القيم القرآنية ،أو حلل ادلككالت اليت أفرزىا الواقع اإلنساين باستمداد
اذلدي اإلذلي ،أو للدفاع عن عقائد اإلسالم.
ويراد بالفكر اإلسالمي ادلعاصر ما أُنتج من دراسات فقهية وفلسفية تتعلق باجلرائم ادلستحدثة اليت عرفتها اإلنسانية يف العقود
األخَتة.
ب -الجرائم المستحدثة
 -تعريف الجرائم

 لغتا :اجلرائم يف اللغة مفردىا جرمية ،وىي من الفعل جرم جرما :أذنب واكتسب اإلمث.صُرونَ ُه ْم
وقد وردت كلمة "أجرم" يف القرآن الكرمي أكثر من مخسُت مرة ،وصفا دلن يستحق عذاب جهنم ،كما يف قولو تعاذل{:يُبَ َّ
ي وُّد الْم ْج ِرم لَو ي ْفتَ ِدي ِمن َع َذ ِ
اب يَ ْوِمئِ ٍذ بِبَنِ ِيو} (ادلعارج ،)11:وادلستحق للعذاب ىو الذي يأيت دبا يضره ويضر غَته ،وىو ما
ْ
ََ ُ ُ ْ َ
يطلق عليو الكرع :الذنوب واآلثام.
 قانونيا :فعل غَت مكروع صادر عن إرادة جنائية يقرر لو القانون عقوبة أو تدبَتا احًتازيا (شاويش ،2019 ،ص ،)40فاجلرميةىي الفعل الذي رتب عليو القانون عقوبة.
وىذا ادلعٌت يتوافق مع التعريف الفقهي للجرمية:
فهي يف عرف الفقهاء :كل زلظور شرعي زجر اهلل عنو حبد أو تعزيز (ادلاوردي ،1966 ،ص.)274
واجلرائم ادلستحدثة ىي تلك اجلرائم احلديثة اليت ظهرت مؤخرا والزمت التقدم العلمي شلا جعلها تككل خطرا على اجملتمع
(شيهاين ،2020 ،ص .)291وقد حصرىا القانون اجلزائري يف سبعة ،وىي:
 -1ادلخدرات.
 -2اجلرمية ادلنظمة العابرة للحدود.
 -3اجلرائم ادلاسة بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات.
 -4جرائم تبييض األموال.
 -5جرائم اإلرىاب.
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 -6اجلرائم ادلتعلقة بالتكريع اخلاص بالصرف.
 -7جرائم الفساد (القانون رقم  22-06ادلؤرخ يف .)2006-12-20
وعند التأمل يف ىذه اجلرائم يتبُت لنا أهنا قدمية و حديثة يف آن معا .ولذلك صلد أن من ضمن التسميات اليت تطلق عليها إضافة
إذل احلديثة :اخلاصة ،اخلطَتة ،ادلتطورة .فهي متطورة من حيث طريقة ادلمارسة ،ولكن طبيعة الفعل معروفة لدى الناس منذ القدمي.
وأىم عامل ساىم يف تطورىا وانتكارىا وخطورهتا يتمثل يف استغالل ادلمارسُت ذلذه اجلرائم لإلمكانات اليت يقدمها التقدم العلمي
والتكنولوجي.
 -0موقف الفكر اإلسالمي من الجرائم المستحدثة
تناول العديد من الفقهاء مككلة اجلرائم ادلستحدثة حبثا عن حكمها يف إطار الكريعة اإلسالمية ،وبيانا لكيفية التعامل
معها .وأشار العديد من ادلفكرين إليها يف إطار دراستهم للحضارة والثقافة األوربيتُت؛ باحثُت عن األسباب اليت أدت إذل ظهور
ىذه اجلرائم.
فبالنسبة للفقو اإلسالمي؛ يتفق الفقهاء مع القانونيُت يف وصف األفعال ادلذكورة أعاله بأهنا جرائم يستحق مرتكبها
العقاب .واعتربت – يف الفقو -جرائم نظرا دلا يًتتب عليها من أضرار على األفراد واجملتمعات يف شلتلكاهتا وأمنها وحقوقها ادلادية
وادلعنوية ،وىذا ما يتناسب مع مبادئ الكريعة اإلسالمية وأحكامها؛ فاحلكم على األفعال باإلباحة أو التحرمي متوقف على ما
يًتتب على ىذه األفعال من نتائج ،فإن كانت تؤدي إذل ربقيق مصلحة الناس أٌبيحت ،وإن كانت تؤدي إذل اإلضرار هبم اعتربت
مكروىة أو زلرمة تبعا لدرجة الضرر ادلًتتب عنها.
وعلى ىذا األساس ،فكل فعل يهدد الناس يف حقوقهم الطبيعية ،أو يتعارض مع طبيعة اإلنسان اخلَلقية أو اخلٌلقية ،أو يهدد
الروابط ادلتينة اليت ينبغي أن تكون بُت أفراد اجملتمع يعترب مرفوضا يف الكريعة اإلسالمية.
ورتبت عليها عقوبات شديدة (حدودا)؛
ويتجلى ىذا ادلبدأ عند ربليل األفعال اليت ٌحرمت بنصوص قرآنية أو حديثيةٌ ،
كالسرقة وقطع الطريق (احلِرابة) اليت هتدد الناس يف أمواذلم ،وشرب اخلمر ادلضر بالصحة العقلية واجلسمية والنفسية ،والزنا الذي
ترفضو الطبائع اإلنسانية السليمة ،تًتتب عنو – إضافة إذل األمراض اجلنسية  ،-عدم ربمل الفاعل مسؤولية ما ميكن أن يًتتب
على فعلو من نتائج.
وال شك يف خطورة اجلرائم ادلستحدثة ،فاألضرار اليت تًتتب عنها كبَتة ،سواء على مستوى عدد األفراد الذين يلحقهم
ضررىا ،أو اجملاالت اليت يقع فيها الضرر ،فمعظم اجلرائم ادلستحدثة سبس اجملال السياسي أو االقتصادي واالجتماعي...اخل ،وىذا
ادلثال يوضح حجم خطورهتا:
فقد "قدرت فاتورة اجلرائم االلكًتونية يف عام  2011عادليا و عربيا بنحو 388مليار دوالر أمريكي ،أما التكلفة النقدية ادلباشرة
ذلذه اجلرائم ادلتمثلة يف األموال ادلسروقة ونفقات إزالة آثار اذلجمات االلكًتونية فيقدر بنحو 144مليار دوالر ،ومعٌت ذلك أن
القيمة ادلالية جلرائم ادلعلومات أكرب من السو السوداء وادلخدرات :ادلارغلوانا والكوكايُت واذلروين ،واليت تقدر بنحو 288مليار
دوالر" (شاويش ،2019 ،ص.)144

 بن لفقي صاحل ،اجلرائم ادلستحدثة يف الفكر اإلسالمي ادلعاصر .كتاب أعمال للملتقى العلمي الوطٍت األول بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .93-87

الملتقى العلمي الوطني األول بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية:
الجرائم المستحدثة أنواعها ومخاطرها  ...وآليات مواجهتها 70 ،أفريل  - 0702جامعة مولود معمري  -تيزي وزو

91

ويظهر من الدراسات الفقهية اليت تناولت اجلرائم ادلستحدثة أن الفقهاء يستخدمون طريقتُت للحكم على اجلرائم
ادلستحدثة:
أ -القياس :والذي يعٍت إحلا الوقائع اليت ال نص على حكمها يف القرآن الكرمي والسنة الكريفة ،بالوقائع اليت ثبت حكمها

بنص ،يف احلكم الذي ثبت بو النص ،الشًتاكهما يف الوصف الذي على أساسو أٌقيم ىذا احلكم.
ودلا كانت طبيعة الفعل يف اجلرائم ادلستحدثة ىي نفسها يف اجلرائم القدمية ،وإظلا تفًت عنها يف التطور واستعمال أدوات دل تكن
معروفة يف ادلاضي ،يستخدم الفقهاء القياس؛ أي يلحقون اجلرائم ادلستحدثة باجلرائم القدمية يف احلكم الذي ثبت ذلذه اجلرائم
القدمية.
فقد حرمت الكريعة بنصوص قطعية كل األفعال ادلعروفة يف التاريخ اإلنساين ،واليت هتدد الناس يف أمواذلم أو عقوذلم أو أعراضهم،
كالسرقة والرشوة وقتل الناس والتجسس ،ولذلك يلحق الفقهاء اجلرائم ادلستحدثة هبذه اجلرائم القدمية النطوائها على نفس اآلثار
اليت للجرائم القدمية.
ب  -استخدام القواعد الفقهية :كقاعدة :ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم -الضرر يزال  -درء ادلفاسد مقدم على جلب ادلصاحل.
فلما كانت ىذه اجلرائم مضرة ،تطبق عليها ىذه القواعد العامة اليت تفيد برفض الكريعة لكل فعل يتضمن ضررا.
وشلا ينبغي مالحظتو يف الدراسات الفقهية اليت تناولت اجلرائم ادلستحدثة ،ما يأيت:
 -1أن الدراسات الفقهية ال تكتفي ببيان األحكام والعقوبات ،وإظلا تركز على اجلانب الًتبوي ،وذلك ببيان ضرورة االىتمام بًتبية
الناس على عدم التعدي على حقو الغَت ،وااللتزام دبا يفرضو الواجب األخالقي اذباه الغَت ،وشلتلكاتو ،وتستخدم يف ىذه الًتبية
وسائل عديدة ،منها:
 التخويف من اهلل عز و جل ،والتذكَت بنعمو ،وما أعده للمحسنُت وما توعد بو ادلسيئُت. الدعوة إذل زلاربة الفقر ،و ترشيد االستهالك ،وترسيخ القيم األسرية ،ونكر القيم األخالقية...وتعترب أن الفقر واالستهالك ادلفرط ،وضعف االرتباط باألسرة من األسباب اليت تؤدي إذل اجلنوح وارتكاب األفعال السيئة.
وتوجو إذل البدائل النافعة للفرد واجملتمع ،واليت تتناسب وطبيعة اإلنسان ،فهي تليب مطالبو وتكبع حاجاتو ادلادية وادلعنوية ،دون أن
تلحق الضرر بو وال بغَته.
 - 2على أساس مبدأ ال ضرر وال ضرار ،ال يقتصر الفقهاء على منع ما يٌصنف ضمن "اجلرائم ادلستحدثة" ادلتفق عليها عادليا –
واليت نص عليها القانون اجلزائري  ،-وإظلا يدرجون ضمن ما ينبغي منعو الكثَت من األفعال اليت تستفيد من التقدم العلمي احلديث
لتطوير أشكاذلا ضمن احملرمات ،دلا يًتتب عليها من أضرار على الفرد واجملتمع ،ومن أمثلة ىذا النوع من األفعال :شرب اخلمر،
القمار ،الكذوذ اجلنسي ،الفن اخلليع خبالف القوانُت ادلطبقة يف الكثَت من اجملتمعات ،واليت تعكس مبادئ الفلسفة الليربالية،
فالفن مهما كانت طريقة التعبَت فيو فهو مباح ،وكل فعل ال يلحق الضرر باآلخرين مسموح بو.
ويبدو من االختالف بُت الكريعة وىذه القوانُت ،أن سبب ذلك يعود إذل توسع الكريعة اإلسالمية يف مفهوم الضرر ،فنظرهتا ال
تنحصر يف األضرار ادلادية وال اآلنية وال االجتماعية؛ وإظلا تأخذ بعُت االعتبار نتائج الفعل الغَت مادية سواء تعلقت بالعقل أو
بالروح أو بالعرض أو النسل ،ونتائج الفعل يف اآلجل ،وكذا األضرار اليت سبس مرتكيب األفعال حىت وإن كانت ىذه األضرار
مقتصرة عليهم ،وال تلحق غَتىم.
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ويرى الفقهاء أن ما تعاين منو اإلنسانية من أمراض جنسية وتفكك األسر وضعف اإلخصاب مظاىر نامجة عن عدم
اعتبار القوانُت الوضعية دلا ميس بالقيم األخالقية اإلنسانية أفعاال مضرة ،القتصارىا على اعتبار األضرار ادلادية واآلنية واالجتماعية،
وإعلاذلا األضرار ادلعنوية واآلجلة والفردية.
وإذا كان الفقهاء يتناولون الوقائع اجلزئية اليت جدت يف احلياة ادلعاصرة ،رلتهدين يف البحث عن أحكامها ،والككف عما ميكن أن
يكون بدائل ذلا إذا كانت زلرمة ،فإن ادلفكرين يتناولون ىذه القضايا يف إطار قيم احلضارة الغربية السائدة وفلسفتها.
وعلى ىذا األساس يرى عبد الوىاب ادلسَتي أن ما يظهر يف إطار ىذه احلضارة من جرائم وسلوكات علجية تتناىف والقيم
اإلنسانية (اليوجينا (ربسُت النسل) -االستعمار  -اإلبادات اجلماعية  -النهب ،)...يرجع إذل سيطرة التيار ادلادي الذي حصر
اإلنسان يف ثالثية :اإلنتاج ،االستهالك ،اللذة بعيدا عن القيم اإلنسانية اليت تعمل على ترقيتو ،والرفع من مستوى اىتماماتو،
وتغرس فيو حب الغَت كحبو لنفسو ،وتدعوه لبذل اجلهد إلسعادىم وحفظ حقوقهم ،و"يرجع لتآكل ادلعايَت األخالقية
واالجتماعية السائدة يف اجملتمعات ،إذل جوىر احلداثة اليت اختزلت اإلنسان يف ادلادة" (ادلسَتي ،2010 ،ص ،)40وىذه الرؤية
ادلادية نزعت عن اإلنسان القداسة ،وحولتو إذل مادة استعمالية يوظفها القوي حلسابو (ادلسَتي ،ص.)40
وينقل الكيالين عن رينيو دبو قولو" :غلب اعتبار أكثر الناس يف ادلدنية الغربية وخاصة أمريكا ادلعاصرة من اجلاضلُت،
ألهنم يتصرفون وكأن ادلقياس الوحيد للسلوك ىو إرضاء رغباهتم وغرائزىم اآلتية دون نظر إذل عواقب ذلك على الطبيعة والذراري"
(الكيالين ،ب.ت ،.ص.)208
 خاتمةطللص من ىذا البحث إذل النتائج اآلتية:
 -1استمرارية الفكر اإلسالمي ،فادلعاصرون ينطلقون يف اجتهاداهتم من القرآن الكرمي والسنة الكريفة ،ويسًتشدون باجتهادات من
سبقهم من الفقهاء ،وىو ما يعكس التصور اإلسالمي لإلنسان؛ فتطور الوسائل واألدوات واإلمكانات ال يعٍت تطور طبيعة
اإلنسان ،فالطبيعة اإلنسانية ثابتة ال تتغَت.
 -2من ادلهم مالحظة الفار بُت ادلقاربات اإلسالمية دلا جد يف احلياة اإلنسانية ،ومقاربات الفكر األورويب ،والناجم عن
االختالف يف الرؤية الكونية.
 -3ينطلق الفكر اإلسالمي يف حكمو على اجلرائم ادلستجدة من "مصلحة اإلنسان" ،فما ػلقق ىذه ادلصلحة أجيز ،وما يتعارض
وربدد ادلصلحة بالنظر إذل اآلثار ادلًتتبة على الفعل :فرديا واجتماعيا ،ماديا معنويا ،عاجال وآجال.
معها ُحرمُ ،

 قائمة المراجع .1الًتايب ،حسن( ،ب .ت - ).ذبديد الفكر اإلسالمي ،دار البعث ،قسنطينة ،اجلزائر ،ط.1.
 .2شاويش وليد مصطفى أمحد - )2019( ،معادل اجلرمية اإللكًتونية يف الفقو اإلسالمي :دراسة مقارنة ،رللة الواضحة ،دار احلديث احلسنية ،ادلغرب.
 .3شيهاين عمر - )2020( ،اجلرائم ادلستحدثة وطر التحري فيها ،اجمللة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجمللد:
 01العدد.02 :
 .4عبد القادر زلمد أمحد - )2011( ،من قضايا األخال يف الفكر اإلسالمي ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،دون طبعة.
 بن لفقي صاحل ،اجلرائم ادلستحدثة يف الفكر اإلسالمي ادلعاصر .كتاب أعمال للملتقى العلمي الوطٍت األول بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .93-87
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 .5عطايا إبراىيم رمضان إبراىيم - )2015( ،اجلرمية اإللكًتونية وسبل مواجهتها يف الكريعة اإلسالمية واألنظمة الدولية ،العدد ،30اجلزء 02.

 .6فتحي حسن ملكاوي - )2015( ،منهجية التكامل ادلعريف :مقدمات يف ادلنهجية اإلسالمية ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي ،مكتب األردن،
عمان ،ط.2.
 .7القرضاوي يوسف - )1988( ،احلالل واحلرام يف اإلسالم ،مكتبة رحاب ،اجلزائر ،ط.20.
 .8ماجد عرسان الكيالين( ،ب.ت - ).فلسفة الًتبية اإلسالمية ،مؤسسة الريان.
 .9ادلاوردي ( - )1966األحكام السلطانية والواليات الدينية ،طبعة مصطفى احلليب دبصر .
 .10عبد احلميد زلسن - )1966( ،ذبديد الفكر اإلسالمي ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي ،واشنطن ،ط.1.
 .11ادلسَتي عبد الوىاب - )2010( ،العلمانية واحلداثة والعودلة ،حوارات مع الدكتور عبد الوىاب ادلسَتي ،ربرير :سوزان حريف ،دار الفكر ،دمكق،
ط.2.

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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ملخص
لقد أدت التكنولوجيا ادلتطورة يف مجيع ميادين احلياة عامة ويف ادليادين ادلهنية خاصة إذل تطور تنقل ادلعلومات،فنجد
اجلميع حياوؿ االستفادة من ىذا التقدـ التقٍت ،يف الطب ،يف الصناعة ،يف الفالحة ،يف البحث العلمي وغَته ،ما دل يستثٍت من
ذلك استفادة األشخاص ذوي األىداؼ اإلجرامية من ىذا التقدـ والتطور ،بالتارل اكتساهبم كفاءات أفضل يف تعاملهم مع ىذا
النوع من التطور من اجل الوصوؿ دلآرهبم ،بارتكاهبم أبشع اجلرائم عرب الوسائل االلكًتونية ،واالنًتنت ،واليت تعترب جرائم
مستحدثة حبكمها تعتمد السرعة يف نقل ادلعلومات واحلصوؿ على النتائج ،بإيقاع الضحايا بسرعة.
وتعترب االنعكاسات السلبية ذلذا التطور على البشرية ،انعكاسات وخيمة ،توجب على البشرية مجعاء ،التضامن من اجل
الوصوؿ إذل سبل مواجهة ىذه اجلرائم االلكًتونية ،واالستفادة من إجيابيات التطور التكنولوجي وتطور الوسائل واألجهزة
االلكًتونية،ما جيعلنا نتطرؽ فيما يلي لعرض بعض إجيابيات وسلبيات أىم ىذه الوسائل واألجهزة االلكًتونية ،مع التطرؽ ألىم
سلاطرىا وسبل مواجهتها.
 -الكلمات المفتاحية 8مفهوـ اجلردية االلكًتونية ،سلاطر اجلرائم االلكًتونية ،آليات مواجهة اجلرائم االلكًتونية.

The dangers of cybercrime and the mechanisms used to confront them
Abstract
State-of-the-art technology in all areas of life in general and in professional fields in
particular has led to the development of the transfer of information, which everyone is trying
to benefit from this technical progress: in medicine, in industry, in agriculture, science and
other research, without excluding the benefit of persons with criminal objectives from this
progress and development, thus acquiring better skills to cope with this type of development
in order to achieve their objectives, committing the most heinous crimes by electronic means
and the Internet, which are considered new offences that depend on the speed of information
transfer and the achievement of results, by rapidly inflicting victims.

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf 8
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The negative effects of this development on humanity are disastrous, which must oblige all
humanity to show solidarity in order to find ways to fight these electronic crimes and to take
advantage of the benefits of technological development and the development of electronic
means and devices. This leads us to address in the following some of the most important
advantages and disadvantages of these electronic means and devices, while addressing their
risks and the important ways to combat them.
Keywords: The concept of cybercrime, the dangers of cybercrime, mechanisms for combating
cybercrime.

 - 2مفهوم الجريمة االلكترونية
حاوؿ الباحثوف تعريف اجلرائم االلكًتونية من عدة زاويا أو اذباىات ،ألنو اليوجد إمجاع على تعريفها من حيث كيف
تُعرؼ أو ما ىي اجلرائم اليت تتضمنها ،فيذكر كل من  )2008(Van der Hulst et Neveيف ىذا الشأف :أف ىناؾ غياب
لتعريف عاـ وإطار نظري متسق يف ىذا احلقل من اجلردية ...ويف اغلب األحياف تستخدـ مصطلحات االفًتاضية واحلاسوب
وااللكًتونية والرقمية ،وكلها تعكس فجوات مهمة يف التعريف (عن البداينة ذياب موسى .)2014 ،ويًتاوح تعريف اجلردية االلكًتونية
بُت اجلرائم اليت ترتكب بواسطة احلاسوب إذل اجلرائم اليت ترتكب بأي نوع من ادلعدات الرقمية ( )PAC, 2008وتُعرؼ اجلرائم
االلكًتونية باختصار على أهنا اجلرائم اليت ترتكب باستخداـ احلاسوب والشبكات وادلعدات التقنية مثل اذلاتف أو اجلواؿ (البداينة
ذياب موسى.)2014 ،
وتتكوف اجلردية االلكًتونية أو االفًتاضية ( )Cyber crimesمن مقطعُت مها اجلردية ( )crimeوااللكًتونية (.)cyber
ويستخدـ مصطلح االلكًتونية لوصف فكرة جزء من احلاسب أو عصر ادلعلومات .أما اجلردية فهي السلوكات واألفعاؿ اخلارجة
على القانوف ،واجلرائم االلكًتونية ىي ادلخالفات اليت ترتكب ضد األفراد أو اجملموعات من األفراد بدافع اجلردية وبقصد إيذاء مسعة
الضحية أو أذى مادي أو عقلي للضحية مباشر أو غَت مباشر باستخداـ شبكات االتصاالت مثل االنًتنت (مثل غرؼ الدردشة

والربيد االلكًتوين واذلاتف النقاؿ( )...البداينة ذياب موسى 2014 ،عن .)2011 ،Halder et Jaishankar

وتعتمد تعاريف اجلردية االلكًتونية يف الغالب على الغرض من استخداـ ىذا ادلصطلح،وتشمل عددا زلددا من األعماؿ
ضد السرية والنزاىة وتوافر بيانات الكمبيوتر أو أنظمتو .وديثل جوىر اجلردية االلكًتونية ابعد من ىذا الوصف ،تدخل فيها األعماؿ
ذات الصلة باحلاسوب ألغراض شخصية أو ربقيق مكاسب مالية أو ضرر ،دبا يف ذلك أشكاؿ اجلرائم ادلتصلة باذلوية ،واألفعاؿ
ادلتعلقة دبحتويات الكمبيوتر ،مجيعا تقع ضمن معٌت أوسع دلصطلح اجلردية االلكًتونية (البداينة ذياب موسى.)2014 ،
 ذلذاصلد بعض الباحثوف يعرفوف اجلرائم االلكًتونية من اذباىُت ،اذباه مضيق واذباه موسع للمفهوـ. -2.2أوال المفهوم الضيق للجريمة االلكترونية
من التعريفات اليت وضعها أنصار ىذا االذباه ما ذىب إليو مَتو ( )Merweحيث يرى أف اجلردية االلكًتونية ىي الفعل
غَت ادلشروع الذي يدخل يف ارتكابو احلاسب اآلرل أو ىي الفعل اإلجرامي الذي يستخدـ يف ارتكابو احلاسب اآلرل كأداة رئيسية،
أو ىي سلتلف صور السلوؾ اإلجرامي اليت ترتكب باستخداـ ادلعاجلة اآللية للبيانات (طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية.)2009 ،
 سعودي ملحة & ساسي فضيلة ،سلاطر اجلرائم ادلستحدثة وآليات مواجهتها .كتاب أعماؿ للملتقى العلمي الوطٍت األوؿ بكلية العلوـ اإلنسانيةواالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .112-94
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فيما يذىب روزبالت ( )Rosblatعلى أهنا كل نشاط غَت مشروع ،موجو لنسخ أو تغيَت أو الوصوؿ للمعلومات ادلخزنة داخل

احلاسب اآلرل أو تغيَتىا أو حذفها أو اليت ربوؿ عن طريقو (طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية.)2009 ،
 -0.2ثانيا المفهوم الواسع للجريمة االلكترونية

على العكس من االذباه السابق ،فاف أنصار ىذا االذباه يذىبوف إذل التوسيع من مفهوـ اجلردية االلكًتونية ،حيث يرى
كل من ( )Credo et Michelبأهنا تشمل استخداـ احلاسب كأداة الرتكاب اجلردية ،باإلضافة إذل احلاالت ادلتعلقة بالولوج
غَت ادلصرح بو حلاسوب اجملٍت عليو أو بياناتو .كما سبتد ىذه اجلردية لتشمل االعتداءات ادلادية ،سواء كاف ىذا االعتداء على
جهاز احلاسوب ذاتو ،أو ادلعدات ادلتصلة بو ،وكذلك االستخداـ غَت ادلشروع لبطاقات االئتماف ،وانتهاؾ ماكينات احلسابات
اآللية ،دبا يتضمنو من شبكات سبويل احلسابات ادلالية بطريقة الكًتونية ،وتزييف ادلكونات ادلادية وادلعنوية للحاسوب ،بل وسرقة
احلاسوب يف حد ذاتو أو مكوف من مكوناتو (العرياف زلمد علي.)2004 ،
وجاء يف توصيات مؤسبر األمم ادلتحدة العاشر دلنع اجلردية ومعاقبة اجملرمُت ادلنعقدة يف فيينا سنة  2000تعريف اجلردية
االلكًتونية على أهنا أي جردية ديكن ارتكاهبا بواسطة نظاـ حاسويب أو شبكة حاسوبية ،أو داخل نظاـ حاسويب ،وتشمل تلك

اجلردية من الناحية ادلبدئية مجيع اجلرائم اليت ديكن ارتكاهبا يف بيئة الكًتونية (يوسف جفاؿ.)2017/2016 ،

...فمن الواضح أف ىذه التعاريف زبتلف إذل حد ما يف طبيعتها .فالتعريف األوؿ يشمل اجلرائم اليت ترتكب فقط على
أنظمة احلاسب ،على سبيل ادلثاؿ ،مشلت القرصنة ونشر الفَتوسات ،يف حُت أف جرائم مثل االحتياؿ وادلطاردة عرب االنًتنت دل
يشملها .أما التعريف الثاين فواسع يشمل اجلرائم اليت استخدـ اجلاين فيها رلرد ىاتف زلموؿ أو نظاـ ادلالحة عرب األقمار
الصناعية الرتكاب اجلردية (البداينة ذياب موسى.)2014 ،
 -1.2تعريف المشرع الجزائري للجريمة االلكترونية
تبٌت ادلشرع اجلزائري للداللة على اجلردية االلكًتونية ،مصطلح ادلساس بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات ،حيث ديثل نظاـ
ادلعاجلة اآللية للمعطيات ادلسالة األولية ،أو الشرط األورل الذي يلزـ ربقيقو حىت ديكن البحث يف توافر أو عدـ توافر أركاف أي
جردية من جرائم االعتداء على ىذا النظاـ (قارة أماؿ.)2006 ،
نظاـ ادلعاجلة اآللية للمعطيات تعبَت فٍت تقٍت يصعب على ادلشتغل بالقانوف إدراؾ حقيقتو بسهولة ،فضال عن انو تعبَت
خيضع للتطورات السريعة وادلتالحقة يف رلاؿ فن احلسابات اآللية ،لذلك فادلشرع اجلزائري على غرار التشريع الفرنسي دل يعرؼ
نظاـ ادلعاجلة اآللية للمعطيات فأوكل بذلك مهمة تعريفو لكل من الفقو والقضاء (يوسف جفاؿ 2017/2016 ،عن قارة أماؿ،
.)2006
شلا سبق يظهر تعدد اآلراء بشاف مفهوـ اجلردية االلكًتونية حبسب وجهة النظرة إذل الزاوية اليت تشكل اجلردية االلكًتونية،
فبعض الدراسات اذبهت إذل تعريفها بالنظر إذل تبٍت منهج يقوـ على تصنيف النشاطات ادلتعلقة باحلاسب اآلرل إذل فئات وأنواع،
ولكل نوع منها تصور خاص للجردية ادلتعلقة بو ،وبعض الدراسات األخرى اذبهت إذل تعريفها بالنظر إذل موضوع اجلردية
االلكًتونية ،فمن ناحية ،قد يكوف احلاسب اآلرل أو ادلعلومات ادلخزنة فيو موضوعا للجردية االلكًتونية ،ومن ناحية أخرى قد
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يكوف احلاسب اآلرل وسيلة لتنفيذىا .وديكن تقسيم تلك اجلرائم إذل أربعة أنواع تبعا للمفهوـ الذي تتبناه الدراسة على النحو
التارل :جرائم احلاسب اآلرل ،جرائم االنًتنت ،جرائم شبكة ادلعلومات واجلرائم ادلتعلقة باستخداـ احلاسب اآلرل (إبراىيم رمضاف
إبراىيم عطايا.)2015 ،
وقبل التطرؽ ذلذه اجلرائم نشَت أوال إذل كل من إجيابيات وسلبيات احلاسب اآلرل واالنًتنت.
 - 2.2إيجابيات وسلبيات الحاسب اآللي واالنترنت

 - 2.2.2إيجابيات الحاسب اآللي

يعترب احلاسب اآلرل جهاز الكًتوين يعمل طبقا لتعليمات زلددة ،وديكنو استقباؿ البيانات وزبزينها والقياـ دبعاجلتها
بدوف تدخل اإلنساف ،مث استخراج النتائج ادلطلوبة (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا )2015 ،وذلذا اجلهاز إجيابيات وسلبيات ،تتمثل
اجيابياتو يف:
 مجع ادلعلومات الغزيرة وترتيبها يف وقت قصَت؛ توفَت الوقت لدى الباحثُت؛ تيسَت البحث والكتابة؛ مجع ادلواضيع ادلتتابعة يف موضوع واحد؛ البحث ادلوضوعي؛ تيسَت االتصاؿ بقواعد ادلعلومات وادلراكز العلمية على الباحث وزبفيض الكثَت من العناء والبحث؛ تسهيل البحث اللّغوي يف ادلعاجم والقواميس؛ االستفادة من األقراص ادلدرلة؛ االستفادة من قوائم احلاسب مع بعض األجهزة مثل الفاكس ،أو مسجل الصوت واذلاتف والتلفاز والفيديو...؛ استطاعة الباحث مجع معلومات غَت زلدودة؛ -إعداد الربامج احلاسوبية التعليمية والشرعية لنشرىا وبيعها أو إىدائها أو تبادذلا عرب أجهزة االتصاؿ والشبكات (إبراىيم رمضاف

إبراىيم عطايا ،2015 ،عن العصيمي فهد بن محود)؛

 مواجهة العدو بتعطيل كافة اتصاالهتم ،كما ديكن إلغاء وتشويش خططهم ،دفاعا عن الوطن؛ -التعليم والًتبية دبساعدة احلاسب من خالؿ الربامج التعليمية ،والربامج الًتفيهية ،وادلواد التعليمية ادلربرلة وغَتىا (إبراىيم رمضاف

إبراىيم عطايا ،2015 ،عن العصيمي فهد بن محود).
 - 0.2.2سلبيات الحاسب اآللي

احلاسب اآلرل شانو شاف أي آلة ديكن أف تتحوؿ إذل أداة خطَتة إذا ما استعملت يف الشر ،ويًتتب استعمالو يف الشر
عدة سلبيات منها:
 إمكانية تعطيل اجلهاز عن طريق دس الفَتوسات يف برامج يتم تداوذلا من خالؿ األقراص ادلرنة أو شبكات االنًتنيت ،شلا قديؤدي إذل فقد البيانات ادلخزنة عليو أو تعطيلو بالكامل؛
 -ظهور األضرار الصحية الكثَتة ،اجلسمية والنفسية ،على ادلستخدمُت ادلدمنُت على استخداـ احلاسب اآلرل؛
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 ثقة البعض فيو واعتمادىم عليو ،أدى إذل إمهاؿ بعض الباحثُت للتوثيق والتدقيق اكتفاءً منهم دبقدرة احلاسب ،علما أف مدىصحة ادلعلومات ترجع لدقة وعلم وخربة من قاـ بتحميلو لتلك ادلعلومات؛
 مداومة البعض على استخدامو أدى إذل خلل يف عالقتو بربو وباآلخرين كاألىل والولدين واألقارب واجملتمع؛ استخداـ اجلهاز يف احلوار والنقاش عرب الشبكة ،قد يذىب بأخالؽ الناس ومعتقداهتم (بنت فرج بن سعيد العويضي اذلاـ.)2004 ،إذل جانب ىذه اإلجيابيات والسلبيات اخلاصة باحلاسب اآلرل ،ذبدر اإلشارة كذلك إذل بعض إجيابيات وسلبيات االنًتنت.
 - 1.2.2بعض إيجابيات االنترنت
االنًتنت عبارة عن أجهزة من الشبكات ادلعلوماتية احمللية والعادلية ادلربوطة ببعضها البعض بغرض التواصل ،وتتمثل بعض
اجيابياتو يف:
 تقدمي خدمات مجة يف رلاؿ االتصاالت كافة ،ومنها: تسهيل احلصوؿ على ادلعلومات من ادلكتبات العادلية الكربى؛ ادلساعدة الكبَتة يف االتصاؿ دبراكز البحوث العادلية؛ إرساؿ الربيد بسرعة ىائلة؛ ادلسامهة بشكل كبَت يف اخنفاض أسعار ادلكادلات()www.saadalbreik.com؛ مراقبة احملالت والبيوت وادلدارس عن بعد للحفاظ عليها من السرقات أو ضبط العمل هبا ،فيمكنك متابعة ما يدور يفمصانعهم وإدارهتم عن بعد والتحدث مع بعض موظفيهم؛
 سهولة احلصوؿ على االستشارات الطبية وتدعيم اجملاؿ الطيب؛ سهولة التجارة االلكًتونية عن طريق الشراء السهل من ادلواقع ادلختصة بالبيع ،وسهولة استعراض السلع واالطالع عليهابسهولة (عن إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا )2015 ،أي تسهيل التطبيقات ادلصرفية والتسوؽ عرب االنًتنت؛
 سهولة احلصوؿ على ادلعلومات وادلعارؼ واإلحصائيات والتكنولوجيا واألخبار واألفالـ...اخل؛ اتصاؿ األسر والتواصل بُت األقارب والربيد االلكًتوين؛ التعليم عن بعد والتدريب الثقايف والعلمي؛ إجراء اجتماعات عن طريق الوسائل ادلرئية؛ -البحث عن فرص العمل والعمل عن بعد(مسَت سعدوف مصطفى وآخروف.)2011 ،

 - 2.2.2بعض سلبيات االنترنت
 إفساد عقائد ادلسلمُت باستعماؿ ادلواقع ادلتخصصة اليت تعمل على التشكيك بثوابت اإلسالـ؛ إضاعة الوقت؛ الكذب وتبادؿ األلفاظ وادلناظر اليت ذبر إذل الفاحشة وإثارة الغرائز؛ -العزلة واالنطوائية والتفريط يف أداء احلقوؽ؛

 تدين مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب ،النشغاذلم هبا (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا 2015 ،عن عبد اهلل فايد)؛ التوجهات الفكرية ادلختلفة عن عاداتنا وتقاليدنا؛ ادلواقع اإلباحية واجلنس؛ -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf 8

د .سعودي ملحة & أ .ساسي فضيلة

44

 اإلفراط يف األلعاب والتسلية؛ التوجو لغرؼ الدردشة (الشات) غَت اجلدية؛ -تبادؿ ملفات وصور غَت الئقة؛

 ربميل األغاين بدوف مراعات حقوؽ ادللكية (مسَت سعدوف مصطفى وآخروف.)2011 ،باإلضافة إذل كل ما سبق ،االنًتنت يلعب دورا كبَتا يف تسهيل ارتكاب الجرائم االلكترونية ،ومنها:
 السرقة :وتتم باستغالؿ السارؽ رقم البطاقات االئتمانية وزلاولة سرقة أمواؿ البنوؾ عن طريق االنًتنت؛ -قتل النفس بدعوى اليأس من احلياة :فهناؾ مواقع تدعو إذل االنتحار ،ينشر فيها العديد من الطرؽ يف كيفية االنتحار؛

 جردية االعتداء على احلياة اخلاصة عن طريق التصنت على أسرار الغَت (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا 2015 ،عن عبد اهلل فايد)؛ جردية السطو على أمواؿ البنوؾ باستخداـ االنًتنت ادلتمثل يف االعتداء على احلسابات ادلصرفية من خالؿ البطاقاتادلصرفية (عبد الباقي مجيل)2002 ،؛

 جردية قيادة اجلماعات اإلرىابية عن بعد ببث األفكار ادلتطرفة والتجسس على األسرار العسكرية شلا ينتج عنو هتديد األمنالقومي والعسكري (بن إبراىيم الشبل عبد العزيز)2012 ،؛

 جردية القذؼ االلكًتوين والًتويج للفواحش. - 0أنواع الجرائم االلكترونية8
كما ذكرناه يف البداية ديكن تقسيم اجلرائم االلكًتونية إذل أربعة أنواع على النحو التارل:
 - 2.0جرائم الحاسب اآللي
يقصد هبا األفعاؿ اليت تشكل اعتداء على أجهزة احلاسب اآلرل سواء على مكوناتو ادلادية كوحدات اإلدخاؿ واإلخراج
أو على مكوناتو ادلعنوية كالبيانات وادلعلومات ادلخزنة داخل احلاسب اآلرل.
 - 0.0جرائم االنترنت
وىي كل فعل غَت مشروع يقع على ادلوقع بقصد تعطيلو أو تشويهو أو تعديلو والدخوؿ غَت ادلشروع دلواضع غَت مصرح
بالدخوؿ إليها ،واستخداـ عناوين غَت حقيقية للدخوؿ يف شبكة ادلعلومات واقتحاـ الشبكات ونقل الفَتوسات ،وإرساؿ الرسائل
بكافة أنواعها عرب الربيد االلكًتوين ،كاليت سبس بكرامة األشخاص ،أو ادلستهدفة ترويج مواد أو أفعاؿ غَت مشروعة.
 - 1.0جرائم شبكة المعلومات
وىي كل فعل غَت مشروع يقع على وثيقة أو نص موجود بالشبكة ومن أمثلتو :انتهاؾ ادللكية الفكرية للربامج ،واإلنتاج
الفٍت واألديب والعلمي ،وارتكاب ىذه اجلرائم عرب شبكة ادلعلومات يتطلب اتصاال باالنًتنت واستخداما للحاسب اآلرل للوصوؿ
إذل قواعد البيانات لإلطالع عليها أو تغيَتىا.
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 - 2.0الجرائم المتعلقة باستخدام الحاسب اآللي
ىي اجلرائم اليت يكوف احلاسب اآلرل وسيلة الرتكاهبا ومن أمثلتها :االحتياؿ والتزوير بواسطة احلاسب ،وىذا النوع من
اجلرائم قد يدخل يف النوع األوؿ ويف ىذا الصدد ديكن تعريف اجلردية االلكًتونية على أهنا :عبارة عن أفعاؿ غَت مشروعة يكوف
احلاسب اآلرل زلال ذلا أو وسيلة الرتكاهبا (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا.) 2015 ،
 - 1مرتكبو جرائم الحاسوب واالنترنت
يتمثل مرتكبو اجلرائم االلكًتونية يف المتسللين أي اذلكرز ( :)hackersوىم ىواة بارعوف باستخداـ احلاسوب
يستغلونو للتسلية بشكل غَت قانوين ولديهم فضوؿ الكتشاؼ حواسب اآلخرين.

والقراصنة المحترفون أي الكراكرز ( :)crackersوىم عصابات أصبحت متخصصة جبرائم االنًتنت (مسَت سعدوف مصطفى

وآخروف.)2011 ،
 - 2الجريمة االلكترونية صعبة االكتشاف واإلثبات
تعد اجلرائم االلكًتونية ظاىرة إجرامية حديثة نظرا الرتباطها بالتكنولوجيا احلديثة ...ونظرا للطبيعة اخلاصة اليت تتميز هبا
اجلردية االلكًتونية ،فاف إثباهتا حييط بو كثَت من الصعوبات ،واليت تتمثل يف صعوبة اكتشاؼ ىذه اجلرائم ،ألهنا ال تًتؾ أثرا
خارجيا ،فاجلردية االلكًتونية ال عنف فيها وال اثر اقتحاـ لسرقة مثال ،وإمنا ىي أرقاـ وبيانات تتغَت أو سبحى من السجالت ادلخزنة
يف ذاكرة احلاسوب وليس ذلا اثر خارجي مرئي ،ودبعٌت أخر فاف اجلردية االلكًتونية ىي جرائم فنية ،ىادئة ال تتطلب العنف ،ورغم
ذلك فاف البعض يشبهها جبرائم العنف ،مثل ما ذىب إليو مكتب التحقيقات الفدرارل بالواليات ادلتحدة األمريكية نظرا لتماثل
دوافع ادلتعدين على نظم احلاسوب اآلرل مع مرتكيب العنف (العرياف زلمد علي .)2004،فإذا مت اكتشاؼ اجلردية االلكًتونية ،فال
يكوف ذلك إال دبحض الصدفة ،نظرا لعدـ وجود اثر مادي دلا جيري خالؿ تنفيذىا من عمليات ،حيث يتم نقل ادلعلومات
بالنبضات االلكًتونية ،ولذلك يستطيع اجلاين تدمَت دليل اإلدانة يف اقل من ثانية ،إذل جانب إمكانية ارتكاهبا خارج احلدود
الوطنية والدوؿ والقارات وذلك باستخداـ شبكات االتصاؿ ودوف ربمل عناء االنتقاؿ ،إذل جانب تلك الرغبة يف استقرار حركة
ادلعامالت وزلاولة إخفاء أسلوب ارتكاب اجلردية حىت ال يتم تقليدىا من جانب اآلخرين (يوسف جفاؿ 2017/2016 ،عن العرياف
زلمد علي.)2004 ،
 - 3المخاطر والتهديدات التي تشكلها الجرائم المستحدثة
يتزايد خطر اإلجراـ السيبَتي الذي يهدد دوؿ العامل يوما بعد يوـ وبصورة سريعة نظرا لتزايد عدد األفراد الذين حيظوف
بادلعدات والقدرات الالزمة الستخداـ أجهزة الكمبيوتر ضد مصاحل الدوؿ ،ويف ذات الوقت تتصاعد احتماالت تعرض الدوؿ
دلخاطر اإلجراـ السيبَتي ،مع ت زيد اعتماد اقتصادىا وبنيتها التحتية على شبكات الكمبيوتر وشبكة ادلعلومات العادلية (االنًتنت)،
وشلا ال شك فيو ،أف أية ىجمات كمبيوترية واسعة النطاؽ على البنية التحتية اذلامة واآلليات االقتصادية ألية دولة ستسفر عن
وقوع أضرار بالغة األثر .وتنقسم التهديدات السيبَتية إذل عدة أنواع نذكر منها:
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 - 2.3تهديدات تؤثر في األمن القومي للدولة
يف ظل ادلخاوؼ من تزايد سلاطر ىذه اجلرائم وتنامي معدالت ارتكاهبا ،نظرا لعدـ وجود التشريعات القانونية اليت ذبرـ
الغالبية منها ،بصفة خاصة بالدوؿ النامية ،باإلضافة إذل عدـ اكتماؿ القدرة لدى األجهزة األمنية يف ىذه الدوؿ على التعاوف مع
ىذه النوعية من اجلرائم فيما يتعلق دبعرفة أساليب ارتكاهبا ،وكيفية اكتشافها ،والقياـ بعمليات البحث والتحري ادلطلوبة بشأهنا،
فقد بدأت األجهزة األمنية والعلمية يف ىذه الدوؿ باالىتماـ هبذه األمناط من اجلرائم وبصفة خاصة جرائم غسل األمواؿ واجلرائم
ادلعلوماتية وجرائم االنًتنت وجرائم التجارة االلكًتونية ،وتتمثل أىم ادلخاطر األمنية للجرائم ادلستحدثة يف:
 تعريض األمن االقتصادي للخطر؛ ظهور أنواع جديدة من األساليب اإلجرامية؛ انتشار اجلرائم ادلستجدة واتساع نطاقها؛ عدـ مواكبة مفهوـ العمل األمٍت دلستحدثات اجلرائم ادلستجدة يف عصر العودلة؛ زيادة جرائم الفساد اإلداري؛ زيادة معدالت ارتكاب اجلرائم التقليدية؛ ظهور أنواع جديدة من اجلرائم ادلرتبطة ببعض أمناط اجلرائم ادلستجدة؛ صعوبة ادلالحقة األمنية الدولية للجرائم ادلستجدة؛ ازدياد معدالت ارتكاب جرائم ادلخدرات؛ ضعف السيطرة على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ( مجاؿ توفيق امحد)2010 ،؛ تزايد نشاط ادلنظمات اإلرىابية (مجاؿ توفيق امحد )2010 ،أو ما يسمى باإلرىاب السيبَتي ،إذل جانب اخًتاؽ نظم الكمبيوترمن قبل دوؿ معادية ،والسرقات السيبَتية للمعلومات احلساسة (موقع مكتب التحقيقات الفيدرارل األمريكي على شبكة االنًتنيت).
 - 0.3المخاطر االقتصادية
إف ادلخاطر االقتصادية للجرائم ادلستجدة وادلستحدثة عديدة ومتنوعة ،وزبتلف باختالؼ أمناط ىذه اجلرائم ،ونذكر منها:
 جرائم غسل األمواؿ؛ جرائم ادلخدرات؛ جرائم التجسس االقتصادي والصناعي وااللكًتوين؛ جرائم اإلرىاب االلكًتوين؛ اجلرائم االلكًتونية (مجاؿ توفيق امحد.)2010 ، - 1.3المخاطر االجتماعية
باإلضافة إذل ادلخاطر األمنية واالقتصادية اليت تشكلها اجلرائم ادلستجدة ،فإهنا تشكل أيضا سلاطر اجتماعية ،يتمثل
أمهها فيما يلي:
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 التهديد ادلباشر ذلذه اجلرائم للعالقات االجتماعية بُت أفراد اجملتمع بعضهم بعضا ،إذ تؤدي إذل ظهور أشكاؿ جديدة منالسلوؾ اإلنساين يف التعامالت البشرية يتسم بالقسوة واجلمود وانعداـ أو قلة اجلوانب األخالقية والنواحي اإلنسانية.إذ سيتجو
اجلميع ويف ظل انتشار ىذه اجلرائم إذل التصارع من اجل االستمرار والبقاء ،وستوجد رلموعات متناقضة تعيش مرحلة من
الصراعات ادلختلفة ،فيها من يسعى إذل االعمار والبناء يف إطار من التعاوف والتماسك والرمحة ،وفيها من ديسك دبعوؿ من
اذلدـ والتحطيم وسبزيق النسيج االجتماعي للمجتمع.
 تؤدي ىذه اجلرائم إذل تغيَت النمط ادلعيشي لألفراد ،يف ظل سرياف تيار اخلوؼ والقلق والفزع والًتدد وعدـ الثقة وفقداف األماف،حيث يقوـ الناس بإتباع أساليب معيشية تتسم باحلذر واحليطة الزائدة ،والقياـ بتغيَت سلوكاهتم اليومية ،شلا يؤدي إذل فقد
االستقرار والتكيف االجتماعي من أبناء اجملتمع (مجاؿ توفيق امحد.)2010 ،
 تكشف ىذه اجلرائم سوء اإلدارة ،أو انتشار الفساد بُت أفرادىا ،وىو ما يؤدي إذل زعزعة الثقة لدى الناس ،وخلط ادلعايَتاخللقية ،وافتقار األفراد للثقة بادلسؤولُت لدى ادلؤسسات احلكومية ادلسؤولة ،شلا يصيبهم باإلحباط ،وىدـ القيم وادلصاحل
االجتماعية العامة ،ويدفع هبا إذل حافة االهنيار ،إذ تسود نوازع األنانية والتطلع إذل الثراء بغض النظر عن الوسيلة أو األسلوب
ادلستخدـ ،شلا يفقد اجملتمع توازنو االجتماعي ،وتغلب القيم ادلادية على القيم ادلعنوية واخللقية ،شلا يؤدي إذل إىدار القيم
االجتماعية وادلبادئ وادلثل األخالقية ،اليت تدعو إذل اإلنتاج والعمل وإتباع ادلعايَت األخالقية يف السلوؾ اجملتمعي.
 من صور ادلخاطر االجتماعية األخرى ،هتديد الكياف االجتماعي وربطيم ادلكانة االجتماعية ادلرموقة لبعض األفراد ،وذلكبوص فها نتيجة حتمية إلفرازات الصراع الدائم بُت أصحاب القيم وادلبادئ االجتماعية والسلوكية الصحيحة ،ومن دييلوف لالذباه
ادلعاكس والقياـ دبساندة أنشطة ىذا النوع من اإلجراـ .وىو األمر الذي قد يؤدي إذل حدوث نوع من الفراغ االجتماعي حيرـ
اجملتمع من الكفاءات والقيادات النظيفة ،ويًتؾ الساحة خالية لذوي ادلطامع اإلجرامية والسلوؾ ادلنحرؼ ،ويصيب باقي أفراد
اجملتمع خبيبة األمل ،وعدـ الرغبة يف ادلشاركة اجملتمعية (مجاؿ توفيق امحد.)2010 ،
 وإضافة ذلذا التقسيم ىناؾ من يضيف أنشطة إجرامية تقليدية يسهل الكمبيوتر واالنترنيت ارتكابها8مثل :السرقات الواقعة على حقوؽ ادللكية الفكرية ،واالستغالؿ اجلنسي لألطفاؿ عرب شبكة االنًتنيت ،واالحتياؿ باستخداـ
الشبكة الدولية.
 ويف كل احلاالت يعمد مرتكبو ىذه اجلرائم إذل استخداـ وسائل أساسية تتمثل يف :اذلجمات السيبَتية ،واالخًتاؽ وادلشاركة غَتادلشروعة يف ادللفات ،واالستخداـ غَت ادلشروع لألدوات وادلعدات السيبَتية.
وقد فرض التطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا احلاسب اآلرل واألساليب ادلبتكرة اليت يستخدمها اإلرىابيوف واجملرموف على
أجهزة األمن يف سائر دوؿ العادل أف تضمن كوادرىا رلموعة من احملققُت احملًتفُت ادلتخصصُت يف رلاؿ الكمبيوتر(موقع مكتب
التحقيقات الفيدرارل األمريكي على شبكة االنًتنيت).
 - 4بعض معدالت الجريمة االلكترونية على المستوى العالمي
يف بريطانيا مثال ويف عاـ  2007ىناؾ جردية الكًتونية تقع كل  10ثواين ( 3مليوف جردية يف السنة ،أو  8آالؼ جردية
باليوـ) .واكرب نسبة فيها تعود جلرائم التحرش اجلنسي ( 850ألف حالة) ،بينما ىناؾ  92ألف حالة لسرقة اذلوية أي احلصوؿ
على معلومات شخصية حوؿ مستخدمي االنًتنت ،و 145ألف حالة الخًتاؽ احلواسيب هبدؼ سرقة ادلعلومات أو التخريب،
 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf 8
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و 207ألف حالة للحصوؿ على األمواؿ من خالؿ االحتياؿ للسطو على أرقاـ البطاقات االئتمانية .وتقوؿ إحصائيات شركات
التامُت أف  ٪70من ىذه اجلرائم تستهدؼ األفراد .واألطفاؿ ىم من أكثر ضحايا اجلردية االلكًتونية على االنًتنت ،إذ بينت
اإلحصائيات العادلية أف  ٪80من األطفاؿ الذين يستخدموف الربيد االلكًتوين يستقبلوف رسائل بريد الكًتوين دعائية كل يوـ
وخباصة خالؿ فًتات العطلة ،حيث يقضي األطفاؿ الكثَت من الوقت يف تصفح االنًتنت .وبعض تلك الرسائل تتضمن زلتوى ال
ينبغي عليهم االطالع عليو يف أي حاؿ من األحواؿ .وادلشكلة تكمن يف أف معظم األطفاؿ ال يتجاىلوف الرسائل الطفيلية
ويفتحوهنا مدفوعُت بالفضوؿ الذي ربركو لديهم العناوين الرنانة لتلك الرسائل (مسَت سعدوف مصطفى وآخروف 2011 ،عن
 )http://www.moct.gov.syوبالطبع الكثَت من ىؤالء األطفاؿ ينزعجوف من تلك الرسائل وال يناقشوف ادلوضوع مع أىاليهم،
والبعض يثَته الفضوؿ فيطلعوف على زلتوى تلك الرسائل دوف اطالع أىاليهم على ذلك ،ويتم استدراج األطفاؿ عن طريق غرؼ
الدردشة أو عن طريق طلب صورىم والعبث فيها ونشرىا (.)http://www.moct.gov.sy

 -5التحقيق الجنائي في الجريمة االلكترونية في الجزائر
للتحقيق أمهية يف إثبات وقوع اجلرائم وإقامة الدليل على مرتكبيها بأدلة اإلثبات على اختالؼ أنواعها ،فهو استجالء
احلقيقة لغرض الوصوؿ إذل إدانة ادلتهم من عدمو بعد مجع األدلة القائمة على اجلردية ،ومن يقوـ بالتحقيق ىم الضبطية القضائية
وقضاة وفق إجراءات البحث والتحري احملدد وفقا لقانوف اإلجراءات اجلزائية ،واحملقق ىو من يتوذل التحقيق من رجاؿ الضبطية ،أو
من أعضاء النيابة العامة ،أو قضاة التحقيق ويلحق باحملقق اجلنائي الباحث اجلنائي الذي يكوف غالبا من الشرطية القضائية ،الذين
خوؿ ذلم القانوف مهمة مجع االستدالالت عن ادلشتبو هبم .ومن ابرز اذليئات ادلختصة يف رلاؿ مكافحة اجلرائم االلكًتونية ،صلد
اذليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ،إضافة لتلك الوحدات التابعة لسلك األمن الوطٍت ،وكذلك
تلك التابعة لقيادة الدرؾ الوطٍت.
 - 2.5الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
لقد نص ادلشرع اجلزائري يف ادلادة  13من القانوف  04-09على ضرورة إنشاء ىيئة ذات وظيفة تنسيقية ،تعمل على
ازباذ اإلجراءات الالزمة للوقاية من ىذه اجلرائم ،وتتوذل تنشيط وتنسيق عملية الوقاية من اجلرائم االلكًتونية ،وكذلك مصاحبة
السلطات القضائية ومصاحل الشرطة القضائية يف التحريات اليت جيريها بشاف ىذه اجلرائم (اجلريدة الرمسية ،العدد .)2009 ،47
 - 0.5القواعد اإلجرائية الحديثة في استخالص الدليل االلكتروني
كاف لتطور أساليب ارتكاب اجلردية االلكًتونية منحى تصاعدي بُت اجلرائم ادلرتكبة يف اجلزائر ،إذ فرض على ادلشرع
االعتماد على قواعد إجرائية خاصة يف سبيل مكافحة اجلردية االلكًتونية وىو ما جاء بو القانوف  22-06ادلؤرخ يف ديسمرب 2006
ادلعدؿ وادلتمم لألمر رقم  155-66ادلؤرخ يف  8يوليو  1966وادلتضمن لقانوف اإلجراءات اجلزائية ،فنص ادلشرع اجلزائري على
إجراءات خاصة هتدؼ إذل ضبط األدلة يف اجلرائم ادلاسة بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات وبعض اجلرائم األخرى ،وتتمثل ىذه

اإلجراءات يف التسرب واعتراض المراسالت ،كما مت استحداث إجراءين آخرين يف القانوف  04-09ادلتضمن القواعد اخلاصة
للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ومكافحتها ،مها المراقبة االلكترونية وحفظ المعطيات (معتوؽ عبد

اللطيف.)2012-2011،
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 - 2.0.5التسرب (االختراق)
إذا اقتضت ضرورات التحري والتحقيق بشاف اجلرائم االلكًتونية ،ديكن اللّجوء إذل إجراء التسرب واعًتاض ادلراسالت،

وادلقصود بالتسرب قياـ ضابط أو عوف الشرطة القضائية دبراقبة األشخاص ادلشتبو يف أهنم ارتكبوا اجلردية بإظهار انو مساىم معهم
أو شريك ،حبيث يستعمل الضابط أو العوف ىوية مستعارة وذلك إذا ما ارتبط البحث والتحري بإحدى اجلرائم التالية:جرائم
ادلخدرات ،اجلردية ادلنظمة العابرة للحدود الوطنية ،اجلرائم ادلاسة بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات ،جرائم تبييض األمواؿ ،اجلرائم
ادلوصوفة بأفعاؿ إرىابية أو زبريبية واجلرائم ادلتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرؼ وجرائم الفساد (ادلادة  65مكرر  12من قانوف اإلجراءات
اجلزائية).
وديكن تصور عملية التسرب يف نطاؽ اجلرائم االلكًتونية يف دخوؿ ضابط أو عوف الشرطة القضائية إذل العادل
االفًتاضي ،وذلك باخًتاقو دلواقع معينة وفتح ثغرات الكًتونية فيها أو اشًتاكو يف زلادثات يف غرؼ الدردشة أو حلقات االتصاؿ
ادلباشر مع ادلشتبو في هم ،والظهور دبظهر كما لو كاف فاعال مثلهم ،مستخدما يف ذلك أمساء أو صفات ىيئات مستعارة وومهية
سعيا منو لالستفادة منهم حوؿ كيفية اقتحاـ ادلخًتؽ للمواقع ،أو كيفية ارتكاب اجلرائم وحىت ادلشاركة معهم يف ارتكاهبا ،لتجميع
كل ما ديكن مجعو من األدلة (سعيداين نعيم.)2013-2012 ،
 - 0.0.5اعتراض المراسالت السلكية والالسلكية
استحدث دبوجب ادلادة  65مكرر 10من قانوف اإلجراءات اجلزائية ،إمكانية قاضي التحقيق أف يأمر ضابط الشرطة
القضائية بًتخيص كتايب وربت إشرافو مباشرة للقياـ باعًتاض ادلراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصاالت السلكية
والالسلكية ،ووضع الًتتيبات التقنية دوف موافقة الشخص ادلعٍت من اجل القياـ بالتقاط وتثبيت وتسجيل وحبث يف سرية ويف أي
مكاف عاـ أو خاص والتقاط الصور ألي شخص.
إف مقتضيات ادلادة ليست مطلقة بل ترد عليها بعض االستثناءات عن طريق تشريع قواعد إجرائية ،تنص على تقييد
ىذه احلرية من اجل احلفاظ على ادلصلحة العامة للمجتمع وأمنو وسالمتو ،وىذا حلسن سَت التحريات والتحقيقات القضائية،
حبيث منح حق اعًتاض ادلراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصاؿ السلكية والالسلكية ووضع ترتيبات تقنية دوف مراقبة ادلعنيُت
من اجل التقاط الصور وتثبيت وبث وتسجيل الكالـ ادلتفوه بو بصفة خاصة أو سرية من طرؼ شخص أو عدة أشخاص يف
أماكن عامة أو خاصة (يوسف جفاؿ 2017/2016 ،عن قادري سارة.)2014-2013 ،
وذبدر اإلشارة إذل أف ادلراسالت اليت ديكن اعًتاضها جيب أف تتسم باخلصوصية ولكي تكوف كذلك يلزـ أف تتوافر فيها
عنصراف أساسياف مها:
 عنصر موضوعي يتعلق دبوضوع ومضموف الرسالة يف حد ذاهتا دبعٌت أف تكوف الرسالة ذات طابع شخصي سري. عنصر شخصي وادلراد بو إرادة ادلرسل يف ربديد ادلرسل إليو ورغبتو يف عدـ السماح للغَت باالطالع على مضموف الرسالة.وعند توفر ىذاف العنصراف يف الرسالة فإهنا تتصف بادلراسلة اخلاصة اليت ذلا خصوصيتها وسريتها احملمية قانونا وال أمهية لشكل
الرسالة أو طريق نقلها وتوصيلها إذل ادلرسل إليو ،كما ال ديكن لضابط الشرطة القضائية اللجوء إذل إجراء اعًتاض ادلراسالت ،إال
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بعد أف حيصل على إذف مكتوب ومسبب من طرؼ وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق يف حالة فتح ربقيق قضائي (يوسف
جفاؿ 2017/2016 ،عن سعيداين نعيم.)2013/2012 ،
ودبا انو يعترب الربيد االلكًتوين أىم وسيلة تقنية يف رلاؿ الًتاسل االلكًتوين فعملية االعًتاض تنصب عليو ،ومن ادلعلوـ
أف كل رسالة الكًتونية تظهر فيها معلومات عامة مثل تاريخ إنشاء الرسالة وتاريخ تلقيها ،وكذا عنواف ادلرسل وعنواف ادلرسل إليو،
وىذه ادلعلومات ليست كافية دلعرفة ادلرسل ،إذ بإمكاف ىذا األخَت إرساؿ رسائلو دوف أف يظهر فيها عنواف بريده االلكًتوين
الصحيح ،لذلك ال بد من احلصوؿ على ادلزيد من ادلعلومات اليت ديكن العثور عليها يف رسائل بريده االلكًتوين واليت يطلق عليها
مصطلح ( )Email Headeالذي يعٍت صفحة ربتوي على عنواف ( )IPلشركة الربيد االلكًتوين وعنواف( )IPاخلاص بربيد
الشخص مرسل الرسالة و( )IPىو عبارة عن رقم ديثل عنواف جهاز احلاسوب على االنًتنت ويكوف هبذا الشكل192.168.1.1
وىو اختصار لكلمة ( .)Protocol Internetوتلك ادلعلومات عبارة عن معلومات تراكمية دلختلف األجهزة اخلادمة للربيد
االلكًتوين اليت مرت من خالذلا الرسالة ،وتعد ىذه ادلعلومات أساسية ديكن من خالذلا االستدالؿ على صاحب الرسالة ويصبح
بعد ذلك من السهل احلصوؿ على ادلزيد من ادلعلومات عن ادلرسل ،وذلك بإدخاؿ رقم ( )IPيف بعض ادلواقع أو الربامج اليت تقوـ
بالكشف عن مصدر الرسالة وادلكاف اجلغرايف اليت أرسلت منو ،وكذلك مزود اخلدمة الذي يتعامل معو ادلرسل وبذلك من السهل
اعًتاض ادلراسالت واإلطالع على زلتواىا دوف علم مرسلها (يوسف جفاؿ 2017/2016 ،عن سعيداين نعيم.) 2013/2012 ،
 - 1.0.5المراقبة االلكترونية وحفظ المعطيات
استحدث ادلشرع اجلزائري إجراءات ادلراقبة االلكًتونية دبوجب ادلادة  03من القانوف  04-09الصادر بتاريخ  05غشت
 2009ادلتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ومكافحتها ،حينما أجاز تبعا دلستلزمات
التحريات والتحقيقات القضائية اجلارية يف إظهار ىذا النوع من اجلرائم اللجوء إذل وضع ترتيبات تقنية دلراقبة االتصاالت
االلكًتونية وذبميع وتسجيل زلتواىا ،غَت أف ادلشرع اجلزائري دل يتطرؽ إذل ربديد ادلقصود دبراقبة االتصاالت االلكًتونية واكتفى
بتحديد مفهوـ االتصاالت االلكًتونية يف ادلادة األوذل من نفس القانوف.
ومن الواضح أف ادلشرع اجلزائري دل يعترب ىذا اإلجراء من ضمن طرؽ احلصوؿ على الدليل االلكًتوين فقط ،بل أدرجو

ضمن التدابير الوقائية من اجلرائم اليت ديكن أف ترتكب بواسطة ادلعلوماتية ،فإذل جانب القياـ بإجراءات مراقبة االتصاالت
االلكًتونية فانو ديكن كذلك تطوير ىذه التقنية ،لكي تعمل يف بيئة الرقابة لغرض الوقاية من احتماؿ وقوع جرائم خطَتة بواسطة
ادلعلوماتية ،من شاهنا هتديد كياف الدولة ،وىو ما أقرتو ادلادة  04من القانوف  04-09ادلتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم
ادلتصلة بتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ومكافحتها (سعيداين نعيم.) 2013/2012 ،
 اعترب ادلشرع اجلزائري ادلراقبة التقنية لالتصاالت وسيلة إجرائية للحصوؿ على الدليل يف رلاؿ اجلردية االلكًتونية دبجموعة منالشروط أمهها:
 أف يتم تنفيذ ىذا اإلجراء ربت سلطة القضاء وبإذف منو. أف تكوف ىناؾ ضرورة تتطلب ىذا اإلجراء ،وتتحقق ىذه الضرورة عندما يكوف من الصعب الوصوؿ إذل نتيجة هتم رلرياتالتحري والتحقيق ،دوف اللجوء إذل ادلراقبة االلكًتونية (سعيداين نعيم.)2013/2012 ،
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 - 6سبل مواجهة الجرائم االلكترونية في األنظمة الدولية
إف مواجهة اجلرائم االلكًتونية قد القت اىتماما عادليا ،فقد عقدت ادلؤسبرات والندوات ادلختلفة ،وصدرت من خالذلا
قوانُت وتشريعات ُْذب ِرـ من يػَ ْق ُدـ على ارتكاب ىذه اجلرائم (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا )2015 ،فسنت عدد من الدوؿ األوربية
قوانُت خاصة جبرائم االنًتنت واحلاسوب مثل بريطانيا وىولندا وفرنسا والدمنارؾ واجملر وبولندا والياباف وكندا .كما اىتمت البلداف
الغربية بإنشاء أقساـ خاصة دبكافحة جرائم االنًتنت ،بل إهنا خطت خطوة إذل األماـ وذلك بإنشاء مراكز الستقباؿ ضحايا تلك
اجلرائم .وعلى مستوى الدوؿ العربية دل تقم أي دولة عربية بسن قوانُت خاصة جبرائم احلاسب اآلرل واالنًتنت ،ففي مصر مثال ال
يوجد نظاـ قانوين خاص جب رائم ادلعلومات ،إال أف القانوف ادلصري جيتهد بتطبيق قواعد القانوف اجلنائي التقليدي على اجلرائم
ادلعلوماتية واليت تفرض نوعا من احلماية اجلنائية ضد األفعاؿ الشبيهة باألفعاؿ ادلكونة ألركاف اجلردية ادلعلوماتية وازباذ إجراءات
فورية ذباه ادلخالفُت يف ادلواقع االلكًتونية ويتم تدمَتىا إذا ثبت إضرارىا دبصلحة األمن القومي أو اآلداب العامة (مسَت سعدوف
مصطفى وآخروف.)2011 ،
وتعد السويد أوؿ دولة تسن تشريعات خاصة جبرائم احلاسب اآلرل واالنًتنت ،حيث صدر قانوف البيانات السويدي
سنة  ،1973دلعاجلة قضايا االحتياؿ عن طريق احلاسب اآلرل ،ومشولو جرائم الدخوؿ غَت ادلشروع على البيانات احلاسوبية أو
تزويرىا أو ربويلها أو احلصوؿ غَت ادلشروع عليها ،وجاءت بعدىا الواليات ادلتحدة األمريكية ،حيث شرعت قانونا خاصا حبماية
أنظمة احلاسب اآلرل يف الفًتة من  ،1985-1976إذ حدد عاـ  1985معهد العدالة القومي مخسة أنواع رئيسية للجرائم
ادلعلوماتية وىي جرائم احلاسب اآلرل الداخلية ،وجرائم االستخداـ غَت ادلشروع عن بعد ،وجرائم التالعب باحلاسب اآلرل ،ودعم
التعامالت اإلجرامية ،وسرقة الربامج اجلاىزة وادلكونات ادلادية للحاسب ،ويف عاـ  1986صدر قانونا تشريعيا عرؼ فيو مجيع
ادلصطلحات الضرورية لتطبيق القانوف على اجلرائم ادلعلوماتية ،كما وضعت ادلتطلبات الدستورية الالزمة التطبيقية ،وعلى اثر ذلك
قامت الواليات الداخلية بإصدار تشريعاهتا اخلاصة هبا ،للتعامل مع ىذه اجلرائم (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا 2015 ،عنعبد القادر
ىشاـ) ،ومنو قانوف والية تكساس جلرائم احلاسب اآلرل ،وقد خولت وزارة العدؿ األمريكية سنة  2000مخسة جهات منها
مكتب التحقيقات الفيدرالية ( )FBAللتعامل مع جرائم احلاسب اآلرل واالنًتنت (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا 2015 ،عنعبد القادر

ىشاـ)،حيث وضع ىذا مكتب( ،)FBAمع هناية عاـ  2004خطة إسًتاتيجية مخاسية تغطي الفًتة من ( 2004حىت )2009
وتعد ىذه اخلطة دبثابة خارطة طريق ،حدد فيها االذباىات اإلجرامية ادلستحدثة ادلتوقع مواجهتها خالؿ األعواـ اخلمس ،وكذا
سبل مكافحة ىذه االذباىات والوقاية منها (موقع مكتب التحقيقات الفيدرارل األمريكي على شبكة االنًتنيت).

وبعد الواليات ادلتحدة تأيت بريطانيا يف ادلرتبة الثالثة يف االىتماـ دبواجهة اجلرائم االلكًتونية ،فقد أقرت قانوف مكافحة التزوير
والتزييف عاـ  1981الذي مشل يف تعاريفو اخلاصة بتعريف أداة التزوير وسائط التخزين احلاسوبية ادلتنوعة أو أي أداة أخرى يتم
التسجيل عليها سواء بالطرؽ التقليدية أو االلكًتونية أو بأي طريقة أخرى.

ويف  1985أولت كندا مواجهة اجلرائم االلكًتونية عناية فائقة ،حيث عدلت قانوهنا اجلنائي ،فشمل قوانُت خاصة جبرائم احلاسب
اآلرل واالنًتنت ،كما مشل القانوف اجلديد ذبديد عقوبات ادلخالفات احلاسوبية وجرائم التدمَت ،أو الدخوؿ غَت ادلشروع ألنظمة
احلاسب اآلرل ،كما وضع فيو صالحيات جهات التحقيق كما جاء يف قانوف ادلنافسة الذي خيوؿ أمور الضبط القضائي مىت ما
حصل على أمر قضائي حق تفتيش أنظمة احلاسب اآلرل والتعامل معها وضبطها.
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تليها الدنمارك اليت سنت أوؿ قوانينها اخلاصة جبرائم احلاسب اآلرل واالنًتنت واليت مشلت يف فقراهتا العقوبات احملددة جلرائم
احلاسب اآلرل كالدخوؿ غَت ادلشروع إذل احلاسب اآلرل ،أو التزوير أو أي كسب غَت مشروع ،سواء للجاين أو لطرؼ ثالث ،أو
التالعب غَت ادلشروع ببيانات احلاسب اآلرل كإتالفها أو تغيَتىا أو االستفادة منها.

كما اىتمت فرنسا بتطوير قوانينها اجلنائية للتوافق مع ادلستجدات اإلجرامية حيث أصدرت يف  1988القانوف الذي أضاؼ إذل
قانوف العقوبات اجلنائي جرائم احلاسب اآلرل والعقوبات ادلقررة ذلا ،كما مت تعديل قانوف العقوبات لديها عاـ  1994ليشمل
رلموعة جديدة من القواعد القانونية اخلاصة باجلرائم ادلعلوماتية وأوكل إذل النيابة العامة سلطة التحقيق فيها دبا يف ذلك طلب
التحريات ومساع األقواؿ.

كما توجد يف هولندا واليابان والمجر وبولندا قوانُت خاصة جبرائم احلاسب اآلرل واالنًتنت توضح كيفية التعامل مع تلك اجلرائم
ومع ادلتهمُت فيها ،وتعطي تلك القوانُت ادلتهم احلق يف عدـ طبع سجالت احلاسب اآلرل ،أو إفشاء كلمات السر ()les codes
اخلاصة بالربامج (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا .)2015 ،كما تعطي الشاىد أيضا احلق يف االمتناع عن طبع ادلعلومات ادلسًتجعة
من احلاسب اآلرل ،مىت ما أدى ذلك إذل إدانة احد أقاربو ،بل تذىب القوانُت اجلنائية ادلعموؿ هبا يف بولندا إذل ابعد من ىذا
حيث أهنا تنص على أف ال يقابل ذلك أي إجراء قسري أو تفسَته دبا يضر ادلتهم (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا.)2015 ،

وعلى مستوى الدوؿ العربية كما ذكرناه يف األعلى ،صلد أف القانوف المصري جيتهد بتطبيق قواعد القانوف اجلنائي التقليدي على
اجلرائم ادلعلوماتية واليت تفرض نوعا من احلماية اجلنائية ضد األفعاؿ الشبيهة باألفعاؿ ادلكونة ألركاف اجلردية التقليدية ،ومن ذلك
مثال أف قانوف براءات االخًتاع ينطبق على اجلانب ادلادي من نظاـ ادلعاجلة اآللية للمعلومات ،كما مت تطويع نصوص قانوف محاية
احلياة اخلاصة وقانوف ذبرمي إفشاء األسرار حبيث ديكن تطبيقها على بعض اجلرائم ادلعلوماتية ،وأوكل إذل القضاء اجلنائي النظر يف
القضايا اليت ترتكب ضد أو بواسطة النظم ادلعلوماتية.
وكذا احلاؿ بالنسبة لمملكة البحرين فال توجد قوانُت خاصة جبرائم االنًتنت ،واف وجد نص قريب من الفعل ادلرتكب ،فاف
العقوبة ادلنصوص عليها ال تتالءـ مع حجم األضرار ادلًتتبة على جردية االنًتنت.
وكذلك معظم الدوؿ العربية ومنها ادلملكة العربية السعودية ،وديكن مواجهة مجيع الدوؿ ذلذه اجلرائم بإتباع ما يلي:
 التعاوف الدورل يف رلاؿ مكافحة اجلرائم؛ حجب ادلواقع اإلباحية؛ إنشاء إدارات جديدة بوزارة الداخلية مسؤولة عن مواجهة ىذه اجلرائم؛ تفعيل دور وسائل اإلعالـ يف التوعية؛ تطبيق شرع اهلل عز وجل لتطبيق العقوبات ادلناسبة ذلذه اجلرائم من خالؿ احلدود (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا.)2015 ، - 7آليات مواجهةالجرائم االلكترونية المستحدثة
ىناؾ من الباحثُت من يقسم آليات مواجهة اجلرائم االلكًتونية ادلستحدثةإذل عدد من احملاور واجملاالت تتمثل يف:
 - 2.7محور التخطيط األمني
 لقد أصبح ربقيق األمن أمرا معقدا التساع مفهومو ،كما أف ادلهاـ والوظائف التقليدية للمؤسسات األمنية أصبحتغَت مواكبة للتغَتات والتحوالت ادلختلفة ،ويرجع كل ذلك إذل أف ىذه ادلتغَتات البيئية الكبَتة ،دل يقابلها تغَتات بنفس العمق
والشموؿ يف اجلانب اإلنساين ،كما دل يصاحبها زبطيط لقوى العمل جملاهبتها والتعامل معها يف الوقت الذي تتواذل فيو بسرعات
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وسبل اإلدارة إذل ربقيق
فائقة .ويتطلب ذلك تغيَتا يف رلاالت التطور الفكري والسلوكي واإلجرائي واذليكلي لقوى العمل األمنيةُ ،
ذلك ،ىو هنج إسًتاتيجية جديدة إلحداث التغيَت ادلخطط يف أساليب ومفاىيم وطرؽ اإلدارة الستحداث قوالب تنظيمية وقيم
ومعايَت جديدة تتناسب وتتوافق مع األنشطة اجلديدة وادلتغَتات احمللية والدولية ،وجيب أف يتحقق ذلك بأسلوب تنبؤي إلدارة
التغيَت ،ويتطلب األمر تغيَتا سلططا ال عشوائيا ،شامال متوازيا ال جزئيا ،مرنا متزامنا مع ادلتغَتات ،منافسا للتطورات العادلية مؤصال
للحضارة والثقافة والقيم ،مع أمهية أف يتوافر لدى القائمُت بالتخطيط ،التهيئة الذىنية الكاملة عن مسار واذباىات ىذا التغيَت
ادلخطط.
لذلك جبب أف تكوف قوة ادلنظمات األمنية يف قدراهتا على التوافق والتعامل الفوري مع ادلتغَتات البيئية احمليطة ،واليت ديكن رلاهبتها
بادلبادرات اخلالقة من جانب أفراد يتميزوف بكفاءات وقدرات ومهارات جديدة ،وديثل تدبَت ىذه الكفاءات وادلهارات التحدي
لرجاؿ اإلدارة العليا يف القطاعات األمنية ادلختلفة.
 تفعيل إجراءات ادلواجهة الشاملة دلكافحة اجلرائم ادلستجدة وادلستحدثة يتطلب إنشاء منظمات غَت حكومية يف كل دولة،تستهدؼ التصدي ذلا من خالؿ التعاوف مع األجهزة األمنية الوطنية ،واف يكوف التعاوف بُت ىذه ادلنظمات يف الدوؿ ادلختلفة،
لتحقيق التعاوف الدورل األمٍت يف رلاالت الدفاع االجتماعي ضد اجلردية ،على أف تتوذل ىذه ادلنظمات تبادؿ ادلعلومات وأعماؿ
التحري وادلالحقة حوؿ التنظيمات اإلجرامية مع األجهزة األمنية الوطنية ،ودوف أف يكوف ذلا سلطة إللزاـ الدولة بقرارات معينة أو
ازباذ إجراءات تتعارض مع سياستها األمنية.
 ال بد من ادلعاجلة ادلرحلية للمشكالت االجتماعية اليت تساعد على إفراز اجلرائم ادلستجدة ودرء مسببات الظلم االجتماعي،من خالؿ إجراء حوار فكري متكافئ بُت األطراؼ ادلعينة دبكافحة ىذه اجلرائم ،يتم الًتكيز فيو على الشباب خاصة.
 ضرورة إعادة صياغة السياسة اجلنائية التقليدية يف ادلدونة العقابية ،نظرا دلا سبثلو ىذه العالقة من هتديد ألمن واستقرار اجملتمع،فهناؾ ضرورة حتمية لسن تشريعات عقابية تتضمن تشديد العقاب يف كل حالة تكشف فيها التحقيقات عن وجود تلك العالقة
وسلاطرىا (مجاؿ توفيق امحد.)2010 ،
 ضرورة إنشاء جهاز خاص بكل من قطاعي مصلحة األمن العاـ ومباحث امن الدولة ،يهدؼ إذل وضع برامج آمنة حلمايةالشهود وأسرارىم ،األمر الذي يساىم يف اكتشاؼ الكثَت من النقاط الغامضة يف التحقيقات ،ويؤدي إذل كشف التنظيمات
اإلجرامية ،وأحيانا عملياهتا ادلستقبلية (مجاؿ توفيق امحد.)2010 ،
 - 0.7محور التدريب األمني
 العمل على إنشاء مركز يعٍت بتحسُت وذبويد اخلدمة األمنية ،ويهتم بوضع معايَت جودة األداء األمٍت يف مواجهة اجلرائمادلستجدة ،وتنمية القدرات األمنية وفقا ألحدث نظم التدريب يف الداخل واخلارج ،وزيادة اإلمكانيات لتطوير وربديث التسليح
والتجهيزات الفنية ،حبيث تصبح األجهزة األمنية مانعا دلثل ىذه اجلرائم ورلهضا دلخططاهتا أكثر من كوهنا ضابطا ذلا بعد ارتكاهبا.
 من الضروري ذبديد الفكر الشرطي الوطٍت ،حىت يصبح قادرا على فهم ادلستجدات واإلسهاـ يف بلورة خطط وسياسات أمنيةمالئمة للتعامل معها .وعلى أف تكوف ىذه العملية تراكمية ومستمرة ،وىذا لن يكوف إال إذا استندت إذل عدة أسس أمهها:
القراءة النقدية للفكر األمٍت الوطٍت الراىن من ناحية ،ومقارنة ىذا الفكر يف ضوء ادلشكالت والتحديات اليت تطرحها التغَتات
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والتحوالت الراىنة سواء على الصعيد العريب أو العادلي من ناحية أخرى ،واالنفتاح على بعض العلوـ األخرى ذات الصلة بالعلوـ
الشرطية بقصد اال ستفادة من بعض اخلربات األجنبية يف ىذا اجملاؿ مع مراعاة حدود العاـ واخلاص يف ىذه اخلربات من ناحية
أخرى.
 ضرورة أف تتوافر لدى رجل الشرطة الصالحية العلمية والقدرات الذىنية والنفسية ،الالزمة للعمل يف رلاؿ مكافحة الظواىراإلجرامية ادلستحدثة وأمناط اجلرائم ادلستجدة ،وتأىيلو بدنيا ومهاريا ،ووفقا دلنظومة تدريبية متطورة ،تعتمد على التدريب
التخصصي وادلستمر ،باستخداـ التقنيات احلديثة ،واليت تتواءـ مع الطبيعة اخلاصة ذلذه الظواىر وأمناط ىذه اجلرائم.
 توفَت ادليزانيات واالعتمادات ادلالية الالزمة إلمكاف التحديث الدائم وادلستمر ألجهزة ادلساعدات الفنية دبا يتواكب معالتطورات العلمية يف رلاالت أجهزة ادلراقبات اذلاتفية والتصوير ،مع إيفاد مأموريات خارجية للتدريب على تلك األجهزة يف مصانع
الشركات ادلنتجة للتأكد من صالحية األجهزة وجدواىا من الناحية الفنية (مجاؿ توفيق امحد.)2010 ،
 االختيار العلمي السليم لألساليب التدريبية وادلسايرة للمتغَتات العادلية ،باعتباره احد ادلعايَت األساسية اليت ربكم يف النهايةدرجة فعالية اإلعداد البدين وادلهاري والنفسي لالضطالع دبهاـ ادلكافحة يف ظل ادلستجدات األمنية ادلتالحقة ،وتنامي الظواىر
اإلجرامية بأمناطها وأشكاذلا ادلختلفة عرب العديد من دوؿ العادل بصورة متزايدة (مجاؿ توفيق امحد.)2010 ،
 - 1.7محور استخدام االنترنت
دلواجهة ىذه اجلرائم ادلستحدثة ديكن تقدمي بعض التوصيات يف رلاؿ استخداـ االنًتنت ،وىي كاأليت:
 العمل على تطوير القدرات التقنية على شبكة االنًتنت ،وإنشاء شرطة االنًتنت للقبض ادلباشر على مرتكب اجلرائم حاؿدخوذلم على الشبكة من خالؿ التتبع الفٍت للجهاز أو اخلط اذلاتفي الذي ارتكبت منو اجلردية.
 عدـ فتح أي رسالة الكًتونية من مصدر رلهوؿ ،الف مرتكيب اجلرائم االلكًتونية يستخدموف رسائل الربيد االلكًتوين ،إلرساؿملفات التجسس إذل الضحايا.
 عدـ استقباؿ أية ملفات أثناء الشات (تبادؿ) من أشخاص غَت موثوؽ هبم ،ألهنا قد ربتوي على برامج تزرع ملفات التجسسيف جهازؾ.
 العمل على وضع أرقاـ سرية على ملفاتك ادلهمة حيث ال يستطيع فتحها سوى من يعرؼ الرقم السري فقط ،وحاوؿ دائماتغيَت كلمة السر باستمرار فهي قابلة لالخًتاؽ (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا.)2015 ،
 عدـ االحتفاظ بأية معلومات شخصية يف داخل اجلهاز ،كالرسائل والصور اخلاصة أو ادللفات ادلهمة وغَتىا من معلوماتبنكية.
 العمل على وضع أرقاـ سرية على ادللفات ادلهمة حيث ال يستطيع فتحها شخص آخر غَتؾ زلاولة قدر اإلمكاف ربديد عدد األصدقاء عرب االنًتنت وتوخي فيهم الصدؽ واألمانة واألخالؽ. احملاولة الدائمة لتغيَت كلمة السر بصورة دورية فهي قابلة لالخًتاؽ. التأكد من رفع سلك التوصيل باالنًتنت بعد االنتهاء من استخداـ االنًتنت. ال بد من ادلؤسسات اجملتمع ادلدين ادلعنية بادلعلومات من القياـ حبمالت التوعية للتحذير من سلاطر شبكة االنًتنت. تثقيف األولياء بشاف كيفية محاية أطفاذلم من قناصي االنًتنت (حبجب ادلواقع اإلباحية ووضع فلًت حلماية األطفاؿ). سعودي ملحة & ساسي فضيلة ،سلاطر اجلرائم ادلستحدثة وآليات مواجهتها .كتاب أعماؿ للملتقى العلمي الوطٍت األوؿ بكلية العلوـ اإلنسانيةواالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .112-94
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 ال بد من ادلؤسسات ازباذ سل تلف إجراءات احلماية األمنية ادلوصى هبا وفق ادلعايَت العادلية حلماية بياناهتا وأنظمتها احلاسوبية مناالخًتاؽ ووضع سياسة أمنية يتم مراجعتها بشكل دوري (مسَت سعدوف مصطفى وآخروف.)2011 ،
إضافة لذلك على ادلستخدـ إتباع بعض االحتياطات للتقليل من خطورة تعرضو لسرقة ىويتو:
 كضرورة اإلطالع على سياسة اخلصوصية ( )Privacy Policyاخلاصة بادلوقع الذي يريد استخدامو. والتأكد من أف ادلوقع ادلستخدـ يوفر إمكانية تشفَت ( )encryptionالبيانات كي يضمن امن بياناتو الشخصية. وعدـ إعطاء أي معلومات شخصية ،مثل البيانات اخلاصة أو أرقاـ احلسابات ،عرب اذلاتف ما دل يتم التأكد من أف اخلطوطادلستخدمة آمنة (مسَت سعدوف مصطفى وآخروف.)2011 ،
 - 2.7محور العالقات األسرية
يف رلاؿ العالقات األسرية ديكن تقدمي التوصيات اآلتية:
 على اآلباء تعزيز احلوار اذلادئ بينهم وأبنائهم دلساعدهتم يف قبوؿ توجيههم ذلم واحلد من سلاطر االنًتنت. توعية األطفاؿ بأمهية عدـ ذكر أي معلومات شخصية ،أو أمسائهم احلقيقية أو أرقاـ ىواتفهم وعناوينهم أو حىت بريدىمااللكًتوين ألي إنساف على الشبكة دوف إذف الوالدين (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا.)2015 ،
 استخداـ أحدث برامج احلماية من اذلاكرز والفَتوسات والعمل على مسح دوري على اجلهاز ادلستعمل ،خصوصا إذا كنت شلنيستخدموف االنًتنت بشكل يومي (مسَت سعدوف مصطفى وآخروف.)2011 ،
 - 3.7المحور التشريعي
يف اجملاؿ التشريعي ديكن تقدمي التوصيات اآلتية:
 ينبغي على الدوؿ إنشاء آليات مناسبة ،وسن تشريعات مالئمة ،ورصد موارد كافية دلساعدة وإغاثة ضحايا اجلردية ،وذلك منخالؿ إنشاء صندوؽ وطٍت لتعويض ضحايا اجلردية ،خيصص لو ميزانية مستقلة ،لتعويض الضرر الذي حلق باجملٍت عليهم من جراء
اجلردية ،بوصفهم الطرؼ الضعيف الذي جيمع بُت صفة اجملٍت عليو وادلضرور ،ووضع الضوابط الالزمة لسرعة احلصوؿ على
التعويض بصفة عاجلة وعادلة وغَت مكلفة (مجاؿ توفيق امحد.)2010 ،
 جيب ازباذ التدابَت الالزمة لوضع أنظمة مراقبة شاملة على البنوؾ ،وادلؤسسات ادلالية واذليئات واجلمعيات اليت تتلقى التربعاتواذلبات وادلساعدات اخلَتية يف إطار قانوين ،للحيلولة دوف وصوؿ تلك األمواؿ لدعم وسبويل التنظيمات اإلجرامية واتصاالهتا
ومساعدهتا على القياـ بأنشطتها غَت ادلشروعة.
 ضرورة إصدار تشريع ُجيرـ جلب أجهزة التجسس والتصنت وادلراقبة من اخلارج لالذبار هبا واستخدامها دوف تصريح أو ترخيصأو إذف قضائي وذلك للحيلولة دوف استخدامها دبعرفة ادلنظمات اإلجرامية يف ربقيق أىدافها وأغراضها.
 حث الدوؿ على ربديث تشريعاهتا الوطنية ولوائحها اإلجرائية واجلزائية وأيضا إصدار تشريعات مستقلة دلكافحة اجلرائمادلستجدة ،لكي تتيح ادلالحقة اجلنائية للجرائم ادلدرجة عموما يف عداد ىذه اجلرائم.
 وينبغي للدوؿ أف تضفي قدر كاؼ من الوضوح على تشريعاهتا ادلتعلقة هبذا الفعل اإلجرامي ،ونقًتح لتحقيق ىذه الغاية أفتتعهد الدوؿ بازباذ اإلجراءات الوطنية والتدابَت التعاونية التالية:
 -إنشاء شبكة معلومات تتيح تبادؿ كافة أنواع ادلعلومات بغرض منع اجلرائم ادلستجدة وادلستحدثة ومناىضتها.
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 توفَت التدريب ادلتخصص لضباط أقساـ الشرطة ودوائر ادلالحقة والسلطة القضائية وتنظيم تدريب ذبديدي ذلذه ادلؤسسات ،يفرلاالت االسًتاتيجيات الفعالة للبحث اإلحصائي والضوابط اليت تنطبق على كشف ىوية اجملرمُت ادلرتاب يف أمرىم (مجاؿ توفيق
ُ
امحد.)2010 ،
 من الضروري تعديل قواعد اإلجراءات اجلنائية لتتالءـ مع اجلرائم ادلستحدثة (مسَت سعدوف مصطفى وآخروف.)2011 ،أمهية تضافر اجلهود الدولية من اجل سن القوانُت والتشريعات الدولية ادلستمدة من الشريعة اإلسالمية وقواعدىا الفقهية القاضيةدبواجهة جرائم االنًتنت ،وإلزاـ كافة دوؿ العادل بتطبيق تلك القوانُت لضماف القضاء أو التخفيف من ىذه اجلرائم على شبكة
االنًتنت.
 وضع الضوابط اليت سبنع الغزو الثقايف ادلتمثل باألفكار ادلنحرفة وادلواقع اإلباحية اليت تستهدؼ الشباب وتسعى إذل تدمَتهوالتأثَت على معتقداتو وإرادتو.
 جعل القرصنة على الربامج دبثابة جردية سرقة ،مثلها مثل سرقة أي سلعة أخرى. العمل على إنشاء زلاكم للقضايا االفًتاضية على شبكة االنًتنت لتتمكن من التعامل مع ىذه األنواع ادلستحدثة من اجلرائم. إنشاء شرطة االنًتنت للقبض ادلباشر على مرتكب اجلرائم حاؿ دخوذلم على الشبكة من خالؿ التتبع الفٍت للجهاز أو اخلطاذلاتفي الذي ارتكبت منو اجلردية (إبراىيم رمضاف إبراىيم عطايا.)2015 ،
 من الالزـ تعديل قوانُت ونظم اإلجراءات اجلزائية (اجلنائية) بالقدر الذي يسمح ببياف األحكاـ الالزـ إتباعها حاؿ التفتيش علىاحلاسبات وعند ضبط ادلعلومات اليت ربتويها وضبط الربيد االلكًتوين ،حىت يستمد الدليل مشروعيتو.
 يلزـ أف سبتد إجراءات التفتيش إذل أية نظم حاسب آرل أخرى ،ديكن أف تكوف ذات صلة بالنظاـ زلل التفتيش وضبط ما هبامن معلومات
 يتعُت أف تكوف السلطات القائمة بالضبط والتفتيش :سلطة توجيو أوامر دل ْن تكوف لديو معلومات خاصة للدخوؿ على ما حيويوَ
احلاسب اآلرل واالنًتنت من معلومات لإلطالع عليها.
 ضرورة النص صراحة يف القوانُت ادلنظمة لإلثبات -اجلنائي وادلدين -دبا يسمح للقاضي باف يستند إذل األدلة ادلستخرجة مناحلاسب اآلرل واالنًتنت يف اإل ثبات ،على أف تتم مناقشة ىذه األدلة باحملكمة وحبضور اخلبَت ،ودبا حيقق مبدأ ادلواجهة بُت
اخلصوـ.
 إتاحة الفرصة للمواطنُت يف ادلشاركة يف مكافحة اجلرائم ادلعلوماتية ،وذلك باإلبالغ على ىذه اجلرائم ،والسيما اجلرائم األخالقيةكاالستغالؿ اجلنسي لألطفاؿ عرب االنًتنت.
 ضرورة نشر الوعي بُت صفوؼ ادلواطنُت ،السيما الشباب دبخاطر التعامل مع ادلواقع السيئة على شبكة االنًتنت مع نشرالوعي اجملتمعي بادلخاطر النفسية االجتماعية وغَتىا ،النامجة عن االستخدامات غَت اآلمنة لالنًتنت.
 ضرورة إدخاؿ مادة "أخالقيات استخداـ االنًتنت". ضمن ادلناىج الدراسية يف التعليم ما قبل اجلامعي (مسَت سعدوف مصطفى وآخروف.)2011 ،يف األخَت ليسعنا إال اإلحلاح بضرورة تكاثف وتنسيق اجلهود الدولية من اجل مسايرة ىذا التطور يف ىذا النوع من
اجلرائم ،بتقدمي أفضل السبل واالسًتاتيجيات دلواجهة ىذه اجلرائم دبختلف أنواعها ،وذلك من خالؿ العمل باجيابيات األجهزة
االلكًتونية دلكافحة سلبياهتا،من اجل أف يسلم اجلميع من سلاطرىا.
 سعودي ملحة & ساسي فضيلة ،سلاطر اجلرائم ادلستحدثة وآليات مواجهتها .كتاب أعماؿ للملتقى العلمي الوطٍت األوؿ بكلية العلوـ اإلنسانيةواالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .112-94
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ملخص
اجلرؽلة ادلستحدثة ظاىرة تقليدية الفعل واالرتكاب لكنها استحدثت بوسائل أساليب حديثة ومتطورة تتميز خبصائص
وتطبيقات فعلية جد حديثة متس بشخصية اجلاين وأفعالو اإلجرامية وىذا على كل ادلستويات االجتماعية أو الثقافية والقيمية
 ىذه اجلرؽلة ادلستحدثة أنتجتها سلتلف الظروف والتغَتات اليت صاحبت اجملتم وعملت على. صلدىا هتدد سالمة وأمن اجملتم...
ضغط األفراد ودفعت هبذا األخَت إذل التفنن يف ارتكاب سلتلف اجلرائم وبطريقة متسًتة ومتخفية عن األنظار سواء من اجلانب
.  عادات وتقاليد وأخالق اجملتم، األعراف،القانوين
. السلوك اإلجرامي، اجلاين،  اجملتم، اجلرؽلة ادلستحدثة: الكلمات المفتاحية-

Factors affecting the emergence of new crimes
Abstract
The newly created crime is a traditional phenomenon of action and perpetration, but it
has been developed by modern and developed means and methods characterized by very
modern characteristics and actual applications that affect the personality of the offender and
his criminal actions, and this is at all social, cultural and value levels ... we find it threatens
the safety and security of society. This new crime was produced by the various circumstances
and changes that accompanied the society and worked to put pressure on individuals and
pushed the latter to master the commission of various crimes and in a hidden and hidden way
from view, whether from the legal aspect, customs, customs, traditions and morals of society.
Keywords: newly created crime, society, offender, criminal behavior.
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مقدمة
اجلرؽلة ظاىرة اجتماعية قبل أن تكون حالة قانونية وذلا خلفيات خطَتة على سلتلف األصعدة االقتصادية واالجتماعية
ادلادية ،ادلعنوية ،السياسية ،الثقافية ...اخل للمجتم  .وجدت ىذه الظاىرة منذ وجود اإلنسان وسعى ىذا األخَت دلكافحتها بكل
أنواعها بعدة أساليب ،ألن ذلا تأثَت سليب على أمن الفرد واجملتم عامة.
صلد السلوك اإلجرامي ناتج عن الصراع القيمي االجتماعي والضغوطات ادلختلفة من قبل اجملتم وىذا السلوك يًتك آثارا
سلبية تصيب كل اجملتمعات ادلتقدمة منها والنامية على حد سواء.
تعرف اجلرؽلة من ادلنظور االجتماعي أهنا سلوكا مغايرا لألعراف االجتماعية ادلتعارف عليها يف اجملتم وىذه األعراف
عبارة عن ضغوط وضوابط تقيد وتوجو سلوك الفرد ،إالّ أن ىذا السلوك اإلجرامي أخذ صورا أخرى وأماكن اجتماعية أخرى عابر
للحدود وادلسافات اإلقليمية وىذا م بروز وظهور النهضة الصناعية وتطور العودلة وصوال إذل الثورة التكنولوجية اليت مشلت مجي
ميادين احلياة فهي تعد سالح ذو حدين ا غلابية على اقتصاد اجملتمعات والتجارة العادلية وموازاة م تفاقم الثورة االتصالية اليت زلت
احلدود وقربت ادلسافات وتأثَتىا على مستوى ثقافة اجملتمعات ،سلبيا رغم التقدم والنمو والتطور الذي عرفتو اجملتمعات ادلتقدمة
والنامية أدى إذل إبراز أظلاط وأنواع مستجدة من اجلرائم غَت اجلرائم التقليدية السابقة ،اليت تستخدم األساليب التقليدية ،بل
أصبحت تعتمد على أحدث تقنيات ووسائل ذكية عرب أجهزة متطورة يف متناول اجلمي كاحلواسب و ادلعلومات االلكًتونية
(امحد.)2010 ،
تعرف اجلرؽلة ادلستحدثة كذلك على أهنا ظواىر إجرامية ناذبة عن سلوكيات اضلرافية على الساحة اإلجرامية وىي وليدة
التغَتات والتحوالت اليت شهدهتا احلياة االجتماعية احلالية واليت متس اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية
والتكنولوجية وتتسم بدقة التمييز وخطورهتا على ادلواطنُت واألمن العام وىي سلتلفة عن اجلرائم التقليدية إذ يتصف فاعليها بالدىاء
والذكاء وقدراهتم على التخفي.
وذلا أظلاط وصور تتمثل يف :االحتيال ادلعلومايت ،جرائم ادلخدرات ادلنظمة العابرة للحدود تقليد وتزييف الوثائق وادلستندات
االلكًتونية ،جرائم تبييض األموال االذبار باألعضاء البشرية ،جرائم االنًتنيت ،جرائم الفساد ،اجلرائم ادلتعلقة بالتشري اخلاص
بالصرف ...اخل أما اجلرائم االقتصادية كادلضاربة واالحتيال والتجسس الصناعي والتجاري وتقليد العمالت التجارية ...اخل ،وىذه
اجلرائم ادلستحدثة ىي شكل من أشكال اجلرؽلة ادلنظمة سواء اليت ترتكب داخل حدود اجملتم الواحد أو تلك اليت تتعدى إذل
اجملتمعات األخرى خارج احلدود واليت يطلق عليها باجلرؽلة ادلنظمة عرب احلدود.
تعترب سلوكيات اجلرائم ادلستجدة أهنا خطَتة على اجملتمعات ألهنا تتسم باخلفاء والغموض والسرية يف التنفيذ ،ألهنا
متعلقة باالنفجار التكنولوجي احلديث والتحرر من اخلصوصية الزمانية وادلكانية لألبنية االجتماعية اليت نشأ فيها ،شلا أدى إذل
تدويلها وتعدد جنسيات مرتكبيها واحتفاء التوافق الزمٍت وادلكاين بُت اجلاين واجملٍت عليهم ،وارتفاع تكلفتها كثَتا عن اجلرائم
التقليدية يف غياب القوانُت وآليات الضبط االجتماعي اخلاصة دبكافحة ىذه اجلرائم على الصعيدين احمللي والدورل (اخلليفة ،ب.
ت ،.ص ص .)135-134
وما ؽليز اجلرؽلة ادلستحدثة أهنا تعتمد على األساليب العلمية يف التخطيط واإلعداد لكافة مراحل التنفيذ وإخفاء كافة اآلثار
الدالة على ارتكاهبا ،صلد اجلرائم التقليدية تتميز خباصيتُت تتمثالن يف وحدة الزمن وزلدودية ادلكان ،ويرج ذلك إذل الظروف
 رميشي ربيعة & شرناعي فتيحة ،العوامل ادلؤثرة يف ظهور اجلرائم ادلستحدثة .كتاب أعمال للملتقى العلمي الوطٍت األول بكلية العلوم اإلنسانيةواالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .119-113
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والعوامل والتيارات ادلصاحبة الرتكاهبا سواء من حيث األداة ادلستخدمة هبا أو حيز التنفيذ وبالنسبة لألوذل فمن ادلفهوم أن
األدوات التقليدية الرتكاهبا ىذه اجلرائم ذلا حيز مادي زلدود ،أما بالنسبة حليز التنفيذ فإن األمر ال يستطي بشأهنا ذباوزه سواء
األمر يتعلق بالشخص أو بشيء مادي يسهل التعرف عليها ومج األدلة ادلثبتة لوقوعها عكس اجلرؽلة ادلستحدثة ال تعًتف حبواجز
جغرافية أو عوائق مادية لطبيعة تكوينها وأسلوب تنفيذىا ويظهر ذلك يف اجلرائم ادلعلوماتية وااللكًتونية واالحتيال االلكًتوين،
ويؤدي عدم التوافق يف مثل ىذه اجلرائم إذل ىروب اجلاين أو اجلناة دبا يف حوزهتم من شلتلكات أو أموال أو أية متحصال ت مادية
أو معنوية مت االستيالء عليها ،أي ىروهبم بعد ارتكاب الفعل أو السلوك اإلجرامي دون قدرة األمن واجملٍت مالحقتو.
فعلى ضوء ىذه التطورات والتغَتات العلمية والتقنية صلدىا وفّرت لألفراد خطوات عديدة الرتكاب سلتلف اجلرائم
ادلستحدثة واليت شاعت يف الظهور واالنتشار ،وكما ذلا خصوصيات خاصة هبا متيزىا عن اجلرائم التقليدية ،وأهنا ظهرت نتيجة
لعدة عوامل ،فيا ترى ما ىي ىذه العوامل وفيما تكمن؟ وما ىي خطورة حدوثها يف اجملتم ؟
 الكلمات المفتاحية الجريمة المستحدثة
ىي مجي تلك السلوكيات اليت يرتكبها األفراد يف اجملتم وتكون منحرفة وسلالفة عن سلوكها األصلي ادلعمول بو يف
اجملتم وفق ما متليو األعراف والقيم االجتماعية والدينية والتقاليد والقوانُت .وصلد سلوكيات اجلرائم ادلستحدثة ترتكب بوسائل
متطورة وتقنيات حديثة يقوم هبا أشخاص أو أفراد يتميزون بالفطنة واحليلة عند ارتكاهبم دلختلف ىذه اجلرائم .وصلد اجلرؽلة حبد
ذاهتا متارس بطريقة متخفية ومتسًتة عن األنظار من جهة ومن جهة أخرى أهنا عابرة للحدود اجملتمعية ،مثل اجلرؽلة ادلنظمة،
االذبار باألعضاء ،غسيل األموال ،ادلخدرات االلكًتونية ،كل ىذه اجلرائم وغَتىا هتدد من أمن وسالمة اجملتم احمللي أو الدورل.
 المجتمع
ىو عبارة عن رلموعة من األسر وىذه األخَتة تتكون من األفراد ؽلتثلون إذل ما ؽلليو اجملتم من قيم ومعايَت وأعراف
وعادات كلها متالمحة بالدين الذي يدين بو ىذا اجملتم  ،دبعٌت ىناك قوانُت اجتماعية تتحكم يف سلوكيات األفراد وذبعلهم ينتمون
إليو ،ويصبح رلتم واحد متوازن بتوازن سلوكيات أفراده الصحيحة والسليمة اخلاضعة دلعايَت اجملتم  ،شلا غلعلهم يعيشون يف أمن
وسالم وأي خلل واضلراف ذلذه السلوكيات يؤدي باجملتم إذل عدم الطمأنينة ويهدد من سالمتو وأمنو.
 الجاني
ىو الشخص ادلنحرف عن السلوك السليم الذي أنشئ عليو يف األسرة وفق رلموعة من القيم وادلعايَت ادلتواجدة يف اجملتم ،
ويتميز ىذا اجلاين خبصائص متيزه عن غَته من األفراد كالدىاء والفطنة وقوة التخطيط والتنفيذ وطريقة وكيفية استغاللو واستعمالو
للوسائل احلديثة عند ارتكابو دلختلف اجلرائم سواء داخل اجملتم أو خارجو ،وىو ما يصعب اإلمساك بو ،فانو ال يًتك وراءه أثر
من أدلة حيال السلوك اإلجرامي الذي ارتكبو.
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 السلوك اإلجرامي
ىو سلوك منحرف ػلمل يف طياتو جرما ارتكبو اجلاين ضد غَته وؼلالف قوانُت اجملتم احمللي أو الدورل ،وعرف ىذا
السلوك تطورات كبَتة غَت الذي كان معروفا يف السابق يف شكلو البسيط ،بل أخذ بعدا دوليا منظما ،وكما ؽلثل قوة متوازنة للهيئة
األمنية على الصعيد احمللي والدورل.
 خصائص الجريمة المستحدثة
تتميز اجلرؽلة ادلستحدثة عن اجلرؽلة التقليدية يف شكلها وقوة الوسائل التكنولوجية واالتصاالت ادلستخدمة يف ذلك
وسنتطرق لذكر األىم منها:
أهنا جرؽلة منظمة تتعد احلدود احمللية للجناة وأتى ىذا التطور والتغَت كرد فعل دلا وصل إليو العصر احلديث من
تطورات كبَتة ،فيما ؼلص االتصاالت والتكنولوجية اليت فتحت عملية االتصال والًتابط بُت ادلنظمات اإلجرامية الذي عمل
بشكل قصدي أو بدون قصد يف عودلة غالبية األنظمة خاصة اجلانب االقتصادي واالتصال شلا ساعد على انتشار اإلجرام
وأشكالو بشكل كبَت (الربيزات ،2008 ،ص.)30
أهنا جرؽلة تقوم بعملية متقنة ال ينفذىا فرد واحد وإظلا سلسلة من األشخاص سلتصُت يف ارتكاب السلوكيات اإلجرامية،
يكون فيها قائد وأعوان وكل فرد منهم لو دور خاص بو وعليو أن يتحكم جيّدا يف تأدية دوره دون الفشل فيو ،دبعٌت يكون التنظيم
على شكل ىرمي من الرئيس إذل ادلرؤوس ويقوم فيها بتحديد وتعيُت اجلرائم اليت يتعُت ارتكاهبا من ادلخطط للجرؽلة إذل ادلنفذ
والناشط فيها .فهي مؤسسة إجرامية ذلا قوانينها الداخلية اليت تتحكم يف سلوك اجملرمُت وانتمائهم ذلا ،ويف نفس الوقت تكون ىذه
اذليئة اإلجرامية موازية للقوة األمنية العادلية.
التخطيط وىي الدراسة ادلسبقة واحملكمة للفعل اإلجرامي والذي يتسم بالدقة وىذا ما يؤكد على توفَت ميزات معينة يف
األشخاص الذين يساعلون يف العملية اإلجرامية من ذكاء ودىاء وفطنة وسرعة التنقل لتفادي األخطاء يف العملية اإلجرامية حىت ال
يقعون يف أيادي السلطات األمنية (الدليمي ،2006 ،ص.)51
بعد ما تطرقنا إذل ذكر أىم اخلصائص اليت تتميز هبا اجلرائم ادلستحدثة ،يف العنصر التارل سننتقل إذل ذكر أىم األسباب والعوامل
اليت جعلت األفعال اإلجرامية ادلستحدثة يف تنامي واستمرارية دون مالحقتهم والقبض عليهم (اجلاين) تتمثل فيما يلي:
 الثورة المعلوماتية
إن ىذه اجلرائم نتاج إلفرازات اليت صاحبت أثارة ادلعلوماتية والفكرية اليت مشلت دول العادل ،إذ أن ىذا االنفجار
ادلعلومايت جعل من العادل قرية صغَتة زلت احلدود والزمن يف وقوع اجلرائم معتمدة على التخطيط واإلعداد عن بعد يف مراحل
تنفيذ ىذه السلوكيات اإلجرامية.
اجلانب الشخصي دلرتكيب اجلرؽلة ادلستحدثة ،تتميز الفئات ادلنخرطة ذلذه اجلرؽلة ادلستجدة برباعة العناصر اإلجرامية
بالتحضَت والتنفيذ ذلذه اجلرائم ومعرفتها الكاملة بالثغرات ووسائل اإلخفاء القانونية وادلادية اليت متكنها من ارتكاب جرائمها بدقة
حذرة ،فلهذه الفئة ذلا خاصية متيز بالذكاء والدىاء يف تنقيذ مراحلها اإلجرامية.
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 األسرة
يعد عامال من العوامل ادلهمة للتنشئة االجتماعية السوية ،ألن وجودىا ىو الذي يسمح للفرد بالتدرب على احلياة
االجتماعية ،ألن ما يضعو اجملتم من معايَت وقواعد أخالقية يتم نقلها إذل األفراد عن طريق التنشئة األسرية ،فهذه القواعد تضبط
بشكل فاعل السلوك الفردي لصاحل اجملتم سنويا.
وعوضتها دبؤسسات اجتماعية أخرى ،شلا
وم التحوالت اليت عرفتها األسرة وتغيَت األدوار فيها عمل على تقليص وظائفها ّ
أدى باألسرة إذل عدم استطاعتها القيام بكل وظائفها خاصة إذ كانت ىذه األسرة متصدعة ومفككة وروابطها األسرية متصارعة
غَت متماسكة تتصف باإلحباط االجتماعي كل ىذه الظروف وعَتىا تؤدي إذل االضلراف والتوجو إذل اجلرؽلة ،دبا فيها ادلستجدة
فافتقار األفراد إذل احلماية األسرية والعطف األسري وكذا حاجة أفرادىا إذل احتياجات ضرورية للمعيشة يدف باألفراد إذل السلوك
اإلجرامي للوصول إذل ما يريد من ربقيق مادي لو وأسرتو.
 الصحبة السيئة أو رفاق السوء
مادام أن اجلرؽلة ادلستجدة أهنا عابرة للحدود بالثورة التكنولوجية اليت خلفت روابط اجتماعية خارج عن حدود اجملتم
الواحد إذل تكوين عالقات صداقة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ،يف بعض األحيان تكون ىذه الصداقة إما مستهدفة من
الطرف اآلخر أو أن ىذا األخَت يبحث عن مالذه من طرف اجملموعة اليت يربط االطلراط فيها لتشب حاجياتو ،سواء مادية أو
التفنن يف طرق اجلرائم لالستحواذ على ما يريد ربقيقو يف األماكن اليت يريد الوصول إليها للًتويج نشاطاتو اإلجرامية( .الشديفات،
.)2016
 ضعف التربية الدينية
غالبا ما ينخرط األفراد يف مجاعة تظهر عليها عالمات التدين متخفية يف ذلك سلوكياهتا اإلجرامية وانتمائها العرقية أو
الدينية مستخدمة اجلانب الديٍت يف ربقيق غاياهتا ،ال ننسى أن من منفذي وسلططي ىذه السلوكيات اإلجرامية أهنم يتمتعون
بالفطنة والذكاء فإهنم غلرون عربة أو سفينة قاموا جبم األعضاء أو األفراد الذي يساعدوهنم يف دفعها إذل االذباه الذي يريدون
الوصول إليها بأحدث تقنيات والوسائل التكنولوجية احلديثة اليت ربقق مالذىم متسًتين بلباس ديٍت ،وصلد بعض األفراد فيها
انضموا إليهم خبدعة تدينهم أو عن الفضول أو احلاجة.
 الفراغ والفضول
إن شلارسة الفرد ألنشطة تتالءم م أذواقو واذباىاتو وأىدافو ومصاحلو وميولو يف وقت فراغو يبعث يف روحو البهجة
والسرور والراحة والرضى النفسي واالجتماعي ،وبالتارل تطوير قدراتو وإمكانياتو اجلسمانية والعقلية وادلهنية يساىم يف تنمية
الشخصية طادلا كان ىدفو ترسيخ الًتبية اإلنسانية والتنمية الروحية عند األفراد واجلماعات.
إن االنشغال ادلستمر يف العمل وعدم مشاركة الوالدين يف نشاطات تروػلية يف وقت الفراغ أو عدم انشغال األفراد يف العمل
ادلبدع الذي يستفيد منو اجملتم شلا غلعلو عرضة الرتكاب اجلرؽلة واالندفاع ضلو السلوك ادلنحرف (الشديفات.)2016 ،
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ويلجا إذل من يعوض فراغو وااللتحاق باألفراد اآلخرين م العلم أن الوساطة التكنولوجية وادلعلوماتية أساس الرابط بُت
األفراد يف حالة وجود فراغ بسبب ادللل ومن ؽللئ وقتو ،فيكون ىذا األخَت الفرد طعم جاىز للمجموعة اليت تستهدف ىؤالء يف
تنفيذ سلتلف جرائهم العابرة للحدود ،الن اجلرؽلة ادلستحدثة تتميز بوجود شبكة من العالقات ادلعقدة وادلتشابكة بُت كافة القائمُت
على أمرىا نتيجة وجود كم كبَت من ادلصاحل والوسائل والغايات ادلرتبطة باجلرؽلة وال تعًتف بفواصل أو حدود جغرافية أو زمنية أو
مكانية الناتج عن االنفتاح العادلي يف رلال االتصاالت واالنتقاالت ونقل ادلعلومات شلا سهل دلرتكبيها إغلاد أظلاط مستجدة من
اجلرؽلة تعتمد يف ارتكبها على االستخدام اجليد إلفرازات ىذه العوامل نظرا دلا مت قولو عن الفراغ التشريعي ما متيزه شخصية اجلاين
وكذا خصوصية اجلرؽلة ادلستحدثة عابرة للحدود ادلكانية والزمنية ودبا تصفو من االنفجار ادلعلومايت والتفنن فيها.
كل ىذه اخلصوصيات وغَتىا عرقل من ادلهام ادلشرع القانوين يف وض القوانُت الالزمة لرصد والتحري عن ىذه
السلوكيات اإلجرامية ادلستحدثة فعدم وضوح الرؤية القانونية لدى اجملتم بشان ىذه اجلرائم وعدم التعرف الصحيح على ىيكلها
البنائي والتنظيمي والسلوك اإلجرامي دلرتكبيها وطبيعة اخللل االجتماعي ادلصاحب لصورىا ادلختلفة ،كل ىذا أصبح من الصعب
وض آليات ادلناسبة لتحقيق الضبط االجتماعي الرمسي للوقاية من ىذه اجلرائم أو مكافحتها ،فهذا الفراغ التشريعي يساعد يف
القيام او وجود الفئات اإلجرامية بتطوير ىذه اجلرائم شلا يصعب كذلك من مهمة التشري إذل وض النصوص اليت تشملها من كافة
النواحي واألوجو (الشوا ،ب.ت ،.ص.)123
ىذا العامل عمل على انتشار ىذه السلوكيات اإلجرامية ادلستحدثة لصعوبة ربديد األفعال ادلادية ادلكونة ذلا واليت غلب
النص عليها بالنصوص التشريعية م نوعية العقوبة الواجب وضعها دلرتكبيها وذلك لعدم وجود توصيف قانوين ذلا.
 خاتمةاجلرؽلة ادلستحدثة فعل خطَت يهدد من أمن وسالمة اجملتم احمللي والدورل ،فالفعل اإلجرامي الذي ال يعرف احلدود الزمنية
وادلكانية ويف نفس الوقت يتصف فاعلو بصفات خارقة للجرم م طريقة تفننو يف ارتكاب سلتلف أنواع اجلرائم بصيغة زلكمة،
تتميز بالفطنة والذكاء وحنكة التسيَت والتنظيم والتخطيط كل ىذا يضعنا يف الصورة اليت توحينا بناقوس اخلطر على مستقبل امن
اجملتم .
مزودة بأحدث تقنيات وتكون قوة رادعة تعمل بشكل
وعلى ىذا األساس على اجلهات ادلعنية وض خريطة أمنية زلكمة ّ
مجاعي بُت اجملتم احمللي والدورل.
* خلق مناصب عمل لألفراد دللئ وقت فراغهم وإنقاذىم من سلالب ىذه اجلرؽلة ادلنظمة اليت تفتك بقيم وأخالق اجملتم .
* عدم استسالم اجلهات ادلعنية يف البحث والتحري والتحقيق عن اجلاين ووضعو يف ادلكان ادلناسب لو حسب جرمو ليكون عربة
لألخر.
حسب الدراسات تؤكد على أن األسرة من بُت العوامل اليت ىي األخرى دفعت باألفراد لاللتحاق باجلماعات اإلجرامية
يشب الفرد من خالذلا حاجياتو وحاجيات أسرتو ىذا يف حالة الفقر واحلرمان العاطفي األسري  ...ومن ىذه النقطة على األسرة
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أن تتوخى احلذر وتنبو أبنائها من دخوذلم يف عادل ال ػلمد عقباه وىذا احلذر يكون بتوعية األسرة وذلك القيام حبمالت ربسيسية
لتنمية األخالق وروح ادلسؤولية لألبناء واالبتعاد عن كل ما ىو مشبوه.
العمل على توعية األفراد بعدم االندفاع لألمام بدون متييز ودراسة ألن الفضول غالبا ما يؤدي صاحبو إذل وجهة غَت مرغوب فيها
وكل ىذه التصرفات االبتعاد عنها يكون بفضل التوعية واجلهود ادلتكاتفة وادلتكاثفة داخل اجملتم ادلدين.

 قائمة المراجع .1أمُت جابر الشديفات - )2016( ،العوامل االجتماعية ادلؤثرة يف ارتكاب اجلرؽلة يف اجملتم االردين من وجهة نظر احملكومُت يف مراكز االصالح
والتأىيل .االردن ،دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية.
 .2مجال توفيق امحد - )2010( ،أىم اجلرائم ادلستجدة وادلستحدثة وآليات مواجهتها  .القاىرة ،صفحة  ،04ديسمرب.2010 ،
 .3جهاد زلمد الربيزات - )2008( ،اجلرؽلة ادلنظمة .االردن ،دار الثقافة.
 .4عبد اهلل حسُت اخلليفة( ،ب.ت - ).البناء االجتماعي واجلرائم ادلستحدثة .
 .5زلمد سامي الشوا( ،ب.ت - ).ثورة ادلعلومات وانعكاساهتا على قانون العقوبات.
 .6مفيد نايف الدليمي - )2006( ،غسيل األموال يف القانون اجلنائي  .اطروحة الدكتوراه  ،مصر ،دار الثقافة للنشر والتوزي .
 .7ىشام زلمد فريد رستم - )1989( ،قانون العقوبات وسلاطر تقنية ادلعلومات .مكتبة االالت احلديثة.

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :

021

الملتقى العلمي الوطني األول بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية:
الجرائم المستحدثة أنواعها ومخاطرها ...وآليات مواجهتها 70 ،أفريل  - 0702جامعة مولود معمري  -تيزي وزو

تطور الجريمة اإللكترونية في ظل التغيرات الحاصلة
د .خلوف حفيظة
ادلدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

E-mail : hafidakhellouf@yahoo.fr

ملخص
نتيجة لعجلة التطور واحلداثة والنقلة السريعة اليت عرفتها البشرية ،والنمو ادلستمر للثورة ادلعلوماتية الذي يعيشو عصرنا،
ويشهده حاضرنا ،أصبحنا نواجو العديد من األخطار وادلشاكل اليت تنشأ تلقائيًا مع أي تطور حضاري وتقٍت ،حيث تشهد
تعقيدا،
التقنية التكنولوجيا تطورات كثَتة ،واستحداث ألمور جديدة ،فهذا األمر يُنذر بتطور أدوات وأساليب اجلرمية بشكل أكثر ً
ضررا.
وأشد ً
وقد ظهرت للوجود جرمية مستحدثة يف تركيبها ومضموهنا ووسائلها ،وبات يُطلق عليها الجريمة االلكترونية ،أو جريمة

معلوماتية أو جريمة الفضاء اإللكتروني ،(cyber crime) ،واليت تشَت إذل أي جرمية تتضمن الشبكات الحاسوبية.

فيستخدـ احلاسوب يف ارتكاب اجلرمية من قبل رلرمُت زلًتفُت ذوي الدرجة العالية من الذكاء وادلهارة يف ارتكاب اجلرائم ،بل
شخصا لو نفوذ ومكانة مرموقة يف اجملتمع وىو ما
وأكثر من ذلك دلا كاف اجلاين ساب ًقا شخصا على ىامش اجملتمع ،ليصبح
ً
ّ
يسمى بإجرام السلطة.
لذلك حاولنا يف ىذه الورقة البحثية إلقاء الضوء على ماىية اجلرمية االلكًتونية ،وتطورىا والتعرؼ على أنواعها وأىدافها،
والكشف عن خصائص ومسات مرتكبيها ،وكيفية مواجهتها.
 -الكلمات المفتاحية :اجلرمية ،اجلرمية االلكًتونية ،السلوؾ اإلجرامي ،الثورة ادلعلوماتية ،احلداثة ،الكمبيوتر ،شبكة االنًتنت.

The evolution of cybercrime in a changing context

Abstract
Due to rapid human evolution, modernity and change, and the ever-intensifying
information revolution of the times we are witnessing, we face many dangers and problems
that arise automatically with every cultural and technological development. Technology has
witnessed many developments and the development of new things.
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In terms of its composition, content and means, a new criminal crime has emerged, called
cybercrime, which generally refers to all crimes involving computer networks. Computers are
used by professional criminals with high IQ and high skills to commit crimes, not to mention
that criminals used to be marginalized people in society and have become people of influence
and status in society, so - it is called energy crime.
Therefore, in this research report, we try to elucidate the nature of cybercrime, its
development, determine its types and targets, identify the characteristics and characteristics of
perpetrators and combat them.
Keywords: Crime, cybercrime, criminal action, information revolution, novelty, computer,
Internet.

مقدمة

أدت احلداثة إذل تطور ظاىرة اإلجراـ الذي أصبح يتّخذ أوجو جديدة ،فاختلفت أنواع اإلجراـ ادلستحدث وأشكالو
وتزايدت سلاطره وأضراره اليت ُُيدثها باجملتمع سواء على الصعيد الوطٍت أو الدورل.
واجلرائم االلكًتونية ظاىرة إجرامية مستجدة ،وتُعد من اجلرائم اجلديدة يف عصرنا ىذا ،واليت تتسم باخلطورة حيث
تستهدؼ البيانات وادلعلومات والربامج االلكًتونية بكافة أنواعها ،فهي جرائم ذو طبيعة خاصة ،وتقنية عالية ،يرتكبها رلرموف
أذكياء ،يتميزوف باالحًتافية وميتلكوف أدوات ادلعرفة التقنية لنهب وسرقة معلومات عرب شبكة األنًتنت ،واليت دتس احلياة اخلاصة
لألفراد وقد هتدد أيضا األمن القومي.
ووقع اختيارنا على اجلرمية االلكًتونية ألهنا ظاىرة اجتماعية متوافقة مع انتقاؿ اجملتمعات إذل اجملتمع الرقمي ،وىي سهلة
االنتشار لسهولة الوصوؿ إذل ادلستهدفُت ،والسرعة يف تنفيذىا وسرعة الكسب غَت ادلشروع ،من خالؿ الضغوط الشخصية والعامة
على اجلناة ،وضعف الرقابة التقنية ،وأدوات احلماية والتشريعات وغفلة الضحايا.
لذلك سعينا من خالؿ ىذه الورقة البحثية إذل الًتكيز على أحد أىم األخطار يف عصرنا احلاضر ،وىي اجلرائم
االلكًتونية.
 اإلشكاليةتطورا يف شىت اجملاالت وأصبح عبارة عن قرية صغَتة بسبب الشبكة العنكبوتية اليت أصبحت العصب
لقد شهد العادل ً
الرئيسي للثورة ادلعلوماتية الضخمة.
اسعا وسر ًيعا يف وقت
ففي بداية األمر ظهرت شبكة األنًتنت باستخداماهتا احملدودة غَت أهنا توسعت وانتشرت
انتشارا و ً
ً
قياسي ،وقد أصبح مستخدميها من الفئات العمرية وسلتلف ادلستويات التعليمية كالكبار والصغار ،وادلتعلم واجلاىل ،لكن طبيعة
مقتصرا على النفع البشري بل اختذت من وسائل
السلوؾ البشري الذي رافقتو اجلرمية منذ القدـ دل جيعل ىذا التطور التكنولوجي
ً
أرضا خصبًا الرتكاب سلوكيات إجرامية.
االتصاؿ االلكًتونية ً
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وعرفت اجلرمية منذ قدـ الزمن ومنذ بدئ اإلنسانية ،فهي ظاىرة لصيقة باجملتمع ،فال وجود جملتمع ٍ
خاؿ من اجلرمية ،ولكن
أىم ما مييز اجملتمعات يف الوقت احلديث ىو التغَت ادللحوظ الذي عرفتو رتيع رلاالت احلياة وىذا بدوره ساىم يف التطور
االجتماعي ،الثقايف ،السياسي واالقتصادي ،وكنتيجة حتمية ألي تقدـ تقٍت مستحدث تطورت اجلرمية ،وظهرت جرائم مستحدثة
كثَتا عن اجلرائم التقليدية يف طبيعتها ،ومضموهنا ،وأدواهتا ،ووسائل ارتكاهبا وأىدافها ،وحىت يف كيفية ارتكاهبا.
واليت ختتلف ً
ويف ىذه الورقة البحثية سنركز على أحد أىم اجلرائم وأخطرىا وىي الجرائم اإللكترونية والمعلوماتية ،فأجهزة الكمبيوتر
حبد ذاهتا ىي مصدر ضخم لأللغاـ ادلوقوتة ،وىي وسيلة إلكًتونية حتمل معلومات ،معطيات ،صور أو ملفات ،أو بررليات
تعرؼ عليهم ،أو
صغَتة ،وتزداد ادلصيبة عندما يعلم اجملرـ احملًتؼ أ ّف تلك األلغاـ وسيلة ضغط ضد أصدقاء يعرفهم ،أو أشخاص ّ
ألقرب األقرباء.
ودتيز القرف  12باستخداـ ادلعلومات ،وعلى مدى السنوات القليلة ادلاضية توسعت األنًتنت أضعافًا مضاعفة ،حيث أ ّف
ت السهولة النسبية الستخدامها واحلصوؿ عليها بأسعار معقولة ،وتوفر أجهزة
حوارل  017شخص يستخدموف األنًتنت وقد وفًػَر ْ
الكمبيوتر فائقة السرعة دتََ ُك ْن أغلب أفراد اجملتمع من استخداـ شبكة األنًتنت ،وخلقت ما يسمى بالعادل االفًتاضي ،أو الفضاء
اإللكًتوين.
ولقد انتقل اجملتمع من العادل الواقعي إذل العادل االفًتاضي ،وأنتج الفضاء اإللكًتوين أنواع جديدة من اجلرائم ،وأدى إذل
تطورىا من التقليدية إذل اجلرائم اإللكًتونية ) ،(cyber crimeوالذي مسح للمجرمُت احملًتفُت واألذكياء ارتكاب جرائم مثل:
القرصنة -االحتياؿ -تزييف ادلعلومات أو دعوى لفنت طائفية ).(Warner, 2005, p.37
كما تكونت أمناط جديدة من اجلرائم منها :ما يسمى بلصوص احلاسوب ،والذين يدخلوف إذل أنظمة الكمبيوتر وقواعد
ادلعلومات ،ويسرقوهنا ،أو يعبثوف هبا ويقوموف جبرائم ختًتؽ احلماية األمنية يف النظم القانونية ويتم جتنب العقاب فيها (البداينة،
 ،2111ص.)271
وميتد ظهور اجلرمية االلكًتونية من شيوع استخداـ احلاسوب اآلرل ،بداية من الستينات إذل غاية  ،2107ويف عاـ 2101

نظرا لزيادة عدد مستخدمي األنًتنت وأصبح من السهل على رلرـ الفضاء اإللكًتوين من
ارتفع عدد ضحايا اجلرمية االلكًتونية ً
التالعب بالبيانات ادلخزنة وتدمَتىا ،ويف الثمانينات ظهر مفهوـ جديد جلرائم الكمبيوتر واألنًتنت ودتثل يف اقتحاـ األنظمة ونشر
نظرا لتوسع وانتشار تدفق االنًتنت يف
الفَتوساتّ ،أما يف التسعينات فشهدت ىذه ادلرحلة ً
تطورا ىائالً يف حقل اجلرائم اإللكًتونية ً
ىذه الفًتة ،شلا سهل من دخوؿ األنظمة واقتحاـ شبكة ادلعلومات كتعطيل النظاـ التقٍت...إخل ).(Torosyan, 2003, p.137
ففي عاـ  1727كاف ىناؾ ما يُعادؿ أكثر من ثلث إرتارل من سكاف العادل كاف ذلم وصوؿ إذل شبكة األنًتنت ،وأكثر
عاما
من  %07من رتيع مستخدمي األنًتنت ىم من البلداف النامية ،وىناؾ  %07من رتيع مستخدمي األنًتنت دوف سن ً 12
(.(UNODC, 2013, p.104
فاألعماؿ ذات الصلة باحلاسوب ألغراض شخصية أو حتقيق مكاسب مالية ،أو ضرر ،مبا يف ذلك أشكاؿ اجلرائم ادلتصلة

باذلوية ،وادلتعلقة مبحتويات الكمبيوتر رتيعها تقع ضمن معٌت أوسع دلصطلح » الجريمة االلكترونية« أو » جريمة الفضاء
االلكتروني« )( (cyber crimeنفس ادلرجع السابق ،ص.)272

 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :

د .خلوف حفيظة

123

وحدد ) wall (2000ادلفاتيح التحويلية ) (Trans Formative keysاليت ختلق فرص جديدة للمجرمُت الرتكاب

جرائم معلوماتية وىي )0( :العولمة ) (globalizationواليت دتكن اجلُناة من وجود فرص جديدة ،وجتاوز احلدود التقليدية)2( ،

فرصا جديدة لتكوين ضحايا )3( ،اإلجمالية والشمولية
شبكات التوزيع ) (distributed networksواليت َولَ ًد ْ
ت ً
) (synopticim and panopticimواليت دتكن اجلُناة من إذالؿ ضحاياىم عن بعد )4( ،مسارات البيانات )،(data trails
فرصا جديدة للمجرـ إلرتكاب سرقة اذلوية ).(Warner, 2011, p.89
واليت خلقت ً

وادلعلومات والبيانات مثلها مثل أي سلعة ذات قيمة مادية غالية تكوف عرضة للجرمية ،مبا يف ذلك االحتياؿ والسرقة
والتع ّدي والتخريب ،واجلرمية اإللكًتونية ىي كل سلوؾ غَت قانوين يتم باِستخداـ األجهزة اإللكًتونية ،ينتج عنها حصوؿ اجملرـ
على فوائد مادية أو معنوية ،مع حتميل الضحية خسارة ُم َقابِلَةُ ،وغالبًا ما يكوف ىدؼ ىذه اجلرائم ىو القرصنة من أجل هنب أو
إتالؼ معلومات.
ِ
طي على البنك؟ أجاب » :ألف ادلاؿ موجود ىناؾ« ،وادلاؿ اليوـ ىو ادلعلومات ،وقد تعلم
وعندما ُسئ َل  Suttonدلاذا ُس َ
اجملرموف اليوـ مكاف وجود ادلاؿ ).(Vitality, 2012, p.139
ِ
وص ُفوف »بأصحاب القبعات السوداء« ) ،(Black Hatsكما صلد
وأمثاؿ ىذه اجلرائم يػَْرتكبُها قراصنة رلرموف يُ َ
»قراصنة أخالقيوف« أو أصحاب ما يُ َس َمى »بالقبعات البيض« ) (white Hatsالذين يستغلوف مهاراهتم إلكتشاؼ الثغرات
والتنبيو هبا ،أو حىت اكتشاؼ القراصنة اجملرمُت ،والتبليغ عنهم كالشاب الربيطاين ( 11سنة) الذي أوقف انتشار فَتوس »أريد
البكاء« يف أنظمة ويندوز والذي أوقع مئيت ألف ضحية يف  227دولة بعد ىجوـ »طلب الفدية « اإللكًتوين ،حيث أف » أريد
البكاء « ىو اسم لفَتوس سبّب ىجمة إلكًتونية غَت مسبوقة عاشها العادل عاـ  1720إذ اقتحم أنظمة حواسيب وش ّفر
معلومات ووثائق ،وطلب القراصنة من الضحايا دفع فدية مقابل فك التشفَت.
وأصبحت جرائم احلاسوب عادلية ومعقدة ،أل ّهنا تُرتكب من قبل زلًتيف احلاسوب وشبكة ادلعلومات ،كما ميكن أف تُرتكب
من قبل مراكز حبوث أو من أكادمييُت ،أو مدراء يبحثوف عن السلطة أو أفراد يبحثوف عن ادلاؿ ،أومن قبل مؤسسات تبحث عن
ص منافسيها أو جرمية منظمة تبحث عن ملفات موثوقة (البداينة ،2110 ،ص.)02
معلومات َختُ ُ
نتيجة للطبيعة ادلستحدثة لألفعاؿ اإلجرامية ،فأصبحت اجلرائم ادلستحدثة ومنها اجلرمية اإللكًتونية تكتسب خصوصية غَت
عادية مقارنة باجلرائم التقليدية فإذا كانت اجلرمية التقليدية تًتؾ خلفها آثار وخاصة اآلثار ادلرئية كاجلثة والدـ ،فإ ّف ذلك غَت متوفر
يف إطار جرمية ادلعلوماتية ،فهذا النوع من اجلرائم ال يًتؾ أثر خارجي أو مرئي نتيجة ارتكاهبا يف الفضاء عن طريق تغيَت أو تعديل
أو إتالؼ أو مسح البيانات كليا أو جزئيا بالدخوؿ إذل السجالت ادلخزنة ،فادلهارة والذكاء وخاصة االحًتافية تُعد من ِس ِ
يمات
ً
ً
ُرلرـ الفضاء اإللكًتوين ،والذي يسعى إذل حتقيق أغراضو اإلجرامية بطرؽ متطورة يصعب على رجل القانوف مكافحتها أحيانًا
لتميزىا بالتنظيم ادلحكم والتخطيط والسرعة يف ارتكاهبا ،ولضماف الفعالية والنجاح يف زلاربة مثل ىذه األنواع اخلطَتة من اجلرائم،
ُ
وردع مرتكبيها ،مت استحداث منظومة قانونية تتماشى مع العصر احلارل.
عليو ،وانطالقا من كل ما سبق ذكره ،سوؼ نػُ ِْربُز ادلعادل العامة ذلذه اجلرمية من خالؿ حتديد تعريفاهتا ،وأنواعها،
وخصائصها ،وأىدافها ،وأدواهتا ،والتعرؼ على سيمات مرتكبيها ودوافعهم اإلجرامية ،وكيفية مواجهتهم.
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 مفاهيم الجريمة اإللكترونيةتتكوف اجلرمية اإللكًتونية من مقطعُت مها اجلرمية ) (crimeاإللكًتونية ) ،(cyberويستخدـ مصطلح اإللكًتونية لوصف
احلاسوب ،أما اجلرمية فهي السلوكيات واألفعاؿ اخلارجة على القانوف ،واجلرائم اإللكًتونية ىي » :ادلخالفات اليت تُرتكب ضد
األفراد أو اجملموعات من األفراد ،بقصد إيذاء مسعة الضحية أو إيذائو ماديًا أو معنويًا باستخداـ شبكات االتصاؿ
).«(Halder and all, 2001, p.111
وحسب اللجنة األوروبية فإ ّف مصطلح اجلرمية اإللكًتونية يضم القرصنة ،الغش ،تزييف ادلعلومات ،واالحتياؿ ،والتخريب،
السر ،ادلالحقة ،التحرش ،ونشر مواد إلكًتونية ذات زلتوى سلُّل باألخالؽ ،أو دعوى
سرقة اذلوية ،نشر الفَتوسات ،شم كلمات ّ
لفنت طائفية ،إضافة إذل اجلرائم ادلصرفية ،وجرائم الفساد ،واالجتار بادلخدرات ،ونشر ىجمات إرىابية ،حيث يُنفذىا شباب
يسعوف للشهرة أو رلرموف زلًتفوف يسعوف للكسب أو الثراء أو إرىابيوف (ادلومٍت 1727 ، ،ص ص.)07-00
ولقد ق ّدـ ) Leukfeldt, and all (2013قائمة اجلرمية اإللكًتونية بدءًا من قرصنة األنظمة الرقمية ،وتثبيت التجسس
لالحتياؿ باستخداـ اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت ،وادلطاردة االفًتاضية ).(Leukfeldt, veenstra and all, 2013, p.189
بأهنا »:أي جرمية لَِف ِ
اعلِ َها معرفة فنية بتقنية احلاسوب
عرفت اجلرمية ّ
حسب وزارة العدؿ يف الواليات ادلتحدة األمريكية اليت ّ
دتَُ ِكنُوُ من ارتكاهبا« (فرج ،1777 ،ص)01
وحسب منظمة التعاوف االقتصادي للجرمية ادلرتكبة عرب األنًتنت » ىي كل سلوؾ غَت مشروع أو غَت أخالقي غَت مصرح
بو يتعلق بادلعاجلة اآللية للبيانات ونقلها « (نفس ادلرجع السابق ،ص.)07
امي
 من خالؿ ما سبق ،ميكن تعريف اجلرمية اإللكًتونية بأهنا جرمية تُرتكب ضد أفراد أو رلموعات ،مع ُوجود دافع إجر ٌِ
بسمعة الضحية ،أو التسبب يف األذى اجلسدي أو النفسي للضحية بشكل مباشر أو غَت مباشر ،باستخداـ
وإلحلاؽ الضرر ً
عمدا ُ
شبكات االتصاؿ احلديثةُ ،وتشمل عمليات االخًتاؽ والقرصنة ،االحتياؿ وسرقة اذلوية ،حرب ادلعلومات ،التصيّد ،الربيد ادلزعج،
ونشر احملتوى الفاحش ،أو ادلسيء مثل ادلضايقات والتهديدات ،استغالؿ األطفاؿ جنسيًا ،التجارة غَت القانونية »جتارة
ادلخدرات « ،كما تشمل اجلرائم العابرة للحدود كالتجسس اإللكًتوين والسرقة ادلالية.
 -وصف الجريمة اإللكترونية

األفعال ضد السرية والنزاهة وتوافر بيانات الحاسب أو النظام المعلوماتي.

 الدخوؿ غَت ادلشروع لنظاـ احلاسوب.

 الدخوؿ غَت ادلشروع ،أو االستيالء على بيانات احلاسوب.

 إنتاج أو توزيع أو امتالؾ ألدوات إساءة استعماؿ احلاسوب.
 اخًتاؽ اخلصوصية أو أساليب زتاية البيانات.

األفعال ذات صلة بالحاسوب لمصالح شخصية أو مادية أو أذى

 االحتياؿ ادلتعلق باحلاسوب أو التزوير.
 جرائم احلاسوب ذات الصلة باذلوية.
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 جرائم العالقة التجارية ذات الصلة باحلاسوب.

 األعماؿ ذات الصلة بأجهزة احلاسوب الشخصية اليت تسبب الضرر.
 اإلغراء أو إِ ْستِ َمالَةُ األطفاؿ عن طريق االنًتنت.
األفعال ذات الصلة بمحتويات الحاسوب

 كخطاب الكراىية.

 إنتاج أو توزيع ادلواد اإلباحية عن األطفاؿ عن طريق شبكة االنًتنت.

 األعماؿ ذات الصلة بأجهزة الكمبيوتر يف دعم جرائم اإلرىاب (اإلرهاب االلكتروني).)(UNODC, 2013, p.108

-

خصائص وسيمات الجرائم المعلوماتية
بعيدا عن الرقابة األمنية.
سهولة ارتكاب اجلرمية ً
صعوبة التحكم يف حتديد حجم الضرر الناجم عنها مقارنة باجلرائم التقليدية.
أمرا صعبًا.
مرتكبيها من بُت فئات متعددة جتعل من التنبو هبم ً
سهولة إتالؼ األدلة من قبل اجلُناة.
جرمية عابرة للحدود ال تعًتؼ بعنصر ادلكاف والزماف فهي تتميز بالتباعد اجلغرايف (عبد الباقي ،1777 ،ص.)20

 أنواع الجرائم االلكترونية والمعلوماتية الجرائم ضد األفراد :وتسمى جبرائم األنًتنت الشخصية تتمثل يف سرقة اذلوية ومنها الربيد اإللكًتوين ،أو سرقة االشًتاؾ يفموقع شبكة األنًتنت ،وانتحاؿ شخصية أخرى بطريقة غَت شرعية عرب األنًتنت هبدؼ االستفادة من تلك الشخصية ،أو إلخفاء
ىوية اجملرـ لتسهيل عملية اإلجراـ.
 الجرائم ضد الملكية :تتمثل يف نقل الربرليات الضارة للربامج التطبيقية واخلدمية أو غَتىا ،هبدؼ تدمَت األجهزة ،أو الربامجادلملوكة للشركات أو األجهزة احلكومية ،أو حىت ادلمتلكات الشخصية.
 -الجرائم ضد الحكومة :وتشمل مهارتة ادلواقع الرمسية ،وأنظمة الشبكات احلكومية على ادلستوى احمللّي والدورل كاذلجمات

اإلرىابية على شبكة األنًتنت وىي تًتكز على تدمَت البٌُت التحتية ،ومهارتة شبكات الكمبيوتر ،وغالبًا ما يكوف ىدفها سياسي
(فرج ،مرجع سابق ،ص.)77
*أمثلة لجرائم النصب والتالعب اإللكتروني والمعلوماتي:
 اجلرائم اليت تستهدؼ احًتاؽ أنظمة التحويل اإللكًتوين لألمواؿ ،والودائع ادلصرفية. جرائم االحتياؿ عن طريق الربيد االلكًتوين. جرائم غسل األمواؿ عرب شبكة االنًتنت.القمار ،فكثَتا ما تتم عمليات غسل األمواؿ مع أندية ِ
ِ
الق َم ْار عرب شبكة االنًتنت.
 جرائم َ ًْ
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 جرائم انتهاؾ حرمة وخصوصية بيانات ومعلومات األفراد. اجلرائم اإللكًتونية ادلتعلقة باالعتداء على اآلخرين (كتأجَت القتلة ،والًتويج لعمليات االنتحار اجلماعي والًتويج لعمليات بيعاألعضاء البشرية).
 الًتويج لعمليات الشذوذ اجلنسي ،وبث صور وأفالـ وزلادثات ُِسللة باحلياء واآلداب العامة. التشهَت واإلساءة بالغَت من خالؿ عرض صور ومعلومات كاذبة. االستغالؿ اجلنسي واالجتار باألطفاؿ فضالً عن التحرش اجلنسي هبم.ِ
اجَرةُ هبا وتبادؿ االتصاؿ
ومتَػ َعصبَةُ يعمالف على استغالؿ األدياف وادلُتَ َ
 إنشاء مواقع االلكًتونية ذات اجتاىات ُمتَطَ ِرفَةُ ُوادلعلومات بُت عناصر اجلماعات اإلرىابية كارتكاب اجلرائم.
 إنشاء مواقع إلكًتونية ذات اجتاىات هتدؼ إلثارة البلبلة وادلعارضة ضد أنظمة احلكم. التوسع يف استخداـ الربيد االلكًتوين لتبادؿ الرسائل بُت عناصر تلك اجلماعات بطريقة مؤمنة (البشري ،1770 ،ص.)20 أدوات الجريمة اإللكترونيةللجرمية اإللكًتونية أدوات وىي:
 برامج نسخ ادلعلومات ادلخزنة يف جهاز احلاسوب اآلرل. األنًتنت كوسيط لتنفيذ اجلرمية. خطوط االتصاؿ اذلاتفي اليت تستخدـ لربط الكامَتا ووسائل التجسس. أدوات مسح الًتميز الرقمي. أجهزة اذلاتف النقاؿ ،واذلواتف الرقمية الثابتة (طيب ،1720 ،ص.)21 ولكن ما هي دوافع ارتكاب الجريمة اإللكترونية؟ىناؾ ع ّدة دوافع الرتكاب اجلرمية اإللكًتونية منها:
 دوافع مادية :وتتمثل يف حتقيق الكسب ادلادي وحتقيق الثراء ،والربح السريع ،وغالبًا ما يكوف الدافع الرتكاب ىذه اجلرمية ىووقوع اجلاين يف مشاكل مادية ،مثاؿ على ذلك حتويل حساب مارل إذل حسابو.
 دوافع شخصية :كالرغبة في التعلم ،حيث يُ َكّرس رلرـ الفضاء اإللكًتوين وقتو يف تعلم كيفية اخًتاؽ ادلواقع ادلمنوعة،والتقنيات األمنية لألنظمة احلاسوبية.
 -دوافع ذهنية :كالرغبة يف إثبات الذات وحتقيق االنتصار على تقنية األنظمة ادلعلوماتية دوف أف يكوف ذلم نوايا آذتة.

 دافع االنتقام :والذي يُعد من أخطر الدوافع اليت ميكن أف تنفع شخص ميلك معلومات كبَتة عن ادلؤسسة أو شركة يعملهبا ،جتعلو يػُ ْق ِد ُـ على ارتكاب جرميتو.
 -دافع التسلية :وىي جرمية تُرتكب من أجل التسلية ال يقصد من ورائها إحداث جرائم.

 -دافع سياسي :ويتم غالبًا يف ادلواقع السياسية ادلعادية للحكومة ،ويتمثل يف تلفيق األخبار وادلعلومات ادلزورة ادلسندة إذل جزء

بسيط من احلقيقة ،وتُعد الدوافع السياسية من أبرز احملاوالت الدولية الخًتاؽ شبكات حكومية يف سلتلف دوؿ العادل (نفس
ادلرجع السابق ،ص.)21
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 التحضر ) ،(Urbanisationحيث يُعد التحضر أحد أسباب اجلرمية اإللكًتونية عامة ،فاذلجرة الداخلية من الريف إذل ادلدف

احلضارية تتطلب مواجهة متطلبات احلياة العصرية ،وغالء ادلعيشة ،فنجد شرائح كبَتة من ادلهاجرين يعيشوف يف األحياء الشعبية
ويسكنوف البيوت القصديرية ،شلا جيعل الشباب يفكروف يف ارتكاب جرائم إلكًتونية ،حيث يرى )» Meke (2012أ ّف
التحضر سبب رئيسي للجرائم اإللكًتونية يف نيجَتيا ،وأ ّف التحضر بدوف جرمية ُم ْستَ ِحيل واالستثمار يف اجلرمية اإللكًتونية ُمربح
).(Meke, 2012, p.14) «(Luctative
 البطالة ) :(Unemploymentترتبط اجلرمية بالبطالة والظروؼ االقتصادية الصعبة ،ويذكر  Mekeادلثل النيجَتي »العقل
العاطل عن العمل ىو ورشة عمل للشيطاف « (نفس ادلرجع السابق ،ص.)22
 الضغوط العامة ) :(strainsتُعد الضغوط العامة اليت يتعرض ذلا اجملتمع يف عصرنا احلارل من فقر وبطالة ،وحروب ،وظروؼ
اقتصادية صعبة عوامل ضاغطة على الشباب بصفة خاصة ،شلا يُولد لديهم مشاعر سلبية اليت تدفعهم إذل ارتكاب جرائم إلكًتونية.
 البحث عن الثراء ) :(Quest for wealthيسعى األفراد إذل الوسائل غَت ادلقبولة اجتماعيًا لتحقيق أىدافهم حيث يؤكد
) Gottfredson and all (1990أ ّف » اإلنساف يسعى إذل ادلتعة ،ويتجنب األدل« ،و» الرغبة يف الثراء تواجهها صعوبات
باللغة يف حتقيقها بالطرؽ ادلقبولة اجتماعيًا وقانونيًا « )(Gottfredson, and all, 1990, p.108
لذا يلجأ بعض الناس إذل اجلرائم اإللكًتونية لسهولة التنفيذ ،وسرعة ادلردود وقلة اخلطورة وجتنب العقاب.
 ضعف تنفيذ القانوف وتطبيقو يف اجلرمية اإللكًتونية : (Lak of law enforcement and implimentation):فالكثَت
من الدوؿ اليت دل تُطور تشريعاهتا اجلزائية واجلنا ئية وأجهزة العدالة ،إضافة إذل ضعف شلارسة الشرطة والقضاء فيها وضعف التحقيق
يف اجلرائم اإللكًتونية ،وكيفية التعامل مع األدلة الرقمية على ادلستوي الوطٍت والدورل ،ونقص اخلرباء القادروف على متابعة ورصد
ومالحقة اجلرمية اإللكًتونية ،والعابرة منها للحدود الوطنية ،واليت تعترب من أىم أسباب ارتكاب اجلرمية ادلعلوماتية لسهولة ارتكاهبا
يف ظل ضعف التشريعات والقوانُت (شكل.)2
التحول للمجتمع
الرقمي

العولمة

الجريمة
اإللكترونية

العالم
االفتراضي

تَ َك ُو ْن السلوكيات االفتراضية،
والشخصية االفتراضية
والمجتمع المحلي االفتراضي
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 -العولمة :ساعدت يف خلق فرص مباشرة للجريمة اإللكترونية ضمن ىذا الفضاء اإللكتروني ،حيث أف من أىم سيمات

عصر ادلعلومات ىو حتوؿ اجملتمع إذل مجتمع رقمي ،من خالؿ كمية ادلعلومات ادلتدفقة ،وتداوذلا بُت رتيع األطراؼ ،وعرب
ت زلل التفاعالت االجتماعية
وحلًّ ْ
سلتلف الشبكات وأصبح أفراد اجملتمع يقضوف معظم أوقاهتم يف ىذا الفضاء اإللكًتوينَ ،
السلوكيات االفتراضية والشخصية االفتراضية ،وتَ َك ُو ْف ما يُسمى بالمجتمع االفتراضي )(Al- badayneh, 2013, p.17

 أهداف الجرائم اإللكترونية التمكن من الوصوؿ إذل ادلعلومات بشكل غَت قانوين كاالطالع عليها أو سرقتها. التمكن من التالعب بادلعطيات أو تعطيلها عن طريق أداة ادلسح ،وتدمَت البيانات ادلخزنة يف الغالب يف نظم ادلعلومات. احلصوؿ على ادلعلومات السرية للسلوؾ ،وادلؤسسات واحلكومات واألفراد ،وهتديدىم هبا لتحقيق ىدؼ مادي أو معنوي أوسياسي.
 الكسب ادلارل غَت ادلشروع أو ادلعنوي أو السياسي كسرقة احلسابات ادلصرفية…اخل. تصنيف ُمرتَ ِكب الجريمة اإللكترونية القراصنة الهواة ) :(Hachersوعادة ما يكونوف غَت مدربُت أو مهرة ،وتًتاوح أعمارىم ما بُت  20-21سنة ،ويقصد هبمالشباب البالغ ادل ْفتُوف بادلعلوماتية واحلاسوب اآلرل ،وبعضهم يطلق عليهم صغار نوابغ ادلعلوماتية ،وأغلبهم من الطلبة
َ
وروىا هبدؼ اخلربة أو الفضوؿ ،وعادة ما يتوقفوف يف سن  10سنة عندما
(المراهقين) ،يُهارتوف أنظمة ادلعلومات بفَتوسات طَ ُ
ينضجوف ويفهموف نتائج أعماذلم (البداينة ،2117 ،ص.)71
كأحد أشهر القراصنة الإلكًتونيُت يف تاريخ اجلزائر ورمبا يف العادل (زتزة بن دالج » ىاكر« والذي ارتبط امسو بأساطَت
يف رلاؿ القرصنة ،لكن احلقائق اليت أوردىا مكتب التحقيقات الفديرارل (أؼ يب آي) كفيلة جبعلو أسطورةٌ حيةٌ.
 القراصنة المحترفون ) :(Craskersأعمارىم تًتاوح ما بُت  12و 02سنة أغلبهم ذوي مكانة يف اجملتمع وىم رلرموفجدا ،وعادة ما يعودوف إذل ارتكاب اجلرمية
مهنيوف ،وسلتصوف يف رلاؿ التقنية اإللكًتونية ،وىذا النوع من رلرمي اإلنًتنت خطَت ً

مرة أخرى بسبب الجشع المدفوع ).(Greed- motivated

ِ
ب ذلم أمواؿ طائلة ويف
وىذه الفئة عادة ما تكوف عدمية الضمَت ،وىم على استعداد إلرتكاب مثل ىذه اجلرائم طادلا ُْجتل ُ

وقت قياسي ،كما يتميّزوف بالذكاء واإلحًتافية وادلهارة يف كيفية جتنب العقاب (ادللَ ْط ،1777 ،ص.)001
َ

 طائفة الحاقدين :ويُطلق عليهم ادلنتقموف ،وىم أقل خطورة وال يهدفوف إذل إثبات قدراهتم التقنية من جراء ارتكاب اجلرمية
اإللكًتونية وحتقيق مكاسب مادية أو سياسية ،وإّمنا يهدفوف إذل االنتقاـ من ر ِ
ب العمل الذي كاف يعمل عنده ،أو من صاحب
َ
ادلؤسسة اليت كاف يعمل هبا ،وأغلب أنشطتهم تتم باستخداـ تقنيات نشر الفَتوسات والربامج الضارة لتخريب األنظمة ادلعلوماتية
(ادلناعسة وآخروف ،1722 ،ص.)121
ودافِعِ ِه ْم األساسي ىو ادلاؿ،
 طائفة المتطرفين :اإلفتراضي – اإلرهابيون ) :)the cyber terroristوىم األكثر خطورةَ ،

وقضايا يدافعوف عنها كمهمة اجلماعات اجلهادية يف رلاالت التدريب والتجنيد ،وعادة ما يقوموف بإرساؿ رسائل هتديد وميكن
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مقارنة هتديد اإلرىاب اإللكًتوين بتهديدات السالح النووي أو الكيميائي ،وميكن ذلم أف يعملوا يف أي مكاف يف العادل
).(CHizoba, 2006, p.21

ِ
ف شبكة األنًتنت يف بث فيديوىات ذلجمات
كما أصبحوا يػُ ْعرفُوف باجملرمُت ادلعلوماتيُت ادلتطرفُت يقوموف بأنشطة تُوظ ُ
ِ
عرفُوف بادلتشددين يقوموف بنشر بيانات وتصرُيات قَ َاداهتِِ ْم لتحقيق
انتحارية ،وإنشاء مواقع تُ َسه ُل ترويج األفكار ادلتطرفة ،كما يُ َ
أغراض دعائية لصاحلهم.

 طائفة المتجسسون :وىم يشكلوف اخلطر احلقيقي حيث يقوموف بإتالؼ زلتويات الشبكة ادلعلوماتية ،وإرساؿ أسرار إحدى
الشركات إذل منافسيها ،ومن أىم أىدافهم ىو احلصوؿ على معلومات لألعداء واألصدقاء على حد سواء.
 خصائص مرتكب الجريمة اإللكترونية متخصصوف يف اجلرائم ادلعلوماتية ،ذو مهارات فنية وتقنية ،زلًتفوف يف اخًتاؽ الشبكات ،وشم كلمات ادلرور ،واحلصوؿ علىادلعلومات واألسرار لألفراد وادلؤسسات واحلكومات.
 يتميزوف باذلدوء ،ألف اجلرمية اإللكًتونية ال تعتمد على العنف يف ارتكاهبا. كما يتميزوف بالذكاء الشديد (إجرام الذكاء) يف كيفية جتنب العقاب من األنظمة األمنية ،وعدـ مالحقتهم وتَػتَبُ ْع أعماذلماإلجرامية.
 وىم أشخاص اجتماعيُت ،ذلم القدرة على التكيف مع اآلخرين. -أهم طرق إجرام الذكاء

 -0تخريب المعلومات وإساءة استخداماتها :ويشمل ذلك حتريف ادلعلومات ،والسجالت الرمسية...إخل.

 -2سرقة المعلومات :كبيع البحوث والدراسات اذلامة يف اجملاؿ التقٍت أو الصناعي ،أو العسكري ،أو ختريبها وتدمَتىا.

الب.
 -3تزوير المعلومات :ويشمل الدخوؿ لقواعد يف النظاـ التعليمي ،وتغيَت ادلعلومات وختريبها ،مثل تغيَت عالمات الطُ ْ

 -4انتهاك الخصوصية :ويشمل نشر معلومات ذات طبيعة خاصة عند األفراد ،والدخوؿ حلساباهتم اإللكًتونية عن طريق كسر
سر ادلرور.

صنُّت :وتشمل سرقة احملادثات عرب اذلاتف.
 -5التَ َ
 -6التجسس :زلاولة معرفة ما يقوـ بو األفراد.

 -7التشهير :وتشمل استخداـ معلومات خاصة ونشرىا قصد اإلساءة أو اعتقاؿ شخصية ما.

 -8السرقة العلمية :كسرقة الكتب والبحوث العلمية األكادميية وخاصة ذات الطبيعة التجريبية والتطبيقية.
 -9سرقة االختراعات :وخاصة يف اجملاالت العلمية الستخدامها وبيعها.

 -01الدخول غير قانوني :للشكات بقصد إساءة االستخداـ للحصوؿ على منافع من خالؿ ختريب ادلعلومات أو التجسس أو
سرقة ادلعلومات (اخليلي ،1771 ،ص.)010

 -00قرصنة البرمجيات :ويشمل النسخ غَت القانوين للربرليات واستخدامها أو بيعها مرة أخرى.

 -02قرصنة البيانات :بقصد االستفادة منها ،كأرقاـ احلسابات وكلمات الدخوؿ وكلمات السر.
 -03خالعة األطفال :ويشمل نشر اجلنس التخيلي ) (cyber sixعلى الشبكات.
 -04القنابل البريدية :وتشمل إرساؿ فَتوسات لتدمَت البيانات.
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 -05إفشاء األسرار :تشمل احلصوؿ على معلومات خاصة ونشرىا على الشبكة.

 -06التحرش الجنسي :من خالؿ ادلضايقة وادلعاكسة وادلراسلة أو ادلهاتفة أو احملادثة.

 -07المطاردة والمالحقة واالبتزاز :من خالؿ استخداـ الربيد اإللكًتوين وإرساؿ رسائل قصد فرض إقامة عالقة.
 -08اإلرهاب اإللكتروني :ويشمل التخطيطات اإلرىابية ،وىي االخًتاقات اليت تكوف جزءا من ِ
جهد منظم إلرىابيُت
إلكًتونيُت ،أو وكاالت سلابرات أجنبية ،واإلرىاب اإللكًتوين ىو الشخص الذي يدفع حكومة أو منظمة لتلبية أىدافو السياسية
من خالؿ إطالؽ هجوم إلكًتوين (عفيفي ،1777 ،ص.)27

 -إشكاليات الجرائم اإللكترونية

 -أوالً :الصعوبات التي تتعلق بالجريمة :وتتمثل يف القياـ باجلرمية يف الفضاء اإللكًتوين ،وغياب الدليل ادلادي ،وافتقاد اآلثار

التقليدية وصعوبة الوصوؿ إذل الدليل إلحاطتو بوسائل احلماية الفنية ،كاستخداـ اجلاين لكلمات السر اليت تُشكل عائ ًقا أماـ
احملقق للوصوؿ إذل األدلة اإللكًتونية أو تشفَت ادلعلومات إلعاقة زلاوالت احملقق واخلبَت للوصوؿ إليها ،إضافة إذل ُسهولة زلو
ُت فحصها ،وإمكانية وجودىا خارج إقليم الدولة،
الدليل أو تدمَته يف وقت قصَت ً
جدا ،وكذلك ضخامة كم ادلعلومات ادلتَػ َعِ ْ
ُ
ووجود اجلاين واجملٍت عليو يف دولتُت سلتلفتُت (بن يونس ،1770 ،ص.)221

 ثانيًا :الصعوبات المتعلقة بالمجني عليه :وا ليت تواجو التفتيش والتحقيق ،كوف اجلرمية تبقى خفية طادلا دل يتم اإلبالغ عنها(حجازي ،1770 ،ص.)110
حيث أ ّف ىذه اجلرائم ال تصل إذل جهات التحقيق بالطرؽ العادية كما ىو حاؿ اجلرائم التقليدية ،وذلك لصعوبة
اكتشافها ،وىذا ما ُيدث يف البنوؾ والشركات الكربى (البشري ،مرجع سابق ،ص.)20
 ثالثًا :صعوبات تتعلق بنقص الخبرة لدى جهات التحقيق :وترجع ىذه الصعوبات ّإما إذل كوف احملقق غَت متمكن منتقنيات احلاسوب اآلرل ،واستخداـ الشبكة العنكبوتية ،أو لكوف احملقق غَت متابع للمستجدات يف ىذا اجملاؿ ،أو عدـ امتالكو
القدرة على معرفة أساليب وأشكاؿ ارتكاب اجلرائم اإللكًتونية (الغافري ،1771 ،ص.)210
* ونستنتج شلا سبق أف صعوبة إثبات الجرائم اإللكترونية ترجع إلى:
 كوهنا جرمية ال تًتؾ أثر ذلا بعد ارتكاهبا. صعوبة االحتفاظ بآثارىا إف وجدت. ألهنا حتتاج إذل خربة فنية يصعب على احملقق التقليدي التعامل معها. أهنا تعتمد على قمة الذكاء يف ارتكاهبا. طرق الوقاية من القرصنة والجرائم اإللكترونية -2أخذ احليطة واحلذر وعدـ تصديق كل ما يصل من إعالنات والتأكد من مصداقيتها.
 -1جتنب فتح أي رسالة إلكًتونية رلهولة ادلصدر
 -1وضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات اجلديدة واليت تُ ِ
ب من عملية القرصنة (كأف ُيتوي على أكثر من ذتانية
َ
صع ُ
أحرؼ ،أو يكوف متنوع احلروؼ والرموز واللغات) (ادلطردي ،1721 ،ص.)11
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 التأمين اإللكتروني للبرامج والبيانات واالتصاالت برامج احلماية من الفَتوسات ) ،(Anti verus scaningكحماية احلاسوب من الرسائل اإللكًتونية وادللفات اليت يتمحتميلها من شبكة األنًتنت ،حىت تقوـ ىذه الربامج مبنع الفَتوسات من الدخوؿ لذاكرة احلاسوب.
 أمهية استحداث وسائل تأمينية إلكًتونية (كالبصمات ،صوت ،خط) لتحديد ىوية ادلستخدـ. رلموعة من الربامج اخلاصة دلراقبة الصالحيات ادلمنوحة لكل مستخدـ ،كما أ ّف ىذه الربامج ميكن أف يصدر عنها إنذارات تنبيولتحجيم الضرر.
 التشفَت للمعلومات وادلقصود ىو تغيَت مظهرىا حبيث خيتفي معناىا احلقيقي ،حبيث تكوف غَت مفهومة دلرتكيب اجلرائمالتكنولوجية.
 التوقيع اإللكًتوين ) (E-signatureلو أمهية يف توفَت احلماية الالزمة للتعامالت االقتصادية وادلالية على شبكة األنًتنت ،ويتمذلك من خالؿ رلموعة من الربامج ،ومفاتيح الشفرة اخلاصة والعامة واليت تشكل منظومة أمنية دقيقة لضماف أمن وسرية أداء
الصفقات اإللكًتونية عرب الشبكة (الكساسبة ،1772 ،ص.)11
 عدـ حفظ الصور الشخصية يف الكمبيوتر. تكوين منظمة دلكافحة اجلرمية اإللكًتونية. إبالغ اجلهات اخلاصة يف حاؿ التعرض جلرمية إلكًتونية. تتبع تطورات اجلرمية اإللكًتونية وتطوير األجهزة والتشريعات دلكافحتها. تطوير بررليات آمنة ونظم تشغيل قوية اليت َحتُ ُد من االخًتاقات اإللكًتونية وبرامج التجسس مثل مضادات التجسس ،وىيبرامج تقوـ مبسح احلاسب للبحث عن مكونات التجسس (نفس ادلرجع السابق ،ص.)10

 خاتمةاجلرمية ادلستحدثة ىي صورة من صور اجلرائم ادلتقدمة زمنيًا نتيجة التطورات اذلائلة وادلتغَتات ادلتسارعة يف ادليادين العلمية،
والثورة الكبَتة يف تقنية ادلعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيا ،والذي استحدث معو نشاط اجلرائم التقنية
خطرا على ادلصاحل
والعابرة للحدود ومعيار ىذه اجلرائم ىو استخداـ الوسائل الفنية احلديثة يف ارتكاهبا ،وىي جرمية تشكل ً
األساسية للفرد واجلماعة ،واليت جيب على ادل َش ِرعُ زتايتها بنصوص عقابية.
ُ
وتشمل جرائم الذكاء اجلرمية ادلنظمة ،واإلجتار بادلخدرات إلكًتونيًا ،واجلرائم االقتصادية كغسيل األمواؿ ،وتزوير لبطاقات
االئتمانية ،وجرائم اإلجتار بالبشر وبيع األعضاء البشرية...إخل.
وخطورة انتشار اجلرمية اإللكًتونية بكافة أشكاذلا تظهر يف أهنا قد تُؤدي إذل هتديد اجملتمع يف أمنو واستقراره واقتصاده ،كما
ُهت ِدد سالمتو عن طريق نشر الفساد واإلدماف ،شلا يؤثر سلبا على تنشئة الشباب ،وتُس ِ
اى ُم يف التفكك األسري واخلالفات بُت
ً
َ
األفراد بسبب التشهَت ،وإشاعة األخبار الكاذبة ،وسرقة ادلعلومات اخلاصة ونشرىا على األنًتنت.
ألهنا
اقعا
مفروضا علينا فالبد من العمل على مواجهتهاّ ،
ً
لذلك فمن الضروري مكافحة اجلرائم ادلستحدثة ألهنا أصبحت و ً
ِ
ؼ ،ذو مهارة عالية ،متكيف اجتماعيًا ،قادر على
ذكي ُْزل ًَِت ٌ
دتتاز عن اجلرمية التقليدية بطابعها التقٍت والفٍتُ ،
ومرتكبُػ َها رلرـ ُ
ارتكاب جرمية دوف أف يشعر بو الضحية.
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وتظهر خطورة ىذا النوع من اجلرائم يف تداعياهتا السلبية على مسَتة التنمية االجتماعية واالقتصادية لذلك البد من وضع
خطة عمل إلدارة مكافحة اجلرائم ادلعلوماتية.
 توصيات-

تفعيل دور األسرة ورجاؿ الدين وادلؤسسات الًتبوية يف توعية الشباب لالستفادة من اجلوانب االجيابية الستخدامات شبكة
االنًتنت.
إعداد خطط وقائية وأمنية وعالجية خلواطر األنًتنت.
تطوير دور األجهزة األمنية والقضائية دلواجهة اجلرائم اإللكًتونية.
سد الثغرات التشريعية دلواجهة أشكاؿ اجلرائم اإللكًتونية.
تعديل القوانُت اجلزائية ادلتعلقة باجلرائم اإللكًتونية.
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ملخص
نسعى من خالل ىذه الدراسة إىل التعريف بظاىرة اجلرائم االلكًتونية ادلستحدثة أو جرائم ادلعلوماتية من خالل حتديد
ماىيتها ،معرفة خصائصها أو مساهتا وكذلك تصنيفاهتا وكيفية مواجهتها.
 -الكلمات المفتاحية :اجلرمية ،ادلعلوماتية ،اجلرمية ادلعلوماتية.

Abstract
Cybercrime is one of the most significant and dangerous crimes in the world that need
to be concerted efforts to control and adjust its expansion.
The present study aims to identify the phenomenon of cyber-crime by highlighting the general
features of this crime; its definitions, functions, characteristics, types and the mechanism for
combating the crime informatics at domestic and international level.
Keywords: Crime, informatics, cybercrime.

مقدمة
لقد أدى التطور السريع لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت أو ما يعرف بالثورة الرابعة إىل حتول يف تسيَت الشأن العام
للدول واليت باتت تعتمد بشكل كبَت على ما تتيحو ىذه التكنولوجيا من تطبيقات وإمكانيات التواصل ،فاليوم ال يكاد خيلو أي
ميدان من ميادين احلياة من استعماذلا ،وىذا ما نتج عنو نوع جديد من اجملتمعات تأثرت سلوكياتو بعامل الرقمنة ،فصح نعتو
باجملتمع الرقمي .لكن طبيعة السلوك البشري الذي رافقتو اجلرمية منذ األزل أدى إىل ظهور شكل مستحدث من اجلرائم مقًتنة
بادلعلوماتيات أو ما يسمى باجلرمية ادلعلوماتية ادلستحدثة .لكن ال يوجد تعريف زلدد لكذا جرمية ،وىو ما جاء على لسان ”فان
دير ىلست وونيف“ حسب ما ورد يف مقال دلركز ىردو لدعم التعبَت سنة  ،2018حيث قال :ىناك غياب لتعريف عام وإطار
نظري متسق يف ىذا احلقل من اجلرمية ويف أغلب األحيان تستخدم مصطلحات االفًتاضية واحلاسوب وااللكًتونية والرقمية.
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 مفهوم الجريمة المعلوماتية المستحدثةليس ىناك تعريف للجرمية ادلعلوماتية اتفق عليو الفقهاء حىت يكون تعريفا موحدا يلقى اإلمجاع بينهم.
ىنالك من الباحثُت من يتناول التعريف من اجلانب التقٍت أو الفٍت على أنو نشاط إجرامي تستخدم فيو تقنية احلاسب اآليل
كوسيلة أو ىدف لتنفيذ الفعل اإلجرامي ادلقصود ،ومنهم من يتناولو من الزاوية القانونية أين يتطلب تعريف ادلفردات الضرورية
ادلتعلقة بارتكاب جرائم احلاسب اآليل ادلتمثلة يف احلاسب اآليل ،برنامج احلاسب اآليل ،البيانات ،ادلمتلكات ،الدخول،
اخلدمات واخلدمات احليوية (البادي وآخرون .)2016 ،ويرى (حسنية )2017،أن التعريف الذي تبناه مؤمتر األمم ادلتحدة العاشر
دلنع اجلرمية ومعاقبة اجملرمُت لعلو األفضل ،والذي عرف اجلرمية االلكًتونية بأهنا أية جرمية ميكن ارتكاهبا بواسطة نظام حاسويب أو
شبكة حاسوبية ،واجلرمية تشمل من الناحية ادلبدئية مجيع اجلرائم اليت ميكن ارتكاهبا يف بيئة إلكًتونية.
ويشَت(سعيداين )2013 ،يف ىذا اإلطار إىل أن ادلشرع اجلزائري قد تبٌت مبوجب القانون  09/04ادلؤرخ يف  2008/08/05تعريفا
موسعا للجرائم ادلعلوماتية ،حيث مل يعد مفهوم اجلرمية ادلعلوماتية يف التشريع اجلزائري يقتصر على األفعال اليت تكون فيها ادلنظومة
ادلعلوماتية زلال لالعتداء بل توسع نطاقها لتشمل إضافة إىل ذلك تلك األفعال اليت تكون ادلنظومة ادلعلوماتية وسيلة الرتكاهبا.
 خصائص الجريمة المعلوماتية المستحدثة اجلرائم ادلعلوماتية جرمية عابرة للحدود :تعد اجلرمية ادلعلوماتية من اجلرائم غَت ادلقيدة أو ادلرتبطة مبنطقة جغرافية معينة ،فمن
ادلتصور أن ترتكب اجلرمية يف أي وقت دون االلتزام والتقيد بدولة ما أو منطقة ما أو بقرب ادلسافات أو
تباعدىا(احلوامدة .)2017،فاجملرم ادلعلومايت ميكن أن يرتكب جرمو يف أي دولة يف العامل وتكون الضحية مقيمة يف بلد أخر.
 صعوبة إثبات اجلرمية ادلعلوماتية :تتميز اجلرمية ادلعلوماتية بصعوبة إجياد الدليل الذي يدين مرتكب اجلرمية بطريقة ميسرة
ومنهجية حيث يسهل فيها زلو الدليل والتالعب فيو ،خصوصا مع عدم وجود الدليل ادلادي ذلا عكس ما جنده يف اجلرائم
التقليدية .ويؤكد اجتاه من الفقو على صعوبة اكتشاف اجلرمية ادلعلوماتية وإقامة الدليل على مرتكبيها ،ويعود ذلك لعالقة ىذا
النوع من اجلرائم بالطابع التقٍت ،والذي يضفي على ىذه اجلرائم الكثَت من التعقيد والصعوبة يف اإلثبات وإقامة الدليل على
من يرتكبها ،كما أن سهولة تدمَت ادلعلومات وسرعة التخلص منها مسة من مسات ىذه اجلرمية (احلوامدة .)2017 ،وىذا
على خالف اجلرائم التقليدية اليت تتيح إمكانية التوصل إىل دالئلها ادلادية.
 نوعية اجملرم ادلعلومايت :غالبا ما يكون مرتكب اجلرائم االلكًتونية شخصا ميتاز بالذكاء والدىاء وذو مهارة تقنية عالية،
ودراية بتقنية احلاسوب ،وىذا عكس احلال يف اجلرمية التقليدية اليت غالبا ما يكون اجلاين فيها شخصا بسيطا ومتوسط
التعليم (حسنية .)2017،وقد يكون اجملرم ادلعلومايت شخصا طبيعيا يعمل حلسابو الشخصي هبدف حتقيق مصلحة خاصة
بو ،غَت أنو غالبا ما يرتكب الشخص الطبيعي السلوك اإلجرامي حلساب شخص معنوي كشركة عامة أو خاصة ،أو غَت
ذلك (الشكري .)2008 ،إذن رلرم العامل االفًتاضي ىو شخص يفًتض أن يكون موىوب يف رلال ادلعلوماتيات ويعمل
دلصلحتو أو لصاحل مجاعة معينة ،هبدف حتقيق فائدة مادية أو معنوية.
وتتمثل أىم مسات اجملرم ادلعلومايت فيما يلي( حنُت ،ب.ت:).
 oشخص ذو مهارات فنية عالية متخصص يف اإلجرام ادلعلومايت.
 oشخص قادر على استخدام خرباتو يف االخًتاقات وتغيَت ادلعلومات.
 oشخص قادر على تقليد برامج أو حتويل أموال.
 ملياين مولود ،اجلرائم ادلعلوماتية ادلستحدثة .كتاب أعمال للملتقى العلمي الوطٍت األول بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثةأنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .137-134
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شخص زلًتف يف التعامل مع شبكات االنًتنيت.
شخص غَت عنيف ألن طبيعة اجلرمية ال تتطلب العنف يف ارتكاهبا.
شخص يتمتع بذكاء ميكنو من التغلب على كثَت من العقبات أثناء ارتكابو للجرمية.
شخص اجتماعي لو القدرة على التكيف مع اآلخرين.

 أنواع الجرائم المعلوماتية المستحدثةنظرا للتعقيد الذي يكتنف ظاىرة اجلرمية ادلعلوماتية ادلستحدثة واحليلولة دون وضع تعريف جامع مانع ذلا فمن الصعب
وضع تصنيف ذلذا النوع من اجلرائم.
ورغم صعوبة حتديد أنواع اجلرائم االلكًتونية فان اتفاقية اجمللس األورويب حول اجلرمية ادلعلوماتية أو ما يعرف أيضا باجلرمية السيربانية
متيز بُت أربعة أصاف من اجلرائم (:)U.I.T., 2009
 .2جرائم ضد السرية ،وضد سالمة وتوفر المعطيات واألنظمة المعلوماتية






الدخول غَت ادلشروع كالقرصنة.
جتسس على ادلعطيات.
االعًتاض غَت مشروع.
ادلساس بسالمة ادلعطيات.
ادلساس بسالمة النظام ادلعلومايت.

 .0الجرائم المتعلقة بالمحتوى










احملتويات اإلباحية.
زلتويات إباحية تشهر باألطفال (.)pédopornographie
العنصرية ،خطابات الكراىية والتحريض على العنف.
جرائم بدوافع دينية.
رىانات وألعاب على االنًتنيت غَت مشروعة.
التشهَت وادلعلومات الكاذبة.
الرسائل االلكًتونية التطفلية وادلخاطر ذات الصلة.
البيع غَت ادلشروع للمنتجات.
نشر معلومات وتعليمات تسمح بالقيام بأفعال غَت مشروعة ،كتقدمي وصفة لصناعة ادلتفجرات مثال.

 .3الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية





تبادل ادلوسيقى والربرليات احملمية وادللفات عن طريق أنظمة مشاركة ادللفات.
التحايل على أنظمة تسيَت احلقوق الرقمية (.)DRM
استعمال العالمات التجارية هبدف التحايل.
اجلرائم ادلتعلقة باالسم أو باجملال التجاريُت.
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 .4جرائم الكومبيوتر
 التزوير ادلعلومايت.
 التصيد وانتحال الشخصية أو اذلوية.
 مكافحة الجريمة المعلوماتيةنظرا لتزايد عدد اجلرائم ادلعلوماتية والوسائل التقنية ادلستعملة لذلك ،كاألنظمة اجملهولة يف تبادل احملتويات وبررليات خلق
الفَتوسات االلكًتونية وغَتىا ،أصبحت ادلكافحة ضد اجلرمية ادلعلوماتية نشاط ضروري للجهات ادلختصة يف قمع مثل ىذه
التجاوزات يف العامل بأسره وتشكل حتدي حقيقي للدول ادلتطورة وكذلك للدول السائرة يف طريق النمو .وتسارع وتَتة تطور
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت خاصة يف البلدان النامية جيعل من الضروري اليوم وضع إسًتاتيجية فعالة ضد اجلرمية ادلعلوماتية
يف إطار برامج األمن السيرباين الوطنية.
وتتطلب مكافحة ىذا النوع من اجلرائم تضافر اجلهود بُت األجهزة األمنية واجلهاز القضائي ،كما أن الوقاية منها تستلزم التوعية
مبخاطر اجلرمية ادلعلوماتية على ادلؤسسات واألفراد ،ولذلك جيب وضع سياسة فعالة للتصدي ذلا ،ويكون ذلك يف إطار شامل
حيث أن اجلرائم ادلعلوماتية ادلستحدثة ال تعرف احلدود اجلغرافية ،وبالتايل جيب:






تكوين أجهزة أمنية ذات كفاءة يف تقنيات ادلعلوماتية واالتصاالت سلتصة يف زلاربة اجلرمية االلكًتونية.
وضع تشريعات وقوانُت خاصة يف مكافحة اجلرمية ادلعلوماتية.
خلق ىيئات قضائية سلتصة يف جرائم ادلعلوماتية.
ضرورة التعاون األمٍت الدويل يف تبادل ادلعلومات واخلربات ادلتعلقة باجلرمية ادلعلوماتية.
توعية اجملتمع بادلخاطر النامجة عن اجلرائم ادلعلوماتية وضرورة اإلبالغ عنها.
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 .3حنُت جورج( ،ب.ت - ).دراسة عن اجلرائم ادلعلوماتية وااللكًتونية عرب شبكة االنًتنيت وسبل مواجهتها.
 .4احلوامدة لورنس - )2017( ،اجلرائم ادلعلوماتية أركاهنا وآلية مكافحتها،دراسة حتليلية مقارنة.جامعة طيبة،ادلملكة العربية السعودية.
 .5سعيدي نعيم - )2013( ،آليات البحث والتحري عن اجلرمية ادلعلوماتية يف القانون اجلزائري.رسالة ماجستَت،جامعة باتنة.
 .6الشكري عادل - )2008( ،اجلرمية ادلعلوماتية وأزمة الشرعية اجلزائية.جامعة الكوفة.
 .7مركز ىردو لدعم التعبَت الرقمي - )2018( ،التنظيم القانوين واجلرائم االلكًتونية مابُت أمن ادلعلومات وتقييد احلريات.القاىرة.
8. Union Internationale des Télécommunications (U.I.T.), (2009) - Comprendre la cybercriminalité :
Guide pour les pays en développement. Genève.

 ملياين مولود ،اجلرائم ادلعلوماتية ادلستحدثة .كتاب أعمال للملتقى العلمي الوطٍت األول بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثةأنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .137-134

الملتقى العلمي الوطني األول بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية:
الجرائم المستحدثة أنواعها ومخاطرىا ...وآليات مواجهتها 07 ،أفريل  - 2021جامعة مولود معمري  -تيزي وزو

138

واقع الجريمة االلكترونية في الجزائر
 قراءة في المفهوم ،الواقع وسبل المواجهة –د .أمقران نصرالدين
ادلعهد الوطٍت للتكوين العارل إلطارات الشباب مداين سواحي تقصراين ،اجلزائر
E-mail : wahdi.amokrane@gmail.com

ملخص
نبلحظ اليوـ بأف بعض اجملتمعات البشرية أصبحت تسمى دبجتمعات ادلعلومات أين أصبحت ادلعلومة ىي ادليزة
وادلصدر الرئيس ذلذه اجملتمعات والوسيط الفاعل فيها التكنولوجيا احلديثة لئلعبلـ واالتصاؿ ،ويف ىذا الصدد استفادت اجلردية
من ىذا التطور التكنولوجي وظهر ما يعرؼ اليوـ باجلردية االلكًتونية اليت سبس شىت اجلوانب ،شلا أدى بالعديد من الدوؿ دبا يف
ذلك اجلزائر إذل مواجهة ىذه الظاىرة على أكثر من صعيد لوضع احللوؿ التطبيقية و سبل الوقاية منها.
ومن ىذا ادلنطلق ،جاءت ىذه ادلداخلة لتسليط الضوء على واقع اجلردية االلكًتونية يف اجلزائر كظاىرة جديدة واحلالة
اليت آلت إليها مع بياف السعي احلثيث للدولة اجلزائرية وما ازبذتو يف مواجهة ىذه اجلردية ،وىو ما سوؼ نتطرؽ إليو من خبلؿ
ثبلث نقاط أساسية:
 -1قراءة يف مفهوـ اجلردية اإللكًتونية؛
 -2واقع اجلردية اإللكًتونية يف اجلزائر؛
 -3جهود الدولة يف مواجهة اجلردية اإللكًتونية.
 الكلمات المفتاحية :اجلردية ،اجلردية ادلستحدثة ،اجلردية االلكًتونية أو ادلعلوماتية ،تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ.The reality of cybercrime in Algeria
A reading of the concept, reality and ways of confrontation
Abstract
Nowadays, we can notice that some human societies are called information societies,
where information has become the advantage and the main source for these societies and
where the mediator is the modern technology of information and communication. In this
regard crime has benefited from this technological development resulting in what is known
today as electronic crime that affects various aspects. This fact led many countries, including
Algeria, to confront this phenomenon on more than one level to develop practical solutions
and ways to prevent it.
 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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From this point of view, this study came to shed light on the reality of cybercrime in
Algeria as a new phenomenon and the situation that led to it with a statement of the relentless
pursuit of the Algerian state and what it took to face this crime, which we will deal with in our
presentation through three points Basic:
1- A reading of the concept of cybercrime,
2- The reality of cybercrime in Algeria,
3- The state's efforts in combating cybercrime.
Keywords: crime, emerging crime, electronic or information crime, information and
communication technology.

مقدمة
يتميز عادلنا اليوـ ،بثورات ىادفة ومثمرة يف ميداف التطور التكنولوجي خصوصا يف ميداف االتصاؿ ،وتعرؼ ىذه السمة
بالثورة التكنولوجية وما صاحبها من تطور متزايد ومستمر يف احملتويات اليت ربملها ،تعرؼ ىي األخرى بالثورة ادلعلوماتية ،أين نرى
اإلقباؿ الشديد على ىذه التكنولوجية والتقنيات واستخدامها بشكل متزايد ورىيب نظرا للخصائص واخلدمات ادلتعددة اليت
تقدمها دلستعم لها بغض النظر عن جانبها اإلجيايب وخاصة السليب حبيث أف ادلشكبلت اليت أفرزهتا التكنولوجيات احلديثة لبلتصاؿ
ىي اجلرائم اإللكًتونية اليت ترتكب يف نطاؽ تقنية وتكنولوجية متقدمة ،يتزايد استخدامها يوما بعد يوـ آخر ،وقد أفرزت ربديات
أمنية على األشخاص واذليئات وادلؤسسات والدوؿ ،اليت بدأت تنتظم دلواجهة ىذه الظاىرة.
ومن ىذه ادلنطلق ديكن القوؿ بأف اجلزائر كواحدة من دوؿ العادل ليست يف منأى عن ىذه التهديدات األمنية ،حيث
أكد ادلختصوف يف مكافحة اجلردية السيربانية أنو وفقا آلخر تقرير للموقع اإللكًتوين “داتاريبورتاؿ” ”“DATAREPORTAL
ادلختص يف اإلحصائيات ادلتعلقة بانًتنت اذلاتف الثابت والنقاؿ يف العادل ،فإف عدد مستخدمي االنًتنت يف اجلزائر ارتفع بػ3.6
مليوف يف ظرؼ سنة ،منتقبل بذلك إذل  26.35مليوف مستخدـ ،وأبرز ذات التقرير أف اجلزائر أحصت إذل غاية  31جانفي
الفارط  26.35مليوف مستخدـ ما ديثل زيادة تقدر بػ 3.6مليوف مستخدـ منذ جانفي.2020
ويف نفس السياؽ ،حذرت ادلصاحل األمنية من ارتفاع اجلرائم اإللكًتونية يف اجلزائر ،حيث أكدت أف اجلردية فعبل انتقلت من العادل
احلقيقي إذل االفًتاضي العابر للحدود نظرا لسرعة تنفيذىا ،إذ سجلت مصاحل الدرؾ والشرطة حسب األرقاـ اليت ربوزىا
“الشروؽ” ،قرابة  8آالؼ جردية إلكًتونية خبلؿ سنة ( 2020نوارة.)2021 ،
يكشف ىذا الوضع عن حقيقة قائمة بعينها ،و وجود اجلردية اإللكًتونية يف اجلزائر وىو ما يستدعي من دوف شك أف تستثمر
اجلزائر اجلهود ادلطلوبة دلواجهتها بشىت أنواعها.
-1

قراءة في مفهوم الجريمة اإللكترونية

ذبدر اإلشارة إذل أف ىناؾ العديد من التعاريف ادلتعلقة باجلردية االلكًتونية و اليت زبتلف حىت يف تسميتها حبيث صلد
بأهنا تعرؼ بػ:
 .1جريمة الكمبيوتر/إساءة استخدام الكمبيوتر (جرائم الحاسوب) :و تعٍت عموما اجلرائم اليت تتحقق باستخداـ
الكمبيوتر أو احلاسوب كوسيلة أساسية (.)Tom, 1989, p104
 أمقراف نصرالدين ،واقع اجلردية االلكًتونية يف اجلزائر "قراءة يف ادلفهوـ ،الواقع وسبل ادلواجهة" .كتاب أعماؿ للملتقى العلمي الوطٍت األوؿ بكلية العلوـاإلنسانية واالجتماعية ،اجلرائم ادلستحدثة أنواعها وسلاطرىا ...وآليات مواجهتها ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 07 ،أفريل  ،2021ص ص .148-138
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 .2جريمة االنترنت :ظهر ىذا ادلصطلح سنة  1998وىي جردية يرتكبها اجملرـ من خبلؿ استخدامو لشبكة
االنًتنت (طاىر ،2000 ،ص.)24

 .3جريمة االلكترونية  /جرائم تقنية المعلومات  /جرائم التقنية المعلوماتية /جرائم التقنيات العالية /

جريمة نظم المعلومات  /الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  :تعٍت عموما اجلرائم ادلرتبطة
باألجهزة االلكًتونية وبتقنية والنظم ادلعلوماتية وكذا اجلرائم ذات العبلقة باألجهزة وادلعدات واآلليات
والعمليات احلديثة ادلؤسسة على تقنية احلاسب اآلرل ويكوف التحكم فيها بطريقة رقمية إضافة إذل جرائم اليت
سبس أنظمة ادلعاجلة اآللية (حسن ،2010 ،ص.)3

يعود تعدد التسمية ىذا إذل التطور ادلستمر للوسائل التكنولوجية وكذا طبيعة اجلردية ادلرتكبة يف حد ذاهتا.
يتبُت من التعاريف السابقة ،أنو ال توجد وسيلة واحدة مستعملة الرتكاب اجلردية اإللكًتونية ،بينما توجد عدة أجهزة
على غرار الكمبيوتر ،مثل اللوحات اإللكًتونية واذلواتف احملمولة وكل جهاز اتصارل ذو زلتوى ديكنو أف يرتبط بالكمبيوتر

والشبكات كأجهزة البث والتصوير والتجسس... ،اخل ،فيدخل يف نطاؽ اجلردية اإللكًتونية كل ادلنظومات االتصالية اإللكًتونية،
ويف ىذا الصدد ،يقوؿ الرائد زرييب مراد ويدعمو يف ذلك عميد الشرطة عبد القادر مصطفاوي" :لقد استعمل يف األوؿ مصطلح
جرائم احلاسوب ،الف اجلردية يف األوؿ كانت يف زليط احلاسوب فقط وتاريخ ىذه اجلردية يكشف ذلك ،لكن مع تطور التقنيات
التكنولوجية وتطور الشبكة العنكبوتية أصبح نطاؽ ىذه اجلردية ديتد إذل أكثر من تقنية واحدة وأكثر من ىذا أصبحت ترتكب من
أي مكاف من العادل.
وعليو ،ديكن القوؿ بأف مفهوـ "اجلردية االلكًتونية " ،ينطوي على تلك اجلرائم ادلرتكبة بواسطة تكنولوجيات اإلعبلـ
واالتصاؿ واليت ينطوي ربتها اجلرائم ادلرتكبة بواسطة احلاسوب واجلرائم الواقعة على احلاسوب نفسو ،أي اليت تستهدفو واجلرائم
ادلتعلقة باإلنًتنت وأيضا اجلرائم ادلرتكبة بواسطة اذلاتف النقاؿ أو تلك الواقعة عليو... ،اخل.
أي "كل فعل غير مشروع يستخدم التقنيات التكنولوجية في اإلضرار المادي والمعنوي بالغير" .ولعل ىذا ادلعٌت
أكثر تعبَتا عن ادلقصود ،فهو يشمل كل اجلرائم ادلرتكبة بواسطة كل التقنيات التكنولوجية ادلرتبطة بادلعلومات ،على شىت أشكاذلا
وأنواعها (عبد الرمحاف ،2017 ،ص.)72
ىناؾ من الفقهاء من ينظر إذل اجلردية االلكًتونية دبفهوـ ضيق ،والبعض اآلخر ينظر إليها دبفهوـ موسع:
• االتجاه الضيق من تعريف الجريمة اإللكترونية  :يعرؼ أنصار ىذا االذباه اجلردية اإللكًتونية بأهنا :كل فعل غَت مشروع
يكوف العلم بتكنولوجيا احلاسبات اآللية بقدر كبَت الزـ الرتكابو من ناحية ،دلبلحقتو وربقيقو من ناحية أخرى (محزة،
 ،2012ص.)13
حسب ىذا التعريف جيب أف تتوافر معرفة كبَتة بتقنيات احلاسوب ليس فقط الرتكاب اجلردية ،بل كذلك دلبلحقتها ،والتحقيق
فيها ،وىذا التعريف يضيق بدرجة كبَتة من اجلردية اإللكًتونية ،دبعٌت جيب أف يتوافر قدر كبَت من التكنولوجيا لدى اجلناة.
وىناؾ من يعرفها على أهنا "الفعل غَت ادلشروع الذي يتورط يف ارتكابو احلاسب ،أو ىي الفعل اإلجرامي الذي يستخدـ يف اقًتافو
احلاسوب باعتباره أداة رئيسية".
 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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كما يرى األستاذ  Tredmannأف اجلردية ادلعلوماتية تشمل أي جردية ضد ادلاؿ ،مرتبطة باستخداـ ادلعاجلة اآللية للمعلومات.
ويرى األستاذ  Rosenblattبأف اجلردية اإللكًتونية ىي "نشاط غَت مشروع موجو لنسخ أو الوصوؿ إذل ادلعلومات ادلخزنة داخل
احلاسوب أو تغيَتىا أو حذفها أو اليت ربوؿ طريقو " (محزة ،2012 ،ص.)14
حسب ىذا التعريف فإف األفعاؿ غَت ادلشروعة اليت يستخدـ فيها احلاسب اآلرل كأداة الرتكاهبا زبرج من نطاؽ التجرمي.
• االتجاه الموسع من تعريف الجريمة اإللكترونية :يرى فريق آخر من الفقهاء ضرورة التوسيع من مفهوـ ىذه اجلردية،
وبالتارل فهي كل جردية تتم بوسيلة إلكًتونية كاحلاسوب مثبل ،وذلك باستخداـ االنًتنت من خبلؿ غرؼ الدردشة،
واخًتاؽ الربيد اإللكًتوين وسلتلف وسائل التواصل االجتماعية ،هبدؼ إحلاؽ الضرر بالفرد أو رلموعة من األفراد ،وحىت
لدولة من الدوؿ تكوف ضمن برنامج االستهداؼ احلريب ،أو االقتصادي أو اإلضرار بسمعتها أو العكس ،ويبقى اذلدؼ
الواحد ىو الكشف عن قضايا مستًت عليها أو نشر معلومات لفائدة طرؼ أو أطراؼ أخرى من باب التسريب (مسَتة،
 ،2016ص.)04
ويف تقرير اجلرائم ادلتعلقة باحلاسوب ،أقر اجمللس األورويب بقياـ ادلخالفة (اجلردية) يف كل حالة يتم فيها تغيَت معطيات ،أو
بيانات ،أو برامج ،أو زلوىا ،أو كتابتها ،أو أي تدخل آخر يف زلاؿ اصلاز البيانات ،أو معاجلتها ،وتبعا لذلك تسببت يف ضرر
اقتصادي ،أو فقد حيازة ملكية شخص أو بقصد احلصوؿ على كسب اقتصادي غَت مشروع لو ،أو لشخص آخر (مليكة،
 ،2012ص.)8
ودائما حسب أنصار ىذا االذباه يرى البعض أف اجلردية اإللكًتونية ىي كل فعل ضار يستخدـ الفاعل الذي يفًتض أف
لدي و معرفة بتقنية احلاسوب نظاما حاسوبيا ،أو شبكة حاسوبية ،للوصوؿ إذل البيانات ،والربامج بغية نسخها ،أو تغيَتىا ،حذفها،
أو تزويرىا ،أو زبريبها ،أو جعلها غَت صاحلة ،أو حيازهتا ،أو توزيعها بصورة غَت مشروعة (فريد.)2000 ،
أما البعض من الفقهاء يعرفوهنا بأهنا كل نشاط إجرامي تستخدـ فيو التقنية اإللكًتونية احلاسوب اآلرل الرقمي وشبكة
االنًتنت بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة ،كوسيلة لتنفيذ الفعل اإلجرامي ادلستهدؼ (يوسف ،2013 ،ص. )51
ومن خبلؿ ىذه التعاريف يتضح لنا صعوبة قبوؿ ىذا التوجو ،ألف جهاز احلاسوب اآلرل قد ال يعدو أف يكوف زلبل
تقليديا يف بعض اجلرائم ،کسرقة احلاسب اآلرل نفسو على سبيل ادلثاؿ ،ومن مث ال ديكن إعطاء وصف اجلردية اإللكًتونية على
سلوؾ الفاعل جملرد أف احلاسب اآلرل أو أي من مكوناتو كانوا زلبل للجردية ،كما أنو قد ترتكب اجلردية و يستعمل احلاسب اآلرل،
وال نكوف أماـ جردية إلكًتونية کمن يقوـ باالتصاؿ بواسطة حاسب آرل بشركائو يف ارتكاب جردية السطو على بنك.
 -2واقع الجريمة اإللكترونية في الجزائر
-

جدول .1يبُت عدد قضايا ادلساس بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

السنة
عدد الجرائم

01

01

03

06

12

12

47

107

211

567

عدد األشخاص المتابعين

00

01

03

13

51

20

48

00

205

543
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يبُت اجلدوؿ 1السابق تنامي ظاىرة اجلردية االلكًتونية باجلزائر ،واليت ىي يف تزايد مضاعف،كما أف ىذه البيانات زبص
اجلرائم ادلبلغ عنها فقط وما خفي أعظم ،وبشيء من التفصيل نذكر ،أنو قد سبكنت الفرؽ ادلتخصصة يف مكافحة اجلرائم
اإللكًتونية لؤلمن الوطٍت خبلؿ سنة  2012بناء على الشکاوی ادلقدمة ،بضبط  47قضية تتعلق جبرائم االنًتنت ،قدـ من خبلذلا
الدليل ادلادي عن تورط  48شخصا 04 ،نساء ،تراوحت أعمارىم ما بُت  18و 50سنة ،سبثلت فيما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

 14قضية انتحاؿ ىوية الغَت.
10قضايا سبس أنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات.
 08قضايا ذلا عبلقة بالقذؼ عن طريق االنًتنت.
 06قضايا متعلقة بادلساس حبرمة احلياة اخلاصة.
 04قضايا متعلقة بالتهديد و التشهَت.
 03قضايا النصب واالحتياؿ عن طريق االنًتنت.
 02قضيتُت ذلا عبلقة بنشر الصور ادلخلة باحلياء (ادلوقع اإللكًتوين للشرطة اجلزائرية.)2016 ،

ويف سنة  2013مت معاجلة عدد  107من سلتلف أنواع قضايا ادلساس بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات:
•
•
•
•
•
•
•
•

 28قضية زبص التشهَت.
 21قضية زبص انتحاؿ الشخصية.
 20قضية زبص قرصنة ادلواقع اإللكًتونية.
12قضية زبص انتهاؾ حرمة احلياة اخلاصة.
 08قضايا زبص التعدي على مؤسسات الدولة.
 08قضايا زبص االبتزاز.
 05قضايا زبص استعماؿ الصور لغايات جنس األطفاؿ.
 05قضايا زبص االحتياؿ.

و يف سنة  ،2014مت معاجلة  211قضية تتعلق جبرائم االنًتنت ،قدـ من خبلذلا الدليل ادلادي عن تورط  205مشتبها فيو ،منهم
 28امرأة ،ومن بُت ىاتو القضايا ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

 75قضية سبس بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات.
 59قضية ذلا عبلقة بالقذؼ وبادلساس حبرمة احلياة اخلاصة.
 28قضية متعلقة بالتهديد وبالتشهَت.
 26قضية انتحاؿ ىوية الغَت.
 09قضايا ذلا عبلقة بنشر الصور ادلخلة باحلياء.
 03قضايا متعلقة بالنصب واالحتياؿ عن طريق اإلنًتنت.
 06قضايا متعلقة باإلىانة والسب عن طريق اإلنًتنت.
قضيتاف متعلقتاف باالستعماؿ غَت الشرعي للبطاقات اإللكًتونية (ادلوقع اإللكًتوين للشرطة اجلزائرية.)2016 ،
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وحسب إحصائيات شركة كاسبَتسكي ) (Kasperskyيف تقرير ذلا أنو يف الفصل الثاين من سنة  2016عدت اجلزائر
يف ادلرتبة اخلامسة ضمن أعلى  10بلداف تتعرض للهجوـ عن طريق الربامج الضارة لؤلجهزة احملمولة بنسبة  % 22.16بعد
الصُت ،بنغبلديش ،النباؿ وأوزباكستاف وربتل ادلرتبة  18ضمن أعلى  20دولة تتعرض خلطر العدوى من الربرليات اخلبيثة ادلوجودة
على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو على وسائط تتصل بأجهزة الكمبيوتر ،مثل زلركات أقراص الفبلش وبطاقات الذاكرة واذلواتف
والكامَتات أو زلركات األقراص الصلبة اخلارجية .وربتل أيضا ادلرتبة الثالثة فيما خيص ىجوـ التصيد ) ،(Phishingكما ثبت أف
ىناؾ ما يزيد عن  5000موقع الكًتوين سلصص لًتويج النشاطات اإلرىابية (عبد الرمحاف ،2016 ،ص.)169
عاجلت مصاحل الشرطة القضائية بادلديرية العامة لؤلمن الوطٍت 2130 ،قضية تتعلق جبرائم الكًتونية مت حل  1570منها
خبلؿ سنة  ،2017حسب معطيات نشرهتا رللة "الشرطة".
وأوضح ادلصدر ذاتو ،أف عدد القضايا اليت مت حلها ديثل نسبة صلاح تقدر بػ" "% 71.73وقد مكنت من توقيف 2101
شخص متورط ،من بينهم  2026شخصا بالغا و 75قاصر" ،كما سجلت ذات ادلصاحل  2704ضحية للجرائم ادلتصلة باإلعبلـ
اآلرل ،من بينهم  2300شخصا بالغا و 188قاصر و 216شخصا معنويا".
وتنقسم ىذه القضايا إذل " 1511قضية متعلقة بادلساس باألشخاص كالسب والقذؼ وادلساس حبرمة احلياة اخلاصة يف الفضاء
االفًتاضي عرب االنًتنت ،تورط فيها  1283شخصا ،من بينهم  58قاصرا وتضرر من ىذا النوع من السلوكات ادلنحرفة
 2381ضحية ،من بينهم  149قاصر و 2119بالغا و 113شخصا معنويا".
أما جرائم االبتزاز عن طريق شبكة االنًتنت ،فقد بلغ عدد القضايا ادلتعلقة هبا " 47قضية أغلبها يتعلق بعروض عمل
ومهية للحصوؿ على ادلاؿ ،تورط فيها  56شخصا وراح ضحيتها  73شخصا بالغا" ،باإلضافة إذل تسجيل " 49قضية متعلقة
باالعتداء على القصر متعلقة بأفعاؿ غَت أخبلقية وسللة باحلياء ،تورط فيها  67شخصا بالغا و 5قصر وراح ضحيتها  31قاصرا".
كما عاجلت مصاحل الشرطة القضائية " 28قضية اعتداء على األنظمة ادلعلوماتية وبريد الكًتوين ومواقع الكًتونية دلؤسسات
وخواص من خبلؿ زلو أو تغيَت بيانات ،تورط فيها  26شخصا وراح ضحيتها  45شخصا من بينهم  26شخصا معنويا" (ادلوقع
اإللكًتوين للشرطة اجلزائرية.)2016 ،
ونقلت وكالة األنباء اجلزائرية عن الرائد رامشية فريد ،من ادلصلحة ادلركزية دلكافحة اإلجراـ السبَتاين للدرؾ الوطٍت ،أف
ادلصلحة عاجلت أكثر من  1100قضية تتعلق باالستخداـ السيئ لئلنًتنت واإلجراـ اإللكًتوين منذ بداية العاـ  ،2018وأشار إذل
أف  30يف ادلائة من ىذه اجلرائم تتعلق بػ"االبتزاز والتشهَت" ،و 136قضية خاصة بالقاصرين ما دوف سن  18سنة (ادلوقع
اإللكًتوين لوكالة األنباء اجلزائرية.)2018 ،
سجلت مصاحل ادلديرية العامة لؤلمن الوطٍت ،ادلختصة يف مكافحة اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ خبلؿ
تورط فيها  543شخصا
الفًتة ادلمتدة من  01جانفي  2020إذل غاية  30سبتمرب 567 ،2020قضية تتعلق جبرائم االنًتنتّ ،
(ادلوقع اإللكًتوين للشرطة اجلزائرية.)2020 ،
ويف ىذا اإلطار ،أكد اخلبَت يف ادلعلوماتية والتكنولوجيا ،يونس قرار ،يف تصريح لػ “الشروؽ” ،أف إنشاء القطب الوطٍت ادلتخصص
يف زلاربة اجلردية اإللكًتونية أمر جيد ،لكن جيب فعبل ذبسيده على أرض الواقع وال ديكن أف يبقى رلرد حرب على ورؽ.
وقاؿ قرار “اجلرائم اإللكًتونية أصبحت أكثر خطرا من اجلرائم التقليدية ،كما أهنا انتقلت من التهديد والتشهَت واالبتزاز
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لؤلشخاص إذل ادلساس بأمن الدولة اجلزائرية  ،وعليو ،فإف التصدي دلثل ىذه اذلجمات من خبلؿ التحضَت اجليد ذلا من طرؼ
مجيع ادلصاحل ادلعنية أصبح أمرا ضروريا ،ولكن مع ربديد اآلليات وادلهاـ والصبلحيات لكل األطراؼ”.
ويف السياؽ ،حذرت ادلصاحل األمنية من ارتفاع اجلرائم اإللكًتونية يف اجلزائر ،حيث أكدت أف اجلردية فعبل انتقلت من
العادل احلقيقي إذل االفًتاضي العابر للحدود نظرا لسرعة تنفيذىا ،إذ سجلت مصاحل الدرؾ والشرطة حسب األرقاـ اليت ربوزىا
“الشروؽ” ،قرابة  8آالؼ جردية إلكًتونية خبلؿ سنة  ،2020حيث سجلت ادلديرية العامة لؤلمن الوطٍت ،ارتفاعا قياسيا ،أي
من  500جردية سنة  ،2015إذل  5200قضية ،خاصة باجلرائم اإللكًتونية سنة  ،2020يف حُت سجلت قيادة الدرؾ الوطٍت
 1362جردية سيربانية تورط فيها  1028شخص خبلؿ .2020
وبينت عملية ربليل ادلعطيات للجرائم ادلسجلة أف القذؼ والسب عرب الفضاء االفًتاضي احتل الصدارة بنسبة تفوؽ 55

بادلائة ،تليها اجلرائم ضد األمن العمومي ،مث األفعاؿ ادلاسة باحلياة اخلاصة وإفشاء األسرار ،وأخَتا االبتزاز والنصب واالحتياؿ
واالستغبلؿ اجلنسي واألفعاؿ ادلخالفة لآلداب العامة وقضايا مشاهبة ،كما تضمن التقرير ذاتو إحصائيات متعلقة بوسائل التواصل
االجتماعي والتجارة اإللكًتونية ،إضافة إذل توجهات ومعلومات زبص وضع الرقمنة يف العادل ،كما عرؼ عدد مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي “فايسبوؾ ،تويًت ،يوتيوب ،انستاغراـ” ارتفاعا يف اجلزائر إذل غاية  31جانفي  ،2021حيث مت تسجيل ضلو
 3مبليُت مستخدـ جديد دلواقع التواصل االجتماعي أي بزيادة  13.6بادلائة خبلؿ سنة واحدة وىو ما جعل العدد اإلمجارل
دلستخدمي ىذه التطبيقات يقفز إذل  25مليونا أي بنسبة  56.5بادلائة من عدد السكاف اإلمجارل ،حيث تستعمل أغلبية
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي اذلاتف الذكي واللوحات اإللكًتونية لبلتصاؿ هبذه الشبكات.
ومن جهتها ،فإف شركة “كسربسكي” ،ادلختصة يف زلاربة اجلردية السيربانية ،أحبطت  95ألف ىجمة إلكًتونية ضد
اجلزائر ،خبلؿ سنة  ،2020حيث صنفت سنة  2018األوذل عربيا والػ 14عادليا من حيث البلداف أكثر تعرضا للهجمات
اإللكًتونية (نوارة.)2021 ،
-3

جهود الدولة في مواجهة الجريمة اإللكترونية
• أوال :مكافحة الجريمة االلكترونية عن طريق التشريع القانوني

استدرؾ ادلشرع اجلزائري الفراغ القانوين ،خبصوص اجلردية اإللكًتونية ،من خبلؿ التعديل بالقانوف رقم  15-04ادلؤرخ يف
 2004/11/10الذي مس قانوف العقوبات ،حيث جاء معدال ومتمما لؤلمر  156-66وذلك بإحداث قسم جديد يف قانوف
العقوبات ،ىو القسم السابع مكرر ،يشمل ادلواد من  394مكرر إذل  394مكرر  7بعنواف" :ادلساس بأنظمة ادلعاجلة اآللية
للمعطيات".
حيث أف اجلزائر أبدت جديتها يف مكافحة اجلردية االلكًتونية ،اليت تسميها يف مدونتها باجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ
واالتصاؿ ،ويظهر ذلك جليا ،يف احملاوالت اجلادة اليت تسعى من خبلذلا مواكبة التطور احلاصل يف رلاؿ تكنولوجيا اإلعبلـ

واالتصاؿ ،فجاء قانون  04-09ادلؤرخ يف  05/08/2009ادلتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات
اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتها وإنشاء اذليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومهامها دبوجب
ادلادة  13من القانوف األخَت والذي مت ادلصادقة عليو بادلرسوـ الرئاسي ادلوقع عليو  08أكتوبر .2015
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كما ذبدر اإلشارة أيضا إذل مشروع القانون الذي تم االنتهاء منو بين الدرك الوطني ووزارة التربية الوطنية المتضمن

تصريح تصفح اإلنترنت للقاصرين وىو دبثابة نوع من ميثاؽ يتضمن ادلبادئ التوجيهية األمنية لؤلطفاؿ وادلراىقُت .وىذا لتعليمهم
وتربيتهم وتثقيفهم حوؿ سلاطر الشبكات االجتماعية واإلنًتنت ،وسيتم توزيع ىذا ادليثاؽ إذل ادلدارس يف الربع األوؿ من العاـ
احلارل .وحسب مصادر أمنية ،مت التأكيد على أف  %80من ضحايا اذلجمات ضد األفراد على الشبكات االجتماعية ،دل تصل
إذل سن الرشد (.)Rub, 2016
 ثانيا :مكافحة الجريمة اإللكترونية عبر الهيئات
إضافة إذل التشريع الذي جاء بو ادلشرع اجلزائري يف رلاؿ الوقاية من ىذه اجلرائم ،صلده قد کرس أيضا من خبلؿ القانوف
 04 - 09مكافحة ىذه اجلرائم عن طريق إنشاء اذليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ
ومكافحتو وكذلك عن طريق اذليئات القضائية ادلتخصصة:
 عن طريق الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:

أنشئت دبوجب ادلادة  13من القانوف رقم  04 - 09ادلؤرخ يف  05أوت  2009ادلتضمن القواعد اخلاصة بالوقاية من
اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ و االتصاؿ ومكافحتها وقد مت ادلصادقة على إنشائها بادلرسوـ الرئاسي  261 -15ادلؤرخ يف
 08أكتوبر ،2015حيث مت استحداثها حلماية ومواجهة التجاوزات ادلتعلقة بتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ وادلهاـ ادلنوطة دبا وردت
يف ادلادة  14من نفس القانوف ،حيث تتكفل ب:
• تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتو.
• مساعدة السلطات القضائية ومصاحل الشرطة القضائية يف التحريات اليت ذبريها بشأف اجلرائم ذات الصلة
بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ دبا يف ذلك ذبميع ادلعلومات وإصلاز اخلربات القضائية.
• تبادؿ ادلعلومات مع نظَتاهتا يف اخلارج.
ما يثار حوؿ ىذه اذليئة ،ىو أهنا ىيئة رقابة على اإلنًتنت ،شلا يعٍت أف االتصاالت بُت ادلواطنُت من اآلف فصاعدا سوؼ
تراقب عن كثب ،حبجة مكافحة االنتهاكات ادلتعلقة باستخداـ تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ،فيما خيص األعماؿ اإلرىابية
وخاصة اجلرائم اليت سبس أمن الدولة واجلردية ادلنظمة العابرة للحدود ،ىذا الشيء جيعل ضماف محاية اخلصوصية على احملك.
 عن طريق الهيئات القضائية المتخصصة:
أنشئت دبوجب القانوف  14 - 04ادلؤرخ يف  2004ادلعدؿ لقانوف اإلجراءات اجلزائية وتختص ىذه األقطاب بالجرائم

التي تمس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات حسب ادلواد  37و 40و 329وتتميز باختصاص إقليمي موسع حسب ادلرسوـ
التنفيذي رقم  06 - 348ادلؤرخ يف  05أكتوبر .2006
وحسب ادلادة  15من القانوف رقم " :04-09فإنو زيادة على قواعد االختصاص المنصوص عليها في قانون

اإلجراءات الجزائية  ،تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال المرتكبة

خارج اإلقليم الوطني عندما يكون مرتكبها أجنبيا وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح

اإلستراتيجية لالقتصاد الوطني".
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الشيء ادلبلحظ أف ادلشرع اجلزائري قد وسع من صبلحيات الضبطية القضائية عند معاينة اجلرائم ادلاسة بأنظمة ادلعاجلة اآللية
للمعطيات ،بتمديد االختصاص احمللي إذل كامل اإلقليم الوطٍت مع إمكانية االنتقاؿ لتفتيش احملبلت السكنية وغَت السكنية يف كل
ساعة من ساعات الليل والنهار بإذف من وكيل اجلمهورية وحىت يف عدـ حضور ادلشتبو فيو أو صاحب ادلسكن ودوف شهود.
ىذا إضافة إذل الوحدات التابعة لسلك األمن الوطٍت:
حيث توجد على مستوى جهاز األمن الوطٍت ثبلث وحدات مكلفة بالبحث والتحقيق يف اجلرائم االلكًتونية وىي
كالتارل:
• ادلخرب ادلركزي للشرطة العلمية باجلزائر العاصمة.
• ادلخرب اجلهوي للشرطة العلمية بقسنطينة.
• ادلخرب اجلهوي للشرطة العلمية بوىراف.
ويف سبيل تدعيم ادلصاحل الوالية للشرطة القضائية قامت ادلديرية العامة لؤلمن الوطٍت سنة  2010خبلق ما يقارب 23

خلية دلكافحة اجلردية االلكًتونية على مستوى واليات الوسط ،الشرؽ ،الغرب واجلنوب ،لتقوـ فيما بعد بتعميم اخلبليا على مجيع
مصاحل أمن واليات الوطن.
إضافة إذل وجود الوحدات التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني ،وادلكلفة بالبحث والتحقيق يف اجلرائم ادلعلوماتية،

ويعترب أمهها على ادلستوى ادلركزي :المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام والكائن مقره في بوشاوي ،مت إنشاءه دبوجب
ادلرسوـ الرئاسي سنة .2004
وتعترب الوظيفة األساسية للوحدة ىي خدمة العدالة ودعم وحدات التحري يف إطار مهاـ الشرطة القضائية يف رلاؿ
مكافحة شىت أنواع اجلرائم دبا فيها اجلردية ادلعلوماتية حيث يوجد هبذا ادلركز قسم اإلعبلـ اآلرل واإللكًتونيك الذي خيتص بالتحقيق
يف اجلرائم ادلعلوماتية.
كما توجد أجهزة أخرى على مستوى الدرؾ الوطٍت نذكر منها:
•
•
•
•

مركز الوقاية من جرائم اإلعبلـ اآلرل واجلرائم ادلعلوماتية للدرؾ الوطٍت.
مديرية األمن العمومي واالستغبلؿ.
ادلصلحة ادلركزية للتحريات اجلنائية.
إضافة إذل كل فصائل األحباث التابعة للدرؾ الوطٍت وادلكلفة بالتحقيق يف اجلرائم ادلعلوماتية.

 ثالثا :مكافحة الجريمة اإللكترونية عن طريق التعاون القضائي الدولي
لقد كرس ادلشرع أيضا مبدأ التعاوف وادلساعدة القضائية الدولية ،كما ورد بادلادة  16القانوف رقم 04 - 09يف إطار:
• مجع وتبادؿ ادلعلومات يف الشكل اإللكًتوين.
• استعماؿ وسائل االتصاؿ السريعة مثل الربيد اإللكًتوين والفاكس يف حالة االستعجاؿ (ادلادة  16الفقرة  2من
القانوف رقم .04 – 09
• القياـ باإلجراءات التحفظية حسب االتفاقيات الدولية ومبدأ ادلعاملة بادلثل (ادلادة  17القانوف رقم .04 – 09
 -الرابطhttps://www.infscj-alger.dz/Proceeding1/Univ-Tizi.pdf :
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كما أورد ادلشرع أيضا ،قيودا على طلبات ادلساعدة القضائية الدولية حسب ادلادة  18من نفس القانوف إذا كانت سبس
بالسيادة الوطنية أو النظاـ العاـ وااللتزاـ بالسرية يف الطلبات ادلقيدة بذلك واستعماذلا للغرض ادلطلوب .
ومن صور ىذا التعاوف صلد على سبيل ادلثاؿ ،مذكرة تفاىم في إطار مكافحة القرصنة والتزوير بالكمبيوتر بشكل مشًتؾ من
قبل الديواف الوطٍت حلقوؽ ادلؤلف ) (ONDAوشركة مايكروسوفت ،وفعبل قد لوحظ أثر ىذه ادلذكرة على أرض الواقع يف رلاؿ
مكافحة قرصنة الربرليات ويف عمليات السيطرة على برامج مايكروسوفت ادلستخدمة يف الشركات واإلدارات ،كما تقلص أيضا
أعداد احملبلت اليت كانت تبيع الربامج ادلقرصنة إذل حد كبَت .
 رابعا :التوعية عن طريق التحسيس بالجريمة اإللكترونية في الجزائر
ىناؾ رلموعة من األنشطة اليت تقوـ هبا اجلهات األمنية يف رلاؿ التحسيس باجلردية اإللكًتونية ويف ىذا الشأف يقوؿ
السيد مصطفاوي مكلف باإلعبلـ على مستوى ادلديرية العامة لؤلمن الوطٍت" :وخبصوص التوعية تبادر وتساىم ادلديرية العامة
لؤلمن الوطٍت حبمبلت توعوية ذباه ادلتمدرسُت والشباب واألطفاؿ بإرساؿ عناصر متخصصُت لبياف السلوؾ احلسن الذي جيب أف
يتحلى بو مستخدـ اإلنًتنت ،ىذا قبل حدوث اجلردية ،أما بعد وقوع ىذه اجلرائم فيتم ربديد الفاعل وازباذ اإلجراءات ادلناسبة
كباقي اجلرائم ادلنصوص عليها يف قانوف العقوبات.
ومثاؿ ذلك ،األنشطة اليت تقوـ هبا ادلديرية العامة لؤلمن الوطٍت وما نظمتو ربت شعار "معا الستعماؿ أفضل لئلنًتنت" وكذلك
ما ينظم من ملتقيات ،كادللتقى الدورل حوؿ اجلردية ادلعلوماتية الذي نظمو الدرؾ الوطٍت يوـ  23أبريل .2015
وبادلوازاة تواصل ادلديرية العامة لؤلمن الوطٍت عرب صفحتيها الرمسية على الفايسبوؾ والتويًت ،حملة توعوية حول جرائم

النصب واالحتيال عبر االنترنت ،تدعو من خبلذلا مستعملي شبكات التواصل االجتماعي واالنًتنت خاصة األولياء ،للتحلي
باليقظة من حيل ادلخًتقُت (اذلاكر) واحملتالُت ،اللذين يلجئوف للرسائل ادلزيفة اليت سبكنهم من احلصوؿ على البيانات الشخصية
والكلمات السرية ادلتعلقة حبسابات ضحاياىم الشخصية أو حىت سرقة ىويتهم الرقمية ،والدعوة أيضا دلراقبة األطفاؿ خبلؿ
استعماؿ االنًتنت وتوعيتهم ادلستمرة من مساوئو.
وتضع ادلديرية العامة لؤلمن الوطٍت خلدمة ادلواطنُت دعائمها االتصالية الرمسية ،شلثلة يف ادلوقع اإللكًتوين وصفحيت
الفايسبوؾ والتويًت ،إضافة إذل الرقم األخضر  1548وخط شرطة النجدة  ،17لئلصغاء وتلقي الببلغات  24سا 24/سا (عبد
الرمحاف ،2017 ،ص ص .)212-209
 خاتمةمن خبلؿ كل ما سبق ،وجب التبصَت هبذه اجلردية يف األوساط الشعبية ،ويف ادلساجد ،ويف ادلؤسسات التعليمية ويف
غَتىا من ادلؤسسات ،وينبغي بإحلاح تكوين النشء  ،تكوينا الئقا ،يتماشى والتطور التقٍت ويكوف مستمرا ويتماشى ومعتقداتنا،
للحفاظ على الكيانات ادلادية وادلعنوية ،ذلذه التكنولوجيا وتسخَتىا يف خدمة اإلنسانية وليس يف تدمَتىا وذلك من خبلؿ الوعي
بأمهية ادلعلومة ومحايتها.
وعليو ،فإف قلة الوعي هبذه ادلسألة ،سوؼ تؤدي بالضرورة إذل سوء استخداـ ىذه التكنولوجيا يف غَت زللها وىو ما نتج

عنو ما يعرؼ باجلرائم اإللكًتونية ،لهذا يجب تعميم تدريس التربية اإلعالمية مثبل واليت هتدؼ إذل تربية نشئ حيسن التعامل
مع وبالتكنولوجيا احلديثة لئلعبلـ واالتصاؿ.
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