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Abstract: 

The research aims to identify the phenomenon of 

electronic extortion and how to deal with it from the 

point of view of Anbar University students, followed the 

descriptive analytical method that describes the 

phenomenon, and was taken 20% as a sample of the 

research community and reached (232 students). 

The scale of the item (63 paragraphs) was used in front 

of a graduated five-point scale (5, 4, 3, 2, 1), and the 

validity and consistency of the scale were achieved. The 

results of the research supported all the paragraphs of the 

scale, believing in the importance of the subject. The 

result of the negative use of the technology revolution 
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 مشكمة البحث
 االجتماعي التواصؿ ومواقع االعبلـ فوسائؿنعيش اليوـ بفوضى الحرية االعبلمية، 

خدمت مؤسسات  أداة حضارية  لمجميع دوف رقيب ، وعمى الرغـ مف كونيا متاحة واألنترنيت
ودة ػػنشػػات مػػيػػجابػيا بإيػػوجػولػػػػكنػػػػتػػي الػأتػػا تػػػدر مػقػػػب كثيرة  وادت خدمة لمباحثيف، "اال انو

ند ػػػػات عػػػف السمبيػػدر مػػػابميا قػػػممكف أف يقػػف الػػػف مػػػرامي ولكػػػداؼ والمػػاألى ضػػعػػؽ بػػيػػػػقػػػتحػػل
" فقد تحوؿ الى اداة تعيف الجريمة بةػػناسػػورة مػػػوجيا بصػػػكنولػػػذه التػػػػع ىػػؿ مػامػػدـ التعػػػػع

وتعصؼ بالببلد والعباد وتؤثر عمى كؿ افراد المجتمع ، ومف ضمف ىذه الجرائـ التي 
 ناقوس تدؽ العراؽ يف جمت س التي استحدثت االبتزاز االلكتروني واف ىذه المشكمة ومؤشراتيا

 (.0-1:ص0219ى اآلالت التقميدية لمعالجتيا)الموسوي،عم االتكاؿ يمكف وال الخطر
مف خبلؿ عمؿ الباحثاف في شعبة االرشاد الجامعي  تراجع كثير مف الطالبات وبعض 

مف قبؿ زمبلئيـ في الجامعة او مف خارجيا  يالطبلب ويشكوف تعرضيـ الى ابتزاز اإللكترون
ىذه الظاىرة التي اصبحت ، ى مواقع  التواصؿ االجتماعي ، وخاصة خبلؿ عبلقات عم
، انما مصدر قمؽ الولياء االمور والعوائؿ العراقية اخبلقي او مالي ليست فقط وسيمة ابتزاز 

عبر وسائؿ  فتياتضحايا ظاىرة االبتزاز اإللكتروني الذي تتعرض لو ال، تزداد بشكؿ عاـ
تتزايد الظاىرة  وقد يكوفمف قبؿ عائبلتيف،  احياناً  التواصؿ االجتماعي ما يعرضيف لمقتؿ

تذكر احد المحاميات الحد بسبب إحجاـ الفتيات عف رفع دعاوى قضائية ضد المبتزيف، 
فيسبوؾ لمقرصنة وجرى نشر صور  عمىىناؾ طالبة جامعية تعرضت صفحتيا ،اف  *الموقع

يا أغمقت ىاتفيا، وألغت ، لكن0216وحضرت أوؿ جمسات المحكمة نياية العاـ  خاصة بيا،
جبارىا عمى  كؿ وسائؿ االتصاؿ الخاصة بيا بعد انتياء الجمسة، خشية مف معرفة أىميا، وا 

زاز ػػػتػػػتعمؿ مع قانونييف في فريؽ صفحة محاربي االب وتضيؼ المحامية انياترؾ الدراسة، 
زاز ػػػتػػػػػائؿ لفتيات يعانيف مف االبي تتمقى يوميًا العديد مف رسػػػتػػػروني عمى فيسبوؾ الػػػػكتػػػػػاإلل

باسـ  % فتيات92رسالة في يـو واحد،  322ى تمقي ػػػػػػػػوؿ األمر إلػػػصو ي حتى ػػػػرونػػػػػػػاإللكت
 . 0217 - 0216 ما بيففتيات مف قبؿ ذوييف  6وُقتمت  مستعار،

وضعت ومع اف الجيات المختصة رصدت ىذه الظاىرة ، بعد كثرة الشكاوى منيا ، و 
خصصت وزارة الداخمية، أرقاـ جياز األمف الوطني  ، وبعض الحموؿ والمعالجات ليا 
                                                 

 0218مايو  13، صوت العراؽ لمكاتبة أمؿ صقر - *
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االبتزاز االلكتروني، والتيديد عبر  عف حاالت  (131، 533) االتحادي والجرائـ االلكترونية
كاف المبتز رجبل او  ابتزاز مف خبلؿ صور او وثائؽ معينة ، سواء  حساب مجيوؿ او 

  ومع ذلؾ تزداد حاالت االبتزاز يومًا بعد يـو ، او وىميا الحساب حقيقيا امرأة، واف كاف 
زاز ػػػتػػحوؿ كيفية تجنب االبفي معظـ جامعات العراؽ تثقيفية التوعوية وتقاـ الندوات ال

إلى ات الندو  معظـ وتيدؼ، ف الجانب الفني والقانوني وكيفية التعامؿ معوػػػػروني مػػػػكتػػاإلل
ر تعرضًا لمطبلب في ىذه المرحمة ػػػػػػػؼ األكثػػػػػة باعتبارىا الصنػػػيػػػػترونػػػـ اإللكػػػػػػبالجرائالتعريؼ 

العمرية، وضرورة تعريفيـ بمفيوـ ىذه الجرائـ، باعتبارىا جرائـ ترتكب ضد األفراد عمدًا 
 الحديثة . تباستخداـ شبكات االتصاال اياإللحاؽ الضرر بسمعة الضح

معالجتيا بشتى الطرؽ،  نبغيالبتزاز اإللكتروني قد أصبحت آفة كبيرة يأف ظاىرة ا
قد ينتج عنيا تدمير الحاالت المتعرضة لذلؾ خطورتيا بخبلؼ تغميظ العقوبة الجنائية، ألنيا 

الستقطاب والغير سوية أف التكنولوجيا الحديثة استغمتيا بعض النفوس المريضة  ،وموتيا
، مف خبلؿ مواقع التواصؿ الوىمية كمواقع الزواج وغيرىا ومف الشباب والفتيات حديثي السف
 .طمب الماؿبمنافية لآلداب أو  بأعماؿثـ تتـ عممية االبتزاز سواء 

ليس حبل كافيا، ويجب عمؿ  اصحاب االبتزازوبيف القانونيوف أف تشديد العقوبة عمى 
الندوات والمؤتمرات خبلؿ حمبلت توعية ونشر الثقافة القانونية بيف الفئات المستيدفة، مف 

وخصوصا طمبة الجامعة  ، لمنع وصوؿ ىذا الخطر الجسيـ ألبناء المجتمعوالبحوث
في المئة مف  32بأف والتدريسيف ليس في منعزؿ عف خطورة االبتزاز فقد اكدت مصادر 

 55أعمارىـ عمى د ػػػػػسف الذيف تزيػػػػػتروني مف فئة كبار الػػػػػتزاز اإللكػػػػإجمالي ضحايا االب
تواصموا مع المبتزيف بدافع البحث عف عبلقات  يا،عامًا، ومعظميـ مف حممة الشيادات العم

مف أكثر الضحايا الذيف يفضموف دىـ أف المبتزيف يستيدفوف ىذه الشريحة بع ، و عاطفية
 الصمت وعدـ إببلغ الجيات األمنية خوفًا مف الفضيحة وحفاظًا عمى مكانتيـ االجتماعية،

قد يمجؤوف أحيانًا إلى إغبلؽ حساباتيـ  و، كبيرة االبتزاز ويدفعوف مبالغ مالية اسير بقوففي
ليقطعوا عمى المبتز طرؽ  الموبايبلتعمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي، وتغيير أرقاـ 

 .التواصؿ
روني من ــتزاز اإللكتـاالبكيفية التعامل مع لذا تتمخص مشكمة البحث بالسؤاؿ االتي: 

 ؟ة جامعة االنبارـــــظر طمبـــة نوجي
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 اىمية البحث
 مكانيةاالتصاؿ ،تمؾ االامكانيات ورت ػػػػػتط"في ظؿ التطور التكنولوجي المذىؿ 

 التخمي عنيا تشكؿ ضرورة مف ضرورات الحياة المعاصرة والتي ال يمكف باتتالحديثة التي 
وسائؿ االتصاؿ جميع فئات المجتمع العراقي ولـ يعد  تبأي حاؿ مف األحواؿ فمقد اخترق

يقتصر امتبلكو عمى فئة معينة، حيث كاف لدخوؿ تمؾ التقنية فوائد عديدة بما تحتويو مف 
خدمات كثيرة جعمت حياتنا أكثر سيولة وال سيما في الوقت الحالي منيا و اسياميا في تقريب 

 الجامعي  لمطالب ةوسيمة ضروري ذلؾ باتتفضبل عف األوقات  واختصارالمسافات واألبعاد 
التطورات التي تمتمكيا وسائؿ وعمى الرغـ مف تمؾ  البحث العممي ،ادامة والتدريسي  في 
افكارىـ ات ومخاطر عمى الطمبة والعبث في ػػػػػف سمبيػػو مػػػػيخمانو ال ال ا، االتصاؿ الحديثة

لحديثة في أمور غير مقبولة عمميًا ، وذلؾ خبلؿ استغبلؿ تمؾ التقنيات ا وتغيير قيميـ
                       وىذا ما اخبرنا بو الصادؽ ليا اثػػر عمى الفرد خاصة،  واجتماعياً 
َفِإنِّي َأَرى اْلِفَتَن َتَقُع ِخالَل  " : ، َفَقاَل : " َىْل َتَرْوَن َما َأَرى ؟ " ، َقاُلوا : ال ، َقالَ  المصدوؽ

 ". †اْلَمَطرِ ُبُيوِتُكْم َكَوْقِع 
الحديث متجدد ولو معاف كثيرة منيا الخيوط األثيرية ألجيزة اإلعبلـ  "ىذا   

والتكنولوجيا اليوـ المرئية والمسموعة تبث عبر األقمار الصناعية وتنزؿ عمي كؿ بيت كنزوؿ 
االبتزاز االلكتروني، ،ومف ضمف آفات ىذا االنفتاح،  "األنفتاح العشوائي المطر انيا افات 

دراؾ بحزـٍ  أماميا والوقوؼ تحتاج الى الدراسة الخطيرة تمؾ الظاىرة  ومعالجتهاالخمؿ  مكامف وا 

ًانً المؤدٌة األسباب بقطع استباقٌة معالجةً  ًاذ  الطرؼ استغبلؿًاالبتزاز االلكترونيإلٌها،
 بيا،  لمتيديد إلكترونية االحتفاظ بتسجيبلت طريؽ جنسية عف أو مادية مقاصد ألجؿ اآلخر
ً.يأتي بعدىا التسجيؿ الصوتي المبتزيف، يد في وسيمة أىـ الصور وتعد

 عبر الصور بإرساؿ  التياوف مف قبؿ الضحاياً  االلكتروني االبتزاز أسباب ومف اىـ
 في الصور حفظ االلكتروني، أو عبر البريد أو الرسائؿ وبرامج الواتس او الفايبر او الفيس،

 الضغط إلى الصور ىذه يممؾ حيف المبتز الجياز، فيمجأ بيع عند إزالتيا وعدـ المبايؿ، ذاكرة
 أو صور مف يممؾ بما ليفضحو يبتغييا، التي تحقيؽ الغايات أجؿ مف وابتزازه صاحبيا، عمى

 ومف ُمشينة، كانت ربما وأوضاع أحواؿ بتصوير يقـو قد الحد بؿ ىذا عند يقؼ وال .أصوات
                                                 

 السنن الواردة في الفتن لمداني ،المصنف عثمان بن سعيد الداني - †
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 مع طمب إذا سواءً  الوضع باستخداـ الفوتو شوب، كما يزدادالتيديد او حتى تغيرىا  يزداد ثـ
 (.18:ص0210غيره )حميد  معو أشرؾ ربما بؿ أموااًل، ذلؾ

 تتمخص أىمية البحث  خبلؿ:
داـ ػػػتخػػػػرة اسػػػوؿ ظاىػػػػػخاصة حػػات الػػيػػراء األدبػػػػي إثػػػف "الػػػمسػػاىػػمة .1

داد ػػػػػػدت إعػػػزايػػػث تػػػيػػػديثة، حػػػكإحدى وسائؿ التكنولوجيا الحديثة ػػػػػػحػػاالت الػػػػصػػػػاالت
صوصًا ػػػراد )وخػػػة االفػػػث غالبيػػػبحي رػػػظػػػالفت لمن"ؿ ػػػرة بشكػػػيػػة األخػػػػػػي اآلونػػػمستخدمييا ف

ع ػػػػػت، واتسػيػػػػرنػػتػػة االنػػػكػػػبػػوف شػػخدمػستػػػاو ي   الػػػموبػػػػػايػػؿوف ػػػػػكػػػػمػػػتػػػمػػػة( يػػػعػػػامػػػة الجػػػػػطمب
وخػػػػػاصة  اػػػػػرىػػػاطػػػخػد مػػػديػػحػػف تػػػػػضبل عػػػػػ، فػػػتيـ"افػػػقػػػػرة في ثػػػاشػػػبػػػػو المػػػػراتػػػػيػػػأثػػػػػاؽ تػػػػػػنط

 "يا.ػػػػنػػػػػحد مػػػػػمػػات لػػػػػوتوصي االبػػػػتػػػػزاز االلكػػتػػػرونػػي
رات ػػػػيػػأثػػػراز التػػػػث إبػػػف حيػػػ، م االبػػتػػزاز االلػػػكػػتػػػػػرونػػيرة ػػػػػاىػػػػػع ظػػػػػػػيؿ واقػػمػػػتح" -0

 .ىػػػػـ"ر ػػػػظػػة نػػػػيػػف وجػػػػة مػػػعػػامػػػػة الجػػػمبػػػة طػػػئػػػى فػػػػمػػػػػػع اداميػػػخػػتػػف اسػػػػػػػة عػػبػػرتػػالمت
ات ػػػػراء دراسػػػػاـ إجػػػؽ أمػػػريػػػح الطػػػػػػػة، وفتػػػػدراسػػػػذه الػػػػج ىػػػائػػػػػف نتػػػادة مػػػفػػاالست" -3

 .مختػػػمفػػػة مػػػف الػػػقػػطػػػػر الػػػػعػػػراقػػػػي"ات ػػػيئػػي بػػػػػرى فػػػػأخ
وسبػػػػػػػػؿ  رونيػػػػػػػػػػػػػػزاز اإللكتػػػتػػػػاالبمف مخاطر  توعية طمبة الجامعة وتدريسييـ -4

تحاشي الػػػػػوقػػػػوع فيو مف خبلؿ مناقشة الموضوع في الورش وندوات التي تقاـ في كميات 
 الجامعة.

 ىدف البحث
وكيفية التعامؿ االبتزاز اإللكتروني الػػػػػتعريػػػػػػؼ بظاىرة  ى : ػػػػػػػػػػػػث إلػػػػػحػػبػػػدؼ الػػػػيػػػي
 ؟.مف وجية نظر طمبة جامعة االنبارمعيا 

 بحثحدود ال
                     يػػػػػػدراسػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػعػػػػػػػار لمػػػػػػػػػبػػػػػة األنػػػامعػػػػػػػف جػػػػػػػم طػػػمبػػػػػػةى ػػػالي عمػػػػث الحػػػػصر البحػػػػتػػػػاق
 مف كميتي التربية لمعمـو الصرفة واالنسانية. 0218-0219
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 تحديد المصطمحات
 والبز اغتصبه، بزا ً ٌبزه الشًء بزً  :ٌقـــال بزز، الثالثً من :مأخوذًلغوياً االبتزاز 

لب،  غــلب مــن أي بّز، عزً  مــن :المثــل ومنــه اســتــلبــتــه، :الشــًء وابــتــززت الس 

 .‡ســلـــب
 -عرفو كل من:االبتزاز 

 أشخاص أو صػػػػخػػػػش فػػػػػػػػػم ةػػػػػػػػػػػمادي أو ةػػػػػػػػػمعنوي بػػاسػػكػػم تحصيؿ محاولة .1
: 0210حميد،).االبتزاز عميو وقع مف سر بفضح بالتيديد باإلكراه أو اعتباري   طبيعي

 (.14ص
 أو شخص مف مكاسب لمحصوؿ عمى الترؾ أو بالفعؿ التيديد أسموب فرض .0

 (38:ص0210وعقبًل)الحميف، شرعاً  ممنوعة ,ما جية
الحصوؿ عػػػمػػػى مػعػمػومػات سريػػػػة او صور شخصية لممبتز واستغبلليا  .3

 .(16:ص0218)السند ، لؤلغراض القياـ بأعماؿ غير مشروعة او مالية
 -عرف بانو: االبتزاز اإللكتروني 

 طريؽ عف شيوانية أو مادية مقاصد ألجؿ اآلخر الطرؼ استغبلؿ .1
يأتي  المبتزيف، يد في وسيمة أىـ الصور وتعد .بيا لمتيديد إلكترونية االحتفاظ بتسجيبلت

 .(18: ص0210حميد،التسجيؿ الصوتي او الفديوي) بعدىا
 الوسائؿ الضحية خبلؿ عف ومعمومات وصور وثائؽ عمى الحصوؿ .0
 اإللكترونية الوسائؿ بيا باستخداـخاصة  ووثائؽ بمعمومات بالتشيير التيديد أو اإللكترونية

 .(147:ص0210المبتز)الشيري، يستيدفيا أغراض لتحقيؽ
 أو دويةيػػػػف وادػػػػػم أو ىـور ػػػػػص بػػػنػػػشػػػر ضحايال خويؼوت تيديد عممية .3

 عمؿل يـغبللػػتػػػاس أو ةػػػػػاليػػػم غػػػالػػػبػػع مػػػػدف ػػػؿابػػقػػػم ، يـخصػػػػت ةػػػريػػس تمعموما ػػػػػبريػػػػػػتس
                        دوتع ،عدـ التوازف في تفكير الضحايا وقمؽ مستمر التيديد ىذاب صاحيو ،ما أمر
 (.04-03:ص0214لمضحايا واىمييـ)البدانيةػ المربكة الجرائـ مف زاالبػػػتػػػزا ةػػػريمػػػج

                                                 
 312/ 5 )بزز( العرب لسان - ‡
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 أو او مػػػاديػػػة، جنسية  مكاسب تحصيؿ محاولةتعريفنا البتزاز اإللكتروني: 
صورىا  نشر أو أسرارىا، مف سر بفضح التػػيػػديػػػد و باإلكراه،  مف الضحية مػػعنػػويػػػة،

أىميا ومجتمعيا يقابمو فزع وخوؼ  عند تحقيرىا إلى تؤدي باستخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة 
 الضحية.

 خمفية البحث ودراسات سابقة
 االبتزاز اإللكتروني

ظاىرة تخترؽ  ،ةػػػيػػترونػػروني وىي أحد صور الجريمة اإللكػػتػػزاز اإللكػػتػػاالبة ػػمػػريػػج
أىـ أىداؼ أي مجتمع متحضر مف تحقيؽ  صميـجتمع وتيدد دعائمو، وتضرب في ػػػمػػػال

ة ػػمػػريػػفي حياتيـ، ولعؿ جوىر وسبب تجريـ جواالستقرار األمف ألفراده، وشعورىـ باألماف 
ي ىو االبتزاز والتيديد ، والضغط الذي يمارس عمى الضحية، بتيديده ػػترونػػكػػإللزاز اػػتػػاالب

، مما يضطر معو إلى االنصياع واالذعاف لرغبة الىموبإفشاء سِر يرى في كشفو معرة لو و 
)عبدالعزيز الجاني، وتحقيؽ مطالبو الغير مشروعة تحت اكراه مف الخوؼ مف الفضيحة

 (09:ص0218،
زاز ػػتػػة االبػػػمػػريػػػف جػػػخصوصية واختبلؼ كبير علػػيا ي ػػرونػػكتػػػزاز اإللػػػتػػبػاالة ػػمػػريػػػج
ث ػػػيػػػػي ، حػػػترونػػكػػػزاز اإللػػتػػػمجريمة االبل  االختبلؼ مرجعو إلى الطبيعة المميزةو التقميدية، 

عف تمؾ األدلة  االغموض والتخفي، وتختمؼ أدلتي ا، يكتنفيةـ في جريمة افتراضيػػتػػػأنيا ت
صابع تركت بإىماؿ وتعجؿ ، أو قطرات دماء لجاني جرح مع االالممموسة مف بصمات 

 كإحدىروني ػػكتػػزاز اإللػػتػػػة االبػػمػػريػػجػػف  ضحيتو، أو مني مغتصب في مسرح جريمة مادي ،
االتصاؿ والتكنولوجيا الرقمية، وىذا االختبلؼ  نطاؽترتكب في   ةػػػيػػػػرونػػػكتػػجريمة اإللالػػػ انواع

بيف الجريمتيف التقميدية واإللكترونية يجعؿ طرؽ ارتكاب االبتزاز اإللكتروني تعتمد عمى وسائؿ 
 (.09:ص0218)عبدالعزيز ،التكنولوجيا الحديثة بشكؿ أساسي

وبعض تطبيقات اليواتؼ  يعرؼ االبتزاز اإللكتروني، استخداـ وسائؿ التقنية الحديثة
مى ػػػالذكية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي واستدراج أشخاص ، إلغرائيـ ولمحصوؿ ع

أو حتى مؤسسات، ويكوف  فرادأو أ فردراه مف ػػػػؽ اإلكػػػريػػف طػػػػػة عػػويػػعنػػة أو مػػاديػػػػب مػػاسػػكػػم
 .(16:ص0218،)السند ذلؾ اإلكراه بالتيديد بفضح سر مف أسرار المبتز
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 وىيالمؤسسات، و  حكوماتػػػي األفراد والػػػرونػػػتػػكػػػزاز اإللػػػتػػة االبػػػمػػريػػػػوتستيدؼ ج
مومات ػػػػػعػػب مػػػسريػػػواد مرئية أو تػػػأو م ىػػػـور ػػشر صػػنػػ، بايايب لمضحػػرىػػػد وتػػديػػة تيػػميػػمػػع
ة ػػػروعػػر مشػػماؿ غيػػاـ بأعػػػلمقي ػػيـبللػػة أو استغػػػاليػػػغ مػػػالػػػع مبػػػابؿ دفػػػقػػػ، مـة تتعمؽ بيػػػػريػػػس
ف ػػػػره مػػيػػػ، أو غيـة عممػػيػػجػػة بػػػة خاصػػػريػػػات سػػػػػاح عف معمومػػصػػػف، كاإلفػػزيػػبتػػمػػح الػػصالػػػل

، وغالبًا يتـ اصطياد الضحية عف طريؽ البريد والغير الشرعية  ةػػيػػونػػانػػػقػػر الػػػيػػػاؿ غػػػػمػػاألع
، أو وسائؿ التواصؿ االجتماعي المختمفة، مثؿ فيسبوؾ، تويتر او الفيس بوؾ اإللكتروني
 .(18:ص0218الفايبر و الواتس اب )السند ، وانستجراـ 

 حكم االبتزاز شرعاً 
 اف االبتزاز حراـ مف الناحية الشرعية وفؽ االتي:

َواَل تَْأُكُموْا َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوْا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلتَْأُكُموْا ًقولو تعالى:) -1
 لمماؿ أكؿ باالبتزاز الماؿ (. فأخذ188()البقرة:َفِريًقا مِّْن َأْمَواِل النَّاِس ِباإِلْثِم َوَأنُتْم َتْعَمُمونَ 

 .والقير بالظمـ الضحية مف يأخذه المبتز ألف بالباطؿ؛
)َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَْأُكُموْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن  -0

نُكْم(  (.09)النساء: مف اآلية َترَاٍض مِّ
َتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُموا ُبْيتَاًنا ")َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اكْ  -3

ِبيًنا( ْثًما مُّ ًهتكً(58")االحزاب:َواِ  ًأي  وإٌذاء بسترها، المأمور والحرمات لألسرار ،

 .والمؤمنات للمؤمنٌن
ِهًَوَسل مًَقولً -4 ٌْ ًَُعَل ًَِصل ىًَّللا   : َرُسوَلًَّللا 
 أمواؿ عصمت فالشريعة .§(َنْفٍس ِمْنوُ اَل َيِحلُّ َماُل اْمِرٍئ ُمْسِمٍم ِإالَّ ِبِطيِب  ) -5
 إذف بغير لمماؿ أخذ فيو ذلؾ وما خالؼ منيـ، نفس بطيبة إال شيء منيا يحؿ فبل العباد،
 .الحديث بنص عنو منيي حراـ فيو ورضى، منيـ

ىذا ،  **( َمْن َضارَّ ُمْسِمًما َضارَُّه اَلمَُّو ، َوَمْن َشاقَّ ُمَسمًِّما َشقَّ اَلمَُّو َعَمْيوِ ) -
 واجتماعياً  نفسياً  باآلخريف ىو قاعدة عظيمة عند أىؿ الِعمـ ، والضرر يكوف إضرارٌ   الحديث

                                                 
حديث « صحيح الجامع»(، وذكره األلباني في 20714حديث )(5/72)أخرجو أحمد في مسنده- §
(7662(. 

 ."صحيح الترمذي، حسنو األلباني في  (1940( ، والترمذي )3635روى أبو داود ) - **
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الشرع، اذ ال يسمح اإلسبلـ بضرر اإلنساف  في القواعد المقررة ومف حراـ والضرر وماليًا،
يسمح بمطمؽ الضرر حتى عمى الحيوانات  لآلخر وحتى ضرره عمى نفسو كما انو ال

 .والطبيعة
، َعَمْيُكْم َحرَاٌم ، َكُحْرَمِة  َوَأْبَشاَرُكمْ  َفِإنَّ ِدَماَءُكْم ، َوَأْمَواَلُكْم ، َوَأْعرَاَضُكْم ،) -

ْشَيْد َيْوِمُكْم َىَذا ، ِفي َشْيِرُكْم َىَذا ، ِفي َبَمِدُكْم َىَذا ، َأاَل َىْل َبمَّْغُت ُقْمَنا : َنَعْم ، َقاَل : المَُّيمَّ ا
َلُو َفَكاَن َكَذِلَك ، َقاَل : اَل  َأْوَعى الشَّاِىُد الَغاِئَب ، َفِإنَُّو ُربَّ ُمَبمٍِّغ ُيَبمُِّغُو ِلَمْن ُىوَ ، َفْمُيَبمِِّغ 

 أموال تحرٌم فً عام نص فهذا،  ††(َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّارًا ، َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ 

 من وأولى غٌره، مال من أخذه جوازعلىً دلٌل ٌدل مالم بعض على بعضهم المسلمٌن
ا، األخذ سبب كان إذا ذلك  عدم مقابل ماال ، له لتدفع الضحٌة ابتزاز فًًحال كما محرم 

 .أمرها وفضح التشهٌرًبها،
وحرمةً الوسٌلة حرمة فٌه فاجتمع محرم أمر لتحقٌق محرمة وسٌلة "أنهً -6

 ."الغاٌة
 االتي: ‡‡(1يمثمو المخطط)انواع االبتزاز 

ً
 -: (03:ص0210حميد،)االثار المرتبة عمى االبتزازومف 

 بعض تناقميا رجاؿ أو خبلؿ فضح ستر نساء المجتمع في الجريمة نشر .1
 .المجتمع أوساط في ونشروىا األعراض في ضعفاء النفوس

                                                 

 (105برقم) 1/3الغائب  الشاىد ليبمغ باب العمم، كتاب صحيحو، في البخاري أخرجو - ††
‡‡
 المخطط مه عمل الباحثان. - 
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 .لمستقبميـ وتدمير لحياتيـ وىدـ الضحايا لشخصيات دمار .0
  الجنسية والنفسية األمراض نشر .3
 .الطمأنينة وعدـ والخوؼ االضطرابالفوضى و  نشر .4

 اإللكتروني اسباب االبتزاز
 ىي نفسيا ،  الفتاة االبتزاز فيما يخص أسباب مف % 88 المختصيف بعض أرجع

كتابتيا، المشكمة عدـ الحذر  التيحيث يتـ ابتزازىف بالصور او فيديو او حتى برسائؿ 
وقمة الوعي مما يجعميف صيدا سيبل لضعاؼ النفوس، وىف مف يعطي الوسيمة عبر الثقة 
المفرطة والتي في غير محميا، وحصمت مشاكؿ كبيرة وبعضيا تحوؿ لصراع عشائري، 

بتزاز، واحيانا تـ ذبح فتاة بذنب صورة نشرىا احد المبتزيف، او حاالت الطبلؽ التي سببيا اال
فغالبا القصص متشابو لضحايا فيما يخص واغمب مطالب المبتزيف اما امواؿ او جنس، 

عممية ابتزاٍز مف شخص تعّرفت عميو في الجامعة، لتعّرضت  الفتيات التي تقوؿ احد الضحايا
، وطمب مني صور في البدلية كانت سكوف شريكة حياتو يبكبلمو المعسوؿ أن نيوأقنع

، المخدشة لمحياء مخيفةالالصور والفيديوىات  نو يمسحيا ثـ توالت تبادؿمحتشمة واقسـ لي ا
وتبدء عممية االبتزاز ماديًا وجسديا والفتاة تقع بيف  ولو يشاىدىا أىمي اآلف سوؼ يقتموني

فتاة ثانية تعّرضت لئلبتزاز مف جانب شاب ارتبطت بعبلقة معو عمى تطبيؽ "واتس ناريف، 
ع فيديو خاصة بيا، إلى أف بدأ طاترسؿ لو صورىا ومق و حّتى أصبحتآب"، ووثقت ب

أمواؿ والدىا  بابتزازىا ماديًا مقابؿ عدـ نشر صورىا وقالت إنيا وصمت لمرحمة أصبحت تسرؽ
ىـ  ، الفتياتلكي تحوّليا لذلؾ الشاب؛ كي ال يقوـ بتنفيذ تيديداتو بابتزازىا بصورىا الخاصة

يؿ اكثر شريحة معرضة لبلبتزاز االلكتروني بسبب كثرة استخداميـ لمحواسيب او اجيزة الموبا
تواصؿ مباشر او عبر  ات الصداقات وغرؼ الدردشة عبربوطوؿ مدد تواجدىـ بمواقع وكرو 

تحقؽ رغبات الشباب الطامح، إال أف تمؾ المحادثات وما يتخمميا مف  محادثة جماعية،
 مجرميالمرحمة األولى مف عممية ابتزاز قد تمتد لفترة طويمة يستثمر د تعحوارات متنوعة 

لتحقيؽ مصالح مادية. انيا  نشوة زائفة لدقائؽ معدودة كفيمة بأف تدمر حياة ضحية  زازبتاال
االبتزاز اإللكتروني، إذ تتجاوز األزمة رغبة المبتز في استنزافو ماليًا، إلى مأساة إنسانية 

 والفيديو، الصور، بتسميـ المرأة تجاوب لوال أنو القضاة بعض ، حيث ذكر ةواجتماعية ونفسي
لبداية التواصؿ  استجابت التي فيي بو، االبتزاز يمكنو ما يجد أف الرجؿ لما استطاع وغيرىا 
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 لـ تقـ بشيء ييددىا بأف يبتزىا ال غالبا فالرجؿ والعبلقات، ، واالتصاالت، واعطتو الفرصة
 مف االبتزاز وضحايا العمرية لممتضررات الفئة أف إلى اإلحصاءات وأشارت بتسميمو إياه، ىي

 (.9: ص0213عاما() المطمؽ، 35-16بيف) فيما يقعف الفتيات
 -اإللكتروني نذكر منيا: االبتزازوىناؾ عدة اسباب لظاىرة 

اإلسبلمية واقتصارىا عمى المعرفة نتيجة ضعؼ  :ضعف الوازع الديني .1
 . االىتماـ بالجانب التطبيقي الجوانب النظرية دوف

وسائؿ االتصاؿ الحديثة خصوصًا الفضائيات وشبكة اإلنترنت بصورة  تدخؿ .0
، التي ألغت الحواجز التي كانت تحفظ الفتيات عف االختبلط  في حياة األسر غير مسبوقة

  .باآلخريف مف غير محارميا
 مف اليابط، واإلعبلـ الفضائية القنوات برامج بعض المواقع االباحية و .3
 العواطؼ وتميب تؤجج التي المحرمة المشاىد فييا تعرض التي والمسمسبلت واألغاني األفبلـ

نيف، غير ويشاىدىا المشاعر  عبلقات عمى إقامة الجنسيف مف بالشباب قد يؤدي مما المحصَّ
 .الحراـ طريؽ يستسيموف وجعميـ محرمة

وتحذيرىـ  بالحب والمودة األبناء توجيو مثؿ بواجباتيا القياـ في األسرة تقصير .4
 .المتبادؿ واالحتراـ والحشمة والحياء التصرؼ بحسف مف مزالؽ االتصاالت ،ومطالبتيـ

جرائـ االبتزاز لـ تعد مف الجريمة الفردية التي يرتكبيا فرد و سرعاف ما تنتيي  .5
التي و انما اصبحت الجريمة المتطورة و العنيفة و اصبحت مف أضخـ الجرائـ العصرية 

ومعرفة  االجتماعيوسائؿ التواصؿ  نقص الوعي في التعامؿ مع بسبب، تنتشر بشكؿ كبير 
 مدى خطورتو.

االبتزاز  مواقع نصائح لمزواج  او  عمى المساعدة الحديثة الوسائؿ ومف .6
أف  ويمكف بدقة، الشخصية بياناتيا وتدوف نية وبحسف الفتيات تدخؿ اعبلف لوظائؼ حيث

 .منظـ ابتزاز عممية في الحقا ضدىا يستغؿ قد الذي األمر ليا، الصور بعض تضيؼ
 . (02:ص0210)حميد،

 والتي الشباب، بيف تنتشر أصبحت األجيزة بيري ىذه ببلؾ  أجيزة استخداـ .7
 يتعرضف ثـ ومف والصور، المعمومات ويتبادلف الفتيات المراىقات مف كثيراً  إلييا ينضـ

 .آخريف أشخاص ومعموماتيف صورىف إعطاء صديقاتيف نتيجة لبلبتزاز
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أو  المساج، عمؿ أثناء العورات كشؼ مف فييا يحدث وما النسائية، المشاغؿ .8
زالة نزع، ثـ  ومف عمى المشغؿ، القائمات قبؿ مف المرأة تصوير يتـ حيث الجسـ؛ شعر وا 

 .البتزازىا استغبلليا
الوسائؿ  في وجد اإللكتروني اإللكترونية المبتز الوسيمة طبيعة إغراء .9
 :أىميا ومف المزايا مف العديد اإللكترونية
 الضحية غػػػفػػػػمة فػػػػػرصػػػة فػػػػإف كبير عالـ إلكتروني في الفرصة توفر :الفرصةً- أ

 .الجريمة الرتكاب المناسبة الفرصة بناء أىـ مقومات تػػعػػػد مقاومتو ضػػعػػػػؼ أو وعية عػػػػػدـ أو
 كبرى استخداميا فرصة لمسيء عموماً  اإللكترونية الوسائؿ توافر :التخفيً- ب
 أو المفاتيح الشاشات ولوحات وراء مف الضحايا وابتزاز واإلنحراؼ الجريمة لممارسة لمتخفي
 .لميواتؼ المصدر المجيولة األرقاـ

 جرائمو لممارسة فرصة كبرى لممجـر تقدـ اإللكترونية البيئة في :المخاطرة ً- ت
 .بقية الجرائـ مثؿ السطو المسمح والخطؼ  وغيرىا المخاطرة مف مف أقؿ بدرجة

 (149 -147:ص0210)الشيري، 
والرغبة  العاطفي، والحرماف الفراغ اإلناث لدى االبتزاز كذلؾ مف االسباب ممارسة

 الديني، والتفكؾ الوازع وضعؼ والبطالة، والفراغ، والعنوسة، بالزواج، تنتيي ربما بعبلقة
 فإف لمذكور الػػحػػديػثػػة، إما بالػػنسبة االتػػػصاؿ وسػػائػػػؿ توفر الدية،الو  الرقابة وضعؼ األسري،

 األصحاب، وتقميد إلثبات الذات، والرغبة الجنسي، الدافع لبلبتزاز المؤدية األسباب أىـ مف
 توفر الوالدية، الرقابة وضعؼ والتفكؾ األسري، الديني، الوازع وضعؼ والبطالة، والفراغ،
 وكثرة المبكر، الزواج وعدـ العقوبات الػػقػػضائيػػػػػة، وضعؼ الػػحػػديػثػػػة، االتػػػصػػػاؿ وسػػػائػػػؿ
 . (118 -117:ص0210اإلعبلـ المختمفة )الصالح، وسائؿ خبلؿ مف الجنسية المثيرات

 فردًا، (1286)  فيو شارؾ اإللكتروني، احد الدراسات حوؿ االبنزاز أجرتوبياف است وفي
 ليذه المؤدية األسباب أىـ وىو الديني، وقمة الوازع اإليماف ضعؼ في األوؿ السبب كاف

والفضائيات  اإلعبلـ الثانية المرتبة في وجاء منيـ  %(49.8ة)نسبب صوت حيث الجريمة
 ذلؾ بعد وجاء %(13.3ة)نسبب السيئة والصحبة السوء رفقاء ثـ%(، 05.7)بنسبة اليابطة

، كاف فرداً  (1803)  فيو شارؾ ،استفتاء اخر عمى األنترنت%(، وفي 1.0)بنسبة األسرة دور
 وضعؼ الفراغ العاطفي إلى يعود المسمسبلت ىذه انتشار أف يروف %( منيـ43.6نسبة)
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 وراء الديني الوازع ضعؼ %(34.5، في حيف صوت بنسية)البيوت في األسرة أفراد بيف التواد
،فيما عبر ما  السبب ىو إسبلمية بدائؿ عدـ وجود %( منيـ16، اعتبر نسية)االنتشار ىذا

: 0210)حميد،مجتمعاتنا منيا تعاني التي إلى األزمات االنتشار ىذا أرجع منيـ %(6نسية)
 (.06ص

 اإللكترونيالنفسية لالبتزاز  اآلثار
السمبي  النفسي األثر مف ويعقبيا يصاحبيا ما االلكترونية، لمجرائـ السمبية اآلثار مف

النفسي،  الترىيب والتوتر و الضحية : القمؽ عمى آثارىا فمف المجتمع، وعمى صاحبيا عمى
 وعدـ الميمية، ، وتكرار الكوابيس والسير النـو واألرؽ بالذنب، وصعوبات الدائـ والشعور
 عمى تنعكس التي والعصبية إلى الماؿ، الحاجة رغـ أحيانا العمؿ وترؾ والخوؼ، التركيز،
 يصاب العصبي، وقد االنييار إلى تؤدي أحيانا كما العمؿ، في اإلنتاج والبيت، وقمة العمؿ
 وال قـــراراتـــه فـــً ٌـتـحـكم أن ٌـسـتـطـٌـع ألسـٌـٍرًال ٌـتـحـول االبتزاز علٌه ٌقع من

 عمى أثره ، وأماحــلًوارتـحل أٌــنــما للمبـتــز إشــارة رهــن هــو بـــل ســـلوكٌــاتـــه،
 المتوازنة ثقتيـ بالمجتمع، ويفقدوف النظرة تزعزع نفسية بعقد يصابوف فقد المجتمع

 (.63:ص0210لآلخريف)الحميف،
 .رونيـــزاز اإللكتــريمة االبتــان جـــــأرك

 باقي، إال انيا تبقى جريمة كظيورىاروني عمى حداثة ػػػػػزاز اإللكتػػػػريمة االبتػػػػتعد ج
البد ليا مف أركاف تقؼ عمييا حتى تصبح جريمة معاقبًا عمييا طبقًا أي الجرائـ األخرى، 

لؤلنظمة المجرمة، وىناؾ أركاف عامة مشتركة بيف كؿ الجرائـ ىي وتتمثؿ في الركف الشرعي 
أو النظامي أي نص التجريـ والعقاب، والركف المادي ، وىناؾ الركف المعنوي لمجريمة ،كما 

  :يوجد أركاف خاصة 
نص التجريـ أو التحريـ والعقاب، فيو النص : (رعي )النظاميالركن الش -1

الذي نستند اليو لتجريـ فعؿ والعقاب عميو، وأف يكوف ىذا النص ساريا مف حيث الزماف 
والمكاف واألشخاص عمى مرتكب الفعؿ اإلجرامي، ومف ىذا ظيرت القاعدة القانونية األشير 

وقد دلت عموـ  ، عرؼ بمبدأ الشرعيةوىو ما ي، ال جريمة وال عقوبة بغير نص :وىي
، النصوص الشرعية عمى تحريـ االبتزاز بكؿ طرقو ووسائمو، ومف ذلؾ االبتزاز اإللكتروني

، فقد ورد نص يعاقب بالسجف مدة ال تزيد ومف ضمف قوانيف الدوؿ العربية مثاؿ في السعودية 
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ف العقوبتيف كؿ شخص عمى سنة وبغرامة ال تزيد عف خمسمائة ألؼ لاير، أو بإحدى ىاتي
 :يرتكب أيًا مف ىذه الجرائـ اآلتية

 " أو ابتزازه لحممو عمى القياـ بفعؿ أو االمتناع فرد ماالدخوؿ غير المشروع لتيديد ،
 " .عنو حتى ولو كاف مشروعاً 

 " المساس بالحياة الخاصة عف طريؽ استخداـ اليواتؼ النقالة المزودة بالكاميرا أو ما
 . "في حكميا
 "التشيير باآلخريف أو الحاؽ ضرر بيـ، عبر وسائؿ تقنيات المعمومات المختمفة." 
ىو السموؾ الذي يظير إلى حيز الوجود، يتكوف الركف المادي .ماديـالركن ال -0

أف يكوف بطمب أمر رغمًا عف إرادة )مف عناصر ثبلثة البد مف توافرىا وىي السموؾ االجرامي
، (ماؿ ليس مف حقو، أو يطمب منو عبلقة جنسيةالمجني عميو، وذلؾ كأف يطمب منو 

ىي االعتداء الواقع عمى المصمحة المعتبرة والمحمية بنص النظاـ ، سواء )والنتيجة اإلجرامية 
ة ػػيػػبػػة السبػػػبلقػػػػوع(  اضر ىذا االعتداء بالمصمحة المعتبرة نظامًا أو شكؿ تيديدًا ليا

الجريمة سببًا لمسموؾ االجرامي، وبدوف ىذه العبلقة ال  وىذه العبلقة يجب أف تكوف)ماػػنيػػيػب
جة تحققت ػيػتػي لو أف النػػتزاز اإللكترونػػـ االبػػرائػػيمكف نسبة الجريمة إلى الفاعؿ، ففي ج

بإفشاء أسرار المجني عميو ولكف بفعؿ شخص آخر لـ يكف ىو المبتز، أو بسبب ضياع ىذه 
بل مسؤولية عمى الفاعؿ حيث أف عبلقة السببية المستندات وانتشارىا بمحض الصدفة، ف

 . انتفت، ولربما يسأؿ عف جريمة أخرى بحسب التكييؼ القانوني لمفعؿ
ؿ ػعػاف الفػد إتيػمػعػي تػائػنػد الجػصػويقصد بالق :الركن المعنوي لمجريــمـة -3

 .وػبػوجػي ؿ أوػػـ الفعػرػحػارع يػشػع العمـ بأف الػالمجـر أو الترؾ المؤثـ م ومحـر أػال
 اإللــكــتــرونـــي زازــــاالبتاساليب 
محددة  وسيمة ىناؾ الحديثة؛ وال توجد التقنية وسائؿ بتعدد االبتزاز وسػػائػػػؿ تػػػػتػػػعػػدد

 لممارسة خصًبا مجاؿً  تعد الوسائؿ تمؾ أف باعتبار ضحيتو، الستغبلؿ المبتز إلييا يمجأ
القانونيف في بعض الدوؿ حددت  بعض المنظميف  حدد وقد أىدافو، وتحقيؽ المبتز مبتغاه

 إساءة وأيًضا أو ابػتػزازه، شخص لتػػيديد المػػشروع غيػػر الػػدخػػػػوؿ ومنيا االبتزاز وسائؿ
 تػقػػنيات وسػائؿ وأيًضا اسػتخػداـ حكميا، في ما أو بالكاميرا، المزودة النقالة اليواتؼ استخداـ

لحاؽ باآلخريف التشيير بيدؼ المختمفة اػمػػمعػػمومات  بيف العبلقة تبدأ ما بيـ، وغالباً  الضرر وا 
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 ومػػف الكاذبة،  المخادعة والوعود الممتوية المتبادلة، واألساليب الوىمية بالثقة االبتزاز طرفي
 تبػػػػدأ ثػػػـ ومف بيا ويحتفظ أسرار الضحية يحصؿ بعض أف المبتز يستطيع حتى تتطور ثـ

 :وسائمو مف و واالبتزاز المساومة عػػػػمػػػػميػػػػة
 في الممانعة عند لتطويعيا الضحية؛ أسرار باف المبتز قد حفظ التيديد .1
 .لمآربو االستجابة
 .الضحية بفضح التيديد والتوعد .0
وىذه  الحديثة، التقنية وسائؿ عبر ونشرىا الضحية أسرار بنسخ التيديد .3
 .ونحوىا صوتية أو تسجيبلت إلكترونية رسائؿ أو فيديو، مقاطع أو صورًا، تكوف قد األسرار

 (58:ص0210)الحميف ،
 -االتي: §§(0بالمخطط) اإللكتروني االبتزازوباإلمكاف حصر اساليب 

 
 

 :المبتز شخصية صفات
اضطرابًا  مف نقص روحي و المتورطوف في االبتزاز اإللكتروني ىـ شخوص تعاني

سموكيًا وعدـ استقرار اجتماعي يدفعيـ إلى المجوء إلى ممارسات خفية تعوضيـ عف حالة 
                                                 

§§
 المخطط مه عمل الباحثان  -
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انعداـ الثقة بالنفس  النقص التي يشعروف بيا، سواء نقص المورد المادي بسبب البطالة او
 بسبب نقص التعميـ يجعميـ صيدًا سيبًل لتمؾ العصابات التي تجند ىؤالء االفراد وتوريطيـ في

يتسـ المبتز بشخصية معتمة نفسيًا تتسـ بعدـ النضج االنفعالي، واختبلؿ الخمؽ،  ،ىذه االعماؿ
 :والرغبة في السموؾ الخرؽ لمقانوف الُخمقي السائد في المجتمع، مف أىـ صفات المبتز االتي

 .االندفاع و التيور سرعة .1
 .قيمو و المجتمع يراعي أعراؼ ال لممجتمع، المضاد السموؾ .0
 .الضمير فقدافو  الخجؿ عنده يغيب .3
 .الناس مف غيره مع حبو  مودة عبلقة تكويف عف عاجز .4
 .ذاتو و أناني يحب .5
 .باإلثـ الشعور عدـ مع بالقسوة يتصؼ .6
 واحدة، سموكية صورة في المبتز شخصية نمط حصر عممياً  الصعب ومف .7

 .لموقت والموقؼ  تبعاً  فيي متمونة
 (118:ص 0210)الصالح،

 انواع االبتزاز من حيث شخصية المبتز 
االبتزاز، يمثمو  عميو يقع وبمف باالبتزاز يقـو مف إلى بالنظر أشكاؿ أربعة لبلبتزاز

 ***(3المخطط)

                                                 
***
 المخطط مه عمل الباحثان. - 
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قانونية الف ابعادىا  نصوص وفقراتمعالجة الظاىرة ضعيفا مالـ تحصف ب تأثيرسيبقى 

بعدا اخطر يمس امف الدوؿ وسيادتيا وييدد  لتأخذبدأت تتجاوز حدود االبتزاز الشخصي 
الفضاء  استقرارىا وسمميا المجتمعي بعد اف وظفت التنظيمات االرىابية والجيات المعادية،

االلكتروني لخدمة اغراضيا في عمميات غسيؿ ادمغة الشباب وتجنيدىـ واثارة النعرات 
جرائـ لي يشكؿ تشريع قانوف الطائفية والمذىبية وبث السموـ الفكرية المتطرفة االمر الذ

الخطيرة كما  الظواىرمطمبا اساسيا في ىذه المرحمة لمواجية ىذه  االلكترونية المعموماتية
وبدوف تشريع ىذا القانوف تصبح المعالجات قاصرة وغير رادعة  ،يعتمد في اغمب دوؿ العالـ

لمساس بالحريات وينبغي تبديد مخاوؼ الجيات المعترضة عمى تشريعو بتبرير الخشية مف ا
وخصوصيات االفراد وىو مأخذ يمكف تجاوزه في ترصيف القانوف ومراجعة مواده ودراستو 

وتعد االجيزة االمنية ،  بعناية لتجنيبو االنزالؽ بما يتحفظ عميو مف قبؿ المعترضيف
المتخصصة في اي دولة، ىي صماـ األماف الحقيقي و الرئيسي الذي يمكف أف يحمي 
المواطنيف ، فيي الواجية االساسية التي ينبغي اف يمجىء ليا المتضرر في حاؿ تعرضو الى 

لذلؾ اسست اغمب بمداف العالـ والمنطقة وحدات متخصصة لمكافحة ، ميما كانت  جريمةاي 
االجيزة  ارتكابو في يتورط الذي المشروع غير الفعؿ في ، التي تتمثؿ جرائـ االلكترونيةال

والتي تيدؼ الى وضع حد ليا مف خبلؿ التحقيقات وكشؼ حاالتيا و اجراء  االلكترونية
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االعتقاالت و التصدي الكامؿ لجميع المجرميف و احالتيـ الى القضاء إليقاع العقوبة الرادعة 
 .(8:ص0211بكة، الشوا)بحقيـ

 لالبتزاز المعرض شخصية صفات
عنيا  نتج ، أحداثا ً أوً، حدثًا، واجو أو أو عاش،  جرب الذي الشخص ىو الُمبتز

 بالموت تيديد
 االتي: †††(4ويتصؼ وفؽ المخطط) الجسدي، كيانو تيديد أو الموت،

  
 منيجية البحث 

وصفًا كيفيًا وكميًا  المبحوثةالمنيج التحميمي الوصفي الذي يصؼ الظاىرة البحث  تبع ي
بيف أبعادىا المختمفة  اتمف خبلؿ جمع المعمومات وتصنيفيا، ومف ثـ تحميميا وكشؼ العبلق

الظاىرة والوصوؿ إلى استنتاجات تسيـ في فيـ وتشخيص موضوعيًا مف أجؿ تفسيرىا تفسيرًا 
 واسبابيا.
 
 

                                                 
†††
 المخطط مه عمل الباحثان. - 
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 -:وعينتو مجتمع البحث -أوال
لمسنة الدراسية المرحمة الثالثة  مف ( طالب وطالبة1162)يتألؼ المجتمع البحث مف 

ذكور  302منيـ ، 622لكميتي التربية لمعموـ االنسانية والبالغ عددىـ بواقع ) 0218-0219
 اناث(. 058ذكور و  320منيـ 562اناث(، والعمـو الصرفة) 082و

ة طالب وطالبة( وانسحبت نسي030% كعينة لمجتمع البحث وبمغت)02وتـ اخذ 
 % لكؿ مكونات مجتمع البحث .02

 نتائج البحث
يبيف الجدوؿ)( نتائج مجاالت مقياس االبتزاز االلكتروني واف عينة البحث ايدت كؿ 

 % أي نسية نحقؽ الفقرات كانت عالية72فقراتو بحيث كانت االىمية النسبية ألقؿ فقرة ىو 
الوسط  الفقرة ت

 المرجح
االنحراؼ 
 المعياري

االىمية 
 النسبية

 -منيا" لالبتزاز اإللكتروني كضحايا االفراد وقوع الى المؤدية االسباب المجال االول :
 2.7 1.453 3.5 .ضعؼ الوازع الديني  .1
 2.7 1.544 3.5 .رفقاء السوء  .0
الحروب التي مرت بيا الببلد والسياسات غير   .3

  .المنضبطة
3.51 

1.564 
2.720 

 2.720 1.570 3.51  معيا. التعامؿ وطرؽ المعمومات  بتكنولوجيا الجيؿ  .4

 2.720 1.563 3.51 . االجتماعي التواصؿ مواقع بمرتادي  الزائدة  الثقة  .5
 2.724 1.561 3.50 الشعور بفراغ عاطفي والرغبة في اقامة عبلقات.  .6
 حديثاً  مجتمعنا عمى طرأ الذي االسري الترابط ضعؼ  .7

. 3.53 1.565 2.726 
 2.728 1.543 3.54 والتحذير مف االىؿ اوفي الكميات.اختفاء التوجيو   .8
التقاط الصور الشخصية واالحتفاظ بيا في االجيزة   .9

 2.710 1.547 3.56 اإللكترونية
قرصنة حسابات البريد اإللكتروني وسرقة المعمومات   .12

 2.714 1.650 3.57 السرية مف االجيزة اإللكترونية
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مف مجيوؿ  االستجابة لطمب تعميـ بعض الرسائؿ  .11
 2.718 1.650 3.59 دوف معرفة اليدؼ منيا.

وانتحاؿ جنس  يستطيع الجاني  أحيانًا إخفاء ىويتو  .10
 2.70 1.567 3.6 معيف.

صعوبة مبلحقة المبتز خصوصا اذا كاف خارج   .13
 2.70 1.617 3.6 العراؽ.

 2.706 1.657 3.63 الوثوؽ بأشخاص غير معروفيف مف االنترنت  .14
عبر الماسنجر، أو عبر البريد إرساؿ صورىف   .15

 2.73 1.628 3.65 . الفيس أو االلكتروني،
 حفظ صورىف في ذاكرة الجواؿ، وعدـ إزالتيا عند  .16

 2.734 1.644 3.67 .بيع الجياز إزالة تامة
سوء استخداـ التقنية، فالتقنية العالية لمبموتوث والتقدـ   .17

 2.734 1.673 3.67 .جداً  اليواتؼ ذات الكاميرات بأنواعيا المتطورة في
وانتشار المواقع التي يمكف التحميؿ عمييا أو   .18

 2.74 1.601 3.7 .االستيراد منيا كاليوتيوب وغيرىا
 2.740 1.645 3.71 الصداقة دوف معرفة المتصؿ. االستجابة لطمب  .19
إرساؿ لؾ روابط تصيد احتيالي او يرسؿ لؾ ممفات   .02

 2.744 1.7 3.70 .يطمب منؾ تحميميا
يثير فضولؾ ويرسمؾ الى مواقع تجيميا ويطمب منؾ   .01

 2.744 1.530 3.70 كاف يجعمؾ تراقب تمفوف معيفممئ معمومات خاصة 
يحاوؿ جاىدا اف يحصؿ عمى صورؾ او مقاطع   .00

 2.746 1.515 3.73 .خاصة بؾ او اف يتراسؿ ويتبادؿ الممفات بينؾ وبينو
عند إنشاء البريد  صريحةأسماء  ستخدـال ت  .03

 اإللكتروني وحسابات التواصؿ االجتماعي الخاصة
 2.748 1.669 3.74 بؾ.

 2.75 1.59 3.75ال تستخدـ كممات مسيئة عند الرد او تثير النعرات   .04
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 الطائفية ألنيا كفيمة بخمؽ لؾ اعداء.
استخداـ التراكيب المعقدة عند إنشاء كممات المرور   .05

 2.75 1.58 3.75 .وتغييرىا يوميا
 2.750 1.538 3.76 .توخي الحذر عند إعطاء أرقاـ ىواتفيـ لآلخريف  .06
ضرورة التثقيؼ عمى االستخداـ االمثؿ لمواقع   .07

 2.750 1.573 3.76 .التواصؿ االجتماعي
ًواقعً  .08 ًمع ًتتناسب ًجدٌدة ًتشرٌعات ًاصدار ضرورة

 2.750 1.563 3.76 .الجرائمًااللكترونٌةًكونهاًجرائمًحدٌثة
 المجال الثاني: اساليب التخمص من االبتزاز االلكتروني قبل وقوعو

لوعي والمعرفة والثقافة اإللكترونية التي تمكنؾ مف ا  .09
 2.756 1.669 3.78 .عدـ الوقوع في فخ احد المجرميف

ىدفيا سرقة معمومات  التيالمواقع الجنسية  تتبع عدـ  .32
 2.756 1.571 3.78 و.زرع برامج التجسس مف غير عمم والخاص فرد ال

الفضوؿ في االنترنت وخاصة اف لـ تكف  االبتعاد  .31
 2.756 1.559 3.78 محترؼ في التعامؿ مع المواقع الغير موثوقة

ال تتراسؿ مع اشخاص ال تعرفيـ نيائيا وحتى في   .30
 2.756 1.506 3.78  .الشات النصي

ال تستحي مف طمب المساعدة مف االشخاص او   .33
 2.756 1.617 3.78 تعرضت البتزاز.اذ االصدقاء 

ال تضع معموماتؾ الشخصية نيائيا عمى اي موقع   .34
 2.758 1.547 3.79 .انترنت او عمى اي حساب سواء لمعمؿ او لغيره 

أكد انؾ تتواصؿ مع الجنس االخر فبل يخدعؾ بانو ت  .35
 2.76 1.578 3.8 او العكس.فتاة وىو شاب 

يحاوؿ جاىدا اف يحصؿ عمى الشخص المبتز   .36
يتبادؿ الممفات بينؾ  واصورؾ او مقاطع خاصة بؾ 

 2.760 1.571 3.81 .وبينو



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)0481 ) 
 

يعرض اجزاء مف جسمو دوف اف تطمب منو ذلؾ   .37
 2.760 1.530 3.81 .ليطمب منؾ اف تعرض جسمؾ انت ايضا

لتثقيؼ عبر االعبلـ والمنابر والصحؼ واالذاعات ا  .38
 2.764 1.585 3.80 وحتى المدارس والجامعات

 2.764 1.559 3.80 .محاربة المبتزيف عبر البحث عنيـ واصطيادىـ  .39
ع عمى تفعيؿ خيار الحجب في مواقع التواصؿ يشجالت  .42

 2.766 1.567 3.83 االجتماعي
تجنب كتابة أي شيء عف أي شخص عمى شبكة   .41

 2.766 1.668 3.83 .اإلنترنت ألنو يمكف قراءتو مف قبؿ أشخاص سيئيف
تجنب تحميؿ الصور الخاصة بؾ عمى أي مف مواقع   .40

التواصؿ االجتماعي ألف الصور ىي األمر الذي 
 2.768 1.570 3.84 .يستقطب أغمب المبتزيف

حافظ عمى قوة إعدادات الخصوصية الخاصة بؾ   .43
وال تفصح  Twitterو  Facebookعمى حسابات

 2.77 1.625 3.85 .عف كممة المرور الخاصة بؾ إلى أي شخص
رسالة مشبوىة، ألف ىذه الروابط عمى  تجنب الضغط   .44

 2.770 1.511 3.86 .تكوف أداة الختراؽ جياز الكمبيوتر الخاص بؾ 
تخمص مف جيازؾ اذا كنت تنوي تغيره ألنو توجد   .45

 2.770 1.507 3.86 .برامج تعيد كؿ شي اذا حاولت بيعو او فرمتتو 
 2.770 1.6 3.86 .الدردشةال تناقشوا المسائؿ الخاصة في غرؼ   .46
ال تنشروا بيانات شخصية عبر اإلنترنت، ويشمؿ ذلؾ   .47

عنواف منزلكـ ورقـ الياتؼ وعنواف البريد اإللكتروني 
 2.770 1.507 3.86 .الخاص بكـ. تجنبوا مشاركة ىذه البيانات عمناً 

ال تفتحوا رسائؿ البريد اإللكتروني المرسمة مف غرباء   .48
 2.770 1.56 3.86 .فيروسات ألنيا قد تحتوي عمى

 -المجاؿ الثالث: في حاؿ تعرض لعممية االبتزاز مف االفضؿ:
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عدـ التواصؿ مع ىذا الشخص نيائيا ميما كاف   .49
 2.774 1.644 3.87 .االمر مزعج لؾ

او  اغبلؽ جميع الحسابات التي قدمتيا ليذا الشخص  .52
 2.774 1.576 3.87 .يعرفيا عنؾ

 2.774 1.495 3.87 .اغبلؽ ىاتفؾ فورا  .51
طمب يطمبو المبتز ابدا حتى لو ىددؾ  أليال ترضخ   .50

 2.778 1.613 3.89 .بانو سيرسؿ بياناتؾ لشخص مف اىمؾ
ال ترسؿ لو الماؿ نيائيا النو لـ ينيي ابتزازه لؾ   .53

 2.78 1.503 3.9 .وسوؼ يطمب منؾ مرارا وتكرارا وبشكؿ ال نيائي
كانت الف المجـر ال تصدؽ وال كممة يقوليا ميما   .54

غايتو اف يروعؾ ليكسب منؾ الماؿ او المزيد مف 
 2.78 1.530 3.9 .الجنس

ثؽ تماما انو لف يؤثر عميؾ بتاتا ما لـ ترضخ   .55
 2.780 1.611 3.91  .لطمباتو

ال تعطي االمر اكثر مف حجمو بحيث تفقد اعصابؾ   .56
 2.784 1.597 3.90 .بالتخمص مف ىذه المصيبة تفقد االمؿاو 

حاوؿ اف تجمع اكبر قدر مف المعمومات عنو   .57
وخاصة رقـ ىاتفو اف كاف اعطاؾ اياه او تواصؿ 

 2.784 1.394 3.90 معؾ عبر تطبيؽ تواصؿ يحمؿ رقـ ىاتفو
التي حصمتيا قدـ لمسمطات في بمدؾ المعمومات   .58

 2.786 1.663 3.93 .غالبا ستكوف الدولة في صفؾ ألنوشخصية المجـر 
بحذؼ رسائؿ البريد اإللكتروني التي تيددكـ ال تقوموا   .59

بؿ احتفظوا بيا بحيث يمكنكـ إظيار األدلة لمشرطة 
 2.788 1.620 3.94 .في وقت الحؽ

تأكد مف أف تضع خطة فعالة وذكية  :قـ بوضع خطة  .62
ذا لـ تنجح الخطة، تمالؾ نفسؾ   2.790 1.543 3.96لحؿ المشكمة. وا 
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 .وحافظ عمى ىدوئؾ وخّطط مف جديد
ال تقرر إيذاء  :تتعامؿ مع الموقؼ بشكؿ منفردال   .61

 2.790 1.494 3.96 .اآلخريف أو نفسؾ أبداً 
يمكنؾ أف تختار أي  :تحّدث إلى شخص موثوؽ بو  .60

شخص يمكنؾ أف تثؽ بو، مثؿ أحد األصدقاء أو 
 2.798 1.59 3.99 .أحد أفراد العائمة أو مدرسؾ

 استعف بشخص نثؽ بو يكوف ذي معرفة عالية  .63
 2.798 1.6 3.99 بالبرمجيات.

 تفسير النتائج
ة ػػمػػػػريػػػػػج دتع، اذ  ايدت العينة كؿ فقرات المقياس ايمانًا منيا بأىمية الموضوع

مبي لثورة التكنولوجيا التي لحقت بالعالـ ػػػػػػػػالس تعمػػػػػػاؿاالس حػػػػصيمةكترونية ىي ػػػػػزاز اإللػػػػػػػتػػاالب
، الذي جعؿ عجيب، وىي أثر مف اآلثار الغير مرغوبة ليذا التقدـ العممي الوقت الحاليفي ال

فرد ما متحفظًا بنظاـ  يختبئ خمؼ شاشة ما، ويمارس عمبًل اجراميًا باالعتداء عمى لجاني ا
محتمؿ ػػػػػػػػو الػػػػػػػػيػػػػمػػػع يػػنػػػجػػػط عمى المػػػغػػضػػػي بالػػػػقياـ الجان بوساطة، وتتـ الجريمة يحميو
أو صور أو  خصوصية رى، وذلؾ بنشر معموماتػػػػػػارة أخػػػػػد تػػػػيػػػػد تارة، والوعػػػػػبالتيدي

زاز ػػػػػػػػػػػػ، فاالبتوسائؿ التواصؿ االجتماعيتسجيبلت ال يرغب المجني عميو في اظيارىا عمى 
و ػػػػػػارسػػػػػو، يمػػػػػميػػػي عػػػجنػػػػط واالكراه عمى المػػػػػػغػػػضػػػػػػػػف أساليب الػػػػموب مػػػػػػػػػػػتروني أسػػػػػػػػػػػػاإللك

ده االجرامية، وذلؾ لموصوؿ إلى ىدفو الذي قد يكوف ىدفًا ماديًا أو ػػاصػػيؽ مقػػحقػػػػي لتػػجانػػػال
، وفي حاؿ عدـ استجابتو لمجاني فإف األخير سيقوـ بنشر او انتقاميًا او جنسياً  معنوياً 

المعمومات السرية عمى المؤل، وىو ما يضع المجني عميو في مأزؽ إما بالرضوخ لمجاني 
ما بعدـ الرضوخ والتعرض لمفضيحة  .وتحقيؽ مطالبو، وا 

 التوصيات
 .يػػػػػػػرونػػتػػزاز اإللكػػػػػتػة االبػػمػػريػػػار جػػػػػنشر الوعي المجتمعي بأخط اىمية .1
مة، وسط تأميف ػػػػريػػػجػػف الػػػػػػبلغ عػػػػلبلبتزاز باإلبتشجيع مف يتعرض نػػػػػػشر ثقافة و  .0
 .عف االببلغ تنعحتى ال يم لمشخص الذي يتعرض لبلبتزازسرية 
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جيات التحقيؽ والجيات القضائية، بكؿ اساليب  مسؤوليف عمىتدريب و الو  تأىيؿ .3
الجرائـ مف بيف يدي رجاؿ  تخرجالتحقيؽ الحديثة، والتعامؿ مع الدليؿ اإللكتروني حتى ال 
 لكتروني.التحقيؽ بسبب قمة الخبرة في التعامؿ مع الدليؿ الجنائي اال

انشاء وحدات لمعالجة جرائـ االبتزاز في الجيات األمنية الستقباؿ ببلغات االبتزاز،  .4
 لخبيث.وتتبع أثر المبتزيف في تدريب وحرفية عالية لتتبع مثؿ ىذا المجـر ا

،  بوضع آلية دولية لتوحيد قانوف موحد يجـر االبتزاز الميعزيادة التعاوف ال .5
اإللكتروني، حتى ال يفمت مرتكب الجريمة مف العقاب نتيجة تساىؿ بعض األنظمة وتشدد 

 .األخرى
، واعتبار الجرائـ اإللكترونية واقعا البد لنا مف اقيةإعادة النظر في التشريعات العر  .6

 .وعقاب مناسبيفالتعامؿ معو بما يناسبو مف تجريـ 
 قائمة المصادر

 في مقدمة ورقة واالسباب،  المفيـو االلكترونية الجرائـ ،0214ذياب موسى،  البداينة، -1
 4-0والدولية لمفترة  والتحوالت االقميمية التغيرات في ظؿ المستحدثة لمجرائـ العممي الممتقى
 ايموؿ.

،بنياميف وآخروف، -0 والتكويني،ترجمة محمد اميف ، تقيـ تعمـ الطالب التجميعي 1983بمـو
 المفتي وآخروف،نيويورؾ،دار ماكجروىيؿ لمنشر،مركز الدولي لمترجمة.

 ندوة والواقع، بحوث ، االبتزاز المفيـو0210، محمد اهلل عبد حميد، صالح -3
 ،الرياض ،السعودية.1المرأة،ط لدراسات ،مركز ابحاث)العبلج  األسباب  المفيـو(االبتزاز

 األمر العامة لييئة الرئاسة ،االبتزاز ودور0210أحمد، حميف العزيز الحميف ،عبد -4
 في مكافحتو،   المنكر عف بالمعروؼ والنيي

،منشوراة الرئاسة العامة لييئة 1، جريمة االبتزاز، ط0218السند، عبدالرحمف عبداهلل ، -5
 االمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، الرياض، السعودية.

االبتزاز  ظاىرة في مواجية المجتمع مؤسسات دور ،0210،اهلل  عبد الشيري، فايز -6
 لدراسات ،مركز ابحاث)العبلج  األسباب  المفيـو(االبتزاز ندوة وعبلجو بحوث

 ،الرياض ،السعودية1المرأة،ط
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 األنترنت)الجريمة و الحاسوب جرائـ ،0211أميف، الشوابكة، محمد  -7
 ،عماف ،االردف.التوزيع  و لمنشر الثقافة دار ، 4المعموماتية(،ط

 ندوة والمجتمع بحوث الفرد عمى االبتزاز ، آثار0210محمد، حسيف الصالح، نزار -8
 ،الرياض ،السعودية.1المرأة،ط لدراسات ،مركز ابحاث)العبلج  األسباب  المفيـو(االبتزاز

، المسؤولية الجنائية عف جريمة االبتزاز اإللكتروني في 0218عبد العزيز، داليا ، -9
 .05مجمة جيؿ األبحاث القانونية المعمقة العدد النظاـ السعودي دراسػػػػة مقارنػػػػة ، 

،دار  4يبو ، ط، مفيومو أدواتو أسال ، البحث العممي1990عبيدات، ذوقاف وآخروف، -12
 . 1990الفكر،عماف،

االبتزاز،  مف عميو لممجني الجنائية ، الحماية0217مشرؼ، رشيد العنزي ، ممدوح -11
 .002 -173(، ص72(،العدد)33المجمد)  األمنية لمدراسات العربية المجمة
،القياس والتقويـ في العممية التدريسية ،دار األمؿ لمنشر  1998عودة ،أحمد،سميماف، -10

 ،األردف  .3والتوزيع ط
 جميورية في مكافحتيا وآلية اإللكتروني اإلبتزاز ، جريمة0219احمد، الغالبي، رامي -13

الحديث، اصدار وزارة الداخمية  العصر جريمة االلكتروني العراؽ، منشور في اصدار االبتزاز
 العراقية. 

ة أال نجمو ،التقويـ والقياس النفسي التربوي،القاىرة مكتب1977الغريب،رمزية ، -14
 المصرية.

 المجتمع في االلكتروني االبتزاز ظاىرة انتشار ، 0219كريـ، ابتساـ ، وآخروف، -15
االوؿ،  الدولي العممي التعامؿ، المؤتمر حوؿ العراقي المجتمع مف عينة اراء استطبلع العراقي
شباط  10-11المعاصرة، والتعميـ التربية نحو رؤية والصرفة االنسانية العمـو" عنواف تحت

 ،دىوؾ.
 الفقو في وعقوبتو الفتيات أحكامو ،  ابتزاز0213المطمؽ ، نورة  عبداهلل محمد، -16

 .اإلسبلمي، منشورات كبية الشريعة، جامعة االماـ محمد بف سعود االسبلمية
الحديث،  العصر جريمة االلكتروني ، اصدار االبتزاز0219 معف، الموسوي، سعد

   اصدار وزارة الداخمية العراقية.
 

 

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-25.pdf
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