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 املقدمة
أتاحت  ،مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تقنية في م اليوم ثورةيعيش العال

ببعضها وربطت أجزاء العالم ، من الخدمات التي لم تكن متاحة من قبل ا  كثير للبشر 
وهو ما كان إيذانا  بدخول البشرية إلى عصر جديد إلى قرية صغيرة،  ليتحول بعدها

 "عصر المعلومات". ُأطلق عليه
إال أن لكل تقنية حديثة  ،من خدمات للبشرية الحديثة هذه التقنية ما وفرتهورغم 

لت اآلثار السلبية في سلبياتها، وفي شأن تقنية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تمث  
ما يعرف بالمجرم اإللكتروني، الذي استغل هذه التقنية  تغير نمط الجريمة، وظهور

اء أحد ت من تبعاتها الجزائية بالتخفي ور محاوال  اإلفال ؛ارتكاب جرائمهالحديثة في 
 أجهزة االتصاالت الذكية.

انتشرت  والتيالتي ظهرت حديثا ، جرائم ال ىإحد وُتعد جريمة االبتزاز اإللكتروني
 إضافة إلىالفراغ االجتماعي وضعف الرقابة األسرية على األبناء، نتيجة  ؛حول العالم

بات م الصمت واالنصياع لطلوتفضيلهإحجام الضحايا عن إبالغ الجهات األمنية، 
 .إليهمخوفا  من مواجهة األهل واألقرباء، وهربا  من نظرة المجتمع  ؛المجرم

دراسة في خدمة المجتمع، ورغبة في  المعهد العالي للقضاءوانطالقا  من دور 
أجل إيجاد  والتقنية منواالجتماعية  النفسيةالقانونية و  هذه المشكة بكافة أبعادها

االبتزاز اإللكتروني بين التوعية ندوة: "للقضاء عليها؛ فقد نظم المعهد الناجعة الحلول 
من  القيمة التي تم عرضها في هذه الندوة بحا ويأتي هذا الكتاب توثيقا  لأل، "والتجريم

بما  هامختصين، الذين أثروا فعالياتالالعلماء واألكاديميين و متميزة من  كوكبةل ب  ق  
إلى ، آملين أن نقدم خالص الشكر والتقديرفلهم منا  كار،طرحوه من موضوعات وأف

 . متميزة، تحقق لهم االستفادة المرجوةمية وتثقيفية جرعة عللباحثين والقراء األعزاء ا
 ،،،الموفقولي واهلل 

       
 الدكتور/ نبهان بن راشد املعويل                                                

 عميد املعهد العايل للقضاء                                         
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 لكرتونيظاهرة االبتزاز اإل
 على اجملتمع الرقمي احلديثوتأثريها 

 
 امر احلجريهيثم بن هالل بن ع/ املهندس*

 أخصائي أول أمن املعلومات                                     
 املركز الوطني للسالمة املعلوماتيةب                                   

 

 العامل السيرباني:

هو عالم رقمي غير ملموس، يتم العبور إليه )الولوج( من خالل األجهزة 

يب واألجهزة الرقمية المحمولة(، عبر نوافذ الحاسوبية اإللكترونية )الحواس

برمجية تعرف بالمتصفح )البراوزر(، وهي عبارة عن أداة )برنامج( تمكن 

المستخدم من استعراض عوالم رقمية )اإلنترنت(، مكونة من مواقع رقمية 

 معنونه برموز، وعناوين مميزة تحوي كم هائل من البيانات والمعلومات.

قد تكون مصنفة حسب محتوى الموقع )مواد المواقع اإللكترونية 

ُيعد العالم  وأيضا   ،لخ(إ، مواد ترفيهية، مواد خبيثة... ةتعليمية، مواد أخباري

السيبراني منصة عمالقة للتواصل البشري واالجتماعي، عبر مواقع إلكترونية 

مختصة تعرف بمنصات التواصل االجتماعي، حيث يتم إنشاء مجتمعات 
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وسمات مشتركة لمجموعة من األفراد ال تربطهم حدود رقمية ذات صفات 

سياسّية أو دينّية، يتفاعلون مع بعضهم عبر الوسائط الرقمية ، جغرافّية

 .الحديثة سعيا  وراء االهتمامات، واألهداف المشتركة

هي الشبكات  أكثر أنواع المجتمعات االفتراضية انتشارا  وُتعد 

، وأخيرا  سناب شات ،اب، يوتيوباالجتماعية "ك تويتر، انستجرام، وتس

 على شعبية كبيرة من قبل فئة المراهقين والبالغين على حد   حظيوالذي 

 .سواء

وبسبب هذا التطور الرقمي السريع في شتى مجاالت التكنولوجيا، 

صبح أ الذي ،لتنتقل إلى العالم االفتراضي ،يضا  وسائل الجريمةأتطورت 

دية، والتي كانت تستهدف المجتمعات التقليدية، للجريمة التقلي طبيعيا   امتدادا  

عات الرقمية بطرق مبتكرة منها: االحتيال مصبحت تستهدف المجتحيث أ

الرقمي، السطو اإللكتروني، انتحال الشخصية، والتهديد، واالبتزاز 

 صبح آفة تؤرق المجتمع.أوالذي  ،لكترونياإل
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 :ظاهرة االبتزاز اإللكرتوني

لوجيا الحديثة، واستغالل و ستخدام التكنال لسيئةامخرجات العد أحد تُ 

المواطنة الرقمية في مجاالت مشينة، حيث تم توظيف التكنولوجيا الرقمية في 

مجاالت خبيثة متنوعة منها عمليات االستدراج واإلغراء اإللكتروني؛ ليتم 

بعدها جمع معلومات كالصور والفيديوهات التي تحوي على ممارسات غير 

تم من خاللها بث الرعب والخوف من العار والفضيحة في نفسية ي ،أخالقية

عد كضحية من منظور الضحية إن صح التعبير، كون الطرف المستهدف يُ 

 .القانون

كون  ،خالقيين(األولكن من منظور المجتمع، قد يصح تعبير )غير 

خالقية األاألشخاص المستهدفين قد قبلوا على أنفسهم الممارسات غير 

نهم يسعون عبر إحيث ، جيا الرقمية الحديثةو باستخدام التكنولوالمشينة 

، وقبول إلى التعارفمنصات وشبكات التواصل االجتماعي المختلفة 

وينسون احتمال وصولهم إلى ما  ،الصداقات من أطراف مجهولين الهوية

محدود، الالواالنفتاح  ،يسمى "بالصيدة" المناسبة لفتح باب استكشاف الحرية
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هذه قانونية المترتبة على البعاد والتبعيات غير دراية تامة باألوهم على 

 .والمشينة التي يرفضها المجتمع المحافظ ،خالقيةاألاألفعال غير 

وأيضا  هناك من يتم التغرير بهم عبر الوسائط الرقمية أو إيقاعهم 

بسبب قلة الوعي والثقافة من قبل الضحية ، كضحية عبر التهديد المباشر

إال أن فكرة الهوية الرقمية  ؛ة التصرف الصحيح في هذه المواقفعن كيفي

واقعية، وأن الممارسات  عد هوية افتراضية المن منظور الغالبية العظمى تُ 

التي تتم في العالم السيبراني من خالل الهويات االفتراضية هي ممارسات 

 .الم الواقعيافتراضية أيضا ، ال يمكنها أن تنتقل أو تؤثر على األفراد في الع

أن هناك فجوة ثقافية كبيرة في المجتمع الحديث بوهنا يمكن االستدالل 

ستخدام التكنولوجيا ا تمكنوا من ،الذي يتكون معظمة من "مهاجرين رقميين"

الحديثة في وقت الحق من حياتهم مع انتشار األجهزة الرقمية بمختلف 

 ،كالمجمعات التجارية أنواعها، وتوفر اشتراكات اإلنترنت في شتى األماكن

 .واألماكن الخدمية كالمكاتب والكافيات المختلفة ،والحدائق العامة

لذلك تمكنت بعض الممارسات الخاطئة والخبيثة من االنتشار في 

وخاصة فيما يتعّلق باالستخدام اآلمن  ،المجتمع الذي يعاني من "أمية رقمية "

22 1022
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تعزيز  إلىلدول المتقّدمة جميع اتسارع فيه جيا الحديثة في وقت و للتكنول

وتأمين الخصوصية في العالم السيبراني، وتوعية المستخدمين من خطورة 

 ووضع مجموعة من الضوابط القانونية الملزمةمشاركة المعلومات الحساسة، 

ومعالجتها؛ جمع المعلومات والمؤسسات المختلفة بشأن إجراءات لشركات ل

 .م المنصات والبرمجيات المختلفةاألفراد أثناء استخدا اتخصوصيحماية ل

وهنا يأتي دور المؤسسات التعليمية واألمنية واإلعالمية في التعريف 

مية الرقمية" ألاوالمساهمة في تطوير سياسات وبرامج محو " ،ذه المخاطربه

في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت ال سيما مع االنتشار الواسع 

المجتمع من خالل طرق حديثة ومبتكرة  تستهدف ،والكثيف من أطراف خبيثة

والتي من خاللها يتم سلب األموال،  ،لكترونيكرسائل النصب واالحتيال اإل

التي تستعطف المجتمع من  ،وأيضا  من خالل رسائل التسول اإللكترونية

خالل قصة مأساوية محبكة بغرض طلب تحويل مبالغ مالية، أو الرسائل 

 .خارجها وأمسجد داخل الدولة التي تدعي المساهمة في بناء 

صفة  انتحالوخاصة  ،لكتروني بصورة كبيرةوأخيرا  انتشار االنتحال اإل

بغرض إعطاء المساعدات  ؛مؤثرة في المجتمعالمرموقة و الشخصيات ال

2211 22
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لديها عقود  ،نها شركات توظيفأوالمعونة، وأيضا  الحسابات التي تدعي 

مقابل دفع  فيرية، ولكن توظيف من شركات عمالقة برواتب وحوافز مغ

كلها  ،مبلغ رمزي بغرض التحقق من الهوية أو رسوم خدمية وضريبية مختلفة

لمعلومات لتم وضعها من قبل قراصنة  ،واإليقاع بالضحية ،سبل لسلب المال

 غرضها االستيالء على المعلومات.   ،عبر إنشاء مواقع إلكترونية مزورة

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 

22 1222
22



 - 13 - 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

2213 22
22



 - 14 - 

 

 
 

  النوفلي مخيس بن محود الدكتور/
 قابوس السلطان جبامعة مشارك أستاذ
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 اآلثار االجتماعية لالبتزاز اإللكرتوني
 مبحافظة جنوب الباطنة دراسة ميدانية على مدارس احللقة الثانية

 
 محود بن مخيس بن محد النوفلي *الدكتور/

 امعة السلطان قابوسجبذ مشارك أستا  
 

 أفــراح بنت مخيس بن عامـر اللويهية*الفاضلة/
 أخصائية اجتماعية بوزارة الرتيبة والتعليم  

 

 املقدمة:

عقد  شهد الربع األخير من القرن العشرين وبشكل أكثر تحديدا  
التسعينات، العديد من التغييرات العالمية السريعة والعميقة في آثارها 

نتيجة االختراعات واالكتشافات العلمية المذهلة خاصة  ؛اتها المستقبليةوتوجه
في مجال اإلعالم، االتصال، المواصالت والمعلوماتية، والتي اختصرت 

واختزلت الزمن، مما جعل العالم قرية  صغيرة تعيش شعوبه فيها  ،المسافات
 بتواصل وتفاعل وتأثير وتأثر مباشر.

نت في عصرنا، بدأ الحديث عن بزوغ ومع تزايد استخدام اإلنتر 
المجتمع االفتراضي، وهو عبارة عن تجمعات اجتماعية تشّكلت في أماكن 
متفرقة من أنحاء العالم، يتقاربون ويتواصلون فيما بينهم عبر شاشات 

ويكونون  ،الكمبيوتر، ويتبادلون المعارف فيما بينهم واألفكار واآلراء
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االجتماعي أصبحت هذه األخيرة  وبظهور شبكات التواصل ،الصداقات
تشّكل آلية حديثة في عالم التواصل بين األفراد والجماعات، والتي من 
 خاللها يتبادل الفرد مع اآلخرين المعلومة، والرأي، والفكر، واالتجاه. )تريكي،

 ( 195: م2014

فتكنولوجيا المعلومات بوصفها أداة للربط واالتصال والتخزين 
ناس في مختلق أرجاء العالم، باتت تشّكل أداة ليس للبحث واالسترجاع بين ال

كثر أعن المعلومات فحسب، بل توظف هذه المعلومة ألغراض الجريمة، و 
السيما الجرائم  ،الرتكاب الجرائم جغرافيا   ل مكانا  من ذلك أنها أضحت تمث  
وذلك من حيث إساءة استخدام تكنولوجيا  ،المعلوماتية منها تحديدا  

وبشكل غير قانوني، ويمكن أن  والعمل على توظيفها سلبيا   ،اتالمعلوم
أخرى الجرائم المعلوماتية.  أو أحيانا   ،نطلق عليها جرائم تكنولوجيا المعلومات

 (8: م2012)الطائي، 

والذي  ،لكترونياإل االبتزازوهناك صورة لهذه الجرائم تعرف بجرائم 
وبمجرد  ،مع الضحية يتمثل في الحديث والتعارف واالتفاق على موعد

وهناك صورة أخرى  ،وصوله يهدد ويسلب كل ما يملك تحت تهديد السالح
أيضا  وهي تهديده بفضح أمره أو نشر صورة أو صور الفتاة في المواقع 

فيضطر أو تضطر الضحية لالستجابة خوفا  من الفضيحة، وقد  ،اإلباحية
ليس  الالتيلى المراهقات وخصوصا  ع ،يكون المقابل ماديا  أو اعتداء  جنسيا  

 (164 :م2012)الطائي،  لديهن خبرة.
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فقضية االبتزاز تتلخص حول التهديد بكشف معلومات معينة عن 
د، إن لم يقم الشخص المهدد شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهد  

إلى بعض الطلبات، هذه المعلومات تكون عادة محرجة أو ذات  باالستجابة
عيا ، فهو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية طبيعة مدمرة اجتما

ويكون ذلك  ،عن طريق اإلكراه من شخص أو أشخاص أو حتى مؤسسات
( وبما أن م2014اإلكراه بالتهديد بفضح ِسّر من أسرار المبتز )العيد، 

ل قلقا  في المجتمع وتهديدا  جريمة االبتزاز تتعلق مباشرة باألعراض فإنها تشك  
وثورة االتصاالت  ،ألخالقي فيه، وغالبا  ما ارتبطت بالتقنية الحديثةلألمن ا

وال غرابة أن ترتبط بهذه الجريمة جرائم  ،التي انفتحت على العالم بوجه عام
وزنا،  وتعاطي للمخدرات، وهتك لألعراض، من سلب  لألموال، ،أخرى

ضرر على وقوادة، ودعارة، وقتل،  وانتحار، وفي كل واحدة من هذه الجرائم 
 (م2012)العميرة،  .الدين، والنفس، والمال

يجمع العلماء والمتخصصون على أن إنشاء شبكة المعلومات الدولية 
إذ استطاع االنسان أْن يلغي  ؛)اإلنترنت( يعد أهم إنجاز تكنولوجي تحقق

ويجعل من العالم أشبه بشاشة إلكترونية صغيرة.  ،المسافات ويختصر الزمن
ذا كانت شبكة اإلنترنت  ،(م2013)آل علي،  قد  - على هذا النحو -وا 

أتاحت لمستخدميها على مستوى العالم إمكانات وقدرات غير مسبوقة في 
طالق حرية التفكير  مجال االتصاالت والحصول على المعلومات، وا 

بداء الرأي فإنه مع ذلك ترتب على هذه التكنولوجيا الفريدة  ؛والمعرفة وا 

2217 22
22



 - 18 - 

ة عن االستخدام السيء للخدمات التي تقدمها تلك مشكالت قانونية ناشئ
 ( 11: م2014)أحمد، . الشبكة

فجرائم اإلنترنت هي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها، 
وال يسطو على متجر، فهو جالس في بيته وال يجد  ،فالجاني ال يحمل مسدسا  

في  ويبدأ ،عناء في مجرد الضغط على زر يدخل به إلى شبكة اإلنترنت
اصطياد ضحاياه، وجرائم اإلنترنت تعددت صورها وأشكالها فلم تعد تقتصر 

بل شملت أيضا   ،فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها
)رفاعي  جرائم أخالقية مثل االختطاف واالبتزاز اإللكتروني والقتل وغيرها.

 (113: م2015وآخرون، 

اطع فيديو خاصة أو أخذت كرها  فاالبتزاز قد يكون بصور أو مق
وهي من أكثر صور االبتزاز على الشبكات االجتماعية، وقد يكون  ،وغصبا  

وقد تتم عمليات االبتزاز ،  ماليا  من خالل المساومة بنشر معلومات خطيرة
 لكتروني أو الحوارات اآلنية المختلفةعبر شبكة اإلنترنت باستخدام البريد اإل

سائل تخويف ومضايقة، وتتفق مع مثيالتها خارج على الشبكة، وتشمل ر 
في رغبة التحكم في الضحية، وتتميز عنها  الشبكة في األهداف المجسدة

فضال   ،بسهولة إخفاء هوية المجرم عالوة على سهولة االتصال عبر الشبكة
وزرع الخوف  ،عن ذلك، تستخدم شبكات التواصل االجتماعي لتهديد األفراد

د تهديد الغير واحدا  من أهم االستخدامات غير المشروعة يع إذفي نفوسهم، 
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لإلنترنت، حيث يقوم الفاعل بإرسال رسالة إلكترونية للمجني عليه تنطوي 
 (199: م2014)تريكي، . على عبارات تسبب خوفا  أو ترويعا  لمتلقيها

لكترونية اختراق جهاز الضحية أو استخدام كما تعد من الجرائم اإل
وكلمات المرور للحصول على صور  ،سسية الخاصة بالكاميراتالبرامج التج

غالبا  ما تتمحور حول رسائل نصية إلكترونية  ،وملفات خاصة بالضحية
والتهديد بكشفها ونشرها للجميع ما لم  ،وصور وفيديوهات شخصية جدا  

هذه الشروط  ،يستجب الضحية لبعض الشروط التي يضعها هؤالء المجرمون
ولكن في بعض األحيان يتمادى هؤالء المجرمون  ،مالية في أغلبها تكون

ليطلبوا أكثر من المال، وألن هذه الجرائم أكثر خصوصية نجد أن  معظم 
 ،للفضيحة الضحايا يستجيبون لهذه التهديدات خاصة في عالمنا العربي درءا  

وما تتبعه من انعكاسات قد تدخل الضحية في نفق لن يخرج منه بسهولة. 
 (م2016)أحمد، 

وقد أشار المركز الوطني العماني للسالمة المعلوماتية بهيئة تقنية 
حيث بلغت  ؛المعلومات إلى تزايد حاالت االبتزاز اإللكتروني داخل السلطنة

 م(2011) عدد حاالت االبتزاز اإللكتروني المسجلة في المركز منذ عام
وتلك ، (م(2016حالة في عام  161) ) حالة، منها ((269أكثر من 

، كما بلغت نسبة الذكور المبلغين في المركز (%45) الحاالت ما نسبته
من عدد  (%90) الوطني للسالمة المعلوماتية عن حاالت االبتزاز ما نسبته

ومن المتوقع بأن نسبة اإلناث أكثر من تلك  ،حاالت االبتزاز اإللكتروني
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النوع من  لتحفظ اإلناث عن اإلبالغ عن مثل هذا وذلك نظرا   ؛النسبة
 (م2016القضايا. )الشبيبة، 

أزمة االبتزاز اإللكتروني، خطرا  كبيرا  على الشباب والمراهقين  دعوتُ 
بالذات، وبحسب دراسة أجرتها جامعة ألبرتا األمريكية، صدرت نتائجها في 

من المتعرضين  (%23) في مجلة جاما بيدياتريكس، أن م(2015) يونيو
ون االنتحار أو يتدمرون اجتماعيا  تدريجيا ، وذكرت لالبتزاز اإللكتروني يحاول

الدراسة أن الطالب المتعرضين لهذا النوع من االبتزاز تضعف ثقتهم 
بأنفسهم، وتتراجع رغبتهم في التحصيل العلمي، ناهيك عن االكتئاب 

وذكر الباحثون في جامعة ألبرتا، أن ، واالنعزال االجتماعي، الذي يصيبهم
ربعة يتعرض لالبتزاز اإللكتروني بدرجات مختلفة. )خالد، مراهقا  من أصل أ

 (م2015

كتروني فرضت نفسها كقضية حديثة تواجه لإن مشكلة االبتزاز اإل
وتطرح أسئلة بحاجة  المجتمعات على اختالف أعراقها، وبدأت تشّكل تحديا  

إلى إجابة، فكما هو واضح ال تزال المشكلة حديثة وبحاجة إلى كشف 
، اإلجابة عن العديد من األسئلة التي ال يزال الغموض محيط بهاو  ،جوانبها

عن  فقد بذلت العديد من الدول جهودها للحد من تفاقم هذه اإلشكالية قانونيا  
طريق سن وتطوير القوانين والتشريعات الرادعة، ولكن ال تزال الجهود 

حاطة فهم وذلك حتى يتم  ،البحثية لهذه المشكلة قليلة وبحاجة لتوسع وا 
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وذلك لما لهذه القضية من انعكاسات خطيرة  ؛أبعادها وجوانبها للسيطرة عليها
 بل على األسرة والمجتمع. ،ليس فقط على الفرد فحسب

 

 مفهوم االبتزاز

يعرف االبتزاز من الناحية اللغوية وفقا  لقاموس المعاني: من مصدر 
ابتز ، هم بجفاء وقهرابتز، ابتز المال من الناس، ابتزهم، سلبهم إياه، نزعه من

 قرينه، سلبه، تكسب منه بطرق غير مشروعة، محتال يبتز جيرانه.

االبتزاز: الحصول على المال أو المنافع من شخص تحت التهديد بفضح 
 (م2010وغير ذلك. )قاموس المعاني:  ،بعض أسراره

 الفرق بين االبتزاز والرشوة:

ذي يميز االبتزاز عن يلتقي االبتزاز مع الرشوة في النهاية، لكن ال
لكونها تحقق له منفعة أو  ؛الرشوة هو أن الرشوة تدفع طواعية من مقدمها

تدفع عنه أذى، في حين ينطوي االبتزاز على استخدام التهديد باإليذاء 
الجسدي أو النفسي أو اإلضرار بالسمعة والمكانة االجتماعية بتلفيق الفضائح 

لصاق التهم ونشر األسرار  (39: م2011ح،)الصيا .وا 
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 االبتزاز اإللكرتوني

"Internet Extortion"  ّفه قاموس يعرFree Dictionary"":  بأنه
أخذ شيء من شخص بغير رضاه، أي أن يسخر مجرم اإلنترنت طاقاته 
بداعاته الرتكاب جرم سواء تعلق به شخصيا  من باب االنتقام أو تتعلق  وا 

 إذ ،وهنا يتدخل الجانب التقني ،نبأناس يدفعون له مقابل تنفيذه لما يطلبو 
تشّكل وسائل االتصال الحديثة من حاسوب وبرامج وشبكات، أدوات تنفيذ 

 (167، صم2015للجريمة اإللكترونية. )العباس، 

هو عملية تهديد وترهيب للضحية، وذلك بنشر  :االبتزاز اإللكتروني
ل دفع صور أو مواد مصورة أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقاب

أو استغالل الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح  ،مبالغ مالية
)المبتزين( كاإلفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من 

 (م2016األعمال غير القانونية. )المقبالي، 

( التهديد أو االبتزاز عبر وسائل االتصال م2015ف البريكي )كما يعرّ 
الوعيد بالشر أو زرع الخوف في النفس وذلك " :أنهالحديثة في دراسته ب

بالضغط على إرادة اإلنسان من أن  ضررا  ما سيلقاه أو سيلحق أشخاصا  أو 
أشياء له بها صله، أو هو ذلك الفعل الذي يقوم به شخص بإنذار آخر 

ويستوي هذا  ،أو بشخص أو مال غيره ،بخطر يريد إيقاعه بشخصه أو ماله
كتابة بأي عبارة من شأنها إلقاء الرعب في نفس  من شفاهية أاإلنذار سواء كا
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 .ه"زعاجه أو تخويفه من خطر قد يلحق بنفسه أو مالإالمجني عليه أو مجرد 
 (113: م2015 )البريكي،

 

 آثار االبتزاز اإللكرتوني

 اآلثار النفسية: -أوالا 

عدم الشعور باألمن النفسي كعرف مشترك عام، بمعنى آخر ال يكون  -
فرد متحررا  من مشاعر الخوف والهلع وتوقع الخطر واألذى، ويشعر ال

بعدم الطمأنينة في حاضره وغده كل هذا بسبب ما حصل له، كذلك عدم 
ألن خصوصية الفرد وأسراره  ؛يحدثهذا الشعور باألمن النفسي، و 

 وحياته بشكل عام قد تكشفت عن طريق تعرضه لالبتزاز.
وكه فيه نوع من القلق والتوتر وانعدام يكون شعوره الذي ينعكس على سل -

 الثقة في من حوله.
من اآلثار النفسية االمتناع عن استخدام الحاسب اآللي كتقنية متقدمة  -

وعدم القدرة على  ،من الفرد لشعوره بعدم الثقة وانعدام الحماية خصوصا  
 وأخذ الحق منه. ،جانيإلى الوالوصول  ،التبليغ

تجاه  لمحيطين، ويكون في العادة حساسا  كثرة الشك في اآلخرين من ا -
 من لهم خبرة بالحاسب اآللي. خصوصا   ،سلوك اآلخرين من حوله
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قد ال يستسلم الفرد بالذات للطاعة والخضوع أو االستسالم لما يحدث له  -
 ،فيلجأ بسبب شكه وحيرته إلى الرغبة في االنتقام ،لكترونيإمن ابتزاز 

قد يكون اآلخرون األبرياء ضحايا لهذا و  ،وأخذ الثأر ،واتباع هوى النفس
جرائم بالفعل االنتقامي أو قد يصدق شكه مما يزيد من تكرار الثأر 

 لكتروني.االبتزاز اإل
مثل قلة التركيز  ،قد يكون من اآلثار أعراض نفسية جسمية عقلية -

صاب الفرد بما يعرف باألمراض السيكوسوماتية التي يُ واالنتباه، وقد 
وتكون أعراضها جسدية مثل  ،مور نفسية كالقلقلى أإترجع أسبابها 

-352: م2005)العطيان،  ارتفاع ضغط الدم، قرحة، ربو، وسكر.
354) 

 

 اآلثار االجتماعية: -ثانياا 

تشعر ضحية االبتزاز االلكتروني بحقد وكراهية شديدين تجاه الجنس  -
اآلخر، فقد تؤثر حتى في عالقتها مع أفراد أسرتها وخاصة 

 .(م2017النابلسي،).الذكور
إن جريمة االبتزاز تحطم المستقبل االجتماعي للضحية، فتسبب تلك  -

الجريمة الكثير من المعاناة االجتماعية واألسرية للضحية، فإذا كانت 
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خاصة  ،إلعراض الناس عنها ،فإن فرص الزواج بها تقل ؛الضحية فتاة
 لمعرفة ذلك المحيط بقضيتها. ،المحيط القريب منها

ادة نسبة الطالق فهو أثر مباشر من اآلثار االجتماعية لجرائم أما زي -
ففي الجرائم الجنسية تكون النتيجة للفتاة فقدان عذريتها، بل قد  ،االبتزاز

 ،إذا حملت المغتصبة ،بل وقد يزيد الوضع سوءا   ،يمحي أملها بالزواج
إرادة منها في  من غيرفيكون لديها طفل من جراء اغتصاب وقع عليها 

أو تودع طفلها في الملجأ  ،لك، وقد يؤدي بها ذلك إلى إجهاض جنينهاذ
ويكون مصيره إما  ،فيصبح من أوالد الشوارع والمنحرفين ،أو الشارع

 السجن أو القتل.
أال وهو  ؛ق باآلثار االجتماعية لجريمة االبتزازأمر آخر وخطير يتعل   -

 ،وعدم زواله ،عاستمرار بقاء األثر االجتماعي على الضحية في المجتم
مما يهدد المستقبل االجتماعي للضحية، فكما هو معلوم أن الضحية 

أما المجني  ،وتنتهي آالمه وأحزانه ،المقتول في جريمة قتل تنتهي حياته
بل تظل  ،عليها في الجرائم الجنسية فال تنتهي حياتها بانتهاء الجريمة

ضيحتها بالصوت آثار الجريمة تالحقها في المجتمع الذي سمع وشاهد ف
 (146: م2010الصياح، )والصورة.
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 راءات املنهجيةجاإل

 نوع الدراسة: -أوالا 

أنها تتجه نحو وصف  إذ ،تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية
المعتقدات واالتجاهات  إلىن، كما تهتم بالتعرف نة أو موقف معي  ظاهرة معي  

والتعبير عنها  ،ومات والبياناتعن األفراد والجماعات عن طريق جمع المعل
: م2015كما  وكيفا  أو اإلثنين معا بما يوضح خصائصها وسماتها. )خليل، 

212) 

ومن هنا كانت الدراسة الوصفية هي أنسب أنوع الدراسات لهذه 
أنها تهدف إلى وصف بيانات وخصائص من هم قيد الدراسة،  إذالدراسة؛ 

لكتروني في ضوء مجموعة من إلووصف اتجاهاتهم نحو مشكلة االبتزاز ا
وتفسيرها وتصنيفها واستخالص النتائج من  ،وكيفا   وتحليلها كما   ،المتغيرات

خاللها، كما تهدف لوصف دور مهنة الخدمة االجتماعية في المجال 
لكتروني من وجهة نظر المدرسي في التعامل مع مشكلة االبتزاز اإل

ثم الخروج بمقترحات  ،تماعياتاالخصائيين االجتماعيين واالخصائيات االج
لدور الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي في الحد من مشكلة االبتزاز 

والتي يتعرض لها الطلبة في مدارس مرحلة التعليم ما بعد  ،لكترونياإل
 األساسي.
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 منهج الدراسة: -ثانياا 

من  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الذى يتم تطبيقه عمليا  
ن المسح االجتماعي طريقة إطريقة المسح االجتماعي بالعينة، حيث خالل 

)التير،  تؤدي إلى جمع بيانات حول مجتمع صغير أو مجتمع كبير
( وهو يدرس جوانب معينة من مواقف اجتماعية في منطقة 62: م1986

وهذه المواقف لها داللة اجتماعية يمكن قياسها؛ أي إنه  ،جغرافية محددة
)خليل،  وقف أو مشكلة أو جمهور ما تجاه قضية مامنهج لتحليل م

(، وهذا يتماشى مع واقع الدراسة إلى حد كبير، فهو يحقق 311: م2015
الهدف من الدراسة في معرفة مشكلة االبتزاز اإللكتروني لدى طلبة مرحلة ما 

دور الخدمة االجتماعية في المجال إلى والتعرف  ،بعد التعليم األساسي
تعامل معها، كما أن طريقة المسح االجتماعي بالعينة يمكن المدرسي في ال

، وهذا يتناسب مع مجتمع مدارس ا  تطبيقها عندما يكون مجتمع الدراسة كبير 
مرحلة ما بعد التعليم األساسي في محافظة جنوب الباطنة الذي استهدفته 

 الدراسة، لهذا اشتملت الدراسة على:

ناث( في مدارس لطلبة )الذكور واإلنة لعدد من االمسح االجتماعي بالعيّ  -1
المقيدين  ،مرحلة ما بعد التعليم األساسي في محافظة جنوب الباطنة

 (.م2018 -2017 بالدراسة خالل العام الدراسي )
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 ،نة من األخصائيين االجتماعيين واألخصائياتالمسح االجتماعي لعيّ  -2
افظة الذين يعملون في مدارس مرحلة ما بعد التعليم األساسي في مح

 (.م2018 -2017 جنوب الباطنة خالل العام الدراسي )

 جماالت الدراسة: -ثالثاا 

 : شمل المجال البشري نوعين من المبحوثين كاآلتي:المجال البشري -1
ناث( من جميع واليات محافظة جنوب نة من الطلبة )الذكور واإلعيّ  -أ

قيدين الم ،(11-12الباطنة ممن هم في مرحلة التعليم ما بعد األساسي )
بلغ عدد الطلبة في مدارس  ،(م2018 – 2017بالدراسة في العام الدراسي )

مرحلة التعليم ما بعد األساسي في محافظة جنوب الباطنة للعام الدراسي 
وقد ، وطالبة موزعين في ست واليات ا  ( طالب10948( )م2018 – 2017)

محافظة وطالبة من جميع واليات  ا  ( طالب5502اختيرت عينة مقدارها )
 جنوب الباطنة.

نة من األخصائيين االجتماعيين واألخصائيات االجتماعيات من عيّ  -ب
محافظة جنوب الباطنة في مدارس مرحلة ما بعد التعليم  اتجميع والي

وأخصائية اجتماعية، اختيرت  ا  ( أخصائي42حيث بلغ عددهم ) ؛األساسي
 ( من جميع واليات المحافظة. 14نة مقدارها )عيّ 
 ،(م2018- 2017أنجزت الدراسة في العام الدراسي ) الزمني: المجال -2

 .م23/5/2018وحتى م 5/10/2017في الفترة من  تحديدا  و 
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بقت الدراسة على مدارس مرحلة التعليم ما بعد : طُ المجال المكاني -3
  .األساسي في محافظة جنوب الباطنة

  -رابعاا 
 
 نة الدراسة:اختيار عي

مرحلة التعليم ما بعد األساسي في محافظة  اختيرت عينة الدراسة من طلبة
 ممن تعرضوا البتزاز إلكتروني. ،جنوب الباطنة

 أدوات الدراسة: -خامساا 

واإلجابة على تساؤالتها، تم جمع البيانات  ،من أجل تحقيق أهداف الدراسة
 ودليل المقابلة. ،باستخدام أداتين هما: االستبيان

 النتائج العامة للدراسة: -سادساا 

 ضين البتزاز إلكتروني:ائص الطلبة المتعر  خص -1
نة أكثر أوضحت النتائج المتعلقة بالنوع االجتماعي، أن اإلناث في العيّ  -أ

 .(%45.9( مقارنة بنسبة الذكور )54.1%من الذكور، وذلك بنسبة )
نت نتائج توزيع الطلبة حسب الفصل الدراسي، أن نسبة الطلبة في بي   -ب

، أما في الحادي عشر فكانت (%51.9الصف الثاني عشر بلغت )
 .(%48.4بنسبة )

( 17) أوضحت نتائج توزيع الطلبة حسب أعمارهم، أن الطلبة في عمر -ج
 ، والطلبة في عمر(%34.4لون أعلى نسبة وصلت إلى )سنة يمثّ 

وهي النسبة األقل، أما الطالب في  (%6.6سنة بلغت نسبتهم ) (19)
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على  (%31.1)، (%27.9سنة فكانت نسبتهم ) (17و16) عمر
 التوالي.

وقد أشارت نتائج الدراسة بناء  على نوع الجهاز الذي يمتلكه  -د
منهم يمتلكون هواتف محمولة  (%87المبحوثون، فإن ما نسبته )

بهم،  خاصا   منهم يمتلكون جهاز حاسوبا   (%24خاصة بهم، وأن )
 بهم. )آي باد( خاصا   لوحيا   منهم يمتلكون جهازا   (%20و)

في نتائج الدراسة، أن المبحوثين الذين تعرضوا  أيضا  من المالحظ  -ه
البتزاز إلكتروني في الغالب لديهم أكثر من برنامج تواصل اجتماعي، 

، (%95زت النسبة األعلى في برنامجي الوتس آب بنسبة )تركّ 
 .(%90واالنستجرام بنسبة )

أن أغلب المبحوثين يدخلون شبكة المعلومات إلى شارت النتائج أكما  -و
 .(%85طريق هواتفهم المحمولة الخاصة بنسبة ) عن

 تظهر النتائج كذلك أن أغلب المبحوثين تتوافر لديهم شبكة واي فاي -ز
"Wi-Fi" (%74لهم بنسبة وصلت إلى )ز مفتوحة بإستمرار في منا 

 نة المبحوثين.من عيّ 
نت نتائج الدراسة أن المبحوثين يقضون عدة ساعات من يومهم في بي   -ح

 ( ساعة.5.22التواصل االجتماعي بمتوسط عام بلغ ) استخدام وسائل

22 3022
22



 - 31 - 

نت النتائج أن هناك متابعة من األسرة للمبحوثين في استخدام بي   -ط
، أما األسر التي ال (%53وهو ما يشكل ) ،اإلنترنت والهاتف المحمول

 .(%47تتابع أبناءها وصلت إلى نسبة )
وثين لديهم من المبح (%66أن ما نسبته )إلى شارت نتائج الدراسة أ -ي

أصدقاء من الجنس اآلخر في شبكات التواصل االجتماعي الخاصة 
وهي النسبة األعلى مقارنة بالذين ال يضيفون أصدقاء من الجنس  ،بهم
والذين بلغوا نسبة  ،خر في شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بهماآل
(34%). 

فقد  ،اعيق بهوية المبحوثين في شبكات التواصل االجتمأما فيما يتعل   -ك
فون بهويتهم من المبحوثين يعر   (%54نت نتائج الدراسة أن نسبة )ي  ب  

الحقيقية ألصدقائهم في شبكات التواصل االجتماعي، في حين أن 
 منهم ال يعرفون بهويتهم الحقيقية. (46%)

، بأن المبحوثين تعرفوا على المبتز عن طريق تظهر النتائج أيضا   -ل
الجتماعي الخاصة بهم بنسبة إضافتهم في شبكة التواصل ا

وهي النسبة األعلى، أما عن طريق زمالئهم، وترددهم  (،39.3%)
 ،المستمر على شبكات التواصل االجتماعي فقد شكال نسبة متساوية

 .(%25.4وصلت إلى )
هو من  (%81.15كما بينت النتائج، بأن المبتز وبنسبة تصل إلى ) -م

 ثين استجابوا لهذا التواصل.وأن المبحو  ،بدأ بالتواصل مع المبحوثين
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وحول ثقة المبحوثين بالمبتز قبل االبتزاز أشارت نتائج الدراسة بأن  -ن
، أما الذين ال يثقون (%47نسبة الطلبة الذين يثقون بالممبتز بلغت )

 .(%53بالمبتز فكانوا )
قوا النسبة األعلى من المبحوثين لم يتعل   إلى أن أيضا   تائجأشارت الن -س

، في الجانب اآلخر ما نسبته (%68وجاء ذلك بنسبة ) ،بتزبالم عاطفيا  
 بالمبتز. من المبحوثين تعلقوا عاطفيا   (32%)

وعن وسيلة تعرض المبحوثين لالبتزاز االلكتروني، فإن النتائج  -ع
تعرضوا لالبتزاز عن طريق الهاتف،  (%91ن ما نسبته )أوضحت أ

اآلي )لوحي تعرضوا لالبتزاز عن طريق الجهاز ال (%6.6وبنسبة )
 تعرضوا لالبتزاز عن طريق جهاز الحاسوب. (%2.5، وبنسبة )(باد

ومن المالحظ من نتائج الدراسة، أن نسبة تعرض الطلبة لالبتزاز  -ف
وهي النسبة  (،%65.6لكتروني في برنامج االنستجرام وصلت إلى )اإل

في برنامج الواتس من تعرض لالبتزاز اإللكتروني ها نسبة يتل ،األعلى
 .(%19.7بنسبة )آب 

لكتروني ال أشارت النتائج إلى أن الطلبة الذين تعرضوا لالبتزاز اإل -ص
 (.%58.2وذلك بنسبة ) ،وال تربطهم به أية صلة ،يعرفون المبتز

منهم تعرضوا لمبتزين من  (%50نة المبحوثين أي )كما أن نصف عيّ  -ق
إقامة  لمكان شارت إليه نتائج الدراسة تبعا  ألما  وفقا   ،داخل السلطنة
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وذلك  ،منهم من الجنسية العمانية (%80.33المبتز، وأن ما نسبته )
 لجنسية المبتز. كما أشارت إليه نتائج الدراسة وفقا  

، أن عمر المبتز في إجابات المبحوثين ونستخلص من النتائج أيضا   -ر
منهم ال  (%38.5كانوا أكبر من المبحوثين، وأن ) (%41.8وبنسبة )

 تز أكبر أو أصغر منهم.يعرفون إن كان المب
أوضحت نتائج الدراسة كذلك، أن المستوى التعليمي للمبتز أكثر ما  -ش

من  (%40.2، وبنسبة )(%41.8تركز في دبلوم التعليم العام بنسبة )
 إجابات المبحوثين ال يعرفون المستوى التعليمي للمبتز.

به مع قة بنوعية الحساب الذي كان المبتز يتواصل أما النتائج المتعل   -ت
منهم  (%64.8شارت الدراسة إلى أن ما نسبته )أالمبحوثين، فقد 
وبيانات غير صحيحة، في المقابل  ،مستعارا   وهميا   يستخدمون اسما  

 .(%35.2وبيانات حقيقية كانوا بنسبة ) أولئك الذين يستخدمون اسما  
قة بهدف المبحوثين في البداية من كما تشير نتائج الدراسة المتعل   -ث

منهم كان هدفهم  (%38.5أن نسبة )إلى لهم مع المبتز، تواص
كان هدفهم بناء عالقة عاطفية، بينما  (%25.4التعارف، ونسبة )

 .(%1.6نسبة الرغبة في الزواج أدنى األهداف بنسبة ) كانت
لمدة تواصل المبحوثين مع المبتز، أن ما  نت نتائج الدراسة وفقا  بي   -خ

الشهر، وأن  علىالمبتز لمدة تزيد  منهم تواصلوا مع (%36.1نسبته )
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منهم تواصلوا  (%26.2منهم تواصلوا لمدة شهر، بينما ) (28.7%)
 ألقل من شهر مع المبتز.

فقد  ،لكترونيوعن معرفة األسرة بمشكلة تعرض المبحوثين لالبتزاز اإل -ذ
منهم علمت أسرهم بمشكلة تعرضهم  (%52أشارت النتائج أن )

لم تعلم أسرهم بوقوعهم في هذه  (%48بة )لكتروني، وبنسلالبتزاز اإل
 المشكلة.

 هدف المبتز ومطالبه واألدوات التي استخدمها البتزاز المبحوثين: -2
 قة بهدف المبتز من ابتزاز المبحوثين:النتائج المتعل   -أ

أن "هدف الحصول على إلى قة بهذا الجانب تشير نتائج الدراسة المتعل  
هدف "الجنس وممارسة الرذيلة"، ثم هدف  ل الهدف األول، تالهالمال" يشك  

لت في فإن األهداف األخرى التي تمث   ،في المقابل "االنتقام" من المبحوثين،
"تشويه السمعة"، و"عدم رغبة المبتز في إنهاء عالقته بالمبحوث"، باإلضافة 

هدف "استخدامهم في إجراء عمليات غير قانونية" جاءت أقل هذه إلى 
 األهداف.

 قة بمطالب المبتز من المبحوثين:المتعل   النتائج -ب
طلب  أنقة بمطالب المبتز من المبحوثين، نت نتائج الدراسة المتعل  بي  

"المبالغ النقدية" أولى هذه الطلبات، تاله طلب "اللقاء"، ثم طلب "ممارسة 
الرذيلة"، ثم "طلب بيانات ومعلومات شخصية عن المبحوثين"، ليأتي "الزواج" 

 " أقل طلبات المبتز من المبحوثين.و"الهدايا
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 بتزاز التي استخدمت البتزاز المبحوثين:قة بأدوات االالنتائج المتعل   -ج
توضح نتائج الدراسة أن "اسم المبحوث وبياناته الشخصية" هي األداة 

البتزاز المبحوثين، تلتها "بعض أسرار المبحوثين"، أما أقل  األكثر استخداما  
لت في فكانت "فيديو خاص بالمبحوثين"، وأخرى تمث   ستخداما  اهذه األدوات 

و"اقتحام البيت  ،"تهكير الحساب والهاتف"، باإلضافة إلى "تلفيق الشائعات"
 رساله إلى المبحوث للتهديد به".ا  وتصوير فنائه و 

 ردة فعل المبحوثين من مطالب المبتز وكيفية تصرفهم: -3
خاص يثقون بهم أشارت نتائج الدراسة أن "لجوء المبحوثين ألش

لمساعدتهم" كانت ردة الفعل األولى، تلتها "إلغاء الحساب والبريد 
اإللكتروني"، أما "إبالغ األهل" فجاءت ردة الفعل الثالثة، تلتها "تهديد 

خصائي/ــة االجتماعي/ــة"، إلى األوفي المقابل فإن "اللجوء  المبتز".
لمبتز" كانت أدنى ردات و"االتصال بالخط الساخن"، و"االستجابة لمطالب ا

 الفعل.

 لكتروني على الطلبة:قة بآثار االبتزاز اإل نتائج الدراسة المتعل   -4
 لكتروني على الطلبة:قة باآلثار االجتماعية لالبتزاز اإل النتائج المتعل   -أ

أشارت نتائج الدراسة إلى أن استجابات المبحوثين كانت مرتفعة في 
وعدم الرغبة في مخالطة "، "اجتماعية عزلة بالميل إلى"الشعور  العبارات:
والشعور بأن الجميع يرمقهم بنظرات االتهام"، باإلضافة إلى "تجنب "، "الناس

التجمعات العائلية وعدم حضور المناسبات". بينما كانت استجاباتهم متدنية 
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سرتي أصبحت ال تقدرني أمن الفضيحة"، " خوفا   ؛نحو "رفض الزواج مستقبال  
"، باإلضافة إلى "فقدان أغلب األصدقاء بعدما عرفوا تماما  وال تعيرني اه

 بموضوع االبتزاز".

 لكتروني على الطلبة:النتائج المتعلقة باآلثار النفسية لالبتزاز اإل  -ب
أشارت نتائج الدراسة إلى أن االستجابات كانت مرتفعة في "عدم 
الشعور بالثقة من اآلخرين خاصة في وسائل التواصل االجتماعي"، 

"الشعور بالخوف والقلق خاصة من المستقبل". بينما كانت استجاباتهم و
نتحار"، و"مالحقة الكوابيس المزعجة لهم أثناء إلى االمنخفضة نحو "الميول 

 النوم".

 لكتروني على الطلبة:قة باآلثار الصحية لالبتزاز اإل النتائج المتعل   -ج
بة باألرق وقلة أوضحت نتائج الدراسة أن استجابات الطلبة نحو "اإلصا
بينما أظهرت ، النوم"، و"معاناة المبحوثين من الصداع المستمر"، كان مرتفعا  

نحو "االغماء عليهم ونقلهم إلى لمستشفى"، و"الشعور بخمول وضعف  تدنيا  
 عام".

 لكتروني على الطلبة:قة باآلثار الدراسية لالبتزاز اإل نتائج الدراسة المتعل    -د
لكتروني على الطلبة أن اآلثار الدراسية لالبتزاز اإل نت نتائج الدراسةي  ب  

هدار الكثير من الوقت في التواصل مع المبتز"، و"فقدان إنحو "  كان مرتفعا  
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إلى في "تم تحويلي  التركيز في المذاكرة والدراسة". بينما أظهرت تدنيا  
 خصائي/ــة االجتماعي/ــة"، و"التغيب لعدة أيام عن المدرسة".األ

قة بمدى وعي الطلبة بالقوانين والتشريعات الدراسة المتعل   نتائج -5
 م المبتز:الجزائية التي تجر  

نت نتائج الدراسة أن مستوى وعي الطلبة تجاه القوانين والتشريعات بي  
أظهروا استجابات  إذ ،لكتروني كان مرتفعا  قة باالبتزاز اإلالجزائية المتعل  

على المبتزين"، "الثقة بقدرة الجهات  مرتفعة نحو "ضرورة تشديد العقوبة
المختصة في حالة التعرض البتزاز إلكتروني"، و"التشريعات التي وضعتها 

لكتروني". في الجهة المقابلة السلطنة كافية للحماية من مشكلة االبتزاز اإل
أظهرت النتائج استجابات الطلبة المنخفضة في "المعرفة بالخط الساخن 

لكتروني"، و"المعرفة بالجهات المختصة التي من اإل عن االبتزاز لإلبالغ
لكتروني"، "والمعرفة بمدة اإل الممكن االستعانة بها عند التعرض لالبتزاز

 لكتروني".العقوبة المتعلقة بمشكلة االبتزاز اإل

قة بجهود المدرسة في التوعية بمشكلة نتائج الدراسة المتعل   -6
 لكتروني:االبتزاز اإل 

راسة أن جهود المدرسة في التوعية بمشكلة االبتزاز أوضحت نتائج الد
"المدرسة  زت استجابات المبحوثين نحوحيث ترك   ؛لكتروني كانت جيدةاإل

لكتروني، المدرسة تسهم في التقليل من تعرض الطلبة لمشكلة االبتزاز اإل
وانخفضت  ،لكتروني"تؤدي الدور التوعوي المناسب بمشكلة االبتزاز اإل
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ألخصائي/ــة االجتماعي/ــة فور الوقوع ضحية إلى احو "اللجوء استجابتهم ن
في يد المبتزين، وقيام األخصائي/ــة االجتماعي/ــة بالمساعدة للخروج من 

 لكتروني بطريقة سليمة".مشكلة االبتزاز اإل

 

 مقرتحات وتوصيات الدراسة

عداد إل ؛وهيئة تقنية المعلومات ،واالدعاء ،تشكيل لجنة من وزارة التربية -1
 ،وكيفية التصرف عند التعرض لالبتزاز ،ب توعوي عن طرق الوقايةكتي  

 وخاصة الصفوف من عاشر فأعلى. ،ويتم توزيعه على طالب المدارس
 ،تحديد جهة واحدة مختصة بالنظر في اإلبالغ عن حاالت االبتزاز -2

 هو الحال عدة جهات تتعامل مع الموضوع. وليس كما
ن لالبتزاز أو أهاليهم هو و ناشد به المتعرضالمطلب االجتماعي الذي ي -3

 اشتراط الحضور الشخصي، أو حضور ولي األمر.من غير  تلقي البالغ
وتكليف  ،لمية مع عرض مرئي من الجهات ذات العالقةيتجهيز مادة ف -4

األخصائي االجتماعي بعرضه على الطالب في حصص إرشادية 
 بالمدارس.

 .سهموا في توعية األهاليان حتى يُ توعية مجالس اآلباء واألمهات واألعي -5
خوف على السمعة لألسرة أو مسألة الالجهات الضبطية  أن تتفهمال بد  -6

 التعاطي مع القضايا.  الفرد في
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 املراجع
 :املراجع العربية*

 الكتب: -أوال  
(. اإلرشاد المدرسي: دار م2009أبو أسعد، أحمد عبداللطيف. ) (1

 المسيرة.
جرائم السب العلني عبر اإلنترنت:  (.م2014أحمد، خالد حسين. ) (2

 الهيئة المصرية العامة للكتاب.
(: المركز الوطني لإلحصاء م2016) إحصاءات التعليم المدرسي. (3

 والمعلومات.
 نظرياتها – خصائصها – (. المراهقة مطالبهام2016البادي، سعود. ) (4

 مشكالتها. األردن: دار وائل للنشر والتوزيع. -مظاهرها -
(. نظريات علم الجريمة، المدخل م2013) ذياب وآخرون.البداينة،  (5

 والتقييم والتطبيقات. عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.
(. نظرية علم الجريمة. عمان: دار م2013) البداينة، ذياب وآخرون. (6

 الفكر ناشرون وموزعون.
(. مقدمة في مبادئ وأسس البحث م1986التير، مصطفى عمر. ) (7

 لجماهيرية.االجتماعي: الدار ا
(. االتجاهات الحديثة في الخدمة م2010الدسوقي، ماهر. ) (8

 االجتماعية: المكتب الجامعي الحديث.
(. جناح األحداث المشكلة والسبب. الكويت: م1985الدوري، عدنان. ) (9

 منشورات ذات السالسل.
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(. علم االجتماع الجنائي. عمان: م2009السمري، عدلي محمود. ) (10
 التوزيع والطباعة.دار المسيرة للنشر و 

-(. بحوث ندوة االبتزاز: المفهومم2011الصياح، علي عبداهلل. ) (11
 العالج. الرياض: مركز باحثات لدراسة المرأة. -األسباب

(. جرائم تكنولوجيا المعلومات رؤية م2012) الطائي، جعفر حسن. (12
 جديدة للجريمة الحديثة. عمان: دار البداية ناشرون وموزعون.

(. جنوح الشباب المعاصر ومشكالته. م2004لرحمن. )العيسوي، عبدا (13
 بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.

(. المراهقة والمراهق. بيروت: دار م2005) العيسوي، عبدالرحمن. (14
 النهضة العربية.

(. نظريات علم الجريمة. عمان: دار م2013الوريكات، عايد عواد. ) (15
 وائل للنشر والتوزيع.

(. علم نفس النمو. الكويت: دار م1983بهادر، سعدية محمد. ) (16
 البحوث العلمية.

(. الخدمة االجتماعية المدرسية: مكتبة م1982حسن، محمد نجيب. ) (17
 األنجلو المصرية.

(. المدخل إلى الخدمة االجتماعية. عمان: دار م2015حمزة، أحمد. ) (18
 المسيرة للنشر والتوزيع.

أسس  - (. البحث في الخدمة االجتماعيةم2015خليل، منى. ) (19
 : المكتب الجامعي الحديث.اإلسكندريةمنهجية وتطبيقات عملية. 

(. اإلرشاد المدرسي بين النظرية م2007دبور، عبداللطيف. ) (20
 والتطبيق: دار الفكر.
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(. هاوية االنحراف والجريمة على م2015) عادل وآخرون. رفاعي، (21
 شبكة اإلنترنت. القاهرة: دار الفكر العربي.

(. في بيتنا مراهق متطرف دينيا، دراسة نفسية م2006سالم، زينب. ) (22
 للدوافع وكيفية الوقاية. القاهرة: مركز الكتاب للنشر.

(. الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية م2005) سليمان،  وآخرون. (23
مع الفرد واألسرة. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

 والتوزيع.
ية المراهقة. األردن: دار المسيرة (. سيكيولوجم2009شريم، رغدة. ) (24

 للنشر والتوزيع.
(. المراهقة والعناية بالمراهقين. عمان: م2013عبداهلل، محمد محمود. ) (25

 دار غيداء للنشر والتوزيع.
(. الخدمة االجتماعية في المجال م2007عفيفي، عبدالخالق. ) (26

 المدرسي. مصر: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.
(. الخدمة االجتماعية مهنة إنسانية رائدة م2014لق. )عفيفي، عبدالخا (27

 من النشأة إلى المستجدات المعاصرة: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.
(. الخدمة االجتماعية المدرسية. اإلسكندرية: م1989غباري، محمد. ) (28

 المكتب الجامعي الحديث.
 (. االبتزاز العاطفي: مكتبة جرير.م2015) فورورد، سوزان. (29
جرام الجنسي: دار الجامعة (. اإلم2008بيه، نسرين عبدالحميد. )ن (30

 الجديد.
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 الدراسات العلمية: -ثانيا  
(. المسؤولية الجزائية عن إساءة م2015البريكي، زكريا خميس. ) (1

استخدام وسائل االتصال الحديثة. سلطنة عمان: جامعة السلطان 
 قابوس.

ة المرتبطة باالستخدامات (. التهديدات األمنيم2014) حسان. ،تريكي (2
السيئة لشبكات التواصل االجتماعي. الجزائر: مجلة الحقوق والعلوم 

 جامعة زيان عاشور بالجلفة. - اإلنسانية
(. التحقيق في الجريمة المعلوماتية. م2010البلوشي، محمد علي. ) (3

 سلطنة عمان: جامعة السلطان قابوس.
 - يمة االبتزاز(. االحتساب على جر م2010الحصين، سلطان. ) (4

بحوث ندوة الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها. السعودية: 
 الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(. دور هيئة األمر بالمعروف والنهي عن م2011الحميدي، هشام. ) (5
المنكر في الحد من جرائم االبتزاز ضد الفتيات في المملكة العربية 

المملكة العربية السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم  سعودية.ال
 األمنية.

(. الدليل اإللكتروني إلثبات جرائم نظم م2015الحوسني، سالم. ) (6
 المعلومات: جامعة محمد األول.

(. تأثير العمالة الوافدة على تزايد م2015الدوحاني، عبدالحميد سالم. ) (7
 ي. األردن: جامعة مؤتة.معدالت الجريمة في المجتمع العمان

(. جريمة ابتزاز النساء ودور جهاز م2009الشمري، فالح محمد. ) (8
الحسبة في مكافحتها. رسالة ماجستير غير منشورة. األردن: جامعة 

 مؤتة.
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(. الجريمة اإللكترونية نتاج أجهزة ومواقع م2015) العباس، بومامي. (9
تماعية: مركز جيل تواصل اجتماعي. مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالج

 البحث العلمي.
دراسة  - (. جرائم الحاسب اآلليم2005العطيان، تركي محمد. ) (10

نفسية تحليلية. مجلة البحوث القانونية واالقتصادية: كلية الحقوق 
 جامعة المنصورة.

(. اآلثار االجتماعية والنفسية م2013) آل علي، فوزية عبداهلل. (11
 .اجتماعيةارات: مجلة شؤون على الشباب في دولة االم لإلنترنت

دراسة تأصيلية  - (. تجريم ابتزاز النساءم2012العميرة، محمد. ) (12
 تطبيقية. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

(. االحتساب على جريمة المرأة. م2011المحرج، زينب عبدالعزيز. ) (13
روف والنهي المملكة العربية السعودية: الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمع

 عن المنكر.
(. التحرش الجنسي في الجامعات: م2017النابلسي، هناء حسني. ) (14

 أسبابه وتداعياته. األردن: مجلة دراسات. العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
(. دور األخصائي االجتماعي في مواجهة م2006، حمود. )يالنوفل (15

ى طالب المشكالت السلوكية في المجال المدرسي: دراسة مطبقة عل
 ( بمحافظة مسقط: جامعة السلطان قابوس.7-9الصفوف من )

(. التفسير االجتماعي لمشكلة جنوح م1986محمد، هادي صالح. ) (16
 األحداث. العراق: آداب الرافدين.
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 المقاالت العلمية: -ثالثا  
(. بعض المؤسسات التربوية وأثرها في م2005) أبو عراد، صالح علي. (1

 . السعودية: مجلة بيادر.تربية الفرد والمجتمع
(. الفضائيات واإلنترنت مسؤولية مشتركة م2008) حسن، محمد صديق. (2

 تجاه أطفالنا وشبابنا. قطر: مجلة التربية.
المشكلة والحل.  -(. االختالط المعاصرم2010شعيب، السيد علي. ) (3

 الكويت. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: مجلة الوعي اإلسالمي.
 مراجع اإللكترونية:ال -رابعا  
ابتزاز جنسي. تم االسترداد من ويكيبيديا الموسوعة الحرة. استرجع من:  (1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D
8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D
9%86%D8%B3%D9%8A  

 .(م2017 ،أغسطس 21) :بتاريخ
بالغ لدى الجهات المعنية. تم االسترداد من ناث يتحفظن عن اإلاإل (2

    جريدة الشبيبة:
http://www.shabiba.com/article/158976   

 .(م2017 ،أكتوبر 14بتاريخ: )
لكتروني للمراهقين والشباب. يفتح ملف االبتزاز اإل 24الشيماء خالد.  (3

 الخبر بين لحظة وضحاها: 24تم االسترداد من موقع 
http://24.ae/article/199001/24 

 .(م2017 ،نوفمبر 9بتاريخ: )
سباب والعالج. تم فهوم، األالعيد، نوال عبدالعزيز. االبتزاز: الم (4

 االسترداد من موقع نوال عبدالعزيز:
http://nawalaleid.com/cnt/lib/768  

 .(م2017 أغسطس، 5بتاريخ: )
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موقع االجتماعية. (. االختالط وآثاره م2014) زنجير، محمد رفعت. (5
 ع من موقع:األلوكة االجتماعية. استرج

http://www.alukah.net/social/0/80341  
 .(2017سبتمبر 13بتاريخ: )

لكتروني: كيف تتجنبه؟ وماذا تفعل صالح خليفة المقبالي. االبتزاز اإل (6
 إذا وقعت ضحية له؟ تم االسترداد من موقع مجلة أثير:

https://goo.gl/xgfaYa    
 (.م2017 ،أغسطس 4) بتاريخ:

(. مفهوم الفراغ العاطفي عند المراهقين م2017) عبدالناصر، رهام. (7
 :وطريقة عالجه. المرسال. استرجع موقع

https://www.almrsal.com/post/547217 
 .(م2017 ،يونيو 25)بتاريخ:      

  :اإللكترونية، هيئة تقنية المعلومات قانون المعامالت (8
 http://www.ita.gov.om 

 (.م2018، فبراير17 االطالع: ) تاريخ     
لكتروني جريمة سالحها الخوف من محمد مرسي. االبتزاز اإل (9

مارات العربية المتحدة. تم االستيراد من موقع الفضيحة. الشارقة، اإل
 جريدة االتحاد:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=4090&y=2017  

 .(م2017 ،يناير 21بتاريخ: )
مدثر النور أحمد. االبتزاز الجنسي اإللكتروني، المراهقين هم األكثر  (10

 اإللكترونية: Ara Geekاستهدافا. تم االسترداد من مجلة 
  https://goo.gl/r46k2E  

 (.م2017 ،أكتوبر 30بتاريخ: )
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ذة عن المركز. تم االستيراد من موقع المركز الوطني للسالمة نب (11
  المعلوماتية:

https://cert.gov.om/about_arabic.aspx     
 (.م2018 ،فبراير 30بتاريخ: )

 
ضد االبتزاز  وزيرة التربية والتعليم تدشن الحملة الوطنية معا   (12

 لكتروني. تم االسترداد من موقع جريدة الوطن:اإل
 http://alwatan.com/details/151042  

 (.م2017 ،نوفمبر 10بتاريخ: )
13) 

Sedra spano.). Stages of Adolescent Development, Facts 
and findings. N Y: A collaboration of Cornell University, 
University of Rochester, and the New York State Center 
for School Safety . 

           http://www.actforyouth.net/resources:تم االسترداد من
 املراجع األجنبية:*

1) A, Abbasi, Hesam b Pour, Amin Rezvani (2015), 
Victimization and its Role in Shaping Extortion, 
and Social -Procedia, Research. Science Social and 
Management in Issues Contemporary In Behavioral 
Sciences 27 January 2015 172:309-316. 

2) Ibrahim Suleman. (2016). Social and contextual 
taxonomy of cybercrime: Socioeconomic theory of 
Nigerian cybercriminals: Elsevier. 

3) QING LI. (2006). Cyberbullying in Schools- A 
Research of Gender Differences. Canada: Faculty 
of Education, University of Calgary. 
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 مىن بنت سعيد الشكيلية  /الدكتورة
 استشاري ورئيس قسم الطب النفسي لألطفال واملراهقني 

 مبستشفى املسرة
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 آثار االبتزاز اإللكرتوني
 علـى الصحـة النفسيـة لألطفـال

 
 الدكتورة/ مىن بنت سعيد الشكيلية*

  مبستشفى املسرةلألطفال واملراهقني استشاري طب نفسي
 

 :املقدمة
عد أحد وجوه تنامى االهتمام بشبكات التواصل االجتماعي، التي تُ 

الذي أفرزته الثورة التقنية والمعلوماتية الهائلة التي اجتاحت  ،اإلعالم الجديد

العالم، وألقت بظاللها وآثارها على جميع مستخدمي تلك الشبكات، وذلك 

ذكية، وقدرة شبكات التواصل االجتماعي على بفضل سهولة اقتناء الهواتف ال

بهار المستخدمين بتعدد مزاياها، وخصائصها، األمر الذي  ،طي المسافات وا 

 .يمثل عامال  لجذب األطفال لهذا العالم المحفوف بالمخاطر

اتجهت الجهود البحثية في العقود األخيرة نحو دراسة ومن هذا المنطلق 

على الصحة النفسية لألطفال، وكيفية انعكاسات استخدام تلك الشبكات 

التصدي لها، والعمل على وضع حدود وأطر صحية عامة للحد أو التقليل 

 من مخاطر استخدامها.

التي ظهرت في الواقع  ،عد االبتزاز اإللكتروني أحد الجرائم السيبرانيةويُ 

االفتراضي نتاج استخدام شبكات التواصل االجتماعي، وسهولة الولوج لتلك 
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حيث يتم تهديد وترهيب الضحايا  ؛شبكات، وتبادل الصور والمعلوماتال

بنشر بيانات وصور ووثائق سرية وشخصية، من أجل إخضاع الضحية لدفع 

مبلغ من المال أو القيام بأعمال منافية لألخالق، وكلها تمثل صورا  من 

لقول شكال االستغالل غير اإلنساني التي يعاقب عليها القانون، ومن نافلة اأ

على الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات الحكومية والمدنية إنه 

إال أن  ؛بهدف رفع الوعي بهذه الجريمة، وتعزيز القوانين التي تتصدى لها

 نسب الضحايا الواقعين في شرك هذه الجريمة في ارتفاع!
زاز كبيرا  من الحاالت التي تقع ضحية لالبت ا  وتجسد فئة األطفال جزء

وتتجرع تبعاته النفسية، وذلك بسبب عناصر الجذب التي تتمتع  ،اإللكتروني

بها شبكات التواصل االجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى لكون هذه الفئة 

ليس لديها النضج العاطفي واالنفعالي الكافي الذي يجعلها قادرة على اتخاذ 

 القرارات الصائبة، واكتشاف نوايا المبتزين وغاياتهم.
ومن هذا المنطلق عكف الكثير من الباحثين المختصين بالصحة 

لكتروني على األطفال، بهدف النفسية على دراسة اآلثار النفسية لالبتزاز اإل

الوصول إلى نتائج ذات إسهامات فكرية، وأطر عامة تمكنهم من فهم طبيعة 

 بغية الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها.  ؛العالقة بين جميع األطراف
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 :شبكات التواصل االجتماعي

في أعقاب الثورة المعلوماتية التي اجتاحت العالم، والتطور التكنولوجي 

والتقني الذي جعل من الهواتف الذكية أدوات إعالمية صغيرة سهلة 

وقادرة على جعل كل أخبار العالم بين يديك، هذه الثورة  ،االستخدام

ئة اتصالية جديدة، مكونة من المعلوماتية أحدثت متغيرات كبرى، وصنعت بي

 عدد من السياقات والمسارات والتحوالت التي ألقت بظاللها على المتلقي.

منظومة  :ويعرف الباحثون شبكات التواصل االجتماعي على أنها

مكونة من الشبكات اإللكترونية التي ظهرت على شبكة المعلومات العالمية 

طبيعة العصر المعرفي التي جاءت نتيجة وحاجة لم(، 2004)في عام 

والعولمة، والتالقح الفكري بين مختلف أطراف الدول وشعوبها، ولتلبي حاجة 

واآلراء مع  ،ووجهات النظر ،والثقافات ،وتبادل الخبرات ،األفراد في التعارف

قد يتشاركون في الميول والهوايات  ،مستخدمين من مختلف أقطار العالم

 واالهتمامات.
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 رتونياالبتزاز اإللك

 مفهومه وأنواعه
كلمة مشتقة من المصدر  :االبتزاز في اللغة في معجم لسان العرب  

الثالثي بزز، أي بز الشيء بمعنى سلبه، وابتززت الشيء أي سلبته، والسلب 

 .هو األخذ بالقوة بدون وجه حق

محاولة لسلب إرادة وحرية شخص ما  :يقصد بهفأما االبتزاز اصطالحا  

األذى النفسي والجسدي به، لتحقيق غايات مادية أو غير من خالل إلحاق 

 أخالقية.

ظهرت العديد من المفاهيم التي عكست مجموعة من اأُلطر قد و 

التي تختلف باختالف المجاالت الُمفسرة لمعنى االبتزاز، وفيما يلي  ،الفكرية

 :(198: 2016نقدم عدد من التعريفات )العنزي، 

ينطوي  ،أي فعل يقوم به شخص أنه: زازمن التعريفات الفقهية لالبت

وال عبرة بنوع  ،أو كتابة شفهية ،على تهديد شخص آخر بأي صورة كانت

مثل إثارة  ،دام أنها تؤدي إلى التأثير في نفس المجني عليه ما ،عبارة التهديد

 الخوف والفزع حيال خطر لم يقع بعد.

لى مجموعة كما يطلق االبتزاز على كل فعل يتم من خالله الحصول ع

وغيرها من البيانات الخاصة حول  ،من المعلومات أو الوثائق أو الصور
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التي يتم ، والصفحات التفاعلية ،المجني عليه من خالل الوسائل اإللكترونية

والتشهير به، وذلك عبر  ،توظيفها لتهديد المجني عليه بافتضاح أمره

 و الجاني.بهدف تحقيق مآرب المبتز أ ؛استخدام وسائل إلكترونية

 أنواع االبتزاز:
 يشتمل االبتزاز على عدة تصنيفات، وفيما يلي ندرج أبرز تصنيفاته:

فرض سيطرة  علىوينطوي االبتزاز العاطفي االبتزاز العاطفي:  -1

 ؛عاطفية على الضحية، من خالل موقف أو كلمات يقوم بها المبتز

بغرض التسبب بالحرج والخجل للضحية، ووضعها في إطار تحمل 

 مسؤولية خطأ لم يرتكبه.

قصد به محاولة أخذ المال أو الحصول على يُ االبتزاز المادي:  -2

 واستغالل ضعفها. ،مكاسب مادية بإكراه الضحية على الدفع

ويتسم هذا النوع بتوظيف الوسائل اإللكترونية االبتزاز اإللكتروني:  -3

لة الستغالل واستمالة الضحية، ومن ثم تهديدها بنشر المقاطع المسج

إما لتحقيق  ،أو الصور أو المعلومات السرية الخاصة بالضحية

 أهداف مادية أو غير أخالقية.
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 :األطفال واالبتزاز اإللكرتوني

بالرغم من المساعي الدؤوبة للمجتمع الدولي، وارتفاع الوعي بأهمية 

جرائم اإللكترونية، وفي هذا لإال أنهم األكثر عرضة ل ؛حماية حقوق األطفال

ار ظهرت العديد من االتفاقيات والمعاهدات التي تتطلب اتخاذ التدابير اإلط

الالزمة لحماية الطفل من مختلف أشكال العنف واألذى الجسدي والنفسي، 

و اإلهمال أو االستغالل، وهو ما نصت عليه بنود أومن سوء المعاملة 

 م 1989ر نوفمب 20 في التي تم إقرارها ،اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل

(، وتم التحذير من اإليذاء المتكرر للطفل من جراء استخدام 19المادة )

التقنيات المعلوماتية الحديثة التي تستدرج الطفل للوقوع في فخ النشاط 

 الجنسي.

 :الدوافع وراء االبتزاز اإللكرتوني
تتباين الدوافع والغايات وراء االبتزاز اإللكتروني من شخص آلخر، 

 (Xingan)، 2017نسرد أبرز الدوافع النفسية وفيما يلي 
 وذلك بفضل وجود تدفق في المعلومات في  ،سهولة عملية االبتزاز

وعلى شبكات التواصل االجتماعي، يدفع  ،المواقع اإللكترونية

ومن حق الجميع  ،عتقاد بأن هذه المعلومات متاحةلالالمستخدمين 
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لمستخدمين الحصول عليها، وفي المقابل ضعف اهتمام بعض ا

 مما يجعلهم معرضين لخطر انتهاك الخصوصية. ،بحماية معلوماتهم

  شعور المبتز باإلحباط والنقص وخلل في عالقاته االجتماعية، يدفعه

للبحث عن تعويض ذلك عبر التسلل لحياة اآلخرين، ومحاولة التفوق 

عليهم من خالل سلبهم بالقوة، وعلى الرغم من كون هذا المبتز يعاني 

إال أنه في بعض األحيان يكون  ،ضعف في التكيف االجتماعيمن 

واستخدام المواقع والشبكات  ،لديه مهارة عالية في التقنيات الحديثة

 مما يؤهله لتوظيف تلك المهارة ضد اآلخرين، وابتزازهم. ،اإللكترونية

 والتحايل من وراء األجهزة اإللكترونية،  ،سهولة إخفاء هوية المبتز

 اإللكتروني. االبتزازيسهم في ارتفاع أعداد جرائم األمر الذي 

 خر، أو االبتزاز دوافع جنسية تتمثل في رغبته بالتحرش بالجنس اآل

 بهدف االعتداء الجنسي.

 مثل  ،بل تأثر المبتز بمرض اضطراب نفسي ،قد ال يكون دافع

 ،وغير قانونية ،االكتئاب، مما يدفع الجاني للقيام بسلوكيات مضطربة

 آلخرين.ويبتز ا
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 :أسباب وقوع األطفال ضحية لالبتزاز اإللكرتوني
نشأة األطفال في بيئة مفككة أسريا ، يدفع األطفال نحو شبكات   -1

الذين يحاولون اللعب  ،التواصل االجتماعي، والوقوع ضحية للمبتزين

 وشغل الفراغ العاطفي لديهم. ،بعواطف األطفال

 على األطفال. إهمال الوالدين، وضعف الرقابة األسرية -2

السماح لألطفال باستخدام شبكات التواصل االجتماعي لفترات طويلة،  -3

 دون التعرف على تفاصيل المواقع والصفحات التفاعلية التي يدخلونها.

وكيفية  ،غياب الوعي لدى األهل والطفل بمفهوم االبتزاز اإللكتروني -4

 والتعامل مع المبتزين. ،مواجهته

والخطوات الواجب اتباعها عند  ،لقانونيةضعف الوعي باإلجراءات ا -5

 وقوع الطفل ضحية لالبتزاز اإللكتروني.

 :اآلثار النفسية لالبتزاز اإللكرتوني على الطفل
وفقا  لقدرته على  يتوقف حجم اآلثار النفسية التي يتعرض لها الطفل

التعامل مع االبتزاز، ونوع االبتزاز الذي تعرض له، والمدة التي خضع فيها 

ن الطفل الذي حظي بالدعم النفسي والرعاية واالحتواء إذه الجريمة، حيث له

من الوالدين يكون أكثر قدرة على تخطي تلك اآلثار النفسية، والمضي في 

 حياته، وطّي هذه التجربة المريرة.
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البتزاز اإللكتروني إلى مجموعة من ضحايا اتعرض األطفال يوعادة ما 

لهذا التي تصاحبهم في مرحلة التعرض  المشاعر واالنفعاالت السلبية

إذا لم يتم معالجتها  ،لفترات طويلة من حياتهممعهم والتي قد تستمر ، بتزازاال

 .بالطريقة المناسبة
تبيان ألبرز اآلثار النفسية المترتبة على وقوع األطفال  أتيوفيما ي

 ضحية لجريمة االبتزاز اإللكتروني:
 :لتوترالشعور بالقلق المستمر والخوف وا -

وذلك بسبب التهديد الذي تعرض له من المبتز، والخوف من مواجهة 

الوالدين واألهل والمجتمع، والشعور بالتوتر من انكشاف هذه القصة، 

وما سيترتب عليها، ومن هنا يقع الطفل في دوامة من الصراع  ،ومآالتها

 هتوازنالذي قد يؤدي إلى تراجع نمط حياته االجتماعية، واختالل  ،الداخلي

 النفسي.

 :فقدان الثقة بنفسه وباآلخرين -

مما يجعل تقديره  ،يؤدي االبتزاز اإللكتروني لكسر ثقة الطفل بنفسه

ويشعر بالذنب تجاه وقوعه ضحية  ،يلوم نفسه من ثملذاته منخفض، و 

إلى جانب عدم  ،في هذا الخطأ هلالبتزاز، وينظر إلى نفسه بدونية لوقوع

لثقة مع اآلخرين، فيتحول الجميع في نظره إلى قدرته على بناء جسر من ا
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يدخل في حالة من العزلة  من ثمأشخاص يهددون أمنه واستقراره، و 

 االجتماعية، وتنقطع الروابط االجتماعية مع األهل واألصدقاء.

  :تغير سلبي ملموس وواضح في سلوك الطفل -

ل من وتأتي هذه التغييرات السلبية نتاج الصدمة التي تعرض لها الطف

حول الطفل من اجتماعي قد يتجراء االبتزاز اإللكتروني، على سبيل المثال: 

محب لألصدقاء واللعب إلى انطوائي، ُيفضل العزلة، واالبتعاد عن اآلخرين، 

 تغيبه عن المدرسة. يكثرتراجع مستواه الدراسي، و يو 

 :االكتئاب -

ه هو أحد االضطرابات النفسية التي قد يصاب بها الطفل، وتجعل

أو يرفض الطعام، وفي بعض األحيان قد  ،يرفض التواصل مع اآلخرين

 يكون خطر على نفسه.من ثم يؤدي هذا االضطراب إلى محاولة االنتحار، و 

  :الغضب والرغبة في االنتقام من الجاني أو المبتز -

 أو الجاني من االنتقام في والرغبة قد ينتاب الطفل حالة من الغضب

ل إلى مبتز إلكتروني ليشبع الرغبة في االنتقام، وليطفئ قد يتحو المبتز، كما 

 ؛جذوة الغضب من خالل النيل من أطفال آخرين، وتعريضهم لنفس المعاناة

ألنه قد يجد أن تعرضه لالبتزاز موقف غير عادل، ويجب أن يشعر اآلخرين 

 بما تعرض له.

 

22 5822
22



 - 59 - 

 :طرائق العالج واحللول
نفسي للخروج من اآلثار النفسية تختلف قدرة األطفال في تقبل العالج ال

التي خلفها االبتزاز اإللكتروني وفقا  لمجموعة من العوامل، أولها مدى رغبة 

وطلب المساعدة النفسية  ،الضحية في الخروج من هذه الحالة النفسية

الالزمة، والفترة التي تعرض فيها الطفل من المبتز، وهل كان االبتزاز على 

عايش معها أم أنها أمور أخالقية قد تالحق موضوعات بسيطة يمكن الت

 الطفل وتطارده مدى الحياة.

ويقوم الطبيب بعمل التقييم النفسي للطفل الذي يتعرض لالبتزاز، ومن 

ثم يتم وضع خطة عالجية تختلف باختالف الحاالت، وباختالف 

 االضطرابات النفسية التي يعاني منها الطفل، وتقبله أو رفضه للعالج.

 :لوقاية األطفال من االبتزاز اإللكرتوني مقرتحات
تمثل الوقاية الحل الناجع للتصدي لهذه الجريمة، والحل األمثل للحد 

منها، وفيما يلي بعض المقترحات التي قد تسهم في حماية األطفال من 

 الوقوع في خطر االبتزاز اإللكتروني:

احتواء رفع وعي الوالدين، وحثهم على مد جسور الثقة واأللفة عبر  -

األطفال، وتوطيد العالقة بين الوالدين وأطفالهم من أجل صنع رابط نفسي 
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قوي بين كال الطرفين، مما قد يحمي الطفل من الوقوع في شرك االبتزاز 

 اإللكتروني.

رفع وعي األطفال بهذه الجريمة، وتعريفهم باإلجراءات والخطوات الواجب  -

 اتباعها في حال تعرضهم لها.

ألطفال بدخول مواقع التواصل االجتماعية إال بعد أن يكون عدم السماح ل -

وكيفية  ،الطفل لديه الوعي والنضج الكافي لفهم تبعات ومخاطر هذه المواقع

 التصدي لها.

بدخول  لهإذا وصل الطفل للوعي الكافي، البد من تقنين الوقت المسموح  -

ل ضحية لهذه في وقوع الطف ا  التي قد تكون سبب ،هذه المواقع اإللكترونية

 الجريمة.

لتعريفهم بمخاطر  ؛تقديم الندوات والمحاضرات لطالب وطالبات المدارس -

لصنع حاجز نفسي  ؛االبتزاز اإللكتروني، والتبعات القانونية المترتبة عليها

 يردع الطالب أو الطالبة من الخوض في غمار هذه الجريمة.

 

 عـراجـامل
 بيروت. ،ار صادرد ،لسان العرب م،1993 ،ابن منظور محمد -

المجلة  ،الحماية الجنائية للمجني عليه من االبتزاز م،2016العنزي،  -

 الرياض. ،70عدد  ،33مجلد  ،العربية للدراسات األمنية
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  اجلرمية اإللكرتونية يف
ُ
 مانيالقانون الع

 
 سعيد بن حممد املقبايل*الدكتور/ 

 مساعد املدعي العام                                    
 

 املقدمة:
)أفرادا   منذ أن دخلت تقنية المعلومات إلى حياتنا اليومية قدمت لنا

ورفاهية، ومؤسسات(، خدمات عظيمة جعلت من حياتنا أكثر سهولة 

لى الحد الذي ال نستطيع معه تصور إ وثيقا   تقنية ارتباطا  وارتبطت بنا هذه ال

 .حياتنا من غير مخرجات تقنية المعلومات

 ؛غير أنه ورغم الصورة المشرقة التي تظهر بها تقنية المعلومات أمامنا

يحمل لمجتمعاتنا كثيرا  من الويالت التي قد ال  ،إال أنها تخفي جانبا  مظلما  

 .يدركها الكافة

التقنية التي يخترعها الصالحون من أبناء المجتمع لخدمة فمخرجات 

وخدمــــــة  ،مجتمعاتهم، سّخرها المجرمون في تنفيذ مخططاتهم اإلجراميــــة

مصالحهــــــم الشخصية، دونما اكتراث لما قد يسببه ذلك من أضرار على 

من من خالل االستخدام غير المشروع ألنظمة المجتمع واالقتصاد واأل

اسب اآللي، والشبكة الدولية للمعلومات في ظاهرة أطلق عليها مصطلح الح

ونسعى في ورقة العمل هذه إلى استعراض مشكلة ، الجريمة اإللكترونية
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مانية في إيجاد الحلول المناسبة ودور التشريعات العُ  ،الجريمة اإللكترونية

ى النتائج لها، والمشكالت التي تعوق التحقيق فيها في إطار عملي يعتمد عل

 المبحث) المتحصلة من التحقيقات التي أجريت في الجرائم اإللكترونية

 المختصة ، ثم ُنتبع ذلك بالتعرض لجريمة االبتزاز اإللكتروني، والجهة(األول

 فيها، والعقوبات المقررة لها، وآثارها )المبحث الثاني(. بالتحقيق

 

 املبحث األول

 اجلرمية اإللكرتونية

 

 اجلرمية اإللكرتونية: تعريف -أوالا 
تعد ماهية الجريمة اإللكترونية أولى المشكالت التي تثور عند طرح هذا 

إال أن  ؛الموضوع، ذلك أنه ورغم أن هذه الظاهرة ليست وليدة التو واللحظة

المالحظ أنه ومنذ ظهورها لم تستطع القوانين والمؤسسات القانونية االتفاق 

الذي يسهل سن التشريعات والقوانين على تعريف محدد لها على النحو 

 لمكافحتها، والحد من خطرها وضررها.

)نشاط  :فيراها جانب من المتخصصين في هذا النوع من الجرائم بأنها 

إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب اآللي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
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 ّدم تعريفا  لكن هذه الفكرة ال تق؛ (1)كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل اإلجرامي(

للجريمة اإللكترونية بقدر ما هو بيان لألسلوب الذي ترتكب به أو المحل 

 الذي تقع عليه. 

وفي محاولة أخرى تم تقسيم تعريفات الجريمة اإللكترونية إلى ثالثة 

أنواع: األول: التعريفات المتمركزة حول وسيلة االرتكاب، ومثال ذلك تعريفها 

ر المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسب )كل أشكال السلوك غي :بأنها

اآللي(، أما النوع الثاني فهي التعريفات المتمركزة حول الصور التي تقع بها 

)نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير  :الجريمة، ومثال ذلك تعريفها بأنها

أو حذف، أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب اآللي أو التي 

ه(، أما النوع الثالث فهي التعريفات المرتبطة بتوفر المعرفة تحول عن طريق

 )أي جريمة يكون متطلبا   :بتقنية المعلومات، ومثال ذلك تعريفها بأنها

وعلى أي ، (2)القترافها أن تتوفر لدى فاعلها معرفة بتقنية الحاسب اآللي(
                                      

التحقيق في جرائم الحاسب اآللي، بحوث مؤتمر القانون  :محمد األمين البشري( 1)
المجلد الثالث، الطبعة  ،ة، جامعة اإلمارات العربية المتحدم2000مايو  3-1 ،يوتروالكمب
 .1036ص ،الثالثة

أصول التحقيق الجنائي الفني، بحوث  -الجرائم المعلوماتية  :هشام محمد فريد رستم (2)
المجلد  ،ة، جامعة اإلمارات العربية المتحدم2000مايو  3-1 ،مؤتمر القانون والكمبيوتر

 .405ص ،اني، الطبعة الثالثةالث
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 حال فإن هذه التعريفات ليست بأفضل من التعريف السابق؛ ذلك أنها لم

 -كما أسلفنا  -بل اهتمت  ،تتعرض لبيان ماهية الجريمة اإللكترونية

باألسلوب الذي ترتكب به أو المحل الذي تقع عليه أو صفة من صفات 

المجرم، كمن ُيعّرف جريمة القتل بأنها الجريمة التي ترتكب باستخدام السالح 

 الناري.

رائم الكمبيوتر، أقرت وزارة العدل األمريكية تصنيفا  لج م2000وفي عام 

وذلك في مجال إنفاذ قانون الكمبيوتر الفيدرالي لدى كل من: مكاتب 

التحقيقات الفيدرالية، والخدمة السرية األمريكية، وخدمة الجمارك، ومكتب 

 : وهذه التصنيفات هيمكافحة الكحول والتبغ والمخدرات واألسلحة النارية، 

 السطو على بيانات الكمبيوتر. -

 ة السر.االتجار بكلم -

 .حقوق الطبع )األفالم، البرامج، التسجيل الصوتي( -

 سرقة األسرار التجارية باستخدام الكمبيوتر. -

 توزيع العالمات التجارية باستخدام الكمبيوتر. -

 تزوير العملة باستخدام الكمبيوتر. -

 الصور الجنسية الفاضحة، واستغالل األطفال. -
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 االحتيال بواسطة شبكة اإلنترنت. -

 نترنت.طريق شبكة اإل اإلزعاج عن -

 نترنت.تهديدات القنابل بواسطة شبكة اإل -

وغسل األموال  ،االتجار بالمتفجرات أو األسلحة النارية أو المخدرات -

 . (1)نترنتعبر شبكة اإل

وقد أشارت األمم المتحدة في مدونتها بشأن الجريمة المعلوماتية الصادرة 

علوماتية والعناصر المكونة إلى الخالف في شأن تعريف الجريمة الم أخيرا  

، رغم االتفاق لها؛ وهو السبب في عدم التوصل لتعريف متفق عليه دوليا  

 .(2)على تفشي هذه الظاهرة وزيادتها بمعدالت عالمية عالية

إال  ؛ومع تسليمنا التام بصعوبة وضع تعريف محدد للجريمة اإللكترونية

ر القوانين التي تكافح هذه أن ذلك ال يجب أن يكون مبررا  للتباطؤ في إصدا

وعلى أي حال يمكن ، الظاهرة طالما أمكن تحديد العناصر الرئيسية لها

القول إجماال  إن الجريمة اإللكترونية تشمل الجرائم التي تقع باستخدام وسائل 

                                      
مكافحة جرائــم الكمبـــيوتر واإلنـترنت في القـانون العـربي  :عبد الفتاح بيومي حجــازي (1)

 .42ص م، 2009طبعة  ،النموذجي، المصرية للطباعة والتجليد
 .43مرجع سابق، ص :بد الفتاح بيومي حجازيع (2)
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كما تشمل أيضا  الجرائم  ،والجرائم التي تقع على بطاقات االئتمان ،االتصال

والجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة  ،لحاسب اآلليالتي ترتكب باستخدام ا

 المعلومات الدولية )اإلنترنت(.

 

 املـصـالـح احملميــة: -ثانياا 
تتميز الجريمة اإللكترونية باختالف المحل الذي تقع عليه، أو بمعنى 

آخر باختالف المصالح التي يحميها القانون، فإذا ما أخذت الجريمة 

، فإنها بذلك تصيب بالضرر في بطاقة ائتمان مثال  اإللكترونية شكل تزوير 

األصلي الذي تم سحب األموال منه بالبطاقة البنكي صاحب الحساب 

المزورة، وفي الوقت نفسه فإنها تقوض الثقة في التعامل مع بطاقات 

أو قد يكون القصد من استخدام الحاسب اآللي وشبكة المعلومات ، االئتمان

وأرى من وجهة نظري ، رار بمحتويات جهاز آخرفي ارتكاب الجريمة اإلض

 المتواضعة أنه يمكن تحديد المصالح المحمية في الجرائم اإللكترونية كاآلتي:
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 أجهـــزة الحاسـب اآللي وملحقاتهـــا: -1

تنقسم مكونات  

الحاسب اآللي 

بطبيعتها الى نوعين: 

وهي  ،األول مادي

المكونات الصلبة 

 لجهاز الحاسب اآللي

(hard wear)وهي البرامج التي يعمل من خاللها جهاز  ،، والثاني معنوي

، ويكون االعتداء عليها بإرسال البرامج الضارة (soft wear)الحاسب اآللي 

كالديدان والفيروسات التي تؤدي إلى إتالف جهاز الحاسب اآللي نفسه أو 

ص من األجهزة الملحقة به أو أي من البرامج الموجودة فيه أو االنتقا

 (wannacrypt)م ظهر ما يعرف بهجوم 12/5/2017تاريخ  كفاءتها، ففي

 لكتروني موزعة علىإ( ألف جهاز 230) استهدف ما يقارب ،أو )وانا كراي(

 ؛المالفدية من وكان الهدف من الهجوم هو الحصول على ، ة( دول99)

( دوالر مقابل 300حيث يطلب المعتدي من صاحب الجهاز تحويل مبلغ )
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 وظهرت في العام نفسه اعتداءات مماثلة مثل فراج عن الجهاز،اإل

(ExPetrg)  (1)عمال والصناعةضرار بقطاع األلى االإأدت.  

 األنظمة اإللكترونية والشبكات: -2

وتشمل الشبكات التي تربط األجهزة فيما بينها والمواقع اإللكترونية، أو 

ومات اإللكترونية التي لكتروني، كما تشمل نظم المعلومات المنظالبريد اإل

 تضعها المؤسسات والهيئات لخدمة مصالحها، وتقديم خدماتها للجمهور.

ويتخذ االعتداء على نظم المعلومات والشبكات شكل االختراق أو  

كالفيروسات  ؛الدخول غير المشروع، أو إرسال البرامج، أو الرسائل المدمرة

 والديدان.

أحد أهم الشخصيات التي  (كيفن ميتنيكKevin  Mitnick )وُيعد 

عرفت في مجال اختراق الشبكات في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية، فقد 

لى الحد الذي جعل من المحققين يقولون بأنه قادر باتصال إبلغت خطورته 

 الخطر الحقيقي. ةهاتفي واحد على جعل البالد في مواج

 االت في عاموبدأ نشاط كيفين اإلجرامي في اختراق شبكات االتص 

م( 1983عندما قام وزمالؤه باختراق شبكات الهاتف، وفي عام ) م(1981)
                                      

لكتروني الرسمي لكاسبر على الموقع اإلبر سكي الب( منشور تقرير صادر عن )كاس (1)
 :سكاي

https://ics-cert.kaspersky.com/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/KL-
ICS-CERT-H1-2017-report-en.pdf 
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حاوالته اختراق شبكة البنتاجون، وبعدها بسنوات قليلة متم ضبطه مرة أخرى ل

( TWR)حسابات شركة الخاص ب تم ضبطه لمحاولته العبث بالكمبيوتر

قل كيفين مرة م( اعت1997) المتخصصة في الصناعات الحربية، وفي العام

أخرى بعد سرقته اآلالف من الملفات من جهاز أحد أشهر الخبراء في 

وتم  ،الشبكات والمستشار في مكتب التحقيقات الفيدرالية ويدعى )شيمورا(

 م(. 2000) يداعه السجن حتى عامإ

كان كيفين ميتنيك بمنزلة الظاهرة في عالم اختراق الشبكات، وتمت 

تالف الشبكات، وحكم عليه باإلضافة إدانته بتهم تتعلق باالخ لى إتراق وا 

السجن بعقوبات غريبة، مثل العالج من إدمان االختراق، أو منعه من مغادرة 

المدينة، ومنعه من التعامل مع أي جهاز حاسب آلي، وكتب الكثيرون عن 

ذكائه وقدراته في اختراق الشبكات والتخفي عن المحققين، وألف مجموعة من 

 (1)رته في عالم االختراقاتالكتب عن خب

 

                                      
 ألف كيفين ميتنيك مجموعة من الكتب عن تجربته في عالم االختراق منها: (1)

 The art of the deception, 2001.                               
 The hardeare haking, 2004.                                                              
 The Art of Intrusion, 2005.  
 Ghost in the wires, 2011. 
 The Art of invisiblity, 2017. 
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 المعلومات والبيانات: -3
تشّكل المعلومات والبيانات ثروة حقيقية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، 

البيانات والمعلومات قائمة أكبر مجال حيث تتربع الشركات العاملة في 
 .(1)م(2018)م الشركات في العالم في عا

 

 الصينية (tesnet)وقية لشركة تجاوزت القيمة الس :وعلى سبيل المثال
كثر من خمسمائة مليار أ( wechat)مالكة تطبيق التواصل االجتماعي 

 .(2)ذاتها ة السوقية لفيس بوك الذي بلغ القيمةيموتفوقت على الق ،دوالر
نظر إلى البيانات والمعلومات على أنها الوقود الحقيقي للذكاء ويُ 

 لمستقبل. وعصب االقتصاد العالمي في ا ،االصطناعي
ونظرا  ألهمية البيانات الشخصية  ،وفي تحول جديد في هذه الساحة

 ،م( ثمانية معايير2018وروبي في مايو من عام )فرض االتحاد األ ،بالذات

                                      
 )1( David High, The Annual Report On The World Most Valuable 

Brands, Brand Finance, 2018.                                                                                        
 )2( www.businessinsider.com/chinese-tech-giant-tencent-has-surpassed-

facebook-in-market-value-2017-11                                                 
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يتوجب على المواقع اإللكترونية االلتزام بها حال رغبتها في العمل في دول 
 :(1)وهي ،وروبياالتحاد األ

 التوعية واالتصاالت.  1

على الموظفين االحاطة 

بالقواعد والتواصل معهم حول 

 اسباب جمع البيانات

 تحليل البيانات الشخصية. 2

تحليل جميع البيانات 

الحساسة التي يتم تخزينها 

 ومعالجتها  

 مراجعة االجراءات. 3

وضع قائمة ثابتة بسياسة 

الخصوصية، ومراجعتها بشكل 

 منتظم

 حقوق الدخول. 4

الدخول وضع قائمة بحقوق 

التي تمنح والتغييرات التي تطرأ 

 عليها 

 موافقة العميل. 5

التأكد من الحصول على 

 موافقة العميل على معالجة بياناته 

 مخالفات البيانات. 6

وضع اجراءات لمواجهة 

 االعتداء على البيانات

 تقييم االثر. 7

تحمل تقدير أثار حماية 

  البيانات

تعيين متخصصين لحماية  8

 نات.البيا

تحديد مدى الحاجة لتعيين 

 متخصصين لحمية البيانات 

                                      
فإن معظم البلدان العربية ال تزال قوانينها الخاصة بحماية  ؛أما على المستوى العربي (1)

ن ولبنان وقطر، وفي باستثناء البحري ،البيانات الشخصية عبارة عن مشاريع لم تصدر بعد
 ن قانون حماية البيانات الشخصية ال يزال مشروعا .إمان فسلطنة عُ 
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كان نوعها، )شخصية، أو  ويسعى المجرمون للحصول على البيانات أيا  

تجارية، أو عسكرية، أو بيانات مالية(، ويكون االعتداء عليها إما بسرقتها 

وتسخيرها لخدمة جرائم أخرى أو ابتزاز أصحابها لحملهم على القيام بأفعال 

و أمحددة، كما يكون االعتداء عليها بحذفها أو تغييرها و االمتناع عن أفعال أ

 اعتراضها أو التنصت عليها، أو جمعها ألغراض إرهابية أو بما يشكل انتهاكا  

 للحياة الخاصة.

م( نشرت قناة سي إن إن اإلخبارية في 2016وفي نوفمبر من عام )

اصنة تمكنوا مرتين من أن قر  (cnn.com-mony)صفحتها على اإلنترنت 

من خالل ثغرة في الموقع  (1)(adult friend finder) اختراق موقع التعارف

( مليون 412) مما مكنهم من االستيالء على بيانات شخصية لما يقارب

 حساب، ثم ابتزاز أصحاب تلك الحسابات للحصول على المال.

 مستخدم الحاسب اآللي: -4

مليون ضحية لجرائم اإلنترنت يوميا ، لى وجود ما يقارب إتشير األرقام 

( ضحية كل ساعة، وغالبا  ما يكون مستخدم الحاسب اآللي 50000) أي

وذلك عبر تزوير  لكتروني أو تصيد المعلومات،لجرائم االحتيال اإل هدفا  

                                      
 (cnnمنشور على الموقع الرسمي لقناة )خبر  (1)

https://money.cnn.com/2016/11/14/technology/adult-friend-finder- 
hack/index.html                                                                   
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مواقع البنوك والمؤسسات المصرفية، باإلضافة إلى جرائم االستغالل الجنسي 

 اض إرهابية.لألطفال، أو التجنيد ألغر 

فراط إال أنه ومع اإل

الشديد في استخدام 

وسائل تقنية 

المعلومات، وبشكل 

لعاب األ خاص

اإللكترونية، ظهر 

لعاب التي الكثير من األ

قناعه بإتيان أفعال ليست ا  و  ،تتمكن من السيطرة على تفكير وعقل المستخدم

بة بوكيمون"، لى المنازل بحثا  عن "بوكيمون" في" لعإمثل الدخول  ،معتادة

ليس ذلك فحسب فقد امتد خطر الجريمة اإللكترونية إلى حياة المستخدم، إذ 

سجلت حاالت قتل وانتحار المستخدم من خالل تأثير األلعاب اإللكترونية 

   يه.عل

 اإلنتاج األدبي والمعرفي: -5

يمكن أن يكون القصد من الجريمة هو سرقة المصنفات األدبية أو 

والمحمية بقوانين الملكية  ،من نتاج الفكر اإلنسانياألفكار التي تكون 

 الفكرية، أو قرصنة البرمجيات.
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 :(1)سمات المجرم في الجرائم اإللكترونية*

يتميز المجرم في الجرائم اإللكترونية بعدة سمات تميزه عن المجرم 

 ومنها: ،التقليدي

 .ميرتكب غالبا  إال هذه النوع من الجرائفهو ال  ،أنه مجرم متخصص -1

أنه مجرم عائد للجريمة، إذ غالبا  ما يعود المجرم في هذا النوع من  -2

الجرائم الى ارتكاب جريمة من النوع ذاته، معتمدا  في ذلك على اجتناب 

 لى الوصول إليه.إالزالت التي أدت 

أنه مجرم محترف، ذلك أنه ال يسهل للمستخدم العادي لجهاز  -3

ع اإللكترونية، أو التجسس على الكمبيوتر ارتكاب جرائم اختراق المواق

المعلومات، فضال  عن أن مجرد ارتكاب الجريمة اإللكترونية من غير ترك 

أي أثر يدل على الجاني أمر يتطلب خبرة في مجال الحاسب اآللي وتقنية 

 المعلومات.

لكترونية أي إأنه مجرم غير عنيف، فال يتطلب ارتكاب جريمة  -4

 مد على الجهد العقلي.عنف أو طاقة جسدية، بقدر ما يعت

                                      
 .83مرجع سابق، ص :عبد الفتاح بيومي حجازي (1)
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الوضع االجتماعي ونظرة المجتمع إلية، حيث ينظر المجتمع إلى  -5

الذي  ،مجرم المعلومات نظرة المعجب بذكائه على عكس المجرم التقليدي

 ينظر إليه المجتمع نظرة السخط المقترنة بالرغبة في نبذه من المجتمع.

  -ثالثاا 
ُ
ع الع

ِّ
شر

ُ
 رتونية:ماني من اجلرائم اإللكموقف امل

واآلثار  ،رغم الظهور المبكر للجريمة اإللكترونية في مجتمعاتنا العربية

إال أن المتأمل في النظم القانونية والتشريعات في الدول  ؛السلبية التي تخلفها

 العربية يجدها لم تضع حال  صارما  لمكافحتها.

 وفي السلطنة سعى الُمشر ع العماني إلى مكافحة هذه الجريمة بشكل

مرحلي، حيث بدأ بإفراد فصل خاص بجرائم الحاسب اآللي في الباب السابع 

بموجب المرسوم السلطاني  ،)الفصل الثاني مكرر( وهو ،من قانون الجزاء

 ( الذي جرم فيه المشر ع:72/2001رقم )

 .للمعلومات أو البياناتالمشروع االلتقاط غير  -1

 الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب اآللي. -2

 التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات. -3

على حقهم في االحتفاظ انتهاك خصوصيات الغير، أو التعدي  -4

 بأسرارهم.

 تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أيا  كان شكلها. -5

 إتالف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات. -6
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عادة استخدامها. -7  جمع المعلومات والبيانات وا 

 تسريب المعلومات والبيانات. -8

 التعدي على برامج الحاسب اآللي سواء بالتعديل أم االصطناع. -9

نشر واستخدام برامج الحاسب اآللي بما يشك ل انتهاكا  لقوانين  -10

 حقوق الملكية واإلسرار التجارية.

لى سنتين، والغرامة إلى السجن من ثالثة أشهر إوفرض عقوبة تصل  

ين، كما جّرم: االستيالء   من مائة إلى خمسمائة لاير أو بإحدى هاتين العقوبت

والحصول على نحو غير مشروع على البيانات التي تخص الغير، والتي 

تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرمجة 

وبغرامة من مائة  ،وعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين ،للبيانات

 لاير إلى خمسمائة أو بإحداهن. 

 ،الُمشر ع في هذا الفصل أيضا  جريمة تزوير بطاقات االئتمان وتناول  

واستخدام البطاقات المزورة، وقبول الدفع ببطاقة مزورة، وعاقب عليها 

 وبغرامة تصل إلى ألف لاير.  ،بالسجن حتى خمس سنوات

وفي مجال االتصاالت جّرم الُمشر ع بموجب قانون تنظيم االتصاالت   

( استخدام نظم االتصاالت إلرسال 30/2002لطاني )الصادر بالمرسوم الس

أي رسالة غير صحيحة أو التسبب باإلضرار بسالمة أي شخص أو بكفاءة 

أي خدمة، واستخدام وسائل االتصاالت في غير األحوال المرخص بها من 
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هيئة تنظيم االتصاالت، أو في حاالت تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له 

مات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو بقصد الحصول على معلو 

المرسل إليه، إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك األجهزة أو من ينوب 

عنهم غير مصرح له من الهيئة ألسباب تشغيلية بالحصول على تلك 

فشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو  المعلومات،  وا 

 هسواء من جهت ،لت إلى علمه بسبب هذه الوسائلالمرسل إليه تكون قد وص

 أو من جهة أي شخص آخر.

كما جّرم إرسال رسائل مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة باستخدام 

ويمتد إثم هذه الجريمة إلى األشخاص الطبيعيين  ،وسائل االتصاالت

أي إذا حرضوا على نشر  ،والمعنويين الذين يديرون المواقع اإللكترونية

رسائل مخالفة للنظام العام واآلداب العامة أو وافقوا على ذلك أو ساعدوا 

 ،وعاقب عليها بالسجن مدة ال تزيد على سنة ،عليه بعمل إيجابي أو سلبي

 وبغرامة ال تزيد على ألف لاير أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

ول ونظرا  ألن السلطنة تسعى إلى مواكبة التطور التقني الذي تشهده د

حالل المعامالت اإللكترونية  العالم حاليا  في مجال الحكومات اإللكترونية، وا 

بأن  ،ماني ذلك قانونيا  الُمشر ع العُ  محل المعامالت الورقية التقليدية، فقد أطر

لتنظيم المعامالت اإللكترونية بموجب المرسوم السلطاني  خاصا   أفرد قانونا  

انون بحسب طبيعته ينظم العالقات (، ورغم أن هذا الق69/2008رقم  )
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إال أنه تضمن جرائم وعقوبات على عمليات االستخدام غير  ؛اإللكترونية

 المشروع لمنظومات الحاسب اآللي، واستخدام تلك المنظومات من غير

( 52حيث نص في المادة ) ؛الحصول على الترخيص من الجهة المختصة

 لاير على: (5000على عقوبة السجن حتى سنتين، وغرامة )

  .ضعاف البرامجإأي تعديل غير مرخص بقصد  -

  .نترنتلية أو مواقع اإلاختراق الحاسبات اآل -

 العبث بالتوقيعات اإللكترونية. -

 .كشف مفاتيح التشفير -

 االستخدام غير المشروع لمفاتيح التشفير المتعّلقة بالغير. -

 اختراق واعتراض المعلومات المشفرة. -

لكترونية غير إبمعلومات تزويد إنشاء أو نشر شهادات أو  -

 صحيحة.

 كشف البيانات السرية. -

 ممارسة نشاط من غير ترخيص. -

لكتروني نشاء التوقيع اإلإاالستخدام غير المشروع ألدوات  -

 المتعلق بالغير.

 لى حاسب بقصد ارتكاب جريمة. إالدخول  -

 .تزوير السجالت اإللكترونية -
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( لاير 1500ة، وغرامة )( على عقوبة السجن سن53كما نص في المادة )

على: صناعة أو حيازة أو الحصول على نظام معلومات أو برنامج إلنشاء 

لكتروني من غير موافقة صاحبه، ورفض تسليم مفتاح التشفير إلى إتوقيع 

 الموظف المختص، ورفض تقديم التسهيالت للسلطة المختصة للتفتيش.

لُمشر ع العماني في وفي مجال حماية نتاج الفكر اإلنساني، فقد جرم ا

( من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على أفعال 52المادة )

ى ــعل التعدي على تلك الحقوق، إذا وقعت باستخدام الحاسب اآللي أو

 نترنت(.الشبكة العالميــة للمعلومــات )اإل

اتية فقد تم إنشاء المركز الوطني للسالمة المعلوم ؛لهذه الجهود وامتدادا  

الذي يقدم خدمات الدعم لجهات البحث  ،التابعة لهيئة تقنية المعلومات

حيث يقوم المركز بفحص ما يحال  ؛والتحري والتحقيق في الجرائم اإللكترونية

عطاء النتائج التي تتوخاها  إليه من جهات البحث والتحري والتحقيق، وا 

دإالجهة الطالبة، إضافة  ة لخدمات االتصال لى ما تقّدمة الشركات المزو 

 ،واإلنترنت من معلومات حول مستخدمي اإلنترنت وشبكات الهاتف المتحرك

 والتي تكون موضوعا  ألي جريمة.

العماني هذه الجهود بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية  الُمشر ع وقد توج

 (.21/2011وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ) ،المعلومات
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ي من خالل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وسعى الُمشر ع العمان

ومعالجة الكثير من المشكالت  ،لى سد معظم أوجه القصور في هذا الجانبإ

 وذلك من خالل اآلتي: ،التي تواجه مكافحة هذا النوع من الجرائم

  :تعريف المصطلحات -أ

ات تقنية المعلومات، والبيان ماني في هذا القانون:عّرف الُمشر ع العُ 

والمعلومات اإللكترونية، والبيانات والمعلومات اإللكترونية الحكومية، ووسيلة 

لكتروني، والبرنامج والموقع اإل ،والشبكة المعلوماتية ،تقنية المعلومات

والتقاط المعلومات،  ،المعلوماتي، والنظام المعلوماتي، ومزود الخدمة

 ومحتوى المعلومات، والمواد اإلباحية.

م ذلك لم يعّرف جريمة تقنية المعلومات، بل اكتفى باإلشارة إال أنه رغ

 لى أن جرائم تقنية المعلومات هي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.       إ

تجريم التعدي على سالمة وسرية وتوفر البيانات والمعلومات اإللكترونية  -ب

 وذلك بتجريم:

ية والنظم المعلوماتية كلها لى المواقع اإللكترونإالدخول غير المشروع  -

 أو جزء منها، والبقاء فيها بعد علمه بواقعة الدخول غير المشروع.

باستخدام وسائل  لعمدي دون وجه حقاالتغيير والتعديل واإلتالف  -

المعلومات بيانات أو معلومات فحص أو تشخيص أو عالج أو  تقنية

 رعاية طبية.
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ومات أو بيانات الدخول غير المشروع بقصد الحصول على معل -

 إلكترونية حكومية. 

الدخول غير المشروع إلى أي موقع إلكتروني بقصد تغيير تصميمه،  -

 ، أو شغل عنوانه.ئهتعديله، أو إتالفه، أو إلغاأو 

اعتراض البيانات أو المعلومات عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل  -

 يها.   تقنية المعلومات، أو قطع بثها، أو استقبالها، أو تنصت عل

يقاف أي نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية إ -

 المعلومات، أو تعطيلها.

لى خدمات مزود الخدمة، أو الدخول إعاقة أو تعطيل حق الوصول إ -

 إلى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات. 

المعلومات في تجـــــريــم استخــــــدام الشبكــــة المعلوماتية ووسائل تقنية  -ج

إنتاج أو حيازة أو بيع وشراء أو استيراد أو توزيع أو عرض أو إتاحة برامج 

أو مكيفة ألغراض ارتكاب جرائم تقنية مصممة أو أدوات أو أجهزة 

 المعلومات.

 تجريم التزوير واالحتيال المعلوماتي. -د

 إذ جرم القانون: ،جرائم المحتوى الموجود في شبكات المعلومات -ه

 خدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات في التعامل مع است

 المواد اإلباحية.
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 في الحض على  استخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات

 الفجور أو الدعارة.

 .التعدي على حرمة الحياة الخاصة 

  المقامرة اإللكترونية، واإلخالل باآلداب العامة أو الترويج لبرامج

 مخصصة لذلك.

 لكتروني.تهديد واالبتزاز اإلال 

  استخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات في المساس بالقيم

 الدينية أو النظام العام.

 .اإلرهاب اإللكتروني 

 .غسل األموال اإللكتروني 

 لكتروني بالبشر.االتجار اإل 

 تجار اإللكتروني باألعضاء البشرية.اال 

 تجار اإللكتروني باألسلحة.اال 

 ار غير المشروع بالمخدرات.تجاال 

 .التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 تجار اإللكتروني غير المشروع باآلثار والتحف الفنية.اال 

 التعدي على البطاقات المالية. -و

 النص على مسؤولية الشخص المعنوي. -ز
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المعاقبة على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون  -ح

 صف الحد األعلى وسواء كانت جنح أم جنايات.بن

المعاقبة على التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في  -ط

العقوبة ذاتها المقررة للجريمة، فإذا لم تتحقق النتيجة اإلجرامية بالقانون 

 فتكون العقوبة نصف الحد األقصى.

 :يةاملشكالت العملية يف مكافحة اجلرمية اإللكرتون -رابعاا 
 مكافحة الجريمة اإللكترونية:مجاراة قصور التشريعات والقوانين عن  -1

تشك ل السرعة الفائقة في التغيرات التي تطرأ على أنماط وأساليب  

الجريمة اإللكترونية تحديا  حقيقيا  للقوانين التي ال تستطيع في أي حال من 

حديثة تتغير بشكل األحوال مجاراة تلك السرعة في التغيرات، فالتقنيات ال

سلوب الذي ترتكب به الجريمة لذلك األجهزة واأل لحظي، ويتغير تبعا  

جراءات "البيروقراطية" اإللكترونية، في حين أن القوانين تمر بجملة من اإل

 قبل صدورها، فضال  على ضرورة استقرار القاعدة القانونية.

ى مجاراة التطور ورغم تسليمنا التام بأن التشريعات تبقى غير قادرة عل 

إال أننا نرى أن المشكلة ليست مشكلة  ؛الذي يميز الجريمة اإللكترونية

تشريعات في المقام األول، فالقوانين يمكن سنها وتعديلها، كلما دعت الحاجة 

فضال  عن إمكانية تطبيق القواعد العامة على بعض أنواع الجرائم  إلى ذلك،

واالحتيال أو جرائم الحض على  مثل جرائم غسل األموال ،اإللكترونية

2285 22
22



 - 86 - 

صدار اللوائح والقرارات التي يمكن أن تخفف من  الفجور إلى آخر ذلك، وا 

حدة مشكلة االختالل في موازين السرعة في التغير، لكن المشكلة الحقيقية 

والصعوبات  ،من وجهة نظرنا تكمن في مدى إمكانية تطبيق تلك التشريعات

 اإللكترونية. التي تعوق التحقيق في الجريمة

 سهولة ارتكابها: -2

فالجريمة اإللكترونية من ناحية ال تعترف بالحدود الجغرافية للدول، ومن  

ثم فإنه يمكن أن ترتكب في دولة وتكون نتيجتها في أخرى، وقد تكون نهاية 

الجهود المبذولة هي مقهى لإلنترنت ال يقيد فيه أشخاص المستخدمين، ومن 

تتطلب جهدا  يبذله الجاني أو نسبة خطر يتعرض لها  ناحية أخرى فإنها ال

في سبيل ارتكابه للجريمة كما في الجرائم التقليدية، فالمسألة بالنسبة إلية ال 

 تتجاوز حد النقر باإلصبع من مكان جلوسه، أو االنتظار لبعض الوقت بحثا  

 لكتروني.إعن ثمة ثغرات يمكن استغاللها في اختراق موقع 

 المجني عليهم بوقوع الجريمة في الوقت المناسب: عدم إدراك -3

ففي الغالب ال يعلم الضحايا بوقوع الجريمة عليهم بشكل فوري، فهناك  

نترنت المهجورة، وعنوانات الماليين من الحسابات الخاملة، وصفحات اإل

لكتروني التي ينشغل عنها أصحابها، فال يقومون بزيارتها إال في البريد اإل

عدة، ومن ثم يترتب على ذلك التأخر في اإلبالغ عنها، وهذا أوقات متبا

إذ أن السجالت التي تحتفظ  ،التأخر يخلق مشكالت جمة في مجال التحقيق
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بها الحاسبات اآللية غالبا  ما تتأثر بمرور الوقت بفعل عمليات التحديث 

 اهالتلقائي أو الحذف، األمر الذي قد يؤدي إلى ضياع األدلة التي تعتمد علي

 التحقيقات للوصول إلى الجاني.

االنتشار الواسع لإلنترنت مع قلة وعي المستخدمين بمخاطر الجريمة -4

  :اإللكترونية

( مليار مستخدم لإلنترنت في 4.021تشير االحصاءات الى وجود )

( مليار 7.593) ( من مجموع سكان العالم البالغ%53) العالم أي ما يعادل

ي مليار مستخدم لوسائل التواصل االجتماعي )أ (3.196نسمة، وأن هناك )

 من المجموع(.  %42ما يعادل 
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وتزداد خطورة هذه النسب، إذا ما علمنا بأن معظم الجرائم اإللكترونية 

نترنت، ناتجة عن أخطاء المستخدمين، الذين غالبا  ال يلقون باال  لمخاطر اإل

 ية لديهم.ذنا  صاغأوال تجد التحذيرات من تلك المخاطر 

 صعوبة التحقيق فيها: -5

ُيعد التحقيق في جرائم أمن المعلومات أو الجرائم اإللكترونية من أكثر 

المهام صعوبة وتعقيدا ، ويرتبط بهذه المشكلة مشكلة أخرى وهي قلة األدلة 

المتوفرة، فاألدلة الفنية غالبا  ما تكون عرضة للتغيير والتحكم بها من جهة 

سبيل المثال يمكن للمجرم المعلوماتي في جرائم االنترنت المجرمين، فعلى 

يستطيع من خالله التقليل من فرص  (proxy)استخدام بروتوكول وسيط 

الوصول إليه، كما يمكنه محو معظم اآلثار الدالة على ارتكابه الجريمة 

 اإللكترونية، أو التخلص من األجهزة التي تم استخدامها .

 :التحقيق والفصل بشأنها قلة الخبرة لدى جهات -6

حيث يجد رجال البحث والتحري أو رجال التحقيق أو القضاة صعوبة في 

التحقيق في هذه النوع من الجرائم؛ نظرا  لعدم تخصصهم في مجال تقنية 

المعلومات، األمر الذي يمكن المتهم من زعزعة قناعة المحقق أو القاضي، 

 إذا كان غير ملم بالجوانب التقنية.
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 ضعف آليات التواصل والتنسيق بشأنها على المستوى الدولي: -7

فكما سبق وأن أشرنا أن الجريمة اإللكترونية ال تعترف بالحدود الجغرافية 

للدول، ومن ثم فإن الوصول إلى الجاني، إذا كان خارج الحدود الجغرافية 

 يتطلب التنسيق مع األجهزة األمنية والقضائية بين الدولتين.

االتفاقيات الدولية هذه المسألة، فعلى المستوى العالمي وضعت  وتحكم 

م(، وعلى 2000)  اتفاقية "بودابيست" لمكافحة الجريمة اإللكترونية في عام

المستوى العربي وضعت االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة اإللكترونية، لكن 

في شأن تبادل رغم وجود االتفاقيتين وتضمنهما نصوصا  للتعاون بين البلدان 

المعلومات والمساعدات القضائية إال أن التعاون في هذا المجال ال يزال 

 محدودا  جدا .

فهذه الطلبات تستغرق من جهة كثيرا  من الوقت، وعرضة للرفض من 

 .الدول األخرى، إذا ما تعارض ذلك مع قوانينها من جهة أخرى
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 املبحث الثاني

 لكرتونيجرمية االبتزاز اإل
اإللكتروني أحد أكثر الجرائم اإللكترونية شيوعا  بين أوساط  االبتزازد يع

 حققها في مقابل القليل من الجهد والمال.ينظرا  للمكاسب التي  ؛المستخدمين

يقوم االبتزاز  -خاصة في السلطنة  -حيان وفي كثير من األ 

 وهي وضع الضحية نفسه في هذا المأزق، ،اإللكتروني على دعامة رئيسة

لى استدراج الضحية، أو استغالل األخطاء التي يقع فيها إفيسعى الجناة 

المستخدمون أثناء تصفح اإلنترنت؛ للحصول على مادة كافية لالبتزاز 

 ؛مواقع اإللكترونية إذا لم يرضخ الضحية لمطالبهمالوالتهديد بكشفها على 

 كالصور ومقاطع الفيديو وغيرها.

فعل الجناة مجرد اقتناص الضحايا  يتجاوز ،وعلى الصعيد العالمي

فرادى، فالعائد ليس جديرا  بالجهد والوقت المبذولين، فيقومون بعمليات 

لمستخدمين، ومن ثم باالختراق المواقع اإللكترونية، وسرقة البيانات الخاصة 

 التهديد بنشر تلك البيانات.

ويقع االبتزاز اإللكتروني على ثالث فئات رئيسة وهم: )الشباب، 

إال أن شكل ونوع االبتزاز والغرض منه يختلف من فئة  ؛طفال(والفتيات، واأل
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الى أخرى، فمطالب المبتزين تختلف بين المال والمتعة الجنسية أو حتى 

 الحصول على المزايا والخدمات.

( من قانون 18ماني االبتزاز اإللكتروني في المادة )ويجّرم الُمشر ع العُ  

تمتد من شهرا  وحتى ثالث  ة،معلومات بعقوبات حبسيمكافحة جرائم تقنية ال

لى إويشدد الُمشر ع هذه العقوبة  ،سنوات، والغرامة حتى ثالثة آالف لاير

السجن من ثالث سنوات حتى عشر، والغرامة حتى عشرة آالف لاير، إذا كان 

 التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف واالعتبار. 

اء العام التحقيق في جرائم االبتزاز اإللكتروني، ويستعين ويتوّلى االدع

لى العدالة بشركاء رئيسين وهم: إلى الجناة وتقديمهم إفي سبيل الوصول 

لى مزودي إدلة الرقمية، باإلضافة مان السلطانية، ومختبرات األشرطة عُ 

 خدمات اإلنترنت.

التحقيقات قرار به أن االبتزاز اإللكتروني من أكثر لكن ما يجب اإل

السيما إذا كان الجاني خارج السلطنة، فرغم معرفة بيانات الجاني  ،صعوبة

التي يرسلها للحصول على المال، إال أن الوصول إليه قد ال ينفع الضحية، 

إن لم يكن فوريا ، أي بعد تجريده من ماله، أو فضحه على صفحات 

ي االنتشار شيئا  اإلنترنت، وفيما يأتي تفصيل لهذه الظاهرة التي أخذت ف

 فشيئا  بيننا.
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 :ماهية االبتزاز اإللكرتوني -أوالا 
إجبار المستخدم على القيام بفعل أو االمتناع  :االبتزاز اإللكتروني هو

ولو كان الفعل مشروعا  عن طريق تهديده بإيقاع ضرر معنوي  ،عن فعل

 باستخدام وسائل تقنية المعلومات.  ،عليه، أو أي ممن يهمه أمرهم

( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات االبتزاز 18وتعّرف المادة )

)استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في  :اإللكتروني بأنه

تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل 

لكتروني يتحقق بتوفر إلوبذلك فإن االبتزاز ا، أو االمتناع عنه مشروعا (

مجموعة من العناصر أهمها عنصر اإلكراه واإلجبار، وهذا اإلكراه من النوع 

لى الضحية بما هو إالمعنوي الذي يتحقق بتهديد الضحية، فالجاني ال يصل 

ملموس كاألسلحة، أو القوة البدنية، إنما يضعه تحت وطأة اإلكراه المعنوي 

ن كان يتيح له قدرا  من االختيار لكنه قدر ضئيل جدا  الختيار أحد  الذي وا 

 الضررين أو أخفهما إما الرضوخ لطلباته أو تحمل األفعال المهدد بها.

والعنصر الثاني أن يكون المقصود من هذا التهديد أو االبتزاز هو 

حصول الجاني على شيء في المقابل، إما منفعة مادية كالمال، أو منفعة 

ة، أو غير ذلك، فال يكون ابتزازا ، إذا كان لمجرد معنوية مثل المتعة الجنسي

 كما هو الحال في حاالت االنتقام اإلباحي وغيره. ،إلحاق الضرر
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أما العنصر الثالث هو أن تكون تقنية المعلومات أحد مكونات هذه 

الجريمة، فال يكون ابتزازا  إلكترونيا  إال إذا تم باستخدام وسائل تقنية 

فإن تم بغير ذلك فهو ابتزاز في صورته  ،المعلوماتية المعلومات أو الشبكة

 التقليدية.

 :كيفية وقوع االبتزاز اإللكرتوني -ثانياا 
غالبا  ما يسهم الضحايا في وقوع فعل االبتزاز، فالمبتزون يعملون على 

جمع المعلومات عن الضحايا قبل البدء في ارتكاب جريمتهم، من خالل 

ي الخاصة بهم، وفي المرحلة الثانية يتم تصفح وسائل التواصل االجتماع

 تحديد الهدف.

وتختلف طريقة وقوع االبتزاز بحسب الضحية، فإذا كانت الضحية من 

الشّبان، يقوم المبتز بنسج شباكه حول الضحية بانتحال الشخصيات التي 

يرغب الضحية بالتواصل معها، مثل انتحال شخصية الفتاه التي ترغب في 

ثم يبدأ التواصل بين الجاني وضحيته ، والتواصل معه التعرف إلى الشاب

لى التواصل بواسطة التطبيقات إإلى أن يكسب الجاني ثقة الضحية، فينتقل 

والحصول على المادة المناسبة لالبتزاز مثل  ،التي تتيح التواصل المرئي

 الصور ومقاطع الفيديو.
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ويطالب  خيرة يكشف المبتز عن شخصيته الحقيقية،وفي المرحلة األ

الضحية بما يريد بشكل فوري حتى يشل قدرة الضحية على التفكير في حل 

 لمشكلته في مقابل عدم نشر مادة االبتزاز.

أما إذا كانت الضحية فتاه، فإن وقوع االبتزاز يختلف من حيث الطريقة، 

إذ يقوم الجاني بالتلطف للضحية بشكل مباشر حتى يتم التواصل عبر 

ثم تتعمق العالقة إلى أن يحصل الجاني على  ،وماتوسائل تقنية المعل

 مبتغاه.

 :لكرتونيالفئات التي يقع عليها االبتزاز اإل -ثالثاا 
ومنها  ،تتنوع ضحايا االبتزاز اإللكتروني، فهو يقع على أكثر من فئة

 طفال.الشركات التجارية، وفئة الشبان، وفئة الفتيات، وفئة األ

 فئة الشركات: -أ

 ، فهي غالبا  هدفا  مربحا  للمبتزين، إن استطاعوا إليها سبيال   ُتعد الشركات

ما تكون محمية أكثر من األفراد بواسطة أنظمة الحماية اإللكترونية، لكنها 

 لكتروني.رغم ذلك ليست بعيدة عن خطر االبتزاز اإل

ففي  ،وتتعرض الكثير من الشركات التجارية ومواقعها لالبتزاز اإللكتروني

المشهورة التي نشرتها وكاالت  "Adultfrindfinder"اق موقع واقعة اختر 

 تمكن المخترقون من كشف بيانات األعضاء وابتزازهم. ،األنباء العالمية
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يناير  30بتاريخ  "theverge.com"وفي واقعة أخرى نشرها موقع 

م عن تعرض أحد الفنادق في النمسا الختراق في أنظمة األبواب 2017

 ،الء، وتمكن المخترقون من إغالق األبواب على النزالءاألمنية لغرف النز 

 ومنعهم من الخروج حتى دفع الفندق فدية مالية.

  فئة الشبان: -ب

لكتروني، والسبب لالبتزاز اإل العالم أنحاء فييتعرض كثير من الشبان 

الرئيس في وقوع الشبان في فخ االبتزاز اإللكتروني هو رغبتهم في الحصول 

 جنس آخر في الخفاء.على شريك من 

إذ يكشف هذا الميول لدى الشبان تلك المواقع اإللكترونية التي يقومون 

والتي تجعلهم هدفا  للمبتزين، فيقوم المبتزون بانتحال شخصيات  ،بتصفحها

شارة إليه، وقد يقع الشاب ضحية وجر الضحايا كما سبق اإل ،الفتيات

ففي تقرير نشرته  ،قع اإلباحيةلالبتزاز اإللكتروني إذا ما أدمن على الموا

م تمكن شاب في 2019أبريل  10محطة بي بي سي اإلخبارية بتاريخ 

 بريطانيا من كسب أربعة ماليين جنيه إسترليني من مرتادي المواقع اإلباحية.

إال  ؛ورغم وجود حاالت ابتزاز إلكتروني على الشبان من داخل السلطنة

ث تمتهنه عصابات متخصصة تقوم أن أغلبها يأتي من خارج السلطنة، حي

سقاط  على انتحال صفات الفتيات، أو تشغيل الفتيات لغرض اإلغواء وا 

 الضحايا.
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ويطلب عادة من الشبان في حاالت االبتزاز اإللكتروني دفع المال، لكن 

كالحصول على الخدمات أو التوسط  ؛قد يطلب منهم القيام بأشياء أخرى

ك، والطريف في األمر أن المبتزين على لدى الجهات الحكومية أو غير ذل

دراية بإمكانيات الشّبان في كل بلد، فتختلف قيمة المبالغ المطلوبة حسب 

 البلد الذي يقيم فيه الضحية.

نظرا   ؛لكن دول الخليج العربي هي األكثر عرضة لالبتزاز من غيرها 

يجبر الرتفاع مستوى دخل الفرد فيها، وطبيعة المجتمعات المحافظة التي 

الشّبان فيها على إخفاء عالقاتهم، مهما كانت بسيطة، وتجعل في الوقت 

نفسه من اكتشاف أفعال الضحايا ذات آثار كارثية عليه وعلى أسرته، 

 فيسعى ما استطاع إلى عدم اكتشاف أمره.

 فئة الفتيات: -ج

غالبا  ما تكون حاالت االبتزاز اإللكتروني على الفتيات من داخل 

لك أن الفتاة تقع ضحية لالبتزاز اإللكتروني نتيجة للعالقات بين السلطنة، ذ

الجنسين خارج األطر التي يرسمها القانون والشرع والمجتمع، فدخول الفتاة 

والكثير من  ،في مثل هذه العالقات يجعلها عرضة لالبتزاز اإللكتروني

 المشكالت االجتماعية األخرى عند أول خالف مع ذلك الشاب.

في المجتمعات المحافظة ال يتحملن اكتشاف مثل تلك العالقات  فالفتيات

بين األسرة والمجتمع، وفي المقابل قد تقع الفتاة في مأزق االبتزاز اإللكتروني 
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كما هو الحال في  ،حتى إذا كانت تلك العالقة ضمن األطر المشروعة

أصبحت  حاالت الخطبة التي ال تتم بالزواج، فالهواتف النقالة في هذا الوقت

وقد  ،أهم الهدايا التي تقدم إلى مخطوبة، فيتم التواصل بين الفتاة والخاطب

يحصل على قدر كبير من المعلومات والصور ما يجعلها مادة كافية لالبتزاز 

 في حال اختلف الطرفان.

وقد تقع الفتاة ضحية لالبتزاز نتيجة عدم إلمامها باستخدام تقنية 

كية، فنرى أن الفتيات يستخدمن الهواتف النقالة المعلومات أو التطبيقات الذ

ظنا  منهن بأن  ،ونشرها على مجموعات التواصل ،في التقاط الصور الخاصة

 هذه األجهزة أو التطبيقات أمنة بما فيه الكفاية للحفاظ على تلك الصور.

وتختلف الفتاة الضحية عن الشاب فيما يطلبه المبتز، فقد يكون المال 

تز من الفتاه، لكن في أغلب الحاالت يكون المطلوب من هو مبتغى المب

أو االنتقام اإلباحي منها نتيجة  ،الفتاه هو متعة جنسية يحصل عليها الجاني

 لفعل اقترفته في حق الجاني.

 فئة االطفال: -د

يعد األطفال هم الحلقة األضعف في جرائم االبتزاز اإللكتروني؛ نظرا  

ور حولهم في الحياة واختالط المفاهيم معهم، لعدم قدرتهم على إدراك ما يد

لكتروني، إذا ما حصلوا على قدر أكبر من ويقع األطفال ضحايا لالبتزاز اإل

حاجتهم من تقنية المعلومات، فعلى سبيل المثال ال يمكن إعطاء طفل في 
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سن العاشرة هاتفا  ذكيا  مزودا  بإحدى باقات اإلنترنت، ويسمح له باستخدام 

 ويترك من غير رقابة من األهل؛ ألن ذلك قطعا   ،واصل االجتماعيوسائل الت

 لى حصول كارثة لهذا الطفل.إسوف يؤدي 

وعادة ما يقع االبتزاز اإللكتروني على األطفال من أقرانهم أو االكبر 

من الذكور، إذ يقوم الجاني بتقديم خدماته للطفل من غير مقابل،  منهم سنا  

إقناعه بإرسال صوره، أو حتى تصويره مباشرة،  أو استلطافه إلى أن يستطيع

 أو اغتصابه وتصويره أثناء ذلك.

طلب من الطفل في االبتزاز اإللكتروني الحصول على المتعة ما يُ  وغالبا  

لب فيها من الجنسية، )أي اغتصابه مرارا  وتكرارا (، رغم أن بعض الحاالت طُ 

 الطفل بعض المال.

 :رتونيعقوبة االبتزاز اإللك -رابعاا 
( من قانون مكافحة 18بموجب المادة ) اإللكترونيُيعاقب على االبتزاز 

)ُيعاقب بالسجن مدة ال تقل   :التي تنص على أن ،جرائم تقنية المعلومات

وبغرامة ال تقل عن ألف لاير عماني وال  عن شهر وال تزيد عن ثالث سنوات،

ة المعلوماتية أو تزيد على ثالثة آالف لاير عماني كل من استخدم الشبك

وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل 

أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعا ، وتكون العقوبة 

السجن المؤقت مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر سنوات 
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تزيد على عشرة آالف لاير الف لاير عماني وال آوغرامة ال تقل عن ثالثة 

 .عماني، إذا كان التهديد بارتكاب جناية بإسناد أمور مخلة بالشرف واألمانة(

( تتضمن جريمتين: األولى هي التهديد، 18وعلى ذلك فإن المادة )

ونظرا  ألن عقوبة جريمة االبتزاز ال تتجاوز ، والثانية هي االبتزاز اإللكتروني

لذلك المحكمة  ذلك من نوع الجنحة، ويتحدد تبعا  السجن ثالثة سنوات، فإنها ب

 المختصة نوعيا ، وهي محكمة الجنح التي ينظرها قاض فرد.

 :اجلهة املختصة بالتحقيق يف جرائم االبتزاز اإللكرتوني -خامساا 
ابتداء إلى مأموري الضبط  اإللكتروني االبتزاز جرائم فيتقّدم الشكوى 

ية، وهي الجهة التي تتولى عملية البحث مان السلطانوهم شرطة عُ  ،القضائي

 والتحري عن المعلومات، والقبض على المتهم.

لى االدعاء العام لتولي التحقيق فيها، فإن كان إبعد ذلك تحال الدعوى 

لى المحكمة إالمتهم حاضرا  تم استجوابه، فإن ثبت ارتكابه للجرم، أحيل 

ال حُ  ،المختصة ن كان المتهم خارج  فظت الدعوى لعدم كفاية األدلة،وا  وا 

لى البلد إالسلطنة، ُحررت المحاضر الالزمة وُجمعت المعلومات، ثم تحال 

لى السلطنة إن انطبقت عليه شروط إإما لتسليمه  ،الموجود فيه المتهم

 في البلد الموجود فيها إن لم تنطبق عليه الشروط. لمحاكمتهالتسليم، أو 
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 :آثار االبتزاز اإللكرتوني -سادساا 

لكتروني مجموعة من اآلثار نوجزها على النحو ترتب على االبتزاز اإلي
 اآلتي:

خروج األموال من السلطنة بدال  من االستفادة منها، فاألموال التي تنتج  -1
لى المجرمين، وال يتم االستفادة منها إعن االبتزاز اإللكتروني تذهب 

 في األوجه المشروعة.

المالية، إذا ما قرر الرضوخ  إقحام الضحايا في الديون والمشكالت -2
 لطلبات المبتز.

تفكك األسر عند اكتشاف أفعال الضحايا، حيث تدب المشكالت  -3
األسرية، إذا ما ُكشف سر الشاب وسعيه للحصول على شريك في 

 لى العقاب من األسرة.إالخفاء، أو كشف فعل الفتاة التي قد تتعرض 

األموال المطلوبة، أو لى ارتكاب الجرائم إما لتوفير إدفع الضحايا  -4
لى إالرضوخ لالغتصاب، أو إرسال المقاطع اإلباحية، وقد يصل األمر 

 حد القتل.

 إصابة الضحايا باالضطرابات النفسية. -5

  .االنتحار -6
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 :جتنب االبتزاز اإللكرتوني يةكيف -سابعاا 
يمكن تجنب االبتزاز اإللكتروني باتباع مجموعة من النقاط عند استخدام 

 وهي: ،نية المعلوماتوسائل تق
مراعاة اهلل سبحانه وتعالي في استخدام هذه اآلالت، فالمبتزون يبحثون  -1

يخشى الضحية اكتشافه، وهذا مطلب ال يتحقق إال إذا خرج ما عن 
 فعل الضحية عن الشريعة اإلسالمية.

المحافظة على البيانات الشخصية، وعدم نشرها في وسائل التواصل  -2
 ن في متناول يد المتربصين بها.االجتماعي حتى ال تكو 

عدم التواصل مع الغرباء الذين يتعذر التعرف على هوياتهم، والمتخفين  -3
خلف المعرفات األلقاب والمعرفات اإللكترونية، فيجب قبل التواصل مع 

 أي شخص التحقق من هويته قدر المستطاع.
عدم الخوف من المبتزين؛ ألن ذلك يزيد من قوة المبتز، ويفاقم  -4

مشكلة، بل يجب التفكير بروية في الحل المناسب والتواصل مع من ال
 يمكنه المساعدة.

التواصل مع المواقع التي نشرت عليها مادة االبتزاز، فالمواقع  -5
اإللكترونية تتيح التواصل معها وتقديم الشكاوى حول المخالفات التي 

 تقع من مستخدمي الموقع.
للمشكلة، بل يفاقم الضرر، فمن عدم الرضوخ للمبتزين، فذلك ليس حال   -6

يدفع المال إلى المبتز يستمر في طلب المال، ومن تقدم المتعة 
 الجنسية للمبتز ال يتوقف عن طلبها.
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 املصادر واملراجع

 املراجع الفقهية: -أوالا 
 مكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت في  :عبد الفتاح بيومي حجازي

 م.2009 طبعة ،للطباعة والتجليدالقانون العربي النموذجي، المصرية 

 التحقيق في جرائم الحاسب اآللي، بحوث مؤتمر  :محمد األمين البشري

، جامعة اإلمارات العربية المتحدة م2000مايو 3-1 ،القانون والكمبيوتر

 المجلد الثالث، الطبعة الثالثة.

 أصول التحقيق الجنائي  -الجرائم المعلوماتية  :هشام محمد فريد رستم

، جامعة م2000مايو  3-1 ،ني، بحوث مؤتمر القانون والكمبيوترالف

 المجلد الثاني، الطبعة الثالثة. ،اإلمارات العربية المتحدة

 

 املراجع العملية: -ثانياا 
 دارة العامة للتحقيقات والمرافعة التحقيقات التي تم إجراءها في اإل

 باالدعاء العام بسلطنة عمان.
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 محدي حممد حممود حسني  /الدكتور
 املعهد العايل للقضاء -أستاذ القانون اجلنائي املشارك 
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 واالبتزاز اإللكرتوني املواجهة التشريعية جلرائم التهديد
ع العماني

ِّ
 دراسة حتليلية تأصيلية ملوقف املشر

 
 محدي حممد حممود حسني *الدكتور/

 العايل للقضاء املعهد - قانون اجلنائي املشاركأستاذ ال   
 
 

 املقدمــــة
 التعريف باملوضوع وأهميته:

شهد العالم ثورة مذهلة في مجال التكنولوجيا واالتصاالت وتقنية  
المعلومات، وهذه الثورة في التقنية، كان من أهم أوجه انتفاضتها، التقدم 

والبرامج التي تلحق بها، كما  المذهل في مجال الحواسيب اآللية وملحقاتها،
بات االعتماد على هذه التكنولوجيا واضحا  جليا  في كل الجهات الرسمية 
وغير الرسمية، حتى أصبح العنصر البشري يشكو من إحالل األجهزة الذكية 
من حواسيب وبرامج محل الجهد البشري، وأصبح مقياس تقدم الدول بقدرتها 

 ثة والتعامل معها في شتى مناحي الحياة. على امتالك التكنولوجيا الحدي
وبالرغم من ذلك نجد اإلنسان يستخدم هذا التطور التقني في خدمة 
أغراضه اإلجرامية التي تعمل على تقويض المجتمع وتكدير صفو أبنائه، 
فيسعى لتهديد الغير وابتزازه من خالل تلك الوسائل اإللكترونية، سواء أكان 

أم خارجها، فهذه الجريمة عابرة للحدود؛ نظرا  لسهولة هذا الغير داخل الدولة 
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ُبعد، إذ يستخدم المجرم شبكات المعمومات والتكنولوجيا  عنارتكابيا 
 .  (1)الحديثة

وقد انتشرت في اآلونة األخيرة وأصبحت ظاىرة جديرة بالنظر واالعتبار، 
 جراميإسموك كل وقد بذلت الدول العديد من الجيود إلقرار تشريعات تجرم 

الحديثة، كما اىتم المجتمع رتكب بواسطة شبكات المعمومات واألجيزة يُ 
بذل حثيثًا الدولي بإقرار اتفاقات دولية لتوحيد التشريعات، ومازالت الجيود تُ 

 في ىذا الشأن.
وىي أحد صور الجريمة  -وقد أصبحت جريمة االبتزاز اإللكتروني 

ظاىرة تخترق المجتمع وتيدد دعائمو، وتضرب في مقتل أىم  -اإللكترونية 
ضر من تحقيق األمن ألفراده، وشعورىم باألمان في أىداف أي مجتمع متح

حياتيم، ولعل جوىر وسبب تجريم جريمة االبتزاز اإللكتروني ىو التيديد 
مارس عمى الضحية، بتيديده بإفشاء سٍر يرى في واالبتزاز، والضغط الذي يُ 

كشفو حرجًا بالغًا لو أو تعييبًا أو انتقاصًا من قدره بين الناس، أو أن يكون 
كشفو وقوع لو تحت طائمة القانون، مما يضطر معو إلى االنصياع  في

 واإلذعان لرغبة الجاني، وتحقيق مطالبو تحت إكراه وخوف من الفضيحة. 

                                                           
قانون مكافحة جرائم تقنية ماني عمى سريان أحكام وفي ىذا الشأن نص المشرع العُ  (1)

المعمومات ولو ارتكبت الجريمة كميًا أو جزئيًا خارج السمطنة، وذلك بمقتضى المادة الثانية 
تسري أحكام ىذا القانون عمى جرائم " من القانون سالف الذكر، والتي تنص عمى أنو:

مصالحيا، أو  المعمومات ولو ارتكبت كميًا أو جزئيًا خارج السمطنة متى أضرت بأحد تقنية
 إذا تحققت النتيجة اإلجرامية في إقميميا أو كان يراد ليا أن تتحقق فيو ولو لم تتحقق". 
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جرامي الذي ماني إلى سن تشريع يجرم السلوك اإلوهو ما دعا المشر ع العُ 
واالبتزاز اإللكتروني، من خالل قانون مكافحة جرائم يمثل جريمة التهديد 

الذي يجرم  ،م12/2011تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
 ويعاقب على السلوك اإلجرامي المشار إليه آنفا .

ومن نوع  ،إذ عّد المشر ع  الجريمة من نوع الجنح في بعض الحاالت
ف نقوم ببيان أركان الجريمة التي الجنايات في حاالت أخرى، وبدورنا سو 

ماني، سواء أكانت عقوبات تقوم عليها، والعقوبات التي قررها المشر ع  العُ 
أصلية للجريمة أم عقوبات تبعية وتكميلية، وقد وضع المشر ع  نصوصا  
أوضح فيها عقوبة من يسهم جنائيا  في الجريمة، كما عاقب على الشروع في 

روني؛ ونظرا  الختالف السياسة الجنائية لكل مشرع، فقد جريمة االبتزاز اإللكت
وضع سياسة حدد فيها شروط اإلعفاء من العقوبة، وفقا  لرؤيته، كما عاقب 

 الشخص االعتباري، إذا وقعت الجريمة باسمه أو لصالحه.

 : اإلشكاالت التي تثريها الدراسة
 تبرز اإلشكاالت التي تثيرها الدراسة من جوانب عدة: 

من ناحية التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات،  :أوال  
واعتمادهم عليها في  ،واالستخدام المتزايد من قبل الناس على تلك الوسائل

التواصل وتبادل المعلومات وغيرها، وما صاحبه من انتشار كبير وتزايد 
بشكل خاص،  واالبتزاز اإللكتروني ،لمعدالت الجريمة اإللكترونية بشكل عام
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 ،مما يتطلب من المشر عين والقائمين على أمر مكافحة الجريمة االنتباه
 والتطور لمكافحة هذا النوع من اإلجرام الناعم الذي يسهل ارتكابه. 

خصوصية جرائم االبتزاز اإللكتروني وما تمثله من حرج شديد للضحية  ثانيا :
ثير من األحيان عن خاصة إذا كانت من النساء، قد تجعله يمتنع في ك

التبليغ عنها للسلطات المختصة، وهذا من شأنه المساعدة في انتشارها 
وازدياد خطرها، مما يفتح الباب أمام المسؤولية الجزائية للمجني عليه عن 

 عدم التبليغ عن الجريمة.   
صعوبة اإلثبات والتحقيق الجنائي في هذا النوع من الجرائم  ثالثا :

صة وأن مسرح الجريمة واألدلة الرقمية التي يمكن االستناد اإللكترونية، خا
إليها لمعرفة الجاني وضبطه وتقديمه للمحاكمة يعيشان في عالم افتراضي، 

 مما يتطلب مواجهة خاصة سواء على المستوى اإلجرائي أم القضائي. 
سهولة ارتكاب جرائم االبتزاز اإللكتروني من خارج دولة المجني عليه،  رابعا :

يجعل تعقب المجرم من قبل األجهزة المعنية أمر تكتنفه بعض الصعوبات، 
سواء من الناحية التشريعية أم األمنية، مما يتطلب التدخل التشريعي والتعاون 

 القضائي في هذا الجانب. 

 تساؤالت الدراسة: 
ثير الدراسة تساؤالت عدة، تتصل بالمسؤولية الجزائية عن جرائم التهديد تُ 

 از اإللكتروني، ويمكن إجمالها فيما يأتي:واالبتز 
 ما مفهوم التهديد واالبتزاز اإللكتروني؟ -1
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 ما الطرق والوسائل التي تتم بها جريمة التهديد واالبتزاز اإللكتروني؟ -2
 ما أركان جريمة التهديد واالبتزاز اإللكتروني؟ -3
 كيف يتم إثبات الجريمة وما حجية الدليل الجنائي الرقمي؟ -4
التي تواجه السلطات المختصة بشأن هذا النوع من  ما الصعوبات -5

 الجرائم؟
 ما العقوبات المقررة لجريمة التهديد واالبتزاز اإللكتروني؟ -6

 منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة، من خالل ورقة العمل المقدمة لندوة االبتزاز اإللكتروني  

ماني، العُ  بين التوعية والتجريم، المنهج التأصيلي والتحليلي لنصوص التشريع
سواء من خالل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم 

م، الذي يجرم ويعاقب على التهديد واالبتزاز 12/2011السلطاني رقم 
اإللكتروني، أو من خالل نصوص قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني 

 .  م7/2018رقم 

 خطة الدراسة:
حثين رئيسيين، يندرج تحتهما مطالب وفروع تنقسم هذه الدراسة إلى مب 

 عدة، وذلك على النحو اآلتي: 
 المبح  األول: المسؤولية الجزائية عن جرائم التهديد واالبتزاز اإللكتروني. 

 لجرائم التهديد واالبتزاز اإللكتروني. العقوبات التي قررها المشر ع المبح  الثاني:
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 املبحث األول

 جرائم التهديد واالبتزاز اإللكرتوني املسؤولية اجلزائية عن
ماني مسؤولية الشخص عن ارتكابه سلوكا  إجراميا  يندرج قرر المشر ع  العُ 

تحت مسمى التهديد واالبتزاز اإللكتروني، وذلك من خالل ما ورد بالمادة 

( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني 18)

التي تنص على أنه: "يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن م، و 12/2011رقم 

شهر وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف لاير عماني، وال 

تزيد على ثالثة آالف لاير عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم 

الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه 

على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو االمتناع عنه لحمله 

مشروعا ، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال 

تزيد على عشر سنوات وغرامة ال تقل عن ثالثة آالف لاير عماني وال تزيد 

أمور  على عشرة آالف لاير عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد

 مخلة بالشرف أو االعتبار". 

ومن خالل ما تقدم، يمكن بيان الجوانب المتعل قة بمفهوم التهديد واالبتزاز 

الشرط المسبق و اإللكتروني، وأركان جريمة التهديد واالبتزاز اإللكتروني، 

 والركن المادي والمعنوي، وذلك من خالل المطالب اآلتية: 
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 املطلب األول
 االبتزاز اإللكرتونيمفهوم التهديد و

إن لجريمة االبتزاز اإللكتروني خصوصية واختالف كبيرين عن جريمة 
االبتزاز التقليدية، وهذه الخصوصية وذاك االختالف إنما مرجعه إلى الطبيعة 
المميزة لتلك الجريمة، إذ إنها تتم في مسرح جريمة افتراضي، يكتنفه 

لة الملموسة من بصمات الغموض والتخفي، وتختلف أدلته عن تلك األد
رح مع ضحيته في ركت بإهمال وتعجل، أو قطرات دماء لجاني جُ أصابع تُ 

خلف آثارا   جريمة قتل أو سرقة أو غيرها من الجرائم التقليدية التي يمكن أن تُ 
والتعرف على شخصية الجاني،  فجريمة االبتزاز  ،تساعد في كشف الحقيقة

رتكب في مسرح جريمة تُ  – لكترونيةكأحد صور الجريمة اإل -اإللكتروني
ب من طرق صعّ ، مما قد يُ (1)تحده نقاط االتصال والتكنولوجيا الرقمية

وهو ما يتطلب، قبل الخوض في ، ومن ثم إثباتها ،استخالص الدليل الرقمي
توضيح أركان الجريمة، بيان مفهوم كال  من التهديد اإللكتروني، واالبتزاز 

من قانون مكافحة جرائم تقنية  (18مادة )اإللكتروني، إذ جاء نص ال
المعلومات شامال  اإلثنين، مما يعني ــــــ من وجهة نظري ـــــ أن لكل منهما 

 مدلول تجريمي يختلف عن اآلخر.

                                      
از اإللكتروني في النظام المسؤولية الجنائية عن جريمة االبتز  -د. داليا عبد العزيز (1)

 -مجلة جيل األبحاث القانونية المعمقة  بحث منشور في – (دراســــة مقارنــــة)السعودي 
 . 28ص –م 2018 - الجزائر –قسنطينة  – 25العدد 
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 الفرع األول

 املعىن اللغوي للتهديد واالبتزاز
 : (1)في المعجم الوسيط ومعجم المعاني الجامع تهديدتعريف ومعنى - 1

ه  إل ْيِه ت ْهِديدا : إْنذ ارا ، و ِعيدا .  ت هديد:  )اسم( ــــــــ مصدر ه د د  ــــــــ و ج 

 ه ّدد : )فعل( ـــــــ هد د  يهد د، تهديد ا، فهو ُمهد د، والمفعول ُمهد د.  

فه وتوع ده بالعقوبة.   هد د فالن ا: تهّدده؛ خو 

 معجم المعاني الجامع:  في المعجم الوسيط و  ابتزازتعريف ومعنى - 2

  .ِابِتزاز: )اسم( ــــــ مصدر ِاْبت ز  

االبتزاز: الحصول على المال أو المنافع من شخص تحت الت هديد بفضح 

 بعض أسراره أو غير ذلك. 

، ابِتزاز ا، فهو ُمبت ّز، والمفعول ُمبت ّز.  : )فعل( ـــــــ ابتز  يبت ّز، ابت ِزْز / ابت ز   ِابت ز 

 ز  المال  من الن اس: ابتذ هم؛ سل بهم إّياه، نزعه منهم بجفاء وقهر.ابت

 ابتز  قرين ه: سل ب ه، تكس ب منه بُطرق غير مشروعة، محتال يبتّز جيرانه. 

االبتزاز الت هديدّي: انتزاع المال من شخص عن طريق الّتهديد بكشف عمل 

 إجرامّي أو معلومة ضاّرة بالسُّمعة. 

                                      
 - القاهرة – دار النوادر - مركز إيوان للنشر -مروان العطية   –المعجم الجامع  (1)

 م. 1972 - القاهرة –مجمع اللغة العربية  –الطبعة الثانية  -المعجم الوسيط  .م2012
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ا تقدم، نستطيع القول بأن معاني اللغة العربية التي تحدد ومن خالل م

مفهوم التهديد ال يندرج تحتها فعل األخذ أو الحصول على المنفعة التي 

قصدها المهدد، بخالف مفهوم االبتزاز فهو يتعدى ذلك إلى الحصول على 

ما يريده المبتز من وراء تهديده لغيره، سواء تحقق ذلك مرة واحدة أم مرات 

 دة.ع

  

 الفرع الثاني

 املفهوم القانوني للتهديد واالبتزاز اإللكرتوني

التهديد بوجه عام ـــــ من الناحية القانونية ـــــ صورة من صور اإلكراه 

المعنوي؛ ألنه يتوجه إلى اإلرادة فيبطلها، وقد عرفه الفقه بأنه: الضغط الذي 

رتكاب جريمة يباشره شخص على إرادة آخر لحمله على توجيهها إلى ا

، أو هو ضغط شخص على إرادة آخر لحمله على توجيهها إلى (1)معّينة

 .(2)سلوك جرمي

                                      
دار النهضة العربية  –شرح القواعد العامة لقانون العقوبات  –د. عبد الرؤوف مهدي  (1)
 . 964ص –م 2009 - القاهرة –
 –المجلد األول  – شرح قانون العقوبات القسم العام –د. محمود نجيب حسني  (2)

 . 704ص –الطبعة الثالثة  –بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية 
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ومن ثم كان أهم ما يميز التهديد أو اإلكراه المعنوي أمرين: صدوره عن 

إنسان، وصدوره بقصد الحمل على فعل أو امتناع، فهو يؤثر على قدرة 

عن اإلرادة حريتها واختيارها وينفي ، الشخص على االختيار تأثيرا  جزئيا  

 فحسب، لكنه ال يعدمها كلية كاإلكراه المادي. 

ويضاف إلى ما سبق، ضرورة استخدام الجاني للشبكة المعلوماتية أو 

وسائل تقنية المعلومات حتى يوصف التهديد باإللكتروني، وعلى ذلك يمكن 

ام الشبكة "الضغط الذي يباشره شخص على إرادة آخر، باستخد تعريفه بأنه:

المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، لحمله على توجيهها إلى ارتكاب 

 . "جريمة معّينة

أما االبتزاز اإللكتروني فيمكن تعريفه بأنه: حمل شخص على القيام بفعل 

أو االمتناع عنه، بعد تهديده، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية 

كشف سره، ولو كان القيام بهذا الفعل أو االمتناع المعلومات، بفضح أمره أو 

 .عنه مشروعا  

ومن خالل ما تقدم يتضح أن التهديد اإللكتروني واالبتزاز اإللكتروني 

كالهما فعل مستقل عن اآلخر من الناحية التجريمية، بالرغم من أنهما قد 

 يشكالن نموذجا  قانونيا  متصال  لجريمة واحدة. 

ي لو قام بتهديد المجني عليه باستخدام وسيلة ويعني ذلك أن الجان

إلكترونية بكشف أمر متعل ق به إن لم يفعل ما طلبه منه، فإن ذلك كاف 
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لقيام جريمة التهديد اإللكتروني، فال يشترط تحقق النتيجة التي قصدها 

 الجاني من وراء التهديد. 

 أما لو استمر الجاني في الضغط على المجني عليه فرضخ األخير

لطلباته ونفذ أوامره، فإننا نكون أمام جريمة ابتزاز إلكتروني، وفي غالب 

األحيان قد يتحقق النموذجين اإلجراميين معا  كما في الحالة األخيرة )االبتزاز 

 اإللكتروني(. 

سعى الجاني إلى تحقيقها من وراء هذا السلوك، يوتختلف الدوافع التي 

لحاق فقد يسعى إلى تحقيق الكسب المالي،  أو االنتقام من رب العمل وا 

الضرر به، أو الرغبة في الشهوة الجسدية، أو قد تحركه دوافع المنافسة 

وغيرها من الدوافع، والواقع أن  ،فيسعى إلى االستيالء على األسرار التجارية

الفعل الواحد قد يعكس دوافع متعددة خاصة إذا اشترك فيه أكثر من شخص 

 . (1)خاصة تختلف عن غيره انطلق كل منهم من دوافع

فجريمتي التهديد أو االبتزاز اإللكتروني تمران بعدة مراحل: الطلب، 

والمقاومة، والضغط، والتهديد، واإلذعان، والتكرار. وتجدر اإلشارة إلى أن 

ماني قد ساوى بين اإلثنين في التجريم والمعاقبة، من خالل المادة المشر ع العُ 

 رائم تقنية المعلومات السابق اإلشارة إليه.( من قانون مكافحة ج18)
                                      

التشريعية لجرائم الكمبيوتر  المواجهة –للمزيد في ذلك راجع د. محمود أحمد طه  (1)
 . 16ص –م 2012 - المنصورة - دار الفكر والقانون  – (دراسة مقارنة)نترنت واإل
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 املطلب الثاني

 أركان جرائم التهديد واالبتزاز اإللكرتوني
العناصر التي يتعّين توفرها للقول بوجود  :يقصد باألركان العامة للجريمة

أي جريمة قانونا ، فإذا تخلف ركن منها ال توجد الجريمة، ومن ثم تنتفي 

ى بعض الفقه الجنائي، أن للجريمة ثالثة أركان: المسؤولية الجنائية، وير 

ــ  الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي، أما أغلب الفقه فيرى ــ

 وبحق ـــ أنهما ركنان )الركن المادي والركن المعنوي(. 

وبدورنا سوف نقوم ببيان الشرط المسبق، والركن المادي، والركن المعنوي 

 بتزاز اإللكتروني، وذلك على النحو اآلتي:لجريمة التهديد أو اال

 

 الفرع األول
 الشرط املفرتض

 )استخدام الشبكة املعلوماتية أو وسائل تقنية املعلومات(
بات هذا الشرط المسبق عنصرا  في كل الجرائم التي نص عليها المشر ع 
في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن بينها جرائم التهديد أو 

 .(1)( من القانون18تزاز اإللكتروني المنصوص عليها بمقتضى المادة )االب
                                      

المسبق، ويرى أن لفظ الشروط المفترضة للجريمة هو  يعبر البعض عن ذلك بالشرط (1)
 =كلمة مفترض فيقال لهاأما condition préalable ترجمة غير دقيقة للعبارة الفرنسية 
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ويراد بذلك قيام الجاني باستخدام وسيلة معّينة، حددها المشر ع، لتنفيذ 
جريمته من خاللها، وهي الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية 

تهديد أو المعلومات، ولذا فإن هذه الوسيلة هي العنصر المميز لجرائم ال
 . (1)االبتزاز اإللكتروني عن التهديد أو االبتزاز العادي

                                                                                     
وهي غير مستخدمة في هذا المقام، وقد يدعو استخدام كلمة  présumé بالفرنسية =

غير مقصود، ولذلك فإن مفترضة إلى الوقوع في مفهوم االفتراض في اإلثبات وهو معنى 
 الصحيح أنها الشروط المسبقة. 

فالشروط المسبقة لوجود الجريمة تحدد نطاق الجريمة الذي يمكن أن ترتكب فيه، فهي  
وضع سابق على ارتكاب الجريمة يستلزم القانون وجودها من أجل قيام الجريمة، أو من 

من الجريمة، فهي  ا  ت جزءناية أو جنحة( أي أنها ليسأجل اعتبارها من نوع معين )ج
عمل مشروع بينما الجريمة عمل غير مشروع. وقد يكون الشرط المسبق ضروريا  للوجود 
القانوني للجريمة، كصفة الموظف العام في جرائم العدوان على المال العام، وقد يكون 

عقد  الشرط المسبق ضروريا  لتحقيق الركن المادي للجريمة، ومثاله تسليم المال بناء على
في جريمة خيانة األمانة. ويشترط أن يتوافر هذا الشرط المسبق في  من عقود األمانة

وقت معاصر الرتكاب النشاط أو السلوك اإلجرامي. للمزيد راجع د. عبد الرؤوف مهدي 
 .372المرجع السابق ص –

 قصد به شيء متعلقأن استعمال لفظ الشرط المفترض صحيح أيضا ، إذ ال يُ  وفي تقديري
باإلثبات، فكل ما يعنيه هو أن هذا العنصر قد بات مسلما  به في كل الجرائم التي من 

 هذا النوع، فهو متكرر لدرجة افتراض وجوده وليس إثباته. 
( من قانون الجزاء، والتي تنص 324جرم المشرع التهديد العادي، بمقتضى المادة ) (1)

ام، وال تزيد على سنة، وبغرامة ال تقل يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشرة أي" على أنه:
ماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ماني، وال تزيد على ألف لاير عُ عن مائة لاير عُ 

 =هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جنحة أو بعمل ضار يقع عليه أو على من يهمه أمره.
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ومن المعلوم أن المشر ع، وفقا  للقواعد العامة، ال يدخل الوسيلة ضمن 

عناصر التجريم، إال أن تكون للوسيلة خطورة معّينة أو أن تكون دالة على 

التكنولوجيا ومن هنا نجد أن استخدام  ،بشاعة السلوك اإلجرامي لدي الجاني

الحديثة لتحقيق غرض إجرامي معي ن قد يشكل، من وجهة نظر المشر ع، 

خطورة تستأهل اعتبار ذلك من عناصر التجريم، كما أنها قد تكون من 

وهو التهديد  ،العناصر المميزة لهذا السوك اإلجرامي عن سلوك مشابه له

 واالبتزاز العادي.  

من المادة األولى لقانون مكافحة جرائم وقد بّين المشر ع في الفقرة )ب( 

تقنية المعلومات، المراد بتقنية المعلومات، بأنها: االستخدام العلمي للحوسبة 

واإللكترونيات واالتصاالت لمعالجة وتوزيع البيانات والمعلومات بصيغها 

 المختلفة. 

وفي الفقرة )و( من المادة األولى من ذات القانون، عرف وسيلة تقنية 

علومات بأنها: جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الم

                                                                                     
سنوات إذا كان وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث =

 التهديد بارتكاب جناية". 
من قانون الجزاء، على أنه:" يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن  (325كما تنص المادة )

 ثالثة أشهر، وال تزيد على سنتين كل من هدد آخر بالسالح". 
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اإللكترونية أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها كأجهزة الحاسب اآللي وأجهزة 

 االتصال. 

كما عرف الشبكة المعلوماتية، من خالل الفقرة )ز( بأنها: ارتباط بين 

بيانات والمعلومات أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على ال

 اإللكترونية وتبادلها.    

ويمكن القول بتعدد الوسائل والطرق التقنية التي يستخدمها الجاني لتنفيذ 

 جريمته، ومن أهمها: 

الحاسب اآللي وملحقاته وبرامجه، وهو عبارة عن جهاز أو آلة مركبة  :أوال  

ها في حل تتكون من مجموعة األجهزة اإللكترونية، التي تتضافر أعمال

مشكلة معّينة أو معالجة بيانات مطلوبة وفق برنامج هو مجموعة من 

إرشادات وأوامر تعطى للحاسب ليقوم بعمليات المعالجة للمعلومات المدخلة 

 . (1)فيه، ثم الحصول على النتائج المطلوبة

ويمكن استخدام الحاسب كأداة في ارتكاب جريمة االبتزاز اإللكتروني، إذ 

لموظفين بالدخول على الحاسب اآللي التابع للشركة، ثم يقوم يقوم أحد ا

                                      
جريمة  –جرائم الحاسب اآللي وعقوبتها في الفقه والنظام  -محسن سليمان الخليفة  (1)

نتاج الفيروسات ونشره استنساخ رسالة ماجستير قسم العدالة  - الحاسب اآللي وبيعها وا 
المملكة العربية  - معة نايف العربية للعلوم األمنيةجا - كلية الدراسات العليا - الجنائية
 .21ص -هـ 1424 - السعودية
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بالدخول إلى المستند الخاص بمعلومات وبيانات الموظفين، فيقوم بالحصول 

 على بيانات ومعلومات سرية عن الموظفين ويبتزهم. 

أما بالنسبة إلى برامج الحاسب اآللي فهي عبارة عن مجموعة من 

توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في  األوامر والبيانات التي تتضمن

، (1)الحاسب اآللي، أو شبكات الحاسب اآللي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة

ويرى البعض أن الجاني يقوم بعملية االلتقاط الذهني للمعلومة وتخزينها من 

 .(2)خالل دخوله إلى البيانات أو المعلومات الشخصية بواسطة الكمبيوتر

ـرنت وهو عبارة عن شبكة مشاركة معلوماتية لوكاالت حكومية، نتــاإلثانيا : 

دولة، عن طريق أجهزة  200ومعاهد تعليمية، وهيئات خاصة في أكثر من 

 ، ومن الخدمات التي يقدمها اإلنترنت: (3)الحاسب اآللي الموصلة باإلنترنت

يعمل البريد اإللكتروني على تبادل الرسائل  البريد اإللكتروني: -1

ونية بما فيها النصوص والمقاطع الصوتية والصور، وقد وفرت اإللكتر 

                                      
الجريمة التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورها في ضبط  -سالم حامد البلوي  (1)

جامعة نايف العربية  - كلية الدراسات العليا - رسالة ماجستير قسم العلوم الشرطية -
 . 169ص - هـ 1430- المملكة العربية السعودية - للعلوم األمنية

 . 67ص –المرجع السابق  –د. محمود أحمد طه  (2)
كلية الحقوق  - رسالة ماجستير - نترنتالجريمة المرتكبة عبر اإل - صغير يوسف (3)

 .2هامش رقم  - 2ص -م 2013 -الجزائر -جامعة مولود معمري  - والعلوم السياسية
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هذه الخدمة كثيرا  من الوقت بحيث تصل الرسائل في نفس اللحظة إلى 

 أي مكان في العالم.

هو برنامج يسمح بتجمع عدد من األشخاص في  خدمة الدردشة: -2

جميع أنحاء العالم للتواصل مع بعضهم إما كتابة أو صوتا  أو عن 

، وقد تكون عن طريق الفيس بوك أو تويتر أو سناب (1)فيديوطريق ال

 شات أو انستجرام وغيرها من البرامج.

ُيستخدم الهاتف المحمول أو  الهواتف المحمولة وملحقاتها وبرامجها: -3

الهاتف الذكي بواسطة المجرم اإللكتروني باعتباره أداة الرتكاب 

التواصل، كأن يقوم  الجريمة، وذلك عندما يستخدم اإلنترنت في برامج

كل سلوك ينشأ من "، ويعرف بأنه: (2)بالتجسس على اآلخرين

االستعمال غير المشروع لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الخاصة 

بالهاتف النقال من شأنه اإلضرار بمصلحة الغير أو تعريضها 

                                      
 . 34ص –المرجع السابق  –د. داليا عبد العزيز  (1)
دراسة مقارنة بين ) جرائم الهاتف المحمول – الجرائم اإللكترونية -طارق عفيفي أحمد  (2)

– المركز القومي لإلصدارات القانونية -( يالقانون المصري واإلماراتي والنظام السعود
 .41ص -م 2014 - القاهرة
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، أما ملحقات الهاتف فهي الكاميرا والبلوتوث وآالت (1)"للخطر

 مجموعة من البرامج الخاصة بالهاتف المحمول. هناك أيضا  التسجيل، و 

  

 الفرع الثاني

 الركن املادي للجرائم
 ،قصد به العمل الخارجي الذي تظهر به الجريمة إلى العالم الخارجيويُ 

بحسب ما يتطلبه المشر ع  في كل جريمة على  ،سواء كان ذلك بفعل أو بقول

الذي يصدر عن الجاني والنتيجة  ، ويتمثل هذا العمل في السلوك(2)حده

، وهذا الركن هو أول (3)المترتبة على هذا السلوك، وعالقة السببية بينهما

ذا تخلف كله أو بعضه (4)الركنين اللذين ترتكز عليهما نظرية الجريمة ، وا 

، وللركن المادي أهمية واضحة: فال يعرف (5)كان مانعا  من وجود الجريمة

                                      
 اإلثبات الجنائي في جرائم إساءة استعمال الهاتف النقال - أمل فاضل حمد اهلل أحمد (1)

 - 1 الجزء – 4المجلد  - 12العدد  - مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية -
 . 317ص -م 2015 - جامعة كركوك العراق

 . 385ص –المرجع السابق  –د. عبد الرؤوف مهدي  (2)
يتكون الركن " من قانون الجزاء، على أنه: 27ماني في المادة ينص المشرع العُ  (3)

  .المادي للجريمة من نشاط مجرم قانونا  بارتكاب فعل، أو امتناع عن فعل"
دار النهضة  –العام القسم  –الوسيط في قانون العقوبات  –د. أحمد فتحي سرور  (4)

 . 159ص -م 1989 - القاهرة -العربية 
 . 370ص –المرجع السابق  –د. محمود نجيب حسني  (5)
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مادي، إذ بغير ماديات ملموسة ال ينال المجتمع  القانون جرائم بغير ركن

اضطراب وال يصيب الحقوق الجديرة بالحماية عدوان، وباإلضافة إلى ذلك، 

فإن قيام الجريمة على ركن مادي يجعل إقامة الدليل عليها ميسورا ، إذ أن 

إثبات الماديات سهل، ثم هو يقي األفراد احتمال أن تؤاخذهم السلطات 

 ن يصدر عنهم سلوك مادي محدد فتعصف بأمنهم وحرياتهم. العامة دون أ

وتختلف صورة الركن المادي حسب كل جريمة، فالنص القانوني الخاص 

بكل جريمة هو الذي يحدد صورة الركن المادي فيها، فهو الذي يرسم السلوك 

 المحظور والنتيجة المترتبة عليه محل الحظر. 

ن قانون مكافحة جرائم تقنية ( م18وبالرجوع إلى ما ورد بالمادة )

م، والتي تنص على 12/2011المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

أنه: "يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالث سنوات 

ماني أو ماني وال تزيد على ثالثة آالف لاير عُ وبغرامة ال تقل عن ألف لاير عُ 

خدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية بإحدى هاتين العقوبتين، كل من است

المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو 

كان هذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعا ، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة 

وغرامة ال تقل عن  ،ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر سنوات

ماني، إذا كان التهديد ماني وال تزيد على عشرة آالف لاير عُ عُ ثالثة آالف لاير 

 بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو االعتبار".
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فمن خالل النص المذكور، يمكن تقسيم الركن المادي لجريمة التهديد أو 

 االبتزاز اإللكتروني إلى عناصر عدة، سوف نقوم ببيانها على النحو اآلتي: 

 .األول: سلوك الجاني أو الفعلالعنصر 

الفعل ـــ باعتباره أحد عناصر الركن المادي ــــ ذو مدلول متسع، إذ يشمل 

السلوك اإليجابي المفترض حركة عضو في جسم المجرم، ويتسع لالمتناع 

باعتباره صورة للسلوك اإلنساني، ومن ثم ساغ في االصطالح القانوني أن 

فعل السلبي". والفعل عنصر في الركن المادي طلق على االمتناع تعبير "اليُ 

 للجريمة مقصودة كانت أو غير مقصودة.

وبالنظر لسلوك الجاني في جرائم التهديد واالبتزاز اإللكتروني نجد أنه 

يشتمل على عنصرين رئيسيين، هما التهديد اإللكتروني، واالبتزاز 

 اإللكتروني، نوضحهما فيما يأتي: 

 و ابتزازه إلكترونيا : تهديد المجني عليه أ -

ن التهديد واالبتزاز اإللكتروني فعالن مختلفان عن إسبق لنا القول؛ 

ن اتحدا في العقوبة. فالمادة ) ،بعضهما في التجريم ( من قانون مكافحة 18وا 

جرائم تقنية المعلومات قد فصلت بينهما بـــ أو، كما استعرضنا تحديد مفهوم 

أم القانون في المطلب األول من دراستنا،  كل منهما سواء من ناحية اللغة

وفي هذا المقام، سوف نوضح بعض الجوانب المتعل قة بكل منهما، 

 باعتبارهما من عناصر الركن المادي للجريمة. 
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عد فعال  قائما  بذاته يلحقه التجريم المنصوص عليه يُ  التهديد اإللكتروني:-أ

ة يعد بدء  في التنفيذ لجريمة ( من القانون، ومن ناحية ثاني18في المادة )

 االبتزاز اإللكتروني، فهو نشاط إيجابي. 

ويعني ذلك أن الجاني يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل 

نترنت أو الهاتف النقال، للدخول إلى تقنية المعلومات، كالحاسب اآللي أو اإل

بضحاياه البيانات أو المعلومات أو الصور أو الفيديوهات الخاصة 

وتهديدهم بكشف تلك البيانات أو المعلومات  ،الستخدامها في الضغط عليهم

التي تكون ذات طبيعة حساسة أو من شأنها أن تعرضهم للحرج أو اإلساءة 

إلى سمعتهم أو تدمير مستقبلهم األسري أو الوظيفي، لو تم اإلفصاح عنها 

 وكشفها أمام اآلخرين. 

صور أو مقاطع فيديو لها وهي عارية، أو كمن يقوم بتهديد امرأة بنشر 

تتضمن عالقة غير مشروعة مع رجل آخر غير زوجها أو أن تكون غير 

متزوجة، مقابل تسديد مبالغ معّينة للجاني أو التنازل عن عقار معين مثال ، 

أو من يقوم بتهديد موظف يعمل في جهة ما بفضح عالقته بامرأة أخرى أو 

على أسرار تتعلق بوظيفته أو أسرار دولته أو أن  برشوة أخذها، إن لم يطلعه

يطلب منه تزوير محرر له، أو أن يمتنع عن القيام ببعض واجباته الوظيفية، 

وقد يكون محل التهديد إيقاع األذى بشخص آخر غير المجني عليه لكنه 

 وثيق الصلة به، كمن يهدد امرأة بقتل ولدها أو اختطافه إن لم ترتكب الزنا.   
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يشترط لتحقق المسؤولية الجنائية، أن يصل الجاني إلى غرضه أو أن وال 

يحقق له المجني عليه ما يريد، فالجريمة تعد متوفرة بمجرد قيام الجاني 

بتهديد المجني عليه إلكترونيا ، إذ يعد التهديد من جرائم السلوك أو الخطر، 

يان السلوك التي ال يلزم أن تحقق نتيجة مادية معّينة، بل يكفي مجرد إت

 المحظور لقيام المسؤولية الجزائية عنها. 

عد التهديد صورة من صور اإلكراه المعنوي التي تبطل اإلرادة وتمنع ويُ 

؛ ألنه يؤثر على إرادته لحملها على اتجاه (1)المسؤولية الجزائية عن صاحبه

معّين عن طريق إشعارها في صورة محسوسة باإليالم المنتظر، إن لم تتجه 

 النحو المطلوب.    على

وقد عده المشر ع العماني من موانع المسؤولية الجزائية، باعتباره من 

 .(2)( من قانون الجزاء51) صور اإلكراه المعنوي، وذلك بمقتضى المادة

                                      
، د. عبد 704ص  –المرجع السابق  –للمزيد في ذلك: د. محمود نجيب حسني  (1)

 . 965ص –المرجع السابق  –الرؤوف مهدي 
ما عدا جرائم القتل، ال يعاقب من فيمن قانون الجزاء، على أنه: " 51 تنص المادة (2)

ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو عرضه، أو نفس غيره أو ماله 
أو عرضه من خطر جسيم على وشك الوقوع، ولم يكن إلرادته دخل في حلوله، كما ال 

تين يعاقب من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي. ويشترط في الحال
السابقتين أال يكون في مكنة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى، وأن تكون 

 الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه". 
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ومن جانب آخر، على المجني عليه أال يرضخ لهذا التهديد، وأن يقوم 

دفع هذا التهديد ومنع بإبالغ السلطات المختصة بذلك، طالما في مكنته 

ال ما أمكنه االحتجاج ببطالن إرادته عند تنفيذ  الخطر في الوقت المناسب، وا 

ما طلبه منه الجاني، فال يقبل من المرأة التعلل بوقوعها تحت اإلكراه، ألن 

الجاني قد هددها عن طريق الهاتف المحمول بنشر صورها، فاضطرت 

ن لديها الوقت الكافي إلبالغ إلقامة عالقة غير مشروعة معه، وقد كا

السلطات المختصة عن ذلك لمنع حدوث الضرر، أو أن يحتج الموظف بأنه 

فاقد االختيار عند قيامه بتزوير محرر أو إفشاء أسرار وظيفته؛ ألن الجاني 

 قد هدده، بينما كان لديه الوقت لإلبالغ عن تهديده دون حصول ضرر له.  

هذه العناصر يدخل في سلطة محكمة وفي جميع األحوال، فإن تقدير 

الموضوع وحدها دون رقابة عليها من المحكمة العليا، باعتبارها من العناصر 

 .(1)الواقعية المختصة بها

سبق القول، أن االبتزاز اإللكتروني هو: حمل  االبتزاز اإللكتروني:-ب

شخص على القيام بفعل أو االمتناع عنه، بعد تهديده باستخدام الشبكة 

                                      
 – 8منشورات س –م 26/3/2008جلسة  –عليا جزائية  2008/ 56طعن رقم  (1)

 9منشورات س –م 24/2/2009جلسة  –عليا جزائية  13/2009طعن رقم  .503ص
 . 426ص –
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لمعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، بفضح أمره أو كشف سره، ولو كان ا

 القيام بهذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعا . 

فالعنصر المميز لالبتزاز اإللكتروني عن التهديد، يتضح في تنفيذ 

المجني عليه لما يطلبه الجاني، فإذا قام بهذا الفعل عد ذلك ابتزازا  وليس 

واء كان ما يطلبه الجاني من المجني عليه فعال  أم امتناعا  مجرد تهديد، س

 عن فعل. 

وال يشترط التكرار العتبار الفعل ابتزازا ، فيكفي قيام المجني عليه بذلك 

ولو مرة واحدة، ولو تكرر الفعل فإننا ال نخرج عن إطار جريمة ابتزاز واحدة 

ا ، كمن يطلب يسأل عنها الجاني، حتى لو كان مضمون الطلب ليس واحد

من المجني عليها إقامة عالقة غير مشروعة معه حتى ال يكشف أمرها، ثم 

طلب منها مرة ثانية أن تؤدي له مبلغا  من المال، أو من يطلب من موظف 

عام أن يطلعه على بعض أسرار وظيفته، ثم يطلب منه أن يزوده ببعض 

من المال في المرة النسخ من ملفات معّينة بحوزته، أو أن يؤدي له مبلغا  

 الثالثة.

وقد يطلب الجاني من المجني عليه االمتناع عن فعل معين، مثل عدم 

قيامه بتحرير بعض المخالفات لمحل أو مؤسسة تجارية يملكها الجاني، أو 

أال يحيله إلى التحقيق الرتكابه بعض المخالفات المالية، أو أال يقوم باتخاذ 

العمل أو عدم الحضور بانتظام، أو أال يقوم اإلجراءات المطلوبة لتغيبه عن 
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باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، إذا اشتبه في بعض التعامالت التي قد 

 يكون وراءها غسل أموال. 

وتجدر اإلشارة إلى أن المسؤولية الجنائية عن االبتزاز اإللكتروني تعد 

جني عليه بفعل متوفرة في حق الجاني حتى ولو كان محل االبتزاز قيام الم

 أو امتناع عنه مشروعا . 

  .العنصر الثاني: النتيجة اإلجرامية

النتيجة الجرمية لها مدلوالن: مدلول مادي باعتبارها مجرد ظاهرة مادية، 

، وعلى الرغم من االختالف بين (1)ومدلول قانوني باعتبارها فكرة قانونية

النتيجة الجرمية واألحكام  المدلولين فإن بينهما صلة وثيقة تجعل تحديد ماهية

 التي تخضع لها مقتضيا  للرجوع إليهما معا .

فالنتيجة الجرمية كظاهرة مادية هي التغيير الذي يحدث في العالم 

، فاألوضاع الخارجية كانت على نحو (2)الخارجي كأثر للسلوك الجرمي

معين قبل أن يصدر هذا السلوك ثم صارت على نحو آخر بعد صدوره، أما 

نتيجة الجرمية في مدلولها القانوني فهي العدوان الذي ينال مصلحة أو حقا  ال

قدر جدارته بالحماية الجزائية، وبالرغم من االختالف بين مدلولي النتيجة 

                                      
مجلة القانون واالقتصاد  –فكرة النتيجة في قانون العقوبات  –د. عمر السعيد رمضان  (1)
 . 104ص - م1961القاهرة  – 31السنة  –
 . 105ص -المرجع السابق –د. عمر السعيد رمضان  (2)
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الجرمية إال أن الصلة بينهما وثيقة وال يمكن التسليم بأحدهما وانكار 

 .(1)اآلخر

تحقق النتيجة أمر غير الزم في ويرى الفقه الجنائي ــــ في مجمله ــــ أن 

جميع الجرائم، فجرائم الضرر كالقتل واإليذاء البدني وغيرها يلزم تحقق نتيجة 

معّينة هي العدوان على الحق في الحياة أو الحق في سالمة الجسم، أما 

جرائم الخطر كالحريق أو حمل السالح دون ترخيص وغيرها، فإن الجريمة 

دوث نتيجة، وقد كان للفقه تقسيم آخر للجرائم تعد تامة دون التوقف على ح

إلى نوعين: جرائم مادية ويقال عنها الجرائم ذات النتيجة، وجرائم شكلية 

 ويقال عنها جرائم السلوك أو النشاط البحت. 

وهذه المقدمة، رأيتها الزمة قبل الحديث عن النتيجة الجريمة لجريمتي 

( من 18عليهما من خالل المادة )التهديد واالبتزاز اإللكتروني، المنصوص 

 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

نما  فجريمة التهديد اإللكتروني، ال يشترط لتمامها حدوث نتيجة معّينة، وا 

يكتفى فيها بتحقق السلوك المحظور وهو التهديد عبر استخدام الشبكة 

لك مرة واحدة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، سواء حدث ذ

أو مرات عدة، وكان هذا التهديد جديا  ينصب على أفعال معّينة كالتهديد 
                                      

 .وما بعدها 107المرجع السابق ص  –للمزيد في ذلك: د. عمر السعيد رمضان  (1)
 وما بعدها.  381ص - المرجع السابق –حسني  محمود نجيبد.
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بفضح أو كشف أمر خاص بالمجني عليه، وصريحا  وواضحا  في احتمال 

 حدوث الضرر للمجني عليه إن لم ينفذ ما يطلبه الجاني. 

لمادية أما جريمة االبتزاز اإللكتروني، فإنها من جرائم الضرر أو الجرائم ا

التي يلزم لتوفرها تحقق نتيجة معّينة قصدها الجاني، وهي قيام المجني عليه 

بفعل معين حدده له أو أن يمتنع عن القيام بفعل، وقد يكون هذا الفعل أو 

االمتناع مشروع أو غير مشروع، فذلك ال يغير من األمر شيئا ، ألن جوهر 

رغام التجريم قد انصب على التهديد الذي وصل إلى مر  حلة االبتزاز وا 

المجني عليه على القيام بفعل أو االمتناع عن فعل ضد إرادته. فلم يعد 

األمر مجرد تهديد بل تجاوز ذلك إلى االبتزاز وكسر اإلرادة، وهذا ما عناه 

المشر ع حين قال: يعاقب بالسجن .... في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله 

هذا الفعل أو االمتناع عنه على القيام بفعل أو امتناع ولو كان 

 (. 18م).....مشروعا  

 .العنصر الثال : صلة السببية

صلة السببية هي العالقة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة الجرمية، 

وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة، فإذا انتفت صلة 

م به الفاعل فإن السببية وثبت أن حدوث النتيجة كان لسبب آخر غير ما قا

مسؤوليته تقتصر على المحاولة، إذا كانت الجريمة مقصودة، أما إذا كانت 
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، وعلى هذا (1)فال مسؤولية عنها، إذ ال محاولة في هذه الجرائم غير مقصودة

النحو، كانت صلة السببية عنصرا  في الركن المادي، وشرطا  لقيام المسؤولية 

 . (2)الجزائية

جد أن عالقة السببية يجب توفرها في جريمة االبتزاز وبتطبيق ما تقدم، ن

اإللكتروني، فيلزم أن يكون ما قام به المجني عليه من فعل أو امتناع سببه 

فعل الجاني وتهديده له من خالل الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية 

المعلومات، كالهاتف المحمول وغيره، بإلحاق األذى به أو فضح أمره بين 

 نشر صوره العارية أو كشف أسراره التي حصل عليها.الناس ب

  

 

 

                                      
 26. ونقض جنائي مصري 389ص - المرجع السابق –د. محمود نجيب حسني  (1)

 7، ونقض 211رقم  - 980ص - 30س -مجموعة أحكام النقض  - م1979ديسمبر 
 . 66رقم  - 446ص - 47س -مجموعة أحكام النقض  - م1996من أبريل 

من قانون الجزاء، على أنه:  28 لمشرع العماني في المادةوفي هذا الصدد، ينص ا (2)
ال يسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه اإلجرامي، ويسأل عنها ولو كان "

قد أسهم مع سلوكه اإلجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو الحق، متى 
مور، أما إذا كان ذلك السبب كان هذا السبب متوقعا  أو محتمال  وفقا  للسير العادي لأل

وحده كافيا  إلحداث نتيجة الجريمة فال يسأل الفاعل في هذه الحالة إال عن الفعل الذي 
   .ارتكبه"
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 لثالفرع الثا

 الركن املعنوي
يضم الركن المعنوي العناصر النفسية للجريمة، ويعني ذلك أن الجريمة 

ليست كيانا  ماديا  خالصا  قوامه الفعل وآثاره، ولكنها كذلك كيان نفسي، 

للجريمة، فاألصل أال  وللركن المعنوي أهمية أساسية في النظرية العامة

جريمة بغير ركن معنوي، وهذا الركن هو سبيل الشارع إلى تحديد المسؤول 

عن الجريمة، إذ ال يسأل شخص عن جريمة ما لم تقم عالقة بين مادياتها 

 ونفسيته. 

وقوام الركن المعنوي على عنصرين أساسيين هما: اإلرادة الجرمية، 

ي، وتعد جرائم التهديد أو االبتزاز والعلم، ويعبر عنهما بالقصد الجنائ

اإللكتروني من الجرائم العمدية، ولذلك فإن المشر ع قد تطلب توفر القصد 

 الجنائي العام حتى يمكن مساءلة الجاني وتطبيق العقوبة المقررة عليه. 

فيلزم أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب فعل التهديد أو االبتزاز 

تحقيق النتيجة التي قصدها من وراء ذلك، وأن تكون هذه  اإللكتروني بغية

 اإلرادة حرة خالية من العيوب التي تبطلها. 

كما يلزم توفر عنصر العلم لدى الجاني بماديات الجريمة التي قصدها، 

وأن هذا الفعل يشكل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها المشر ع، وفي هذا 
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"الركن  ( من قانون الجزاء، على أن:33ة )الصدد ينص المشر ع في الماد

المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير 

المقصودة. ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو االمتناع 

عن فعل متى كان هذا االرتكاب أو االمتناع مجرما  قانونا ، وذلك بقصد 

باشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونا  يكون الجاني قد إحداث نتيجة م

 توقعها وقبل المخاطرة بها".  

فإذا لم تتوفر عناصر الركن المعنوي، اإلرادة والعلم، أو أحدهما لدى 

الشخص فال يمكن مساءلته عن جريمة التهديد أو االبتزاز اإللكتروني، 

 لتخلف الركن المعنوي أو القصد الجنائي لديه. 

 

 ملبحث الثانيا

 العقوبات املقررة جلرائم التهديد واالبتزاز اإللكرتوني
قرر المشر ع العماني عقوبات أصلية تلحق من يرتكب جرائم التهديد واالبتزاز 

( من قانون مكافحة جرائم تقنية 18اإللكتروني، وذلك من خالل المادة )

ن القانون، كما ( م32) المعلومات، وأخرى تبعية وتكميلية من خالل المادة

( من القانون، ونص 30عاقب على الشروع في الجريمة من خالل المادة )

(، وعاقب الشخص 31) على عقوبة االشتراك في الجريمة بمقتضى المادة
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(، ثم بين حاالت اإلعفاء من 29) المعنوي على الجريمة من خالل المادة

وسوف نقوم بإلقاء  ( من القانون المشار إليه،33) العقوبة من خالل المادة

 الضوء على جميع ما تقدم ذكره، وذلك فيما يأتي: 

 

 املطلب األول

 العقوبات األصلية والتبعية

 جلرائم التهديد واالبتزاز اإللكرتوني
ينشأ للدولة بمجرد وقوع الجريمة حق في توقيع الجزاء على مرتكبها كرد 

عقوبة هي جزاء فعل اجتماعي من جانب المجتمع على مرتكب الجريمة، فال

يقرره القانون ويوقعه قاض لمصلحة المجتمع وباسمه على من يصدر ضده 

، فالعقوبة ألم ينزل بمرتكب الجريمة وهو (1)حكم قضائي يثبت ارتكابه جريمة

ويتمثل هذا األلم في الحد من حرية مرتكب الجريمة في  ،ألم مقصود لذاته

يده من هذا الحق كله أو استعمال حق من حقوقه أو تقييده بقيود أو تجر 

 بعضه تجريدا  نهائيا  أو مؤقتا . 

                                      
 . 977ص –المرجع السابق  –د. عبد الرؤوف مهدي  (1)
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ومن خالل ما تقدم، فإن المشر ع العماني قرر عقوبات أصلية وأخرى 

تبعية وتكميلية، كجزاء لمن يرتكب جرائم التهديد واالبتزاز اإللكتروني، نقوم 

 ببيانها على النحو اآلتي: 

 

 الفرع األول

 العقوبات األصلية
( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر 18ة )نصت الماد

م، على أنه: "يعاقب بالسجن مدة ال تقل 12/2011بالمرسوم السلطاني رقم 

عن شهر وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف لاير عماني وال 

تزيد على ثالثة آالف لاير عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم 

الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه 

لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو االمتناع عنه 

مشروعا ، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال 

وال تزيد  تزيد على عشر سنوات وغرامة ال تقل عن ثالثة آالف لاير عماني
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على عشرة آالف لاير عماني، إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور 

 . (1)مخلة بالشرف أو االعتبار"

ومن خالل النص يتبين أن المشر ع لم يفرق بين جريمتي التهديد أو 

االبتزاز اإللكتروني من حيث مقدار العقوبة، لكنه قدر لهما عقوبة الجنحة، 

من ورائهما حمل المجني عليه على القيام بفعل أو امتناع  إذا كان الغرض

ولو كان هذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعا ، فعاقب الجاني بالسجن مدة ال 

تقل عن شهر وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف لاير 

 ماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. ماني وال تزيد على ثالثة آالف لاير عُ عُ 

أما إذا كان التهديد اإللكتروني بارتكاب جناية في حق المجني عليه، 

كتهديده بالقتل أو إحداث عاهة مستديمة له أو ألحد أبنائه مثال ، أو تهديده 

بإسناد أمور مخلة بالشرف أو االعتبار، كتهديده بنشر صور أو مقاطع 

صور لها فيديو لعالقة غير مشروعة المرأة برجل آخر غير زوجها أو نشر 

وهي عارية إلى غير ذلك من األمور التي تمس شرف المجني عليه 

وارتفع بها إلى مصاف الجنايات،  ،واعتباره، فإن المشر ع قد شدد العقوبة

فتكون العقوبة المقررة لذلك هي السجن المؤقت مدة ال تقل عن ثالث سنوات 

                                      
ال تخل " من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه: 35تنص المادة  (1)

 عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر".  العقوبات المنصوص
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ماني وال  عُ وال تزيد على عشر سنوات وغرامة ال تقل عن ثالثة آالف لاير

 ماني. تزيد على عشرة آالف لاير عُ 

 تقدير العقوبة األصلية للجريمة:-

لجرائم التهديد أو االبتزاز  المشر ع في تقديري أن العقوبة التي قررها

اإللكتروني، تحتاج إلى إعادة نظر من المشر ع حتى تحقق الردع المطلوب 

وانتشارها بين أفراد وكثرة وقوعها  ،بشكل يتناسب مع خطورة الجريمة

وما قد تخلفه من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا الذين  ،المجتمع

 يقعون في هذه الجريمة وأسرهم، ومنها ما يصعب تداركه في المستقبل.

ولذلك أقترح على المشر ع العماني، النظر في العقوبة المقررة لجرائم 

( من قانون 18وص عليها في المادة )التهديد أو االبتزاز اإللكتروني، المنص

مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك برفع الحد األدنى لعقوبة السجن إلى 

لغاء عملية التخيير بينهما في الفقرة  سنة وزيادة الغرامة المقررة للجريمة، وا 

( المشار إليها، ورفع الحد األدنى لعقوبة السجن 18األولى من المادة )

(، 18سنوات، وبذلك تكون الصياغة المقترحة للمادة ) المؤقت إلى خمس

على النحو التالي: "يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث 

ماني وال تزيد على ثالثة آالف لاير سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي لاير عُ 

ماني، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في عُ 

هديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل ت
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أو االمتناع عنه مشروعا . وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة ال تقل عن 

خمس سنوات وال تزيد على عشر سنوات وغرامة ال تقل عن ثالثة آالف لاير 

ديد أو االبتزاز ماني إذا كان التهماني وال تزيد على عشرة آالف لاير عُ عُ 

 بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو االعتبار".

 

 الفرع الثاني
 (1)العقوبات التبعية والتكميلية

باإلضافة إلى العقوبات األصلية المقررة للجرائم المنصوص عليها في 
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، السجن والغرامة، نص المشر ع العماني 

قوبات أخرى تبعية وتكميلية تضاف للعقوبة األصلية، وتنطبق هذه على ع
 العقوبات على جرائم التهديد واالبتزاز اإللكتروني، وذلك بمقتضى المادة

( من القانون، والتي نصت على أنه: "دون إخالل بحقوق الغير حسني 32)
 النية، على المحكمة المختصة الحكم في جميع األحوال باآلتي:  

درة جميع األجهزة واألدوات والبرامج وغيرها من األشياء التي مصا –أ
 استعملت في ارتكاب جريمة تقنية المعلومات وكذلك األموال المتحصلة منها. 

                                      
تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة األصلية،  (1)

 ها إذا أجاز القانون له توقيعها.وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا  على نطق القاضي ب
 من قانون الجزاء.  ( 56المادة )
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غلق الموقع اإللكتروني والمحل الذي ارتكبت فيه جريمة تقنية  –ب
المعلومات أو الشروع فيها إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم 
اعتراضه، ويكون الغلق دائما ، أو مؤقتا  المدة التي تقدرها المحكمة في ضوء 

 ظروف ومالبسات الجريمة. 

طرد األجنبي المحكوم عليه بعقوبة إرهابية أو بعقوبة تأديبية إذا كانت  –ج
 الجريمة شائنة". 

 

 املطلب الثاني
 أحكام عامة تطبق على جرائم التهديد واالبتزاز اإللكرتوني

ك بعض األحكام التي وردت ختاما  لقانون مكافحة جرائم تقنية هنا
م، وهي تنطبق على 12/2011المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

جميع الجرائم الواردة بالقانون، ومنها جرائم التهديد أو االبتزاز اإللكتروني 
 ( منه، وسوف نقوم ببيانها على النحو اآلتي:18الواردة بالمادة )

 

 الفرع األول
 العقاب على التحريض أو املساعدة أو االتفاق

وقد  ،عندما يرتكب الجاني الجريمة وحده فإنه يعد الفاعل األصلي لها
يكون هناك أكثر من فاعل أصلي ساهم معه فيها، كما قد يكون هناك شريك 

سهم معه في تحقيقها بواحدة أو أكثر أأو أكثر للجاني في ارتكابه للجريمة 
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 رق االشتراك، وهي التحريض أو المساعدة أو االتفاق طبقا  للمادةمن ط
وقد ساوى المشر ع  بين الفاعل والشريك في مقدار ، ( من قانون الجزاء38)

العقوبة، إذ عاقب من قام بتحريض الغير على ارتكاب الجرائم المشار إليها 
أو اتفق معه في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو من ساعد الغير، 

على ارتكابها بذات العقوبة المقررة للفاعل األصلي. فإذا لم تتحقق النتيجة 
من  31يعاقب بنصف الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا  للجريمة )م 

 .(1)القانون(
 

 الفرع الثاني
 العقوبة املقررة للشخص املعنوي

تعادل ضعف نص المشر ع  على معاقبة الشخص المعنوي بالغرامة التي 
الحد األعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا  لجريمة التهديد أو االبتزاز 
اإللكتروني المرتكبة، إذا وقعت الجريمة باسمه أو لحسابه،  وكان من قام 
بالجريمة يشغل منصب رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشخص المعنوي 

موافقته أو بتستر أو أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو ب
( من القانون التي تنص على 29) بإهمال جسيم منه، وذلك بمقتضى المادة

                                      
 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه: 31وفي ذلك تنص المادة  (1)
 يعاقب بذات العقوبة المقررة لمرتكب جريمة تقنية المعلومات، كل من حرض أو ساعد"

اتفق معه على ارتكابها، فإذا لم تتحقق النتيجة اإلجرامية عوقب بنصف الحد  الغير أو
 .ونا  للجريمة"لعقوبة المقررة قاناألقصى ل
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"دون إخالل بالمسؤولية الجزائية لألشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص  أنه:
االعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد األعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا  

ت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكب
أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك 

 الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه".  
 

 الفرع الثالث
 اإلعفاء من العقاب

انطالقا  من السياسة الجنائية التي تهدف إلى التشجيع على االبتعاد عن 
ل عنها من قبل المجرم الذي يكون قد بدأ في تنفيذها أو الجريمة أو العدو 

اشترك مع آخرين في القيام بها، نجد المشر ع العماني يتبنى هذه السياسة 
فيما يتعّلق بالجرائم اإللكترونية المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم 

ء ( منه، ويشمل هذا اإلعفا33) تقنية المعلومات بوجه عام من خالل المادة
( من القانون، وقد 18جرائم التهديد أو االبتزاز اإللكتروني الواردة بالمادة )

 فرق المشر ع بين حالتين: 
  .الحالة األولى: التبليغ عن الجريمة قبل الكشف عنها

فإذا قام الجاني أو الشريك معه بإبالغ السلطات المختصة بمعلومات عن 
وحقيقة  ،يعفى وجوبا  من العقاب الجريمة التي وقعت قبل الكشف عنها، فإنه

األمر أن المشر ع لم يوضح في المادة األولى من القانون المراد بالسلطات 
المختصة، وعلى ذلك فإن األمر يشمل كل جهة تتصل بالجرائم اإللكترونية 
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ومكافحتها كشرطة عمان السلطانية أو االدعاء العام. كما أن مضمون 
( من القانون يشمل أي 33المادة ) التبليغ المنصوص عليه في صدر

معلومات عن الجناة الذين قاموا بها أو مكان اختفائهم، أو كيفية قيامهم 
بالحصول على المعلومات أو البيانات أو الصور المستخدمة في تهديد أو 
ابتزاز الضحايا، والمزايا أو المنافع التي تحصلوا عليها من وراء ذلك قبل أن 

ولم يشترط المشر ع حتى  ،قبل السلطات المختصةيتم الكشف عنها من 
يستفيد المبلغ من اإلعفاء، أن يتم ضبط باقي الجناة بناء على هذه 

 المعلومات. 
 .الحالة الثانية: التبليغ عن الجريمة بعد الكشف عنها

إذا قام الجاني أو الشريك معه بإبالغ السلطات المختصة بمعلومات عن 
لكشف عنها من قبل السلطات المختصة، فإن الجريمة التي وقعت بعد ا

اإلعفاء من العقاب يكون جوازيا  للمحكمة التي تنظر الدعوى، بشرط أن 
 .(1)من القانون( 33يترتب على اإلدالء بهذه المعلومات ضبط باقي الجناة )م

 
 
 

                                      
يعفى من " من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه: 33تنص المادة  (1)

العقاب، كل من بادر من الجناة أو شركائهم إلى إبالغ السلطات المختصة بمعلومات عن 
جريمة وقعت بالمخالفة ألحكام هذا القانون قبل الكشف عنها فإذا تم اإلدالء بتلك 

الكشف عنها جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب شريطة أن يترتب على  المعلومات بعد
  .اإلدالء بها ضبط باقي الجناة"
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 اخلامتة
لقد تناولت هذه الدراسة، المسؤولية الجزائية عن جرائم التهديد أو االبتزاز 
اإللكتروني، وبيان موقف المشر ع العماني وتناوله لهذا الموضوع المهم من 
خالل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

م، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات عدة نوجزها فيما 12/2011
 يأتي: 

 :أهم النتائج -أوالا 
لتكنولوجيا واالتصاالت وتقنية المعلومات، إن التطور الهائل في مجال ا -1

قد صاحبه ازدياد كبير في معدل الجرائم ذات الصلة ومنها جرائم التهديد أو 
 االبتزاز اإللكتروني. 

خصوصية المعلومات، محل جرائم التهديد أو االبتزاز اإللكتروني،  -2
ت والخوف من فضحها أو كشفها يعد السبب الرئيس في عدم تبليغ السلطا

المختصة عنها، ومن ثم ازدياد خطرها وانتشارها بشكل واسع بين أفراد 
 المجتمع. 

جريمة التهديد أو االبتزاز اإللكتروني من الجرائم المستحدثة ذات الُبعد  -3
الدولي، فال يقتصر ارتكابها على أفراد داخل المجتمع، بل قد ترتكب من 

اهتمت التشريعات  خارج الدولة ضد أشخاص فيها والعكس صحيح، لذا
 الجنائية واالتفاقيات الدولية بالتصدي لها ومكافحتها. 

جريمة التهديد اإللكتروني قائمة بذاتها، على النحو الموضح بالدراسة،  -4
بالرغم من صلتها الوثيقة بجريمة االبتزاز اإللكتروني وكونها إحدى مراحل 
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( من 18ن خالل المادة )تنفيذها، إال أن المشر ع قدر خطورتها فنص عليها م
 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

تقوم المسؤولية الجزائية عن جرائم التهديد أو االبتزاز اإللكتروني حتى لو  -5
كان المطلوب تنفيذه فعال  أو امتناعا  عنه مشروعا ، وقد عدها المشر ع من 

يشكل جناية أو  قبيل الجنح إال إذا كان المطلوب تنفيذه من المجني عليه
كان التهديد بإسناد أمور مخلة بالشرف أو االعتبار فإن الجريمة تكون جناية 

( من القانون 18عقوبتها السجن المؤقت والغرامة على النحو الوارد بالمادة )
 المذكور. 

عاقب المشر ع العماني على االشتراك في جرائم التهديد أو االبتزاز  -6
ة المقررة للفاعل األصلي، كما عاقب على الشروع اإللكتروني بذات العقوب

في الجريمة، وعاقب الشخص االعتباري إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو 
 لحسابه من أحد الذين ينتمون إليه. 

انطالقا  من السياسة التشريعية التي تهدف إلى مكافحة الجريمة والعدول  -7
يقوم من الجناة بتبليغ عنها، فتح المشر ع باب اإلعفاء من العقاب لمن 

( 33السلطات المختصة بأمر الجريمة ومرتكبيها على النحو الوارد بالمادة )
 من القانون المشار إليه.

  :التوصيات املقرتحة -ثانياا 
العمل على زيادة الوعي القانوني لدى طوائف المجتمع، خاصة  -1

كالهواتف المستخدمين للشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات 
المحمولة وغيرها؛ بخطورة إساءة استخدام تلك الوسائل على سالمة المجتمع 
وأفراده، والعقوبات التي تطالهم حال قيامهم بذلك، أو مساعدة من يقوم بتلك 
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األفعال، وخطورة االنزالق في العالقات عن طريق وسائل التواصل 
و المعلومات أو االجتماعي المختلفة والكشف عن األسرار الخاصة بهم أ

 البيانات أو الصور الخاصة بهم.
أوصي بزيادة وتطوير الدورات التدريبية أو ورش العمل للمشتغلين  -2

بالقضاء واالدعاء العام وشرطة عمان السلطانية وغيرهم من الجهات ذات 
الصلة، التي تهدف إلى التعرف على الجرائم اإللكترونية وسبل مكافحتها، 

لتي يستخدمها الجناة لإليقاع بضحاياهم وابتزازهم وكيفية والطرق الحديثة ا
 الحصول، بشكل قانوني، على األدلة الرقمية إلثبات تلك الجرائم.

أوصي باستمرار عقد الندوات والمؤتمرات من الجهات المختصة،  -3
واللقاءات التوعوية من الجمعيات والجهات األهلية في الدولة لبيان أهمية 

المعلوماتية أو وسائل التقنية الحديثة فيما ينفع واالبتعاد عن  استخدام الشبكة
 كل ما يؤدي إلى الوقوع في شباك محترفي التهديد واالبتزاز اإللكتروني.

أقترح على المشر ع  العماني، النظر في العقوبة المقررة لجرائم التهديد أو  -4
قانون مكافحة ( من 18االبتزاز اإللكتروني، المنصوص عليها في المادة )

جرائم تقنية المعلومات، وذلك برفع الحد األدنى لعقوبة السجن إلى سنة 
لغاء عملية التخيير بينهما في الفقرة األولى  وزيادة الغرامة المقررة للجريمة، وا 

( المشار إليها، ورفع الحد األدنى لعقوبة السجن المؤقت إلى 18من المادة )
(، على النحو 18المقترحة للمادة )خمس سنوات، وبذلك تكون الصياغة 

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات "اآلتي: 
وبغرامة ال تقل عن ألفي لاير عماني وال تزيد على ثالثة آالف لاير عماني، 
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد 
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القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو شخص أو ابتزازه لحمله على 
االمتناع عنه مشروعا . وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة ال تقل عن خمس 
سنوات وال تزيد على عشر سنوات وغرامة ال تقل عن ثالثة آالف لاير عماني 
وال تزيد على عشرة آالف لاير عماني إذا كان التهديد أو االبتزاز بارتكاب 

 ".بإسناد أمور مخلة بالشرف أو االعتبار جناية أو
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