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املقدمة
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احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعني.

أّما بعد:

فإنه يسر مركز باحثات لدراسات املرأة بالتعاون مع قسم الثقافة اإلسالمية بجامعة 
ـ  الباحثني أوراق املشاركني فـي ندوة االبتزاز )املفهوم  امللك سعود أن يضع بني يدي 
ــ 3 ربيع اآلخر  ـ العالج(، والتي أقيمت فـي جامعة امللك سعود بتاريخ 2  األسباب 

1432هـ 7 ــ 8 مارس 2011م، وقد رتبت األوراق حسب اجللسات.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا ملا يحبه ويرضاه. 

     

مركز باحثات لدراسات املراة       

املقدمة
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املفهوم والواقع

رئيس اجللسة

التعليقات:

املشاركون

معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن العثمان.

الدكتور فؤاد بن عبد الكرمي العبد الكرمي. 
مدير عام مركز باحثات لدراسات املرأة.     

*        *        *             

معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد اهلل بن حميد.
رئيس املجلس األعلى للقضاء.     

معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمني. 
وزير الشؤون االجتماعية.     

معالي الشيخ عبد العزيز بن حمنّي احلمني. 
الرئيس العام لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.    

معالي الشيخ محمد بن فهد آل عبد اهلل.
رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام.     





االبتزاز
»املفهوم والواقع«

الدكتور/ صاحل بن عبد اهلل بن محيد

رئيس اجمللس األعلى للقضاء

1
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سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

صالح بن عبد اهلل بن محمد بن حميد. االسم
دكتوراه. املؤهل العلمي
رئيس املجلس األعلى للقضاء. العمل احلالي

ثانيًا: اإلنتاج العلمي:

• رفع احلرج فـي الشريعة اإلسالمية ضوابطه وحتقيقاته. 
• أدب اخلالف. 

• أحداث ومواقف فـي طريق العزة. 
• تلبيس مردود فـي قضايا حية. 

• التوجيه غير املباشر فـي التربية وتغير السلوك. 
.. وغيرها.        

ثالثًا: اخلبرات العملية:

• عضو هيئة كبار العلماء.
• رئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.

• عضو فـي الهيئة التأسيسية للمجلس األعلى العاملي للمساجد برابطة العالم اإلسالمي.
• عضو الهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة.

• عضو فـي جلنة التقومي الشامل للتعليم.                      .. وغيرها.
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املرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  لله  احلمد 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فإن من اجلرائم املعاصرة التي شغلت حيزًا من القضايا في هيئات األمر باملعروف 
اجلرمية مضاجع  تلك  ْت  َأقضَّ االبتزاز« حيث  املنكر وفي احملاكم »جرمية  والنهي عن 
كونها  مع  مــروءة  وقلة  وفساد  ضعف  من  اجلرمية  هذه  متثله  ملا  والغيورين  املصلحني 

محرمة في الشرع والعقل والفطر املستقيمة.

اخللل  مكامن  وإدراك  بحزٍم  أمامها  للوقوف  حتتاج  اخلطيرة  الظاهرة  هــذه  إن 
ومعاجلتها معاجلًة استباقية بقطع األسباب املؤدية إليها وتعليق النفوس بالله - جل وعال 
ُدوُر{  الُصّ ُتْخِفي  َوَما  اأَلْعُيِ  َخاِئَنَة  }َيْعَلُم  - مبراقبته واليقني بأنه ال تخفى عليه خافية: 
]غافر: ١٩[، كما يبرز أهمية التوعية بخطر هذا الداء وتلك اجلرمية على املجتمع، وهو 
ــ  ما قامت به ـ مشكورة ـ جامعة امللك سعود بإقامة هذه الندوة عن االبتزاز: »أسبابه 
ـ عالجه«، ومنها جاءت هذه الورقة حول: »االبتزاز: املفهوم والواقع« حيث  أخطارهـ 

جاءت في املباحث التالية:

املقدمة
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املبحث األول: تعريف االبتزاز وحكمه.

املبحث الثاني: أنواع االبتزاز.

املبحث الثالث: أسباب االبتزاز وآثاره.

املبحث الرابع: واقع االبتزاز.

املبحث اخلامس: عالج االبتزاز.

سائاًل الله - عز وجل - العون والتوفيق والسداد. وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم.
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تعريف االبتزاز:

االبتــزاز:

• تعريفه لغة: مأخوذ من الثالثي بزز، يقال: بزَّ الشيء يبزه بزًا اغتصبه، والبز 
لب، وابتززت الشيء: استلبته، ومنه املثل: من عزَّ بّز، أي من غلب سلب)1(. السَّ

• واصطالحًا: وردت في هذا عبارات متعددة منها:
1 – محاولة حتصيل مكاسب مادية أو معنوية من شخص أو أشخاص طبيعي أو 

اعتباري باإلكراه بالتهديد بفضح سر من وقع عليه االبتزاز.

2 – استغالل القوة مقابل ضعف إنسان آخر سواء كان هذا الضعف مؤقتًا أو دائمًا. 

املعنوي  أو  األذى اجلسدي  اإلرادة واحلرية إليقاع  لإلكراه وسلب  – محاولة   3
على الضحايا عن طريق وسائل يتفنن اجلاني في استخدامها لتحقيق جرائمه األخالقية 

أو املادية أو كليهما معًا.

)1( لسان العرب )بزز( )312/5(.

املبحث األول

تعريف االبتزاز وحكمه
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 واالبتزاز هو منط سلوكي للفساد اإلداري، ميارسه بعض املوظفني من العاملني في 
األجهزة املسؤولة عن حماية ونشر األمن والطمأنينة أو مراقبة النشاطات االقتصادية 
أو غيرها من األجهزة التحقيقية والتأديبية والعقابية، كالسجون واحملاكم، أو من قبل 
اللجان االنضباطية ونقاط التفتيش والسيطرة واملرور والتفتيش الصحي والرقابة على 
احلدود،  نقاط  أو  املطارات  في  العاملني  اجلمارك  وموظفي  البلدية  ودوائــر  األسعار 
أو  قضاياهم  تشوب  ممن  واملتهمني  املراجعني  ابتزاز  إلى  هؤالء  بعض  يلجأ  ما  فغالبًا 
تنقالتهم شائبة عن طريق تخويفهم أو تهديدهم إلرغامهم على دفع املبالغ أو تقدمي 
أو  التوقيف  أو  النفسي  التعذيب  أو  اجلسدي  لإليذاء  يعرضونهم  أو  العينية،  األشياء 
لسمعتهم،  واإلســاءة  بهم  التهم  وإلصاق  اإلعــالم  وسائل  عبر  فضحهم  أو  املراقبة، 
ومواقف كهذه يحرص عامة الناس على جتنبها ودفعها عن أنفسهم بكل ما ميلكون، 
ثمنًا  يدفع  ُيتَّهم  فالبريء حني  باطلة وملفقة،  تهم  أنها  حتى ولو كانوا على يقني من 

باهظًا من حريته وإنسانيته وسمعته قبل أن يثبت براءته.

• الفرق بني االبتزاز والرشوة: 
يلتقي االبتزاز مع الرشوة في حتقيق نفع مادي أو معنوي للمبتز واملرتشي، ويفترق 
االبتزاز عن الرشوة، أن الرشوة تدفع طواعية من قبل مقدمها وبرضاه ألنها حتقق له منفعة 
أو مصلحة أو تدفع عنه أذى أو ضررًا، في حني ينطوي االبتزاز على استخدام التهديد 
الفضائح  بتلفيق  االجتماعية  واملكانة  بالسمعة  اإلضــرار  أو  والنفسي  اجلسدي  باإليذاء 

ه. وإلصاق التهم ونشر األسرار؛ مما يجبر الشخص املبتّز على الدفع مكرهًا ملن يبتزُّ

وهذه املمارسة تعّد بحق شكاًل خطيرًا من أشكال الفساد اإلداري الذي تبتلى به 
بعض األقطار وبعض املؤسسات)1(.

)1( من بحث منشور في الشبكة العنكبوتية.
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وقد يتجاوز االبتزاز ذلك الفساد اإلداري ليكون سلوكًا بذيئًا يتبعه بعض ضعاف 
النفوس الستغالل الطرف اآلخر من أجل مقاصد شهوانية وذلك عن طريق التصوير 
والتسجيل ألمور يخشى ذلك الطرف انتشارها لكونها متثل فضيحة اجتماعية أو هتكًا 

ألسرار شخصية.

حكمه: 

ال شّك في حترمي االبتزاز؛ وذلك ملا يلي:

َبْيَنُكم  َأْمَواَلُكم  َتْأُكُلوا  }َوال  بالباطل، قال سبحانه:  الناس  أنه أكٌل ألموال  أواًل: 
ْن َأْمَواِل الَنّاِس ِباإلْثِم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن{ ]البقرة:  اِم ِلَتْأُكُلوا َفِريًقا ِمّ ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها إَلى اْلـُحَكّ

١٨٨[، وقال #: »ال يحل مال امرٍئ مسلم إال بطيب نفٍس منه«)1(.

ثانيًا: أنه إضـراٌر باآلخرين نفسيًا واجتماعيًا ومـاليًا، والضـرر حرام ومن القواعد 
املقررة في الشرع أنه »ال ضرر وال ضرار«.

ثالثًا: أنه استغالٌل للمنصب والقوة بطريٍق غير مشروع.

رابعًا: أنه هتك لألسرار واحلرمات املأمور بسترها، وإيذاء للمؤمنني واملؤمنات 
ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا  وقد قال الله تعالى: }َواَلِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلـُمْؤِمِنَي َواْلـُمْؤِمَناِت 

ِبيًنا{ ]األحزاب: ٥٨[. ُبْهَتاًنا َوإْثًما ُمّ

خامسًا: أنه وسيلة محرمة لتحقيق أمر محرم فاجتمع فيه حرمة الوسيلة وحرمة 
الغاية.

بن  الله عنه -، ورواه أحمد )113/5( عن عمرو  أنس - رضي  الدارقطني)26/3( عن  )1( رواه 
يثرب، ورجال أحمد ثقات. )مجمع الزوائد:171/4(.
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1ـ االبتزاز العاطفي:

اآلخر  الطرف  لــدى  ليسبب  االبــتــزاز  ممــارس  يأخذه  كــالم  أو  موقف  به  ويقصد 
االبتزاز  يستخدم  يتحملها.  ال  مسؤولية  ليحمله  أو  باخلطأ،  أو  باخلجل  إحساسًا 
العاطفي لتحقيق سيطرة عاطفية ونفسية على اآلخرين، وجلعل اآلخر يشعر أنه مدين 
أو مذنب في حق الشخص الذي يبتزه. وهو أسلوب دنيء في التعامل مع اآلخرين.

2 ـ االبتزاز املادي:

حلالة  استغالاًل  اإلكــراه  طريق  عن  املادية  املكاسب  على  احلصول  محاولة  وهو 
ضعف.

واالبتزاز ضعف العالقة وهشاشتها بني ضعاف النفوس كما يبني تأثير املال على 
النفوس وكيف يضحي الصديق بصديقه والقريب بقريبه واألخ بأخيه من أجل  هذه 

املال، وكيف يستبطن احلقد والكره مكان احلب واحملبة.

املبحث الثاين

أنـــواع االبتــــزاز



18

حبوث ندوة االبتزاز  »املفهوم ــ األسباب ــ العالج«

3ـ االبتزاز االلكتروين:

وهو استغالل الطرف اآلخر ألجل مقاصد مادية أو شهوانية عن طريق االحتفاظ 
يأتي  املبتزين،  يد  في  وسيلة  أهم  الصور  وتعد  بها.  للتهديد  إلكترونية  بتسجيالت 

بعدها الصوت. 

أو عبر  الرسائل،  الصور عبر  بإرسال  التهاون  االلكتروني  االبتزاز  أسباب  ومن 
البريد االلكتروني،أو حفظ الصور في ذاكرة اجلوال، وعدم إزالتها عند بيع اجلهاز، 
فيلجأ املبتز حني ميلك هذه الصور إلى الضغط على صاحبها، وابتزازه من أجل حتقيق 
الغايات التي يبتغيها، ليفضحه مبا ميلك من صور أو أصوات. وال يقف عند هذا احلد 
التهديد،كما  يزداد  ثم  ُمشينة، ومن  كانت  رمبا  وأوضاع  أحوال  بتصوير  يقوم  قد  بل 

يزداد الوضع سواًء إذا طلب مع ذلك أموااًل، بل رمبا أشرك معه غيره.
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أسباب االبتزاز:

1 – ضعف الوازع الديني، نتيجة ضعف االلتزام بأحكام اإلسالم والسيما نوافل 
العبادات بعد الفرائض وعدم اختيار الرفقة الصاحلة وخوف الله ومراقبته واخلوف من 

سوء املصير وحلول العقوبة العاجلة واآلجلة.

خصوصًا  األســر  حياة  في  كبيرة  بصورة  احلديثة  االتــصــال  وسائل  دخــول   –  2
واستخداماتها  خدماتها  وتعدد  اجلوالة  والهواتف  املعلومات  وشبكة  الفضائيات 
قال  والغافالت  الغافلني  حتفظ  كانت  التي  العفة  وسواتر  احلشمة  حواجز  ألغت  التي 
َوَلُهْم  َواآلِخَرِة  ْنَيا  الُدّ ِفي  ُلِعُنوا  اْلـُمْؤِمَناِت  اْلَغاِفالِت  اْلـُمْحَصَناِت  َيْرُموَن  اَلِّذيَن  تعالى:}إَنّ 

َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]النور: ٢٣[ .

اليومية  االحتياجات  مع  تتعامل  مجاالت  في  تعمل  التي  الوافدة  العمالة   –  3
للناس. وهذه العمالة منها ما يتصف بضعف االستقامة وقلة الديانة مما يجعلها تلج 

املسالك احملرمة في تعاملها مع عمالئها. 

املبحث الثالث

أسباب االبتــزاز وآثاره
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4 – بعض برامج القنوات الفضائية واإلعالم الهابط، من األفالم واملسلسالت 
العواطف  تؤجج  التي  احملرمة  املشاهد  الفضائيات  هذه  في  تعرض  التي  واألغاني 
نني، مما جرأ كثيرًا من الشباب من اجلنسني على  وتلهب املشاعر ويشاهدها غير احملصَّ

إقامة عالقات محرمة وجعلهم يستسهلون طريق احلرام.

5 – تقصير األسرة في القيام بواجباتها التي خلقها الله لها مثل توجيه األبناء باحلب 
واملودة ومتثل القدوة احلسنة بحسن التصرف واحلياء واحلشمة واالحترام املتبادل.

عن  والصحيحة  الكاملة  واملعلومات  احلقائق  معرفة  وعدم  باألمور  اجلهل   –  6
موضوعات حساسة،مثل:االنترنت،واجلوال وعدم تقدير العواقب.

7 – عدم مراقبة اإلباء ألوالدهم ورعايتهم،فكل أب ينبغي أن يهتم مبطالب ذويه 
بطرق سليمة وحكيمة مجتنبًا الشك املريب الذي تضيع معه الثقة،وال مستسلمًا للثقة 

العمياء.

لها  الصحبة  أن  السوء، والشك  والتأثر، وأصدقاء  والتقليد  التجربة  – حب   8
اِلـُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني اَتَّخْذُت  دوٌر كبير في التأثير كما قال تعالى: }َوَيْوَم َيَعُضّ الَظّ
ُسوِل َسِبياًل{ ]الفرقان: ٢٧[، وكما قال #: »إمنا مثل اجلليس الصالح واجلليس  َمَع الَرّ
السوء كحامل املسك ونافخ الكير فحامل املسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما 
أن جتد منه ريحًا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن جتد منه ريحًا خبيثة«)1(.

9 – الفراغ واحلرمان من احملبة والتودد: فإن من الوالدين من يحرم أوالده من 
الشفقة بهم وحنانهم والتودد إليهم والقرب منهم؛ مما يدفعهم إلى البحث عن ذلك 
خارج املنزل، ويشتد األمر إذا كان ذلك في حق البنات، فهن أرق شعورًا، وأندى 
عاطفة، فإذا شعرْت بضعف في هذا اجلانب رمبا قادها إلى البحث عن طرق منحرفة، 
الذي  الرجل  ذلك  ومعلوم  اآلداب،  وضياع  املعاكسات  فشو  أسباب  من  هذا  ولعل 

)1( رواه البخاري في صحيحه »باب املسك« من كتاب الذبائح والصيد )5214(.
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جاء إلى النبي # وقال له: نحن ال نقبل أبناءنا، فقال له عليه الصالة والسالم: »أَو 
أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟!«)1( وكانت فاطمة > تدخل عليه فيقوم إليها 

ويقبلها)2( ويجلسها مكانه بعد أن يضّمها إليه، فأين املسلمون من تربيته #؟.

وهو  األسرية  احلياة  على  التقنية  بأثر  عالقة  له  آخر  أمر  العامل  هذا  إلى  يضاف 
غائب  لشيء  أو  لشخص  والنفسية  التخيلية  الصورة  وهي  املخادعة  الذهنية  الصورة 
يشترك في حملها أفراد جماعة ما ومتثل رأيًا متشابهًا إلى حد املبالغة أو موقفًا عاطفيًا 
من شخص أو قضية أو حدث، هذه الصورة الذهنية املخادعة والتي ترسمها وسائل 
اآللة  تصوره  والــذي  مثاًل  املستقبل  لــزوج  واملتابعني  املشاهدين  أذهــان  في  اإلعــالم 
اإلعالمية في صورة رجل مثالي وسيم املالمح ذي مواهب وملكات ميأل البيت حبًا 
املتابعني  كثير من  املخادعة تشكل عقول  الذهنية  الصورة  وسعادة وعيشًا هنيئًا، هذه 
ناقصي اإلدراك قليلي التجربة وجتعلهم حتت تأثيرها طوياًل بعيدًا عن واقع احلياة مما 

يسهل الوقوع في براثن االبتزاز)3(. 

10 ــ اجلهل بطرق التربية الرشيدة وأساليبها احلسنة من قبل الوالدين،كان حذيفة 
بن اليمان - رضي الله عنه - يقول: »كان الناس يسألون النبي #، عن اخلير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه«)4( وبعض األسر ال تقوم بتوعية أفرادها توعية كافية 

)1( رواه البخاري في صحيحه في »باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته« من كتاب األدب )5652(، 
كتاب  من  ذلك«  وفضل  وتواضعه  والعيال  بالصبيان   # رحمته  »باب  في  صحيحه  في  ومسلم 

الفضائل )4965(.
)2( رواه أحمد في مسنده )27814(.

)3( االحتساب على جرمية االبتزاز للدكتور سلطان بن عمر احلصني من منشورات الرئاسة العامة لهيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ص )128(.

)4( رواه البخاري في صحيحه في باب »عالمات النبوة في اإلسالم« من كتاب املناقب )3411(.
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بشأن الشر املوجود في هذا العصر؛ مما جعل الصغار من األحداث واملراهقني فتيانًا 
وفتيات يعيشون في خيال سببه أن تعامل محارمها وأقاربها يغفل جانب التنبيه على 
الصغار األغرار بسبب حسن  فيقع هؤالء  الشر واحتماالته وطرقه ووسائله وأسبابه 

النية ظنًا منهم أن كل من يالقونهم هم طيبون أصحاب مقاصد شريفة ونوايا حسنة.

من  والتوجيه  والنقد  املتابعة  جانب  غاب  فــإذا  األسرية،  الرقابة  ضعف   –  11
سوية،  غير  طرق  واتباع  االنحراف  األســرة  أفــراد  على  السهل  من  أصبح  الوالدين 
غير  من  كثيرًا  مدرسته  ويتغيب عن  منزله  يقضي ساعات طويلة خارج  الذي  فاالبن 
أن ُيعلم بذلك والداه أو يتجه إلى االنحراف أو اإلدمان كل ذلك بسبب غياب الرقابة 
األسرية، وكذلك الفتاة التي تكثر من اخلروج بسبب أو بدون سبب،أو تخرج بدون 
في  املعلومات  القنوات وشبكات  أمام  الطويلة  الساعات  تقضي  مرافق،أو  أو  رقيب 
احملادثات الهاتفية لثقتها التامة بعدم الرقابة األسرية، قد يؤدي هذا كله إلى االنحراف 
أبنائها  على  الرقابة  في  بتهاونها  الرئيسي  السبب  هي  واألسرة  والفكري،  األخالقي 
وإعطائهم احلرية دون ضوابط أو حدود، ثم الذي يدفع الثمن هي األسرة من سمعتها 
وشرفها ومكانتها ومن ورائها املجتمع حني يفتقد أعز ما ميلك من موارد وهي املوارد 

البشرية والتي تسخر من أجلها كل املوارد.

نعم األوالد والبنات يجرون إلى آبائهم وأمهاتهم ما يسوؤهم وما ينّغص عليهم 
حياتهم إذا لم يحرصوا على تربيتهم تربيه صحيحة سليمة؛ لهذا قال بعض السلف: 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا إَنّ ِمْن  أول من يشقى بفساد األوالد آباؤهم وأمهاتهم قال تعالى: }َيا َأُيّ
َها اَلِّذيَن آَمُنوا ال َتُخوُنوا  ا َلُّكْم َفاْحَذُروُهْم{ ]التغابن: ١٤[، }َيا َأُيّ َأْزَواِجُكْم َوَأْوالِدُكْم َعُدًوّ

ُسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن{ ]األنفال: ٢٧[. َه َوالَرّ الَلّ
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آثار قضايا االبتزاز: 

1 – نشر اجلرمية في املجتمع فكم من عورة ملسلمة أو مسلم تناقلها بعض ضعفاء 
النفوس في األعراض ونشروها في أوساط املجتمع.

2 – قتل لشخصيات الضحايا وهدم حلياتها وتدمير ملستقبلها.

3 – نشر األمراض النفسية واجلنسية.

4 – نشر الفوضى واخلوف واالضطراب وعدم الطمأنينة.

وقفة مع النظام:

في غالب األحيان تعتبر الوسائل التقنية احلديثة من شبكة عنكبوتيه ومواقع عاملية 
ومحلية وأجهزة االتصال احلديثة من أدوات االبتزاز، وفي هذا الصدد حتسن اإلشارة 
إلى ما نص عليه نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية في بالدنا، والذي يهدف إلى احلد من 
وقوع اجلرائم املعلوماتية، وذلك بتحديد هذه اجلرائم والعقوبات املقررة لكل منها، 
على  املترتبة  احلقوق  وحفظ  املعلوماتي،  األمن  حتقيق  على  املساعدة  إلى  يؤدي  ومبا 
االستخدام املشروع للحاسبات اآللية والشبكات املعلوماتية، كذلك حماية املصلحة 
العامة واألخالق واآلداب العامة، وحماية االقتصاد الوطني، حيث نص على إيقاع 
ريال،أو  ألف  تزيد على خمسمائة  تزيد على سنة وبغرامة ال  السجن مبدة ال  عقوبة 

بإحدى هاتني العقوبتني،لكل شخص يرتكب أيا من اجلرائم املعلوماتية التالية: 

التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسب 
لتهديد  املشروع  غير  الدخول  اعتراضه،  أو  التقاطه  أو    – حق  وجــه  دون   – اآللــي 
شخص أو ابتزازه، حلمله على القيام بفعل أو االمتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل 
لتغيير  إلكتروني  موقع  على  املشروع  غير  الدخول  كذلك  مشروعا،  عنه  االمتناع  أو 
تصاميم هذا املوقع، أو إلغائه، أو إتالفه أو تعديله، أو شغل عنوانه. املساس باحلياة 
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اخلاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف اجلوالة املزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، 
والتشهير باآلخرين وإحلاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات املعلومات املختلفة. 

من الدراسات امليدانية لالبتزاز:

أوصت ورشة عمل علمية بإجراء مزيٍد من الدراسات امليدانية الشاملة على قضايا 
االبتزاز والعمل على حتليل أسبابها للخروج بحلول علمية وعملية.. جاء ذلك في 
ورشة عمل نقاشية ضمن مقرر مادة قضايا معاصرة في فقه االحتساب ملنسوبي قسم 
احلسبة باملعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر التابع جلامعة أم القرى بعنوان 
)االبتزاز.. تعريفه وأنواعه وأسبابه وعالجه( قدمها عدٌد من الدارسني))1(( تطرقت 
الورشة النقاشية إلى أن االبتزاز ظاهرة من أبرز الظواهر الدخيلة على مجتمعنا، في 
إشارة إلى أنها ظاهرة شغلت وسائل اإلعالم، فأصبحت تفرد لها املساحات بشكل 
مستمر لتروي قصصًا من هذا الواقع والسيما التعدي على حقوق اآلخرين واستغاللهم 
بغير وجه مشروع. وخرجت ورشة العمل بتوصيات واقتراحات للوقاية والعالج من 
املواطن  لدى  األمني  وتنمية احلس  املجتمع  الله واحلياء، وتوعية  تقوى  تنمية  أبرزها 
نشر  العمل ضرورة  وأكدت ورشة  األدوار.  أداء  في  والتكامل  املسؤولية  واستشعار 
ثقافة املكاشفة واملصارحة داخل أفراد األسرة عما يعتري الفرد من مضايقات ومواقف 

خاطئة)2(.

)1( وهم عبد الكرمي آل رباح، وجدي احلربي، حسان بن خالد املرداس بإشراف فضيلة الدكتور ناصر 
العلي الغامدي.

)2( من بحث لألستاذ خالد عسكر العنزي على الشبكة العنكبوتية.
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هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أهم اجلهات الرقابية التي تقوم مبواجهة 
هذه اجلرمية والتصدي لها، وعادة ما تخلو تقاريرها من تفصيل اجلرائم األخالقية، فال 
تظهر إحصائية تبني عدد حاالت االبتزاز بصورٍة مستقلة، لذا مت االستفسار عن واقع 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  لهيئات  العامة  الرئاسة  لدى  ما  خالل  من  االبتزاز 
من إحصاءات فتبني أن عدد حاالت االبتزاز منذ عام 1421هـ حتى عام 1428هـ هو 
)204( حاالت في اململكة العربية السعودية، منها )116( حالة في مدينة الرياض، 
بينما وجد أن عدد حاالت االبتزاز في عام 1430هـ فقط هو )373( حالة، أي يفوق 

عدد حاالت االبتزاز خالل ثمان سنوات مبا يقارب الضعف.

الوقوف على سببه  يوجب  االبــتــزاز  عــدد حــاالت  في  تناٍم مخيف  أنــه  والشــك 
والعمل على عالجه واجتذاذه من املجتمع، ومساندة هيئات األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر واجلهات األمنية األخرى ملواجهة هذه اجلرمية.

املبحث الرابع

واقـــــع االبتـــــزاز
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املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمــر  لهيئة  العامة  الرئاسة  أجرته  استفتاء  وفــي 
وقلة  اإلميان  ضعف  في  األول  السبب  كان  فردًا،   )1086( فيه  شارك  اإللكتروني، 
من  اجلرمية حيث صوت 541فــردًا  لهذه  املؤدية  األسباب  أهم  الديني، وهو  الــوازع 
املشاركني، وهو ما متثل نسبته )49٫8%( وجاء في املرتبة الثانية اإلعالم والفضائيات 
الهابطة بنسبة )25٫7%( وجاء بعد ذلك دور األسرة بنسبة )13٫3%( ثم رفقاء السوء 

والصحبة السيئة بنسبة )%1٫2(.

وقد أظهر استطالع أجراه موقع )لها أون الين( اإللكتروني شارك فيه )1823( 
شخصًا أن )43٫6%( من املشاركني يرون أن انتشار هذه املسلسالت يعود إلى الفراغ 
من   )%34٫5( رأى  حني  في  البيوت  في  األســرة  أفــراد  بني  التواد  وضعف  العاطفي 
عدم  أن   )%16( اعتبر  فيما  االنتشار،  هذا  وراء  الديني  الــوازع  ضعف  أن  املصوتني 
وجود بدائل إسالمية هو السبب، بينما أرجع )6%( من املشاركني هذا االنتشار إلى 

األزمات التي تعاني منها مجتمعاتنا)1(.

.www.lahaonlin.com 1( موقع لها أون الين(
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البد أن يتعاون اجلميع في القضاء على هذه الظاهرة السيئة، وذلك من خالل 
اخلطوات التالية:

الغفلة  من  والتحذير  النفوس  في  الديني  الوازع  تقوية  األسرة  على  يجب  أواًل:   
واالستهانة باملعاصي، وأن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلصرار على 
ذلك يقود إلى قسوة القلوب التي توّعد النبي أصحابها بقوله: »ويل ألقماع القول، 
ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوه وهم يعلمون«)1(، فكما أن الُقْمع يدخل 
أذناه طرفا  القلب  قاسي  اجلانب اآلخر فكذلك  فيه من جانب ويخرج من  ما يوضع 
قمع، يدخل الكالم من األذن اليمنى ليخرج من اليسرى، دون أن يستقر منه شيء، 
ال  وقد  يرتدعون  ال  وعظوا  أو  نصحوا  إذا  الفواحش  ميارسون  الذين  الناس  وبعض 

يحبون الناصحني وال الواعظني فيكون جزاؤهم عظيمًا.

ثانيًا: البد من توفر املودة واحلنان واحلضن الدافئ لألبناء، وبخاصة البنات؛ لكي 

ال يكون البحث عنه خارج األسرة من أي شخص آخر، فاألم ال بد أن تكون صديقة 

)1( رواه أحمد في مسنده )6583(، صحيح اجلامع )897(.

املبحث اخلامس

عـــــالج االبتـــــزاز
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البنتها، واألب ال بد أن ُيسمع أوالده لطيف الكالم وجميل األلفاظ واحلنان وملسات 
األبوة احلانية، حتى يعتادوا سماع هذا الكالم اجلميل والتعامل اللطيف، فيكون ذلك 

حاميًا لهم من الوقوع في أي كالم معسول قد يسمعونه من ضعاف النفوس.

بها اإلسالم وحث عليها:  أمر  التي  الصفات  والرحمة من  العطف  أن  والشك 
ومن تأمل سنة النبي # يجد العناية النبوية الكرمية بهذا اجلانب في تربيته لبناته األربع 
فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهن وقد خص النبي الكرمي صلوات ربي 
في  البخاري  اإلمــام  روى  فقد  متفردة  وعناية  خاص  بخطاب  البنات  عليه  وسالمه 
صحيحه من حديث عائشة > قالت: »دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم جتد عندي 
شيئًا غير مترة فأعطيتها إياها فقسمتها بني ابنتيها ولم تأكل منها فخرجت فدخل النبي 
# علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيٍء كن له سترًا من النار«)1(، كما 
ثم  > ومن  فاطمة  بنته  بزيارة  بدأ  املدينة  قفل من خارج  إذا  والسالم  الصالة  كان عليه 

أزواجه املطهرات.

ثالثًا: البد من إعطاء الثقة لألبناء، مع املتابعة واملراقبة بطريق مباشر أو غير مباشر 

حسب األحوال واملتطلبات، فتضبط أوقات الدخول واخلروج، ويعرف أصدقاؤهم، 
وال بد من مراقبة القنوات الفضائية واستبعاد ما يؤثر على األخالق. 

رابعًا: احلذر واحلرص حني استخدام أجهزة اجلواالت والسيما في تصوير أفراد 

العائلة من اإلناث خصوصًا؛ ألنه قد ُيفقد اجلهاز أو ُيسرق فيقع في أيدي بعض العابثني 
مع التنبه إلى عدم إرفاق ذاكرة الهاتف مع اجلهاز أثناء صيانته؛ ألن بعض العاملني في 
برنامج استرجاع احملذوف من  أو يستخدمون  هذه احملالت يستغلون وجود الصور 
الذاكرة، فيحصلون على بعض الصور واملقاطع، ويستغلونها في االبتزاز، وقد ثبت 

)1( رواه البخاري في صحيحه في »باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته« من كتاب األدب )5649(.
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تقنياتها  في  األجهزة  هذه  حتمله  ما  جلميع  التنبه  يجب  كما  الوقائع،  بعض  في  ذلك 
من  واملكتشفات  املخترعات  هذه  به  تأتي  سوف  وما  واستخداماتها  خدماتها  وأنواع 
متابعة كل جديد  اآلبــاء واملربون في  يهتم  أن  يؤكد على ضــرورة  مما  جديد ومستجد 

واتخاذ اإلجراء الوقائي والتوجيهي املناسب.

خامسًا: على من يقع في االبتزاز مصارحُة األم أو األب أو أحد األهل واألقارب 

بحقيقة األمر واالعتراف بالذنب واخلطأ وإعالن التوبة والندم، وعلى أولياء األمور 
التعّقل وضبط النفس؛ ألن التوبة واالعتراف خير من التمادي في الباطل، ثم إنه ال 
ائني التوابون، وهذه ثقافة ينبغي  يوجد من ال يخطئ، فّكل ابن آدم خّطاء، وخير اخلطَّ

أن تسود وأن يعذر املقصر وتتاح له فرصة العودة ليكون سويًا آمنًا مطمئنًا.

سادسًا: عدم االنصياع وعدم اللني واخلضوع للمبتّز مهما تهّدد وتوّعد، ملن يقع 

في ذلك أن يبلغ اجلهات املعنية كهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتي أثبتت 
فعاليتها ولله احلمد، وسجلت جناحًا كبيرًا في حّل كثير من قضايا االبتزاز وتخليص 
الواقع بكل سرية واحملافظة على السمعة فجزاهم الله خيرًا وأحسن إليهم وبارك فيهم 

وفي جهودهم وسدد أعمالهم وخطاهم.

ر أن   سابعًا: نقول للشاب الذي استغّل زلة أخته املسلمة وغفلتها: اتق الله، وتذكَّ

الله - جل وعال - مطلع عليك، وال يرضى بإيذاء املؤمنني واملؤمنات، فكما للناس 
أعراض يخشون عليها فأنت لك أيضًا عرض تخاف عليه وتخشى عليه، فأين الغيرة 
واحلمية على أعراض أخواتك املسلمات؟! إن الذي ال يغار على أعراض املسلمات 
إنسان تخلى عن القيم واملكارم واملروءة، وما علم أن أصل الدين هو الغيرة، قال ابن 
القيم ~: »أصل الدين الغيرة، ومن ال غيرة له ال دين له، ومن عقوبات املعصية أنها 
تضعف الغيرة، وكلما اشتدت مالبسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه 
القبيح،  بعد ذلك  يستقبح  القلب جّدا، فال  الناس، وقد تضعف في  وأهله وعموم 
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وكثير من هؤالء ال يقتصر على عدم االستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره، 
ويزينه له، ويدعوه إليه؛ ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله، واجلنة عليه حرام« فهل 
يرتدع أمثال هؤالء ويتوبون إلى الله فينقذون أنفسهم من الهالك في الدنيا واآلخرة. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: }َواَلِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلـُمْؤِمِنَي َواْلـُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا 

ِبيًنا{ ]األحزاب: ٥٨[)1(. َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوإْثًما ُمّ

ثامنًا: إيجاد التنظيمات املالئمة:

إلى  فاحتاجت  طوياًل  زمنًا  اجلرائم  هذه  أمثال  من  املجتمعات  بعض  عانت  لقد 
التنظيمات والقوانني التي حتد من تلك اجلرائم فقد أجازت بلدان أمريكا  سن بعض 
الالتينية طائفة من القوانني ملعاقبة التحرش اجلنسي بدءًا باملكسيك عام 1991م وانتهاًء 
اجلنسي  التحرش  يجرم  قانون  تشيلي  دولة  في  أجيز  كما  2003م  عام  ببورتوريكو 
قبل  التوقيع عليه من  البرملانية ومت  النقاشات  بعد 14عامًا من  ويحدد عقوباته وذلك 
رئيس اجلمهورية ليصبح بذلك قانونًا نافذ املفعول، وقد تزامن هذا مع اليوم العاملي 

للمرأة)2(.

من  وتردع  الظاهرة  هذه  منع  في  تسهم  والعقوبات  التنظيمات  هذه  أن  والشك 
القبض وتعاملها بحكمة  يأتي دور جهات  النفوس من اإلقدام عليها، وهنا  ضعاف 
أحكام  من  تصدره  ومــا  القضائية  اجلهات  دور  يبرز  كما  القضايا،  هــذه  مع  وحــزم 

وعقوبات ملن يقدم على هذه اجلرمية.

)1( من بحث صالح اجلبري منشور مجلة الدعوة )2198(.
)2( االحتساب على جرمية االبتزاز للدكتور سلطان بن عمر احلصني ص )155(.



االبتزاز
ودور الرئاسة العامة 
هليئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر يف 

مكافحته

معالي الشيخ/ عبد العزيز بن حمنينِّ احلمني

الرئيس العام لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

1





االبتزاز ودور الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مكافحته

33

سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

عبد العزيز بن حمني بن أحمد احلمني. االسم

الرئيس العام لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر. العمل احلالي

ثانيًا: التعليم:

• متخرج من كلية الشريعة بالرياض عام 1407هـ جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية.

ثالثًا: اخلبرات العملية:

• مستشار متفرغ بالديوان امللكي من 1427/7/28هـ.
• عمل رئيسًا باحملكمة العامة مبحافظة الرس من 1415/5/12هـــ حتى عمل 

قاضيًا باحملكمة العامة مبحافظة العال من 1411/10/12 هـ 1427/7/28هـ.

• عمل مالزمًا قضائيًا من 1408/1/1هـ. 
• أمينًا عامًا للجنة اإلسكان التنموي مبنطقة القصيم. 
• عضوًا باللجنة العليا مبكتب البحوث والدراسات. 

• رئيسًا للجمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة الرس. 
• رئيسًا جلمعية البر اخليرية مبحافظة الرس. 

• رئيسًا ملجلس إدارة مركز التآخي لرعاية املسنني مبحافظة الرس.
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احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني، وعلى آله 

وصحبه أجمعني، أما بعد:

فقد جاءت الشريعة اإلسالمية من لدن اخلالق تبارك وتعالى محكمة البناء،قوية 
األسس، متينة القواعد،صاحلة لكل زمان ومكان، بها تكون استقامة حياة اإلنسان 
وسعادته في الدارين، ومما جاءت به هذه الشريعة الغراء العناية الفائقة والرعاية الكرمية 
لألعراض واحملارم وما يتصل بها، وجعلت ذلك من الضرورات اخلمس، وكليات 
الشريعة املعتبرة فال قيام للحياة وال استقامة ملعاش الناس بدون حتقق تلك الضرورات 

وصيانتها واحملافظة عليها. 

بها  التفريط  على  ينطوي  ملا  واحملـــارم  بــاألعــراض  الشريعة  عناية  جــاءت  وقــد 
والتهوين من شأنها من جرائم ومفاسد وخيمة على الفرد واألسر واملجتمع. 

وتأتي جرائم االبتزاز في مقدمة اجلرائم األخالقية ملا اجتمع فيها من عدة جرائم 
مركبة: فعل املنكر واإلكراه عليه واالستمرار في فعله والتهديد بالفضيحة وتصل في 

بعض األحيان إلى فتح أوكار للدعارة من خاللها.

انحطاط  أســبــاب  أكــبــر  مــن  تعد  اخــتــالف صــورهــا  واجلــرائــم األخــالقــيــة على 

املقدمة
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املجتمعات وتفكيك كيان األسرة وظهور اخليانات الزوجية التي هي معول هدم لكيان 
األسرة وظهور صور وأمناط النحرافات متعددة تنخر في بنيان املجتمع وحتطم نسيجه 

األخالقي وبنيته القيمية والسلوكية.

وملا كانت جرمية االبتزاز بدأت تظهر وتنتشر، في املجتمعات اإلسالمية عمومًا، 
من  االختصاص  أهل  تؤرق  مشكلة  وأصبحت  خصوصًا،  السعودي  املجتمع  وفي 
رجال األمن وحراس الفضيلة، رأيت أن أشارك بهذه البحث أللقي فيه الضوء على 
املنكر في مكافحته(  باملعروف والنهي عن  لهيئة األمر  العامة  الرئاسة  )االبتزاز ودور 
تقيمها مشكورة جامعة  التي  لندوة )االبتزاز(  لتغطية جانب من احملور األول  وذلك 
امللك سعود خالل الفترة من 2 ـ 1432/4/3هـ، وسيكون بحثنا – بإيجاز – حول 

احملاور اآلتية:

1 - مفهوم االبتزاز. 

2 - أركان االبتزاز. 

3 - تاريخ االبتزاز في العالم. 

4 - واقع االبتزاز. 

5 - أسـبابـه. 

6 - وسائله وأساليبه. 

7 - بيئات االبتزاز. 

8 - وظائف ضحايا جرمية االبتزاز. 

9 - أنواع االبتزاز. 

10 - سمات الفئة العمرية التي يقع عليها االبتزاز. 
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11 - دوافعه. 

12 - آثاره. 

13 - دور جهاز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر في مكافحة االبتزاز.

14 - اخلامتة.

15 - التوصيات.
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وفيما يأتي تفصيل هذه احملاور:

أواًل: أمهية املوضوع:

تكمن أهمية طرح هذا املوضوع فيما يلي:

1 - بروز هذه املشكلة في املجتمعات اإلسالمية عمومًا، وفي املجتمع السعودي 
خصوصًا، مما يجعلها جديرة بالدراسة.

2 - أن فيه إسهامًا في حفظ الضرورات اخلمس التي جاءت الشريعة آمرة بحفظها 
وهي: »الدين، والنفس، والعقل، والنسل أو العرض، واملال«.

3 - أن في دراسة مثل هذه الظاهرة جتلية ألسبابها ومظاهرها وآثارها، ومن ثم 
تشخيصها وعالجها.

4 - حتقيق األمن واحلد من جرائم أخرى من تبعاته ومتعلقاته، كالزنا، والقتل، 
والقوادة والدعارة، وغيرها.
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ثانيًا: مفهوم االبتزاز:

)أ( مفهوم االبتزاز لغة:

مادة االبتزاز ترجع للكلمة الثالثية »بّز«، وهي باء، وزاي مضعفة وتطلق على 
املثل  الثياب والسالح والنزع وأخذ الشيء بجفاء وقهر والتجريد، وفي  أمور منها: 

« أي من قهر اغتصب وبزَّ ثوبه عنه، وبزَّ قرينه بزًا غلبه وسلبه)1(. »من عزَّ بزَّ

ومما يدل على استخدام هذا املصطلح في عصر الصحابة ما في األثر الذي أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت أن أبا عبيدة 
أيضا  وأبو هريرة  نفسها  امــرأة على  أراد  الكتاب  أهل  قتل... رجال من  اجلــراح  بن 

وذلك أن رجال من أهل الكتاب أراد ابتزاز مسلمة نفسها....األثر)2(.

)ب( مفهوم االبتزاز اصطالحًا: 

:)blacdnail Extortion( 1-تعريف االبتزاز مبفهومه العام

أنه وسيلة من الوسائل غير املشروعة ألخذ شيء بدون وجه حق)3(.

للحصول  الترك  أو  بالفعل  التهديد  أسلوب  بأنه فرض  االبتزاز كذلك:  وعرف 
على مكاسب من شخص أو جهة ما، ممنوعة شرعًا وعقاًل)4(.

القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج   ،)647/1( أبادي  للفيروز  احمليط،  القاموس  انظر:   )1(
وآخرون  مصطفى  إبراهيم  الوسيط،  املعجم   ،)312/5( )بزز(  العرب  لسان   ،)29/15(

.)54/1(
)2( انظر: )115/6(.

)3( انظر: جرمية ابتزاز النساء ودور جهاز احلسبة في مكافحتها، للشيخ/فالح محمد الشمري: )1( 
وأحال على االجتار بالنساء واألطفال، أحمد الزغاليل.

 )4( االبتزاز: تعريفه – أنواعه – أسبابه – عالجه، عبد الكرمي آل رباح وآخرون، قسم احلسبة – جامعة 
أم القرى – 1430هـ )بحث غير منشور(.
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وقيل هو: شكل من أشكال االستغالل يقوم به بعض األشخاص الذين يريدون 
أن يعاقبوا من لم يرضخ ملا يريدون)1(.

يؤَذى  بأن  بالتهديد  منافع  أو  أمالك  أو  نقود  على  احلصول  محاولة  هو:  وقيل 
شخٌص بدنًيا أو ُتتلف أمالكه أو تشّوه سمعته، أو ُيتهم بجرمية)2(. 

وفي معجم لغة الفقهاء: »ابتزاز املال: استجراره بغير حق بغير رضى صاحبه«)3(.

ابتزاز  مصطلح  وكــان  إسكات  رشــوة  االبــتــزاز  نتيجة  املدفوع  املــال  ويسمى 
أصاًل مقصوًرا على جمع رسوم غير قانونية بوساطة موظف عام. ويعاقب على 
االبتزاز بالسجن، أو بالغرامة، أو بكلتيهما ويضاف في بعض البلدان الطرد من 

الوظيفة)4(.

الفرق بني االبتزاز والرشوة: قد يلتقي االبتزاز مع الرشوة في النهاية، لكن الذي 
حتقق  لكونها  مقدمها  قبل  من  طواعية  تدفع  الرشوة  أن  هو  الرشوة  عن  االبتزاز  مييز 
له منفعة أو تدفع عنه أذى، في حني ينطوي االبتزاز على استخدام التهديد باإليذاء 
اجلسدي والنفسي أو اإلضرار بالسمعة واملكانة االجتماعية بتلفيق الفضائح وإلصاق 

التهم ونشر األسرار.

2-تعريف االبتزاز مبعناه االجتماعي اخلاص:

أو  شخص،  عن  معينة  معلومات  بكشف  بالتهديد  القيام  هو  االبتزاز  هو:  قيل 
فعل شيء لتدمير الشخص املهدد، إن لم يقم الشخص املهدد باالستجابة إلى بعض 

)1( انظر: جرمية ابتزاز النساء ودور جهاز احلسبة في مكافحتها، للشيخ/فالح محمد الشمري: )1( 
وأحال على مجلة احلسبة، العدد )80( من عام 2008م.

)2( انظر: املوسوعة العربية العاملية: )59/1(.
)3( انظر: )38/1(.

.http://ar.wikipedia.org :4( انظر(
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الطلبات، وهذه املعلومات تكون عادة محرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعيًا))1((.

أو  اجلسدي  األذى  إليقاع  واحلرية  اإلرادة  وسلب  لإلكراه  محاولة  هو  وقيل: 
املعنوي على الضحايا عن طريق وسائل يتفنن اجلاني في استخدامها لتحقيق جرائمه 

األخالقية أو املادية أو كليهما معا)2(.

وقيل هو: احلصول على السلوك املطلوب من شخص، بسبب تهديد، من إحلاق 
األذى به، أو بأسرته، أو بعمله، أو سمعته)3(.

وهي  الضحية  على  املبتز  ميارسه  الذي  الضغط  أساليب  من  أسلوب  هو:  وقيل 
التشهير على  منها أسلوب  أحيانًا( مستخدمًا عدة طرق  الرجل  أو  الغالب  املرأة )في 
أوسع نطاق أو إبالغ ذوي املرأة زوجًا كان أو أبًا أو أخًا مما يجعل الضحية حتت وطأة 
وضغوط املبتز ليجبرها على مجاراته وحتقيق رغباته، سواء كانت هذه الرغبات جنسية 

أو مادية أو غيرها)4(.

وبعد تأمل مفهوم االبتزاز في اللغة واالصطالح يتبني لنا أمور، منها:

1 - أن هناك ارتباطًا بني املفهوم اللغوي واملفهوم االصطالحي لالبتزاز، فإن كاًل 
منهما فيه أخذ شيء، واغتصابه وسلبه من صاحبه، بقهر وجفاء.

.http://ar.wikipedia.org :1( انظر(
عن  م   2009 يونيو   6 املوافق  هـ   1430 األولى  جمادى  السبت   )16845( عدد  املدينة  صحيفة   )2(
 ،145291/http://archive.al-madina.com/node :أرشيف الصحيفة اإللكتروني
والتعريف منقول عن الدكتور عبد احملسن القفاري مدير العالقات العامة في الرئاسة العامة للهيئات.

)3( انظر:
http://freelegaladvicehelp.com/Arabic/criminal-lawyer/extortion/

index.html
الشمري:  محمد  للشيخ/فالح  مكافحتها،  في  احلسبة  جهاز  ودور  النساء  ابتزاز  جرمية  انظر:   )4(

.)10(
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2 - أن هناك أمورًا مشتركة بني هذه التعاريف االصطالحية لالبتزاز وغيرها مما 
لم نذكره.

3 - أن حقيقة االبتزاز هي محاولة سلب إرادة الضحية وجعلها في حكم املكره 
املغلوب على أمره.
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ثالثًا: أركان االبتزاز:

- القائم بعملية التهديد واملساومة.

- الضحية التي يقع عليها التهديد واملساومة.

- األداة وهي الوسيلة التي يتم بها الضغط على الضحية.

- التهديد وهو العملية التي يقوم بها املبتز على الضحية لتحقيق مآربه.
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رابعًا: تاريخ االبتزاز يف العامل:

التحرش  مبسألة  العاملي  االهتمام  بدأ  وقد  القدم،  منذ  العالم  في  االبتزاز  عرف 
اجلنسي واالبتزاز في العصور املتأخرة، ولم يتم تداول االبتزاز في احملاكم األمريكية 
إال في عام 1970م إال أنه بدأ بصورة ملفتة للنظر بالتزامن مع بدء عمل املرأة ومشاركة 
الرجل، ففي عصر املستعمرات نشرت مجموعة من اخلادمات عام 1934م في مجلة 
نيويورك األسبوعية شكوى يحتجون فيها على ما يعرضن له من ابتزاز وحترش أثناء 
إلى  الغربية  املرأة  انتشار جرمية االبتزاز عندما خرجت  العمل، وميكن أن يعتبر بداية 
ميدان العمل بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789م مع بداية العصر الصناعي والذي 
وظف املرأة بدون ضوابط أو قيود، وقد تزامن مع االبتزاز جرمية التحرش اجلنسي، 
حيث  النساء،  من  كبيرة  أعــداد  قتل  إلــى  اجلنسي  والتحرش  االبــتــزاز  هــذا  أدى  وقــد 
مات كثير منهن بسبب األمراض اجلنسية، ومن رفضت االستجابة رميت إلى قارعة 
الطريق، كما كانت تعذب في بيئات العمل بسوء التغذية وعدم العالج،وقد امتدت 

هذه اجلرمية إلى شتى بقاع العالم الذي انتقلت إليه الثورة الصناعية)1(.

ومشاركتها  للعمل  املــرأة  خــروج  وجــود  بعد  السعودية  في  الظاهرة  هذه  بــدأت  وقد 
للرجل في بعض األماكن وانتشار وسائل التقنية احلديثة، وتشير إحصائية وزارة الداخلية 

إلى أن قضايا االبتزاز ارتفعت من 1031 قضية عام 2000م إلى3253عام 2001م)2(.

وتبدأ اجلرمية عن طريق املعاكسات والتحرشات ومن ثم ربط العالقات احملرمة 
جرائم  ذلك  بعد  ويعقبها  املختلفة  التقنية  وسائل  طريق  عن  والفتيات  الشباب  بني 
االبتزاز فحينما ترفض الفتاة هذه العالقة وتريد قطعها يبدأ التهديد بالفضائح املختلفة 

أو كشف أمرها، وهنا يأتي دور جهاز احلسبة حلماية الضحايا من هذه اجلرمية.

)1( انظر: جرمية ابتزاز النساء ودور جهاز احلسبة في مكافحتها، للشيخ/فالح محمد الشمري )1(.
)2( انظر: املصدر السابق: )3(.
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خامسًا: واقع االبتزاز: 

االبتزاز جرمية مصنفة عامليًا من ضمن اجلرائم اجلنائية، وتصل أقصى عقوبة لها 
في القوانني الدولية 20 عامًا، وتختلف هذه العقوبة من دولة إلى دولة.

التحرش  ضحايا  يبلغ  حيث  عامليا،  االنتشار  واسعة  باجلنس  املتعلقة  واجلرائم 
اجلنسي في العالم )150( مليون فتاة و)73( مليون صبي حتت الثامنة عشر)1(.

يلحظ الباحث في هذا املوضوع وغيره مما له صلة به أن اجلرائم املتعلقة باجلنس 
واسعة االنتشار عامليًا، أما على النطاق الداخلي في املجتمع السعودي، فتأتي حوادث 
التحرش اجلنسي في املرتبة الثالثة من حوادث االعتداء األخالقي)2(، والشك أن جرائم 
تقارير  حتدثت  املثال  سبيل  فعلى  األخالقية،  القضايا  حتت  منها  كثير  يندرج  االبتزاز 
رسمية عن: ضبطها )1012( متهمًا، في )832( حادثة حترش عام 1424هـ، بتهمة 
وبلغت  األحــداث،  من  متهمًا   )104( البالغني،  من   )892( منهم  النساء،  معاكسة 
إحصائية قضايا االبتزاز املعدة من قبل )اإلدارة العامة للقضايا( في الرئاسة العامة لهيئة 
األمر باملعروف والنهي من املنكر )18٫808( قضية لعام 1431هـ في مختلف مدن 
اململكة وتتنوع بني )ابتزاز أخالقي – ابتزاز مادي – أخرى(، وقد ظهر الدور اإليجابي 
جلهاز األمر باملعروف والنهي عن املنكر في مكافحة جرمية االبتزاز،حيث إن أغلب 
ضحايا االبتزاز يثقن برجال الهيئة)3(، ومع ذلك فإن املتابع للحياة العامة في املجتمع 

)1( ندوة »آلية التعامل مع حاالت العنف األسري ضد األطفال باملنشآت الصحية« – الشؤون الصحية 
– الرياض– 1430هـ عن: االحتساب على جرميــة االبتزاز، د. سلطان بن عمر احلصني، ضمن 

أبحاث ندوة احلسبة وعناية اململكة العربية السعودية بها: ص: )165(.
احلسبة،  ندوة  بحوث  ضمن  احلصني،  عمر  بن  سلطان  د.  االبتزاز،  جرمية  على  االحتساب   )2(

.)167/6(
)3( جرمية ابتزاز النساء ودور جهاز احلسبة في مكافحتها، للشيخ/فالح محمد الشمري.
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يلحظ تنامي هذه اجلرمية، واتساع انتشارها في املجتمع السعودي، وال يكاد مير يوم 
دون ذكر حالة، أو أكثر من حاالت االبتزاز عبر وسائل العالم املختلفة)1(.

وخلطورة هذه اجلرمية وما تخلفه من آثار سلبية على األسرة واملجتمع فقد صدرت 
التوجيهات السامية في اململكة بتشكيل جلنة من عدة جهات أمنية واجتماعية لدراسة 
هذه الظاهرة وحتليلها والوقوف على أسبابها وكان من ضمنها الهيئة وهي اجلهة املعنية 

بالتعامل مـع مـثل هذه القضايا)2(.

احلسبة،  ندوة  بحوث  ضمن  احلصني،  عمر  بن  سلطان  د.  االبتزاز،  جرميـة  على  االحتساب   )1(
.)167/6(

)2( انظر: التقرير السنوي للرئاسة 2007م.
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سادسًا: أسـبابـه:

هناك أسباب عامة تشترك فيها كثير من اجلرائم، وأسباب خاصة تؤدي غالبًا إلى 
املساومة ومن ثم االبتزاز، ومن تلك األسباب:

1 - الضعف اإلمياني: 

ضعف  هو  بها،  واالستهانة  اجلــرائــم  الرتــكــاب  املــؤديــة  العوامل  أعظم  من  إن 
اإلحساس بوجود الرقيب على تصرفات املرء وسلوكه، وهو ما يعبر عنه بضعف مراقبة 
الله تعالى، وضعف الواعظ الذاتي للعبد، وحينئذ يران على القلب فيألف املعصية 
ا َكاُنوا َيْكِسُبوَن{ ]املطففي:  وينفر من احلسنة قال الله تعالى: }َكاَلّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم َمّ
١٤[. وقد ذكر القرطبي ~ في تفسير هذه اآلية: أن املراد بالران هو الذنب على الذنب 
حتى يسود القلب، ثم يطبع عليه حتى ال يعي خيرا، وال يثبت فيه صالح)1(. ولذا 
قال النبي #: »ال يزني الزاني حني يزنى وهو مؤمن«)2(. وفي استفتاء أجرته الرئاسة 
اإللكتروني شارك  موقعها  املنكر من خالل  والنهي عن  باملعروف  األمر  لهيئة  العامة 
فيه )10856( فردًا، كان السبب األول لهذه اجلرمية هو ضعف الوازع الديني بنسبة 

.)3()%49٫8(

الــوازع  ضعف  بسبب   – واالغتصاب  االبتزاز  ضحايا  دور  الدراسات  أثبت  وقد 
الديني – في وقع اجلرمية، حيث أثبت دراسة علمية أن أكثر من 65% من احلاالت التي 
فحصت كانت فيها عالقات سابقة وكان للمرأة دور فيها من خالل إغراء ضعاف النفوس 

)1( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي )259/19 – 260(.
)2( أخرجه البخاري )1629(.

احلسبة،  ندوة  بحـــوث  ضمن  احلصني،  عمر  بن  سلطان  د.  االبتزاز،  جرمية  على  االحتساب   )3(
.)125/6(
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احلديث،  وأسلوب  واحلركات  اللباس  بسبب  باجلرمية  واإلغــراء  مبشاعرهم  والتالعب 
حتى أصبح املجرم يعرف املرأة التي تريد اجلرمية من خالل مظهرها ولباسها وحركاتها)1(.

2- التفكك األسري:

اإلنسان،  شخصية  صياغة  في  االجتماعي  التأثير  عوامل  أقوى  من  األسرة  تعد 
وتكوينه فكريًا وسلوكيًا، فإذا كانت األسرة سليمة كان ذلك أدعى إلى انتهاج أبنائها 
املسلك القومي، أما إذا أصابها اخللل في كيانها كان ذلك مدعاة النتهاج األبناء سبل 
الغواية واالنحراف. وال يخفى الدور الكبير واخلطير الذي تقوم به األسرة في سبيل 
هي  إن  والفساد  الرذيلة  أتــون  في  زجهم  أو  واجلرمية،  االنحراف  عن  أفرادها  إبعاد 

أهملت دورها في إعداد نشٍء صالح يخدم نفسه ودينه وأمته ووطنه.

إن من أهم أسباب انحراف األبناء غلظة الوالدين وقسوتهم على أبنائهم كما أن 
البيئة املنزلية التي تكثر فيها املشاحنات وتظهر فيها اخلصومات وال يتورع فيها الوالدان 
عن جتريح بعضهما البعض والتالسن ورفع الصوت أمام األوالد بيئة قلقة مضطربة لها 
انعكاساتها السلبية على صحة األبناء النفسية والعقلية، وهي بيئة غير آمنة تقود الصغار 
إلى البحث عن األمن من خالل أصدقاء ورفاق يقضون معهم الوقت فإن كان أولئك 
الرفاق أصحاب سوء فإنهم سيأخذون األبناء معهم إلى طريق الغواية واالنحراف، 
ولرمبا اجته األبناء إلى الفضاءات الهائلة حيث االنفتاح العاملي بجميع ألوانه )قنوات 

الفضائية وإنترنت وغيرها( ميثل حتديا وخطرا حقيقيا جتاه أفراد األسرة)2(.

)1( انظر: سيكولوجية اجلرمية واالنحراف، عن جرمية ابتزاز النساء ودور جهاز احلسبة في مكافحتها، 
للشيخ/ فالح محمد الشمري: )6(.

األولى  18جماد  الين  أون  لها  موقع  العيسى،  وفاء  التربية،  وأبجديات  العاطفي  البعد  انظر   )2(
1425هـ املوافق 6 يوليو 2004م 

.http://www.lahaonline.com/articles/view/838.htm
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والنهي  باملعروف  األمر  لهيئة  العامة  الرئاسة  أجرته  الذي  السابق  االستفتاء  وفي 
عن املنكر من خالل موقعها اإللكتروني عن أسباب هذه اجلرمية ذكــر)13٫3%( من 

املشاركني أن التفكك األسري من أسباب الوقوع في جرمية االبتزاز)1(.

3-العامل االقتصادي: 

التأثير على االبتزاز األول:  العامل االقتصادي ميكن أن ينظر له من جانبني في 
جانب الفقر وأثره، والثاني: جانب الغنى والترف وآثاره في تشجيع اجلرمية.

جرائم  في  رئيس  سبب  فهو  واجلرائم  املشاكل  من  لكثير  سبب  فهو  الفقر  فأما 
املبتز  املالي والزنا والدعارة وغيرها، فبالنسبة للمجرم  السرقة واالختالس واالبتزاز 
يدفعه ذلك الستخدام االبتزاز للحصول على املال من خالل تهديد الضحية بالفضح، 
حاجة  كاستغالل  األخالقي  لالبتزاز  أحيانًا  املال  املجرم  يستخدم  للضحية  وبالنسبة 
املرأة في احلصول على وظيفة وفق شروط املبتز والتي تتضمن احلصول على أهدافه 
اجلنسية، وأحيانًا التهديد بالفصل من الوظيفة ونحو ذلك فهذا ضرب على وتر احلاجة 
املالية النتهاك العرض وهو نوع من االبتزاز كما تبتز الفقيرة على عرضها مقابل املال، 

وكثير من الفتيات دفعها للدعارة احلاجة املالية والفقر.

كما أن الفقر يولد البطالة والبطالة تولد الفراغ واجلرمية املنظمة)2(.

كما أن الغنى لدى شريحة من الناس يولد سلوكيات منحرفة مثل االبتزاز اجلنسي 
عن طريق املال واستخدام املال لهذه الغرض بعدة طرق ومنها البحث عن جرمية البغاء 

عن طريقة اإلغراء املادي.

محمد  للشيخ/فالح  مكافحتها،  في  احلسبة  جهاز  ودور  النساء  ابتزاز  جرمية  السابق،  املرجع   )1(
الشمري: )4(.

 )2( انظر: اإلجرام اجلنسي، نسرين عبد احلميد نبيه، ص )29( عن: االحتساب على جرمية االبتزاز، 
د. سلطان بن عمر احلصني، ضمن بحوث ندوة احلسبة، )121/6(.



االبتزاز ودور الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مكافحته

49

كما أن عدم قدرة الشباب على الزواج يدفعهم إلى حتقيق شهواتهم بطرق ملتوية 
من   %60٫3 نسبة  أن  اجلرمية  مرتكبي  على  أجريت  دراســة  أوردت  فقد  ومنحرفة، 

العزاب)1(. 

4-اإلعالم غير الهادف: 

تقوم وسائل اإلعالم املختلفة بدور هام وخطير في توجيه الرأي وتسويق األفكار 
والثقافات، فاإلعالم دوره كبير في قيادة املجتمع نحو اخلير أو الشر، ولألسف الشديد 
أن الواقع اإلعالمي اليوم يوجه املجتمعات بل البشرية عموما نحو هاوية االنحراف 

ويشيع ثقافة اإلجرام بكافة صوره وأشكاله.

بسهولة  أصبح  الكونية  القرية  إلــى  العالم  وحتــول  اإلعالمية  ــة  اآلل تطور  ومــع 
صياغة  في  منها  كثير  يؤثر  التي  والبرامج،  والثقافات  املعلومات  كافة  إلى  الوصول 
البشرية  تقود  التي  السمحة  وتعاليمه  اإلسالم  لشريعة  مخالفة  صياغة  األفــراد  عقول 

نحو اخلير والعفاف والطهر.

فاإلعالم بشتى وسائله املختلفة واملتباينة يؤثر في صياغة األفكار والسلوكيات، 
ولكثرة وسائل اإلعالم املخالفة للشريعة اإلسالمية فقد ظهر أثرها السلبي على النفس 
البشرية وسموها وعفافها وطهرها، وفي االستفتاء السابق الذي أجرته الرئاسة العامة 
لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر من خالل موقعها اإللكتروني عن أسباب هذه 

اجلرمية ذكر)25٫7%( من املشاركني أن اإلعالم الهابط من أسباب هذه اجلرمية)2(. 

السرقات،  التركيز على  العوامل االقتصادية واالجتماعية على معدالت اجلرمية مع  تأثير  انظر:   )1(
مركز أبحاث مكافحة اجلرمية، عن جرمية ابتزاز النساء ودور جهاز احلسبة في مكافحتها )31(.

احلسبة،  ندوة  بحوث  ضمن  احلصني،  عمر  بن  سلطان  د.  االبتزاز،  جرمية  على  االحتساب   )2(
.125/6
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5- الصحبة السيئة:

صاحبه  يورد  وكيف  السوء  برفيق  لالقتداء  السيئة  اآلثار  وتعالى  تبارك  ربنا  بني 
َيَدْيِه  َعَلى  اِلـُم  الَظّ َيَعُضّ  تعالى:}َوَيْوَم  قال  اآلخرة،  في  والعذاب  الدنيا،  في  املهالك 

ُسوِل َسِبياًل #^٢٧^#( َيا َوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم َأَتِّخْذ ُفالًنا َخِلياًل{. َيُقوُل َيا َلْيَتِني اَتَّخْذُت َمَع الَرّ

]الفرقان: ٢٧ - ٢٨[

وقد صور النبي # اجلليس، ومدى تأثيره على صاحبه فقال: »مثل اجلليس 
الصالح واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكير«.. إلى أن قال »ونافخ الكير 
التي  إما أن يحرق ثيابك، وإما أن جتد منه ريحًا خبيثة«)1(. فمتى كانت الصحبة 
ينتمي إليها املرء صاحلة كان لها أثرًا في ابتعاده عن مهاوي الرذيلة والفساد، وإن 
أثرا كبيرا في دفعه نحو اجلرمية والفساد وسلوك مسلك أهل  لها  كانت سيئة كان 

االنحراف.

وقد أثبت الدراسات املسحية تأثير الزميالت في حدوث جرمية االبتزاز من خالل 
عليه  زميلتها  تعريف  أو  زميلتها  جوال  في  عليها  املبتز  عثور  ثم  صور  على  حصولها 

بضغط أو بدونه)2(. 

6- الفراغ العاطفي: 

التي  الكافي  إغداق األوالد مبشاعر احلب  الوالدين  إغفال  العاطفي سببه  الفراغ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصيد والذبائح، باب املسك )183/7(، حديث رقم 
)443(، ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة واآلداب، باب استحباب مجالسة الصاحلني 

ومجانبة قرناء السوء )2026/4(، حديث رقم )2628(.
الشمري:  محمد  للشيخ/فالح  مكافحتها،  في  احلسبة  جهاز  ودور  النساء  ابتزاز  جرمية  انظر:   )2(

.)58(
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يحتاجونها مما يحول حياتهم إلى تصحر عاطفي، كما أن مساحات احلوار والنقاش 
مع الوالدين قليلة كما قد يحرمون من العبارات اجلميلة والتشجيع والثناء مما يجعلهم 
يبحثون عنه في مكان آخر ومن آخرين مهما كانوا، فالفتاة التي تنشأ في بيئة صحراوية 
من املشاعر ولم تتربَّ على العبارات العاطفية غالبا ما تقع فريسة سهلة للكالم املعسول 

الذي يستخدمه الشباب الصطياد ضحاياهم السذج.

وقد أظهر استطالع للرأي أجراه موقع »لها أون الين« اإللكتروني النتائج التالية: 
املشاركني  من   )%43٫6( أن  شخصا   )1823( فيه  شارك  الذي  االستطالع  في  جاء 
يرون أن انتشار هذه املسلسالت يعود إلى الفراغ العاطفي في البيوت، في حني رأى 
اعتبر  فيما  االنتشار،  هذا  وراء  الديني  ال��وازع  ضعف  أن  املصوتني  من   )%  34٫5(
)16%( أن عدم وجود بدائل إسالمية هو السبب، بينما أرجع )6%( من املشاركني هذا 

االنتشار إلى األزمات التي تعاني منها مجتمعاتنا)1(.

الهابط عن فارس األحالم  التي رسمها اإلعالم  يضاف لذلك الصورة املخادعة 
بالنسبة للفتاة وزوج املستقبل، وتضخيم موضوع احلب وأن الزواج ال ينجح إال بحب 
قبله وعالقة تتقدمه مما يفتح مجال االنحراف على مصراعيه)2(. كما يجعلها في حالة 
من السكر العاطفي تنساق إلى سراب من الوعود الكاذبة،بعيدًا عن التفكير في مآالت 

األمور وعواقبها،مما يسهل وقوعها حتت وطأة املبتز وتهديده ومساومته)3(.

نوفمبر  املوافق 10  القعدة 1429 هـ  www.lahaonlinn.com 11 ذو  لها أون الين  )1( موقع 
2008م.

االحتساب على  العامر ص )12( عن:  اخليرية، عثمان  اجلهات  في  العامة  والعالقات  اإلعالم   )2(
جرمية االبتزاز، د. سلطان بن عمر احلصني، ضمن بحوث ندوة احلسبة، )126/6(.

)3( انظر: جرمية ابتزاز النساء ودور جهاز احلسبة في مكافحتها، للشيخ/فالح محمد الشمري: )4(.



52

حبوث ندوة االبتزاز  »املفهوم ــ األسباب ــ العالج«

7- سوء استخدام التقنية:

وطأة  حتت  الضحية  وقوع  في  األسباب  أهم  من  املختلفة  التقنية  استخدام  سوء  يعد 
وتهديد املبتز، الذي يحتفظ برصيد من امللفات اخلاصة بالضحية التي لم تكن لتنتقل إليه 
وسائل  تنوعت  وقد  احلديثة،  التقنية  لهذه  اخلاطئ  االستخدام  بعد  إال  غيره  إلى  ثم  ومن 
التقنية احلديثة بداية من اجلوال والشبكات االجتماعية وموقع احلوار والدردشة وغيرها)1(.

وفي مجال تقنية اإلنترنت واإلعالم التفاعلي أصبح من املمكن لألفراد التواصل 
فيما بينهم في حجرات افتراضية تسمى غرف احملادثة، بعيدا عن عني الرقيب لتجاذب 
األحاديث اجلنسية والعاطفية بني اجلنسني وتناول الصور الشخصية، بل متكن التقنية 
البعض، كما  الكاميرات ملشاهدة بعضهما  املباشر من خالل  املرئي  التواصل  احلديثة 
متكن هذه التقنية من تسجيل تلك اللقطات واالحتفاظ بها في ملفات ميكن الرجوع 
إليها – وهو غالبا ما يستخدمه أحد الطرفني ضد اآلخر – ملساومته على عالقة محرمة.

ومن التقنية التي يتساهل بعض اآلباء واألمهات فيها ما يتعلق بهواتف االتصال 
املتنقلة »اجلوال« وهي تتيح االتصال بني اجلنسني بعيدا عن أعني الرقيب وسمعه كما 

متكن التواصل املباشر بالصوت والصورة بني األشخاص.

وكثير من الضحايا يتحملون املسؤولية فالفتاة تتحمل قدرا كبيرًا من املسؤولية جتاه 
ما يحدث لها من االبتزاز فلوال تساهل الفتاة ما استطاع املبتز أن يقوم بجرميته، فهي 
من قامت بالتمادي واالستمرار في عالقتها احملرمة مع شاب غريب عنها، وألقت إليه 
بآهاتها وغرامها فقام بتسجيلها، وهي التي قامت بإرسال صورتها إليه فقام بحفظها، 
استعمالها  ثم  بتخزينها  الشاب  فقام  املرئية،  املقاطع  بعض  بإرسال  قامت  التي  وهي 

ضدها وقت احلاجة.

)1( انظر: جرمية ابتزاز النساء ودور جهاز احلسبة في مكافحتها، للشيخ/فالح محمد الشمري: )8(.
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8- بيئة العمل:

جاء الشرع احلنيف باحلفاظ على سالمة املرأة املسلمة من الفنت، فقد دعاها إلى 
التبرج والبعد  السالمة االجتماعية، ومن ذلك لزوم احلجاب وترك  بقواعد  االلتزام 
عن االختالط بالرجال غير احملارم لها وعدم اخلضوع بالقول، يقول الله تعالى: }َيا 
َمَرٌض  َقْلِبِه  اَلِّذي ِفي  َفَيْطَمَع  ِباْلَقْوِل  َتْخَضْعَن  َقْيُتَّ َفال  اَتّ إِن  الِنَّساِء  َن  ِمّ َكَأَحٍد  َلْسُتَّ  ِبِيّ  الَنّ ِنَساَء 
ِة اأُلوَلى{ ]األحزاب:  َج اْلـَجاِهِلَيّ ْجَن َتَبُرّ ْعروًفا #^٣٢^#( َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكَنّ َوال َتَبَرّ َوُقْلَن َقْواًل َمّ

.)1( ]٣٢ - ٣٣

اجلرائم  نسبة  أن  جند  املجتمعات،  بعض  على  االختالط  آثار  بعض  في  وللنظر 
في  وخطيرة  مقلقة  نسب  إلــى  ارتفعت  قــد  اجلنسي  والتحرش  ــزاز  ــت واالب والعنف 

املجتمعات التي انتشر فيها االختالط.

وفي دول االحتاد األوربي )35%( من النساء يتعرضن إلى شكل من أشكال التحرش 
قضايا  في  واضح  ارتفاع  إلى  ياباني  حكومي  تقرير  ويشير  العمل،  أماكن  في  اجلنسي 
التحّرش اجلنسي ضد النساء اليابانيات العامالت، كما سّجلت قضايا التحرش اجلنسي 
)1998م(، مت  مقارنة مع عام  بنسبة )%35(  ارتفاعًا عام )1999م(  العمل  أماكن  في 
أستاذة   – الساعاتي  سامية  الدكتورة  وتذكر  عامالت.  سيدات  بحق  نصفها  من  أكثر 
علم االجتماع – بجامعة عني شمس في نتائج بحث قدمته ملؤمتر بكني إلى أن )%66( 
من أفراد العينة )عامالت في أماكن مختلطة( تعرضن لإلهانة في أماكن عملهن، وقد 
التحرش   )%30( اجلنسي، وفي  الطابع  احلاالت  في )70%( من هذه  اإلهانة  اتخذت 
بالكالم، وفي )20%( الغزل املباشر. وغيره الكثير من التقارير والدراسات واألقوال 

التي تدل على أن اختالط النساء بالرجال في أماكن العمل له آثاره السلبية)2(.

)1( حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد ص )81(.
)2( التحرش اجلنسي باملرأة في العمل، أبو الشيماء، موقع صيد الفوائد.
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الطالبات  من   %57 أن  الدراسة  أفادت  أردنية  جامعات  ثالث  على  دراسة  وفي 
أكثر خالل دراستهن  أو  مرة  املواد  أساتذة  أحد  قبل  لالبتزاز وللمضايقة من  تعرضن 
اجلامعية، وأن 20% من هذه احلاالت كانت مصحوبة بالتهديد بالرسوب أو بالعالمات 

املنخفضة)1(. 

أوروبا  داخل  منعه  إلى  األصــوات  تعلو  بدأت  لالختالط  السيئة  لآلثار  ونتيجة 
نفسها، ففي فرنسا ظهرت دراسة بعنوان: »فخ االختالط املدرسي« للباحث الفرنسي 
في  اجلنسني  بني  الفصل  ضــرورة  تؤكد  االجتماع  علم  في  املتخصص  فيزا«  »ميشيل 
املدارس، وتؤكد دراسته أن االختالط املدرسي ال يتيح املساواة بني اجلنسني أو حتى 
الباحث قد نادى بضرورة فتح فصول خاصة غير  العدالة في اغتنام الفرص. بل إن 
مختلطة في املدارس على أن تكون اختيارية، وقد أثارت هذه الدراسة اجلدل حول 

تلك املسألة بعد 40 سنة من تعميم مبدأ االختالط)2(.

ضعاف  بعض  وقــوع  اجلنسني  بني  املختلط  للعمل  السيئة  اآلثــار  أعظم  من  إن 
النفوس من العاملني في هذه البيئات في درن الرذيلة والتحلل االجتماعي، ومن ذلك 
إقامة العالقات املشبوهة بني اجلنسني التي تعزز في بعضها املساومة واالبتزاز، وفي 
دراسة أجريت على تسعة آالف عاملة أفاد 90% منهن أنهن تعرضن لالبتزاز اجلنسي 

بالفعل)3(.

)1( انظر:السمات الشخصية لدى النساء اللواتي وقع عليهن العنف اجلسدي والنفسي، ماجستير من 
جامعة مؤتة 2003 عن جرمية ابتزاز النساء ودور جهاز احلسبة في مكافحتها )34(.

www. الين  أون  لها  موقع  اجلنسي،  والتحرش  املدرسي  االختالط  فخ  مقالة:  انظر   )2(
lahaonlinn.com 1 شعبان 1424 هـ املوافق 28 سبتمبر 2003م.

الثقافة النفسية عام2000م عن جرمية  )3( انظر: اجتاهات ومناحي العنف األسري، مقال في مجلة 
ابتزاز النساء ودور جهاز احلسبة في مكافحتها )33(.
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9-احلاجة إلى زيادة العقوبات التعزيزية وتشديد األنظمة املتعلقة باالبتزاز:

فإن من أمن العقوبة أساء األدب، وهناك فئات من املجرمني ال يقف أمام نزواتهم 
وشهواتهم إال سن العقوبات الرادعة، وهناك فئات من الناس ال يفيد معهم النصح 
باألعراض  يتالعبون  للهوى  وانقادوا  الشهوة  عليهم  سيطرت  التذكرة،  تنفعهم  وال 
ويتساهلون في حلظة طيش أو نزوة انتقام أو تهديد، بتحطيم مستقبل ضحاياهم عبر 
فضحهم متلبسني في أوضاع مشينة. ولذا فإن ضعف العقوبات الرادعة املتعلقة باجلرائم 
عامة، واألخالقية منها خاصة، يسهم في انتشار جرمية االبتزاز في املجتمعات، ومن 
هنا البد من تشديد العقوبات التعزيرية على املجرمني وتشديد األنظمة املتعلقة بجرمية 
االبتزاز وورد عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وينسب لعمر أيضا ًأنه قال: »إن 

الله ليزع بالسلطان ماال يزع بالقرآن«)1(.

10- انتشار العمالة الوافدة:

من األسباب املهمة النتشار هذه اجلرمية في اململكة وجود عدد كبير من العمالة 
الوافدة في اململكة من العزاب والذين جاءوا معهم بثقافاتهم وممارساتهم األخالقية 
ومع وجود الدافع القوي للجرمية ابتكرت العمالة الوافدة عددًا من الطرق لالبتزاز، 
وقد زاد عدد العمالة الوافدة عن ستة ماليني، وتشير بعض اإلحصائيات إلى أن نسبة 

الله  رضي  اخلطاب  بن  عمر  عن  بإسناده   )107/4( بغداد  تاريخ  في  البغدادي  اخلطيب  أخرجه   )1(
بن  الهيثم  فيه:  منكر،  عنده  وإسناده  بالقرآن«.  يزع  مما  أعظم  بالسلطان،  يزع  »ملا  ولفظه:  عنه 
البر في  البخاري ويحيى بن معني وأبي داود وأخرج ابن عبد  عدي، وهو كذاب. كذبه كل من 
التمهيد )118/1( بإسناده إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه قال: »ما يزع اإلمام أكثر مما يزع 
القرآن«. واألثر فيه انقطاع عن عثمان ألن الراوي عنه قتادة ولم يدركه ألنه ولد سنة60هـ وانظر: 
]كنز العمال 14284[، وهي حكمة نقلها كثير من أهل العلم من غير إنكار كابن تيمية وابن القيم 

وابن كثير.
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للتباهي والفخر،  العمالة  السبب في استقدام هذه  الدراسة ترجع  21٫8% من عينة 
ومنه  بواجباتها  القيام  عن  ل��أم  عوائق  بسبب   %  39٫4 بالغني،  للشعور  و%20 

خروجها للعمل)1(.

وتثبت الوقائع التي ضبطتها الهيئة هذه احلقيقة، حيث مت ضبط بعض العامالت 
في املشاغل النسائية وفي قاعات األفراح يقمن بتصوير النساء ومن ثم بيع هذه الصور 
على العمالة لترويجها على الشباب، كما ضبطت الهيئة بعض محالت صيانة اجلوال 
وهي تأخذ الصور من جواالت الفتيات أو تقوم باستعادة البيانات احملذوفة للصور ثم 
احلصول على رقم الفتاة ومساومتها، كما مت ضبط بعض العمالة التي توصل األطعمة 

للبيوت، أو السيارات بتهديد الفتيات بطريقة أو بأخـرى)2(.

ارتكاب  في  الوافدة  العمالة  نسبة  عينة   100 على  أجريت  دراسة  أوصلت  وقد 
اجلرمية إلى 23% من العينة وهي نسبة كبيرة مقارنة بحجم عدد السكان في السعودية، 

وبلغت نسبة غير املسلمني منهم%12)3(.

في  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  لهيئة  العامة  الرئاسة  أجرته  استفتاء  وفي 
اململكة العربية السعودية عن أسباب جرمية االبتزاز من خالل موقعها اإللكتروني)4( 
شارك فيه )1086( فردا، كان السبب األول هو ضعف اإلميان وقلة الوازع الديني، 

)1( انظر:دور السياسة اجلنائية في حتقيق األمن األخالقي في ضوء الشريعة اإلسالمية وأنظمة اململكة 
العربية السعودية، د.خالد الشافي، العوامل املؤدية إلى اجلرمية األخالقية، عمر عسعوس، مقال 

في املجلة العربية للدراسات األمنية، العدد )15( السعودية.
)2( انظر:التقرير السنوي للرئاسة 2007م.

الشمري:  محمد  للشيخ/فالح  مكافحتها،  في  احلسبة  جهاز  ودور  النساء  ابتزاز  جرمية  انظر:   )3(
.)40(

املوافق  1430/6/27هـ  السبت   www. hesbah.gov.sa اإللكتروني  احلسبة  موقع   )4(
2009/6/20م.
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وهو أهم األسباب املؤدية لهذه اجلرمية حيث صوت 541 فردا من املشاركني، وهو 
ما متثل نسبته )49٫8%(، وجاء في املرتبة الثانية اإلعالم والفضائيات الهابطة بنسبة 
)25٫7%(، وجاء بعد ذلك دور األسرة بنسبة )13٫3%( ثم رفقاء السوء والصحبة 

السيئة بنسبة )%1٫2(.
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سابعًا: وسائله وأساليبه:

وغالبًا ما تبدأ العالقة بني طرفي االبتزاز بالثقة الوهمية املتبادلة،والوعود الكاذبة، 
واألساليب امللتوية املخادعة، ومن ثم تتطور حتى يستطيع املبتز أن يستبيح بعض أسرار 

الضحية ويحتفظ بها ومن ثم تبدأ عملية املساومة واالبتزاز الذي من وسائله:

1 - التهديد بحفظ أسرار الضحية؛ لتطويعها عند املمانعة في االستجابة ملآربه.

2 - التهديد بفضح الضحية.

وهذه  احلديثة،  التقنية  وسائل  عبر  ونشرها  الضحية  أســرار  بنسخ  التهديد   -  3
إلكترونية أو خطية، أو  األسرار غالبًا ما تكون صورًا، أو مقاطع فيديو، أو رسائل 

تسجيالت صوتية ونحوها.

أو  واملنتديات  املواقع  أو  العشوائي  االتصال  طريق  عن  للفتيات  الوصول  ويتم 
تبادل األرقام أو البلوتوث أو عن طريق أحدى الزميالت أو إحدى القنوات الفضائية 

أو اخلادمة وغيرها من الطرق التي تستحدث كل فترة. 
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ثامنًا:بيئات االبتزاز: 

ينتشر االبتزاز في بعض البيئات ومن أهمها:

1 - أماكن العمل املختلط.

املعلومات  فيها جميع  املختص  املوظف  يأخذ  والتي  التوظيف:  2 - مؤسسات 
الشخصية للفتاة طالبة الوظيفة، رقم اجلوال والعنوان ورقم هاتف الزوج أو ولي األمر 

وأي معلومات أخرى. ليقوم بعد ذلك باالبتزاز.

3 - األماكن املغلقة للنساء: كمشاغل اخلياطة، وصالونات التجميل النسائية، 
لطلب  تتكشف  أو  جديد  ثوب  لقياس  ثيابها  فتنزع  فيها  النساء  بعض  تتساهل  والتي 
بعض احتياجات التجميل كإزالة الشعر وغيره، ويتم تصوير الضحية وهي غافلة، ثم 

يتم بعدها تهديدها وابتزازها. 

4 - املقاهي والصاالت املغلقة.

5 - النقل اخلاص واملدرسي: والنقل اخلاص »كسيارات األجرة« حيث تتساهل 
بعض النساء والفتيات بالركوب في سيارة األجرة منفردة بدون محرم أو مرافق وغالبا 
ابتزاز.  العالقة إلى أن تصل إلى  الفتاة ثم تتطور  السائق احلديث مع  ما يشجع ذلك 
كذلك بالنسبة للنقل اخلاص املدرسي داخل املدن وخارجها، خاصة بالنسبة للمعلمات 
الالئي يعملن في قرى نائية تبعد ساعات عن سكنهن فيُكنَّ بذلك معرضات لالبتزاز 
بطبيعة  جواالتهن  وهواتف  أسماءهن  وعــرف  معه  الركوب  ألفن  الــذي  السائق  من 

العمل)1(. 

)1( انظر: االحتساب على جرمية االبتزاز، د. سلطان بن عمر احلصني، ضمن بحـــوث ندوة احلسبة 
.)168/6(
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تاسعًا: وظائف ضحايا جرمية االبتزاز:

يكثر أن يكون ضحايا جرمية االبتزاز من األعمال واملهن التالية:

مراجعة لدائرة حكومية – ممرضة – مراجعة في مستشفى – مريضة – موظفة – 
مسافرة – ولية أمر طالب – طالبة وظيفة – معلمة – طالبة ولعل السبب في ذلك يرجع 

لكونها بيئات تشجع االبتزاز.
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عاشرًا: أنواع االبتزاز:

لالبتزاز أربعة أشكال بالنظر إلى من يقوم باالبتزاز ومبن يقع عليه االبتزاز، وهي كالتالي:

النوع األول: املبتز رجل والضحية امرأة: 

حيث يكون املجرم في هذه احلالة رجاًل وتكون الضحية امرأة وهو األغلب واألشهر.

النوع الثاني: املبتز رجل والضحية رجل:

في هذا النوع يكون املبتز كذلك رجال إال أن الضحية هنا رجل آخر، وفي الغالب 
املبتز  بأن  بإيهامه  باخلديعة  الضحية  استدراج  يتم  الغالب  الضحية حدثا، وفي  يكون 
امرأة فيستجيب له ثم ال يشعر إال وقد أصبح ألعوبة في أيدي املبتز. وهذا النوع من 

االبتزاز أقل من األول.

النوع الثالث: املبتز امرأة والضحية رجل:

في هذا النوع من االبتزاز تكون املجرمة هي امرأة والضحية هو الرجل، حيث تنشأ 
ثنايا تلك  الغالب يكون في  لها وفي  الرجل لالستجابة  عالقة محرمة بني االثنني ويسرع 
العالقة أحاديث غرامية وتبادل للصور، ثم تقوم املرأة بحفظ بعض تلك األدلة واألدوات 
في صورة تسجيل صوتي أو مقاطع مرئية تبتزه بها جنسيا وماليا وهو حاالت قليلة جدًا. 

النوع الرابع: املبتز امرأة والضحية امرأة:

قد يكون االبتزاز من امرأة إلى امرأة حيث متسك املرأة ببعض األدلة في صورة 
مادة مرئية أو مسموعة أو مقروءة ضد أخرى ثم تقوم بتهديدها بنشر تلك املواد إن لم 
تستجب لطالباتها وفي الغالب تكون مالية أو أخالقية، وهذا النوع من االبتزاز هو أقل 

أشكال االبتزاز وقوعا)1(. 

عمر  بن  سلطان  د.  االبتزاز،  جرميـة  على  االحتساب  احلجيالن،  ناصر  الفتيات،  ابتزاز  انظر:   )1(
احلصني، ضمن بحوث ندوة احلسبة، )168/6(.
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احلادي عشر: مسات الفئة العمرية اليت يقع عليها االبتزاز:

بعد النظر في قضايا االبتزاز جند أن املستهدف باالبتزاز وهو الضحية – ذكرًا كان 
أو أنثى– غالبًا ما تتراوح أعمارهم ما بني ستة عشر عامًا إلى تسعة وثالثني عامًا.

الثاين عشر: دوافعـــه:

الدوافع  تكون  فقد  ألخــرى  قضية  من  االبتزاز  بعملية  القائمني  دوافــع  تختلف 
البتزاز الضحية مالية أو جنسية أو كلتيهما، أو سياسية،أو انتقامًا من الضحية لسبب 
أو آلخر، وقد تكون دوافعه استعراضًا لقوة القائم بعملية االبتزاز إلثبات القدرة على 

إخضاع الضحية أمام رفقته فحسب.
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الثالث عشر: آثــاره:

من املقرر أن جرمية االبتزاز تنطوي على جرائم متعددة وآثار وخيمة على الفرد 
واملجتمع نستعرض بعضها بإيجاز:

1- اآلثار الشرعية:

تعالى،  الله  معصية  في  الوقوع  االبــتــزاز  جلرمية  السيئة  واآلثــار  املفاسد  أعظم  من 
وانتهاك محارمه، األمر الذي يعرض الفرد واملجتمع لعقاب الله تعالى وسخطه،السيما 

إذا جاهروا باملعاصي وأعلنوها؛ وذلك ألن الله تعالى يغار إذا انتهكت محارمه.

2- اآلثار النفسية:

من اآلثار السلبية للجرائم اجلنسية، ما يصاحبها ويعقبها من األثر النفسي السلبي 
على صاحبها وعلى املجتمع، فمن آثار جرمية االبتزاز على الضحية: الترهيب النفسي، 
والقلق والتوتر، والشعور الدائم بالذنب،واألرق والسهر وصعوبات النوم،وتكرار 
إلى  احلاجة  رغم  أحيانا  العمل  وترك  واخلــوف،  التركيز،  وعدم  الليلية،  الكوابيس 
املال، والعصبية التي تنعكس على العمل والبيت،وقلة اإلنتاج في العمل، كما تؤدي 
أحيانا إلى االنهيار العصبي،وقد يصاب بالنظرة العدائية للمجتمع،مما يدفعه النتحال 

اجلرم اجلنسي نفسه أو غيره)1(.

وأما أثره على املجتمع فقد يصابون بعقد نفسية تزعزع ثقتهم باملجتمع، ويفقدون 
النظرة املتوازنة لآلخرين)2(. 

)1( اإلجرام اجلنسي، نسرين عبد احلميد نبيه، ص )39(.
)2( التحرش اجلنسي في العمل على من يقع اللوم؟! سالم جنم الدين الشرابي، موقع لها أون الين 

www.lahaonlinn.com 23 شوال 1427 هـ املوافق 15 نوفمبر 2006 م.
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3-اآلثار األمنية:

قال  كما  بشرائعه،  والعمل  وتوحيده  بالله  اإلميــان  هو  األمن  أسباب  أعظم  من 
ْهَتُدوَن{ ]األنعام:  ُمّ تعالى: }اَلِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا إمَياَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم 

 .]٨٢

 ومن أسباب اختالل األمن وإحالل اخلوف هو الكفر بالله وعصيان أوامره كما 
َمَكاٍن  ُكِلّ  ن  ِمّ َرَغًدا  ِرْزُقَها  َيْأِتيَها  ًة  ْطَمِئَنّ ُمّ آِمَنًة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل  ُه  الَلّ }َوَضَرَب  تعالى:  قال 
ِبَا َكاُنوا َيْصَنُعوَن{ ]النحل: ١١٢[،  ِلَباَس اْلـُجوِع َواْلـَخْوِف  ُه  َفَأَذاَقَها الَلّ ِه  ِبَأْنُعِم الَلّ َفَكَفَرْت 

ومن اجلرائم التي تسهم بشكل كبير في خلخلة أمن املجتمعات اجلرائم اجلنسية.

مستوى  على  مباشرًا  تأثيرًا  تؤثر  اجلنسية  اجلرائم  من  ونحوها  االبتزاز  جرمية  إن 
وشرفه،  عرضه  على  باألمان  شعوره  في  املجتمع  على  تؤثر  ألنها  البلد،  في  األمن 
املسكرات واملخدرات، بل  بها جرائم أخرى كاالغتصاب والزنا وشرب  يقترن  كما 
تؤدي جرمية  والسطو عليها، كما  الناس  أموال  والتسلط على  الدعارة  إلى  قد تصل 
االبتزاز أحيانا إلى ارتفاع معدل جرائم القتل والتي حتدث انتقاما من املبتز الذي فعل 
الفاحشة بضحيته، ثم نشر فضيحته عبر رسائل الهاتف احملمول، أو شبكة اإلنترنت 
في  منه، خاصة  انتقاما  املعتدي  بقتل  أقاربها  أحد  أو  الضحية  فتقوم  معا،  كليهما  أو 
بعض املجتمعات التي ال ترى غسل العار الذي حلق بها إال بسفك دم املتسبب.وقد 
كما  مباشرة  املجرم  من  باالنتقام  تقوم  جماعات  أو  أفراد  ظهور  االبتزاز  على  يترتب 
لت من أجلها جماعة تبنت لها موقعًا على اإلنترنت  حصل في إحدى احلوادث، وُشكِّ
أطلقت على نفسها )جماعة سيوف األعراض( تنادي بجملة واحدة تقول: لن نرضى 
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احللول  هذه  مثل  خطورة  عاقل  على  يخفى  وال  وأعــوانــه)1(،  الفاعل  رأس  من  بأقل 
فاخلطأ ال يعالج باخلطأ ففرض النظام وتطبيق احلدود ال ميلكه أفراد الناس بل موكل 

إلى القضاء)2(. 

4-اآلثار االجتماعية:

تعتبر جرمية االبتزاز من أخطر اجلرائم تأثيرًا على ضحاياها، وهذا ينعكس سلبيًا 
على األسرة واملجتمع، فاملرأة هي مربية األجيال وهي التي حتافظ على كيان األسرة 
املرأة الرتكاب السلوك املنحرف، كما أن لهذه اجلرمية  وبنيانها، وهذه اجلرمية تدفع 
من  خصوصًا  والسعودي  العربي  واملجتمع  والــشــرف،  العرض  قضايا  على  تأثيرًا 
املجتمعات التي متثل هذه اجلرمية عارًا اجتماعيًا توصم به األسرة والعائلة، وقد يؤدي 
إلى القتل، كما أنها حتطم بيت الضحية املتزوجة وتشوه سمعته لدى أطفالها إن كانت 

متزوجة، فاآلثار مدمرة مبعنى الكلمة. 

 www.islamtoday.com اليوم  الفتاح الشهاري، موقع اإلسالم  التربية اإللكترونية، عبد   )1(
1426/3/9هـ املوافق 2005/04/18م.

)2( انظر: االحتساب على جرمية االبتزاز، د. سلطان بن عمر احلصني، ضمن بحوث ندوة احلسبة، 
.)144/6(
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الرابع عشر: دور جهاز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
مكافحة االبتزاز:

العربية  اململكة  في  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  لهيئة  العامة  الرئاسة  تقوم 
السعودية بجهود مباركة في محاربة الرذيلة في املجتمع السعودي، من خالل تصديها 
للجرائم املتعلقة باجلنس ومنها جرمية االبتزاز، لينعم املجتمع أفرادا وجماعات باألمن 
األخالقي، وقد استطاعت بناء وتأسيس قدر كبير من الثقة بينها وبني الفتيات الالتي 
تعرضن لهذا النوع من اجلرائم من خالل التعامل مببدأ السرية والستر مع هذه القضايا 
حلفظ سمعة الفتيات، وهذا ما شجع الكثير منهن على عدم اخلنوع ألساليب االبتزاز، 

واللجوء إلى الهيئة للقبض على املبتز، وتقدميه للعدالة. 

وقد مت رصد حلاالت االبتزاز من خالل فروع الهيئات مبناطق اململكة، فعلى سبيل 
املثال مت رصد )286( حالة ابتزاز في منطقة القصيم شملت النساء واألحداث في الفترة 
باملعروف  ابتزاز رصدتها هيئة األمر  – 1428هـــ()1(، كما مت ضبط )65( حالة   1426(
املاضي  العام  خــالل  بصورهن  لفتيات  شباب  من  املكرمة  مكة  في  املنكر  عن  والنهي 

)1429هـ(، كما رصدت )12( حالة في محافظة ينبع، و)30( حالة في بريدة)2(.

وقد سعت الرئاسة الستصدار قانون وتشريع يحد من جرمية االبتزاز من خالل 
ما مت رصده من قضايا تشير إلى تنامي املشكلة، فقد استشعر خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خطورة املشكلة فأمر مشكورًا 
بتكوين جلنة لدراسة جرائم االبتزاز في السعودية برئاسة وزارة الداخلية بتاريخ األحد 
19 شوال 1429هـ، وذلك في ضوء دراسة قام بها مركز البحوث والدراسات بالهيئة 

)1( ملف االبتزاز مبركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
)2( صحيفة املدينة عدد )16845( السبت جمادى األولى 1430هـ املوافق 6 يونيو 2009م.
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ورفعها ملقام خادم احلرمني ولقيت منه االهتمام الكبير مما أدى إلى تشكيل اللجنة)1(.

وفي املجال البحث أخذت بعني االعتبار املشاكل األخالقية في دراساتها وأبحاثها 
التي تبحثها من خالل مركز البحوث والدراسات وحاليًا بحمد الله من خالل الكراسي 
العلمية اجلديدة )خمسة كراسي علمية( وعقود الشراكات مع اجلامعات والتي جتاوزت 

خمسة عشرة جامعة سعودية)2(.

ويتخلص إجمال دور الرئاسة في عدة أدوار مهمة ومنها: 

1- الدور التوجيهي: 

حيث يقوم اجلهاز بدور تثقيفي ملموس لتوعية جميع شرائح املجتمع من السلوكيات 
املنحرفة من خالل إدارة متخصصة هي إدارة التوعية والتوجيه، ولها متثيل في فروع الرئاسة 
الثالثة عشر في جميع مناطق اململكة، وكان إلدارة التوعية والتوجيه نشاط مشكور في 

مجال مكافحة االبتزاز على وجه اخلصوص فما قاموا به عام 1431هـ:

• مت نشر )10٫385( كتيبًا متخصصًا في املوضوع.
• و)21٫492( رسالة ومطوية.

• كما شاركت إدارة التوعية بـ)85( مشاركة صحفية في هذا اخلصوص.
• و)28( مشاركة إذاعية )12( تلفزيونية و)665( محاضرة.

• توزيع )24٫363( مادة سمعية و)222( مادة مرئية و)144( قرص ليزر.
• )515( لوحة إرشادية مع )79( مشاركة فاعلة في جلان متخصصة)3(.

.print.article381898/19/10/2008/http://www.alriyadh.com :1( انظر(
)2( التقرير السنوي إلجنازات الرئاسة العامة هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر خالل العام املالي 

1427/1426هـ ص )94(.
)3( انظر: التقرير السنوي للرئاسة 1431هـ.
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2- الدور الوقائي: 

عملية  خالل  من  وقوعها  قبل  اجلرمية  محاربة  في  الوقائي  بالدور  اجلهاز  يقوم 
العامة من استخدامها  الضبط االجتماعي ومتابعة تصرفات األفراد وحماية األماكن 
مرتعًا للجرمية كاألسواق وكليات البنات واملدارس ومتابعة املعاكسات ومراقبة أماكن 
جتمع العمالة الوافدة، ومتابعة بعض املواقع اإلباحية واتخاذ التدابير النظامية حيالها، 

كما ميثل الدور التوجيهي وقاية غير مباشرة حلفظ املجتمع وتنبيهه من هذه اجلرائم.

3- دور الضبط اجلنائي: 

جهات  من  تعتبر  والهيئة  اجلرمية،  وقــوع  بعد  اجلهاز  به  يقوم  الــذي  الــدور  وهو 
الضبط اجلنائي ملرتكبي هذه اجلرائم ويعتبرون من رجال السلطة العامة ويشبهون ما 
يسمى في بعض الدول بالشرطة املجتمعية مع االختالف في كثير من القضايا، ويقوم 

اجلهاز بالضبط اجلنائي من خالل عدة خطوات: 

اخلطوة األولى: تلقي الشكاوى واإلخباريات: 

عليها  املنصوص  الشرعية  باملنكرات  املتعلقة  اإلخباريات  بتلقي  الهيئة  وتختص 
متاحة  طرق  بعدة  الشكاوى  هذه  استقبال  ويتم  العالقة،  ذات  واألنظمة  اللوائح  في 
الرقم املجاني أو احلضور شخصيًا للمركز ويتم  أو  الرئاسة  وآخرها عن طريق موقع 
مناصحة  ويتم  الضحية،  أو  الشكوى  صاحب  معلومات  حول  تامة  بسرية  التعامل 
التوجيهية  واملطويات  الكتب  بعض  وإعطائها  وضعها  وإصالح  وتوجيهها  الضحية 
ال  حتى  واحتوائها  معها  التعامل  بحسن  أهلها  وإقناع  عليها  والستر  السمعية  واملــواد 

تترك فريسة للذئاب. 
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اخلطوة الثانية: جمع املعلومات والتحري:

ويختص اجلهاز أيضَا بالقيام بفحصها وجمع املعلومات عنها والتحري عنها وفق 
الضوابط احملددة، ويقصد بجمع املعلومات جمع عناصر اإلثبات اخلاصة التي تدين 

املجرم، ويتم ذلك من خالل التحري بعدة طرق)1(.

اخلطوة الثالثة: القبض:

بعد التأكد من املعلومات ميارس رجل الهيئة القبض على اجلاني في محل اجلرمية 
مع احملافظة على األدلة التي تدينه وإثباتها في محضر خاص، ثم تسليمه لهيئة التحقيق 

واالدعاء العام الستكمال التحقيق معه ومحاكمته.

اخلطوة الرابعة: التفتيش:

املراد بالتفتيش هو البحث بعد القبض لضبط أدلة اجلرمية وكل ما يفيد في كشف 
كما  باجلرمية  التلبس  حالة  في  املجرم  تفتيش  اجلنائي  الضبط  لرجل  ويجوز  احلقيقة، 
نص عليه نظام اإلجراءات اجلزائية في املادة )30(، ويشمل التفتيش مالبسه وأمتعته 

ومنزله ونحو ذلك، وبعد العثور على هذه األدلة توثق ثم ترسل جلهات التحقيق.

اخلطوة اخلامسة: اإلحالة:

التحقيق  هيئة  وهي  معه  للتحقيق  املختصة  اجلهات  إلى  املتهم  إحالة  بها  ويقصد 
واالدعاء العام، ومن ثم يحقق معه من قبل احملقق، وإذا توفرت ضده األدلة الكافية 
االبتزاز  للمتهم، وذلك لكون جرمية  توقيف  اتهام ويتم إصدار مذكرة  له  يوجه  فإنه 

أدرجت من ضمن اجلرائم الكبرى املوجبة للتوقيف)2(.

)1( انظر:الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية، وزارة العدل.
)2( انظر:نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، وزارة الداخلية 1428هـ.
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أما بالنسبة للضحية فتعمل معها الهيئة مببدأ الستر وخاصة في املرة األولى تنفيذًا 
الشرعية،  النظرة  من  واملنطلقة  السعودية  العربية  اململكة  في  بها  املعمول  للتعليمات 
لها دور في وجود جرمية  إذا كان  للتوبة، هذا  واالكتفاء مبناصحتها وإعطائها فرصة 
االبتزاز بطريقة أو بأخرى، أما كانت مبتالة ابتداء فلها احلفظ والصون وال حرج عليها 
شرعًا وال نظامًا، وفي بعض اجلرائم تواصل املرأة قضيتها ضد املتهم وتتابع دعواها، 

وأحيانًا تتنازل عن احلق اخلاص ويبقى عليه احلق العام.

عقوبة جرمية االبتزاز في اململكة العربية السعودية:

العربية السعودية تنطلق من الشريعة اإلسالمية  العقوبات في اململكة  إن سياسة 
في أحكامها، ولهذا فإن عقوبة اجلرمية األخالقية املتعلقة باالبتزاز ال تخلو:

• إن كانت جرمية حدية أي من جرائم احلدود الشرعية فتطبق عليها عقوبة هذا 
اجلرائم من زنا أو قذف ونحوها.

• إن كانت غير حدية أي تعزيرية وهي العقوبة التي لم يرد فيها نص فترجع إلى 
اجتهاد احلاكم ومن ينيبه، وتختلف هذه العقوبة من شخص آلخر ومن حال حلال، 
وقد صنفت هذه اجلرمية في نظام اإلجراءات اجلزائية من ضمن اجلرائم الكبرى التي 
تستدعي التوقيف، وملا صدر نظام مكافحة اجلرمية املعلوماتية نص في مادته رقم )3( 

الثانية على ما يلي: – الفقرة 

»املادة الثالثة:يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على خمسمائة 
ألف ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل شخص يرتكب أيا من اجلرائم املعلوماتية 

اآلتية:

أجهزة  أحد  أو  املعلوماتية  الشبكة  طريق  عن  مرسل  هو  ما  على  التنصت   –  1
احلاسب اآللي ـ دون مسوغ نظامي صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.



االبتزاز ودور الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مكافحته

71

2 – الدخول غير املشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، حلمله على القيام بفعل أو 
االمتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعًا.

3 – الدخول غير املشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني 
لتغيير تصاميم هذا املوقع، أو إتالفه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

املزودة  النقالة  الهواتف  استخدام  إساءة  طريق  عن  اخلاصة  باحلياة  املساس   –  4
بالكاميرا، أو ما في حكمها.

املعلومات  تقنيات  وسائل  عبر  بهم،  الضرر  وإحلــاق  باآلخرين،  التشهير   –  5
املختلفة«)1(.

)1( انظر: نظام مكافحة جرائم املعلوماتية، موقع وزارة الداخلية.
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مهمة  أمورًا  نستخلص  الظاهرة  هذه  محاور  لبعض  املوجزة  اإلشارة  هذه  بعد 
منها:

أن في طرح هذه الظاهرة ومناقشتها إسهامًا في حفظ األعراض التي هي )1(
من الضرورات اخلمس، التي جاءت الشريعة مبراعاتها.

عملية )2( أركان  على  يشتمل  أن  االصطالحي  املفهوم  ذكر  عند  البد  أنه 
االبتزاز وهي: القائم بعملية االبتزاز، وضحية االبتزاز،واألداة املستخدمة في 

االبتزاز، والتهديد واملساومة.
أن من أهم أسباب هذه الظاهرة: الضعف اإلمياني، والتفكك األسري، )3(

والفراغ  الفاسدة،  املوجه،والصحبة  غير  واإلعللالم  االقتصادي،  والعامل 
الضوابط  إلى  تفتقد  التي  العمل  وبيئة  التقنية،  استخدام  وسوء  العاطفي، 

الشرعية، واحلاجة لتشديد العقوبات التعزيرية واألنظمة املتعلقة باالبتزاز.
أن من وسائل وأساليب االبتزاز التهديد بفضح الضحية، وذلك بنسخ )4(

أسرارها ونشرها، عبر وسائل التقنية احلديثة.

اخلامتة
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واملشاغل )5( املختلط،  العمل  أماكن  وممارسته  االبللتللزاز  أماكن  من  أن 
النسائية، ومحالت بيع الهواتف احملمولة املستخدمة وصيانتها.

أن سمات الفئة العمرية املراد ابتزازها تتراوح أعمارهم غالبًا مابني )16 )6(
– 39( عامًا.

أن دوافع القائمني بعملية االبتزاز تختلف من شخص آلخر، فقد تكون )7(
مالية أو جنسية أو انتقامية أو غيرها.

أن جلرمية االبتزاز آثارًا سلبية سيئة على الفرد واملجتمع من أهمها: اآلثار )8(
الشرعية، واآلثار النفسية، واآلثار األمنية، واآلثار االجتماعية.

أن جرمية االبتزاز التي تندرج حتت القضايا األخالقية قد تنامت واتسعت )9(
املجتمع  بها  اكتوى  والعربية،حتى  اإلسالمية  البالد  شملت  حتى  عامليًا 

السعودي.
أن لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر جهودًا ملموسة في محاربة )10(

هذه الظاهرة واحلد منها وكبت جماحها وقد أفادت هذا عدد من الدراسات 
العلمية.
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ومن التوصيات املهمة التي يختم بها:

بشدة  معها  التعامل  وآلية  اجلرمية  هذه  جترمي  في  التشديد  من  ملزيد  التوجيه   )1(
للقضاء عليها أو التقليل منها بقدر اإلمكان.

)2( مساعدة وتأهيل ضحايا االبتزاز وفق برامج معينة.

)3( توجيه املجتمع والضحايا للتوجه في تقدمي الشكاوى ضد املبتزين لردعهم.

)4( التوعية بخطورة إساءة استخدام التقنية احلديثة.

)5( ضرورة تكامل أجهزة الدولة في محاربة هذه الظاهرة.

)6( دعم جهاز الهيئة في عملية الضبط االجتماعي ملا له من أثر في حماية املجتمع 
من اجلرائم األخالقية.

)7( التشجيع على مزيد بحث لهذا الظاهرة وإيجاد احللول اجلذرية لها.

)8( قيام جميع األجهزة املعنية بدوره في مكافحة هذه الظاهرة، كٌل في مجاله.

)9( قيام القطاع اخليري بدوره في محاربة هذه الظاهرة.

التوصيات
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)10( ويوصي الباحث األسرة واملدرسة بالعناية بالتربية اإللكترونية السليمة التي 
تربي الصغار على حسن التعامل مع التقنية احلديثة.

)11( تخصيص رقم موحد لتلقي بالغات االبتزاز، واإلعالن وبشكل مكثف على 
أن تعامل كل البالغات بسرية تامة.

وفي اخلتام نسأل الله أن يحفظ بالدنا باألمن واإلميان، والسالمة واإلسالم، وأن 
يوفق والة أمرنا ملا فيه صالح البالد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعني.

 





دور هيئة التحقيق 
واالدعاء العام يف 
معاجلة جرمية 

االبتزاز

الشيخ/ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله

رئيس هيئة التحقيق واإلدعاء العام

1
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سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبداهلل االسم:
ماجستير من املعهد العالي للقضاء املؤهل العلمي:
رئيس هيئة التحقيق واإلدعاء العامالعمل احلالي

• تاريخ امليالد 1 / 7 /1381هـ
• حصل على الشهادة اجلامعية كلية الشريعة عام 1401هـ / 1402هـ.
• حصل على شهادة املاجستير من املعهد العالي للقضاء عام 1405هـ.

تعني في السلك القضائي برتبة مالزم قضائي اعتبارًا من 20 /1402/9هـــ   •
من  اعتبارًا  محكمة  رئيس  على  حصل  أن  إلــى  القضائية  الوظائف  في  تــدرج  حتى 

1420/11/13هـ.

باملرتبة  العام  التحقيق واالدعاء  لهيئة  بتعيينه رئيسًا  الكرمي  امللكي  صدر األمر   •
املمتازة لهذا العام 1426هـ
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعد؛ وبعد:

عوامل  وقوعها  على  تتظافر  أنها  مبعنى  اجتماعية  إنسانية  ظاهرة  اجلرمية  فإن 
ذاتية وأخرى اجتماعية وهي أيضًا نشاط ضار ألي مجتمع وميثل إنتهاكًا أو تهديدًا 
مباشرة  بطريق غير  أو  مباشرة  بطريق  إما  الضرورية  املصالح  النتهاك مصلحة من 
التي  اجلرائم  من  االبتزاز  ويعتبر  املصالح،  تلك  حلماية  عقوبات  الشارع  ويرتب 
رتب عليها عقوبات تعزيرية من خالل األنظمة التي سنها ولي األمر أو من باب 
اقتراف  من  املنع  في  أثر  له  العقاب  كان  وإن  وإنــه  اإلسالمي،  الفقه  في  التعازير 
أننا ال  اقترافها إال  إلى  العودة  أثر في منع من وقع فيها من  له  ابتداء، كما  اجلرمية 
ننتظر منه منع اجلرمية متامًا، لذلك يجب على جميع قطاعات املجتمع العمل على 
ضبط  إجــراءات  خالل  من  ويالتها  من  املجتمع  ووقاية  االبتزاز  جرمية  وقوع  منع 

إداري واجتماعي فعال.

املقدمة
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وإذا فشلت إجراءات وتدابير الضبط اإلداري واالجتماعي في منع وقوع اجلرمية، 
للكشف عنها وضبطها وتعقب  إجراءات ضبط جزائي  إلى  بعد وقوعها حتتاج  فإنها 
الضبط اجلزائي في ضبط اجلرمية  يبدأ دور جهات  إلى عقابه، وهنا  مرتكبها وصواًل 
التحقيق  في  العام  التحقيق واالدعاء  هيئة  يبدأ دور  وجمع االستدالالت عنها، كما 
في وقائعها، ثم االدعاء أمام اجلهات القضائية للمطالبة بإيقاع العقوبة على مرتكبها، 

وبعد ذلك اإلشراف على تنفيذ تلك العقوبة.

واستجابة لطلب القائمني على هذه الندوة في اختصار الورقة فإننا سوف نلخص 
فيما يلي دور هيئة التحقيق واالدعاء العام في جرمية االبتزاز في احملاور التالية:

احملور األول : املشاركة يف إعداد ودراسة مشاريع األنظمة:

ـ تشارك الهيئة أجهزة الدولة املختصة األخرى في اقتراح أو أعداد أو مراجعة  أ 
مشاريع األنظمة التي لها عالقة بهذه اجلرمية ومن أبرز األنظمة في هذا املجال مشاركة 
امللكي رقم م/17  باملرسوم  املعلوماتية الصادر  الهيئة في إعداد نظام مكافحة جرائم 
أو  االشتراك  أو  والتشهير  االبتزاز  من  صــورًا  جــّرم  والــذي  1428/3/8هــــ  وتاريخ 

الشروع فيها باستخدام احلاسب اآللي أو الشبكة املعلوماتية. 

من  للمادة))12(  فوفقًا  للتوقيف  املوجبة  الكبيرة  اجلرائم  بتحديد  التوصية  ـ  ب 
نظام اإلجراءات اجلزائية فإن وزير الداخلية يحدد اجلرائم الكبيرة املوجبة للتوقيف بناًء 
على توصية رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام، وقد مت إدراج جرمية انتهاك األعراض 
بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر ضمن اجلرائم الكبيرة املوجبة للتوقيف املنصوص 
عليها في قرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 1428/3/9هـ وترتبط أكثر جرائم 

االبتزاز بالتصوير والنشر أو التهديد به. 
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احملور الثاين: اإلشراف على رجال الضبط اجلنائي:

رجال الضبط اجلنائي هم األشخاص الذي يقومون بالبحث عن مرتكبي اجلرائم 
وضبطهم وجمع املعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق وتوجيه االتهام. 

والرتباط عملهم بعمل الهيئة وخطورة اإلجراءات التي يقوم بها سيما في حاالت 
التلبس باجلرمية التي خول لهم نظام اإلجراءات اجلزائية اتخاذ بعض إجراءات التحقيق 
كالقبض والتفتيش فقد أخضع النظام رجال الضبط اجلنائي فيما يتعلق بوظائفهم في 
الضبط اجلنائي إلشراف هيئة التحقيق واالدعاء العام )مادة 25( ولهذا فإن الهيئة تعمل 
االبتزاز  قضايا  مباشرتهم  عند  الضبط  رجال  قبل  من  األنظمة  تطبيق  من  التأكد  على 
عند  تواجههم  التي  والتحديات  العقبات  تذليل  في  لهم ومساعدتهم  املشورة  وتقدمي 

قيامهم بجمع املعلومات وأعمال التحري عن تلك اجلرمية.

احملور الثالث: التحقيق يف جرمية االبتزاز:

تختص هيئة التحقيق واالدعاء العام وفق نظامها )املادة 3 أواًل أ( ونظام اإلجراءات 
)مادة 14( بالتحقيق في اجلرائم  والتحقيق الذي جتريه الهيئة هو التحقيق االبتدائي، 
ارتكبت  األدلة في شأن جرمية  التنقيب عن  وهو مجموعة من اإلجــراءات تستهدف 
وجتميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها إلحالة املتهم إلى احملاكمة. وميثل التحقيق 
االبتدائي املرحلة األولى للدعوى اجلنائية، وهى املرحلة التي تسبق احملاكمة. ويتسع 
شأن  في  احلقيقة  عن  الكشف  تستهدف  التي  اإلجــراءات  جلميع  االبتدائي  التحقيق 
مرحلة  انه  في  االبتدائي  التحقيق  أهمية  وتنبع  املتهم،  إلى  ونسبتها  جرمية  ارتكاب 
حتضيرية للمحاكمة، إذ يكفل أن تعرض الدعوى اجلنائية على القضاء وهى جاهزة 
للفصل فيها، ومن شأن التحقيق االبتدائي اكتشاف األدلة قبل اإلحالة إلى احملاكمة 
قيمة  الضعيفة، واستخالص رأى مبدئي في شأن  قيمتها واستبعاد األدلة  واستظهار 
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األدلة، فتستطيع احملكمة أن تنظر في الدعوى وقد اتضحت عناصرها وتكشف أهم 
أدلتها، فيدعم ذلك االحتمال في أن يأتي حكم احملكمة أقرب إلى احلقيقة والعدالة.

ومن أبرز اإلجراءات التي تتخذ في جرمية االبتزاز:

1ل حتقيق البالغات والشكاوي:

أن هناك عدد من  الضبط إال  إلى جهات  تقدم  البالغات والشكاوي  أن  الغالب 
البالغات والشكاوي بشأن جرائم االبتزاز تقدم مباشرة إلى الهيئة فإذا كانت صاحلة 
للسير فيها شرع احملقق في إجراءات التحقيق، و إال أوصى بحفظها، أو                   إحالتها 

إلى جهات الضبط الستكمال جمع املعلومات والتحريات فيها.

 وتراعي الهيئة عدم إقامة الدعوى اجلزائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في اجلرائم 
التي فيها حق خاص لألفراد إال بناًء على شكوى من املجني عليه أو من ينوب عنه إال 
إذا كانت هناك مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه اجلرمية )مادة 18 من 

نظام اإلجراءات اجلزئية(.

2ل التكليف باحلضور وأمر الضبط واإلحضار:

املتهم في جرمية االبتزاز غير مقبوض عليه فإن احملقق يعد أمرًا بتكليفه  إذا كان 
إذا  أو  مقبول،  عذر  غير  من  رسميًا  باحلضور  تكليفه  بعد  يحضر  لم  فــإذا  باحلضور 
بالقبض عليه  أمرًا  تلبس فللمحقق أن يصدر  أو كانت اجلرمية في حالة  خيف هروبه 

وإحضاره. )املواد 1، 3، 7 من نظام اإلجراءات اجلزائية(.

3ل استجواب املتهم: 

وفيه يتم مواجهة املتهم بالدعوى واألدلة القائمة ضده وسماع إجابته عنها وتراعي 
املتهم  التوازن بني  تراعي  باملجني عليه، كما  املتهم  الهيئة قدر اإلمكان عدم مواجهة 
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واملدعي، فهي طرف محايد كما تسعى إلى حتقيق أدلة االتهام تسعى إلى حتقيق أدلة 
البراءة.

4ل توقيف املتهم احتياطيا:

إذا تبني بعد استجواب املتهم أن األدلة كافية على اتهامه بجرمية كبيرة من اجلرائم 
املنصوص عليها في قرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 1428/7/9هـــ أو كان 
هاربًا أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه ملنعه من الهرب أو من التأثير على 
سير التحقيق فعلى احملقق إصدار أمرًا بتوقيفه ملدة خمسة أيام من تاريخ القبض عليه. 

حتى  التوقيف  مدة  ًبتمديد  موقوفا  يظل  فإنه  قائمة  التوقيف  أسباب  بقيت  ومتى 
إحالته إلى احملكمة أو مضى ستة أشهر على إيقافه، عندها يتعني إحالته إلى احملكمة 

أو اإلفراج عنه )املواد 113، 114 من نظام اإلجراءات اجلزائية(.

5 ل ندب اخلبراء:

يستخدم املهتمون في بعض جرائم االبتزاز وسائل يحتاج فحصها أو تتبعاها إلى 
خبرة فنية، ولهذا فالهيئة تستعني بهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إذا كانت الوسيلة 
حاسب آلي أو شبكة معلومات وفقًا للمادة )14( من نظام مكافحة جرائم املعلومات 

كما تستعني باألدلة اجلنائية في مضاهات اخلطوط واألصوات.

6 ل التصرف بالتحقيق:

تختص الهيئة وفق نظامها بالتصرف بالتحقيق )مادة 3 أواًل ب( فإذا انتهى احملقق 
من إجراءات التحقيق فإنه يتخذ أحد قرارين : 

أ -اإلحالة إلى احملكمة إذا رأى أن األدلة كافيه ضد املتهم إلقامة الدعوى جتاهه.

ب-التوصية بحفظ الدعوى إذا رأى أن األدلة غير كافية إلقامة الدعوى جتاهه.
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إجراءات  االبتزاز وهناك  في جرائم  تتخذ  التي  التحقيق  إجــراءات   أغلب  تلك 
تتخذ في بعض الوقائع يضيق الوقت عن بسطها كسماع أقوال املجني عليه، وسماع 
أقوال الشهود وتفتيش املتهم أو أشياءه أو مسكنه، وضبط الرسائل والطرود ومراقبة 

املكاملات الهاتفية وتسجيلها... إلخ.

وعمومًا فإن الهيئة تولي قضايا االبتزاز في مرحلة التحقيق أهمية خاصة، وتؤكد 
على سرية إجراءاتها، كما تعمل على سرعة إجنازها.

احملور الرابع: إقامة الدعوى العامة:

تختص الهيئة وفق نظامها )مادة 3 أواًل ج ( ونظام اإلجراءات اجلزائية )مادة 16( 
بإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرتها أمام احملاكم املختصة، وتقوم الهيئة بهذا الدور في 

جرائم االبتزاز من خالل: 

فيها عرض واف  اتهام والئحة دعوى عامة  بقرار  إلى احملاكمة   املتهم  1-تقدمي 
تلك  وخاصة  بها  أحاطت  التي  واملالبسات  والظروف  ثبوتها  أدلة  و  اجلرمية  ألركــان 
املتعلقة ببشاعة اجلرمية أو جسامة الضرر الذي حصل للمجني عليه، وإبراز خطورة 
املطلوب  والعقوبة  التطبيق  الواجبة  والشرعية  النظامية   ونشاطه،والنصوص  اجلاني 

إيقاعها على اجلاني.

على  خطورة  من  االبــتــزاز  جرمية  متثله  ملا  املتهم  على  العقوبة  تشديد  طلب   -2
املجتمع وملا يرتبط بها من جرائم أخرى.

3-بسط أدلة االتهام أمام احملكمة أثناء املرافعة والرد على كل ما يثيره املتهم من دفوع.

الهيئة ال سيما في تشديد  تتفق مع طلبات  التي ال  4-االعتراض على اإلحكام 
العقوبة في بعض القضايا وتقدمي  الئحة اعتراضية مفصلة بأسباب االعتراض )وفقًا 

للمادة 3 أواًل د من نظام الهيئة(.
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احملور اخلامس: اإلشراف على تنفيذ األحكام:

تختص الهيئة  وفق نظامها باإلشراف على تنفيذ اإلحكام اجلزائية )مادة 3 أواًل هـ(.

وتنفيذًا لذلك فإن الهيئة تشرف على تنفيذ األحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائم 
االبتزاز تتأكد من تنفيذ العقوبات احملكوم بها كالسجن والغرامة واملصادرة.

هذه ابرز مالمح دور هيئة التحقيق واالدعاء العام في مجال معاجلة جرمية االبتزاز.

وختامًا نتمنى لهذه الندوة والقائمني عليها التوفيق والسداد وأن حتقق األهداف 
املتوخاة منها.

واهلل املوفق,,,



2

آثار االبتزاز على الفرد 
واجملتمع

اجللسة الثانية
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رئيس اجللسة

التعليقات

املشاركون

سعادة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وكيل جامعة امللك سعود للتطوير واجلودة.    

الدكتورة النا بنت حسن بن سعيد.

عضو هيئة التدريس بجامعة امللك سعود، كلية اآلداب.   
*        *        *             

الدكتورة نوال بنت عبد العزيز العيد.
عضو هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.   

الدكتور نزار بن حسني الصالح.
األمني العام للمركز الوطني ألبحاث الشباب.   

الدكتورة بنية بنت محمد الرشيد.
وكيلة عمادة شؤون الطالب لشؤون الطالبات.   





االبتزاز
»املفهوم ـ األسباب ـ 

العالج«

الدكتورة/ نوال بنت عبد العزيز العيد

عضو هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

2
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سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

نوال بنت عبد العزيز بن عبد اهلل العيد. االسم

دكتوراه. املؤهل العلمي
قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. العمل احلالي

Nwal_al3eed@hotmail.com البريد اإللكتروني

ثانيًا: اإلنتاج العلمي )البحث أو الكتاب(:

• حقوق املرأة فـي ضوء السنة النبوية – فاز بجائزة األمير نايف العاملية للسنة النبوية –.
• »األحكام الكبرى« البن كثير.

• برنامج فعلي فـي التوبة إلى الله، أولئك لهم األمن، ماذا بعد احلج والعمة؟،  
كيف تنصر نبيك؟، احلرية بني الفوضى والتقييد؟، التيسير على النساء فـي احلج فـي 
الله بن عمرو بن  النبوية، موقف املسلم من الفنت فـي ضوء حديث عبد  ضوء السنة 

العاص - رضي الله عنه -، ضوابط التكفير فـي ضوء السنة النبوية.

ثالثًا: عضوية اللجان والهيئات:

• عضو جلنة تطوير مناهج احلديث فـي مدارس التعليم العام. 
• عضو مجالس تأديب الكليات.

• عضو النشاط الثقافـي فـي قسم الدراسات.
• عضو استشاري فـي إدارة املساجد، ومؤسسة اإلعمار، وجمعية حتفيظ القرآن.

• عضو جمعية السنة النبوية التابعة جلامعة اإلمام.                  ... وغيرها.
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احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وبعد:

يسعدني املشاركة بورقة عمل بعنوان: »االبتزاز: املفهوم، األسباب، العالج«.

فهي  السلبية،  املشاعر  من  كبيرا  قــدرا  معها  وجتلب  مزعجة  مفردة  االبــتــزاز.. 
جتسيد حٌي لواحدة من أحط اخلصال التي ميكن أن يتحلى بها اإلنسان، حني يستغل 
قوته مقابل ضعف إنسان آخر سواء كان هذا الضعف مؤقتًا أو دائمًا، ومير اإلنسان في 
مراحل حياته املختلفة بتجارب صعبة من هذا النوع منذ زمن الطفولة األولى، حني 
يهددك أخوك بأن يخبر أمك بأنك أنت من كسر التحفة الثمنية وأنت تلعب الكرة إن 
يبتزك زميل الصف بأن يخبر  أنت لم تشركه في قالب احللوى الذي معك! أو حني 
النادرة من ملصقات  الصورة  لم تعطه تلك  إن  منه  الواجب  بأنك قد غششت  املعلم 
عصير )السن توب!(. ومع التقدم في السن يصبح االبتزاز أكثر شراسه على الصعيد 
األسري أو العملي، فعلى الصعيد األسري قد يبتز الزوج زوجته مقابل السماح لها 
يبتز موظفه فيما يتعلق  العمل قد  العملية جند أن رئيس  بالعمل، وعلى صعيد احلياة 
بل  يقوله،  ما  له في كل  إلى عبد مطيع  يتحول  لم  ما  الترقيات  أو  التدريبية  بالفرص 
الدوام من سهرات وخالفه، فقط  أن يشارك رئيسة حياته خارج  وأحيانًا عليه حتى 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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حتى يضمن مستقبله، طبعًا هذا إذا كنا نتحدث عن ابتزاز رجل لرجل أو امرأة المرأة، 
ولكن يصبح املوضوع أكثر قذارة حني يتعلق األمر بابتزاز أحد اجلنسني لآلخر.

من  دقيق  حتليل  إلى  حتتاج  ودوافعها  وأسبابها  بالفعل،  متشعبة  االبتزاز  قضية 
بيئة  غير  العمل  فبيئة  والبيئية،  النفسية  وحتى  والقانونية  والثقافية  الشرعية  النواحي 
املدرسة  في  يقع  أن  العبادة، واالبتزاز ميكن  بيئة  تختلف عن  الدراسة  وبيئة  العائلة، 
كما املسجد، والشركة كما املنزل، اهتمامي هنا منصب على جزئية معينة من قضايا 
بها  وأعني  أخبارها،  من  بالكثير  مؤخرًا  الصحف  تطالعنا  أصبحت  والتي  االبتزاز، 

قضايا ابتزاز الفتيات من قبل الشبان بالصور أو الرسائل وغيرها.

القضية  الباحث صعوبة في حتديد نسبة هذه  يقابل  التطرق للمحاور  وبدء وقبل 
في املجتمع السعودي، ألن كثيرا منها ال ترفع للجهات املختصة خلوف الضحية من 
املجرم، أو ترفع وحتاط مبزيد من السرية واحلذر، مما يجعل الباحث يتعامل مع أخبار 

منشورة أو قصص للضحايا أنفسهم.

تعريف االبتزاز:

تنوعت التعريفات لالبتزاز، لكنها تدور حول معنى واحد، ومما ُعرف به االبتزاز:

• هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير 
هذه  الطلبات.  بعض  إلى  باالستجابة  املهدد  الشخص  يقم  لم  إن  املهدد،  الشخص 
املعلومات تكون عادة محرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعيًا. وهو مبعنى االستبزاز 

فال فارق بينهما.

• هو كثرة املطالب غير املشروعة للوصول إلى الهدف الذي رسم له،وغالبا ما 
يكون هذا الهدف مدمر للحياة االجتماعية، وقد يستخدم في أي لعبة قذرة لإلقطاع 
بالضحية دون مخافة من الله أو وازع ديني يجعله يحاسب نفسه قبل الوقوع في اخلطأ.
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من  اإلكــراه  طريق  عن  معنوية  أو  مادية  مكاسب  على  احلصول  محاولة  هو   •
شخص أو أشخاص أو حتى مؤسسات ويكون ذالك اإلكراه بالتهديد بفضح سر من 

أسرار املبتز.

واالبتزاز أنواع، ولعل ما يعنينا في الورقة ابتزاز الفتيات، وهو ما يصنف حتت نوع:

1 – االبتزاز العاطفي:

وهو موقف أو كالم يأخذه شخص ما ليسبب لديك إحساسا باخلجل أو باخلطأ، 
أو ليحملك مسؤولية أنت أساسا ال حتملها، ويستخدم االبتزاز العاطفي لتحقيق سيطرة 
عاطفية ونفسية على اآلخرين، وجلعل اآلخر يشعر أنه مدين أو مذنب في حق الشخص 
الذي يبتزه. وهو أسلوب دنيء للغاية في التعامل مع اآلخرين، ولكن لألسف ال يعتبره 
القانون جرمية أو جنحة يحاسب عليها، رغم أنه يحاسب على أفعال أقل خطرا بكثير.

وأما أنواعه األخرى، فهي كاآلتي:

2 – االبتزاز املادي:

يبني لنا كم هي هشة العالقة بني املتخاصمني وكم هو عال تأثير املال على النفوس 
البشرية وكيف يبيع الصديق صديقه والقريب قريبه واألخ أخاه من أجل املال، وكيف 

يسكن احلقد والكره مكان احلب واحملبة.

3 – االبتزاز االلكتروني:

أسباب  ومن  الصوت.  بعدها  يأتي  املبتزين،  يد  في  وسيلة  أهم  الصور  وتعد 
االبتزاز »تهاون بعض الفتيات والنساء بإرسال صورهن عبر املاسنجر، أو عبر البريد 
اإللكتروني، أو حفظ صورهن في ذاكرة اجلوال، وعدم إزالتها عند بيع اجلهاز إزالة 
للخروج  وابتزازها  عليها،  الضغط  إلى  إحداهن  صور  ميلك  حني  املبتز  فيلجأ  تامة، 
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معه، وإال فضحها مبا ميلك من صور أو أصوات. وحني تخرج معه يقوم بتصويرها 
أخــرى،  مــرة  معه  تخرج  أن  فيطلب  لها،  تهديده  ويـــزداد  ُمشينة،  رمبــا  ــاع  أوض في 
وهكذا. بل ويزداد الوضع سواء بأن يطلب منها إضافة إلى خروجها معه أموااًل، وإال 

فضحها، وهكذا، بل رمبا دعاها إلى أن تخرج مع غيره.

ويتألف االبتزاز العاطفي من خالل ست مراحل: الطلب، واملقاومة، والضغط، 
والتهديد، واإلذعان، والتكرار:

• الطلب: عندما يطلب شخص ما من فتاة القيام بفعل شيء من أجله.
• املقاومة: عندما تظهر الفتاة قلقها بشأن هذا الطلب.

• الضغط: عندما يضيق عليها هذا الشخص اخلناق ويحصرها في زاوية ضيقة.
• التهديد:عندما يبدأ هذا الشخص بالقول إن عدم قيام الفتاة مبا يريده سيكون 

له عواقب وخيمة.

• اإلذعان: االستسالم والقيام مبا يريده ذلك الشخص.
• التكرار: عندما تبدأ هذه الدورة اجلنونية مرة أخرى.

أسباب االبتزاز:

محاور أساسية قد نلخصها قبل الشروع في أسباب االبتزاز تسمى محركات االبتزاز: 
املال، الوظيفة، الزوج، والصورة، وأما عن األسباب فيمكن تلخيصها في اآلتي:

• ضعف املستوى التعليمي.
خصوصًا  األســر  حياة  فــي  كبيرة  بــصــورة  احلديثة  االتــصــال  وســائــل  دخــول   •
مع عدم  اجلنسني،  بني  والسواتر  احلواجز  ألغت  التي  اإلنترنت،  الفضائيات وشبكة 

معرفة الفتيات بضوابط االستخدام، أو ما يسمى باألمن املعلوماتي. 
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ذات  الهواتف  في  والتقدم  للبلوتوث  العالية  فالتقنية  التقنية،  استخدام  سوء   •
أو  عليها  التحميل  ميكن  التي  املواقع  وانتشار  جــدًا،  املتطورة  بأنواعها  الكاميرات 
فيديو وغيرها، ساعدت ضعاف اإلميان وغائبي  كاليوتيوب والعرب  منها  االستيراد 
الزواج  مواقع  على  الدخول  بالتحذير  وأخص  الفتيات،  البتزاز  باستغاللها  الضمير 
واخلطابات والتقدمي على الوظائف مجهولة املصدر، كما أن هناك بعض األخطاء يقع 
فيها الشباب والشابات على شبكة اإلنترنت من شأنها أن تسهل األمور للمبتزين، مثل 
قيامهم بوضع صور خاصة بهم في بريدهم اإللكتروني، وبالتالي يسهل على »هاكر« 

متوسط االنحراف أن يستولي عليها، ويعيد تركيبها ليقوم بابتزازهم بها.

• دور اإلعالم في عرض األفكار السلبية، تؤكد السكري أن لإلعالم دورًا مؤثرًا 
في ذلك من خالل عرضه قصص احلب امللتهبة والرومانسية املفتعلة التي تعرض عبر 
ملعسول  ضحايا  فيقعن  احلب،  خلف  الالهثات  الفتيات  مشاعر  وتؤجج  الفضائيات 
الكالم وينقدن لوهم كبير اسمه احلب، محذرًة من أن اإلعالم يلعب دورًا آخر في 
الشباب  يتعلمها  التي  االبــتــزاز  قصص  من  منــاذج  عــرض  في  يتمثل  اخلــطــورة؛  غاية 

ويقومون بتقليدها بعد ذلك.

• ضعف سبل الوقاية واملكافحة من ابتزاز النساء للوقاية من حيل الرجل سواء من 
قبل النساء أو أولياء أمورهن، وقلة من الفتيات تفكر في اللجوء للسلطات، وال تعرف 
أي اجلهات هي السلطة التي يجب التوجه لها في هذه القضية؟ هل األمر أخالقي وحسب 
وبالتالي فهي في هذه احلالة هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ أم أن القضية جنائية 
)تهديد( وبالتالي فهي من مسؤوليات الشرطة؟ وعلى أية حال، فإنه ال بد من تسجيل نقاط 
إيجابية لكال اجلهازين، إذ يبدو أنهما جنحا في عدة حاالت في التعامل مع هذه اجلرائم، 

ومنعا حصول جرائم أكبر. ولكن مازال هنالك الكثير مما ميكن تقدميه.
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• تدني الوعي عند املرأة خاصة في الوقاية من االبتزاز،وفي املجتمع عامة،سبل 
ضعيفة وقاصرة في مجال توعية النساء وأولياء أمورهن للوقاية من حيل بعض الرجال 
في ابتزاز النساء في املجتمع، هذا العامل هو الذي أحدث بيئة اجتماعية آمنة للرجل 

املريض في القلب، بحيث يضع حيلة لالبتزاز في غفلة من املرأة...

• الفراغ الروحي والوقتي. وتصل نسبته إلى 30% من احلاالت التي تأتي إلى 
)مؤسسة آسية(. 

• حب الفضول واملغامرة والتجربة، بحجة التجربة، والضحية في تلك التجربة 
الفاشلة الفتاة قليلة اخلبرة.

بتوظيفها،  يتعلق  الرجل حاجة  املرأة من  املادية، وعندما تطلب  املرأة  حاجة   •
واملعاهد،  الكليات  في  أوالدهــا  بتسجيل  مساعدة  الرجل  من  املــرأة  تطلب  وعندما 
القيام  بالوظيفة واألصدقاء عن  )اآلباء واألزواج واإلخوان(  األمور  أولياء  وانشغال 

مبسؤولياتهم جتاه الزوجات والبنات واألخوات.

فيها  مبا  بهن،  باخلاطبات وإعطائهن معلومات خاصة  الفتيات  اتصال بعض   •
الصور الشخصية، وهذا األمر أخطر من ارتياد مواقع التزويج، وعدم وضع هؤالء 

اخلاطبات حتت مظلة الشؤون االجتماعية.

• تبادل الصور من خالل مجموعات البالك بيري، أو في املنتديات بني الفتيات، ومن 
ثم يتعرضن لالبتزاز نتيجة إعطاء صديقاتهن صورهن ومعلوماتهن ألشخاص آخرين.

• استمرار الضحايا في التواصل مع هؤالء املبتزين لفترات طويلة قد تصل إلى 
عدة أشهر، بغرض مجاراته جتنًبا للفضيحة أو حتى إشباًعا لفضولهم في التعرف عليه 
قد  األهل  أن  ويتناسون  باألمور،  األهل  إخبار  عدم  خطأ  في  يقعون  وبالتالي  أكثر، 

يساعدون بشكل أفضل في حل املشكلة.
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• غياب دور األسرة والوالدين: 
أواًل: ضعف الدفء العائلي أو تفكك األسر.

فمعظم القضايا التي ُسّجلت لدى اجلهات املختصة كانت أسبابها ضعف الدفء 
العائلي، وهنا يأتي دور العائلة في احتواء أبنائها وبناتها وغمرهم بالدفء والعاطفة 
واحلنان، فنحن نعيش في عصر تعددت فيه وسائل اإلغراء واإلغواء، وعلى األب 
واألم أن يأخذا هذا األمر في اعتبارهما، وأن يتبادال دور التبادل العاطفي، ويغرسا 

ذلك في نفوس أبنائهما وبناتهما، لتنعم العائلة كلها باحلب واحلنان.

ثانيًا: ضعف االنفتاح العائلي.

حيث أصبح االبن في عامله اخلاص والبنت في عاملها اخلاص، واألب واألم كلٌّ 
في عامله، ولقاء العائلة محدود، بل ومعرفة األب أو األم بحياة أبنائهما وبناتهما في 
مستوياته الدنيا، من هنا يستطيع من ُتسّول له نفسه التسلل إلى قلب الشاب أو الفتاة، 
ويبقى األمر غائبًا عن أنظار العائلة، حتى تتفاقم املشكلة ويقع الشاب أو تقع الفتاة في 

الفخ وعندها ال ُيفيد الندم.

للغاية، كما  انعكاساتها سيئة  العائلة  والبنت جتاه  للولد  فاملبالغة في اخلصوصية 
أن القسر والقسوة نتائجهما سيئة أيضًا، وهنا من املهم أن تسلك العائلة منهجًا وسطيًا 
واالهتمام،  بالرعاية  وإحاطتهم  منهم  والقرب  والبنات  األبناء  على  االنفتاح  أساسه 

فهذا األمر خير وقايٍة ملا ُيعانيه املجتمع اليوم.

ثالثًا: عدم التفهم، وشعور البنت بأنها في موقع الضعف، فاخلطأ وارد لديها إال 
أنها إذا لم تستطع املكاشفة مع أحٍد من أسرتها تكون املصيبة أعظم وأعمق، فتستمر 
البنت في اخلضوع لالبتزاز. ولذا ينبغي لآلباء واألمهات أن يتفّهموا أوضاع بناتهم وأن 
يتصّرفوا بحكمة في مثل هذه املواقف، فالتعامل بالعنف والقسوة وسوء الظن الشديد 
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وأفظع،  أسوأ  هو  ما  يكون  وبالتالي  واملكاشفة،  املصارحة  من  والبنات  األبناء  ُينّفر 
وعلى الفتيات أن يقرأن وُيتابعن أحداث املجتمع والقضايا التي حتصل ملثيالتهّن في 
املجتمع لكي يأخذن الدروس والعبرة، ويعرفن كيف يتصّرفن في مثل هذه املواقف، 
واملسؤولية أيضًا تقع على عاتق العائلة، إذ من املهم أن ينفتح األب واألم على األبناء 

والبنات وإطالعهم على ما يجري من حولهم، ليكون ذلك درسا لهم.

وبالتالي ال ُيستغرب أنه حني تقع فتاة في مصيبة من هذا النوع فإنها بدل أن تذهب 
ألهلها وتخبرهم مبا يحصل حتى يفكروا بحل مناسب لردع هذا اجلبان، فإنها تفضل 
املعقول  بالتوبيخ  يكتفوا  لن  بأنهم  تعرف  ألنها  ملاذا؟  التنازالت.  من  املزيد  تقدم  أن 

)وهو املطلوب( وإمنا قد يكون ذلك آخر يوم في حياتها.

• الفقر.
• املخدرات واملسكرات.

الفتاة  احتياجات  مع  تتعامل  مجاالت  في  تعمل  التي  الوافدة  العمالة  كثرة   •
اليومية. وهذه العمالة منها ما يتصف بضعف اخللفية الدينية وضعف مستوى اإلميان 

مما يجعلها تلج املسالك احملرمة أثناء تعاملها مع الزبائن. 

• التحول الكبير الذي طرأ على عالقات الناس ببعضهم ودخول جهات عديد 
للمشاركة في التربية وإفراز جيل جديد ال يأبه باملوروثات الدينية أو االجتماعية في 

ظل هذا التقدم التكنولوجي الهائل احمليط.

• هناك أسباب نفسية بحتة جدا، تتمثل في اإلجرام الداخلي، والعنف، وحب 
االستبداد ضد اآلخرين، وغالبا من يقوم بهذا األسلوب اإلجرامي إذا كان ما يريده 

إجراميا، فهو يعاني أمراضا نفسية داخلية قد ال يعلمها اآلخرون.
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آثار االبتزاز:

• نشر اجلرمية في املجتمع فكم من عورة ملسلمة أو مسلم تناقلها بعض ضعفاء 
النفوس في األعراض ونشروها في أوساط املجتمع.

خلخلة اجلانب االجتماعي للمجتمع مبا حتدثه من حاالت طالق وعنوسة،   •
ومبا حتدثه من مشكالت اجتماعية بني األسر..

• الصدمات واالضطرابات النفسية التي قد تتعرض لها املبتزة، يوضح أنها قد تعاني 
من اضطرابات عصبية كالقلق النفسي، اخلوف، االكتئاب، أو قد تعاني من اضطرابات 
الناس، وقد  العزلة االجتماعية واخلوف من مواجهة  إلى  بأن متيل  التكيف االجتماعي 

تدخل في بعض االضطرابات الشخصية كالشخصية العدوانية أو املضادة للمجتمع.

• التمادي في الظلم والطغيان؛ فالذي يحاول االبتزاز لن يتوقف فسيستمر في 
املجتمع،  في  سلبا  سيؤثر  وذلك  للخصوصيات،  وانتهاك  لألعراض  ابتزاز  من  غيه 
وسيزيد من اجلرمية إذا لم يتم ردعه، وهذا هو الدور الذي تقوم اجلهات املختصة به من 
خالل حفظ األمن واالستقرار، وصيانة األعراض، وتعقب هؤالء املفسدين والقبض 

عليهم وإحالتهم إلى اجلهات املختصة.

• وأما من يقع عليه االبتزاز، يقول األخصائي عارف احلربي: إنه يتحول ألسيٍر 
ال يستطيع أن يتحكم في قراراته وال سلوكياته، بل هو رهن إشارة للمبتز أينما حل 

وارحتل.

يترك االبتزاز العاطفي أثرا كبيرا في نفسية املرأة وشخصيتها وقد يحتاج إلى   •
سنوات من العالج النفسي املستمر بعد إبعادها عن الطرف الذي ميارس االبتزاز 

• انخفاض تقدير الذات وذلك سيؤثر على الضحية في كل شيء بعد ذلك.



اجللسة الثانية: االبتزاز »املفهوم ـ األسباب ـ العالج«

103

العالج: 

• املجال اإلعالمي، إذ ال ينبغي على اإلعالم االكتفاء بنشر اخلبر دون أن تصاحبه 
إضاءات نفسية واجتماعية حول طبيعة هذا السلوك اإلجرامي، وإدانة فاعله، ومن 
غالبا  ينشأ  فاملبتز  األســرة،  ثقافة  مجال  أيضا  بها  االهتمام  ينبغي  التي  املجاالت  أهم 
بثقافة األسرة  املرأة من االضطراب، ومن شأن االهتمام  في أسرة تعاني فيها صورة 
العمل على إعادة صياغة مكانة املرأة في تلك البيئات التي تعاني من اختالل الرؤية، 
تعميق  تستهدف مكارم األخالق  التي  الدراسية  املناهج  األمر من بعض  يتطلب  كما 
القيم املتصلة باملرأة، وتعزيز صورتها في نفوس الفتيان، وتقبيح كل عمل يستهدفها 

باإلساءة.

• تفعيل آليات معاقبة اجلناة ورد االعتبار وإعادة تأهيل املجني عليهم من الذكور 
واإلناث، وتشديد العقوبات القضائية والتشهير باملتزين.

عامني،  من  أكثر  قبل  صــدر  الــذي  املعلوماتية  جرائم  مكافحة  نظام  تفعيل   •
ودخل حيز التطبيق نص في )مادته الثالثة( على أن الدخول غير املشروع على البريد 
اإللكتروني لشخص، وتهديده وابتزازه يعد جرمية يعاقب عليها النظام بالسجن ملدة 
ال تقل عن سنة،وبغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني. 
املشروع  االستخدام  على  املترتبة  احلقوق  جميع  يحفظ  النظام  هذا  أن  يتضح  وهنا 
ألجهزة احلاسب اآللي وتقنيات املعلومات املختلفة، ويعاقب كل من يحاول اإلساءة 

لآلخرين أو يخالف مواد هذا النظام.

النظر اجلاد في عقوبة من ارتكب هذا اجلرم كونه يسعى في األرض فسادا،   •
ووضع العقوبات املناسبة لهذا اجلرم والكفيلة بردع املبتز واحلد من تفشي هذه الظاهرة 

في املجتمع.
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• التعاون الكبير بني الهيئات األمنية واالتصاالت للحد من تلك الظواهر املقلقة 
لكافة املجتمعات.

• يجب أن يكون لدى املرأة نوع من احليطة، وأن تضع حدا ومساحة بينها وبني 
الرجل في التعامل واحلديث.

املكثفة  واألنشطة  اإلرشــاديــة،  والتوجيهات  التوعوية،  احلمالت  تكثيف   •
التربية  ووزارة  اإلسالمية،  الشؤون  ووزارة  اإلعــالم  وزارة  طريق  عن  واملستمرة، 
دينية  أسس  على  تستند  أن  يجب  التوعية  وهذه  للمجتمع  العامة  للتوعية  والتعليم، 
وأخالقية وقانونية، فمثاًل ال بد من أن يكون هناك قانون واضح فيما يتعلق بقضايا 
الدراسية  الكتب  في  بتعليمه  والفتيات  الشباب  للجميع  معروفًا  ويكون  االبــتــزاز، 

ونشره باإلعالم.

• إيجاد قنوات آمنة تصل من خاللها ضحايا هذا النوع من اجلرائم ملعاجلة أمرها 
بصورة سرية. وليكن ذلك بتفعيل دور اجلمعيات النسائية، لسهولة تواصل النساء مع 

بعضهن. 

نشر الرقم املوحد وليكن من ثالث خانات لسهولة حفظه ثم تكثيف بثه من   •
يتسنى  حتى  األماكن  أغلب  في  ونشره  اإلعالم  ووسائل  اإلرشادية  اللوحات  خالل 

للجميع االطالع عليه والوصول إليه بسهولة عند احلاجة. 

حيث  الدفع(  )مسبوقة  أصحابها  ُيعرف  ال  التي  الهواتف  أرقــام  حول  النظر   •
تستخدم بكثرة في هذه القضايا واحلد منها أو إلغائها. 

• معاجلة سريعة لوضع النقل اخلاص املدرسي واجلامعي داخل املدن وخارجها، 
كل  في  عنه  ُيعلن  الذي  العشوائي  النقل  والسيما  والتعليمات،  لألنظمة  وخضوعه 

مكان. 
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الرسمية  األجــهــزة  خــالل  من  اإلصــالحــي  واجلــانــب  الوقائي  اجلانب  تفعيل   •
واملؤسسات املجتمعية، واإلفادة من روافد التربية والتعليم، واإلعالم، واملساجد، 

وغيرها من الوسائل ملعاجلة هذه الظاهرة وسد الطرق املفضية إليها. 

• تقدمي دورات خاصة ومجانية عن كيفية االستفادة من التقنية احلديثة في حفظ 
األعراض.

• إيجاد حلول للقضاء على الفراغ.
• تشجيع الشباب والفتيات على الزواج املبكر وخفض املهور. 

• تقوية الوازع الديني لألبناء والفتيات.
• زرع الرقابة الذاتية التي تنبع من داخل اإلنسان. كذلك ممارسة األسر ألدوارها 
التربوية، وتنشئة الشباب على قيم الشريعة اإلسالمية، وعلينا تذكير الشباب بأن الله 
يراقبه. فاألسباب التي أدت إلى وجود تلك الظاهرة تدور حول ضعف املراقبة الذاتية، 
ونحن ندفع ثمن االستغالل السيئ للتقنية عبر تدمير القيم وهدم املبادئ اإلسالمية كما 

أصبحنا نفتقر إلى الكثير من الترابط األسري.

• تفعيل الضبط االجتماعي داخل األسرة.
• اتباع أسلوب احلوار داخل األسرة الواحدة وفتح املجال للمخطئ باالعتراف. 
• ضرورة احتواء مشاكل الفتاة وعدم إشعارها بتفاهة مشاكلها بل بالعكس ألن 
ذلك يجعلها تبحث عن من يقدر همومها ويحتويها، وهنا ركزت على تعويد الفتاة 
على االستماع لها وإسماعها أيضا عبارات التشجيع واملديح من جميع أفراد أسرتها 
سهلة  فريسة  يجعلها  وال  عاطفتها  يشبع  ذلك  ألن  واخلال  والعم  واألخ  واألب  األم 

لنقص اجلانب العاطفي.
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األزمات  من  خالية  للمراهقات  متوافقة  حياة  تهيئة  في  لألسرة  املؤثر  الــدور   •
النفسية واالنفعالية، فإذا لم تتح للفتاة حياة مستقرة داخل أسرتها، فسوف تعاني من 
الصراع والقلق، ما يثمر تكوين سلوكيات غير متكيفة مع واقع األسرة، ما يتسبب في 
املشاكل لها وألفراد أسرتها. لذلك ينبغي تفهم اآلباء سلوك املراهقني واملراهقات من 
إلى  تدفعهم  قد  التي  ما يساعد على معرفة األسباب  إلى مشاعرهم،  التعرف  خالل 
القيام بأي عمل مخالف. واحلل األمثل لعدم سقوط الفتاة في براثن أية محاولة ابتزاز 
خارجية، يكمن في املنزل الدميقراطي الذي يثمر مراهقات يستطعن حتمل املسؤولية، 
املستنير  الفكر  القدرة على  أنفسهن وفهم اآلخرين، ولديهن  القدرة على فهم  ولهن 

السليم، بحيث يستطعن التمييز بني الصواب واخلطأ وال ميكن استغاللهن بسهولة.

التربية  وزارة  على  أن  نصير  د.  تؤكد  االجتماعية،  املؤسسات  دور  وحــول   •
واملراهقات  للمراهقني  العام  مدار  على  الصيفية  النوادي  بإنشاء  االهتمام  والتعليم 
وامتصاص  نافعة  أنشطة  في  الفراغ  أوقــات  شغل  من  يتمكنوا  حتى  رمزية،  بأسعار 
الطاقة الذهنية في البعد عن التفكير اخلاطئ وامتصاص الطاقة اجلسدية في البعد عن 
األمراض، باإلضافة إلى أهمية إنشاء املكتبات إليجاد فكر مستنير، ألنه إذا مت إشباع 
السلبيات  من  يتخلصون  سوف  فإنهم  املعرفة،  إلى  واملراهقات  املراهقني  حاجات 

ويتعلمون التفكير قبل اإلقدام على أية خطوة جديدة. 

مع  اإليجابي  التعامل  من  يتمكنوا  الشباب كي  وتأهيل  تربية  في  النظر  إعادة   •
شبكة اإلنترنت.

• الطرق العالجية إلزالة هذه االضطرابات النفسية التي تعتمد في املقام األول 
على إزالة اخلطر املهدد للمبتزة؛ بإحداث ما يسمى )التطمني النفسي األولي( ومن ثم 
الشروع في التقنيات العالجية املعروفة لدى املختصني النفسيني من إزالة آثار االبتزاز أو 
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ما نسميه )االضطهاد( سواء أكان نفسيًا أم جنسيًا أم حتى جسديًا، ومن هذه التقنيات؛ 
تقنيات العالج السلوكي املعرفي وتقنيات االسترخاء والتطمني التدريجي.

الذي في قلبه  بالقول فيطمع  بالزي اإلسالمي وعدم خضوعهن  الفتاة  التزام   •
مرض.

أدواتــه في مواجهة هذه اجلرمية، ومن ذلك  بتطوير  قيام جهاز احلسبة  أهمية   •
العناية بإحصاءات االبتزاز، وإفرادها بشكل مستقل في التقرير السنوي، كما نوصي 
بأهمية العناية في رفع كفاءة منسوبي جهاز احلسبة في مجال التقنية احلديثة من خالل 

الدورات التدريبية املتقدمة في هذا املجال.

وختامًا فقد أوصت ورشة عمل علمية بإجراء مزيٍد من الدراسات امليدانية الشاملة 
على قضايا االبتزاز والعمل على حتليل أسبابها للخروج بحلول علمية وعملية.. جاء 
ذلك في ورشة عمل نقاشية ضمن مقرر مادة قضايا معاصرة في فقه االحتساب ملنسوبي 
قسم احلسبة باملعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر التابع جلامعة أم القرى بعنوان 
 )االبتزاز.. تعريفه وأنواعه وأسبابه وعالجه( قدمها عدٌد من الدارسني وهم عبد الكرمي 
ناصر  الدكتور  فضيلة  بإشراف  املــرداس  خالد  بن  حسان  احلربي،  وجدي  رباح،  آل 
الظواهر  أبرز  االبتزاز ظاهرة من  أن  إلى  النقاشية  الورشة  الغامدي. وتطرقت  العلي 
والتي  اإلعــالم،  وسائل  شغلت  ظاهرة  أنها  إلى  إشــارة  في  مجتمعنا،  على  الدخيلة 
والسيما  الواقع  هذا  من  قصصًا  لتروي  مستمر  بشكل  املساحات  لها  تفرد  أصبحت 
التعدي على حقوق اآلخرين واستغاللهم بغير وجه مشروع. وخرجت ورشة العمل 
وتوعية  الله واحلياء،  تقوى  تنمية  أبرزها  من  والعالج  للوقاية  واقتراحات  بتوصيات 
أداء  في  والتكامل  املسؤولية  واستشعار  املواطن  لدى  األمني  احلس  وتنمية  املجتمع 
أفراد  داخل  واملصارحة  املكاشفة  ثقافة  نشر  ضرورة  العمل  ورشة  وأكدت  األدوار. 

األسرة عما يعتري الفرد من مضايقات ومواقف خاطئة.
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مصادر مهمة حول املوضوع:

على  للحصول  احملرج  العزيز  عبد  بنت  زينب  الدكتورة  أجرتها  التي  دراســة   •
درجة الدكتوراه بعنوان »االحتساب على ابتزاز املرأة«.

وتطرق البحث إلى جانبني، جانب نظري وجانب ميداني، وهدف البحث إلى: 
التعرف على جهود احملتسبني في التصدي لهذه القضايا، والتعرف على واقع االبتزاز 
أسبابه،  على  والوقوف  إليه،  األنظار  ولفت  ظواهره،  وحصر  الدراسة،  عينة  لدى 
ابتزاز املرأة في ضوء الكتاب  وأنواعه، وأضراره، والتعرف على موقف الشرع جتاه 
القضية،  هذه  ومحاربته  املجتمع  انضباط  تعترض  التي  املعوقات  ومعرفة  والسنة، 

وحتديد سبل الوقاية من ابتزاز املرأة وتقدمي العالج لها من وجهة نظر شرعية. 

وأسبابه  املــرأة  ابتزاز  مفهوم  عن  كان  متهيدي  فصل  فتناوله  النظري  اجلانب  أما 
متداخلة  رئيسة  أسباب  أربعة  ذكرت  ثم  االبتزاز،  مفهوم  تعريف  الباحثة  فيه  ذكرت 
الــوازع  ضعف  على  وترتكز  الذاتية  األسباب  منها  االبتزاز،  في  توقع  قد  ومترابطة 

الديني، وأسباب فكرية وثقافية وأسباب اجتماعية وأسباب بيئية. 

املــرأة  ابتزاز  من  اإلســالم  موقف  إلــى  التمهيدي  الفصل  في  الباحثة  وتعرضت 
وضوابط  مبنهج  االبتزاز  في  الوقوع  من  نشأتها  منذ  املــرأة  حمى  اإلســالم  أن  وكيف 
الضوابط  عــن  فكان  النظري  للجانب  األول  الفصل  وخصص  واضــحــة.  شرعية 
الشرعية الواقية من االبتزاز املتعلقة بالفرد واملجتمع املسلم، والفصل الثاني كان عن 
سبل الوقاية والعالج من ابتزاز املرأة في ضوء الكتاب والسنة، والفصل الثالث كان 
التعليمية  املنكر كذلك جهود املؤسسات  باملعروف والنهي عن  عن جهود هيئة األمر 

واملناشط الدعوية جتاه قضايا ابتزاز املرأة.
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• مشروع مؤسسة آسية للحماية من االبتزاز.. 
http://www.hayah.cc/forum/t6529.html

مت تدشني موقع إلكتروني، يدعى موقع )بنات صح(، مخصص للتوعية بالظاهرة 
االستشارات  ويقدم  التوعية  ونشر  للفتيات،  اإللكتروني  االبــتــزاز  تزايد  ظل  في 
اإللكترونية للتخلص من املبتز، كما يحتوي على البرامج الهادفة والدورات العلمية 

وغرف احملادثة اآلمنة ويقدم الوسائط واألفالم التوعوية.

»االحتساب على جرمية االبتزاز«، وهو بحث مقدم من الدكتور سلطان احلصني 
وأربعة  متهيد  من  البحث  تكون  اإلسالمية،  اجلامعة  في  املجتمع  خدمة  عمادة  وكيل 
الثاني  واملبحث  االبتزاز،  جرمية  أسباب  بعنوان:  األول  املبحث  جاء  وقد  مباحث، 
االبتزاز،  جرمية  عالج  طرق  حــول:  الثالث  واملبحث  االبــتــزاز،  جرمية  آثــار  حــول: 
واملبحث الرابع حول: جهود هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر في مكافحة جرمية 

االبتزاز.

رابط بحث في صفحة الهيئة:

http://www.pv.gov.sa/SearchCenter/Pages/results.aspx?k

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.      





آثار االبتزاز على 
الفرد واجملتمع

الدكتور/ نزار بن حسني الصالح

األمني العام للمركز الوطني ألبحاث الشباب
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سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

نزار بن حسني محمد الصالح. االسم
دكتوراه. املؤهل العلمي
األمني العام املساعد للمركز الوطني ألبحاث الشباب. العمل احلالي

nizar@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني

ثانيًا: اإلنتاج العلمي )البحث أو الكتاب(:

• كتاب الضغوط النفسية وعالقتها بالصحة.
• كتاب علم نفس النمو.

• بحث عن العالقة بني األساليب املعرفية والسلوك احلركي للطالب.
• بــحــث قــيــاس الـــقـــدرة احلــركــيــة والــتــمــثــيــل املــعــرفـــــي لـــدى األطـــفـــال الــذيــن 

لديهم اضطراب حركي.

• نشر بحث عن العالقة بني األساليب املعرفية ووقت زمن الرجع.
... وغيرها.         

ثالثًا: عضوية اللجان والهيئات:

• عضو مجلس إدارة معهد امللك عبد الله للبحوث والدراسات االستشارية. 
• مستشار نفسي أسري بوزارة الشئون االجتماعية.
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• رئيس فريق دراسة املتغيرات النفسية واالجتماعية ملتعاطي املخدرات.
• رئيس الفريق العلمي لدراسة ظاهرة سفر الشباب.

.)Islamtoday.net( مستشار نفسي ملوقع اإلسالم اليوم •
... وغيرها.         
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توطئة:

االبتزاز ذلك الشبح املرعب الذي يخافه الناس وبالذات النساء واألطفال، حيث 
عليها  يعاقب  إجرامية  ملشاريع  نواة  ويجعلهم  نفسياتهم  ويحطم  مستقبلهم  يهدد  انه 
املجتمع، ويالحظ املتتبع لظاهرة االبتزاز زيادة انتشارها، فما إن متر فترة قصيرة إال 
ومقاطع  صور  بنشر  ُتهدد  والتي  اإلنــاث  من  تكون  ما  غالبًا  جديدة  ضحية  وظهرت 
خاصة بها، وقد يتطور املوضوع باستغاللهن ومساومتهن على أعراضهن عالوة على 
االبتزاز املالي، علمًا بأن الظاهرة لم تقتصر على ابتزاز الذكور لإلناث، وابتزاز اإلناث 

للذكور، لكافة األعمار وفئات املجتمع.

تعريف االبتزاز:

أو  شخص،  عن  معينة  معلومات  لكشف  بالتهديد  القيام  بأنه  االبــتــزاز  ُيعرف 
فعل شيء لتدمير ذلك الشخص، إن لم يقم باالستجابة إلى بعض الطلبات، وهذه 

املعلومات قد تكون محرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعيًا.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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الضحية  امُلبتز على  الذي ميارسه  الضغط  بأنه أسلوب من أساليب  أيضا  وُيعرف 
التشهير على أوسع نطاق أو إبالغ  ذكرًا أو أنثى، باستخدام عدة طرق منها أسلوب 
ذوي املبتز سواء كان زوجًا أو زوجه، أو أب أو أخ الخ، األمر الذي يجعل الضحية 
ليجبرها على مجاراته وحتقيق رغباته سواًء كانت هذه  امُلبتز  تقع حتت وطأة ضغوط 

الرغبات جنسية أو مادية أو غيرها. 

أنواع االبتزاز:

واالبتزاز  السياسي،  واالبتزاز  العاطفي،  االبتزاز  منها:  االبتزاز  أنــواع  تتعدد 
االقتصادي، واالبتزاز الوظيفي، واالبتزاز اإلداري.

اخلاضع  الشخص  يهدد  ألنــه  االبــتــزاز  أنــواع  أخطر  من  العاطفي  االبــتــزاز  ويعد 
لالبتزاز وأسرته وهذا النوع من االبتزاز ُيحسن استغالله من قبل من في قلوبهم مرض 
املواهب  لكافة  القدرات وّشل  تدمير لكل  إنه  والغائبة ضمائرهم،  واخلاوية عقولهم 

وزرع اجلنب واخلوف في األفراد مما يؤدي الحقًا  لهدم املجتمعات. 

أشكال االبتزاز:

لالبتزاز أشكال مختلفة ومتعددة منها: ابتزاز الفتيات للشباب، أو ابتزاز الشباب 
للفتيات، أو ابتزاز الفتيات للفتيات، أو ابتزاز الشباب للشباب وغيرها، الخ.

املكاملات  تسجيل  أو  الصور  خــالل  من  تتم  االبــتــزاز  فيها  يتم  احلــاالت  واغلب 
الهاتفية، بحيث تستجيب الفتاة أو الشاب لالبتزاز دون أن تتأكد أو يتأكد أصال من 
وجود الصور أو التسجيل الصوتي، ومع تقدم العلوم احلديثة والتكنولوجيا املتطورة 
وعصر ثورة املعلومات، كان من البديهي أن تظهر أمناط جديدة من اجلرائم لم تكن 
معهودة في السابق، والتي متخضت عنها وسائل اتصاالت متطورة، أدت إلى سلبيات 
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عدة، ومن سلبيات اإلنترنت استفادة املجرمون من هذا التطور، حيث كشف رئيس 
احملكمة اجلزائية في محافظة اإلحساء الشيخ عبد اللطيف اخلطيب، أن قضايا االبتزاز 
عبر االنترنت تأتي في املرتبة الثانية، بعد قضايا املخدرات التي حتتل املرتبة األولى في 

القضايا التي تشهدها احملكمة بشكل مستمر.

وسائل االبتزاز احلديثة:

من الوسائل احلديثة املساعدة على االبتزاز:

مواقع الزواج: 

أن  وميكن  بدقة،  الشخصية  بياناتها  وتــدون  نية  وبحسن  الفتيات  تدخل  حيث 
تضيف بعض الصور لها، األمر الذي قد يستغل ضدها الحقا في عملية ابتزاز منظم.

اإلعالن للتقدمي على الوظائف جمهولة املصدر: 

تبدأ مبالحقتها  الذاتية للجهة املجهولة، والتي  بإرسال سيرتها  الفتاه  حيث تقوم 
عبر اجلوال أو االمييل للنيل منها. 

استعمال االنترنت بشكل خاطئ: 

بها احملترفون  يلتقي  العوالم االفتراضية، والتي  االنترنت من أوسع  يعتبر عالم 
بياناتهم  بسرقة  املبتدئني  استغالل  يتم  إذ  التقنية،  هــذه  في  املبتدئني  مع  )الهكرز( 
هؤالء  ضد  يستغل  الذي  األمر  شرعية،  غير  بطرق  احلاسوبية  أجهزتهم  ومحتويات 
وسائل  استخدام  على  عــالوة  هذا  أعراضهن،  على  مساومتهن  خالل  من  الفتيات 
االتصال االلكترونية مثل املاسنجر والشات والفيس بوك وتويتر وغيرها من شبكات 
في  البتزازها  وصوال  الفتيات  واصطياد  استمالة  في  تساعد  التي  اجلماعية  االتصال 

مالها أو عرضها أو كليهما. 
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استخدام أجهزة »بالك بريي«: 

الفتيات  إليها كثيرًا من  ينضم  الشباب، والتي  تنتشر بني  هذه األجهزة أصبحت 
إعطاء  نتيجة  لالبتزاز  يتعرضن  ثم  ومــن  والــصــور،  املعلومات  ويتبادلن  املراهقات 

صديقاتهن صورهن ومعلوماتهن أشخاص آخرين.

صفات شخصية املبتز:

بعدم  تتسم  نفسيًا  معتلة  شخصية  وهي  »السيكوباتيه«،  بالشخصية  املبتز  يتسم 
النضج االنفعالي، واختالل اخللق، والرغبة في السلوك اخلرق للقانون اخُللقي السائد 

في املجتمع، من أهم صفات املبتز: 

• سرعة االندفاع والتهور. 
• السلوك املضاد للمجتمع، ال يراعي قيم املجتمع وأعرافه.

• يغيب عنده الضمير واخلجل. 
• عاجز عن تكوين عالقة حب ومودة مع غيره من الناس.

• أناني ويحب ذاته.
• يتسم بالقسوة مع عدم الشعور باإلثم.

• ومن الصعب عمليًا حصر منط شخصية املبتز في صورة سلوكية واحدة، فهي 
متلونة تبعًا للموقف.
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صفات شخصية املعرض لالبتزاز: 

عنها  نتج  أحداثا،  أو  حدثًا،  واجه  أو  جرب،  أو  عاش،  الذي  الفرد  هو  امُلبتز 
املوت، أو تهديد باملوت، أو جروح خطيرة، أو تهديد كيانه اجلسدي، وهو شخص 
سلوك  ويسلك  املساعدة،  وجــود  بانعدام  واإلحــســاس  والــذعــر،  باخلوف،  يحس 

مضطرب )DSM-IV، 1994( و يتصف بالتالي: 

• الهروب من الواقع واخلوف من كل تعاون أو تعامل مع اآلخرين.
بحب  أحيانا  االدعـــاء  رغــم  للنجاح  االستعداد  من  أكثر  للفشل  االستعداد   •

النجاح. 

• االعتماد على اآلخرين، بسبب التقاعس والتسويف.
• عدم وجود هدف للحياة.

• سهولة التأثر باآلخرين، وعدم القدرة على التمييز بني األمور. 
أسباب االبتزاز:

من أهم أسباب ممارسة االبتزاز لدى اإلناث الفراغ واحلرمان العاطفي، والرغبة 
بعالقة رمبا تنتهي بالزواج، والعنوسة، والفراغ، والبطالة، وضعف الوازع الديني، 
إما  احلديثة.  االتصال  وسائل  توفر  الوالدية،  الرقابة  وضعف  األســري،  والتفكك 
بالنسبة للذكور فإن من أهم األسباب املؤدية لالبتزاز الدافع اجلنسي، والرغبة إلثبات 
الذات، وتقليد األصحاب، والفراغ، والبطالة، وضعف الوازع الديني، والتفكك 
األسري، وضعف الرقابة الوالدية، توفر وسائل االتصال احلديثة، وضعف العقوبات 
اإلعالم  وسائل  خالل  من  اجلنسية  املثيرات  وكثرة  املبكر،  الــزواج  وعدم  القضائية، 

املختلفة.
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مراحل االبتزاز العاطفي:

مير االبتزاز العاطفي بعدد من املراحل وهي:

• الطلب: يقوم املبتز بطلب احلديث أو تبادل الرسائل االلكترونية أو االستشارة 
والنقاش واالستفسار، وتتم هذه املرحلة بلباقة عالية، واحترام كبير.

• مقاومة الطلب: تقوم الفتاة أو الشاب برفض احلديث أو التواصل مع من هو 
غريب عنها.

• الضغط: يقوم املبتز بتكرار الطلب بإحلاح شديد يوصف بالضغط املستمر بشتى 
الوسائل والطرق اللبقة املتاحة.

• التهديد: ويكون بالتواصل مع الضحية باحلديث احملترم واحملتشم، ثم عملية 
التهديد بفضح العالقة بعد تناول املوضوعات اخلاصة.

• اإلذعان للتهديد: تعد االستجابة لتهديد املبتز أو املبتزة حلظة السقوط.
• التكرار: وهنا تكون املرحلة النهائية والدائمة لالبتزاز املتكرر، ويطغى التوحش 

من املبتز أو املبتزة على الضحية في هذه املرحلة.

اآلثار النفسية على الفرد: 

يعتبر االبتزاز من السلوكيات املشينة التي تؤثر على الفرد املمارس لالبتزاز أو من 
يتعرض لالبتزاز، وذلك من خالل العديد من السلوكيات املضطربة التي يعاني منها 
األفراد املبتزون أو من يتعرضون لالبتزاز، من ذلك، االنحراف اجلنسي، واإلباحية 
اجلنسية،  والوظيفة  الرغبة  فــي  واضــطــراب  ــدة،  ــزائ ال والعفة  اجلنسي،  والتفلت 
والتعرض للشعور بالقلق واالكتئاب، والرهاب االجتماعي، أو الوسواس القهري، 
باالضطرابات  والشعور  الذات،  قيمة  وتدني  املنشأ،  نفسية  اجلسمية  واالضطرابات 
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بإضرابات  املبتزة  أو  املبتز  يصاب  قد  كما  النفسية،  للضغوط  والتعرض  الفصامية، 
نفسية مختلفة كالنكوص وأحيانا الرغبة باالنتحار، والرغبة في االنتقام والعدوان، 
باالنطوائية  االنفعالية والسلوكية، والشعور  للمعاناة  باإلضافة  الذات،  إيذاء  وتعمد 
عما  اإلفصاح  من  واخلجل  االجتماعية،  العالقات  إقامة  في  الرغبة  وعدم  والعزلة، 
يعاني من أمراض في اجلهاز التناسلي أو االلتهابات املختلفة، والدخول بنوبات من 
الغضب، والبكاء، وممارسة االستمناء بشكل مسرف، واضطرابات النوم، ومشاهدة 
أحالم مزعجة، والشعور بنوبات الهلع، والتعرض لضغط ما بعد الصدمة، والشعور 
في  والرغبة  عليها،  املترتب  والتهديد  السابقة،  العالقة  استرجاع  لنوبات  ناجت  بتوتر 

االعتداء اجلنسي على األطفال. والرغبة في ممارسة االبتزاز.

اآلثار االجتماعية على الفرد: 

كما أن لالبتزاز آثار اجتماعية على الفرد من ذلك رفض الزواج، ومواجهة صعوبة 
في إقامة عالقات جنسية اعتيادية، بسبب اجلرح النفسي الكبير املرتبط باملوضوعات 
اجلنسية، والشعور باخلجل وصعوبة التعامل مع اآلخرين، والشعور بتأنيب الضمير 
وكثرة  بالنفس،  الثقة  وضعف  باإلهانة  والشعور  اليقظة،  أحالم  وسيطرة  الشديد، 

الشك، وعدم القدرة على بناء أسرة، وزيادة التفكك األسرى و الطالق.

أثار االبتزاز على اجملتمع: 

الذي  املعافى هو  أفــراده، ومن ثم فان املجتمع  الشك أن املجتمع ميثله مجموع 
يتمتع أفراده بالعافية والصحة النفسية اجليدة، و من العرض السابق اطلعنا على اآلثار 
آثارها على  تترك  والتي  االبتزاز  تخلفها عمليات  التي  املختلفة  النفسية واالجتماعية 
مجموع األفراد الذين تعرضوا لإليذاء وبالتالي تتعرض حلمة املجتمع لالضطراب في 

هذه احلالة، وميكن حتديد بعض آثار االبتزاز عل املجتمع منها:
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خطر االبتزاز على القيم: متثل القيم لكل مجتمع امليثاق األخالقي الذي يحرك هذا املجتمع، 

االبتزاز  عمليات  كانت  وملا  اإلسالمية،  الشريعة  من  قيمه  يستمد  السعودي  العربي  مجتمعنا  و 
مؤثمة و مجرمة شرعًا، تصبح عملية االبتزاز سببا في اهتزاز معايير قيم التسامح، والتعاون على 
مضادة  اجتماعية  قيم  عنه  ينتج  الذي  األمر  والستر،  اآلخرين،  حقوق  واحترام  والتقوى،  البر 

وسلبية ملا هو مأمول، ومنها الضغينة واحلقد والكراهية والعدوانية وانتهاك احلرمات.

خطر االبتزاز على العمل واإلنتاج: إن تدني قيمة الذات، وتعمد إيذاءها، واملعاناة 

التعرض  إلي  باإلضافة  املجتمع،  أفراد  قدرات  تعطل  إلى  تؤدى  والسلوكية،  االنفعالية 
لالكتئاب والقلق والرهاب االجتماعي، وأعراض االنسحاب، تؤدي إلى عدم الذهاب 
حاالت  نتيجة  فادحة  خلسائر  املجتمع  حتمل  إلى  يؤدي  مما  اإلنتاج  مستوى  وتدني  للعمل 
أو  الكآبة  أو  كالنكوص  املختلفة  النفسية  باالضطرابات  واإلصابة  والتمارض،  املــرض 
الناجت  على  مباشر  بشكل  ذلك  ويؤثر  النفسية،  للضغوط  التعرض  أو  القهري  الوسواس 
والدخل القومي للمجتمع، مع مالحظة أن تدني اإلنتاجية ال تكون للفرد املصاب بهذه 
املتردد  أو  السلبي  أو  العدواني  السلوك  خالل  من  الوظيفي  حمليطه  سيمتد  بل  األعــراض 
الذي سيقوم به، وبالتالي سيؤثر على عمل مجموعة العمل، ما ينتج عنه اضطراب وظيفي 
وتنظيمي للمنشأة، ما ينعكس سلبا أيضا على عالقة املنشاة بغيرها من القطاعات األخرى.

نتيجة  الزواج  قد يعانى املجتمع من حاالت رفض  خطر االبتزاز على األســرة: 

اخلبرات السلبية التي نشأت عن عملية االبتزاز و بالطبع ال تقدم الفتاة مبررات كافية 
ألهلها عن رفضها الزواج، وكذلك قد تضطرب العالقة اخلاصة واحلميمة بني الزوجني 
والتفلت  واإلباحية  اجلنسي،  االنحراف  حاالت  تكثر  وكذلك  االبتزاز،  لهذا  نتيجة 
نتيجة  الطالق  في  رغبة  وحتدث  النفسي.  وأمنه  املجتمع،  قيم  يهدد  وهذا  اجلنسي، 
الضغوط التي تتعرض لها املرأة التي تعرضت لالبتزاز، ناهيك عن الشكوك التي قد 
تنتاب الزوج نتيجة السلوكيات املضطربة التي تنتاب الزوجة املهددة مما يدفعه لطالقها 
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نتيجة عدم تبينه لسلوكيات زوجته، مما يتسبب في تفكك األسر و اضطراب املجتمع، 
مع العلم أن الثقافة املجتمعية املضادة للمطلقات مثال هي ثقافة سلبية، واألسرة التي 
توجد بها مطلقة غالبا ما توصم بالعار، ما يؤثر سلبا على زواج أخواتها، وان كانت 

املطلقة أما فستكون بناتها عرضة للعنوسة بسبب أن والدتهن مطلقة وهكذا. 

املجتمعات  خطر االبتزاز على السالم االجتماعي )املسئولية االجتماعية(: 

الناجحة هي التي ينتشر بني أفرادها السالم االجتماعي بحيث يعيش كل مواطن في 
تسامح مع الغير، ومتقبال النقد االجتماعي بني أفراده، وغير معتديًا على اآلخرين، 
عليها،  فرد  كل  يحرص  أن  يجب  التي  االجتماعية  املسئولية  أهمية  تتجلى  هنا  ومن 
ألن املسئولية االجتماعية تنطلق من فهم الفرد للجماعة التي ينتمي إليها، ويهتم بها 
ويشاركها، إذ أن املسئولية االجتماعية في صميمها مسئولية أخالقية، فإن فقدت هذه 

املسؤولية األخالقية فقد السالم االجتماعي.

خطر االبتزاز على التفاعل االجتماعي: الشك أن كل فرد في املجتمع ميلك 

رصيدًا معرفيا تراكميا عن مجتمعه، وميكنه هذا الرصيد من فهم أمناط تفكير مجتمعه 
وقيمه وسلوكياته، ومن ثم عندما يفهم الفرد مجتمعه فإنه بالتبعية يكون على وعي 
أنشطته  لتحقيق  الفرد  سعى  يكون  هنا  ومــن  ألفعاله،  االجتماعي  للمغزى  وفهم 
داخل اجلماعة وخلدمة ومصلحة اجلماعة، وال شك أن عمليات االبتزاز تعد سلوكا 
املجتمع،  أفراد  بني  التفاعل االجتماعي  وبالتالي يضعف من  اجلماعة  يهدم مصلحة 
بل  ومتاسكه،  املجتمع  حلمة  في  يؤثر  وذلك  االجتماعي  التفاعل  عمليات  ويقوض 
وتهدد استمراره، إذ أن عمليات االبتزاز تتسبب في استغالل بعض من أفراد املجتمع 
ملجموعة أخرى، ومن ثم تتولد حالة من انعدام الثقة و اخلوف في التعامل مع اآلخرين 
الثقة  التفاعل االجتماعي حتت ضغط اخلوف وانعدام  وهنا تتوقف كثير من عمليات 

باآلخر واخلوف من التقدم لألمام باعتباره مجهوال يحد من التفاعلية املجتمعية.
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سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

بنية بنت محمد بن سعود الرشيد. االسم

دكتوراه. املؤهل العلمي

وكيلة عمادة شئون الطالب لشئون الطالبات، جامعة امللك سعود. العمل احلالي

الرياض 11442 الرمز البريدي6210 صندوق البريد

Benayehm@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني

ثانيًا: اإلنتاج العلمي )البحث أو الكتاب(:

• استخدام املقاييس فـي دراسة احلاالت.
• السلوك العدواني لألطفال ذوي الظروف اخلاصة.

االجتماعية  النفسية  احلاجات  بعض  إشباع  فـي  اجلماعة  خدمة  ممارسة  أثــر   •
لألطفال املتخلفني عقليًا.

اخلاصة  الظروف  ذوي  لألطفال  حتدث  التي  والنفسية  االجتماعية  التغيرات   •
وارتباط ذلك بتكيفهم االجتماعي.

• املرأة واألسهم.
ثالثًا: عضوية اللجان والهيئات:

• عضو اللجنة التأسيسية للجمعية السعودية للدراسات االجتماعية. 
• عضو املجلس التأسيسي جلمعية مودة للمطلقات. 
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والضرر  األذى  إحلاق  إلى  ويهدف  العدواني  السلوك  أشكال  أحد  بأنه  االبتزاز 
التنشئة  خالل  البيئة  من  الفرد  يكتسبه  سلوك  وهو  أسلوب؛  بأي  باآلخرين  والدمار 
االجتماعية، ونتيجة ألساليب املعاملة األسرية اخلاطئة مثل: التدليل الزائد الذي يؤدي 
إلى استهتار األبناء غالبا، واإلهمال الذي يؤدي إلى أشكال من السلوك املضطرب 
من قبل األبناء إلثبات ذواتهم، والعنف األسري بأشكاله املختلفة، كذلك الضرب، 
والقسوة في املعاملة، واالستهانة واالستهزاء، واحلرمان املادي واملعنوي، والتفرقة 
أوالدهما،  معاملة  أسلوب  على  الوالدين  بيت  واخلــالف  األبناء،  بني  املعاملة  في 
إلى  تؤدي  أساليب  بينهم.. كل هذه  احلوار  انعدام  مع  األسرة  في  التواصل  وغياب 

اضطرابات السلوك.

وتأخذ عملية االبتزاز أشكاال كثيرة، ومنها على سبيل املثال:

االبتزاز الصويت:

ويحدث ذلك عندما يحدث اتصااًل بني فردين مختلفني جنسيًا، وتكون البداية 
احلوار،  لغة  تتطور  املكاملات،  وبتواصل  العبارات،  بأجمل  محمل  ناعم،  حديث 

وعند أحساس احد الطرفني )خاصة الذكور( انه حقق هده يظهر الوجه اآلخر. 

بسم اهلل الرمحن الرحيم



اجللسة الثانية: آثار االبتزاز على الفرد واجملتمع

137

االبتزاز التقين:

ويقصد بهذا النوع من االبتزاز هو قدرة البعض )الهاكرز( من الدخول إلى املواقع 
خالل  من  أو  أنثى،  تكون  الغالب  وفي  اآلخــر  الطرف  ملواقع  اإللكترونية  البريدية 
الدخول على جهازها احلاسوبي ونتيجة لذلك يحصل على جميع ما في ذلك املوقع 
أو على اجلهاز احلاسوبي، من صور، ورسائل، ومعلومات كافية ألن تستغل بابتزاز 

لصاحبة املوقع أو صاحبة اجلهاز احلاسوبي.

االبتزاز املرئي:

ويحدث هذا النوع من مقاطع مصورة أو صور للطرف اآلخر )في الغالب أنثى(، 
حيث يقوم الفرد الذي حصل على الصورة أو الصور باستغاللها ماديًا أو للحصول 

على متعة جنسية، أو أي رغبة دنيئة.

آثار االبتزاز:

1 – في الغالب أن يكون الطرف الذي وقع عليه االبتزاز أنثى لذا، فإن االبتزاز 
يكون وقعه مؤملًان خاصة في الواقع االجتماعي احملافظ، وردود الفعل املصاحبة من 
كله  الذنب  وحتميل  القسوة،  من  بنوع  الغالب  في  تتصف  والتي  واملجتمع،  األسرة 

عليها، مما يجعلها تتحمل كافة العواقب، بل قد يزيد من جرأة املبتز.

2 – نشر اجلرمية في املجتمع فكم من عورة ملسلمة أو مسلم تناقلها بعض ضعفاء 
النفوس في األعراض ونشروها في أوساط املجتمع.

3 – قتل وهدم لشخصيات الضحايا.

4 – يتسبب في نشر األمراض النفسية واجلنسية في املجتمع.

5 – نشر الفوضى واخلوف والرعب في املجتمع.
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احللول املقترحة لقضية االبتزاز:

األسر  ممارسة  كذلك  اإلنــســان.  داخــل  من  تنبع  التي  الذاتية  الرقابة  زرع   –  1
ألدوارها التربوية، وتنشئة الشباب على قيم الشريعة اإلسالمية. 

2 – تفعيل الضبط االجتماعي داخل األسرة.

3 – التوعية للفتيات وللشباب، وهذه التوعية يجب أن تستند على أسس دينية 
وأخالقية وقانونية، فمثاًل ال بد من أن يكون هناك قانون واضح فيما يتعلق بقضايا 

االبتزاز.

4 – اتباع أسلوب احلوار داخل األسرة الواحدة وفتح املجال املخطئ لالعتراف 
باخلطأ.

5 – شغل أوقات الفراغ مبا هو مفيد.

مكثف  وبشكل  واإلعــالن  االبتزاز،  بالغات  لتلقي  موحد  رقم  – تخصيص   6
على أن كل البالغات ستعامل بسرية تامة.

7 – االستعانة باألخصائيات واألخصائيني االجتماعيني.



اجللسة الثالثة 3

دور مؤسسات اجملتمع فـي 
مواجهة ظاهرة االبتزاز 

وعالجه
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رئيس اجللسة

التعليقات

املشاركون

سمو األمير الدكتور سعود بن سلمان آل سعود.    
األستاذ بجامعة امللك سعود.      

األستاذ الدكتور سليمان بن قاسم العيد. 

املشرف العام على كرسي امللك عبد اهلل للحسبة وتطبيقاتها املعاصرة.  
*        *        *             

ممثل عن اجلهات األمنية: 
سعادة الدكتور فايز بن عبد اهلل الشهري.

األمني العام املساعد للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.   

ممثل عن وزارة اإلعالم: 
 سعادة األستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع.

املستشار املشرف العام على التلفزيون.   

ممثل عن وزارة التربية والتعليم: 
سعادة الدكتورة منى إبراهيم الفارح.          املشرفة املركزية بالوزارة.





دور مؤسسات اجملتمع 
فـي مواجهة ظاهرة 

االبتزاز وعالجه
»االبتزاز اإللكتروين 

منوذجًا«

الدكتورة/ فايز بن عبد الله الشهري

عضو هيئة تدريس وكانت في استخدامات اإلنترنت

3
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سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

فايز بن عبدا هلل هالشهري.االسم
دكتوراه.املؤهل العلمي
مركز الدراسات والبحوث/ كلية امللك فهد األمنية العمل احلالي

ثانيًا: اإلنتاج العلمي )البحث أو الكتاب(:

• مؤلف مشارك لكتاب العالقات العامة في األجهزة األمنية. 
• مؤلف مشارك في كتاب اإلعالم األمني. 

• الصحافة اإللكترونية. 
ثالثًا: عضوية اللجان والهيئات:

• The Online News Association )فرجينيا(.
.) Calitornia( Internet Society - جمعية اإلنترنت الدولية •
)Colorado( جميعة تعليم الصحافة ووسائل االتصال اجلماهيري •

• اجلمعية السعودية لعلوم اإلعالم واالتصال.
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من املعلوم إن ظاهرة االبتزاز ذات امتدادات عاملية ال تختص مبجتمع دون غيره، 
وإســاءة  والسرقة  التشهير  مثل  املركبة  اجلرائم  من  مجموعة  االبتزاز  بجرمية  وترتبط 
خالل  من  ومــاديــة  معنوية  مكاسب  على  للحصول  واملعلومات  الوثائق  استخدام 

االبتزاز.

واالبتزاز مبفهومه العام يعني قيام شخص أو أشخاص بتهديد طرف آخر )أنثى - 
ذكر( بنشر وترويج معلومات وأخبار أو صورال يرغب بنشرها بقصد التشهير للتأثير 
في معنويات الضحية وتهديده وبالتالي احلصول على مكاس أوتنازالت ومواقف من 

الضحية مبا يخدم الطرف املبتز.

وفي اململكة العربية السعودية ظهرت بعض مشكالت االبتزاز بشكل أوضح مع 
انتشار التقنيات احلديثة. وقد كان التعامل األمني والنظامي مع هذه القضية يغلب 
الدنيا  في  عبدًا  عبٌد  يستر  »ال  قوله:  في   # املصطفى  حلديث  إعمااًل  الستر  جانب 
يوم  الله عورته  املسلم ستر  أخيه  القيامة« وقال: »من ستر عورة  يوم  الله  إال ستره 

القيامة«.

مقدمة
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ولكن مع تفاقم املشكلة ووضوع أن الفتيات لسن وحدهن الضحايا بل ظهرت 
للشاب  خاصة  وصــور  شخصية  ملعلومات  الفتيات  استخدامات  مــؤشــرات  بعض 
لوضع  جلان  تشكيل  في  والبحث  القلق  بدأ  واالبتزاز  للتشهير  بتوظيفها  وتهديدهم 

حلول وأنظمة تسهم في جلم الظاهر وعدم ضياع احلقوق.

مفهوم االبتزاز اإللكتروين:

نعني باالبتزاز اإللكتروني هو احلصول على وثائق وصور ومعلومات عن الضحية 
من خالل الوسائل اإللكترونية أو التهديد بالتشهير مبعلومات ووثائق خاصة بالضحية 

باستخدام الوسائل اإللكترونية لتحقيق أغراض يستهدفها املبتز.

وهكذا فعبارة االبتزاز Blackmail تعني: أّي نوع من االبتزاز قائم على أساس 
ة  التهديد بإيقاع األذى أو التشهير، وُخصوصًا عن طريق نشر ُمستندات أو وثائق ضارَّ

معة، أو صور شائنة فاضحة، أو أية معلومات أخرى من هذا النمط. باالسم أو السُّ

من أسباب ظاهرة االبتزاز:

لالبتزاز أسباب ودوافع كثيرة تتعدد بحسب الشخصّية املستهدفة ومدى قابليتها 
للدخول في هذه الدائرة ومن جهة أخرى تتنوع دوافع وأسباب املبتز اإللكتروني ولكن 
في كل األحوال يبقى اخللل السلوكي مخفزًا رئيسًا في هذه القضايا سواء عند املنحرف 
أو الضحية والتي غالبًا ما تقدم املفتاح للمبتز أو تساعده على إحكام السيطرة من خالل 
الصمت وعدم طلب املعونة األسرية أو الرسمية قبل استفحال املشكلة وتفاقم خطرها 

على حياة وسمعة الضحية.
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وترى الباحثة زينب احملرج)1( أن هناك عوامل مهمة تعد احملرك األساسي لالبتزاز 
ولهذا ترى الباحثة أهمية توجيه اجلهود الباعثة على تهيئة السبل لالبتزاز ومنها:

1 - عندما تظهر املرأة حاجتها املادية.

2 - التقاط الرجل للمرأة صورًا متحركة بكاميرا اجلوال.

3 - عندما تطلب املرأة من الرجل حاجة يتعلق بتوظيفها.

الكليات  في  أوالدهــا  بتسجيل  املساعدة  الرجل  من  املــرأة  تطلب  وعندما   -  4
واملعاهد.

5 - وانشغال أولياء األمور )اآلباء واألزواج واإلخوان( بالوظيفة واألصدقاء عن 
القيام مبسؤولياتهم جتاه الزوجات والبنات واألخوات.

6 - وعدم الفصل التام بني أقسام الرجال الوظيفية املجاورة ألقسام النساء لنفس العمل.

7 - عدم وجود ضوابط شرعية )كاحملرم، وفي اللباس والكالم( عند وجود املرأة 
مع السائق اخلاص في األسواق.

وبشكل عام ميكن أن نضع بعض أبرز األسباب املؤدية إلى االبتزاز على النحو 
التالي:

أواًل مشكالت في السلوك )مشكالت نفسية - خلل القيم(:

إضافة إلى املشكالت السلوكية وعوامل قد تساعد على تشجيع امليول لالنحراف 
في  تسهم  شخصيتان  النهاية  في  املبتز  وكذلك  الضحية  فــإن  الشخصية  طبيعة  في 
إنتاجهما مجموعة من املمارسات اخلاطئة في مراحل التنشئة املختلفة ما قد يدفع إلى 

اختالل منظومة القيم وبالتالي السلوك واالجتاهات.

)1( د. زينب احملرج »االحتساب على ابتزاز املرأة« رسالة دكتوراه.
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شرعية  وقيم  إنسانية  مرجعيات  وفــق  التربية  عــدم  أو  اخلاطئة  التربية  تــؤدي  إذ 
وجه  على  الذكور  الشباب  لدى  اجلنسني  بني  العالقة  عن  مشوهة  مفاهيم  تطوير  إلى 
اخلصوص. وتؤثر بعض املوروثات املجتمعية وبعض زوايا الثقافة الشعبية في صورة 
بدوره  وهذا  الضحية  أو  البطل  دائرة  في  إما  دائمًا  املراهق  يجعل  ما  والضحية  البطل 
يدفع إلى ممارسة بعض أمناط السلوك اإلجرامي بدعم هذه الثقافة السلبّية خاصة مع 

توفر الوسائل اإللكترونية ذات املخاطرة األقل.

ثانيًا: إغراء طبيعة الوسيلة اإللكترونية:

وهذا  سلوكيًا  للمنحرفني  املزايا  من  العديد  احلديثة  اإللكترونية  الوسائ  توفر 
هذه  ومن  املاضي  العقد  خالل  اإللكترونية  اجلرائم  من  العديد  ظهور  على  شجع  ما 
الظواهر اإلجرامية برزت مشكلة االبتزاز اإللكتروني. حيث توفر البيئة اإللكترونية 
ملستخدمها درجة عالية من التحكم في الوسيلة فإن املبتز اإللكتروني وجد في الوسائل 

اإللكترونية العديد من املزايا ومن أهمها:

عالم  وفي  الفرصة  توفر  عام  بشكل  اجلرمية  أركــان  أهم  من  أن  إذا  الفرصة:   •
أهم  تعد  مقاومته  ضعف  أو  وعية  عدم  أو  الضحية  غفلة  فرصة  فإن  كبير  إلكتروني 

مقومات بناء الفرصة املناسبة الرتكاب اجلرمية.

استخدامها  ملسيء  عمومًا  اإللكترونية  والوسائل  اإلنترنت  توفر  التخفي:   •
فرصة كبرى للتخفي ملمارسة اجلرمية واإلنحراف وابتزاز الضحايا من وراء الشاشات 
ولوحات املفاتيح أو األرقام املجهولة املصدر للهواتف ووميض البلوتوث األزرق في 

الزوايا املظلمة.

جتعل  قد  املخاطرة  من  درجة  مرتكبيها  حسابات  في  اجلرائم  لكل  املخاطرة:   •
املجرم يتراجع عن ارتكاب اجلرمية إذا ارتفعت درجة املخاطرة مثل السطو املسلح على 
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فرصة  للمجرم  فتقدم  اإللكترونية  البيئة  أما  وغيرها.  الطائرات  واختطاف  املصارف 
كبرى ملمارسة جرائمة بدرجة أقل من املخاطرة.

ثالثًا: أسباب عاطفية:

نتيجة  اإلنترنت  شبكة  على  املمارسات  من  بالعديد  املراهقني  بعض  يقوم  قد 
مشكالت عاطفية يعانيها املراهق في حياته الطبيعية. وميارس مراهقون كشفت عنهم 
القضايا األمنية عن درجة من احلرمان العاطفي في بيئة اخلاصة ما يدفعه للبحث عن 
اإلشباع العاطفي من خالل عالقات منشؤها اإلنترنت والهواتف املتنقلة. ومن دوافع 

املبتز في املظهر العاطفي جتريب مهاراته في السيطرة عاطفية ونفسية على اآلخرين.








 






A@ 

 


K

K 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

WWWWWWWW    


K


K 
F

K 


 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


 



اجللسة الثالثة: دور مؤسسات اجملتمع فـي مواجهة ظاهرة االبتزاز وعالجه

151

رابعًا: أسباب اقتصادية:

احلرمان االقتصادي يؤدي بكثيرين في مختلف املجتمعات إلى ممارسات قد تصل 
التي  إلي حد االنحراف إلى اجلرمية بشكل أو بآخر. وقد رصدت كثير من احلاالت 
كان دافع املبتز فيها هو حتقيق مكاسب مالية مبررًا ذلك بأنه نتيجة معاناته من البطالة 

والفقر وضعف القيم لدية.

وقد يهيئ الضحية )خاصة الفتيات( املجال للمتز لدخول عاملها وأسرارها نتيجة 
حاجاتها املادية التي لم تشبعها األسرة ومن ثم تصبح عرضه لالبتزاز.

خامسًا: أسباب ثقافية:

في بعض املجتمعات يختلف ويتفاوت مفهوم اجلرمية واالنحراف بحسب جنس 
الثقافية مبررات  املوروثات  الضحية وقد جتد بعض  الشخص )ذكر وأنثى( وبحسب 

تسهم  في عدم ردع املراهقني.

مقابل  في  الدجنوان  الذكر  البطل  مظاهر  السلبية  الثقافة  جوانب  بعض  وترسخ 
األنثى املستسلمة. وعادة ما تكون الغزوات العاطفية مادة سمر مثير ال يستنكف بعض 

الذكور من رواية إحداثها وأحيانًا مشاركة اآلخرين في وثائق املغامرات العاطفية.

سادسًا: التعزيز اإلعالمي:

يقضي الشباب اليوم ساعات طويلة أمام شاشات التلفزيون يشاهدون تدفقًا عامليًا 
اإليجابية في  القيم  بالضرورة  تعزز كلها  التي ال  الترفيهية  واملواد  املعلومات  حرًا من 
املجتمع. وتعد اجلرمية اإللكترونية على رأس قائمة األفالم األكثر رواجًا في السنوات 
األخيرة والتي أظهرت املجرم اإللكتروني مبظهر البطل الذكي احملترف الذي عجزت 

اجلهات األمنية من متابعته.
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ومن هذه الثقافات نشأت ظاهرة الذكاء اإللكتروني املرتبط باإلجرام اإللكتروني 
مهملة اجلوانب االنحرافية في املوضوع. ومن جهة أخرى أظهرت وسائل اإلعالم من 
خالل الدراما واألغاني املصورة )الفيديو كليب( مناذج متعددة لبناء العالقات العاطفية 
واجلنسية بني الشباب والفتيات كلها تتم خارج السياقات االجتماعية املعتبرة ما دفع 
بعض الشباب من اجلنسني للمغامرة في هذا االجتاه ومن ثم تتكشف نهايات العالقات 

بطريقة مؤملة للطرفني لعدم نشؤها في بيئة طبيعية.

 الصور اإللكترونية لالبتزاز:

االبتزاز ظاهرة انحرافية قدمية رافقت املجتمعات قبل عصر اإلنترنت والتقنيات 
توافر  جراء  االبتزاز  دائــرة  توسيع  في  ساهم  املعلومات  شبكات  عصر  احلديثةولكن 
األدوات وكذلك رفع من مستوى خطورة اجلرمية نتيجة حجم املخاطر املتوقعة جراء 
التشهير الواسع عبر الوسائل اإللكترونية. وبشكل عام ميكن متييز شكلني من أشكال 

االبتزاز وهما:

اختياري  بشكل  قــدم  قد  الضحية  يكون  وفيه  الضحية:  مبشاركة  ابــتــزاز   -  1

معلومات وصور ووثائق شخصية للطرف اآلخر جراء ارتفاع مستوى الثقة في الطرف 
األخر في البدايات. وتبدأ املشكالت ومن ثم االبتزاز في مرحلة الحقة باستغالل كل 

طرف ما لديه من معلومات ووثائق لتهديد وابتزاز الطرف اآلخر.

2 - ابتزاز بسبب إهمال وضعف وعي الضحية.

ومن أبرز الصور في هذا الباب ترك واستخدام األجهزة والهواتف املتنقلة دون 
ترك هذه األجهزة في محالت  الوعي حني  أو عدم  أماكن عامة  حماية ونسيانها في 

الصيانة التي تستغل ظروف األنثى بشكل خاص أو ضعف وعيها.
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من أساليب االبتزاز اإللكتروين:

أكثر  وتبدو  باستخدامها  والتهديد  املعلومات  سرقة  بجرمية  املقترن  االبتزاز   •
وضوحًا في املجاالت التجارية وامتدت إلى الشباب والفتيات.

• االبتزاز جراء احلصول على وثائق من خالل اختراق األجهزة واالستيالء على 
محتوياتها ومن ثم استغالل.

القرى  بعض  في  تتضح  وهــذه  سرية  معلومات  وتللداول  بيع  جراء  االبتزاز   •
ببيعها في  والبلدات حينما يتم تداول معلومات شخصية حصل عليها شخص وقام 
املجتمع الصغير مثل بيع وتداول صور خاصة من قصور األفراح ومحتويات الهواتف 

اجلوالة في مناطق يسهل التعرف على صاحب هذه الصور واملعلومات.

األلعاب  وأجــهــزة  مواقع  عبر  بريئة  تبدأ  التي  العالقات  خالل  من  االبتزاز   •
اإللكترونية )القميزر - البالي ستشن( وتنهي محزنة باالبتزاز وأحيانًا اجلرمية.

الدردشة: وهذه الصور األشهر  البريد اإللكتروني وغرف  • االبتزاز باستخدام 
إذ يسمح نظام البريد اإللكتروني واملاسنجر وغرف الدردشة بخصوصية أكبر بني طرفني 
للمبتز  الفرصة  بعد  فيما  تتيح  ثم  ومن  والوثائق  امللفات  بتبادل  النظام  يسمح  ثم  ومن 

الستغالل هذه املواد في احلصول على مكاسب مادية أو معنوية وأحيانًا إيذاء الضحية.

العالقات  طبيعة  أن  املــعــروف  من  واملواقع:  املنتديات  باستخدام  االبتزاز   •
واحلوارات التي تتشكل عبر املنتديات احلوارية تؤدي في نهاية األمر إلى نوع من الود 
الطرف اآلخر. ومن  أمام  الثقة  قدرًا من  األفكار ويظهر  االفتراضي ملن يحمل ذات 
ثم  تبدأ شبه رسمية  تنشأ عالقات  واملنتديات  املواقع  في هذه  اليومية  املشاركة  خالل 
تتكشف العالقات فيما بعد عن تزوير شخصيات وأهداف قد تنتهي إلى أمناط انحرافيه 

منها االبتزاز.
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الشبكات  موجة  ظهرت  حينما  االجتماعية:  الشبكات  باستخدام  االبتزاز   •
شبكة  على  االتصالية  النشاطات  من  الكثير  تكتسح  أن  اخلبراء  يتوقع  لم  االجتماعية 
اإلنترنت. وقد رافق العالقات التي نشأت عبر هذه الشبكات مظاهر ابتزاز تطورت 

إلى قضايا وفضائح كبيرة.

• االبتزاز باستخدام البالك بيري وبرامج املاسنجر: يشترك في اخلدمات مئات 
بيري  البالك  عناوين  تبادل  مظاهر  أصبحت  ولهذا  اجلنسني  من  الشباب  من  األلوف 
والتواصل من خالل املاسنجر بني اجلنسني واضحة في األسواق العامة في خلفيات 

السيارات وعبر البريد اإللكتروني وغرف الدردشة.

الدورة القانونية والفنية للجرمية اإللكترونية:

من  احلد  في  بآخر  أو  بشكل  تشارك  التي  القانونية  االعتبارات  من  العديد  هناك 
هذه  وتشمل  اخلصوص  وجه  على  االبتزاز  وجرمية  عام  بشكل  اإللكترونية  اجلرائم 

اإلجراءات أهمية إعادة صياغة ومراجعة األنظمة التالية لتشمل جرائم االبتزاز:

التصرفات  يحدد  االتصاالت  نظام  أن  إذ  التنفيذية.  والئحته  االتصاالت  نظام 
املرتكبة من املشغل سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا والتي ميكن أن تعد مخالفات، 

وينص على أن عقوبة املخالفة تصل في حدها األقصى إلى 5 ماليني ريال سعودي.

العالقات  ذات  األطـــراف  وثــيــقــة)1( رسمية  فــي  االتــصــاالت  هيئة  وقــد حــددت 
بالرسائل اإللكترونية إما من حيث املشاركة في إرسالها أو من حيث التعامل معها. 

ويوضح الشكل التالي جماعات األطراف ذات العالقة بالرسالة اإللكترونية.

)1( وثيقة هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات - مراجعة التشريعات واألنظمة احلالية وحاالت قانونية 
مختارة - النسخة النهائية - 2007/9/19م.
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وفي الالئحة التنفيذية توضح املواد )56، 57، 58، 59( من الفصل الثامن من 
الالئحة وعنوانه »العالقة بني مقدمي اخلدمة واملستخدمني«، موضوع سرية معلومات 
)املادة 56(، وسرية اتصاالت املستخدم )املادة 57(، وحماية املعلومات الشخصية 

)املادة 58(، وإجراءات معاجلة شكاوى املستخدمني )املادة 95(.

• اتفاقية ترخيص مزودي الرسائل القصيرة اجلماعية، وتنص في معظم ينودها 
على ضوابط حتتاج إلى تضمني بنود من يتاجر أو يفشي معلومات وأسماء وأرقام لغير 

الراغبني في اخلدمات.

• اتفاقية تقدمي ونشر رسائل البلوتوث )Bluetooth( وهذه حتتاج إلى مراجعة 
في صيغ العقود واالتفاقات بني شركات االتصاالت واملستخدمني.

• اتفاقية مزودي خدمة اإلنترنت وتتضمن حتديد أدق املسؤولية القانونية ألطراف 
متت  ولــو  املختلفة  وتطبيقاتها  اإلنترنت  استخدامات  خــالل  من  االتصالية  العملية 
استخدام  إساءة  مخاطر  من  التوعية  في  ساهمت  لرمبا  مبضمونها  والتوعية  مراجعتها 

التقنية.
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منها:  االعتبارات  للعديد من  والذي شرع  املعلوماتية.  نظام مكافحة جرائم   •
االستخدام  على  املترتبة  احلقوق  وحفظ  املعلوماتي،  األمــن  حتقيق  على  املساعدة 
املصلحة  حماية  أيضًا  أهدافه  ومن  املعلوماتية  والشبكات  اآللية  للحاسبات  املشروع 
السلبية  للممارسات  احلالي  الوضع  ويتطلب  العامة.  واآلداب  واألخــالق  العامة، 
مراجعة  خدمات  من  بها  يرتبط  ومــا  اإلنترنت  املتنقلة  الهواتف  مستخدمي  لبعض 

وتضمني بعض هذه املمارسات ليغطيها النظام.

يوضح الشكل أدناه)1( املنطق املستخدم لتحديد املجاالت القانونية الرئيسية للتبادل اإللكتروني 
ملعلومات من خالل الرسائل موضحًا الهيئات واألطراف التشريعية ذات العالقة، واملعنية بصورة 

مباشرة أو ضمنية مبراجعة التشريعات ذات الصلة بالنشاطات اإللكترونية وآلية تنفيذها.
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وحاالت  احلالية  واألنظمة  التشريعات  مراجعة   - املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  وثيقة  من   )1(
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 الدورة الفنية للجرمية اإللكترونية:

املبتز  للشخص  تسجيالت(   - فيديو   - )صــور  والوثائق  املعلومات  تصل  كي 
فإن هناك مجموعة من احللقات التي ميكن وضعها ضمن هذه الدورة الفنية للجرمية 

اإللكترونية الفردية عمومًا وجرائم التشهير واالبتزاز.
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 الدور األمين يف مواجهة ظاهرة االبتزاز اإللكتروين:

بعد  املشكالت  لهذه  متلق  أحواله  أفضل  األمني سيظل في  الدور  فإن  بشكل عام 
أن تصل إلى مراحل متقدمة وتخرج من سرية العالقة بني طرفني إلى التهديد املعلن. 
ويأتي التدخل األمني إذا تطورت العالقة املبنية على اخلداع إلى االبتزاز وما قد يؤدي 
إلى جرائم أخرى. وكون اجلهات األمنية معنية بشكل رئيس مبهمة الضبط )الشرطة - 
الهيئات( والتحقيق )هيئة التحقيق واإلدعاء العام( فقد فرضت اجلرمية اإللكترونية على 

هذه املؤسسات أهمية املراجعة الشاملة ألدائها وقدراتها في هذا اجلانب من خالل:



أواًل: تطوير القدرات البشرية:

املؤهلة  البشرية  اخلبرات  استقطاب  في  التوسع  اليوم من خالل  يتم عمليًا  وهذا 
املعنية  األجهزة  قامت  وقد  املعقدة.  التقنية  الطبيعة  ذات  القضايا  هذه  مع  للتعامل 
يتم  اجلرائم. كما  املوجة من  باستقطاب عناصر جديدة ذات تخصصات تخدم هذه 
بالعمل ويجري  القائمني  برامج البتعاث وتدريب  احلالية تصميم وتنفيذ  املرحلة  في 

مرجعة وحتديد برامج التدريب الداخلي لتتضمن هذه األمناط اإلجرامية اجلديدة.

ثانيًا: بناء القدرات الفنية:

الفنية املناسبة إلدارة وتشغيل املعامل اجلنائية  بناء القدرات  اليوم  يتم في اململكة 
ونفي  إثبات  في  للمساهمة  األمنية  األجهزة  من  العديد  في  أنشئت  التي  اإللكترونية 
املتعلقات  فحص  مت  القضايا  من  العديد  وفي  اإللكترونية.  اجلناية  والقرائن  األدلــة 

اإللكترونية ومتييز القرائن في قضايا متعلقة باجلرائم اإللكترونية.

ثالثًا: تعزيز التوعية األمنية:

العامة  التوعية  فــي  االجتماعية  مسؤلياتها  ضمن  األمــنــيــة  املــؤســســات  تــقــوم 
الوعي بجرائم االبتزاز  بتنمية  العالقة  العديد من املوضوعات ذات  بتضمني برامجها 
اإليجابية  باالستخدامات  الوعي  نشر  التقنية ويتم من ذلك من خالل  واستخدامات 

للتقنية وبيان العقوبات ملسيئي استخدامها لتحقيق الوعي والردع في آن واحد.

 التوصيات العامة ملواجهة الظاهرة:

ميكن  ال  التي  العوامل  من  بالعديد  ترتبط  وظاهرة  مركبة  مشكلة  االبتزاز  ظاهرة 
فصلها عنها. وترتبط مشكلة االبتزاز بالتشيهر والفضيحة وقد تصل في مراحل متقدمة 
إلى االنتحار ورمبا القتل كما في جرائم الشرف. وفي هذه الورقة ستتركز  التوصيات:
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من الناحية التشريعية القانونية:

• توصيف وتكييف جرمية االبتزاز وأركانها فقها ونظامًا، ومن ثم بيان األحكام 
العامة في جرائم االبتزاز والعقوبات املقررة لها في الشريعة واألنظمة املرعية.

حجم  على  واطالعهم  اجلرائم  بهذه  العدل  والتحقيق  الضبط  رجــال  توعية   •
الظاهرة واجتاهاتها وعناصرها ومكوناتها.

• مراجعة وتعديل األنظمة والتشريعات احلالية لتتضمن صور وأشكال االبتزاز 
املختلفة شكاًل ووسيلة.

من الناحية التوعوية والتربوية:

• نشر الوعي بأن االبتزاز واختراق األجهزة انحراف سلوكي قد يؤدي مبن ميارسه 
المتهان اإلجرام.

واملكانز  اإللكتروني  البريد  سرقة  وبرامج  بأجهزة  العبث  بخطورة  التوعية   •
اإللكترونية للمعلومات.

املعلومات  وتلقي  للتوعية  زوارهـــا  مــع  والتفاعل  إلكترونية  مــواقــع  إنــشــاء   •
واالستفسارات.

األسرية  االســتــشــارات  وتقدمي  للتوعية  تفاعلية  ساخنة  خطوات  تخصيص   •
والعاطفية.

• نشر القضايا اخلاصة باالبتزاز على املواقع اإللكترونية لتحقيق التوعية والردع.
األبناء  للتوعية ومساعدة  األسر  وتوزيعها على  توعوية  ونشرات  أدلة  إصدار   •

على التوظيف اإليجابي للتقنية.
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داخل  االرتياح  من  جو  في  األســري  واحلــوار  العاطفية  العالقات  وتعزيز  دعم   •
العائلة وعدم ترك املراهقني يبحثون عن الوهم العاطفي من خالل العالقات االفتراضية.

• تشجيع املشاركة العائلية في الشبكات االجتماعية وعدم الغفلة عن تطورات 
العالقات مع املراهقني من خاللها.

النارية  تركيب اجلدران  األمنية لألجهزة من خالل  الفنية  التوعية  ثقافة  تعميم   •
وثقافة كلمة السر اآلمنة، وبرامج مرشحات البريد اإللكتروني.

• تشجيع مبادرات وجهود تعزيز املسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم.
من الناحية األمنية:

• التوسع في برامج التوعية األمنية املتخصصة في جرائم التقنية وعرض القصص 
والتجارب املؤملة للضحايا.

• التوعية األمنية املتخصصة للعمالة األجنبية العاملة )بلغاتهم( واستهدافهم في 
مراكز االتصاالت وصيانة األجهزة اإللكترونية.

• دراسة الظواهر األمنية املرتبطة بقضايا االبتزاز وتقدمي احللول املناسبة بالتعاون 
مع بيوت اخلبرة ومراكز البحوث.

• التوسع في تدريب العناصر البشرية وبناء املعامل الرقمية للمساعدة في توصيف 
اجلرمية اإللكترونية.

• تكثيف التواجد األمني في املجتمعات االفتراضية من خالل مواقع االستشارات 
وتلقي البالغات واملعلومات.

• الشراكة األمنية مع املواقع األكثر شهرة حلماية املجتمع االفتراضي من املضايقات 
والتحرش وما قد يطور إلى مشكالت التشهير واالبتزاز.



دور اإلعالم يف 
مواجهة ظاهرة 

االبتزاز

األستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع

املستشار املشرف العام على التلفزيون

3
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سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الهللزاع. االسم
ماجستير إعالم. املؤهل العلمي
مستشار وزير الثقافة واإلعالم املشرف العام على التلفزيون. العمل احلالي

hazzaa81@hotmail.com البريد اإللكتروني

ثانيًا: عضوية اللجان والهيئات:

• املتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة واإلعالم.
• عضو مجلس منطقة الرياض.

• عضو جلنة السياحة فـي منطقة الرياض.
• رئيس جلنة املخالفات الصحفية ومخالفة حقوق املؤلف.  
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يسعدني في البداية أن أتقدم بالشكر اجلزيل جلامعة امللك سعود على تنظيمها مثل 
هذه الندوة التي تنبع أهميتها من موضوعها وهو االبتزاز الذي أصبح يشكل ظاهرة 
خطيرة في مجتمعنا ويحتم على اجلميع اإلسهام وتظافر اجلهود في سبيل القضاء على 

هذه الظاهرة أو احلد منها بشكل كبير.

كما يعلم اجلميع فإن االبتزاز مبفهومه العام ليس وليد اليوم وإن اختلفت أشكاله 
وتعددت مظاهرة، فكتب التاريخ روت لنا قصصًا وسردت لنا أحداثًا ميكن أن تندرج 
حتت إطار )االبتزاز مبفهومه العام( فعندما يطلب شخص من رجل أو امرأة فعل شيء 
معني ويهدده بأشياء ميكن أن يفضحه بها فهذا )ابتزاز(، وكان ذلك يتم مشافهة ودون 

استخدام أي وسيلة أخرى كما هو في عصرنا احلاضر.

اليوم اتسعت الدائرة وارتفع مؤشر اخلطر مما يستدعي عماًل جماعيًا منظمًا وإدراكًا 
للمسؤوليات من قبل كل فرد للحد من هذه الظاهرة.

إال  الظاهرة،  لهذه  التصدي  في  كبيرة  مسؤوليتها  كانت  وإن  اإلعــالم،  وسائل 
أنها ال ميكن أن تفعل شيء لوحدها. هناك مسؤوليات اجتماعية، وتربوية، ودينية 

مقدمة
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وتعليمية كلها ال تنفك عن بعض. واملهم هنا هو كيف ميكن أن يتضافر جهد من يقف 
وراء هذه املسؤوليات لنخرج في النهاية بخارطة طريق واضحة تيسر لنا وضع احللول 
الناجحة والعمل على تنفيذها. ووسائل اإلعالم دورها أالستباقي مهم جدًا، وأعني 

بذلك التوعية والتحذير من مغبة االنزالق والوقوع في مستنقع االبتزاز. 
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طرق االستفادة من وسائل اإلعالم

بالتوجيه  تعنى  والتي  والتلفزيون  اإلذاعة  في  احلالية  البرامج  من  – االستفادة   1
واإلرشاد ومعاجلة قضايا املجتمع لتخصيص بعض حلقاتها عن ظاهرة االبتزاز.

2 – إعداد رسائل توعوية قصيرة ميكن بثها بني البرامج حتمل عبارات وصور حتذر 
من الوقوع في االبتزاز وتبني أضراره.

3 – إنتاج أعمال درامية تقوم على قصص واقعية راح ضحيتها الكثير من بنات 
مجتمعنا بسبب اجلهل، أو الثقة املفرطة، أو سوء استخدام التقنية.

تروج  التي  واملسلسالت  األفالم  تلفزيونية، وخاصة  مواد  أي  – عدم عرض   4
الستخدام وسائل االتصال كوسيلة للتعارف ملا قد يترتب على ذلك من ابتزاز من قبل 

بعض ضعاف النفوس. 

العلماء واملشائخ في  الفضيلة  يقدمها أصحاب  التي  البرامج  – االستفادة من   5
توجيه رسائل خاصة بهذه املشكلة والتنبيه إلى أضرارها.

6 – اإلعالم املقروء ميكن أيضًا عن طريقة استكتاب املثقفني واملشائخ والتربويني 
وإجراء  واقعية  قصص  سرد  طريق  عن  تناولها  يتم  كما  املشكلة،  هذه  عن  للحديث 

لقاءات مع أطرافها لبيان املشكلة وأبعادها.

استخدامها  وضــرورة  فائدتها  وبيان  التقنية  عن  تتحدث  التي  البرامج  في   –  7
للتواصل في حياتنا اليومية ميكن أن يتم شرح الطرق السليمة التخاذ كافة االحتياطات 
التقنية في أجهزتنا لضمان عدم اختراقها من اآلخرين ذوي النفوس الضعيفة وتهديد 

بناتنا وابتزازهن وجرهن إلى طريق الرذيلة.

منها  املطلوب  بالدور  القيام  تبقى عاجزة عن  باختالف أشكالها  وسائل اإلعالم 
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الرسالة  إيصال  تتعاون معها اجلهات األخرى في  لم  إذا  االبتزاز  في احلد من ظاهرة 
الفكر ورجال احلسبة  والتربويون ورجال  العلماء،  فإن  هنا  املطلوبة. ومن  التوعوية 
من  واحدة  اإلعالم  االجتماعية، ووسائل  املسؤولية  في  كلهم شركاء  األمن  ورجال 

أهم الوسائل إليصال املعلومة الصحيحة وغرس القيم واألخالق في املجتمع.
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آليات املشاركة مع وسائل اإلعالم:

1 – التقدم باقتراحات برامجيه جديدة ملسؤولي القنوات واحملطات اإلذاعية تركز 
في مضمونها على قضايا اجتماعية من بينها االبتزاز.

تقدم  عندما  االجتماعية  البرامج  في  املشاركة  طلبات  مع  التجاوب  إظهار   –  2
الدعوة ملناقشة أي موضوع له صلة من قريب أو بعيد باالبتزاز.

3 – إبداء املالحظات االيجابية على ما يتم عرضه أو تقدميه من برامج يرى العالم 
والتربوي ورجل الفكر واألمن أنها غير مناسبة وذلك ملساعدة فريق البرنامج اإلعالمي 

على تالفيها والتنويه عن ذلك على الهواء مباشرة أو في حلقات الحقة.

 



دور وزارة التربية 
والتعليم يف مواجهة 

االبتزاز

الدكتورة/ منى إبراهيم الفالح

العامة  التعليم اإلدارة  ــ وكالة  التربية والتعليم  وزارة 
للتوجيه واإلرشاد

3
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سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

منى بنت إبراهيم الفارح. االسم
دكتوراه. املؤهل العلمي
مديرة اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد فلي وزارة التربية والتعليم. العمل احلالي

واللغة  اآللــي  احلاسب  مجال  فـي  عليها  احلاصلة  التدريبية  الـــدورات  ثانيًا: 

االجنليزية:

عام  اخليرية«  النسائية  النهضة  »جمعية  النصوص  ومعاجلة  بيانات  ــال  إدخ  •
1419هـ.

األقسام  التربية  كلية  بوينت  بور  برنامج  باستخدام  التقدميية  العروض  إعداد   •
العلمية »مركز احلاسب اآللي« 1424هـ.

• مايكروسوفت أوت لوك  MICROSOFT OUT LOOK»معهد حاسب 
لتدريب الكفاءات الفنية« 1425هـ.

• دورة اللغة االجنليزية املستوى الرابع جمعية النهضة النسائية اخليرية 1422هـ.
املستمر  والتعليم  املجتمع  الرابع »مركز خدمة  املستوى  االجنليزية  اللغة  دورة   •

جامعة امللك سعود« 1421هـ.
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ثالثًا: الدورات احلاصلة عليها فـي مجاالت أخرى:

• تنمية املهارات اإلشرافية »معهد اإلدارة« 1423هـ.
• مهارات االتصال كلية التربية األقسام العلمية »مركز التدريب والتطوير«.

• التفكير والتخطيط االستراتيجي للقيادات النسائية 1425هـ.
البشرية«  الكفاءات  لتنمية  السعودية  »الشركة  التربوي  البحث  تنمية مهارات   •

1428هـ.

البشرية  الــكــفــاءات  لتنمية  السعودية  الشركة   SPSS اإلحصائي  البرنامج   •
1428هـ.
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كثير ما نسمع عن كلمة ابتزاز وهذه الكلمة تستخدم لكال اجلنسني. فما معناها؟ 
وملاذا تستخدم كسالح للنيل من شرف اآلخرين؟

- االبتزاز في اللغة هو السلب والغضب،وابتز فالن فالنا ماله:سلبه اياه وصار 
مدلوال)االبتزاز( يعني االستغالل بدونية ودناءة )رجب:2010م(.

- واالبتزاز كلمة مزعجة وجتلب معها قدر كبير من املشاعر السلبية، فهي جتسيد 
حي لواحد من أسوء اخلصال التي ميكن أن يتحلى بها اإلنسان حني يستغل قوته مقابل 

ضعف إنسان آخر سواء كان هذا الضعف مؤقتًا أو دائمًا.

عن  معنوية  أو  مادية  مكاسب  على  احلصول  محاولة  »بأنه  االبتزاز:  وُيعرف   -
باإلكراه  ذلــك  ويكون  مؤسسات  حتى  أو  أشخاص  أو  شخص  من  اإلكـــراه  طريق 

والتهديد بفضح سر من أسرار املتعرض لالبتزاز« )العنزي،2:2010م(.

إلى  للوصول  املبتز  مــن  املشروعة  غير  املطالب  كثرة  »بــأنــه  أيــضــًا:  وُيــعــرف   - 
الهدف الذي رسم له،وغالبًا ما يكون هذا الهدف مدمر للحياة االجتماعية والنفسية 

للضحية«.

مفهوم االبتزاز
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- وُيعرف أيضًا: »بأنه أحد أشكال السلوك العدواني ويهدف إلى إحلاق األذى 
والــضــرر والــدمــار باآلخرين بــأي أســلــوب؛ قــوال كــان مثل الــســِبّ والــكــالم اجلــارح 
أو فعاًل مثل الضرب وتدمير  بينهم،  الفتنة  ووصف اآلخرين بصفات سيئة، وإيقاع 

املمتلكات« )بدر،14: 2010م(.

أنواع االبتزاز:

هل لالبتزاز أنواع؟ ما هي أنواعه؟ وما مفهوم كل نوع؟

1 – االبتزاز املادي: يعبر عن عالقة هشة بني املتخاصمني يسوها التأثير القوي 
يبيع صديقه، والقريب قريبة، واألخ  النفوس، إلى حد يجعل الصديق  للمال على 

أخاه من أجل املال.

2 – االبتزاز االلكتروني: وظهر بعد تعدد وتنوع وسائل االتصال من االنترنت، 
اجلواالت احلديثة بأنواعها املختلفة التي ميكن من خاللها تسجيل الصوت والصورة. 
الفتيات بإرسال الصور عبر املاسنجر، أو  البعض وخاصة  املثال: تهاون  على سبيل 
عبر البريد االلكتروني، أو حفظ الصور في ذاكرة اجلوال وعدم إزالتها عند بيع اجلهاز 

إزالة تامة، فيلجأ املبتز حني ميلك الصور إلى الضغط على الطرف اآلخر وابتزازه.

أشياء  بطلب  املبتز  املجرم  يقوم  حينما  وذلك  اجلنسي:  األخالقي  االبتزاز   –  3
جنسية.

4 – االبتزاز العاطفي: ويعرف بأنه: »موقف أو كالم يأخذه شخص ما ليسبب 
لآلخر إحساسًا باخلجل أو اخلطأ، أو ليحمله مسؤولية هو أ ساسًا ال يحملها. وغالبا ما 
يستخدم االبتزاز العاطفي لتحقيق سيطرة عاطفية ونفسية على اآلخرين وجلعل اآلخر 

يشعر بأنه مدين أو مذنب في حق الشخص الذي يبتزه« )العنزي،2: 2010م(.

ويعتبر االبتزاز العاطفي شكل قوي من أشكال االستغالل، ويقوم فيه األشخاص 
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القريبون منا بالتهديد )سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة( بأنهم سوف يعاقبوننا إذا لم 
نفعل ما يريدونه منا، وتوضح العبارة التالية؛ هذا التهديد: إذا لم تفعل ما أريده منك 
فإنك سوف تعاني، وقد يهدد املبتز اإلجرامي باستخدام ما يعرفه عن ماضي الشخص 
أسرار،  من  يعرفه  ما  إلخفاء  النقود  بعض  على  باحلصول  يقوم  أو  سمعته  تدمير  في 
تقديرنا  يعرفون مدى  العاطفيني  املبتزين  منا ألن  قريبًا  العاطفي  االبتزاز  تأثير  ويكون 

لعالقتنا معهم، كما أنهم في الغالب يعرفون أسرارنا الدقيقة )فوروارد:2002م(.

وهذا النوع األخير »االبتزاز العاطفي« هو الذي سنركز عليه في تناولنا ملوضوع 
»ابتزاز الفتيات« فالفتاة تأمل من خالل إقامة عالقة مع الشاب احلصول على »احلب« 
الفتاة منه لذلك يقوم بتهديدها وابتزازها بأنه سوف مينعها  وهو يدرك غالبًا ما تريده 
هذا احلب أو يقلل منه إذا لم تذعن لرغباته فإن استجابت له وصدقته فهي بذلك متنحه 

الفرصة لكي يتحكم في قراراتها وسلوكياتها.

والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا،ملاذا تقع الفتاة في هذه املشكلة،مبعنى آخر ملاذا 
تقع ضحية في يد من يبتزها،وتقدم تنازالت كثيرة يجعلها تفقد احترام لذاتها.
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األسباب اليت تؤدي إىل ابتزاز الفتيات

من  البد  االبتزاز  في  الفتيات  وقــوع  إلى  تــؤدي  التي  األسباب  في  اخلــوض  قبل 
املجتمع  في  حجمها  تعكس  دقيقة  إحصاءات  توفر  عدم  من  بالرغم  أنه  هنا  اإلشــارة 
أنه في اآلونة األخيرة كثر التحدث والكتابة عنها في اجلرائد واملجالت ووسائل  إال 
اإلعالم األخرى كالتلفاز واملذياع هذا فضال عن تأثيرها على عدد كبير وقطاع عريض 
من الناس في املجتمع وبالطبع يصعب حتديد هذا العدد وبذلك ميكن القول هنا أنها 
أصبحت متثل مشكلة اجتماعية البد من تضافر اجلهود املجتمعية للوقاية منها بالبحث 

عن أسبابها ومن ثم إيجاد احللول املناسبة لها.

نستند في ذلك  لم  املشكلة  تلك  إلى  املؤدية  استعراضنا لألسباب  هنا في  ونحن 
التي  على دراسة اجتماعية ميدانية أجريناها، إمنا اعتمدنا على األدبيات االجتماعية 
التي مت إجراؤها مع ذوي  املناقشات واحلوارات  بالدراسة والتحليل، وعلى  تناولتها 

اخلبرة في املجال االجتماعي والنفسي عبر وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة.

وفيما يلي عرض موجز ألهم تلك األسباب:

1 – الفراغ العاطفي: 

الفتاة  قيام  إلى  تــؤدي  التي  األسباب  كأحد  العاطفي  الفراغ  عن  نسمع  ما  كثير 
بالبحث عن إشباع لتلك العاطفة خارج محيط األسرة مما يوقعها في مشاكل كثيرة.

فما هو الفراغ العاطفي.

الفراغ العاطفي هو تلك الفجوة التي يشعر بها الفرد عندما ال يجد من يفيض عليه 
حنان ومشاعر حتسسه بأهميته وقيمته الذاتية، وفي املقابل عندما يتلفت ملن حوله وال 
له مبا في داخله من حب وعواطف طيبة،سواء من حنان األمومة،  يجد من يفضي 

األبوة، األخوة، أو الصداقة وغيرها.
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الفراغ  من  يعانون  والفتيات  الشباب  من  الكثير  أن  نقول  عندما  هنا  نبالغ  وال 
مشاعر  إظهار  على  فيها  نعتد  لم  التي  تربيتنا  طبيعة  إلى  أسبابه  أهم  وتعود  العاطفي 
احلب واحلنان لألبناء. وللوالدين دور أساسي في هذا املوضوع، فإذا ما أشبع االبن/ 
االبنة بالكالم الطيب وعبارات احلنان والتشجيع فهذا يساعد بشكل كبير على االكتفاء 
الداخلي وعدم شعورهم بالفراغ أو الضياع لوجود من يسندهم ويغمرهم بحنانه وحبه 

وعواطفه احمُلبة.

توفير  األولــى على  بالدرجة  ركــزوا  قد  األولــى  بالدرجة  اآلبــاء  أن  املشاهد  لكن 
متطلبات احلياة املادية ألبنائهم ناسني أو متناسني أنه قد يستغني الشباب عن حاجاتهم 
املادية في حني يتشبثون بكل ما هو معنوي متعلق باألحاسيس من حب وحنان وعطف 

أسري يشدهم إلى مجتمعهم املصغر األسرة )هميسة، 1 – 2010:2م(.

مع  األسر  بعض  تعامل  في  واجلفوة  القسوة  أيضا  العاطفي  الفراغ  أسباب  ومن 
تبالغ بعض األسر في  األبناء ذكورًا وإناثًا والتحجير عليهم في أضيق احلدود. وقد 
الفتاة  ولتحس  عكسية،  النتيجة  بذلك  لتكون  حمايتها،  بحجة  اإلنــاث  مع  قسوتها 
العالم  في  عنها  فتبحث  بينهم،  األلفة  انعدام  مع  أسرتها  داخل  عاطفي  بفراغ  بعدها 
بل كل همها ملء  الشرعية،  وللحدود  الوخيمة  للعواقب  تكترث  أن  دون  اخلارجي 

الفراغ الذي تشعر به.

2 – إساءة استخدام وسائل التقنية احلديثة: 

حيث تعددت وتنوعت وسائل االتصال من الشبكة العنكبوتية، ودخول أجيال 
أو  الكاميرات واجلواالت احلديثة لألسواق والتي أصبحت دون حسيب  جديدة من 
احلب  مسلسالت  من  الفضائية  القنوات  تعرضه  ما  إلى  إضافة  الوالدين.  من  رقيب 
تسمع  أن  فما  عاطفية،  زاويــة  من  حولها  من  للعالم  تنظر  الفتاة  جتعل  الذي  والغرام 
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عبارات الغزل واحلب من شاب عبر اجلوال أو املاسنجر حتى تتحرك عواطفها وتنساب 
ورائها مما يوقعها في مشاكل كثيرة.

ويرى موريس دنس »أن اإلناث تنجذب إلى احلب مبكرًا، وإن عاطفة احلب لدى 
اإلناث هي أخصب مما لدى الذكور بكثير،كما أن اإلناث يرغنب في أن يكن محور 
مرحلة  في  خاصة  اإلنــاث  فإن  الوقت  ذات  وفي  العكس.  وليس  احلب  في  اجلــذب 
إلى  شديد  عاطفي  ومبيل  والصدق  اإلخــالص  من  عالية  بدرجات  يتمتعن  املراهقة 
التضحية من أجل من يحبنب، وإن اخلطر الذي يكمن هنا هو تغلب الشعور العاطفي 
على املنطق والتفكير السليم« )موقع الفتاة واملراهقة،السلوك والنزعات:2009م(.

3 – التذليل الزائد للفتيات من األسرة: 

مغامرات  عن  والبحث  الرتيبة  حياتها  عن  بعيدة  لإلثارة  تطلع  دائمًا  يجعلها  مما 
خارج املنزل ومن ضمن هذه املغامرات اخلروج مع شاب مما يجعلها تقع فريسة بني 

يديه.

4 – صديقات السوء: 

تتهالك الفتاة وخاصة في مرحلة املراهقة بشكل عام على الصداقة والصديقات 
تعويضًا لقلة خروجها من البيت، وحتب املراهقة أن حتتفظ بعالقة نقية مع من هم في 

مثل سنها، وتكون هذه النزعة لديها قوية وميكن أن نسميها مرحلة الصداقة.

إن الصداقات احلميمة املتميزة بإخالص تبرز بشكل جتعلها قادرة على التضحية 
املراهقة والديها وتستمر هذه  الفتاة  تتجاهل  الصديقات  من أجلها،وأحيانًا من أجل 

احلالة لديها إلى أن تتراكم عندها التجارب واالنتكاسات.

أوضاعها  كل  جلعل  تسعى  فإنها  احلميمة  الصداقة  بعالقة  االحتفاظ  أجل  ومن 
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وسلوكياتها مطابقة ملا تريده الصديقة، إنها تعمل معها في فريق واحد تطيع أوامرها 
بطريقة عمياء، وقد ال تتورع عن أعمال غير سليمة قد تؤدي إلى حتطيم املراهقة ألنها 
تتأثر باملصطلحات واأللقاب اجلديدة بشدة،وهذه إحدى العلل التي يجب أن تراقب 
وأن يتدخل الوالدين حلسمها بشدة.لذا ال بد من مراقبة املراهقة والتيقن في أخالق 

الصديقة وسيرة أهلها )العلواني، 134 – 136: 2003م(.

مشكلة  في  الفتيات  وقــوع  إلــى  تــؤدي  التي  األسباب  لبعض  استعراضنا  وبعد 
املشكلة  مجابهة  مجال  في  الــوزارة  به  تقوم  الذي  الــدور  عرض  إلى  ننتقل  االبتزاز، 

وعالجها.
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دور وزارة التربية والتعليم يف جماهبة االبتزاز وعالجه

تسهم وزارة التربية والتعليم بنصيب كبير في بناء فكر الطلبة وإعدادهم ملواجهة 
احلياة بكافة أصنافها وضروبها. حيث أن دورها ال يقتصر فقط على العملية التعليمية 
ونقل املعارف واملعلومات للطالبات. إمنا ميتد دورها إلى عملية التربية مبا تشمله من 
تربية نفسية، اجتماعية، أخالقية، جسمية، وتتم تلك العملية إما بطريقة مباشرة من 
خالل املناهج الدراسية أو بطريقة غير مباشرة من خالل األنشطة غير املنهجية والبرامج 
اإلرشادية املنوعة واحملاضرات والندوات التي يتم تنفيذها في رحاب املدرسة. وهي 
من خالل قيامها بدورها التربوي تعمل على حماية ووقاية الفتيات في كافة املراحل 
التعليمية من الوقوع في املشكالت السلوكية واألخالقية ومنها مشكلة االبتزاز أي كان 

نوعه.

وميكن إيجاز الدور الذي تقوم به الوزارة في مواجهة االبتزاز وعالجه في اآلتي:

– إرشاد الطالبة في مرحلة املراهقة بالتغيرات اجلسمية التي متر بها وما تتركه   1
تقبلها واستيعابها والتأقلم معها ومن أهداف  لها  يتم  انعكاسات حتى  نفسها من  في 
هذه العملية اإلرشادية حماية املراهقة من مشاكل البلوغ اجلسدية والنفسية واجلنسية 
وإفساح املجال أمامها لتعيش مراهقتها عن طريق تعزيز قيم الشرف واحلب والصداقة 
واحترام ذاتها ومسؤوليتها عن نفسها من أجل جتنب التغرير واإلغواء، وغالبا ما تتخذ 

تلك التوعية أسلوب التفهم والتبصير وليس أسلوب الوعظ والنصح.

ويتم تنفيذ تلك البرامج اإلرشادية لطالبات الصفوف العليا في املرحلة االبتدائية 
»الصف اخلامس والسادس« والطالبات في املرحلة املتوسطة ألن بلوغ الفتيات غالبا ما 

يكون في تلك املراحل.
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ومن أمثلة البرامج اإلرشادية املنفذة في امليدان:

برنامج احلماية الشخصية للطالبات في املرحلة االبتدائية ويهدف إلى توعية   •
الطالبة كيفية حماية نفسها من أشكال اإليذاء الذي ميكن أن تتعرض له، إضافة إلى 

توعيتها بأنواع االبتزاز الذي ميكن أن يستخدمه اآلخرين لتحقيق أهدافهم.

• برنامج الفراغ العاطفي للطالبات في املرحلتني املتوسطة والثانوية ويتضمن إعداد 
خطة وقائية وعالجية ملعاجلة جذور مشكلة الفراغ العاطفي لدى الطالبة انطالقًا من أهمية 
األدوار وتعاضد اجلهود بني املؤسسة التعليمية واألسرة نحو استثمار بشري سوي وتوفير 
مناخ مالئم يسهم في الرعاية اإلرشادية املناسبة للطالبة وتنمية شخصيتها من جميع النواحي 
توفقها  لتحقيق   ً وعالجا   ً ووقاية  إمناء  والصحية  والدينية  والتربوية  واالجتماعية  النفسية 
ذاتها  تفهم  لكي  مساعدتها  إلى  تهدف  منظمة  مخططة  بطريقة  عواطفها  وإشباع  النفسي 

وتعرف قدراتها وتنمي إمكانياتها لتصل إلى أعلى درجات التوافق النفسي واالجتماعي.

اجلــواالت،  من  احلديثة  التقنية  مع  التعامل  كيفية  الطالبات  وإرشــاد  – توجيه   2
التي  امللتوية  باألساليب  تبصيرهن  مــع  لها.  السيئ  االســتــخــدام  وعــدم  االنــتــرنــت 
عن  سواء  واستعطاف  وغرام  حب  كلمات  من  بالفتيات  لإليقاع  الشباب  يستخدمها 
طريق اجلوال، أو احملادثة عبر االنترنت، مع حتذيرهن من وضع صورهن الشخصية 
اختراق  لسهولة  املاسنجر  أو  االلكتروني  البريد  عبر  إرسالها  أو  اجلواالت  ذاكرة  في 

البعض لها ومن ثم استخدامها في عملية ابتزازهن. 

أو  الدراسية  احلصص  خــالل  من  أمــا  مستمرة  بصورة  التبصير  عملية  وتكون 
عملية  في  الطالبات  إشراك  مع  النشاط  حصص  في  مفتوحة  ندوات  عقد  خالل  من 
التنظيم، وإدارة احلوار والنقاش في الندوة، مع استضافة مستشارة نفسية أو اجتماعية 

أو داعية في تلك الندوات.
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في  واإلرشــاد  التوجيه  تابعة إلدارات  اإلرشادية  للخدمات  – إنشاء وحدات   3
املناطق واحملافظات، وتضم نخبة من األخصائيات االجتماعيات والنفسيات هدفها 
مساعدة الطالبات في حل مشاكلهن النفسية واالجتماعية وتقدمي اخلدمات اإلرشادية 
لهن وأسرهن بسرية تامة، مع توفير خدمة الهاتف اإلرشادي ملن ترغب في االتصال 
الوحدات  تلك  وتعمل  حللها  واجتماعية  نفسية  استشارة  وطلب  مشكلتها  لعرض 
األقل  على  يومني  الــوحــدة  في  تواجدها  يتم  أمكن  إن  نفسية«  »بطبيبة  باالستعانة 

لالستفادة منها في االستشارات النفسية.

4 – فتح املراكز الصيفية للطالبات في اإلجازة الصيفية، ليتمكن من شغل أوقات 
الفراغ في ممارسة أنشطة نافعة، وامتصاص الطاقة الذهنية في البعد عن التفكير اخلاطئ 
وامتصاص الطاقة اجلسدية في البعد عن األمراض إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات 
املهارات احلياتية والتفكير قبل اإلقدام على أي خطوة جديدة  إلى تكسبهم  التدريبية 
مثل: مهارات التفكير االيجابي ، كيفية مواجهة املشكالت التي يتعرضن لها، مهارة 

اتخاذ القرارات، فن احلوار مع اآلخرين، مهارات اإلصغاء واالستماع.

احتواء  على  ــادرات  ق ــدارس  امل في  متخصصات  طالبات  مرشدات  توفير   –  5
الطالبات وفهمهن وتقدمي املساعدة لهن بسرية بالتعاون مع األسرة إن أمكن خاصة في 

حالة وقوعهن ضحايا لالبتزاز من الشباب.

6 – تشكيل جلنة مكافحة ابتزاز الفتيات بقرار من مدير عام التربية والتعليم مبنطقة 
اإلحساء، ويأتي هذا القرار استنادًا لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن 
عبد العزيز حفظه الله بتكليف اجلهات املعنية بدراسة مشكلة ابتزاز الفتيات وتكوين جلنة 
تعنى بهذا املوضوع، وذلك ملا لوحظ مؤخرًا من تنامي هذه املشكلة في املجتمع من قبل 
ضعاف النفوس باستغالل أخطاء رمبا تقع فيها الفتاة بحسن نية مما يجرها إلى مشكالت 

وعواقب وخيمة نتيجة للخوف واجلهل. واشتملت هذه اللجنة على عدة مهام هي: 
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• التوعية من خالل عمل لقاءات حوارية مع الطالبات وأولياء األمور للوقوف 
على املشكلة وتشخيصها وإيجاد احللول املقترحة. باإلضافة إلى الرسائل اإلعالمية 

بوسائلها املختلفة املطبوعة واملرئية واملسموعة.

العالقة  تنفذها اإلدارات ذات  املجال والتي  التوعوية في هذا  البرامج  متابعة   •
مثل: )التوعية اإلسالمية – التوجيه واإلرشاد – نشاط الطالبات – التدريب التربوي 

التربوي(. – اإلعالم  التربوي  – اإلشراف 

األوقــاف  )إدارة  مثل:  التوعية  عملية  في  للمساندة  األخــرى  اجلهات  حث   •
واملساجد والدعوة واإلرشاد من خالل خطب اجلمعة وغيرها من وسائل التوجيه(.

أو  واالستفسار  لالستشارة  كانت  سواء  ترد  أن  ميكن  التي  احلــاالت  استقبال   •
لطلب الدعم واملساندة من خالل عمل دراسة حالة واقتراح احللول املمكنة للجهات 

التي ميكن أن تسهم باحلل.

وعماًل مببدأ املبادرة وحب االنضمام شخصيًا إلى مثل هذا العمل احليوي الهام دعا 
امللحم منسوبات إدارته ممن لديهن الرغبة الشخصية في اإلسهام في تخفيف حدة هذه 
املشكلة وآثارها الضارة واملؤثرة على مستقبل الطالبة في كثير من احلاالت، ولديهن 
االستعداد للعطاء والبذل واحلماس واالهتمام املستمر بعيدًا عن احلوافز وابتغاء وجه الله 
ومتثل روح املواطنة الصاحلة في نفع بنات البلد وأمهات املستقبل وحمايتهن من األخطار 
العام. املدير  سعادة  مكتب  مدير  إلى  اإللكتروني  بالبريد  أسمائهن  رفع  إلى   دعاهّن 
واجلدير بالذكر أن هذه اللجنة تعتبر جلنة دائمة ترتبط مباشرة باملدير العام وموقعها هو 

موقع الرئيسة التنفيذية )منتديات تطوير التعليمية:2009م(.

غير  التشعبي  االرتباط  مرجع  خطأ!  صح  )بنات  تدشني  مت  1431هـــ  عام  وفي 
صالح.)صالح:1431هـ(.
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اليوم  األمــهــات،  مجالس  مثل  ــدارس  امل في  تقام  التي  املناسبات  استثمار   –  7
التهيئة اإلرشادية للطالبات في دعوة  العام، أسبوع  املفتوح، احلفالت اخلتامية نهاية 

األمهات وفتح احلوار معهن في املوضوعات اآلتية:

املراهقة  مرحلة  في  خاصة  النفسية  الفتيات  حلاجات  الوالدين  إشباع  أهمية   •
لهن.مع  النفسي  الــتــوازن  حتقيق  أجــل  من  والتقبل  واحلنان  للحب  احلاجة  السيما 

االقتراب منهن عاطفيًا والتعبير لهن بال خجل عن حنانهم وحبهم.

• تفهم الوالدين خلصائص املراهقة والتغيرات اجلسمية والنفسية واالنفعالية التي متر 
بها الفتاة في تلك املرحلة ومساعدتها على التكيف مع تلك املرحلة مع احلرص على توفير 

بيئة أسرية مستقرة خالية من األزمات النفسية واالنفعالية التي جتنبهن الصراع والقلق.

• توجيه الفتاة الختيار الصديقة الصاحلة وإتاحة الفرصة لها لتبادل الزيارات مع 
صديقاتها ألهمية تلك العالقة االجتماعية في حياتها في تلك املرحلة.

في  والعنف  القسوة  استخدام  وعدم  الفتيات  مع  احلوار  أسلوب  إتباع  أهمية   •
التعامل معهن،وفتح املجال لهن للبوح بأفكارهن ومناقشتهن فيها مع إتاحة الفرصة 

لهن لالعتراف بأخطائهن قبل استفحالها.

بينهم  املساواة  الذكور واإلنــاث واحلرص على  بني  املعاملة  في  التفرقة  جتنب   •
في األمور املادية واملعنوية،وعدم السماح لألخوة بالسيطرة والقسوة في التعامل مع 

أخواتهن بالشكل الذي يولد لديهن الشعور بالدونية والنبذ االجتماعي من أسرهن.

• ضرورة شغل أوقات فراغ الفتيات مبا ينفعهن،وتدريبهن على أعمال املنزل من 
تنظيف، وطهي وعدم االتكال على اخلادمة في أبسط األعمال، مع أهمية اصطحابهن 
في الزيارات االجتماعية لألقارب واألصدقاء لتجنب بقاءهن مبفردهن في املنزل دون 

رقابة خاصة مع توفر وسائل االتصال املتعددة من جواالت،انترنت،فضائيات.
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ولكن  عليها  التجسس  ذلك  يعني  وال  للفتاة،  اخلفية  املراقبة  بأهمية  التبصير   •
االطمئنان على سالمة سلوكها نظرا الشتراك جهات عدة في عملية التنشئة االجتماعية 
األبناء  بفتح جواالت  أو األم  قيام األب  مانع من  املثال: ال  مع األسرة. على سبيل 
بني احلني واآلخر لتصفح ما يحويه من رسائل وصور ويكون ذلك بوجود األبناء مع 

إشعارهم بحبهم وثقتهم بهم.

• مشاورة الفتاة في سن الزواج ألن ذلك مما أقر به ديننا احلنيف.
قدر  إبعادهم  مع  وغيابهم.  بحضورهم  لألبناء  الدعاء  من  باإلكثار  التوجيه   •
وتصفح  التلفاز،  ملشاهدة  أوقات  بتحديد  والعاطفية  اجلنسية  املثيرات  عن  املستطاع 

االنترنت، وغرس املراقبة الذاتية ألنفسهم وتقوى الله بالسر والعلن.

االجتماعية  الدراسات  إجــراء  في  اجلامعات  مع  ــوزارة  ال وتعاون  مشاركة   –  8
امليدانية التي تخدم الطالبات وتتلمس مشكالتهن، على سبيل املثال الشراكة مع جامعة 
األميرة نورة في دراسة ميدانية بعنوان أهم املشاكل السلوكية للطالبات في املرحلتني 

املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض.
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املراجع:

القريبون منك  الناس  يستخدم  العاطفي،عندما  فوروارد، سوزان)االبتزاز   - 1
اخلوف،واإللزام،والشعور بالذنب ليبتزوك( مكتبة جرير،الطبعة األولى:2002م.

البشاير  دار  شركة  احللوال(  هذه  املراهقة  ابنتي  العلواني،نشوة)مشكالت   -  2
اإلسالمية،الطبعة األولى، بيروت:2003م

3 - رجب،رضا)الفساد االبتزازي(صحيفة تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة 
والطباعة والنشر،حماة: 2010م

www.alwehda.gov.syl 

4- العنزي،خالد العسكر)االبتزاز( صحيفة االخبارية االلكترونية:2010م

www.klbl.com 

5-الفراغ العاطفي معناه -أسبابه – وعالجه:2009م

www.lakii.com 

6 -  الفتاة واملراهقة....السلوك والنزعات:2009م

www.maharate.org 

7- اخلليوي،فوزية منيع)الفتاة بني مطرقة االبتزاز وسندان احلرمان جتربتي:في 
جلنة حماية الفتيات من االبتزاز مع الهيئة( صيد الفوائد

www.saaid.net 

8 - فتيات تعرضن لالبتزاز،نصيحة جلميع الفتيات،منتديات عالم املرأة:2010م

www.forum.mr66.com 
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األحساء،منتديات  في  البنات  تعليم  إدارة  في  الفتيات  ابتزاز  مكافحة  9 - جلنة 
تطوير التعليمية:2009م

www.forum.net.edu.sa 

10 - تعليم البنات باإلحساء يدشن موقع )بنات صح(:1431هـ

www.age.gov.sa 

 





اجللسة الرابعة 4

املشكلة عامليًا وحمليًا
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رئيس اجللسة

التعليقات

املشاركون

األستاذ الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم العجاجي.    
عميد كلية التربية.      

األستاذ أحمد بن عبد الرحمن الصويان.

رئيس رابطة الصحافة اإلسالمية العاملية.    
*        *        *             

الدكتور محمد سامي حسني دسوقي.

رئيس محكمة استئناف مبحكمة استئناف القاهرة.    

الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد. 
املشرفة العامة على مؤسسة وموقع آسية اإللكتروني.    





ثورة املعلومات 
وانعكاساهتا على 

الواقع العملي

الدكتور/ محمد سامي حسني دسوقي

رئيس محكمة استئناف مبحكمة استئناف القاهرة

4
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سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

محمد سامي حسني دسوقي. االسم
دكتوراه. املؤهل العلمي
رئيس محكمة استئناف مبحكمة استئناف القاهرة. العمل احلالي

m_s_dessouky@yahoo.com البريد اإللكتروني

ثانيًا: اخلبرات العملية:

• مستشارا بقصر العدل بدولة الكويت ملدة ستة سنوات منذ عام 2003م.
والتجارية  املدنية  الدائرة  وتــرأس  الكويت  بدولة  األولــى  الدرجة  من  قاضيا   •

األولى باحملكمة الكلية بدولة الكويت فـي 2006/11/1م.

• مستشارا مبحكمة االستئناف العالي بجمهورية مصر العربية على سبيل التذكار 
لكونه معارًا خارج البالد فـي 2006/7/11م. 

• نائبا لرئيس محكمة االستئناف مبحكمة استئناف القاهرة فـي 2008/8/22م. 
• رئيسا حملكمة االستئناف مبحكمة استئناف القاهرة فـي 2010/7/22م وال 

يزال يشغل هذه الوظيفة حتى اآلن.

العديد من اجلامعات املصرية  للقانون لدى  التدريس أستاذا زائرا غير متفرغ   •
واجلامعات اخلاصة لطلبة كليات احلقوق بها وذلك لطالب السنة النهائية بكلية احلقوق 

ملواد القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وقانون املرافعات املدنية والتجارية.

واملنظمة  واخلــاص«  العام  القطاع  بني  »الشراكة  حول  إقليمية  تدريبية  دورة  فـي  شارك   •
 .)IDLO( بإشراف معهد الكويت للدراسات القضائية واملنظمة الدولية لقانون التنمية اإليطالية
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لقد شهد العالم في النصف الثاني من القرن العشرين تطورًا علميًا هائاًل في كافة 
 ومختلف املجاالت، فمن الصعود إلى القمر والكواكب األخرى إلى نقل الدم إلى 
زرع األعضاء البشرية إلى أطفال األنابيب إلى التحكم في اجلينات الوراثية إلى ظهور 
احلاسب اآللي وما تبعه من ثورة معلوماتية. وال يستطيع أحد أن ميارى في املزايا والفوائد 
بتقنية املعاجلة اآللية للمعلومات إذ ترك احلاسب اآللي بصمات واضحة في   اخلاصة 

حياتنا احلديثة.

وإن كان لكل عصر سماته والتي متيزه من غيره من العصور فمما ال شك فيه أن 
سمة عصرنا احلالي هي نظم املعاجلة اآللية للمعلومات وال بد أن يعكس العصر سماته 

على كل من يعيش فيه مبا فيهم رجال القانون.

مبا  كبير  بقدر  معنى  فقيهًا  أو  قاضيًا  أم  كــان  مشرعًا  القانون  رجــل  أن  شك  فال 
يستجد في احلياة من مستحدثات خاصة عندما ميثل هذا اجلديد ظاهرة تتصل بأفراد 
املجتمع اتصااًل وثيقًا تؤثر على سلوكهم وأفعالهم وتصرفاتهم. بل ميتد تأثيرها إلى 

مقدمة
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خصوصياتهم وتلك أمور ينظمها القانون، ويتعني عليه أن يالحق ما يستجد منها، 
وما يطرأ عليها من تطور وذلك ملواجهة ما قد يصيبها من ضرر أو خطر تكون هذه 

املستجدات سببًا فيه أو محاًل له.

املعلوماتي »La criminalité informatique« أحد األوجه  ويعد اإلجرام 
املقصود  وليس  واإلدارة  األعمال  مجال  في  التقنية  هذه  على  املؤثر  للتعدي  العديدة 
به مجرد مشكلة نظرية بحتة في مجتمع مستقبلي حتكمه املعلوماتية...... بل إن 
ما  الفقهاء. وأيا  الكثير من  مادية تشغل ذهن  املعلوماتي هو حقيقة إجرامية  اإلجرام 
كان فإنه ينبغي أن تقاوم في احلال أي موقف عدائي جتاه ثورة صحيحة في مجال تقنية 

املعاجلة اآللية للمعلومات والتي لها بال شك فوائدها العظيمة.

املعلوماتية والتي أصبحت بال شك  وترجع اإلرهاصات األولى لظاهرة اجلرمية 
محاًل ألبحاث أكثر تفصياًل في اآلونة األخيرة عندما طرحت الصحف والكتب العلمية 
على بساط البحث البيانات األولية التي تتناول ما يطلق عليه »إجرام تقنية املعلومات« 
البيانات في غالبيتها التالعب باحلاسب اآللي وتعطيله والتجسس عليه  وتعالج هذه 
واالستعمال غير املشروع له والتعرض حلرمة احلياة اخلاصة وتداول البيانات وااللتقاط 

غير املشروع لها والتصنت عليها واستعمالها في أغراض غير مسموح بها.

ومن هنا جاءت الظاهرة اإلجرامية املستحدثة للغش املعلوماتي والتي أصبحت 
من قبيل احلقيقة والتي بدت وشهدت ميالدها الواليات املتحدة األمريكية في أواخر 

الستينات ثم غزت بعد ذلك إلى أوروبا.

مستحدثة  إجرامية  لظاهرة  محدد  تعريف  وضع  بإمكان  الصعوبة  من  أنه  ويبدو 
خوفا من حصرها في نطاق ضيق ميكن أن يضر بها.

أي  تشمل  املعلوماتية  اجلرمية  أن   Tredmann الفرنسي  القانون  رجل  ويــرى 
جرمية تقع على األشخاص واألموال مرتبطة باستخدام املعاجلة اآللية للمعلومات.
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كما يتبنى اخلبير األمريكي Parkeer مفهومًا واسعًا للجرمية املعلوماتية كي يحيط 
املعلومات. فهي من وجهة  استعمال واستخدام نظم  التعسف في مجال  أنواع  بكل 

نظره: 

»كل فعل إجرامي متعمد أيًا كانت صلته باملعلوماتية نشأ عنه خسارة سواء كانت 
مادية أو معنوية تلحق باملجني عليه أو كسب يحققه الفاعل«.

وتعد كل أفعال الغش وااللتقاط غير املشروع وسرقة املعلومات والتصنت على 
املعلومات واستخدامها في أغراض غير مسموح بها هي املجال اخلصب لظاهرة الغش 
املعلوماتي واجلرائم اإللكترونية وتتنوع أمناط كل منها بدرجة كبيرة حيث ترتكب في 

صور عديدة منها جرائم النصب والسرقة واالبتزاز واالختالس لألموال.

ويثير تطبيق النصوص اجلنائية التقليدية على ظاهرة اجلرمية املعلوماتية اإللكترونية 
 مشاكل عديدة ويأتي في مقدمتها مسألة اإلثبات حيث يصعب في كثير من األحيان 
العثور على أثر مادي للجرمية املعلوماتية. بل أن املشكلة األكثر تعقيدًا وجسامة تنبع من 
أن غالبية النصوص اجلنائية قد وضعت في مرحلة سابقة على تطور الغش املعلوماتي 
من  ضاعفت  والتي  ودعائمها  املعرفة  مجال  في  واســع  نطاق  وعلى  يتمركز  والــذي 

أساليب ارتكاب اجلرمية.

اجلرائم  على  اجلنائية  األوصــاف  بتطبيق  املرتبطة  القانونية  املشاكل  تبدو  وهكذا 
املعلوماتية واإللكترونية من زاويتني.

على  للتعدي  املستحدثة  الوسائل  من  العديد  قدم  اآللــي  احلاسب  أن  أولهما: 
األشخاص واألموال.

إال  حمايتها  ميكن  ال  مستحدثة  قيم  ميالد  عنها  متخض  املعلوماتية  أن  ثانيهما: 
بنصوص جنائية خاصة.
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والتغيير  احملدود  غير  اآللية  احلاسبات  شبكات  انتشار  سرعة  أن  عن  فضاًل  هذا 
باإلمكان  وصــار  املعلومات  حركة  سهولة  إلى  أدى  املجال  هذا  في  املتعاظم  التقني 
ارتكاب جرائم عن طريق حاسب آلي موجود في دولة معينة بينما تتحقق نتيجة ذلك 

الفعل اإلجرامي في دولة أخرى.

العابرة  اجلرائم  من  جديدًا  شكاًل  أصبحت  واملعلوماتية  اإللكترونية  فاجلرمية 
للحدود الوطنية أو اإلقليمية أو القارية. 

لقد أصبح العالم يتحدث عن شبكة اتصاالت عاملية ال تكتفي بنقل املواد املرسلة 
أو استقبالها وإمنا انتقال اإلنسان بكافة حواسه دون أن يبرح مكانه من طرفي األرض 
إلى الطرف األخر ليتصل ويتفاعل مع نظيره من هذا الطرف األقصى، فأصبح صيحة 
كنتيجة  القريب  للمستقبل  بالنسبة  التخاطب  لغة  فهو  اجلديدة.  العالم  ولغة  العصر 
حتمية وطبيعية ملنطق التطور. وهو مجتمع جديد يكل املقاييس فرض نفسه على كافة 
مناحي حياتنا االجتماعية واالقتصادية والثقافية. ومعه بدأ بزوغ عصر جديد هو عصر 

مجتمع املعلومات الكوني أو عصر املعلومات. 

املعرفة  قوامها  هي  التي  املعلومات«  تكنولوجيا  »ثــورة  اجلــديــدة  الــثــورة  وهــذه 
واملعلومات التي أصبحت أساسا للتنمية البشرية. 

وهذا االنفجار املعلوماتي الذي نشهده اآلن ما هو إال ثمرة املزاوجة بني تكنولوجيا 
 Tele االتصاالت وتكنولوجيا احلاسب اآللي مما أدى إلى ميالد علم جديد هو علم
 TELE بعد  عن  اتصال  لكلمة  األول  املقطع  من  مركب  مصطلح  وهو   matique
 INFORMATIQUE – واملقطع الثاني من كلمة   COMMUNICATION

وهو يعنى بذلك اتصال املعلوماتية عن بعد. 
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العوامل الفاعلة في انتشار اجلرائم األخالقية عبر االنترنت:

1 – التطورات العلمية. 

2 – التحوالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعاملية. 

:»HACKERS« وتتبلور السمات العامة ملرتكبي ومجرمي اإلنترنت

1 – السن املتوسط العمري 25 سنة ومرتكبي اجلرائم االلكترونية من سن 18 – 
45 سنة. 

– املعرفة والقدرة الفنية الهائلة، إذ أن معظم مرتكبي هذه اجلرائم من الطبقة   2
املتعلمة وأصحاب التخصصات والذي يغريهم شعورهم باألمان نتيجة الثقة الزائدة 

بالنفس. 

3 – احلرص الشديد وخشية الضبط وافتضاح األمر. 

4 – ارتفاع مستوى الذكاء. 

5 – احلرفية الفنية العالية. 

6 – تخفى مرتكب هذه النوعية من اجلرائم عبر دروب اإلنترنت بحيث ميكن أن 
يختفوا حتت قناع فني يظهرهم من دولة إلى أخرى. 

التعدي بالوسائل املعلوماتية  ومن هنا فإن احلديث عن حماية احلياة اخلاصة من 
احلديثة يقتضى البحث في النصوص التقليدية التي تبحث وتكفل هذه احلماية في ظل 

عدم وجود قانون عقابي متكامل ملواجهة هذه اجلرائم.
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وفيما يلي سوف نعرض للمحاور األساسية ملوضوع احملاضرة:

احملور األول: 

التعريف القانوني جلرمية االبتزاز في األنظمة القانونية املختلفة.

احملور الثاين: 

األحكام اجلنائية الصادرة من احملاكم اإلقليمية والدولية واملتعلقة بجرمية االبتزاز 
املرتكبة عبر الوسائل اإللكترونية واإلنترنت. 

احملور الثالث: 

النصوص القانونية التي حتكم جرائم التعدي على حرمة احلياة اخلاصة في التشريع 
املصري. وجرمية إفشاء األسرار اخلاصة املتحصلة عن اجلرائم اإللكترونية واستعمالها 
الكتمان  للكافة وخروجها من حيز  عليها وإعالنها  اإلطالع  املشروع عن طريق  غير 
للضغط  ألصحابها  واالبتزاز  التهديد  بقصد  وذلك  أصحابها  رضاء  وبدون  والسرية 
عليهم ابتغاء قيامهم بعمل معني أو االمتناع عنه أو أن يكون من شأن اقتران فعل إفشاء 

األسرار باالعتداء على الشرف أو االعتبار أو حرمة احلياة اخلاصة للفرد.

احملور الرابع: 

في  التعرض  يتم  املصري. وسوف  القانون  في  االبتزاز  القانونية جلرمية  األركان 
العام  اجلنائي  والقصد  للجرمية  املكون  املعنوي  والركن  املادي  الركن  إلى  احملور  هذا 
السلوك  بجرائم  ارتباطها  االبتزاز ومدى  العام واإلرادة جلرمية  في  املتمثلني  بعنصريه 

املجرد املتصل بنظام املعاجلة اآللية للمعلومات.
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احملور اخلامس: 

للمعلومات  اآللية  املعاجلة  بنظام  املتصلة  اإللكترونية  للجرائم  الدولي  البعد 
واإلطار التشريعي واملؤسسي ملشروع القانون العربي النموذجي ملكافحة سوء استخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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احملور األول

املفهوم القانوين جلرمية االبتزاز يف األنظمة املختلفة

االبتزاز هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص إن لم يقم الشخص 
املهدد باالستجابة إلى تنفيذ ما طلب منه. وغالبًا ما تكون أهداف غير مشروعة وتتصل 
بشرف أو بكرامة أو باعتبار أو بحرمة احلياة اخلاصة للشخص املهدد الذي يتم ابتزازه. 

ومن هذا املنطلق فإن االبتزاز جرمية تخدش احلياء العاطفي للفرد وجتعله رهينة 
واالعتبار  بالشرف  ماسة  األوامــر  هذه  كانت  ســواء  املبتز  الشخص  ألوامــر  لالمتثال 
من الوجهة املوضوعية أو من الوجهة الشخصية إذ أن الشرف واالعتبار من الوجهة 
عنها من حق  يتفرع  وما  املجتمع  في  يحتلها كل شخص  التي  املكانة  املوضوعية هي 
الذين  الثقة واالحترام  له  يعطى  بأن  املكانة  يتفق مع هذه  الذي  النحو  يعامل على  أن 

تقتضيهما مكانته االجتماعية.

أما الشرف واالعتبار من الوجهة الشخصية فهو يعنى شعور كل شخص بكرامته 
وإحساسه بأنه يستحق من أفراد املجتمع معاملة واحترامًا متفق مع هذا الشعور. ومن 
ثم فإن التهديد في جرمية االبتزاز غالبًا ما يكون فيه املساس بشخص املجني عليه الذي 
يتم ابتزازه وكرامته وحريته في احملافظة على أسراره وهذا هو املدخل املنطقي ملوضوع 
استعمال  أو  باستخدام  اجلرمية  هذه  في  التهديد  يتضمن  إذ  الفتيات  ابتزاز  عن  الندوة 
صفحتها  على  لها  تكون  التي  املــدونــات  أو  الفتيات  صــور  استغالل  أو  معلومات 
اإللكترونية أو الفيس بوك أو االنترنت ثم يقوم بابتزازها بغية احلصول منها على أموال 
عملية  في  صورها  استغالل  بعد  وذلــك  باحلياء  مخل  سلوك  ارتكاب  على  حثها  أو 
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التصنيع أو التسجيل أو العرض أو النقل بغرض القيام بالعرض بذاته للكافة ونقلها 
من اخلصوصية إلى العالنية. أو عن طريق التعارف على الفتاه عن طريق الشات ثم 
يسعى إلقناعها بتشغيل كاميرا جهاز الكمبيوتر، ومن ثم يقوم بتسجيل تفاصيل احلوار 
بينهما بالصوت والصورة متهيدا الستغاللها مستقبال وابتزازها بعد إدخال  الذي دار 

تغييرات في تلك الصور بحيث يجعلها تخالف الصور احلقيقية التي أرسلت إليه. 

ويقصد بالصنع كما عرفه املشرع الفرنسي بأنه هو التدخل اإلرادي اللتقاط صور 
تكون  الفوتو شوب بحيث  باستخدام وسائل  املونتاج  أو جتميعها عن طريق  الفتيات 
لو  كما  التسجيل  أو داللة جنسية. وكذلك  إيحاء  إلى  تؤدى  أو  بذات طبيعة جنسية 
كان بطريقة كاميرا الفيديو أو غيرها من وسائل تسجيل الصورة احلية بغرض النقل من 
وسيلة عرض إلى وسيلة أخرى للتسجيل وذلك في شكل صورة مخزنة وكل ذلك 
بقصد العرض. وتتوافر اجلرمية متى قام اجلاني باستغالل هذه الصور للعرض ولو لم 
يتدخل في صنعها أو تسجيلها أو نقلها وذلك لعموم لفظ النص في القانون الفرنسي 

وإطالقه إذ أن املطلق يجب أن يؤخذ على إطالقه ما لم يرد ما يقيده. 

ومن هنا كان لزامًا علينا أن نعرض في صدد هذا املوضوع للتعريف القانوني حلرمة 
احلياة اخلاصة كما عرفه مؤمتر جينيف 1987 بأنه حق الشخص في حماية اسمه وشرفه 
املهنية والعائلية والشخصية وكل ما من شأنه  واعتباره ومراسالته واتصاالته وحياته 
الدولة واألفراد لضمان  في مواجهة  الشخصية، وهو حق طبيعي  التأثير على حياته 

كرامة الفرد وحريته وفى حتديد مصيره.

التعريف القانوني حلرمة احلياة اخلاصة في القانون األمريكي: »كل شخص ينتهك 
بصورة جدية وبدون وجه حق شخص آخر في أال تصل أموره وشئونه إلى علم الغير، 

وأال تكون صورته عرضة ألنظار اجلمهور يعتبر مسئواًل أمام املجني عليه«.
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احملور الثاىن

األحكام اجلنائية الصادرة من احملاكم اإلقليمية والدولية واملتعلقة 
جبرمية االبتزاز املرتكبة عرب الوسائل اإللكترونية واإلنترنت

وسوف نعرض في هذا احملور لبعض القضايا اخلاصة بجرائم ابتزاز الفتيات على 
املستويني اإلقليمي والدولي:

قدمت  حيث  النزهة  جنح   2002 لسنة   ).........( رقــم  القضية  أواًل: 

إغراء  تتضمن  النت دعوى  أعلن عن طريق  أنه  ملا نسب في حقه  املتهم  العامة  النيابة 
الفتيات بارتكاب جرائم مخلة باآلداب ولفت األنظار إلى ذلك، على سند مما ثبت 
من قيام املتهم حال كونه صاحب وكالة أزياء، مستخدمًا إياها في استدراج الفتيات 
اإلنترنت  لذلك عن طريق  الدعاية  منافية لآلداب عن طريق  أعمال  في  بهن  لإليقاع 
أزياء  أو عارضة  تلفزيونية  ملدير محطة  فتاة لشغل وظيفة مساعدة  بطلب  يقوم  حيث 
بإحدى الوكاالت األجنبية، وأن تلك الوظيفة تتطلب ارتدائهن مالبس مظهرة لكل 
إرفاق  مت  أن  بعد  الصور  بهذه  بابتزازهن  قام  ثم  والشهرة  املال  إغراء  حتت  أجسادهن 
بعض املستندات التي حتوى على رسائل البريد اإللكتروني اخلاص باملتهم وبها صور 
جنسية لنساء ورسائل فاضحة متبادلة مع بعض الفتيات حول ذات املوضوع. وصدر 
نصوص  تسجيل  من  املكافحة  إدارة  متكنت  واقعة  في  بــاإلدانــة  احملكمة  من  احلكم 
احملادثات اإللكترونية املكتوبة عن طريق مراقبتهم أثناء إرسالها عبر غرف الشات روم 

.»CHAT ROOM«
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ثانيًا: حيث مت ضبط قضية شهيرة في بريطانيا تعرف باسم قضية شكسبير – حيث 

أن املتهم في هذه الدعوى قام بتركيب صور لرؤوس فتيات صغيرات السن على صور 
أجساد عارية لبالغات. وتقرر مالحقته جنائيًا وتقدميه للمحاكمة وقضى بإدانته ذلك 
البتزازه تلك الفتيات وأسرهن وقضى بإدانته حيث أن الصور املنشورة لم تكن صور 

حقيقية)1(.

ثالثًا: قدمت النيابة العامة املتهم في القضية رقم )..........( لسنة 2010 

ألنه بدائرة قسم الشروق بالقاهرة اجلديدة: 

لــــلــــمــــواطــــنــــة  اخلــــــــاصــــــــة  احلــــــــيــــــــاة  حـــــــرمـــــــة  عـــــلـــــى  اعــــــــتــــــــدى   –  1
ونقل  وسجل  التقط  ــأن  ب  ............................../
متت  شخصية  محادثات  سجل  وكذا  الكمبيوتر  جهاز  طريق  عن  الشخصية  صورتها 

بينهما وكان ذلك بغير رضاء املجني عليها بقصد ابتزازها. 

2 – أذاع تسجيالت حتصل عليها من املجني عليها بواسطة جهاز الكمبيوتر بدون 
رضاها بقصد ابتزازها ماديا ومعنويا. وقضت احملكمة بإدانته.

رابعًا: في لندن أكد ت الشرطة وخبراء أمنيون في بريطانيا أن قراصنة االنترنت 

قاموا بابتزاز بعض العامالت في أحدى الشركات بتهديدهن مبحو ملفات من أجهزة 
الكمبيوتر اخلاصة بهن أو وضع صور إباحية عليها إن لم يقوموا بدفع فدية من املال.

الداخلية  وزارة  نشرتها  التي  للتفاصيل  طبقا  البحريني  القضاء  نظر  خــامــســًا: 

البحرينية في مجلتها األمنية املتخصصة »أمن« قضية ضبط مواطن شاب يبلغ من العمر 

)1( راجع املؤلف دكتور مدحت رمضان في جرائم االعتداء على األشخاص واإلنترنت.
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عشرون عامًا متكن من سرقة عدد من اإلمييالت لفتيات صغيرات في السن ومتكن بهذه 
الوسيلة من سرقة صورهن الشخصية اخلاصة من على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بهن، 
وأنه حاول التقاط صور خاصة لهم بكاميرا الفيديو ولكنه لم يفلح إال أنه متكن وجنح 
في االستيالء على أمييل إلحداهن لها بها صورها هي وصديقاتها وقام باستغالل تلك 
الصور عن طريق التصنيع والتركيب. وقام بتهديد الفتاه وابتزازها بهذه الصور إال أنها 
اجلرائم  مكافحة  إلدارة  باإلبالغ  وتقدمت  بينهما،  محرمة  عالقة  بإقامة  له  تذعن  لم 
االقتصادية بدولة البحرين والتي متكنت من ضبط املتهم والذي أعترف بجرميته أمام 
النيابة العامة وقضت احملكمة اجلنائية بحبسه سنتني. وما زال ينتظر احلكم في قضايا 

أخرى مماثلة. 



احملور الثالث

النصوص القانونية اليت حتكم جرائم التعدي على حرمة احلياة 
اخلاصة يف التشريع املصري

واستعمالها  اإللكترونية  اجلرائم  عن  املتحصلة  اخلاصة  األسرار  إفشاء  جرمية  أن 
الكتمان  للكافة وخروجها من حيز  عليها وإعالنها  اإلطالع  املشروع عن طريق  غير 
للضغط  ألصحابها  واالبتزاز  التهديد  بقصد  وذلك  أصحابها  رضاء  وبدون  والسرية 
عليهم ابتغاء قيامهم بعمل معني أو االمتناع عنه أو أن يكون من شأن اقتران فعل إفشاء 

األسرار باالعتداء على الشرف أو االعتبار أو حرمة احلياة اخلاصة للفرد.

التعدي بالوسائل املعلوماتية  ومن هنا فإن احلديث عن حماية احلياة اخلاصة من 
يقتضى البحث في النصوص التقليدية التي تبحث وتكفل هذه احلماية في ظل عدم 

وجود قانون عقابي متكامل ملواجهة هذه اجلرائم.

ولقد أورد املشرع بالقانون املصري في املواد 309 مكرر، 309 مكرر)أ(، 310 
العقوبات  قانون  من  مكرر   309 املــادة  نصت  فقد  اخلاصة.  احلياة  حماية  شــأن  في 
املصري على أنه »يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة احلياة 
اخلاصة للمواطن وذلك بأن أرتكب أحد األفعال اآلتية في غير األحوال املصرح بها 

قانونًا أو بغير رضاء املجني عليه:

نوعه  كان  أيــًا  األجهزة  من  جهاز  طريق  عن  نقل  أو  سجل  أو  السمع  أسترق   -
محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
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مكان  في  شخص  صــورة  نوعه،  كــان  أيــًا  األجهزة  من  بجهاز  نقل  أو  التقط   -
خاص.

على  أو  اجتماع  أثناء  السابقتني  الفقرتني  في  إليها  املشار  األعمال  صدرت  فإذا 
مسمع أو مرأى من احلاضرين في ذلك االجتماع، فإن رضاء هؤالء يكون مفترضًا. 
ويعاقب باحلبس املوظف العام الذي يرتكب أحد األفعال املبينة بهذه املادة اعتمادًا على 

سلطة وظيفته«.

ويحكم في جميع األحوال مبصادرة األجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في 
اجلرمية أو حتصل عليه، كما يحكم مبحو التسجيالت املتحصلة من اجلرمية أو إعدامها.

وتنص املادة )309( مكرر )أ( على أنه »يعاقب باحلبس كل من أذاع أو سهل إذاعة 
أو استعمل ولو في غير عالنية تسجياًل أو مستندًا متحصاًل عليه بإحدى الطرق املبينة 

باملادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

من  أمر  بإفشاء  هدد  من  كل  سنوات  خمس  عن  تزيد  ال  مدة  بالسجن  ويعاقب 
القيام  على  شخص  حلمل  إليها  املشار  الطرق  بإحدى  عليها  احلصول  مت  التي  األمور 
األفعال  أحد  يرتكب  الذي  العام  املوظف  بالسجن  ويعاقب  عنه،  االمتناع  أو  بعمل 

املبينة بهذه املادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع األحوال مبصادرة األجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في 
اجلرمية أو حتصل عنها، كما يحكم مبحو التسجيالت املتحصلة عن اجلرمية أو إعدامها.

»ملا  أنه  القانون  مشروع  عن  والتشريعية  الدستورية  الشئون  جلنة  تقرير  في  وجاء 
التزام  التجربة قد كشفت عن أن األجهزة قد انحرفت في بعض الظروف عن  كانت 
القانون، وبداًل من أن تكون مهمتها حماية أمن املواطنني وحرياتهم كانت تهدد هذه 
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احلريات، فقد كان لذلك انعكاسها على مبادئ الدستور اجلديد الذي نص على أن 
سيادة القانون أساس احلكم في الدولة.

وقد كان الدستور املصري يدين ما تكشف من حاالت انتهكت فيها بعض مراكز 
السلطة احلياة اخلاصة للمواطنني عن طريق التصنت والتلصص على حياتهم اخلاصة.

وقد جاء املشرع مصرًا على هذه احلماية التي تغياها الدستور.

ومن ناحية أخرى فقد أضاف املشروع في مادته الثانية إلى قانون العقوبات مادتني 
برقمي 309 مكرر، 309 مكرر )أ( في نهاية الباب السابع من الكتاب الثالث املعنون 
»القذف والسب ، إفشاء األسرار« فاملادة 309 مكرر جاءت تطبيقًا للقواعد العامة إال 

أنه تأكيد الزم وهذا ما جرى عليه املشرع الفرنسي.
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احملور الرابع

األركان القانونية جلرمية االبتزاز

املكون  املعنوي  والركن  املــادي  الركن  إلى  احملور  هذا  في  التعرض  يتم  وسوف 
االبتزاز  العلم واإلرادة جلرمية  املتمثلني في  بعنصريه  العام  اجلنائي  للجرمية. والقصد 

ومدى ارتباطها بجرائم السلوك املجرد املتصل بنظام املعاجلة اآللية للمعلومات. 

أواًل: الركن املادي: 

مكان  من  شخص  صورة  نقل  أو  بالتقاط  االبتزاز  جلرمية  املــادي  الركن  ويتحقق 
خاص بغير رضائه باستخدام الوسائل االلكترونية أيا كانت ومن ثم يلزم لتوافر الركن 

املادي:

عبر  الصورة  نفل  أو  بالتقاط  التهديد  شكل  يتخذ  الذي  اإلجرامي  – السلوك   1
الوسائل االلكترونية – الكمبيوتر أو النت أو غرف احملادثة وحيازتها أو إرسالها إلى 

مكان أخر مبا يتحقق معه ركن العالنية. 

نقل  الرضاء على  املجني عليها وال يكفى مجرد  بغير رضاء  تتم اجلرمية  – أن   2
الصورة أو استخدامها أو استغاللها. 

3 – ويكون النشاط اإلجرامي قد تشكل سواء كان بطريق اإلظهار أو النشر على 
فحوى الصور أو التسجيالت، ومن ثم فإنها تفترض بطبيعتها العالنية وتتحقق بتمكني 
 عدد غير محدود من الناس واإلطالع على فحوى تلك الصور والتسجيالت لتحقيق 

غرض ما. 
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ثانيًا: الركن املعنوي: 

فيها  تتجه  أن  فيلزم  العمدية  اجلرائم  االبتزاز بحسبانها من  املعنوي جلرمية  الركن 
املكون  الفعل  ارتكاب  صوب  واإلرادة  العلم  عنصري  على  يقوم  الذي  اجلاني  إرادة 
اجلاني  إرادة  تكون  وأن  اجلرمية  إلى عناصر  انصراف علمه  مع  للجرمية  املادي  للركن 
معتبرة مبعنى أن تكون إرادة حرة مميزة. واجلرمية تتحقق سواء كان الباعث على ارتكابها 
هو حتقيق ربح مادي أو غير ذلك. فإن الركن املادي للجرمية يتحقق في قيام الباعث 
لدى اجلاني بأن تكون إرادته وعلمه قد اجتها إلى ابتزاز الفتيات وتهديدهن باملعلومات 
أو الصور الواردة إلى الشخص املبتز »اجلاني« واستغاللها متجاوزا بذلك حرمة احلياة 
بالبواعث  عبرة  وال  عليها.  جسيم  اعتداء  من  اجلرمية  هذه  متثله  ملا  نظرا  لهن  اخلاصة 
إيذاء  ارتكابها  الباعث على  القصد اجلنائي وقيام اجلرمية فيستوي أن يكون  توافر  في 

شخص املجني عليه أو احلصول على فائدة أو حتى مجرد الفضول...)1(.

يبرر  الذي  القانوني  النص  انعدام  يعنى  الشرعية ال  مبدأ  اخلروج عن  أن  احلقيقة 
أن  الدستور املصري على  أنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص. وينص  فاملبدأ  الواقعة، 
يجوز  ال  اصطالحًا  القانون  ومفهوم  لها  املقررة  والعقوبات  اجلرائم  يحدد  القانون 
التضحية  املشروعية دون  مبدأ  النظر في جمود  إعادة  جتاوزه، ولكن ال مينع هذا من 
بالطبع ملعاجلة هذه الصور املستحدثة من اجلرائم التي تواجه قصور تشريعي. ولذلك 
جند بعض الدول قد قامت بتعديل قانون العقوبات لديها لتستوعب اجلرائم املعلوماتية 
املتحدة  والــواليــات  بــأوروبــا  لوكسمبورج  وواليــة  وإيطاليا  فرنسا  ومنها  املستحدثة 
األمريكية وكندا ودول غرب أوروبا. كما أصدرت تشريعات تتعلق مبكافحة اجلرائم 
هذه  أن  إال  الفتيات،  ابتزاز  جرائم  ومنها  واإلنترنت  اآللي  احلاسب  عبر  املعلوماتية 

)1( الدكتور هشام محمد فريد احلماية اجلنائية حلق اإلنسان في صورته ص 86 وما بعدها.
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التشريعات ال زالت في مهدها وال ميكن اعتبارها جامعة مانعة بدليل أن املؤسسات 
لتكون  املعلوماتي  السلوك اإلجرامي  بإضافة مناذج من  لديها تطالب كل عام  احمللية 

محاًل للتجرمي ولم تكن متضمنة في التشريعات العقابية املعمول بها.

كما أن هناك عديد من الدول ال زال القضاء فيها يطبق نصوص قانون العقوبات في 
صورته الطبيعية متى كانت صياغة النص لديه تسمح باستيفاء هذه اجلرمية املعلوماتية. 
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احملور اخلامس

للمعلومات  اآللية  املعاجلة  بنظام  املتصلة  اإللكترونية  للجرائم  الدولي  البعد 
سوء  ملكافحة  النموذجي  العربي  القانون  ملشروع  واملؤسسي  التشريعي  واإلطار 
ودوليا  إقليميا  العملية  واحللول  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

ملشكلة اجلرائم االلكترونية وابتزاز الفتيات.

لقد أصبح العالم يتحدث عن شبكة اتصاالت عاملية ال تكتفي بنقل املواد املرسلة 
أو استقبالها وإمنا انتقال اإلنسان بكافة حواسه دون أن يبرح مكانه من طرفي األرض 
إلى الطرف األخر ليتصل ويتفاعل مع نظيره من هذا الطرف األقصى، فأصبح صيحة 
كنتيجة  القريب  للمستقبل  بالنسبة  التخاطب  لغة  فهو  اجلديدة.  العالم  ولغة  العصر 
حتمية وطبيعية ملنطق التطور. وهو مجتمع جديد يكل املقاييس فرض نفسه على كافة 
مناحي حياتنا االجتماعية واالقتصادية والثقافية. ومعه بدأ بزوغ عصر جديد هو عصر 
عن  االستغناء  معه  ميكن  ال  والذي  املعلومات.  عصر  أو  الكوني  املعلومات  مجتمع 
أدوات التقنية احلديثة في عصر العوملة الذي تضاءلت فيه املسافات واألزمنة إلى حدود 

الفمتوثانية.

املعرفة  قوامها  هي  التي  املعلومات«  تكنولوجيا  »ثــورة  اجلــديــدة  الــثــورة  وهــذه 
هناك  يكون  أن  يجب  هنا  ومن  البشرية،  للتنمية  أساسا  أصبحت  التي  واملعلومات 
استجابة ملطالب األشخاص الذين يتعرضون لهذه اجلرمية في األقطار العربية ويصبحون 
ضحايا ملرتكبيها وذلك بتفعيل مشروع القانون العربي املوحد ملكافحة جرائم اإلنترنت 
العقوبات  لقانون  احلالية  والعقوبات  املــواد  عجزت  أن  بعد  اإللكترونية  والوسائل 
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وأصبحت غير كافية وغير رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه اجلرائم سواء 
هذه  شرور  من  أفــراده  على  املجتمع  يأمن  حتى  ابتزازهن  أو  بالفتيات  التشهير  كانت 
الفئة املنحرفة التي تتخذ من ضعف الرقابة على تلك الوسائل اإللكترونية واإلنترنت 
فيها  اجلرمية  انتشار  واتساع  فيها  اجلاني  إلى  الوصول  فيها وصعوبة  اإلثبات  وصعوبة 
لكون  العادية  اجلرائم  نطاق  من  بكثير  أوسع  فيها  العالنية  نطاق  أن  إذ  شديدًا  اتساعًا 
الفتيات فيها خطورة على السمعة واألعراض فضال عن أن  جرائم اإلنترنت وابتزاز 
بد من دخول  كان ال  لذا  واعتبارهن.  عليهن وشرفهن  املجني  كرامة  يهدر  انتشارها 
حيز  اإللكترونية  والوسائل  اإلنترنت  جرائم  ملكافحة  املوحد  العربي  القانون  مشروع 
اإلنترنت كعقوبة تكميلية  للجاني على  باإلدانة  يتم نشر احلكم  أن  التنفيذ كما يجب 
للحد من انتشار وشيوع جرمية ابتزاز الفتيات... بل أنه من األجدر أن يكون هناك 
تعاون بني الدول في مالحقة مرتكبي هذه اجلرمية وتوقع العقوبة عليه وفقا ملبدأ عاملية 
قوانني حتكمها ويكون  أو  قواعد  بال  اإلنترنت ساحة  اجلنائي. حتى ال يصبح  النص 
بوابة سهلة لطرح أية أخبار سواء كان حقيقيا أو كاذبا أو الهجوم الالأخالقي وابتزاز 
بعض الفتيات من خالل تعديل الصور الفوتوغرافية أو فيديو لتغيير وتزييف احلقيقة 

من خالل بيانات أو معلومات أو مضامني غير مشروعة. فمن يرتكب 

جرمية ابتزاز الفتيات أغلبهم من الشباب اخلاوية عقولهم والغائبة ضمائرهم الذين 
تغيب عنهم رجاحة العقل والفكر والوازع الديني إذ تتسم هذه اجلرمية باجلنب واخلور 
واملؤسسات  األســرة  دور  حول  واسعا  جدال  أثار  مما  اخلاصة  احلياة  بحرمة  واملساس 
الفتيات  سمعة  تستهدف  التي  املستحدثة  اجلرائم  من  النوع  هذا  مواجهة  في  التربوية 
عيون  عن  بعيدًا  جرائمهم  ميارسون  نفسيني  ملرضى  سهلة  فريسة  وجتعلهن  وتهددها 
املجتمع ورقابته. األمر الذي يتعني معه أن تكون هناك قيودا حقيقية والتي لن تقوم إال 
على أساس من التطور األخالقي واحلضاري واالرتباط بالدين وتقوية الوازع الديني 
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لدى الشباب ومتسكهم بالعادات والتقاليد، كما يتعني في الوقت نفسه أن يكون هناك 
بروتوكوالت تعاون دولية بني الدول للحد من هذه الظاهرة. فاملوجود حاليا عقوبات 
ألفعال وال عقوبات لتقنيات فاجلرائم املستحدثة مثل جرائم اإلنترنت تستلزم تدخل 
أو  املعلومات  تغيير  مثل  املستحدثة  الصور  هذه  لتجرمي  وأخرى  حلظة  بني  املشرع  من 
أو  لألطفال  اإلســاءة  أو  زور  لقول  صوت  استخدام  أو  أخــرى  على  الصور  تركيب 
ابتزاز الفتيات. ومن ثم يكون لزاما علينا تفعيل نصوص مواد القانون العربي املوحد 
تضع  أن  على  الفعلي  التنفيذ  حيز  وأحكامه  مواده  ودخول  اإلنترنت  جرائم  ملكافحة 
كل دولة العقوبات املالئمة لكل جرمية على حدة وفقا لطبيعة اجلرمية وخطورة اجلاني 
مبا يتناسب مع القيم الدينية واألخالقية للدول العربية والعادات والتقاليد فيها، إذ أن 
شبكة اإلنترنت من خالل مؤسس املوقع واملؤسسات بشكل عام تتحكم باملواقع التابعة 
لها ويقوم املسئولني فيها بغلق املوقع في حالة التجاوز في سوء املعامالت وليس على 

التجاوز األخالقي ألن األخالق تختلف من مكان إلى أخر ومن دولة إلى أخرى. 

وأخيرا فإنه ال بد من ضخ حمالت توعية للشباب إذ أن معظم مستخدمي هذه 
التوعية من خالل  التحريض عليه. لذا يجب أن تكثر  الشباب وحاالت  الشبكة من 
اخلاطئة  فاألفكار  للمفسدين  املضاد  االجتــاه  في  للعمل  والتوعوية  الدينية  مؤسساتنا 
تلك  متام  فإن  مصداقيتها.  األولــى  لتفقد  الصحيحة  باألفكار  دائما  تقاوم  أن  يجب 

األفكار والتوعية الدينية للشباب ميكن أن حتل جزءا كبيرا من املشكلة عمليًا. 

وحتذير مستخدمي موقع الفيس بوك على شبكة اإلنترنت من نشر معلومات على 
درجة عالية من اخلصوصية أو التصوير بالكاميرا خالل غرف الشات بسبب استغالل 
املجرمني لهذه املعلومات ومطالبة الفتيات الالتي يتعرضن لالبتزاز سواء كان ماديا أو 
معنويا من أي شخص على اإلنترنت بسبب امتالكه لصور التقطها أثناء حوارها معه 
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اإلبالغ فورا للجهات املختصة مع وجود الضمانات الكافية لعدم تعرضها أو خوفها 
من نشر أو معلومات عنها وعن اجلرمية التي أبلغت بها. وذلك منعا النتهاك احلرمات 
واألعراض...... والتي نهى الرسول عليه الصالة والسالم عنها في خطبة الوداع 
عن ذلك في حديثه الشريف »أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا وفى شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم« 

صدق رسول الله.





االبتزاز حمليًا

الدكتورة/ أسماء بنت راشد الرويشد

مؤسسة آسية لالستشارات والتدريب

4
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سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

أسماء بنت راشد بن عبد الرحمن الرويشد. االسم
دكتوراه. املؤهل العلمي
املشرفة العامة ملركز آسية لالستشارات التربوية واألسرية. العمل احلالي

ثانيًا: اإلنتاج العلمي )البحث أو الكتاب(:

• كيف تربي املرأة ذاتها؟.
• قضايا وأمور مهمة للمرأة املسلمة.

• مشروع احلياة من جديد.
• مسؤولية املرأة فـي الدعوة إلى الله.

• كوني مركزًا.
... وغيرها

ثالثًا: عضوية اللجان والهيئات:

• عضوه فـي اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية – جسنت.
• عضوه فـي اجلمعية السعودية لعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية.

• عضوه فـي اجلمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها. 
• عضوه فـي اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية.

• عضوه فـي اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألديان والفرق واملذاهب.

... وغيرها.
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الشباب هم طاقة املجتمع الفاعلة وكل ما يبذل في سبيل تنشئتهم وتنمية إمكاناتهم 
واحلفاظ عليهم وإصالحهم سيكون استثمارًا حقيقيًا لنهضة املجتمع ومنوه وتقدمه.

وفي ظل املتغيرات االجتماعية املتوالية التي يعيشها مجتمعنا احمللي، ومع تعدد 
قنوات االنفتاح على ثقافات متعددة، أصبحنا نعاني من متغيرات ومكتسبات أحدثت 
نوعًا من اخللل في بنية املجتمع، وأعاقت الشباب عن القيام مبهامهم التنموية، ومن 

ذلك مشكلة )االبتزاز(.

 ومما جتدر اإلشارة إليه قبل البدء بعرض الورقة، أن مشكلة االبتزاز في مجتمعنا 
نتيجة  وهي  الطارئة،  املستجدات  من  ألنها  وافي،  بحث  أو  بدراسة  حتظ  لم  احمللي 
ملشكلة أكبر في حجمها وأخطر في انتشارها، أال وهي العالقة العاطفية بني الرجل 
بني  محرمة  عالقة  من  إال  يتولد  ال  غالبًا  فاالبتزاز  الزوجية،  إطار  خارج  في  واملــرأة 
طرفني، متثل مكمن املشكلة ووعاؤها والتي ُتسوغ باسم: صداقة، أو زمالة عمل، أو 
عالقة بريئة، أو دردشة، أو رغبة باستماع شخص أخر ونحوها، حتى يتطور األمر 

إلى نتائج خطيرة منها االبتزاز.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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وميكن التعرف على جانب من واقع االبتزاز محليا من خالل اجلهود املقدمة من قبل 
مؤسسة آسية لالستشارات والتدريب في دراسة وضع االبتزاز في املجتمع السعودي، 
وهو مركز نسائي يسعى إلى تقدمي مجموعة متكاملة من اخلدمات والبرامج التطويرية 
احتياجات  برصد  ويهتم  ومهاريًا،  وتربويًا  فكريًا  واملــرأة  الفتاة  تنمية  في  املتخصصة 
املجتمع ومتابعة ما يطرأ عليه من مشاكل ومتغيرات سلوكية وفكرية، كما يساهم في 

التوعية واإلصالح والعالج بطرق علمية مدروسة.

وتشمل نشاطات املؤسسة:

1 – الدورات التدريبية املتخصصة.

2 – املبادرات اخلاصة مبعاجلة الظواهر السلبية التي متس حياة الفتاة واملرأة.

– اإلرشــــاد النفسي واالجــتــمــاعــي عــن طــريــق )الــهــاتــف املــجــانــي، واملــوقــع   3
اإللكتروني، واحلاالت التي ترد املؤسسة(.

وقد قامت املؤسسة بإطالق مبادرة بعنوان )مشروع احلماية من االبتزاز( في شهر 
محرم عام 1430هـ بناء على احلاجة إلى وجود آلية ملواجهة هذه املشكلة، والتي ملستها 

املؤسسة، من خالل األتي: 

1 – تزايد عدد حاالت االبتزاز الواردة إلى املؤسسة سواء عن طريق الهاتف أو 
احلضور الشخصي.

2 – حتويل عدد من حاالت االبتزاز من قبل مراكز هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر.

3 – الصدى الذي لقيته حلقتي »جتار الفضيحة« على قناة الرياضية برنامج »99« 
في  اإلعالمية  البرامج  قسم  قبل  من  إعدادهما  ومت  االبتزاز،  موضوع  تناول  والــذي 

مؤسسة آسية لالستشارات والتدريب. 
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خطوات املشروع:

وقد مت تنفذ املشروع وفق اخلطوات اآلتية:

1 – التوعية: عبر برامج متنوعة ووسائل إعالمية مختلفة.

إلى  وتوجيهها  نفسها،  حلماية  بإرشادات  املبتزة  تزويد  يتم  وفيها  – احلماية:   2
اجلهات الرسمية حلمايتها من املبتز.

3 – التأهيل: ويتم فيها تأهيل املبتزة نفسيًا واجتماعيًا ودينيًا من قبل املختصات، 
مبا يساعدها على جتاوز محنتها واالندماج في حياتها الطبيعية.

املشكلة وإعــداد دراســات حولها  إلى رصد هذه  العلمي: ويهدف  – البحث   4
لإلسهام في احلد منها وعالجها.

أسباب املشكلة من خالل رصد قضايا االبتزاز:

1 – البعد عن الله وضعف الوازع الديني.

2 – االستخدام السلبي لوسائل التقنية واالتصال )البريد اإللكتروني العشوائي 
بني  التعارف  مواقع   / واخلاصة  العامة  االلكترونية  املواقع   / املجهولة(  )اإلمييالت 
 / )الشات(  الدردشة  مواقع   / االلكترونية  املنتديات   / األلعاب  مواقع   / اجلنسني 
البلوتوث / خدمة أبواب / البالك بيري/ اإلعالنات املضللة في  املكاملات اخلطأ / 
الصحف واملواقع االلكترونية للباحثات عن وظائف / البحث عن الزواج عن طريق 

اخلاطبات املجهوالت / مفسري األحالم غير املعروفني بأسمائهم احلقيقية(

3 – اخلادمات )خادمات املنزل / سماسرة اخلادمات(.

4 – الصديقات وجارات السوء ودورهن في حفالت السهر وهروب الفتيات.
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5 – ابتعاث الفتيات للخارج وانغماسهن في احلياة اإلباحية في تلك دول.

6 – االختالط في األماكن العامة وعند مراجعة الدوائر احلكومية واخليرية.

7 – االضطراب النفسي.

8 – التغير االجتماعي نتيجة املستجدات في املجتمع السعودي.

9 – ظهور السلوك االستهالكي املتمثل في وسائل التقنية الغير ضرورية.

10 – ضعف الرقابة األسرية واملتابعة لألبناء.

احلــوار  لغة  األســـرة وغــيــاب  أفـــراد  بــني  والعاطفة  الــود  عــالقــات  – ضعف   11 
والتفاهم.

التنموية  املشاريع  وجود  ونــدرة  الشباب،  لدى  األهــداف  وغياب  – الفراغ   12
والترفيهية املعدة الستثمار الطاقات الشابة، وملئ أوقات فراغهم.

رصد لقضايا االبتزاز التي مت التعامل معها ومعاجلتها من خالل املؤسسة:

هل توجد قرابة 

مع املبتز

النعم

% 23%77

نالحظ ارتفاع وجود عالقات مع أشخاص بعيدين عن نطاق القرابة.

جميع نفسيجنسيمادينوع االبتزاز

اخليارات

 %11% 45%38% 6

نالحظ أن العالقة بني الفتاة والشاب تثير الغريزة اجلنسية وتطغى على اجلوانب األخرى لديه، مما 

يجعله ميارس االبتزاز.
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الوضع االجتماعي 

للمبتز

لم يحدد وظيفة جيدةوظيفة متدنيةعاطل

في امللفات

%30%33.3%6.66%13.04

نالحظ أثر الوضع املادي املتدني على وجود املشكلة.

نوع العالقة مع 

املبتز

ممارسة زنا احملارمعالقة انترنتخيانة زوجية

اجلنس

%30% 38.3% 20% 11.7

نالحظ أثر االنترنت السلبي وارتفاع نسبة اخليانة الزوجية في العالقات بني اجلنسني

اجلانب الذي 

أرادت إشباعه 

املبتزة في العالقة

اسريجنسيعاطفي

% 66.33% 10.37%23.3

نالحظ أثر فقدان العاطفة في بروز املشكلة.

نوع التعارف مع 

املبتز

احملارمصديقات السوءمواقع التعارفاملكاملات اخلطأبلوتوث

% 9.1% 30.6% 20.3% 25% 15

نالحظ أثر الصديقات ومواقع التعارف في توسع نطاق املشكلة.

صور االبتزاز التي 

يطلبها املبتز

استمرار العالقة 

الغير شرعية

إقامة العالقة 

الغير شرعية

االستمرار في 

املكاملات الهاتفية

أن تعرفه على 

فتيات أخريات

دفع 

مبالغ 

مادية

% 26% 24.6% 40% 3.3% 6.1

نالحظ أثر الوسائل التقنية غير املرشدة وطغيان الغريزة اجلنسية.



اجللسة الرابعة: االبتزاز حمليًا

227

الدافع لإلبالغ 

عن املبتز

عدم جدوى االنتقامالتخلص منه

العالقة

اخلوف منه

%26% 5% 20% 28%21

نالحظ تنوع األسباب الدافعة لإلبالغ عن املبتز.

أسباب الوقوع في 

العالقة مع املبتز

الفراغ عدم وجود رقابةالفضول وحب املغامرةتشجيع الزميالت

وضعف 

العالقات 

األسرية

%15%18%20%47

نالحظ أثر الفراغ وضعف العالقات األسرية في إبراز املشكلة.

احلالة 

االجتماعية

لم يحدد في متزوجأعزب

امللفات

15 %35 %50 %للمبتز

______45 %55 %للمبتزه

مضاعفة خطورة املشكلة بوجودها لدى املتزوجني واملتزوجات.
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التوصيات:

في  التساهل  أهمها ظاهرة  املشكلة ومن  أسباب  – تكثيف اجلهود في معاجلة   1
إقامة العالقات العاطفية بني اجلنسني، والعمل على تضييق فرصها وتكثيف التوعية 

حول أضرارها.

2 – إيجاد مركز وطني  يسهم في حل املشكلة ويتبع جهات حكومية معنية، مثل 
)وزارة الداخلية، هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر(.

3 – تعميم فكرة املشروع والعمل على إيجاد فروع له في مناطق اململكة.

احلكومية  واملــؤســســات  الهيئات  مــع  والتنسيق  بالتعاون  اجلــهــود  تكثيف   –  4
اإلنسان،  حقوق  )هيئة  مثل  املشروع  وتفعيل  تطوير  في  املدني  املجتمع  ومؤسسات 
وزارة  من  االجتماعية  احلماية  مشروع  األســري،  األمــان  اإلنسان،  حقوق  جمعية 

الشئون االجتماعية(.

القنوات  خــالل  مــن  وبثها  ومــدروســة،  مكثفة  إعالمية  حمالت  إطــالق   –  5
توجيه  العامة، مع  الطرق  اإللكترونية وشاشات اإلعالنات في  التليفزيونية واملواقع 

رسائل واضحة وقوية بعقوبات االبتزاز.

6 – إطالق موقع متخصص يتضمن مواد تثقيفية وتوعوية حتذر الفتاة من االنزالق 
في هذه املشكلة، وتوضح للفتيات كيفية التصرف عند التعرض حملاوالت االبتزاز. 

7 – تكثيف وسائل التوعية املتنوعة واحملاضرات من قبل املتخصصات والعامالت 
في املشروع في املدارس واجلامعات على مستوى اململكة لتوعية الفتيات من خطورة 

إقامة العالقات احملرمة وما يترتب عليه من االبتزاز.

8 – توفير الرعاية لدعم املرحلة الثانية من مشروع، »احلماية من االبتزاز« وهي 
حملة إعالمية ميدانية تنظمها مركز آسية لالستشارات والتدريب.



اجللسة اخلامسة 5

جتارب واقعية يف االبتزاز





اجللسة اخلامسة: واقع االبتزاز ومؤشراته »دراسة استطالعية يف مدينة الرياض«

231

رئيس اجللسة

التعليقات

املشاركون

األستاذ الدكتور عبد اهلل بن صالح البراك. 

رئيس قسم الثقافة اإلسالمية.      

الدكتور أحمد بن عثمان املزيد. 

عضو هيئة التدريس بجامعة امللك سعود.  
*        *        *             

الشيخ  أحمد بن عبد اهلل البرقان. 

املتخصص باجلرائم املعلوماتية.    

الدكتورة موضي بنت محمد الدغيثر. 

عضو هيئة التدريس بجامعة امللك سعود، كلية التربية.    





واقع االبتزاز 
ومؤشراته

»دراسة استطالعية 
يف مدينة الرياض«

الدكتورة/ موضي بنت محمد الدغيثر

األستاذ املساعد في قسم علم النفس ـ جامعة امللك سعود

5
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سرية ذاتية للمشارك

أواًل: املعلومات الشخصية:

موضي بنت محمد الدغيثر. االسم
دكتوراه. املؤهل العلمي
جامعة امللك سعود. قسم علم النفس كلية التربية. العمل احلالي

maldghaither@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني

ثانيًا: اإلنتاج العلمي )البحث أو الكتاب(:

التحقن  الالتي  التلميذات  من  عينة  لدى  االبتكاري  للتفكير  مقارنة  دراســة   •
والالتي لم يلتحقن برياض األطفال.

• املهارات االجتماعية من منظور إسالمي وعالقتها بكل من الذكاء الوجداني 
والتحصيل الدراسي والسن.

ثالثًا: عضوية اللجان والهيئات:

• عضوه فـي اجلمعية السعودية التربوية النفسية )جسنت(.
• اجلمعية السعودية ملتالزمة داون.

• رئيسة وحده البحث العلمي كليه التربية 1430هـ.
• عضو فـي اللجنة الدائمة للدراسات والتطوير التابعة للمجلس العلمي 1431هـ.
عضو فـي جلنه اخلطة اإلستراتيجية لوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث   •

العلمي 1431هـ.

... وغيرها.
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إن من نتائج الضعف النفسي البشري الغير مقبول اللجوء إلى استغالل اآلخرين 
املعروفة،  املعروفة وغير  الصور  من  كثير  في  ذلك  يتمثل  وقد  أخالقية،  بأساليب ال 
والتي منها )االبتزاز( والذي قد يعتبر بصورته املعروفة إفرازًا عصريًا حديثًا ولكنه في 
حقيقة األمر سلوكًا بشريًا قدميًا يتمثل في عدم القدرة على التحكم بالرغبات اخلاطئة 
والشعور بالرغبة على السيطرة على اآلخرين من خالل تهديدهم وإشعارهم باخلطر، 
فقد ورد ذلك في كتابنا العزيز في قوله تعالى على لسان امرأة العزيز: }َوَلِئن َلّْم َيْفَعْل 
اِغِريَن{ ]يوسف: ٣٢[ فأجابها يوسف - عليه السالم -:  َن الَصّ َما آُمُرُه َلُيْسَجَنَّ َوَلَيُكوًنا ِمّ
َن  ْجُن َأَحُبّ إَلَيّ ِمَّا َيْدُعوَنِني إَلْيِه َوإاَلّ َتْصِرْف َعِنّي َكْيَدُهَنّ َأْصُب إَلْيِهَنّ َوَأُكن ِمّ }َقاَل َرِبّ الِسّ

اْلـَجاِهِلَي{ ]يوسف: ٣٣[.

فكان من مصادر القوة له - عليه السالم - رفض االنصياع لهذا التهديد واللجوء 
إلى  الكرمية يشير  القرآن في هذه اآلية  الله - جل وعال - في هذا األمر ،فكأن  إلى 
القوة النفسية التي يجب أن يتحلى بها الفرد ليكون أكثر قوة في مواجهة االستغالل من 
اآلخرين ويؤكد - عليه السالم - على اثر اجلانب الروحي وأثره في دعم هذه القوة 

النفسية والتي ميكن أن يصد بها الفرد اعتداء اآلخرين.

مقدمة
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تتناول هذه الورقة عرضا لواقع االبتزاز باعتباره سلوكا مهددا لألمن االجتماعي 
والنفسي للفرد في املجتمع العربي السعودي مع التركيز على عرض بعض املؤشرات.

1 – مشكلة الدراسة: 

هذا  ومتثل  السعودي  العربي  املجتمع  في  كبير  باهتمام  االبتزاز  موضوع  حظي 
مبشاريع  والقيام  مواجهته،  إلى  واحلاجة  بأخطاره،  التوعية  إلى  بالدعوة  االهتمام 
حوله،  عقدت  التي  والــنــدوات  بــآثــاره،  والتوعية  منه  للحماية  املجتمع  في  خاصة 
والبرامج اإلعالمية التي أشارت إليه. وأصبح احلاجة ملحة إلى دراسة واقع مشكلة 
االبتزاز في املجتمع السعودي والى أي درجة هي موجود بشكل يهدد األمن النفسي 
واالجتماعي والديني للفرد واملجتمع، مما استدعى احلاجة إلى دراسة تعطي مؤشرات 

عن واقع االبتزاز. 

وتتمثل مشكلة الدراسة احلالية حول محاولة التعرف على واقع االبتزاز ومؤشراته 
في مدينة الرياض.

2 – أهداف الدراسة: 

هدفت الدراسة التعرف على واقع االبتزاز في مدينة الرياض من خالل مؤشرات 
عدة، مع التعرف على بعض اخلصائص الدميوجرافية للضحية أو املتعرض لالبتزاز، 

والظروف املتعلقة به والتي جتعله أكثر تعرضا له.

3 – أمهية الدراسة: 

الفرد  غلى  السلبية  ــاره  وأث نفسه  املوضوع  أهمية  من  الــدراســة  أهمية  تبرز   –  1
انه أخذ  واملجتمع والذي بدا يشغل حيزا كبيرا في األعالم وصفحات االنترنت كما 
املؤسسات  الضوء عليه من بعض  اململكة مت وتسليط  في  املسئولني  كبيرا من  اهتماما 

احلكومية واخلاصة وبعض وسائل اإلعالم.
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2 – أهمية النظر للمشكالت املجتمعية ومنها االبتزاز من خالل إطارها الثقافي 
والديني واملجتمعي اخلاص بها.

3 – أهمية وجود دراسة استطالعية من واقع املجتمع السعودي تلقي الضوء على 
حقيقة وجود هذه املشكلة في املجتمع وتقدم املقترحات حولها.

4 – ميكن لهذه الورقة أن توجه االهتمام بضرورة تفعيل آليات وتوصيات فردية 
ومجتمعية ملواجهه هذه املشكلة وحلها على الصعيد الفردي واملجتمعي. 

4 – تساؤالت الدراسة:

وتطرح الدراسة التساؤالت التالية:

لألسر  املنتمني  األفــراد  له  يتعرض  الــذي  االبــتــزاز  واقــع  هو  ما  األول:  السؤال 
العادية، واإلفراد الذين سبق االنتماء إلى املؤسسات االجتماعية؟

يتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 

العادية  املنتمني لألسر  األفراد  التعرض لالبتزاز لكال من عينة  نسبة  – ما هي   1
واألفراد الذين سبق االنتماء إلى املؤسسات االجتماعية؟

العادية  املنتمني لألسر  األفــراد  لها  يتعرض  التي  االبتزاز  أنــواع  أكثر  – ما هي   2
واألفراد الذين سبق االنتماء إلى املؤسسات االجتماعية؟

3 – ما هي مصادر االبتزاز التي يتعرض لها كال من األفراد املنتمني لألسر العادية 
واألفراد الذين سبق االنتماء إلى املؤسسات االجتماعية؟

4 – ما هي اجلهات التي يلجا إليها املبتز حلل مشكلته من فئة األفراد املنتمني لألسر 
العادية، وفئة األفراد الذين سبق االنتماء إلى املؤسسات االجتماعية؟
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السؤال الثاني: 

خاصة  مهنيه  مؤسسات  في  درست  التي  الفردية  للحاالت  البتزاز  واقع  هو  ما 
)مؤسسة آسيا في مشروعها للحماية من االبتزاز(؟

5 – مصطلحات الدراسة:

)5 – 1( االبتزاز: 

ميكن تعريف البتزاز لغويا كالتالي اْبَتزَّ َيْبَتزُّ اْبتَِزازًا: 

-املاَل من الناس: سلبهم إيَّاه؛ يبتز احملتال مال جاره بحجة تقدمي اخلدمات له. 

-الشيَء منه: أخذه بجفاء وقهر )القاموس احمليط(. 

خالل  من  املمتلكات  أو  لألموال  املشروع  غير  »االنــتــزاع  بأنه:  تعريفه  مت  كما 
 Extortion may include threats of ،الترهيب وقد مت توسيع مفهوم االبتزاز
 harm to a person or his property، threats to accuse him of a
بحيث   .crime، or threats to reveal embarrassing information
جرمية،  بارتكاب  باتهامه  التهديدات  أو  ممتلكاته،  أو  ما  لشخص  ضرر  أي  تتضمن 
 Robbery is typically confined to.أو التهديدات لكشف معلومات محرجة
 taking property from the person or presence of the victim by
أو   .violence or by threat to do an immediate physical harm
وجود ضحية للعنف أو التهديد بالقيام بالضرر املادي املباشر وتكون الضحية وافقت 

على التهديد تخت الضغط«)1(.

)1( موقع دائرة املعارف البريطانية.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/199029/extortion
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وميكن تعريف االبتزاز إجرائيا في هذه الورقة: 

ومطالبتها  للضحية  واجلسدي  النفسي  الضرر  من  أنــواع  نوع  بأي  التهديد  بأنه 
بأنواع من املطالبات الغير مقبولة واملخالفة قانونيا وشرعيا للكف عن هذا الضرر أو 

استمراره.

ولالبتزاز أنواع عدة واقتصرت الورقة على أنواع االبتزاز التالية وهي: االبتزاز 
املادي، االبتزاز اجلنسي، االبتزاز االلكتروني، االبتزاز العاطفي. 

وميكن تعريف هذه األنواع كالتالي:

االبتزاز املادي: بأنه التهديد بأي نوع أنواع من الضرر النفسي أو اجلسدي للضحية 

ومطالبتها بأنواع من املطالبات الغير مقبولة واملخالفة قانونيًا وشرعيًا كطلب األموال 
أو املقتنيات ذات قيمه ماديه، من اجل لكف عن هذا الضرر أو استمراره.

االبتزاز االلكتروني: بأنه التهديد بأي نوع أنواع من الضرر النفسي أو اجلسدي 

للضحية ومطالبتها بأنواع من املطالبات الغير مقبولة واملخالفة قانونيا وشرعيا، حيث 
يقوم املبتز بالتهديد بالنشر الكترونيا أو طلب احلصول على مواد ومعلومات الكترونية 

من اجل الكف عن الضرر أو استمراره.

اجلسدي  أو  النفسي  الضرر  من  أنــواع  نوع  بأي  التهديد  بأنه  اجلنسي:  االبــتــزاز 

الغير مقبولة واملخالفة شرعيا وقانونيا، كان  بأنواع من املطالبات  للضحية ومطالبتها 
يقوم املبتز بأّي عرض جنسي، أو طلب خدمة جنسية،  أو أي تصرف آخر له طبيعة 
جنسية ه نحو فرد ما)ذكرا أو  أنثى( ويكون ذلك شفويا أو جسديا من اجل الكف عن 

الضرر أو استمراره. 
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للضحية  النفسي  الضرر  من  أنــواع  نــوع  بــأي  التهديد  بأنه  العاطفي:  االبــتــزاز 

ومطالبتها بأنواع من املطالبات الغير مقبولة ، ويكون هذا االبتزاز عاطفيًا حني يقوم 
املبتز بتحقيق سيطرة عاطفية ونفسية على اآلخر ويتسبب بإحراج الضحية وإحساسها 
باخلجل أو اخلطأ أو الذنب، وحتميلها مسؤولية ال تتحملها وذلك من اجل الكف عن 

هذا الضرر أو استمراره. 

)5 – 2( املؤسسات االجتماعية: 

ويقصد بها بعض املؤسسات التابعة لوزارة الشئون االجتماعية والتي تؤوي بعض 
)دار  الفتيات(  )رعاية  املؤسسات  مثل  بعض  في  االلتحاق  لهم  سبق  الالتي  الفئات 
الظروف  لبعض  تعرضهم  نتيجة  )احلماية(  املشلولني(  األطفال  مؤسسه  في  الضيافة 

األسرية كالعنف أو االنحراف أو بعض الظروف االجتماعية القاسية. 

)5 – 3( مشروع احلماية من االبتزاز:

إلى  املشروع  التربوية ويهدف هذا  آسيا لالستشارات  تابع ملؤسسة  وهو مشروع 
لها حتى ال تكون فريسة سهلة وذلك  ابتزاز اآلخرين  املرأة بشكل خاص من  حماية 
بالتعاون مع هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما يهتم هذا املشروع بعالج من 
وقع عليها االبتزاز من خالل برنامج تأهيلي متكامل »نفسي، اجتماعي، إرشادي«. 

من خالل آليات محددة وجلان متعددة. 

6 – حمددات الدراسة: 

تتحدد الدراسة باملنطقة اجلغرافية احملددة وهي مدينة الرياض كما تتحدد باملتغيرات 
التي مت دراستها في العينة وهي)االبتزاز( بأنواعه املادي واجلنسي والعاطفي وااللكتروني 
الثانوية  املرحلة  تقابل  التي  املرحلة  وهي   35--16 من  العمرية  باملرحلة  حتــددت  كما 

واملرحلة اجلامعية والتي تليها كما مت التطبيق في الدراسة على الذكور واإلناث.
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7 – عينة الدراسة:

خصائص العينة: 

البسيطة، وتكونت  العشوائية  املعاينة  الدراسة احلالية بطريقة  – اختيرت عينة   1
العينة من تكونت من )519( من األفراد املنتمني لألسر العادية، )113( من األفراد 
األسرية،  ظروفهم  بحكم  لها  ينتمون  من  أو  االجتماعية  املؤسسات  من  املستفيدين 
وذلك بنسبة )82٫1%، 17٫9%( على التوالي. وقد استخدمت درجات هذه العينة 

في اإلجابة على تساؤالت الدراسة احلالية. 

2 – عرض لعينه من احلاالت الفردية التي مت دراستها في مؤسسة آسيا لالستشارات 
التربوية في مشروع احلماية من االبتزاز.

ـــراد عــاديــني، منتمني  )أف الــدراســة  أفـــراد عينة  تــوزيــع  التالي  اجلـــدول  ويــوضــح 
للمؤسسات االجتماعية( وفقا للمتغيرات الدميوجرافية لها:

جدول رقم )1( 

توزيع عينة الدراسة وفق النوع
املجموعمؤسسات اجتماعيةعادينيالنوع

1022104ذكور

30680386إناث

11131142لم يحدد

519113632املجموع

*           *           *
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جدول رقم )2( 

توزيع عينة الدراسة وفق العمر الزمني ألفراد العينة
املجموعمؤسسات اجتماعيةعادينيالعمر الزمني

20 – 1519511206

25 – 2018114195

30 – 25231942

3093443 فأكثر

11135146غير محدد

519113632املجموع

*           *           *

جدول رقم )3(

توزيع عينة الدراسة وفق احلالة االجتماعية ألفراد العينة
املجموعمؤسسات اجتماعيةعادينياحلالة االجتماعية

5154105متزوج

35728385أعزب

11131142لم يحدد

519113632املجموع

*           *           *
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جدول رقم )4(

توزيع عينة الدراسة وفق احلالة التعليمية ألفراد العينة
املجموعمؤسسات اجتماعيةعادينياحلالة التعليمية

13522157ثانوي

26711278جامعي

54348أخرى

11237149غير محدد

519113632املجموع

*           *           *

جدول رقم )5(

توزيع عينة الدراسة وفق نوع الوظيفة ألفراد العينة
املجموعمؤسسات اجتماعيةعادينينوع الوظيفة

363167حكومي

221436قطاع خاص

46168529ال يعمل

519113632املجموع

*           *           *
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8 – منهج الدراسة: 

مؤشرات  على  واحلصول  العينة  خصائص  لوصف  الوصفي  املنهج  استخدام  مت 
استطالعية فيما يخص مشكلة االبتزاز.

9 – أدوات الدراسة: 

مت  كما  الباحثة  قبل  من  االبتزاز  ظاهرة  حول  معلومات  جمع  استبانه  إعــداد  مت 
والدراسات  النفس  علم  قسمي  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  قبل  من  حتكيمها 

االجتماعية.

وهدفت االستبانة إلى استطالع التعرض لالبتزاز نوع االبتزاز. الذي يتعرض له 
الفرد واجلهات التي يلجا إليها حلل املشكلة ومصدر االبتزاز.

10 – األساليب اإلحصائية: 

استخدمت الباحثة اإلحصاء الوصفي املتمثل في النسب والتكرارات املئوية.

11 – النتائج وتفسريها: 

سيتم عرضها في الندوة بإذن الله.

12 – التوصيات: 

باالبتزاز إدراك إن االبتزاز هو عرض  يتعلق  التوصيات فيما  لنا عند وضع  البد 
ملرض منها ما هو نفسي. ومنها ما هو اجتماعي، لذا البد لنا من النظر إلى هذه املشكلة 
من خالل هذا املنظور وان تتركز التوصيات جتاه املشكلة مع االهتمام بأسبابها، وميكن 

التوصية مبا يلي:
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بناءها من خالل وضع  السعودي وتقوية  املجتمع  – تدعيم وضع األسرة في   1
التسهيالت للزواج واحلث عليه، باعتباره مؤسسه اجتماعية هامه تقوم بإشباع الكثير 

من االحتياجات العاطفية والنفسية للشباب.

2 – وضع برامج لتنمية العالقات داخل األسرة بحيث تصبح األسرة هي املالذ 
في  تطبيقها  خالل  من  البرامج  لهذه  واآلليات  التسهيالت  ووضع  للشباب،  اآلمن 

مؤسسات التعليم العام والعالي للذكور واإلناث.

املشكالت  ملواجهة  واخلــاص  احلكومي  القطاع  في  رئيسة  مشاريع  إيجاد   –  3
املجتمعية عامة واالبتزاز خاصة وتقدمي االستشارات التربوية. ووضع آلية لتحويلها 

إلى جهات ذات صالحية في حال احلاجة مع وضع فروع لها في مناطق اململكة. 

4 – إيجاد برامج تربويه في املدارس واجلامعات تقوم على تدعيم الصحة النفسية 
املنع من حدوث االبتزاز وذلك لدور االضطراب  لألفراد لتكون مرتكزا أساسيا في 

النفسي في االستجابة لالبتزاز أو تعمد فعله.

واخلصوصية  بالسرية  تتسم  االبــتــزاز  مشكلة  لعالج  محددة  آليات  إيجاد   –  5
األمر  كهيئة  األفــراد  مبشكالت  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  خــالل  من  واحلسم 

باملعروف والنهي عن املنكر وعدم ترك األمر الجتهاد اإلفراد.

6 – إيجاد برامج توعية منظمة بشكل دوري من خالل وسائل األعالم ومواقع 
وإعطاء  اإلعالمية  اإلثــارة  عدم  على  التركيز  مع  ومسبباته  االبتزاز  تخص  االنترنت 

املوضوع حجمه احلقيقي.

احدث  فقد  للمجتمعية  اخلدمة  ذات  البرامج  في  الفردية  املبادرات  – تشجيع   7
برنامج مشروع احلماية من االبتزاز أثرا جيدا في خلق مبادرات أخرى مشابهة. 
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– التوعية املجتمعية والفردية مبخاطر التقنية احلديثة وإمكانية استغالل التقنية   8
واملواقع االجتماعية في الوقوع باالبتزاز وإيجاد توعية مجتمعية متجددة حولها.

9 – االهتمام بوضع قوانني وتشريعات جترم املبتز بأي نوع من االبتزاز.

10 – إيجاد قسم حماية في مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ويكون دوره 
اإليقاع بالهاكرز املبتز إلكترونيًا والوصول إليه كما ميكن خالله حظر مقاطع الفيديو 
في  به  معمول  هو  كما  محددة  آلية  خالل  من  باالبتزاز  عالقة  لها  التي  اليوتيوب  في 

بعض الدول.

لديهم  الطاقة  الشباب وإشغال  لتنمية  إستراتيجية  بتفعيل خطط  – االهتمام   11
مبشاريع تعود بالنفع عليهم وخلق سياسات تركز على حتسني شامل ألحوالهم، كما 
نتائجها  من  والتي  مدمرة  آثار  من  والفراغ  للبطالة  ملا  وذلك  للعمل  بفرص  تزودهم 

وجود مشكالت كاالبتزاز وغيره.

12 – تشجيع العمل التطوعي مع خلق فرصه. والياته وبرامجه وذلك الستغالل 
طاقات الشباب وجعلهم مساهمني نشطني في املجتمع مما يسهم في استقرار النفسي 

للشباب وخدمة املجتمع. 

املختلفة،وتتكيف  املتغيرات  مع  تتوافق  الشباب  لتطوير  سياسات  وضع   –  13
حيث  اجلنس،ومن  حيث  احمللي،ومن  املجتمع  حيث  من  املعاصرة  التحديات  مع 

االحتياجات اخلاصة لكل مرحلة عمرية وخلق برامج مناسبة لذلك.

املنظمة  البرامج  وآثارها من خالل  العالقات االجتماعية  – التوعية مبخاطر   14
في  والغرباء  كاألصدقاء  بأنواعها  العالقات  عالقة  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  حيث 

االبتزاز. 





االحتساب على
 ابتزاز املرأة

الدكتورة/ زينب بنت عبد العزيز أحمد احملرج

عضو هيئة تدريس في جامعة امللك سعود
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عنوان البحث ) االحتساب على ابتزاز املرأة( وهي رسالة دكتوراه 
اململكة  يف  املرأة  ابتزاز  بقضية  يتعلق  فيما  علميه  رسالة  أول  وتعد 

العربية السعودية. 

الدين اإلسالمي احلنيف على أن يكون املجتمع املسلم قويًا متماسكًا خاليًا  حرص 
من العلل واآلفات التي تهدد كيانه وتضعف مقوماته، فوضع الوسائل حلمايته، وملا كان 
األفــراد، وقد حمى  تتحقق بحماية هؤالء  فإن حمايته  األفــراد ذكــورًا وإناثًا،  قوامه من 
اإلسالم أفراده بحفظ الضرورات اخلمس، ومن بينها حفظ العرض، فحرم الزنا وحرم 

كل الوسائل والطرق التي ميكن أن توصل إليه أو توصل إلى خديعة املرأة وابتزازها.

ومن هنا جاءت هذه الدراسة في مجال االحتساب على ابتزاز املرأة في مجتمعنا 
السعودي، للمشاركة بجد وإخالص في معاجلة قضايانا املعاصرة مستعينني بالله أوال 
ثم برجال احلسبة في الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر لتقدمي منهج 
شرعي عملي ملكافحة قضايا االبتزاز ووقاية املجتمع منها في ضوء كتاب الله- سبحانه 

وتعالى - وسنة نبيه #.

مقدمة
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تطرق البحث وهو بعنوان ) االحتساب على ابتزاز املرأة( إلى جانبني جانب نظري 
وجانب ميداني، هدف البحث إلى :

- التعرف على جهود احملتسبني في التصدي لهذه القضابا.

- التعرف على واقع االبتزاز لدى عينة الدراسة، وحصر ظواهره، ولفت األنظار 
إليه، والوقوف على أسبابه، وأنواعه، وأضراره.

- التعرف على موقف الشرع اجتاه ابتزاز املرأة في ضوء الكتاب والسنة.

- معرفة املعوقات التي تعترض انضباط املجتمع ومحاربته لهذه القضية، وحتديد 
سبل الوقاية من ابتزاز املرأة وتقدمي العالج لها من وجهة نظر شرعية.

-أما اجلانب النظري فتناول فصل متهيدي كان عن مفهوم ابتزاز املرأة وأسبابةذكرت 
فيه الباحثة تعريف مفهوم االبتزاز، ثم ذكرت أربعة أسباب رئيسة متداخلة ومترابطة 
قد توقع في االبتزاز منها األسباب الذاتية وترتكز على ضعف الوازع الديني ، وأسباب 

فكرية وثقافية وأسباب اجتماعية وأسباب بيئية.

املرأة  ابتزاز  من  اإلسالم  إلى موقف  التمهيدي  الفصل  في  الباحثة  تعرضت  كما 
وضوابط  مبنهج  االبتزاز  في  الوقوع  من  نشأتها  منذ  املــرأة  حمى  اإلســالم  ان  وكيف 

شرعية واضحة.

من  الواقية  الشرعية  الضوابط  عن  فكان  النظري  اجلانب  في  األول  الفصل  أما 
االبتزاز املتعلقة بالفرد ،واملجتمع املسلم.

الكتاب  املرأة في ضوء  ابتزاز  الوقاية والعالج من  الثاني كان عن سبل  والفصل 
والسنة.
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كذلك  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  جهود  عن  كان  الثالث  والفصل 
جهود املؤسسات التعليمية واملناشط الدعوية جتاه قضايا ابتزاز املرأة.

أما اجلانب امليداني فتم االستعانة باملنهج املسحي ومنهج حتليل املضمون)الوثائقي(

   للوصول إلى أهداف البحث و تساؤالت الدراسة .

ومت االستفادة من املنهج املسحي في جمع وحتليل بيانات تخص االحتساب على 
االبتزاز من خالل استمارة مقننه بهدف احلصول على معلومات من أعداد كافية من 
ووسائل  الوقاية  ووسائل  التغيرات  عن  للكشف  البحث  مجتمع  ميثلون  املبحوثني 

املكافحة .

ومت االستعانة في البحث بإحدى طرق منهج التحليل املسحي وهو املسح بطريقة 
الوقت  حدود  في  واملفردات  احلاالت  من  معني  عدد  بدراسة  فيه  يكتفى  الذي  العينة 

واجلهد واإلمكانات املتوفرة.

ومت االستفادة من منهج حتليل املضمون في فحص بعد السجالت اخلاصة بقضايا 
بعض  ورصد  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  مراكز  باشرتها  والتي  االبتزاز 

املتغيرات املتعلقة بقضايا االبتزاز .

احتوى مجتمع البحث وعينته على فئتني هي رجال احلسبة وعدد العينة )100( 
محتسب مت اختيارهم بأسلوب إحصائي وهو )العينة الفرضية القصدية( مت عن طريق 
أما  الكلي،  املجموع  من   %5 وحساب  اململكة  مناطق  في  احملتسبني  عدد  احتساب 
بأسلوب إحصائي  اختيارهن  مت  العينة )500(  املجتمع وعدد  نساء  الثانية وهي  الفئة 
هو )العينة العشوائية( وفي ضوء حتليل نتائج الدراسة ومن خالل استخدام املقاييس 

واالختبارات اإلحصائية توصل البحث إلى أربع نتائج رئيسة وهي :ـ
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أواًل : توجيه االحتساب على مظاهر االبتزاز من خالل التوصل إلى حتديد تنوع 
األساليب التي يتم من خاللها إيقاع املرأة في االبتزاز.

على  االحتساب  ضعف  تفسر  والتي  واملتشعبة  املتفاعلة  العوامل  أهم   : ثانيًا 
االبتزاز وذلك من أجل وضع رؤية مستقبلية لالحتساب على االبتزاز . 

هناك  أن   )   Factor analyses( التحليلي  العامل  اختبار  نتيجة  من  ويالحظ 
سبعة عوامل مسئولة عن مشكلة االبتزاز للمرأة في املجتمع السعودي وهذه عوامل 

مرتبطة حسب أهميتها على النحو اآلتي:-

العامل  دور هذا  األماكن، وكان  بعض  وتنظيم  في تصميم  العامل األول: خلل 

بنشأة مشكلة االبتزاز في املجتمع السعودي قويًا جدًا يساوي )29٫30( ويحوي هذا 
الشرارة  األماكن  هذه  وتعد  والتنظيم،  التصميم  في  مناسبة  غير  أماكن  تسعة  العامل 

األولى واملكان اخلصب حليل الرجل في إيقاع املرأة باالبتزاز.

العامل  النساء، وكان دور هذا  ابتزاز  الوقاية واملكافحة من  العامل الثاني: سبل 

 )11( يساوي  قويًا  السعودي  املجتمع  في  للمرأة  االبــتــزاز  مشكلة  وحــدوث  بنشأة 
وأولياء  النساء  توعية  مجال  في  وقاصرة  ضعيفة  سبل  ثمانية  العامل  هــذا  ويحوي 
أمورهن للوقاية من حيل بعض الرجال في ابتزاز النساء في املجتمع، هذا العامل هو 
الذي أحدث بيئة اجتماعية آمنة للرجل املريض في القلب، بحيث يضع حيلة لالبتزاز 

في غفلة من املرأة.

العامل الثالث: حيل الرجال بوسائل االبتزاز للمرأة، وكان دور هذا العامل بنشأة 

وحدوث مشكلة االبتزاز في املجتمع السعودي مهم جدا يساوي )7٫10( ويحوي هذا 
العامل أربعة حيل يلجأ إليها الرجل في صيد املرأة وابتزازها مستفيدًا من سوء تصميم 

وتنظيم األماكن في املجتمع، ومن تدني الوعي عند املرأة في الوقاية من االبتزاز.
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العامل الرابع: حيل الرجال بأساليب االبتزاز للمرأة، وكان دور هذا العامل بنشأة 

وحدوث مشكلة االبتزاز في املجتمع السعودي مهم يساوي )6( ويحوي هذا العامل 
أربعة أساليب يلجأ إليها الرجل في إيقاع املرأة في حبائل االبتزاز، مستفيدا من تدني 

وعيها في حماية نفسها ومن احترافه باحليل اخلاصة بوسائل االبتزاز.

بنشأة  العامل  هذا  دور  وكان  املرأة،  على  االحتساب  أساليب  اخلامس:  العامل 

وحدوث مشكلة االحتساب متوسط يساوي )4( ويحوي هذا العامل ندرة في عملية 
أو  باليد  أو  التعهد اخلطي  بأخذ  كان  املرأة سواء  ابتزاز  املعنية على  احتساب األجهزة 
البيئة  في  خلل  إلى  راجعا  االحتساب  جانب  في  الضعف  هذا  أن  ويبدوا  باللسان، 
االجتماعية بشكل عام سواء في األماكن أو ضعف في سبل التوعية وانتشار وسائل 

وأساليب الرجال وحيلهم باالبتزاز في املجتمع.

في  العامل  هذا  دور  وكان  االبتزاز،  في  واملــرأة  األسرة  عالقة  السادس:  العامل 

العامل خمسة أسباب جميعها  مشكلة االبتزاز متوسط يساوي )3٫6( ويحوي هذا 
الوعي  ضعف  إلى  يرجع  هذا  ولعل  أمرها،  ووليي  املرأة  وسلوك  بتصرفات  متعلقة 
بالوقاية واملكافحة من االبتزاز في املجتمع، وكذلك ضعف في عملية االحتساب من 
الرجال وأساليبهم في  يقابله كثرة وشيوع حيل  املعنية في هذا املجال،  قبل األجهزة 

عملية االبتزاز في املجتمع.

والتشهير  املالية  بالغرامة  املــرأة  ابتزاز  على  االحتساب  ضعف  السابع:  العامل 

بالرجال املبتزين، ودور هذا العامل ضعيف يساوي )3( ويعني هذا العامل أن إيقاع 
عقوبة مالية أو عقوبة التشهير على الرجال الذي حكم عليه في قضية ابتزاز للمرأة لن 

تكون رادعه وفعالة للحد من انتشار املشكلة وزيادة حجمها في املجتمع.
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ثالثًا : توصلت الدراسة إلى أن هناك سبع عوامل مهمة تعد احملرك األساسي 
لالبتزاز ويجب توجيه االحتساب إليها حملاولة معاجلة مشكلة االبتزاز .

واملوضحة في اجلدول املرفق:
ترتيب أهمية 

العامل
 العوامل املؤثرة الفعالة والرئيسة بنشأة وانتشار

 ظاهرة االبتزاز في املجتمع السعودي
داللة 
التميز

0.45عندما تظهر املرأة حاجتها املادية.األول

0.31التقاط الرجل للمرأة صور متحركة بكاميرا اجلوال.الثاني

0.29عندما تطلب املرأة من الرجل حاجة يتعلق بتوظيفها.الثالث

0.28عندما تطلب املرأة من الرجل مساعدة بتسجيل أوالدها بالكليات واملعاهد.الرابع

عند انشغال أولياء األمور ) اآلباء واألزواج واألخوان( بالوظيفة واألصدقاء اخلامس
عن القيام مبسؤليات اجتاه الزوجات والبنات واألخوات.

0.26

عدم الفصل التام بني أقسام الرجال الوظيفية املجاورة ألقسام النساء لنفس السادس
العمل.

0.21

عدم وجود ضوابط شرعية ) كاحملرم، وفي اللباس والكالم( عند تواجد املرأة السابع
مع السائق اخلاص في األسواق

0.19



االحتساب على ابتزاز املرأة

257

أهــم طــرق عــالج رجــال احلسبة  إلــى حتديد وترتيب  الــدراســة  : توصلت  رابعًا 
لقضايا االبتزاز .

 واملوضحة في اجلدول املرفق:
ترتيب الطريقة 

حسب األهمية
 ترتيب أهم طرق

 عالج رجال احلسبة لقضايا ابتزاز املرأة
داللة التميز

0.44ينبغي إعالم رجال الهيئة لزوج املرأة املبتزة.األول

اشتراط رجال الهيئة ملساعدة املرأة )ضحية االبتزاز( ارتباطها الثاني
بداعية من النساء حتى ال تنخدع مرة  أخرى

0.38

يعمد رجال الهيئة إلى إخبار املرشدة االجتماعية في مدرسة الطالبة الثالث
)ضحية االبتزاز( من أجل متابعة التوجيه.

0.37

يعمد رجال الهيئة إلى أحد أقارب املرأة )ضحية االبتزاز( من غير األب الرابع
والزوج من أجل املتابعة والتوجيه.

0.28

يشترط رجال الهيئة ملساعدة املرأة املبتزة )ضحية االبتزاز( تسجيلها اخلامس
بدار حتفيظ قرآن كرمي من أجل توفر صحبة جيدة حتى ال تنخدع 

مرة أخرى.

0.22

طالب رجال الهيئة من املرأة )ضحية االبتزاز( استدراج الرجل املبتز السادس
وضبطه في كمني

0.21

يوفر رجال الهيئة عند بعض احملالت التجارية مستلزمات تتطلبها السابع
املرأة )ضحية االبتزاز( وتكون أحيانا مجانا مدفوع ثمنها مسبقُا من 
فاعل خير أو لها سعر خاص جدًا منخفض وذلك من إظهار حاجتها 

املادية للرجال

0.18
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أما أهم التوصيات اليت تطرقت هلا الباحثة فهي على النحو التايل:

- توصي الباحثة بضرورة تشكيل جلنة رفيعة املستوي من قبل )هيئة األمر باملعـروف 
والنهي عن املنكر، ووزارة الشئون اإلسالمية ووزارة العدل، ووزارة الداخلية( للنظر 
اجلاد في عقوبة من ارتكب هذا اجلرم كونه يسعى في األرض فسادا، ووضع العقوبات 

املناسبة لهذا اجلرم والكفيلة بردع املبتز واحلد من تفشي هذه الظاهرة في املجتمع.

- توصي الباحثة جهات الضبط بضرورة التعامل اجلاد مع هذا النوع من القضايا 
وسرعة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإنهاء معاناة املتضررين وضبط املجرم بجرميتيه.

- توصي الباحثة بتكثيف احلمالت التوعوية، والتوجيهات اإلرشادية، واألنشطة 
املكثفة واملستمرة عن طريق وزارة اإلعالم ووزارة الشؤون اإلسالمية، ووزارة التربية 

والتعليم، للتوعية العامة للمجتمع.

من  النوع  هــذا  ضحايا  خاللها  من  تصل  آمنة  قنوات  بإيجاد  الباحثة  توصي   -
النسائية،  اجلمعيات  دور  بتفعيل  ذلك  وليكن  سرية.  بصورة  أمرها  ملعاجلة  اجلرائم 

لسهولة تواصل النساء مع بعضهن.

ثم  املوحد وليكن من ثالثة خانات لسهولة حفظه  الرقم  بنشر  الباحثة  - توصي 
تكثيف بثه من خالل اللوحات اإلرشادية ووسائل األعالم ونشره في أغلب األماكن 

حتى يتسنى للجميع االطالع عليه والوصول إليه بسهولة عند احلاجة.

ُيعرف أصحابها )مسبوقة  التي ال  الهواتف  أرقام  بالنظر حول  الباحثة  - توصي 
الدفع( حيث تستخدم بكثرة في هذه القضايا واحلد منها أو إلغائها.

- توصي الباحثة مبعاجلة سريعة لوضع النقل اخلاص املدرسي واجلامعي، داخل 
الذي  العشوائي  النقل  والسيما  والتعليمات،  لألنظمة  وخضوعه  وخارجها،  املدن 

ُيعلن عنه في كل مكان.
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- توصي الباحثة بتفعيل اجلانب الوقائي، واجلانب اإلصالحي من خالل األجهزة 
واإلعــالم،  والتعليم،  التربية  روافــد  من  واإلفــادة  املجتمعية،  واملؤسسات  الرسمية 

واملساجد وغيرها من الوسائل ملعاجلة هذه الظاهرة وسد الطرق املفضية إليها.

التقنية  بتقدمي دورات خاصة ومجانية عن كيفية االستفادة من  الباحثة  - توصي 
احلديثة في حفظ األعراض.
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نبينا  واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني:

تعّد ظاهرة ابتزاز الفتيات من الظواهر الدخيلة واجلديدة على مجتمعاتنا، وعلى 
بشكل  عالية،  وبوتيرة  متسارع  بشكل  االنتشار،  في  أخــذت  فقد  ذلــك  من  الرغم 
تنتهى من اجلرائم كالسرقة،  يتبعها سلسلة ال  يهدد قيم وأخالقيات املجتمع. حيث 
واالختالس، وإقامة عالقة محرمة مع اجلاني ومعارفه، واالنصياع ألوامره، ويترتب 
على ذلك إضرار بأقاربها أو زميالتها، أو إضرار بنفسها، يصل في بعض األحيان إلى 

حد االنتحار. 

في استطالع للراي قام به مركز باحثات لدراسات املرأة:
هل ابتزاز الفتاة أصبح ظاهرة في املجتمع !!! 

178  نعم
88  ال

86  ال أدري

مقدمة
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اهلوية الشخصية:

أسلوب من أساليب الضغط الذي ميارسه املبتز على الضحية وهي املرأة مستخدمًا 
أو  املرأة زوجًا كان  إبالغ ذوي  أو  نطاق  التشهير على أوسع  منها أسلوب  عدة طرق 
املبتز ليجبرها على  أب أو أخ ..األمر الذي يجعل الضحية تقع حتت وطأة ضغوط 

مجاراته وحتقيق رغباته سواًء كانت هذه الرغبات جنسية أو مادية أو غيرها. 

تتفق فى شئ واحد وهو عنصر  انها  ورغم تعدد تعريفاتها )ظاهرة االبتزاز( إال 
ينتهي بعمل غير قانوني، أو عنف ضد الشخص إن لم  التهديد الذي يحمل تهديدًا 

يستجب للمطالب.

على   ) املبتّز   ( األول  الطرف  حصول  حالة  في  إال  حدوثه  ميكن  ال  واالبــتــزاز 
معلومات متّس حياة الطرف الثاني، وهو ) من يتّم ابتزازه (، وهذه املعلومات ذات 

خطورة على حياته أو سمعته أو كرامته وشرفه.

يف عيون العامل..

أولى عمليات االبتزاز في العالم:

• ابتزاز  العرض:
في حديث أصحاب الصخرة: " اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس 
نفسها  على  فأردتها  النساء،  الرجال  يحب  ما  كأشد  أحبها  كنت  روايــة:  وفي  إلّي، 
فامتنعت، حتى أملت بها سنة من السنني فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على 
أن تخلي بيني وبني نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها وفي رواية: فلما قعدت بني 
رجليها قالت: اتق الله وال تفضن اخلامت إال بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس 
إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها.اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 

ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة" .



جنني االبتزاز

265

• ابتزاز  املال:
من  اشهر  تسعة  بعد  تشارلزلندبرغ  الطيار  ابــن  جثة  على  العثور   1932 عــام 

االختطاف وكانت هذي اول عملية اختطاف في العالم مع االبتزاز. 

عوامل تكون اجلنني:

لم تنشأ ظاهرة االبتزاز مبحض الصدفة، بل هناك عوامل وأسباب عديدة ساهمت 
في ظهورها، منها:

• ضعف الوازع الديني لدى الشباب والفتيات .
القرآن  تناول  ذلك  يدل على  مما  النفوس،  تزكية  اإلسالمية على  الشريعة  حّثت 
الكرمي احلديث عن النفس البشرية، في مائتني وخمسة وتسعني موضوًعا، وورودها 
بهذا الكم إمنا يدل على أن القرآن الكرمي استهدفها وأوالها جل عنايته، فهو يريدها 
هادًيا لها وموجًها لها يبتغي إصالحها وحفظها من السوء ورعايتها مما يحدق بها من 
ُه ُمْجِرًما َفإَنّ َلُه  ُه َمن َيْأِت َرَبّ السوء، فحثها على طاعة الله - جل وعال - فقال تعالى:}إَنّ
َرَجاُت  اِلـَحاِت َفُأْوَلِئَك َلُهُم الَدّ َجَهَنَّم ال مَيُوُت ِفيَها َوال َيْحَيى #^٧٤^#( َوَمن َيْأِتِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الَصّ

اْلُعَلى{ ]طه: ٧٤ - ٧٥[  ألن في الطاعة النجاة والفالح في الدنيا واآلخرة .

• تأخر الزواج لدى الشاب والفتاة .
اقتضت سنة الله في اخللق أن يكون قائًما على الزوجية، فخلق سبحانه وتعالى 
ُروَن{  َتَذَكّ َلَعَلُّكْم  َزْوَجــْيِ  َخَلْقَنا  َشْيٍء  ُكِلّ  تعالى:}َوِمن  قال  زوجــني،  شيء  كل  من 
]الذاريات: ٤٩[.

و كما أودع سبحانه مياًل فطريا بني زوجي كّل جنس، جعل سبحانه ميل الرجل 
الكائنات، وملا كان اإلنسان مكرما  باقي  املرأة، واملرأة إلى الرجل، مختلًفا عن  إلى 
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ومفضال عند خالقه - جال وعال - وجل على كثيٍر ممن خلق، فقد جعل حتقيق هذا 
في  وأهمها  العقود  أخطر  من  أصبح  والــذي  فقط،  الشرعي  الــزواج  طريق  عن  امليل 
اإلسالم، حتى أنه اعتبر ميثاًقا غليظا في قوِل احلق جال وعال: }َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد 

يَثاًقا َغِليًظا{ ]النساء: ٢١[. َأْفَضى َبْعُضُكْم إَلى َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمنُكم ِمّ

بالزواج  األمر  كان  لذا   . أثره  وعظيم  قدره  كبير  على  يدل  هنا  بالغليظ  فوصفه 
الشرعي من الضوابط الشرعية الواقية من ابتزاز املرأة واملتعلقة باملجتمع، ففيه حتقيق 
العنان لها، وفيه  الفطرة اإلنسانية وإشباعها دون كبتها كما في الرهبانية، أو إطالق 
حماية للمجتمع من االنحراف والوقوع في الرذيلة، وفيه حتقيق الستر للمرأة والرجل 
{ ]البقرة: ١٨٧[،  وهذا الغرض واضٌح في قوله تعالى: }ُهَنّ ِلَباٌس َلُّكْم َوَأنُتْم ِلَباٌس َلُّهَنّ
ٌيضاف إلى ذلك أن من لم يستطع الزواج من اجلنسني فعليه باالستعفاف حمايًة لعرضه 
َيِجُدوَن  اَلِّذيَن ال  }َوْلَيْسَتْعِفِف  الله لقوله تعالى  :  ارتكاب ما حرم  لنفسه من  وصيانة 

ِنَكاًحا َحَتّى ُيْغِنَيُهُم الَلُّه ِمن َفْضِلِه{ ]النور: ٣٣[.

و قوله #: ) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (

• التنشئة االجتماعية غير الصاحلة .
عمليات  به  ويقصدون  االجتماعية  التنشئة  مصطلح  يستخدمون  االجتماع  علماء 
أخذت  كثيرة  بتعريفات  املصطلح  لذا عرف   . في جماعته  مكانه  ليأخذ  اإلنسان  إعداد 
االجتماعي،  التفاعل  على  تقوم  وتربية،  وتعليم  تعلم  عملية   " اآلتي:  التعريف  منها 
وتهدف إلى إكساب الفرد – طفال فمراهقا فراشًدا فشيًخا – سلوًكا ومعايير واجتاهات 
معها  االجتماعي  والتوافق  جماعته  مسايرة  من  متكنه  معينة  اجتماعية  ألدوار  مناسبة 
عملية  وهي  االجتماعية،  احلياة  في  االندماج  له  وتيسر  االجتماعي،  الطابع  وتكسبه 
تشكيل السلوك االجتماعي للفرد وهي عملية إدخال ثقافة املجتمع في بناء الشخصية".
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باختصار هي عملية تفاعل اجتماعي تكسب الفرد شخصيته االجتماعية .

و مبا أن عملية التنشئة االجتماعية عملية تفاعل بني أفراد املجتمع، ما بني مؤثر 
ومتأثر، فقد جعلها اإلسالم محط نظره واهتمامه منذ اليوم األول خلروج الوليد إلى 
الدنيا، حيث ورد في احلديث الصحيح عن رسول الله  # انه قال: ) ما من مولود إال 

يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه ( .

  لذا كانت املسؤولية على الوالدين عظيمة وذلك باستغالل أوقاتفراغ ابنائهم مبا 
يعود عليهم بالنفع كتحفيظ القرآن وتعليم السنة املطهرة والرياضة والتدريب واملشاركة 
باألنشطة اجلماعية والتي تساعد الطفل على شغل وقت فراغه منذ الصغر وتعوده على 

اإلستفادة من وقته مبا يعود عليه بالنفع في الدنيا واآلخرة .

يجلس  فمن  الينفع،  فيما  سدى  اليهدر  وأن  الوقت  فائدة  على  تنبيههم  كذلك 
فارًغا فقد يقع فيما حرم الله جال وعال، لذا كان احلرص على الوقت  لدى الفرد من 
ينفع  مبا  ملئها  الشريعة على  والتي حرصت  املرأة،  ابتزاز  الواقية من  املهمة  الضوابط 

الفرد بإتباع أوامر احلق واجتناب نواهيه .

• األصدقاء وجماعة الرفاق .
• احلرمان العاطفي .
• املشاكل الزوجية.

إن التبسط مع األبناء والبنات والزوجات، ومن كان في حكمهم كالربائب واخلدم 
الشرعية  الضوابط  من  معهم،  للتعامل  أسلوًبا  والتفاهم  احلــوار  واعتماد  وغيرهم، 
الواقية من ابتزاز املرأة واملتعلقة باملجتمع السليم، فإن هذا الضابط إن دل على شيء 
فإمنا يدل على كمال في العقل، وحسن في اخللق، واعتدال في املزاج، وسالمة في 
الصحة النفسية، كما أنه من أهم األسباب التي تقرب أفراد األسرة بعضهم من بعض، 
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وتوثق العالقة بينهم، فعن عمر بن أبي سلمة قال )كنت غالما في حجر رسول الله  
# وكانت يدى تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله  #:  )يا غالم سم الله وكل 

بيمينك وكل مما يليك(  فما زالت تلك طعمتي بعد(.

• إساءة استخدام وسائل التقنية احلديثة ) االنترنت – أجهزة اجلواالت(.
بالرياض"  املــرأة  لدراسات  باحثات  "مركز  أجــراه  للرأي  استطالع  كشف  كما 

وشارك فيه 100 شخص من اجلنسني عن أن أهم دوافع االبتزاز تكمن فيما يلي:

1- ضعف الوازع الديني، وعدم مراقبة الله في السّر والعلن، وقد بلغت النسبة 
.%100

املؤسسات  من  األول��ى  املرتبة  في  جتئ  األس��رة  أن  املشاركني  من   %98 ذكر   -2
املسؤولة عن ظهور ظاهرة االبتزاز.

3- يرى 73%  من املشاركني أن أصدقاء السوء يأتون في املرتبة الثانية.

4- كما كشف 66% من املشاركني في االستطالع، أن فراغ الشباب مؤثر بشكل 
قوي في دفعهم البتزاز الفتيات.

5- فيما أكد 56% أن انتشار الفضائيات واإلنترنت، كان وراء انتشار هذه الظاهرة. 

إلى  ترجع  االبتزاز  ظاهرة  أن  االستطالع،  فى  املشاركني  من   %44 واعتبر   -6
انتشار االختالط في مجتمعاتنا مقارنة باملاضي.

شرارة التكوين:

مكاٍن  في  بالنساء  األجانب  الرجال  اجتماع  منع  على  اإلسالمية  الشريعة  دلت 
تبرج  والذي يصاحبه  للتزاحم ومماس األجساد،  الذي هو مظنة  فاالختالط  واحد، 
وسفور، أو املنتظم املتكرر ألشخاص بأعيانهم، قد يوقع أضراًرا ومخاطر كثيرة لذا 
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كان يجب جتنب االختالط احملرم من الضوابط الشرعية الواقية من ابتزاز املرأة واملتعلقة 
باملجتمع املسلم، ومما يدل على التحرمي قول احلق جال وعال: }َوإَذا َسَأْلُتُموُهَنّ َمَتاًعا 

{ ]األحزاب: ٥٣[ . َفاْسَأُلوُهَنّ ِمن َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهَنّ

و قد راعى النبي # منع اختالط الرجال بالنساء حتى في أحب بقاع األرض إلى 
الله جال وعال وهي املساجد وذلك بفصل صفوف الرجال عن النساء فقال #: )خير 
صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها( وكان 
البيت،  إلى  املسجد  الطريق من  في  بالنساء   الرجال  اختالط  # يحرص على عدم 
لذلك نراه إذا صلى بالناس ثبت في مكان صالته ومن معه من الرجال حتى ينصرف 

النساء إلى منازلهم .

• االختالط ) املباشر(  
- أماكن العمل.

- أماكن التعليم.

- األسواق.

- أماكن الترفيه.

• االختالط ) غير املباشر(  
- املنتديات االلكترونية.

- مواقع الدردشة.

- اجلوال، اآليفون، البالك بيري.

- غرف البالتوك.
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عمليات  حــدوث  أسباب  أهــم  أن  إلــى  متخصصة  علمية  دراســة  توصلت  كما 
وتنظيم  تصميم  في  خلل  وجود  اململكة  في  املرأة  لها  تتعرض  أن  ميكن  التي  االبتزاز 
بعض األماكن، حيث تعد هذه األماكن الشرارة األولى واملكان اخلصب حليل الرجل 

في إيقاع املرأة باالبتزاز.

ووفق الدراسة التي أجرتها الدكتورة زينب بنت عبد العزيز احملرج للحصول على 
ابتزاز املرأة''، فإن هناك سبعة عوامل  درجة الدكتوراه بعنوان ''االحتساب على 
مسؤولة عن مشكلة االبتزاز للمرأة في املجتمع السعودي، إضافة إلى تصميم األماكن 
هي: ضعف سبل الوقاية واملكافحة من ابتزاز النساء للوقاية من حيل الرجل سواء من 
قبل النساء أو أولياء أمورهن، ووجود حيل من قبل الرجال لإليقاع باملرأة، حيث تبني 
أن هناك أربع حيل، مستفيدين من سوء تصميم وتنظيم األماكن، ومن تدني الوعي 

عند املرأة في الوقاية من االبتزاز.

اجلنني يف ظلمات ثالث:

اخلوف:

ــة اخلــــــوف مــــن املـــجـــهـــول ومـــــا ســـيـــواجـــهـــه مــــن املــجــتــمــع اخلـــارجـــي  ــم ــل ظ
ـــــر.. واخلـــــــــوف مـــــن ـ طـــرفـــة  ـــــس ــــكــــشــــاف ال ..خـــــــــوف مـــــن الـــفـــضـــيـــحـــة وان
ـــه.. ـــدي ـــه بــــــــ ي ـــدي ــد مــــن كـــــان هـــنـــا قــــد ضـــــاع مــــن ي ــج ــي ـــعـــني وانـــتـــبـــاهـــتـــهـــا ـ ل  ال
لذلك ترى أن هناك من يقع فريسة سهلة للرضوخ وبإصرار في املقابل يكون ذلك الشخص 
القابع أمامه في نشوته..فهو يعلم أنه إن أخطى سيجد من يبرر غلطاته وإن كذب سيجد 
 من ينفي تلك الثرثرة وإن مترد سيجد من يسند سقطاته يعلم يقينا بأنه يؤدي دوره جيدًا 

وأن الشخص املاثل أمامه في قمة االبتزاز..!
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االلتزام:

ظلمة االلتزام التي حتيط به فتجعله مقيدًا لهذا ال ينفك عنه ..بل يجبره أن يتبعه  
وأن يلبي مطالبه ويلهث وراءه كي ال يكشف املستور ويظهر احملظور.

الذنب:

    ظلمة اإلحساس بالذنب .. وحرارة املعصية .. فتجعله يعيش ضعيفًا منكسرًا 
قنبلة تخاف أن تنفجر  ..منقادا مسيرًا ال مخيرًا، ظلمة تضيق خناقه، وحتيل حياته 

يومًا ما.. وال يدري ما النتائج!

وذكرت د. سوزان فوروارد في كتابها )االبتزاز العاطفي( أن االبتـزاز العاطفـي 
بتهديدنا  مـنا  املقربون  به األشخاص  يعتبر شكـل قوي من أشكال االستغالل ويـقـوم 
سـواء بطريقة مـباشرة أو العكـس . وأن املبتزين العاطفني يعـرفـون مدى تقديرنا لهم 
ولعالقتـنا بهم، وهم يجعلون من املستحيل علينا أن نرى الطريقة التي يستغلوننا بها. 
بحيث أنهم يخلقون جوا من الضباب يخفي جميع أفعالهم . وقد نقوم بالدفاع عن 

أنفسنا ولكنهم يعلمون بأننا ال نستطيع رؤية ما يحدث لنا.

 والضباب كلمة تستخدم للتعبير عن االرتباك الذي يحدث بداخلنا وهي اختصارا 
لثالث كلمات: ) اخلوف، االلتزام، الذنب ( وهي األدوات التي يستخدمها املبتزون 
. ويقوم املبتزون بضخ كمية كبيرة من الضباب في عالقتهم ويؤكدون بأننا سوف نشعر 
باخلوف اذا تركناهم ..أو باجلرح ... اذا شعروا بحاجتنا الى احلب . واننا مجبرون 

على تلبية ما يريدون وأننا مذنبون اذا لم نقم بذلك !
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من يغذي اجلنني؟  

ذلك،  حــول  التشريعات  وســن  االخــتــالط،  تشريع  على  تعمل  منظمة  أخطر 
وتطويع جميع السبل لنشر ثقافة اجلنس بني الرجال والنساء بال قيود هي:

صندوق املرأة في هيئة األمم املتحدة

التقارير الدولية اخلاصة باملرأة السعودية والصادرة من األمم املتحدة:

التقرير األول: تقرير جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل لعام 2001م: 

في  البداية  منذ  الفتيات  تضع  اجلنسني  بني  االختالط  ومنع  التعليم  سياسات  أن 
مرتبٍة أدنى من أقرانهن الذكور.

التقرير الثاني:  تقرير منظمة العفو الدولية عام 2005م:

أن املرأة ما زالت عرضًة للتمييز املتفشي، ال سيما القيود الشديدة على حريتها في 
التنقل.

يتعلق  )ما  السنوي  ووتش"  رايتس  "هيومن  منظمة  تقرير  الثالث:  التقرير 
بحقوق املرأة في اململكة العربية السعودية 2005(:

فرض الفصل الصارم بني اجلنسني، وإلزام النساء والفتيات بارتداء عباءات طويلة 
سوداء وغطاء للرأس في العلن، من قبل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهي 

مبثابة "شرطة دينية".

التقرير الرابع: تقرير خبيرة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املعنية بالعنف ضد 
املرأة عن اململكة العربية السعودية  13 فبراير  2008 م:

• أن معوقات مشاركة املرأة في القوى العاملة مرتبطة أيضًا بسياسة الفصل بني 
اجلنسني في مكان العمل.
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حيث  ــســان،  اإلن حلــقــوق  خطيرة  إســـاءات  عــن  مسئولون  الهيئة  رجـــال  أن   •
يضايقون، ويهددون، ويوقفون املرأة التي تخرج على العادات والتقاليد السائدة.

صناعة الوعي: 

الدور اإلعالمي.

سبيل  على  فنذكر  واحلمالت.  البرامج  عبر  االبتزاز،  قضية  على  الضوء  إلقاء 
املثال برنامج 99 من القناة الرياضية السعودية، وبرنامج رأت عيني على قناة املجد، 
مع  االبتزاز  ملناقشة  قد خصصت حلقات  دليل،جميعها  قناة  املستشار على  وبرنامج 
كما يجب  املنكر.   والنهي عن  باملعروف  األمر  هيئة  مختصني ومستشارين وأعضاء 
وسائل  مختلف  في  عنه  واإلعـــالن  االبــتــزاز  بالغات  لتلقي  موحد  رقــم  تخصيص 

اإلعالم، والتأكيد بشكل مكثف على أن كل البالغات ستعامل بسرية تامة.

حمالت التوعية.

تستهدف  والتي   .. وغيرها  اإلعــالم  ووسائل  واجلامعات  املــدارس  في  وذلــك 
اجلنسني على حد سواء.

مؤسسات التعليم.

تستند  أن  التوعية يجب  أيضًا، وهذه  للبنات وللشباب  التوعية  عليهم مسؤولية 
على أسس دينية وأخالقية وقانونية، فمثاًل ال بد من أن يكون هناك قانون واضح فيما 
يتعلق بقضايا االبتزاز، ويكون معروفًا للجميع الشباب والفتيات بتعليمه في الكتب 

الدراسية ونشره باإلعالم .
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التعليم املستدام.

التربية السوية.

وذلك بزرع الرقابة الذاتية التي تنبع من داخل اإلنسان، عن طريق ممارسة األسر 
تذكير  وعلينا  اإلسالمية،  الشريعة  قيم  على  الشباب  وتنشئة  التربوية،  ألدوارهـــا 
حول  تدور  الظاهرة  تلك  وجود  إلى  أدت  التي  فاألسباب  يراقبه.  الله  بأن  الشباب 
القيم  تدمير  عبر  للتقنية  السيء  االستغالل  ثمن  ندفع  ونحن  الذاتية،  املراقبة  ضعف 

وهدم املبادئ اإلسالمية.

غازي  الدكتور  الشيخ  الشرقية  منطقة  إمــارة  في  األســري  تكافل  رئيس  وكشف 
والنهي عن  باملعروف  األمر  هيئة  إلى  ترد  التي  الفتيات  ابتزاز  أن قضايا  الشمري عن 
املنكر تصل إلى 20 حالة يومّيًا مبعدل 600 حالة شهرّيًا على مستوى اململكة، معتبًرا 

ا إن لم يتم القضاء عليها قريًبا. ذلك ظاهرة سيئة جّدً

وأكد أن مواجهة ظاهرة ابتزاز الفتيات تكون بتوعية الناس، وعن طريق اإلعالم، ودور 
اخلطباء واملدارس، ودور األسرة من خالل زرع احلوار بينهم، والعقوبة الرادعة للمبتزين.

املكثفة  واألنشطة  اإلرشادية،  والتوجيهات  التوعوية،  احلمالت  تكثيف  ينبغي 
التربية  ووزارة  اإلسالمية،  الشؤون  ووزارة  اإلعــالم  وزارة  طريق  عن  واملستمرة، 

والتعليم، للتوعية العامة للمجتمع 

باإلضافة إلى تفعيل اجلانب الوقائي واجلانب اإلصالحي من خالل األجهزة الرسمية 
واملساجد،  واإلعــالم،  والتعليم،  التربية  روافــد  من  واإلفــادة  املجتمعية،  واملؤسسات 
وغيرها من الوسائل ملعاجلة هذه الظاهرة وسد الطرق املفضية إليها، وأخيرا تقدمي دورات 

خاصة ومجانية عن كيفية االستفادة من التقنية احلديثة في حفظ األعراض.

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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