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Abstract
The aim of the current research aim to discover the dangers of electronic violence on young
people in the city of Salfit, through achieving a number of goals, the most important of
which is to identify the causes of the phenomenon of electronic violence among young
people and to identify the extent of the phenomenon of electronic violence among young
people as well as to identify the forms of electronic violence practiced in Palestinian society
And then to know the role of modern technology in the spread of electronic violence among
Palestinian youth and to reveal the social and economic dangers of the phenomenon of
electronic violence on young people and finally to know the role of the state and the
concerned authorities in limiting the spread of the phenomenon of e-violence Ktrona
researcher used the descriptive analytical method applied field study in the Palestinian
Salfit. The research community is also represented by a number of young men (males and
females), Salfit governorate, on a random sample of 252 individuals, and the results of the
study reached a number of results, the most important of which are:
1- The lack of technological awareness of the most important causes of electronic violence is
followed by educational imbalances in the family
2-The misuse of modern technology has a role in the spread of electronic violence among
Palestinian youth in Salfit Governorate
3-The results of the study indicated the social and economic risks of the phenomenon of
electronic violence on young people in Salfit Governorate, the most important of which
(family disintegration) and (cracking the family up process at the home or school level)
4-The study confirmed the main reason for the phenomenon of electronic violence in the
Salfit governorate community, which is psychological and social pressures as a result of
poverty, unemployment and poor economic conditions.
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مخاطر العنف اإللكتروني على الشباب
دراسة ميدانية
أحمد وليم مرايطة
د ،.مدير العالقات العامة و المكتبة ،فلسطين

الملخص
هدف البحث الراهن للكشف عن مخاطر العنف اإللكتروني على الشباب في المجتمع الفلسطيني وذلك من خالل تحقيق عدد من
األهداف ومن أهمها التعرف على أسباب ظاهرة العنف اإللكتروني لدى الشباب والتعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني
لدى الشباب كذلك التعرف على أشكال العنف اإللكتروني الذي يمارس في المجتمع الفلسطيني ومن ثم التعرف على دور التكنولوجيا
الحديثة في انتشار العنف اإللكتروني بين الشباب الفلسطيني والكشف عن المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني
على الشباب واخيرا ً التعرف على دور الدولة والجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني واستخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي وطبقت الدراسة الميدانية في محافظة سلفيت الفلسطينية .كما يتمثل مجتمع البحث في عدد من شباب (ذكور – إناث)
محافظة سلفيت على عينة عشوائية استطالعية قوامها  252مفردة وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
 -1إن قلة الوعي التكنولوجي من أهم أسباب العنف اإللكتروني يليها الخلل التربوي في األسرة
 -2إن سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة لها دور في انتشار العنف اإللكتروني بين الشباب الفلسطيني في محافظة سلفيت
 -3أشارت نتائج الدراسة إلى المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب في محافظة سلفيت أهمها
(التفكك األسري) و(تصدع عملية التنشئة االسرية على مستوى البيت أو المدرسة(
 -4أكدت الدراسة على السبب الرئيسي لظاهرة العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت المتمثل في الضغوط النفسية واالجتماعية
نتيجة الفقر والبطالة وسوء األحوال االقتصادية.
الكلمات المفتاحية :العنف اإللكتروني ،الشباب ،المجتمع الفلسطيني.
المقدمة
ال يعتبر العنف ظاهرة حديثة الظهور ولكنه قديم قدم األنسان ،فأول جريمة عرفتها البشرية كانت بين قابيل وهابيل والتي يمكن
إدراجها تحت مسمى العنف األسري بمفاهيمه الحديثة ففي اآلونة األخيرة بدأت لغة الحوار بين األشخاص تتالشى في المجتمع ليحل
مكانها مفهوم القوة وأصبح سلوك العنف هو السلوك السائد والمبرر من قبل البعض في شتى أنواع العالقات بين األفراد في المجتمع،
وتعد ظاهرة العنف واحدة من الظواهر االجتماعية التي تحدث في كل المجتمعات بال استثناء مما يعني أنها ظاهرة تمثل تهديدا ً ألمن
المجتمع وسالمة أفراده وبالتالي البد من تضافر العديد من العلوم لفهم هذه الظاهرة والوقوف عليها ،ويرى العلماء أن هذه الظاهرة
تتكون من خالل نفس العمليات التي تكون السلوك اإلنساني السوي وغير المنحرف ولفهم ظاهرة العنف كنموذج لالنحراف ومسبب له،
ومهدد الستقرار المجتمع وبنائه فإن ذلك يستوجب دراسة اجتماعية شاملة لفهم مختلف التغيرات الخاصة بتلك الظاهرة حيث أن األسرة
التي يسودها التوتر الشديد والعصبية الزائدة وسوء التوافق بين األبوين والعنف في التعامل مع األبناء تدفع كلها إلى خلق السلوك
المضاد للمجتمع ،فمثالً تعرض اآلباء للمشكالت الخارجية والضغوط النفسية وافتقاد معظم األسر للهدوء والسكينة واالستقرار يدفع هذا
كله إلى العنف في معاملة األبناء وبالتالي انحراف األبناء وضياعهم.
من جهة أخرى ،لفتت مواقع الشبكات االجتماعية أو ما تعُرف بمواقع التواصل االجتماعي أنظار الكثير من الشباب في جميع
أنحاء العالم بصفة عامة ،وجذبت انتباه العديد من الفئات على كافة ومختلف المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية حيث بدأت
الشبكات االجتماعية بالظهور في أواخر التسعينات وبالتحديد في عام ١٩٩٥م ،وتجدر اإلشارة أن الشبكات االجتماعية قد أحدثت ثورة
في االتصال؛ وذلك لجمعها لماليين من المستخدمين الذين يتبادلون كميات هائلة من المعلومات ،وبالرغم من اإليجابيات التي تتمتع بها
الشبكات االجتم اعية إال أنها ال تخلو من بعض السلبيات ،كإدمان الجلوس عليها مما يعطل الكثير من األعمال ،وظهور لغة جديدة بين
تعرض المستخدِم
الشباب من خالل تحويل بعض حروف اللغة العربية إلى رموز وأرقام متعارف عليها بين المستخدمين ،ناهيك عن ّ
للجرائم اإللكترونية من خاللها وفي ظل الفضاء اإللكتروني ودوره في حياتنا ،ومع وجود الساحة المفتوحة أمام الجميع لتبادل اآلراء
ووجهات النظر باستخدام األسماء الوهمية (  ،) Nicknamesظهر العنف اإللكتروني  Electronic Violenceأو ما يسمى بالعنف
ويعرف بأنه العنف الذي يمارس من خالل مواقع الصحف اإللكترونية ،واستخدام كاميرات الموبايل،
التقني أو العنف الرقمي،
ّ
والبلوتوث ،والتسجيالت الصوتية ،باإلضافة الختراق الخصوصيات عبر مواقع االنترنت؛ بهدف ايقاع األذى باآلخرين.
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ثانياً :مشكلة البحث:
تعد مشكلة العنف اإللكتروني في المجتمع الفلسطيني من المشكالت الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع بأسره ألنه يؤذي
الشباب جسديا ونفسيا ويعمل على اشاعة الفوضى وعرقلة عملية التنمية ،وبالرغم من ذلك ال يوجد اهتمام كبير بهذه المشكلة من حيث
انتشار المشكلة واسبابها أو أدوات التشخيص أو سبل المواجهة للحد من هذه الظاهرة.
ومخطئ من يتناول بحث الظاهرة حول كونها فقط مشكلة للضحية الواقع عليها الضرر فحسب ،فللمشكلة صورتان مؤثرتان
تأثيرا شديدا على المجتمعات ،فالصورة األولى – وهى االولى بالطبع باالهتمام وبالعالج وإيجاد سبل الحل  -هي صورة الضحية التي
يقع عليها الفعل اإلكراهي المؤلم ،لكن الصورة األخرى وهى صورة الشباب اللذين يتخذون صورة العنف سلوكا ثابتا في تعامالتهم،
انها صورة ضحية اخري من نوع مغاير ووجوده أشد خطرا على المجتمع من الصورة األولى ،فكالهما ضحية ،وكالهما يحتاج إلى
العالج النفسي والسلوكي ،وكالهما البد من تخليصه من ذلك الضرر ،وخاصة انهما معا يشكالن عنصري بناء األمة المستقبلي
وسيساهم هذا في استشراق تلك الظاهر بصورة أكبر في المجتمع الفلسطيني ،وذلك مع ضرورة صد جل اهتمامنا على الضحية الذي
وقع تحت اهمال الكثيرين .وترتكز مشكلة البحث الراهن في التعرف على مخاطر العنف اإللكتروني على الشباب في محافظة سلفت.
ثالثاً :أهمية البحث:
تنطلقققق أهميقققة البحقققث مقققن األهميقققة العلميقققة لهقققذه الظقققاهرة فقققي أنهقققا تعقققد مقققن الدراسقققات الوصقققفية التقققي تهقققتم بتنقققاول
مخقققاطر العنقققف اإللكترونقققي علقققى الشقققباب مقققن جميقققع جوانبقققه كمقققا انهقققا تقققولى اهتمامقققا بالدراسقققات التقققي تهقققتم بدراسقققة العنقققف
والتصقققدي لهقققذه الظقققاهرة ومقققن ثقققم تققققدم اسقققهاما ً علميقققا ً يثقققري البحقققث العلمقققي ألحقققد القضقققايا الهامقققة التقققي يعقققاني منهقققا المجتمقققع
الفلسقققطيني ،وخاصقققة الدراسقققات فقققي علقققم االجتمقققاع التقققي تهقققتم بدراسقققة مشقققكالت المجتمقققع  .كمقققا تعقققد وسقققائل االتصقققال والقققدور
القققذي تلعبقققه فقققي تحقققريض الشقققباب علقققى العنقققف وخاصقققة االنترنقققت ومقققا يعقققرض عليقققه مقققن أفقققالم اآلكشقققن والرعقققب فضقققال عقققن
االلعقققاب الرياضقققية وااللكترونيقققة الخطقققرة أو العنيفقققة وكقققذلك الرسقققوم المتحركقققة التقققي تشقققجع علقققى العنقققف حيقققث أن المقققراهقين
يميلققون إلققى تقمققص شخصققيات االفقققالم والرسققوم ..وبالتققالي يققؤثر علقققى عقققول المققراهقين عامققة وهققو مقققا أكققدت عليققه العديققد مقققن
الدراسات ان هناك ارتباط ايجابي قويا بين وسائل التواصل االجتماعي وبين انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني.
رابعاً :أهداف البحث:
يسقققعي البحقققث للكشقققف عقققن مخقققاطر العنقققف اإللكترونقققي علقققى الشقققباب فقققي مدينقققة سقققلفيت وذلقققك مقققن خقققالل االسقققتعداد
لتحقيق األهداف التالية-:
 .1التعرف على أسباب ظاهرة العنف اإللكتروني لدى الشباب.
 .2التعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني لدى الشباب.
 .3التعرف على أشكال العنف اإللكتروني الذي يمارس في المجتمع الفلسطيني.
 .4التعرف على دور التكنولوجيا الحديثة في انتشار العنف اإللكتروني بين الشباب الفلسطيني.
 .5الكشف عن المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب.
 .6التعرف على دور الدولة والجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني.
خامساً :تساؤالت البحث:
حتى يتثنى تحقيق أهداف البحث ،يسعي الباحث لإلجابة على األسئلة التالية:
 .1ما أسباب ظاهرة العنف اإللكتروني لدى الشباب؟
 .2ما مدى انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني لدى الشباب؟
 .3ما أشكال العنف اإللكتروني الذي يمارس في المجتمع الفلسطيني؟
 .4ما دور التكنولوجيا الحديثة في انتشار العنف اإللكتروني بين الشباب الفلسطيني؟
 .5ما المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب؟
 .6ما دور الدولة والجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني؟
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سادساً :مفاهيم البحث:
 -1مفهوم العنف: violence
العنف" :الخرق باألمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق"(ابن منظور ،لسان العرب
1993م ،ص ،)232والعنيف من ال رفق له بركوب الخيل ،والشديد في القول والسير ،واعتنف األمر :أخقذه بعنقف أو أتقاه ولقم
يكن له به علم ،وعنفه :المه بعنف وشدة( .أبادي الفيروز ،1996 ،ص )1085
والعنف في االصطالح هو كل فعل ظاهر أو مستتر مباشر أو غير مباشقر ،مقادي أو معنقوي موجقه إليقذاء القنفس أو اآلخقر أو
جماعة ،أو ملكية واحد منهم(.إسماعيل عبد القادر ،2007 ،ص)3
وقيققل :هققو "التشققديد فققي التوصققل إلققى المطلققوب (،العسكككري أبككوه  ،2000 ،ص  )246والتعنيققف التعبيققر واللققوم والتققوبي
والتقريع"(.ابن فارس أبو الحسن ،1971،ص )243
ويرى توماس بالت بأن تعبير العنف يمثل " شكل من أشكال العدوان اإلنسقاني القذي يتضقمن الخسقارة أو األذى لألشقخاص أو
الممتلكات ،والسلوك العنيف يكون له النية في التكرار ،وال يمكن التحكم فيه زائدا ً أو متطرفاً ،صاخباً ،مفاجئاً ،وقتيا ً(.ب ت تومكاس ،ب
ت ،ص )13
وعرف الدكتور مصطفي العوجي جرائم العنف بأنها جرائم تقع على اإلنسان بواسطة أفعال تتصف بالشدة والقسوة بغية إلحاق
األذى بنفسه أو بماله أو بذويه ،ويمكن تقسيمها إلى قسمين:
قسم يرتكب بواسطة العنف ،مثل السرقة بواسطة السالح ،وقسم يتصف بالعنف في حقد ذاتقه ،مثقل القتقل واالغتصقاب واإليقذاء
الجسدي( .العوجي مصطفى ،1993،ص )17
والعنف ممارسة للقوة البدنية إلنزال األذى باألشخاص أو الممتلكات ،كما أنه الفعل أو المعاملة التقي تحقدث ضقررا ً جسقمياً ،أو
التدخل في الحرية الشخصية ،وهو مستويات مختلفة تبدأ بالعنف اللفظي الذي يتمثل في السب والتوبي  ،والعنف البدني القذي يتمثقل فقي
الضققققرب والمشققققاجرة والتعققققدي علققققى اآلخققققرين ،وأخيققققرا ً العنققققف التنفيققققذي وهققققو التفكيققققر بالقتققققل والتعققققدي علققققى اآلخققققرين أو
ممتلكاتهم)Wilson,2003,p38(.
أما أحمد زايد فعرفه بأنه فعل مبالغ فيه في السقلوك العقدائي أو العقدواني ويترتقب عليقه مقؤثرات فعليقة أو مقدمرة إلحقداث أذى
نفسي أو فيزيقي أو مادي في الموضوع بشرا ً كان أو حيوانا ً أو موضوعا ً ماديا ً(.زايد أحمد،2005 ،ص .)55
وتعرفه موسوعة الجريمة والعدالة على أنه يشير إلى كل صور السلوك سواء أكانت فعلية أم تهديدية والتي ينقتج عنهقا أو ربمقا
ينتج عنها تدمير وتحطيم الممتلكات أو إلحاق األذى أو الموت لألفراد(.نصر سميحة ،2004 ،ص )18
عرف السيد عبد الرحمن الجندي العنف بأنه أسلوب بدائي غير متحضر يتسم بالعديد من المواققف ذات الصقفة اإلجراميقة التقي
تنعكس بشكل سلبي على المجتمع ويقف ضد أعرافه سواء من النواحي التشريعية الدينية أو الوضعية القانونية ونظرا ً لما يتسم به العنف
من استخدام القوة المادية نحو األفراد واألشياء فإنه يعتبر سلوكا ً مضادا ً للمجتمع باعتباره ضد معايير السلوك المتعارف عليقه ومصقالح
المجتمع وأهدافه.
ويعقرف العنققف بأنقه كققل تصقرف يققؤدي إلقى إلحققاق األذى بققاآلخرين وققد يكققون األذى نفسقيا ً فالسققخرية واالسقتهزاء مققن الفققرد
وفرض اآلراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة.
وتشير الموسوعة العلمية إلى أن مفهوم العنف يعني كل فعل يمارس من طقرف جماعقة أو فقرد ضقد أفقراد يخقرين عقن طريقق
التعنيف قوالً أو فعالً وهو فعل عنيف يجسد القوة المادية أو المعنوية)http://bafree.net/alhisn/showthread.php(.
ويعرف العنف أيضا ً بأنه سلوك مشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه ،وهقو سقلوك بعيقد عقن التحضقر والمدنيقة ،وتحركقه
الدوافع العدوانية والطاقات الجسمية ،وينصب على األشخاص أو ممتلكاتهم لقهرهم(.عبدالقادر فرج،1993 ،ص)551
والعنف هو طاقة من أصقل إنسقاني تسقتعمل أساسقا ً بطريققة غيقر مشقروعة ،تتجقه إلقى إحقداث أضقرارا ً لألشقخاص واألمقوال،
والعنف قد يكون حاالً عندما ينتج أثرا ً مباشرا ً على الضحية ،وقد يكون يجالً عندما ينصب أثره على فكقر وذهقن المخاطقب حيقث يكقون
العنف هنا مانعا ً أو كابتا ً أو دافعا ً أو محرضاً ،ويقع العنف في الغالب بفعقل إيجقابي ،كمقا يمكقن أن يققع أحيانقا ً بفعقل سقلبي كمقا فقي حالقة
اإلهمال(.مؤنس محمد ،1987،ص )107-111
وعرف أحمد حالل عز الدين العنف بأنه االستخدام اإلنساني للقوة بغرض إرغام الغير وإخافته وإرهابه أو الموجه إلى األشياء
بتدميرها أو إفسادها أو االستيالء عليها ،ذلك االستخدام الذي يكقون دائمقا ً غيقر مشقروع ويشقكل فقي األصقل جريمقة وهقو ظقاهرة عامقة
تعرفها كل المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة(.سعيد محمود ،2008،ص.)68
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ويعرف العنف بأنه أي تهديد واضح باستخدام القوة الجسدية أو االستخدام الفعلي لهذه القوة بهدف إحداث أذى بدني لشقخص أو
مجموعة من األشخاص .ويمكن تعرف العنف بأنه :سلوك يهدف إلى إيقاع األذى باآلخرين أو ما يرمز له وققد يكقون هقذا العنقف فرديقا ً
أو جماعياً(.منيب محمد،2007،ص)12
التعريف اإلجرائي:
هو كل استخدام غير مشروع للطاقة أو القوى المادية الجسمانية لشخص ينتج عنه ضرر مادي أو جسماني لمن يقع عليه العنف
ويدخل تحت التعريف كل فعل مشروع ينتج عن جريمة من الجرائم الماسة بحق اإلنسان في الحياة أو سالمة جسمه أو عرضه.
 -2العنف اإللكتروني : electronic violence
هو العنف الذي يحدث على شبكة االنترنت من خالل مواقع التواصل االجتماعي ،وباستخدام أسماء مستعارة في أغلب
األحيان ،وليس وجها لوجه(.محمد إياد ،2013 ،ص.)85
والعنف االلكتروني هو كل فعل ضار باألخرين عبر استخدام الوسائل االلكترونية مثل الحواسيب والهاتف النقال وشبكات
االتصال الهاتفية ،شبكات نقل المعلومات ،شبكة االنترنيت (مواقع التواصل االجتماعي) متمثالً بألفاظ القذف والسب والشتم بين االفراد
وكذلك الترويج والتحقير الفرد ،كما يمكن وصفه ايضا بانه كل سلوك غير أخالقي وغير مسموح به يرتبط بوسائط االلكترونية
وانطالقا ً من هذان التعريفان يمكن ان نعد العنف االلكتروني من أخطر أنواع العنف اذ انه يمس الحياة االجتماعية والنفسية لألفراد فهذا
قد يؤدي بهم إلى ارتكابهم جرائم تهدد االستقرار األمني واالجتماعي مرورا ً باألسرة وانتهاءا ً بالمجتمع(.ناجي ع ء،2017،ص .)2
هو ما يسمى بالعف التقني أو العنف الرقمي ،ويعرف بأنه العنف الذي يمارس من خالل مواقع الصحف اإللكترونية ،واستخدام
كاميرات الموبايل ،والبلوتو ث ،والتسجيالت الصوتية ،باإلضافة الختراق الخصوصيات عبر مواقع اإلنترنت ،بهدف إيقاع األذى
باآلخرين(.بيجا أماني ،2011 ،ص)16
"العنف اإللكتروني" تبعا لتعريف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني "شكل من أشكال العنف الذي يتعرض له األفراد،
وقد يأخذ عدّة أشكال منها الغواية ،أو سرقة الحسابات ،أو الرسائل غير المرغوب فيها ،أو التحرش ،أو االبتزاز أو استغالل الضحايا/
الناجين مقابل المال والممتلكات ،أو إرغامهم على ارتكاب أفعال غير مناسبة أو غير قانونية عبر اإلنترنت أو الصور اإلباحية التي
تحتوي على اعتداءات جنسية عبر اإلنترنت (.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)2018،
التعريف اإلجرائي :هو كل أذى يقع عبر الشبكات االجتماعية متمثالً في الشتم والسب والقذف واالعتداء وانتحال الشخصيات
والتحرش وغيره.
 -3المخاطر :risks
مصطلح دخل صميم النظرية االجتماعية مع نشر كتاب عالم االجتماع األلماني( أولريتش بيك) بعنوان «مجتمع المخاطر»:
نحو حداثة جديدة في سنة  ،1986ويتميز( بيك) بين ما ساد في المرحلة قبل الصناعية من أفكار تتعلق بالقدر والمرتبطة باألوبئة
والمجاعات والكوارث الطبيعة التي كان الناس يشعرون أنها خارج نطاق قدرتهم البشرية علي التحكم فيها واألفكار المتعلقة بتقدير
المخاطر والتي ظهرت وتطورت لظهور الحداثة وتطورها ،وقد اشتمل تقدير المخاطر المبني علي قرارات محسوبة علي تعريفات
قانونية وعلي كل من األشكال الفردية واالجتماعية للتأمين ضد المخاطر الصناعية والمخاطر التي يتسبب فيها المجتمع الصناعي.
وكانت دولة الرعاية بما فيها من تأمين ضد مخاطر البطالة ,واعتالل الصحة والشيخوخة كانت تمثل مثاالً واض ًحا لنوع من الوقاية
الجماعية من المخاطر(جون سكوت وآخرون ,2011 ,ص.)128
التعريف اإلجرائي :ينظر الباحث للمخاطر بأنها كل ما يهدد أمن المجتمع واستقراره .
 -4الشباب : Young
قد يبدو لنا للوهلة األولى سهولة تعريف الشباب ،فدالالت كلمة شباب تبدو بديهية وبسيطة إال أن مفهوم الشباب يعد من المفاهيم
الخالفية كما هو شأن الكثير من المفاهيم في العلوم االجتماعية ،حيث اختلف الباحثون المختصون حول تحديد هذا المفهوم باختالف
المنحى الذى اتخذه كل تخصص.
مفهوم الشباب لغويا :جاء تعريف الشباب في المعجم الوسيط " هو من أدرك سن البلوغ إلى سن الكهولة " والشباب هو الحداثة
وشباب الشيء هو "أوله "  .وفى المصباح المنير فالشباب يعنى "النشاط والقوة والسرعة " ،أما في لسان العرب البن منظور " شب
الشباب :الفتاء والحداثة ،والشباب جمع شاب ( .لسان العرب،1997 ،ص)389
أما عن التعريف االصطالحي فكما جاء سابقا فهو أمر صعب في العلوم االجتماعية وكل محاوالت التحديد هي إجرائية
ولغايات منهجية ،وفيما يلى عرض ألهم المفهومات:
هناك اختالف بين الباحثين حول تحديد مرحلة الشباب ؛ فنجد أن هناك اتجاها ً يميل إلى االعتماد على البعد الزمنى في تحديد
هذه المرحلة ،حيث يرى البعض أن فئة الشباب هي الفئة التي تقع أعمارهم بين  25 – 15عاما ،في حين يرى البعض اآلخر أن هذه
الفئة تقع أعمارهم بين  30 – 15سنة ،والبعض يراها تبدأ بفترة ما قبل الرشد وتنتهى بفترة الرشد أو فترة الرشد الثانية  .ولقد حصر
بعض علماء االجتماع في بداية السبعينيات الميالدية من القرن الماضي فترة الشباب (خصوصا الجامعي منه) في الشريحة العمرية 15
–  25سنة ،واعتمد هذا التحديد إطارا مرجعيا للسنة الدولية للشباب عام  ( . 1985علي عبد العزيز،2008 ،ص)96وهناك اتجاها يخر
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يأخذ بمعيار النضج والتكامل االجتماعي للشخصية ويميل أصحاب هذا المعيار إلى تحديد مجموعة من المواصفات أو الخصائص التي
تطبق كمقياس على أفراد المجتمع بحيث نستطيع أن نميز الشباب عن غيرهم من الفئات بغض النظر عن المرحلة العمرية.
والواقع أن التصور الصحيح عن الشباب ينبغي أن يأخذ في اعتباره هذين المعيارين بآن واحد ،ومن ثم يمثل الشباب في
المجتمع فئة عمرية ،تتسم بعدد من الصفات والقدرات االجتماعية والنفسية المتميزة ،وتختلف بداية هذه الفئة العمرية ونهايتها باختالف
األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية السائدة في المجتمع .
وهكذا ترفض هذا التصور الحتمية البيولوجية ،وتحدد مرحلة الشباب في ضوء عدد من الخصائص المتكاملة وليست مرحلة
الشباب بذلك مرحلة منفصلة عن بقية مراحل العمر وبخاصة مرحلة الطفولة والمراهقة وإنما هي امتداد لهذه المرحلة بالذات  .وهكذا
ال تمثل مرحلة الشباب مرحلة نمو مفاجئ ،وإنما هي استمرار طبيعي لعملية التنشئة االجتماعية التي تبدأ منذ مرحلة الطفولة المبكرة
وتستمر خالل كل مراحل الحياة (.مسلم عدنان،1998 ،ص )102
يقصد بالشباب عادة األفراد في مرحلة المراهقة أي بين مرحلتي البلوغ الجنسي والنضج ،ويستعمله أحيانا بعض العلماء ليشمل
المرحلة من السنة العاشرة حتى السادسة عشرة ،بيد أن الفترة التي تنتهى فيها مرحلة الشباب غير محدودة وقد تمتد إلى سن الثالثين
(.مدكور إبراهيم ،1975،ص)333
وعرفت الجمعية العامة لألمم المتحدة الشباب بأنهم مجموعة من األفراد تتراوح أعمارهم بين ( ) 24 – 15سنة ،وأقرت
الجمعية عام  2000أن هذا المدى يختلف باختالف المجتمعات ،وحدد مؤتمر وزراء الشباب العرب مرحلة الشباب في ضوء ما اتفقت
عليه المنظمات الدولية ،بأنها الفترة التي تمتد بين سن الخامسة عشر إلى سن الخامسة والعشرين (.عيسى علي،2014،ص)104
وهناك من يرى أن فترة الشباب هي الفئة العمرية التي يصبح فيها الفرد مؤهالً للقيام بأدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية في
المجتمع ،وهى الفترة العمرية التي تقع ما بين  35 – 18سنة على اعتبار أن المجتمع يعد الفرد البالغ من العمر  18سنة فأكثر هو
شخص متفرد بذاته والفرد البالغ من العمر  35سنة قد بلغ مرحلة نضجه واستقراره الشخصي والوظيفي بمعنى انتهاء مرحلة من حياته
وبداية مرحلة أخرى (.عرابي محمود،2006،ص)30
كما يعرف بأنهم كل من هم تحت سن العشرين في حسن أن بعض اآلراء ترى بأن مرحلة الشباب تقع بين ( )25-15سنة وقد
يرتفع الحد األقصى إلى سن الثالثين عند بعض العلماء اآلخرين (.يحي ع ء ،2011،ص)2547
التعريف اإلجرائي
يعرف الشباب أيضا بأنهم األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين ،أي الذين أتموا عادة الدراسة
العامة – وتتميز هذه المرحلة بأنها مرحلة انتقالية إلى الرجولة أو األمومة – ويتخطى األفراد فيها مرحلة التوجيه والرعاية ويكون أكثر
تحررا ،ولهذا تحتاج هذه المرحلة إلى عناية خاصة .
سابعاً :نظريات البحث:
-1نظرية مجتمع المخاطرRisk society theory :
كما سبق القذكر أن مصقطلح مجتمقع المخقاطر دخقل فقي صقميم ا لنظريقة االجتماعيقة مقع نشقر كتقاب عقالم االجتمقاع األلمقاني(
أورلتش بيك) بعنوان «مجتمع المخاطرة» نحو حداثة جديدة في سنة  ،1986ويمز بيك بين ما ساد في المرحلة قبل الصناعية من أفكار
تتعلق بالقدر والمرتبطة باألوبئة والمجاعات والكوارث الطبيعية التي كان الناس يشعرون أنها خارج نطاق قدرتهم البشرية علي التحكم
فيها ،واألفكار المتعلقة بتقدير المخاطر المبني علي قرارات محسوبة علي تعريفات قانونية وعلي كل من األشكال الفرديقة واالجتماعيقة
للتأمين ضد المخاطر الصناعية والمخاطر التي يتسبب فيهقا المجتمقع الصقناعي وكانقت دولقة الرعايقة بمقا فيهقا مقن تقأمين ضقد مخقاطر
البطالة واعتالل الصحة والشيخوخة كانت تمثل مثاالً واض ًحا لنوع من الوقاية الجماعية من المخاطر.
ومع ذلك فإن كتاب مجتمع المخاطر كان معنيا ً بمرحلة زمنية أبعد حيث تبدأ تقريبا ً مع الحرب العالمية الثانيقة والتقي واجقه فيهقا
المجتمع الصناعي مخقاطر غيقر مقؤمن عليهقا فأخطقار العصقر النقووي والكيميقائي وفسقاد سالسقل محقالت الطعقام وعواققب االحتبقاس
الحراري الكوني وتلوث البحار واحتمال االنهيار المالي العالمي ليسقت سقوي أظهقر هقذه المخقاطر ،وهقذه المخقاطر ذات طقابع عقالمي
تماما ً وليست قومية أنها ال تبالي بالحدود التقليدية من األغنياء والفقراء أو بقين األقويقاء والضقعفاء .وتعقرض األسقس التقي قامقت عليهقا
الحداثة التي استلهمت أفكارها من حركقة التنقوير ,تتعقرض للشقك واالرتيقاب نظقرا ً ألن الثققة بقالنظم والمؤسسقات الكبقرى فقي المجتمقع
أخذت تتعوض بسبب عجزها الظاهر عند تخفيف المعاناة من مصادر الخطقر الواسقعة النطقاق التقي تسقببت هقذه المؤسسقات نفسقها فقي
إيجادها ،ويؤكد (بيك) علي ربط المخاطرة بعملية التحديث االنعكاسية التي فيها يفرض علي الفاعلين االجتماعين أن يواجهوا ما يترتب
علي الحياة الصناعية من العواقب االجتماعية والبيئية المضطردة وغير المقصودة واآلثار الجانبية لها ،وما أشار له (بيك) في كتابه هو
مناقشة نتائج التصنيع والجوانب السلبية للتقدم وانتقد (بيك) العلم بسبب اعتماده علي نموذج مثالي للمخاطر يفترض العلماء بموجبه أنهم
قادرون علي التحكم في متغيرات المخاطر ففي مجتمع المخاطر الحسابات العلمية للمخاطر تحديات تفرضها مجموعة سياسقة أفقراد أو
سياسيون .
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والجدير بالذكر أنه في نظرية (بيك)المخاطر غير مرئية [مثل البطالة] تحمل إمكانيقة أن تكقون كاريثيقه يتعقذر عكقس تأثيراتهقا
مثل [الحوادث النووية] ويفترض أن العامة ليس لقديهم المعرفقة ويحتقاجون إلقي تقوعيتهم بالمخقاطر بواسقطة أهقل المعرفقة مقن العلمقاء
والمؤسسات ،وبناء عليه فهم معتمدون علي المعرفة الخبيرة لتوعيتهم وتحذيرهم ضد المخاطر ويشعر (بيك) بالتفاؤل حيال تلك النقطقة
ألنها تعني أن العامة يعتمدون علي أنفسهم في تحصيل المعرفة والخبقرة بفكقرهم عقن األعقراض الجانبيقة .ويعتبقر (بيكك) العامقة ولقيس
العلم والمؤسسات األخ رى هم من يعتمد عليهم ليكونوا األصوات والوجوه والعيون والدموع في مجتمع المخاطر (.بك أورلتش ،ب ت،
ص)70-35
وأشار بيك في نظريته أيضا ً إلي منطق توزيع الثروات ومنطق توزيع الخطر [المخاطرة] ففقي الحداثقة المتقدمقة يتقزامن إنتقاج
الثروات االجتماعي نسقيا ً مع اإلنتاج االجتماعي للمخاطر وبالنتيجة فإن مشاكل التوزيع الخاصة بمجتمع العوز والصراعات التي كانت
علي ارتباط به مشاكل تتغطي بالمشقاكل والصقراعات التقي تتولقد مقن اإلنتقاج وبتعريقف وتوزيقع المخقاطر الناجمقة عقن العلقم والتقنيقة،
ويرتبط هذا االنتقال من منعطف توزيع الثروات الخاصة بمجتمع العوز إلي منعطف توزيع المخاطر في الحداثة المتطورة .
إن المخاطر التي ترتبط بالتطور الصناعي هي مخاطر قديمة قدم التطور نفسه تميز القرن التاسع عشر بإنكار أجزاء كبيرة من
السكان [أي مخاطر الفقر] قد دفعقت بقالقرن التاسقع عشقر باتجقاه القلقق ،فمنقذ وققت طويقل كانقت مخقاطر األهليقة أو الكفقاءة والمخقاطر
المرتبطة باألمور الصحية موضوع سيرورة العقلية وموضوع الصراعات االجتماعية والتأمينات ومقع ذلقك فقإن المخقاطر التقي نجقدها
في هذه النظرية والتي تقلق الرأي العام منذ سنوات قد الحدت فقي أيامنقا هقذه طابعقا ً جديقدا ً فإمكانيقة التعقرض للمخقاطر لقم تعقد محقدودة
بمكان ظهورها(.صالح رباب،2017 ،ص )30
وعن مضمون المخاطرة عند بيك ففي الواقع ال يمكن تلخيص المخاطر بالنتائج وباألضرار التي حصلت فعالً ففيها نجد أساسقا ً
للتعبير عن مركب مستقبلي يستند في جزء منه إلي امتداد األضرار الحاصلة في الحاضر إلي المستقبل وفي جزء منه أيضا ً إلي خسارة
في الثقة العامة أو إلي من يفترض بهم تقوية المخاطر.
وأشار بيك إلي المخاطر المرتبطة بطبقة معينة فيتمايز شكل ونموذج ووسائط توزيع المخاطر سعيا ً عن توزيع الثروات هذا ال
يمنع أن يكون العدد األكبر من المخاطر قد توزع بشكل خاص إمقا تبعقا ً للشقرائح االجتماعيقة أو للطبققات وبهقذا المعنقي يتطقابق مجتمقع
الطبقات مع مجتمع المخاطر بشكل عريض جدا ً يظهر تاري توزيع المخاطر شأنها شأن الثروات كانقت خاضقعة لمنطقق الطبققات إنمقا
يشكل النقيض لها فالثروات تتراكم من األعلى أما المخاطر فتتراكم إلي أسفل و هكذا يبدو أن المخقاطر ققد أتقت لتوطقد مجتمقع الطبققات
أكثر مما أتت لتلغيه ،فإلي جانب الشح في التموين يضاف الشح في األمن إلي جانب وفرة في مخاطر يبحث تحاشيها أما األغنيقاء القذين
يملكون المداخيل  ,السلطة  ,الثقافة  ,فبإمكانهم اإلحالة علي ذلقك بشقرائهم األمقن والتحقرر مقن المخقاطرة مقن خقالل هقذه الققوة وتوزيقع
المخاطر هذا تبعا ً لالنتماء إلي الطبققة ومقا يرافققه مقن حقدة فقي التبقاين الطبققي مقن خقالل تمركقز األخطقار عنقد الفققراء والضقعاف هقو
القانون المعمول به منذ زمن طويقل وهقو السقاري حتقى اآلن فقي بعقض األبعقاد المركزيقة للمخقاطرة ،فحقين يكقون اإلنسقان غيقر مقتعلم
بالقدر الكافي فإن خطر تعرضه ليصبح عاطالً عن العمل يكون في هذه األيام مرتفعا ً بشكل واضح عما إذا كان صاحب أهلية أعلي .
مع ذلك أن يكون التعرض للمخاطرة مرتبطا ً بطبيعة معينة ،فذلك ال يعود لفعل الفلترة وحده أو ألصحاب النفوذ االجتمقاعين ثقم
أن اإلمكانات والقدرات في التعامقل مقع مواققف تتسقم بالمخقاطر واسقتراتيجيات مواجهقة هقذه المخقاطر والتخفيقف منهقا واسقتدراكها ققد
صارت بدورها موزعة تبعا ً للعائدات ولمنسوب الثقافة ،فالذي يملك وسائل مالية كافية علي المدى الطويل بإمكانقه أن يحقاول الخقالص
من المخاطر من خالل خياره لمكان إقامته وشكل منزله وينطبق األمر نفسه علي الغذاء.
وبقدر ما تزداد مواقف المخاطرة حدة فإن طرق االرتقاء الخاصقة وإمكانيقات التعقويض الخاصقة تصقبح أكثقر حصقرا ً هقذا فقي
الوقت التي تزداد فيه انتشقاراً ،إن كثافقة المخقاطر وعقدم إمكانيقة القتخلص منهقا وغيقاب ردة الفعقل السياسقية وانتشقار الوسقائل الخاصقة
لمحاشاة هذه المخاطر وبيعها أمور تكيف نفسها بشكل متبادل.
ولقد وجه عديد من الباحثين المتخصصين وبخاصة في الدراسات اإلعالمية مثل  Kitzingerالنقد لبيك ألن كتابته حقول دور
اإلعالم في مجتمع المخاطر اتسمت بالغموض ولم تققدم جديقدا ً حيقث أنهقا لقم تعتمقد علقي أبحقاث قائمقة علقي البحقث التجريبقي ولقم تهقتم
بعمليات اإلنتاج اإلعالمي (.)1
ولقد قدم عالم االجتماع البريطاني [أنتوني جيد تزيج ] صاحب كتاب الطريق الثالث أضاف إلي مفهوم مجتمع المخاطر معاني
أخرى مهمة هي أن المجتمع الذي تتزايد فيه الفجوة الطبقية بين األغنياء والفقراء هو مجتمع يعد من مجتمعات الخطر .
وانط قا ً من نظرية بيك بدأ الباحث مهمة دراسة ظاهرة العنف اإللكتروني حيث انه في نظر بيك مخاطر مرئية في حين تكون
التوعية بمخاطر هذه الظاهرة بواسطة أهل المعرفة وهم العلماء والمؤسسات كمقا سقبق القذكر وبنقاء عليقه فهقم معتمقدون علقي المعرفقة
والخبرة لتوعيتهم وتحذيرهم بالمخاطر وتبنى الباحث هذه النظرية للتعرف علي المخاطر الناجمة عن ظاهرة العنف اإللكترونقي وعلقي
تداعياته والمساعدة في حلوله .
( ) 1منيققر الحمققش  ,مجتمققع المخققاطر فققي ظققل التحققوالت االقتصققادية واالجتماعيققة  ,جمعيققة العلققوم االقتصققادية السققورية  ,نققدوة الثالثققاء االقتصققادية
الرابعة والعشرون  ,دمشق  , 2011/6/28 ,ص.6
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ثامناً :الدراسة والبحوث السابقة:
 -1دراسة إياد محمد حمادنة بعنوان :بناء مقياس اتجاهات نحو العنف اإللكتروني لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي بجامعة آ البيت.2013
هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس اتجاهات نحو العنف االلكتروني لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
بجامعة يل البيت ،وفق النظرية الحديثة في القياس .ولتحقيق هدف الدراسة تم تحديد األبعاد الرئيسة للمقياس وصياغة  ٤٤فقرة موزعة
على األبعاد بشكل غير متساو  .وقد تم تطبيق األداة على عينة مؤلفة من  ٥٥٠طالب وطالبة من طلبة جامعة يل البيت ممن يستخدمون
مواقع التواصل االجتماعي .وعند تحليل استجابات أفراد العينة -وفق نظرية استجابة الفقرة ( IRT )-لم يتبق من فقرات المقياس سوى
 ٢٩فقرة ،موزعة في ثالثة مجاالت رئيسة .وتمتع المقياس بصورته النهائية  ٢٩فقرة بخصائص سيكو مترية مناسبة ،حيث بلغت قيمة
معامل الثبات للمقياس  ،٩٤,0كما تمتع المقياس بدالالت متعددة للصدق .وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدم الباحثان
مجموعة من التوصيات والمقترحات.
 -2دراسة ميشيل فانسون بعنوان :أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على الع قات االجتماعية. 2010
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية وأن أكثر من نصف
األشخاص البالغين الذين يستخدمون مواقع من بينها الفيسبوك وبيبو ويوتيوب ،قد اعترفوا بأنهم يقضون وقتا أطول على شبكة
اإلنترنت من ذلك الوقت الذي يقضونه مع أصدقائهم الحقيقيين أو مع أفراد أسرهم .وال شك أن العنف الممارس عبر هذه المواقع سواء
كان لفظيا أو باستخدام الصور ومقاطع الفيديو أو غيرها إال ويحمل انعكاسات سلبية على تفاعل األفراد وارتباطاتهم المتبادلة بسبب ما
ينتج عنه من انفعاالت سيئة كالقلق وعدم الشعور باألمن واإلحباط .
 -3دراسة محمدي فوزية بعنوان :تأثير العنف االلكتروني في مواقع التواصل االجتماعي على الع قات االجتماعية لدى الشباب
دراسة ميدانية بمدينة ورقلة .2018
هدفت الدراسة إلى البحث عن طبيعة تأثير العنف االلكتروني في مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية لدى
عينة من الشباب ،وكذا الكشف عن االختالف في هذا التأثير تبعا لمتغيري السن والجنس .انتهجنا المنهج الوصفي االستكشافي
واستخدمنا استمارة تم تصميمها لغرض إجراء الدراسة التطبيقية .ومن خالل النتائج المتحصل عليها تبين أن طبيعة تأثير العنف
االلكتروني الممارس في مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية سلبي ،كما تبين أن طبيعة هذا التأثير ال تختلف باختالف
الجنس وال تختلف باختالف السن.
أسباب انتشار العنف اإللكتروني:
يش ّكل العنف االلكتروني المتمثل بالتهديد واالبتزاز واالهانة والتحرش عبر استخدام مواقع التواصل االجتماعي أحد األشكال
الجديدة التي قد يتعرض لها األفراد في مجتمعنا من كافة الفئات العمرية جراء انتشار استخدام االنترنت بصورة واسعة في كافة
المجتمعات في العالم ،ومنها المجتمع الفلسطيني ،وهو يتسارع بشكل خطير ،فتبعا لبيانات نيابة الجرائم االلكترونية المنشورة ،فقد
ارتفعت عدد الشكاوى التي استقبلتها وحدة الجرائم االلكترونية في الشرطة منذ العام  2013إلى العام  ،2018من ( )173شكوى إلى
( )2,568شكوى ،أي تضاعفت ( )14.8مرة خالل  6سنوات فقط ،ومن ضمنها العنف االلكتروني المبني على النوع االجتماعي.
(عفانة مؤيد)https://pulpit.alwatanvoice.com ،2019،
وتبعا ألهمية العنف اإللكتروني وخطورته وانتشاره ،نتج من مسح العنف في المجتمع الفلسطيني عام  ،2019والذي نفذه
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،قياس العنف االلكتروني ،وكانت من نتائجه ّ
أن  %8من النساء المتزوجات حاليا ً أو اللواتي
تعرضن ألحد أشكال العنف االلكتروني من خالل استخدامهن ألحد مواقع التواصل االجتماعي من قبل اآلخرين في
سبق لهن الزواج ّ
فلسطين ،بنسبة  %9في الضفة ،ونسبة  %5قطاع غزة ،في حين ان النسبة تصل إلى  %10لدى اإلناث من فئة الشباب ()29-18
سنة ،والالتي لم يسبق لهن الزواج %14 .في الضفة الغربية  %5في قطاع غزة.
وبالعودة إلى ذات المسح ،فان البيانات تشير إلى ان أكثر من نصف النساء من كافة الفئات تفضّل السكوت على االعتداء وعدم
ابالغ أحد ،وترتفع هذه النسبة لدى النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج ،لتصل إلى ( ،)%60.6االمر الذي يشير إلى ان
النسب الحقيقية للعُنف ،ومن ضمنه العنف االلكتروني المبني على النوع االجتماعي أكثر بكثير من النسب ال ُمعلنة .ولهذا كان البد من
بحث وتحديد األسباب التي ادت إلى انتشاره ذلك االنتشار السريع والمريب وكان منها:
 ألعاب االلكترونية العنيفة:
اعتقققاد الكثيقققر مقققن األبنقققاء علقققى قضقققاء السقققاعات الطقققوال فقققي ممارسقققة االلعقققاب االلكترونيقققة العنيفقققة والفاسقققدة علقققى
اجهقققزة الحاسقققب أو الهواتقققف المحمولقققة ،وهقققى التقققي تكقققون فكرتهقققا االساسقققية والوحيقققدة علقققى مفقققاهيم مثقققل الققققوي الخارققققة وسقققحق
الفصققققول واسققققتخدام كافققققة االسققققاليب لتحصققققيل اعلققققى النقققققاط واالنتصققققار دون أي هققققدف تربققققوي ،ودون قلققققق مققققن األهققققل علققققى
المسققققتقبل النفسققققي لهققققؤالء األبنققققاء اللققققذين يعتبققققرون الحيققققاه اسققققتكما ل لهققققذه المباريققققات ،فتقققققوي عنققققدهم النزعققققة العدائيققققة لغيققققرهم
فيمارسققون بهققا حيققاتهم أو بققين معققارفهم والمحيطققين بهققم بققنفس الكيفيققة ،وهققذا مققن مكمققن خطققر شققديد ينققدرج علققى األسققرة بشققكل
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خقققاص عقققدم السقققماح بتقوققققع االبنقققاء علقققى هقققذه االلعقققاب والحقققد مقققن وجودهقققا ،وكقققذلك علقققى الدولقققة بشقققكل عقققام ان تتقققدخل وتمنقققع
انتشقققار تلقققك االلعقققاب المخيفقققة ولقققو بسقققلطة الققققانون ال نهقققا تقققدمر االجيقققال وتفتقققك بهقققم فالبقققد وان تحاربهقققا كمقققا تحقققارب دخقققول
المخدرات تماما لشدة خطورتها.
( معاوية أبو غزالة ) 2009
 انتشار أف م العنف:
بتحليقققل مقققا يققققراه األطفقققال والبققققالغون مقققن افققققالم وجقققد أن مشققققاهد العنقققف فققققي االفقققالم قققققد زادت بصقققورة مخيفققققة وان
االفقققالم المتخصصقققة فقققي العنقققف الشقققديد مثقققل افقققالم مصاصقققي القققدماء وافقققالم القتقققل الهمجقققي دون رادع أو عققققاب ققققد تزايقققدت
ايضقققا صقققورة البقققد مقققن التصقققدي لهقققا ،فيسقققتهين الطفقققل أو الشقققاب بمنظقققر القققدماء ويعتبقققر ان مقققن يققققوم بقققذلك كمقققا اوحقققي اليقققه مقققن
الفققيلم هققو البطققل الشققجاع الققذي ينبغققي تقليققده ،فيرتققدون االقنعققة ( الماسققكات ) علققى الوجققوه تقليققدا لهققؤالء ع االبطققال ع ويسققعون
إلققققققى شققققققراء مالبققققققس تشققققققبه مالبهققققققم ويجعلققققققون مققققققن صققققققورهم صققققققور شخصققققققية لحسققققققاباتهم علققققققى مواقققققققع التواصققققققل
االجتمققاعي،ويحتفظن بصققور عديققده لهققم فققي غققرفهم ،ويتغاضققى الكثيققر مققن األهققل عققن هققذا التقليققد الققذي يزيققد مققن حققدة العنققف.
)(Bulach,et,al,2012:11
 اف م الكرتون العنيفة:
لقققم تقتصقققر أفقققالم العنقققف عقققن االفقققالم الحقيقيقققة التقققي يمثلهقققا الممثلقققون بقققل وصقققلت إلقققى مسقققتوي افقققالم الكرتقققون التقققي
يقضققي الطفققل امامهققا معظققم وقتققه ويظققن األهققل ان أبنققائهم فققي مققأمن حيققث ال يشققاهدون اال تلققك القنققوات ،والحققق انهققا اخطققر فققي
توصقققيف تلقققك الرسقققالة العنيفقققة حيقققث بتقبقققل الطفقققل الصقققغير االفكقققار بصقققورة اسقققرع مقققن الكبقققار ،وحيقققث تعتمقققد افقققالم الكرتقققون
علقققى الققققدرة الخارققققة الذائبقققة والتخيليقققة عقققن العمقققل البشقققري فقققي تجسقققيد أثقققر الققققوة فقققي التعامقققل بقققين ابطقققال الفقققيلم كمصقققطلحات
اسققققتخدا م السققققحر وايققققذاء انفسققققهم بحركققققة واحققققدة واسققققتخدام المقويققققات والمنشققققطات واالسققققتعانة بأصققققحاب القققققوة االكبققققر فققققي
المعقققارف ،كقققل هقققذه منتشقققر وبققققوة فقققي تلقققك االفقققالم الكرتونيقققة والتقققي تسقققاهم فقققي ايجقققاد بيئقققة فاسقققدة يتربقققى خاللهقققا الطفقققل علقققى
استخدام العنف كوسيلة وحيده لنيل الحقوق أو لبسط السيطرة( Lipson , 2001 , 62 ) .
 الخلل التربوي في األسرة:
تنشقققغل بعقققض األسقققر عقققن متابعقققة أبنائهقققا سقققلوكيا تعتبقققر ان مقيقققاس ادائهقققا لوظيفتهقققا تجقققاه أبنائهقققا هقققو تلبيقققة احتياجقققاتهم
الماديقققة مقققن مسقققكن وملقققبس ومأكقققل وان يقققدخلونهم أفضقققل المقققدارس ويعينقققوهم فقققي مجقققال الدراسقققة والتفقققوق ويلبقققون حاجقققاتهم مقققن
المقققال أو النزهقققة وغيقققره مقققن المتطلبقققات الماديقققة فققققط ،ويتناسقققون ان القققدور االهقققم الواجقققب علقققيهم بالنسقققبة للطفقققل أو الشقققاب هقققو
المتابعقققة التربويقققة وتكقققوين السقققلوك وتعقققديل الصقققفات السقققيئة وتقققربيتهم التربيقققة الحسقققنة ،وققققد يحقققدث هقققذا نتيجقققة انشقققغال االب أو
االم أو انشقققغالهما معقققا عقققن أبنائهمقققا مقققع الققققاء التبعيقققة علقققى غيقققرهم مقققن المدرسقققين أو المربيقققة فقققي البيقققوت ،فربمقققا نجقققد فعقققال
انحراف االبن أو تشوهه نفسيا نتيجة الخطأ التربوي الواقع من أبويه.
( نايفة قطامه ،منى الثريره . ) 36 :2009
 انتشار قنوات المصارعة:
لقققوحي فقققي الفتقققرة المقققؤخرة تزايقققد كبيقققر فقققي ق نقققوات المصقققارعة الحقققرة العنيفقققة جقققدا التقققي تسقققتخدم فيهقققا كقققل الوسقققائل
الغيققققر عاديققققة فققققي الصققققراع ،والتققققي غالبققققا مققققا تنتهققققى فبسققققيالن دمققققاء احققققد المتصققققارعين أو كليهمققققا فققققي منظققققر شققققديد التخلققققف
والعدوانيققة لتعيقققد إلقققى االذهقققان منظققر حلبقققات المصقققارعة التقققي كانققت تققققام فقققي المسقققارح الرومانيققة فقققي العصقققور الوسقققطي والتقققي
كانقققت تنتهقققى دائمقققا بمقتقققل احقققد المتصقققارعين مقققن العبيقققد كوسقققيله مقققن وسقققائل الترفيقققه البربريقققة وققققديمهم كطققققوس دويقققة متوحشقققة
لتسققبب سققعادة مقطيققه لهققؤالء المتققابعين والغريققب أن جمهققور كبيققر مققن المتققابعين لهققذه القنققوات مققن الفتيققات فققي مالحظققة غريبققة
حقققول هقققذه الرياضقققة التقققي ظلقققت فتقققرة كبيقققرة هوايقققة خاصقققة مقققن هوايقققات القققذكور ال اإلنقققاث ،ممقققا اثقققر كثيقققرا علقققى السقققلوك العقققام
للفتيققققات المتابعققققات والققققذي ادى إلققققى ظهققققور ظققققاهرة سققققميت " بككككالبو يككككات " وهققققن الفتيققققات المتشققققبهات بالرجققققال فققققي سققققلوكهن
وتعقققققققاملهن وبالتقققققققالي تكونقققققققت بقققققققذوره لظهقققققققور التنمقققققققر داخقققققققل االوسقققققققاط الطالبيقققققققة للفتيقققققققات فقققققققي المقققققققدارس .
)(Bulach,et,al,2012:11
 العنف األسري والمجتمعي:
يطبقققع كقققل إنسقققان فقققي مطلقققع حياتقققه علقققى مقققا شقققاهده مقققن تصقققرفات داخقققل بيئتقققه الصقققغيرة كاألسقققرة وكقققذلك علقققى مقققا
يشقققاهده يوميقققا مقققن تصقققرفات مجتمعيقققة ،كمقققن شقققاهد افعقققاال أو ردود افعقققال تتسقققم بقققالعنف بقققين والديقققه ،أو مقققن عقققاش بنفسقققه عنفقققا
يمارسققه احققد افققراد األسققرة عليققه هققو شخصققيا أو علققى أي احققد مققن المتعققاملين مققن األسققرة كالخققدم والمربيققات والسققائقين ،أو مققن
شقققاهد عنفقققا مجتمعيقققا خاصقققة فقققي القققبالد التقققي ضقققعفت فيهقققا القبضقققة األمنيقققة نتيجقققة التقققوارث وغيرهقققا وانتشقققرت البلطجقققة كوسقققيله
مضقققمونه لنيقققل الحققققوق أو لالعتقققداء علقققى الحققققوق دون خشقققية عققققاب رادع أو محاسقققبة فعالقققه ،فالبقققد عليقققه ان يتقققأثر بمقققا شقققاهده،
ربمقققا يمارسقققه فعليقققا اذا سقققنحت لقققه الفرصقققة ،وهكقققذا يجنقققى المجتمقققع علقققى أبنائقققه ،وايضقققا هكقققذا يسقققاهم االبقققوين فقققي افسقققاد سقققلوك
أبنقققائ هم بقققدفعهم بصقققورة عمليقققة فقققي اتبقققاع ذات القققنهج القققذي شقققاهدوه وهكقققذا تجنقققي أسقققر علقققى ابنقققاء اسقققر غيقققرهم ال خطقققأ لهقققم وال
ذنقققب سقققوي ان م لقققم يمقققنحهم السقققطوة العائليقققة أو االمكانيقققات الماديقققة أو لقققم يمقققنح أبنقققائهم الققققوة البدنيقققة التقققي يقققدافعون بهقققا عقققن
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انفسققهم فققي مواجهققة ذلققك التنمققر ،أو ربمققا ربققاهم ابققائهم علققى معققان سققامية مثققل كراهيققة الظلققم والظققالمين عنققد القققدرة عليققه ( .
) Strom , et al,.2013
اذا البقققد علقققى األهقققل ان يراجعقققوا انفسقققهم جيقققدا وان ينتبهقققوا ألبنقققائهم ولسقققلوكياتهم فقققي المقققدراس أو النقققوادي وفقققى كقققل
التجمعقققات حتقققى ال يمقققارس أبنقققائهم ذلقققك السقققبيل المشقققين ،وكقققذلك يجقققب علقققى المقققربيين فقققي المقققدارس ان يقققردوا تلقققك الظقققاهرة
ويتابعوهقققا متابعققق ة فعالقققه وواقعيقققة وصقققحيحة وواعيقققة حتقققى يمكقققنهم اتخقققاذ الحلقققول لهقققا فقققي الجقققانبين ،جانقققب المعتقققدي وجانقققب
المعتققدي عليققه ،وكققذلك يجققب علققى األسققر ان تتققابع أبنائهققا ان وجققد علققيهم عالمققات مثققل عققدم الرغبققة فققي الققذهاب إلققى المققدارس
أو التقققأخر المفاجقققأة فقققي مسقققتواهم الدراسقققي أو وجقققود يالم أو جقققروح أو اصقققابات فقققي أجسقققامهم أو أي انكسقققار فقققي شخصقققياتهم أو
انقققزواء نفسقققي وميقققل للعزلقققة حتقققى فقققي المنقققزل ،فيجقققب علقققيهم طمأنقققة أبنقققائهم وسقققؤالهم واالستفسقققار مقققنهم حقققول اسقققباب ذلقققك
بقققاللطف واللقققين حتقققى يتبينقققوا حقيققققة تلقققك االسقققباب ،فققققد يكقققون أبنقققائهم ققققد تعرضقققوا للقمقققع المدرسقققي أو التنمقققر مقققن قبقققل اققققرانهم،
واألهقققل الغقققافلون ال يشقققعرون بقققذلك ،بقققل ققققد يهقققاجم األهقققل أبنقققائهم الضقققحايا ويتهمقققونهم بقققانهم ال يقومقققون بواجبقققاتهم الدراسقققية أو
انهقققم مقققدللون ال يتحملقققون المسقققؤولية ،فتكقققون اآلالم مضقققاعفة علقققى أبنقققائهم ،يجقققب علقققيهم القيقققام بواجبقققاتهم وال يقصقققرون متابعقققة
أبنائهم دراسيا فقط على السؤال على درجاتهم في االمتحانات السنوية أو الدورية.
كما إن هناك أسباب أخرى تتمثل في-:
 .1االسباب الشخصية:
هنققاك دوافقققع مختلفقققة لسقققلوك العنقققف ،فققققد يكقققون تصقققرفا طائشققا أو سقققلوكا يصقققدر عقققن الفقققرد عنقققد شقققعوره بالملقققل ،كمقققا
انقققه ققققد يكقققون السقققبب فقققي عقققدم إدراك ممارسقققي العنقققف وجقققود خ طقققأ فقققي ممارسقققة هقققذا السقققلوك ضقققد بعقققض األفقققراد ،أو ألنهقققم
يعتققققدون ان الشقققاب القققذي يسقققتقوي عليقققه يسقققتحق ذلقققك ،كمقققا ققققد يكقققون سقققلوك العنقققف لقققدى شقققباب يخقققرين مؤشقققرا علقققى قلقهقققم ،أو
عققدم سققعادتهم فققي بيققوتهم ،أو وقققوعهم ضققحايا للعنققف فقققي السققابق ،كمققا ان الخصققائص االنفعاليققة للضققحية مثققل الخجققل ،وبعقققض
المهارات االجتماعية ،وقلة االصدقاء قد تجعله عرضة للعنف.
 .2األسباب النفسية:
وهقققققذه مبنيقققققة أساسقققققا علقققققى الغرائقققققز والعواطقققققف ،والعققققققد النفسقققققية واإلحبقققققاط ،والقلقققققق واالكتئقققققاب ،فقققققالغرائز هقققققي
اسقققتعدادات فطريقققة نفسقققية جسقققيمة تقققدفع الفقققرد إلقققى ادراك بعقققض االشقققياء مقققن نقققوع معقققين ،وان يشقققعر الفقققرد بانفعقققال خقققاص عنقققد
ادراك لققذلك الشققيء ،وأن يسققلك نحققوه سققلوكا خاصققا ،عنققدما يشققعر الطفققل أو المراهققق باإلحبققاط فققي المدرسققة مققثال عنققدما يكققون
مهمقققال ,وال يجقققد اهتمامقققا بقققه وبشخصقققيته ،ويصقققبح القققتعلم غايقققة يقققراد الوصقققول اليهقققا ،وعقققدم االهتمقققام بقدراتقققه وميولقققه ،فقققان ذلقققك
يولقققد لديقققه شقققعور ب الغضقققب والتقققوتر واالنفعقققال لوجقققود عوائقققق تحقققول بينقققه وبقققين تحقيقققق اهدافقققه ممقققا يقققؤدي إلقققى ممارسقققة سقققلوك
العنقققف ،سقققواء علقققى اآلخقققرين ،أو علقققى ذاتقققه لشقققعوره بقققان ذلقققك يفقققرغ ضقققغوطه وتوتراتقققه ،كمقققا ان األسقققرة التقققي تطلقققب مقققن
الطالقققب الحصقققول علقققى مسقققتوي مرتفقققع مقققن التحصقققيل يفقققوق قدراتقققه وامكانياتقققه ،ققققد يقققؤدي كقققل ذلقققك إلقققى االكتئقققاب وتفريقققغ هقققذه
االنفعاالت من خالل ممارسة سلوك العنف ( .الشهري) 2003 :
 .3األسباب المدرسية:
وتشقققمل السياسقققة التربويقققة وثقافقققة المدرسقققة والمحقققيط المقققادي والرفقققاق فقققي المدرسقققة ،ودور المعلقققم وعالقتقققه بالطالقققب
والعققققاب ،وغيقققاب اللجقققان المختصقققة ،فقققالعنف القققذ ي يمارسقققه المعلقققم علقققى الطلبقققة مهمقققا كقققان نوعقققه ،لقققن يققققف عنقققد حقققدود إيقققذان
الطالقققب لقققه سقققمعا وطاعقققة ،فالبقققد أن يقققدرك أن االذعقققان الظقققاهري مؤققققت يحمقققل بقققين طياتقققه كراهيقققة ،وينتشقققر ليكقققون رأيقققا عامقققا
مضقققاد لقققه بقققين طلبقققة الصقققف والمدرسقققة ،ومقققن المحتمقققل أيضقققا ان تصقققل إلقققى درجقققة العنقققف المضقققاد ،سقققواء المباشقققر أو الغيقققر
مباشققققر ،وقققققد تكققققون الممارسققققات االسققققتفزازية الخاطئققققة مققققن بعققققض المعلمققققين ،وضققققعف التحصققققيل الدراسققققي للطالققققب والتققققأثير
السقققلبي لجماعقققة الرفقققاق والمقققزاج واالسقققتهتار مقققن قبقققل الطلبقققة ،والخصقققائص الشخصقققية والنفسقققية غيقققر السقققوية ،وضقققعف العالققققة
بقققين المدرسقققة واألهقققل ،والظقققروف والعوامقققل األسقققرية والمعيشقققية للطالقققب ،وضقققعف شخصقققية المعلقققم ،أو أسقققلوبه القققدكتاتوري
والتتميقققر بقققين الطلبقققة ،وعقققدم إلمقققام المعلقققم بالمقققادة الدراسقققية ،كقققل هقققذه عوامقققل ققققد تسقققاعد علقققى تقويقققة وإظهقققار سقققلوك العنقققف مقققن
قبل بعض الطلبة ( الشهري  ( ) 2003عويدات وحمدي ) 1997
كمقققققا ان العالققققققات المتقققققوت رة والتغيقققققرات المفاجئقققققة داخقققققل المدرسقققققة ،واإلحبقققققاط والكبقققققت والقمقققققع للطلبقققققة ،والمنقققققا
التربققققوي الققققذي يتمثققققل فققققي عققققدم وضققققوح األنظمققققة المدرسققققية وتعليماتهققققا ،ومبنققققي الدراسققققة ،واكتظققققاظ الصققققفوف بققققالطالب،
وأسقققلوب التقققدريس غيقققر الفعقققال ،كقققل هقققذه العوامقققل ققققد تقققؤدي إلقققى االحبقققاط ،مقققا يقققدفعهم للقيقققام بمشقققكالت سقققلوكية يظهقققر بعضقققها
علقققى شقققكل عنقققف وال ننسقققي هنقققا فقققي هقققذا المققققام أن نتحقققدث عقققن جماعقققة الرفقققاق والتقققي تقققؤدي أدوارا متعقققددة علقققى إثقققار السقققلوك
العنيقققف أو تعزيقققزه فققققد تققققوي بعقققض األطفقققال علقققى غيقققرهم مقققن األطفقققال اسقققتجابة لضقققغط جماعقققة األققققران ن ومقققن أجقققل كسقققب
الشقققعبية ،وهقققذا يظهقققر جليقققا فقققي مرحلقققة المراهققققة ،حيقققث يعتمقققد المراهقققق فقققي تققققديره لذاتقققه ،وإظهقققار قدراتقققه مقققن خقققالل جماعقققة
األقران التي تلعب دورا كبيرا في النمو االجتماعي للمراهق ( .القرعان  ( ) 2004الزغبي ) 2001
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أنواع العنف اإللكتروني:
يعتبر العنف المرتكب عبر اإلنترنت من أنواع العنف المستحدثة ،وهي تستهدف الكثير من القطاعات -كما أسلفنا الذكر -مما
جعلها تتميز بالصعوبة فيما يخص تحديدها وتصنيفها ،على عكس العنف التقليدي الذي يمكن تصنيفه بسهولة فائقة .لم يستقر العلماء
على معيار واحد لتصنيف العنف المرتكب عبر اإلنترنت وذلك راجع إلى تشعب هذا العنف ،وسرعة تطوره ،فمنهم من يصنفه
بالرجوع إلى وسيلة ارتكاب العنف ،أو الدافع ،أو على أساس المحل ،وعلى هذا األساس سوف نعتمد في التصنيف على مختلف معايير
التصنيف وهي على أساس الجرائم الواقعة على األموال ،ثم الجرائم الواقعة على األشخاص ،وأخيرا إلى أساس الجرائم الواقعة على
أمن الدول.
 -1جرائم واقعة على األموا :
صاحب ظهور شبكة اإلنترنت تطورات كبيرة في شتى المجاالت ،حيث أصبحت معظم المعامالت التجارية تتم من خالل هذه
الشبكة ،مثل البيع والشراء ،مما إنجز عنه تطور وسائل الدفع والوفاء وأضحت جزء ال يتجزأ من هذه المعامالت ،وفي خضم هذا
ا لتداول المالي عبر اإلنترنت انتهز بعض المجرمين من أجل السطو عليها ،حيث ابتكرت عدة طرق من أجل ذلك ،على غرار السطو
والسرقة ،والتحويل اإللكتروني غير المشروع لألموال وقرصنة أرقام البطاقات الممغنطة.
أ -جرائم السطو على أرقام بطاقات االئتمان والتحويل اإللكتروني غير المشروع لألموا :
واكب استخدام البطاقات االئتمانية من خالل شبكة اإلنترنت واكبه ظهور الكثير من المتسللين للسطو عليها ،باعتبارها نقودا
إلكترونية ،خاصة من جهة أن االستيالء على بطاقات االئتمان أمرا ليس بالصعوبة بما كان ،فلصوص بطاقات االئتمان مثال يستطيعون
اآلن سرقة مئات األلوف من أرقام البطاقات في يوم واحد من خالل شبكة اإلنترنت ومن ثم بيع هذه المعلومات لخآخرين (.طاهر حسن،
 ،2000ص )73
تتم عملية التحويل اإللكتروني غير المشروع لألموال من خالل الحصول على كلمة السر المدرجة في ملفات أنظمة الكمبيوتر
الخاصة بالمجني عليه ،مما يسمح للجاني بالتوغل في النظام المعلوماتي وعادة ما يكون هؤالء من العاملين على إدخال البيانات في
ذاكرة الجهاز أو من قبل الموجودين على الشبكة أثناء عملية تبادل البيانات( ممدوح خالد ،2010 ،ص  ،)76وتتم عملية التحويل
اإللكتروني غير المشروع لألموال بأحد الطرق الموالية:
 االحتيا  :يتم ذلك بطرق احتيالية يوهم من أجلها المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو يحدث األمل لديه بحصول ربح،فيسلم المال للجاني بطريق معلوماتي أو من خالل تصرف الجاني في المال وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف فيه (عرب يونس،
 ،2006ص ،)16وقد يتخذ اسم أو صفة كاذبة ،تمكنه من االستيالء على مال المجني عليه فيتم التحويل اإللكتروني لألموال وذلك من
خالل اتصال الجاني بالمجني عليه عن طريق الشبكة أو يتعامل الجاني مباشرة مع بيانات الحاسب فيستعمل البيانات الكاذبة التي
تساعده في إيهام الحاسب واالحتيال عليه فيسلمه النظام المال ( .أبوشامة عباس ،2007،ص)54
 االحتيا باستخدام بطاقات الدفع اإللكتروني :يعتمد نظام بطاقة الدفع اإللكتروني على عمليات التحويل اإللكتروني منحساب بطاقة العميل بالبنك المصدر للبطاقة إلى رصيد التاجر أو الدائن الذي يوجد به حسابه وذلك من خالل شبكة التسوية اإللكترونية
للهيئات الدولية "هيئة الفيزا كارد" ،هيئة الماستر كارد" (الشي عمر ،2002،ص ،)12وتعطي بطاقة الدفع اإللكتروني الحق للعميل
بالحصول على السلع والخدمات على الشبكة عن طريق تصريح كتابي أو تلفوني ،بخصم القيمة على حساب بطاقة الدفع اإللكتروني
الخاصة به ،وتتم العملية بدخول العميل أو الزبون إلى موقع التاجر ويختار السلع المراد شرائها ويتم التعاقد بمأل النموذج اإللكتروني
ببيانات بطاقة االئتمان الخاصة بالمشتري(عبدالرسو محمد،2002،ص  ،)39وأمام التطور التكنولوجي أصبحت إمكانية خلق مفاتيح
البطاقات والحسابات البنكية بالطريق غير المشروع ممكنة عبر قنوات شبكة اإلنترنتSEDALIAN Valérie, Droit 1997, (.
)p149
ب -القمار وغسيل األموا عبر اإلنترنت:
يعد الفضاء السيبراني من أكثر األسباب التي تشجع على ممارسة القمار عبر اإلنترنت مقارنة بممارستها على الكازينوهات
في الوا قع المادي ،إذ يمنح الراغب في ممارسة القمار من خالل الكازينوهات االفتراضية ،الخصوصية وخفاء الشخصية التي يبحث
عنها الكثيرون ،حيث يستطيع الشخص ممارسة القمار دون حتى أن يغادر غرفة نومه(.السرحاني محمد ،2004 ،ص )53
وكثيرا ما تتداخل عملية غسيل األموال مع ممارسة القمار عبر شبكة اإلنترنت ،مما زاد من انتشار أندية القمار االفتراضية،
األمر الذي جعل مواقع الكازينوهات االفتراضية على اإلنترنت محل اشتباه ومراقبة ،ومن البديهي أن يأخذ المجرمون بأحدث ما
توصلت إليه التقنية لخدمة أنشطتهم اإلجرامية ويشمل ذلك بالطبع طرق غسيل األموال التي استفادت من عصر التقنية فلجأت إلى
اإلنترنت لتوسعة وتسريع أعمالها في غسيل أموالها غير المشروعة(.زيدان محمد،2010 ،ص)9-8
ساعدت شبكة اإلنترنت القائمون بعمليات غسيل األموال بتوفير عدة مميزات منها السرعة الشديدة وتخطي الحواجز الحدودية
بين الدول وتفادي القوانين التي قد تضعها الدول من أجل إعاقة هذا النشاط ،وكذا تشفير عملياتهم مما يعطيها قدر كبير من السرية،
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وخاصة في تسهيل على مرتكبي جرائم غسيل األموال نقلها إلى أي مكان في العالم(العبيدي خالد،2009 ،ص  ،)50من أجل استثمارها
في إقليم أي دولة من العالم ،وإعطاء هذه األموال الصبغة المشروعة( العمري صالحة،دت،ص.)179
ج -جريمة السرقة والسطو على أموا البنوك:
تعرف السرقة بأنها اختالس شيء منقول مملوك للغير بدون رضاه بنية امتالكه(المرواني نايف،2011،ص ،)59وتتم سرقة
المال المعلوماتي عن طريق اختالس البيانات والمعلومات ،واإلفادة منها باستخدام السارق للمعلومات الشخصية -مثل االسم ،العنوان،
األرقام السرية -الخاصة بالمجني عليهم ،واالستخدام غير الشرعي لشخصية المجني عليه ليبدأ بها عملية السرقة المتخفية عبر
اإلنترنت بحيث تؤدي بالغير إلى تقديم األموال -اإللكترونية أو المادية -إلى الجاني عن طريق التحويل البنكي(.الشوابكة محمد،2004،
ص )2004
تتجسد جريمة السطو على أموال البنوك عن طريق استخدام الشخص الحاسب اآللي للد ول إلى شبكة اإلنترنت والوصول
غير المشروع إلى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية ،وتحويل األموال من تلك الحسابات الخاصة بالعمالء إلى حسابات
أخرى(أبوشامة عباس1999،م ص ،)20وذلك بإدخال بيانات غير حقيقية أو تعديل أو مسح البيانات الموجودة بقصد اختالس األموال
أو نقلها أو إتالفها(دهمش نعيم،2004 ،ص ،)2وتقوم هذه التقنية على االستيالء على األموال بكميات صغيرة جدا من الحسابات
الكبيرة بحيث ال يالحي نقصان هذه األموال.
د -تجارة المخدرات عبر اإلنترنت:
ظهرت عصر اإلنترنت مخاوف من مواقع السوء – إن صح التعبير -وهو تعبير مقارب لصديق السوء ،ومن تلك المواقع طبعا
المواقع المنتشرة عبر اإلنترنت والتي ال تتعلق بالترويج للمخدرات وتشويق النشء الستخدامها بل تتعداه إلى تعليم كيفية زراعة
وصناعة المخدرات بكافة أصنافها وأنواعها وبأبسط الوسائل المتاحة (.األلفي محمد ،2018 ،ص  )11واألمر هنا ال يحتاج إلى رفاق
سوء بل يمكن للمراهق االنزواء في غرفته والدخول إلى أي من هذه المواقع ومن ثم تطبيق ما يقرأه ويؤكد هذه المخاوف أحد الخبراء
التربويين في بتسبيرج بالواليات المتحدة األمريكية والذي أكد أنه ثمة عالقة يمكن مالحظتها بين ثالوث المراهقة والمخدرات
واإلنترنت.
 -2عنف واقع على األشخاص:
يعد الهدف األول واألسمى لوضع القوانين ،حماي ة سالمة األشخاص من مختلف االنتهاكات التي قد يتعرضون لها ،سواء في
أبدانهم أو في حياتهم الخاصة ،أو في سمعتهم وشرفهم .تطور األمر بعد ذلك مع ظهور شبكة اإلنترنت ،فرغم الفوائد التي أتت بها،
والتسهيالت التي قدمتها في الحياة اليومية للفرد والمجتمع على حد سواء ،إالّ أنها أصبحت سالح فتاك في يد المجرمين ،باإلضافة إلى
ذلك فإن المعلومات المتعلقة باألفراد متداولة بكثرة عبرها ،مما يجعلها عرضة لالنتهاك واالستعمال من طرف هؤالء المجرمين،
وجعلت سمعة وشرف األفراد مستباحة.
أ -التهديد والمضايقة والم حقة:
يقصد بالتهديد "الوعيد ب شر" ،وهو زرع الخوف في النفس بالضغط على إرادة اإلنسان ،وتخويفه من أضرار ما سيلحقه أو
سيلحق أشياء أو أشخاص له بها صلة ويعد تهديد الغير من خالل البريد اإللكتروني واحدا من أهم االستخدامات غير المشروع
لإلنترنت ،حيث يقوم الفاعل بإرسال رسالة إلكترونية للمجني عليه تنطوي على عبارات تسبب خوفا أو ترويعا لمتلقيها.
تتم في هذا النطاق جرائم المالحقة عبر شبكة اإلنترنت باستخدام البريد اإللكتروني أو وسائل الحوارات اآلنية المختلفة على
الشبكة ،وتشمل المالحقة رسائل تخويف ومضايقة ،وتتفق مع مثيالتها خارج الشبكة في األهداف المجسدة في رغبة التحكم في
الضحية ،وتتميز عنها بسهولة إمكانية إخفاء هوية المجرم عالوة على تعدد وسهولة وسائل االتصال عبر الشبكة ،األمر الذي ساعد في
تفشي هذه الجريمة( الهاجري الياس ،2006 ،ص )58
تجدر اإلشارة إلى أن طبيعة العنف المالحق عبر شبكة اإلنترنت ال تتطلب اتصال مادي بين المجرم والضحية ،وال يعني بأي
حال من األحوال قلة خطورتها ،فقدرة المجرم على إخفاء هويته تساعده على التمادي في جريمته والتي قد تفضي به إلى تصرفات
عنف مادية عالوة على اآلثار السلبية النفسية على الضحية.
ب -انتحا الشخصية والتغرير واالستدراج:
يقصد بانتحال الشخصية ما يعمد إليه المجرم من استخدام شخصية شخص يخر لالستفادة من سمعته مثالً أو ماله أو
صالحياته ،ولذلك فهذا سبب وجيه يدعو لالهتمام بخصوصية وسرية المعلومات الشخصية للمستفيدين على شبكة اإلنترنت ،وتتخذ
جريمة انتحال الشخصية عبر اإلنترنت أحد الوجهين التاليين:
 انتحا شخصية الفرد :عن التنامي المتزايد لشبكة اإلنترنت أعطى للمجرمين قدرة أكبر على جمع المعلومات لشخصيةالمطلوبة عن الضحية واالستفادة منها في ارتكاب جرائمهم ،فتنتشر في شبكة اإلنترنت الكثير من اإلعالنات المشبوهة والتي تداعب
عادة غريزة الطمع اإلنساني في محاولة االستيالء على معلوما اختيارية من الضحية ،فهناك مثال إعالن عن جائزة فخمة يكسبها من
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يساهم بمبلغ رمزي لجهة خيرية ،وهذا يتطلب بطبيعة الحال اإلفصاح عن بعض لمعلومات الشخصية كاالسم والعنوان واألهم رقم
بطاقة االئتمان لخصم المبلغ الرمزي لصالح الجهة الخيرية ،األمر الذي يؤدي إلى االستيالء على رصيده البنكي أو السحب من بطاقته
االئتمانية أو حتى اإلساءة إلى سمعة الضحية.
 انتحا شخصية المواقع :مع أن هذا األسلوب حديث نسبيا ،إالّ أنه أشد خطورة ،وأكثر صعوبة في اكتشافه ،من انتحالشخصية األفراد ،حيث يمكن تنفيذ هذا األسلوب حتى مع المواقع التي يتم االتصال بها من خالل نظم االتصال اآلمن ،حيث يمكن
وبسهولة اختراق مثل هذا الحاجز األمني ،وتتم عملية االنتحال بهجوم يشنه المجرم على الموقع للسيطرة عليه ومن ثم يقوم بتحويله
كموقع بيني ،أو يحاول المجرم اختراق موقع ألحد مقدمي الخدمة المشهورين ،ثم يقوم بتركيب البرنامج الخاص به هناك ،مما يؤدي
إلى توجه أي شخص إلى موقعه بمجرد كتابة اسم الموقع المشهور ،ويتوقع أن يكثر استخدام أسلوب انتحال شخصية المواقع في
المستقبل ،نظرا ً لصعوبة اكتشافها .ولقد سماها بعض المختصين في أمن المعلومات جريمة األلفية الجديدة ،وذلك نظرا لسرعة انتشار
ارتكابها خاصة في األوساط التجارية(.الفقي عمرو،2006،ص  )102أما فيما يخص التغرير واالستدراج فغالب ضحايا هذا النوع من
الجرائم هم صغار السن من مستخدمي الشبكة ،حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين صداقة على اإلنترنت والتي قد
تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين ،إن مجرمي التغرير واالستدراج على شبكة اإلنترنت يمكن لهم أن يتجاوزوا الحدود السياسية فقد
يكون المجرم في بلد والضحية في بلد يخر ،وكون معظم الضحايا هم من صغار السن ،فإن كثير من الحوادث ال يتم اإلبالغ عنها،
حيث ال يدرك كثير من الضحايا أنهم قد ُ
غرر بهم.
ج -صناعة ونشر اإلباحة:
إذا كان لشبكة اإلنترنت وجه إيجابي فإن لها وجه سلبي أيضا ،ومن هذه األوجه وجود مواقع على شبكة اإلنترنت تحرض على
ممارسة الجنس للكبار والصغار على حد سواء ،وتقوم هذه المواقع بنشر صور جنسية فاضحة للبالغين واألطفال ،وإذا كانت الدعوى
لممارسة الجنس الموجه للبالغين يمكن أن تالقي الرفض لتوافر تمام العقل لديهم ،فإن الوضع بالنسبة للطفل يختلف لصغر وعدم اكتمال
نضجه العقلي(الشامي عبد الكريم)http://www.pal-ip.org ،
تعد صناعة ونشر اإلباحة جريمة في كثير من دول العالم خاصة تلك التي تستهدف أو تستخدم األطفال(أحمد
خالد،2007،ص ،)37حيث يضر استغالل األطفال المستخدمين في إنتاج هذه المواد ويمثل اعتداء عليهم في كل مرة يتم فيها عرض
هذه الصور ،وبهذه الطريقة يظهر كل األطفال كأهداف لالستغالل الجنسي(سكولمان ،كريستينا،2007،ص ،)40ويتخذ االستغالل
الجنسي لألطفال على اإلنترنت أشكاال متعددة انطالقا من الصور ووصوال إلى التسجيالت المرئية للجرائم الجنسية العنيفة ،وتستمر
معاناة الضحايا حتى بعد انتهاء االعتداء الفعلي الذي تعرضوا له بسبب إمكان تناقل الصور على اإلنترنت إلى ما ال نهاية.
ينتمي معظم منتجي هذه المواد إلى فئتين واسعتين :هم المتربصون جنسيا باألطفال ،وكذلك مجموعات اإلجرام المنظم التي
تجذبها األرباح الطائلة المتأتية من الترويج التجاري لمثل هذه الصور( ،)http://www.interpol.intولقد عرفت سنوات التسعينات
انفجارا في إنشاء المواقع اإللكترونية التي شهدت اتساعا في الجرائم المخلة بالحياء ،وذلك بنشر وتوزيع الرسائل والصور واألفالم
اإلباحية التي تستعمل في عروضها أطفاال ونساء.
سب وتشويه السمعة:
د -القذف وال ّ
تعد جرائم السب والقذف األكثر شيوعا في نطاق الشبكة ،فتستعمل للمساس بشرف الغير أو كرامتهم واعتبارهم ،ويتم السب
والقذف وجاهيا عبر خطوط االتصال المباشر أو يكون كتابيا ،أو عن طريق المطبوعات ،وذلك عبر المبادالت اإللكترونية (بريد
إلكتروني ،صفحات الويب ،غرف المحادثة)(.عبدهللا عبدالرحمن،2004 ،ص.)312
يستعمل الجاني حسب القواعد العامة لجرائم القذف والسب عبارات بذيئة تمس وتخدش شرف المجني عليه ،ومهما كانت
الوسيلة المعتمدة ،مع علمه أن ما يقوم به يعد مساسا بسمعة الغير ،بل أن إرادته اتجهت لذلك بالذات ،وبالتطور أصبحت اإلنترنت
إحدى هذه الوسائل إن لم نقل أكثرها رواجا ،فعادة ترسل عبارات السب والقذف عبر البريد الصوتي أو ترسم أو تكتب على صفحات
الويب ما يؤدي بكل من يدخل هذا الموقع لمشاهدتها أو االستماع إليها ،ويتحقق بذلك ركن العلنية الذي تطلبه الكثير من التشريعات في
السب العلني ،وإذا لم يطلع عليها أحد فإنه يمكن تطبيق مواد السب أو القذف غير العلني(حامد سامي،2007،ص )77تعتبر شبكة
اإلنترنت مسرحا ً غير محدود ،فهي تتلقى كل ما يدرج عليها دون قيد أو رقابة ،لذلك تش ّكل بعض حاالت سوء استخدامها حاالت سلبية
شاذة تؤذي البعض خاصة إذا ت ّم التشهير بهم عبر إي ا رد معلومات مغلوطة ،حيث يقوم المجرم بنشر معلومات قد تكون سرية أو
مضللة أو مغلوطة عن الضحية ،والذي قد يكون فردا ً أو مجتمع أو مؤسسة تجارية أو سياسية ،تتعدد الوسائل المستخدمة في هذا النوع
من الجرائم ،لكن في مقدمة قائمة هذه الوسائل إنشاء موقع على الشبكة يحوي المعلومات المطلوب نشرها أو إرسال هذه المعلومات
عبر القوائم البريدية إلى أعداد كبيرة من المستخدمين.
 -4العنف الواقع على أمن الدو :
استغلت الكثير من الجماعات المتطرفة الطبيعة االتصالية لإلنترنت من أجل بث معتقداتها وأفكارها ،بل تعداه األمر إلى
ممارسات تهدد أمن الدولة المعتدى عليها ،خاصة المتمثلة في اإلرهاب والجريمة المنظمة ،اللذان أخذا منحى يخر في استعمال
اإلنترنت ،التي سمحت لهم في ارتكاب جرائم غاية في الفتك في حق المجتمعات والدول ،بل األخطر من ذلك أتاحت اإلنترنت للكثير
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من الدول ممارسة التجسس على دول أخرى ،وذلك باالطالع على مختلف األسرار العسكرية واالقتصادية لهذه األخيرة ،خاصة فيما
يتعلق بالدول التي يكون بينها نزاعات ،ويبقى المساس باألمن الفكري من بين أخطر الجرائم المرتكبة عبر اإلنترنت ،حيث تعطي
اإلنترنت فرصا للتأثير على معتقدات وتقاليد مجتمعات بأكملها مما يسهل خلق الفوضى.
أ -اإلرهاب:
أصبح اإلرهاب في الوقت الراهن ظاهرة عالمية ،ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية وتكنولوجية أفرزتها التطورات
السريعة والمتالحقة في العصر الحديث ،فقد شهدت العقود األخيرة من القرن العشرين بروز العديد من التنظيمات المسلحة والعمليات
اإلرهابية في مختلف أنحاء العالم(.عبد العزيز عبدهللا ،2004،ص )25يتم بث ثقافة اإلرهاب عبر اإلنترنت عن طريق تأسيس مواقع
افتراضية تمثل المنظمات اإلرهابية ،وهي مواقع يخذة في االزدياد مع ازدياد المنظمات اإلرهابية ،حيث تعلن عبر هذه المواقع تحملها
مسؤولية إحدى الهجمات التي ارتكبت ،أو بيانات تنفي أو تعلق على أخبار صادرة عن منظمات أو جهات دولية أخرى.
تجند الجماعات اإلرهابية من خالل اإلنترنت عناصر إرهابية جديدة تساعدهم على تنفيذ أعمالهم اإلجرامية ،وهم في ذلك
يعتمدون على فئة الشباب ،خصوصا ضعاف العقل والفكر ،فتعلن الجماعات اإلرهابية عبر مواقعها على اإلنترنت عن حاجتها إلى
عناصر انتحارية كما لو كانت تعلن عن وظائف شاغرة للشباب ،مستخدمة في ذلك الجانب الديني ،فدائما ما تصف األهداف التي
تستهدفها عملياتهم بالكافرة ،وتقوم بدعوى الشباب إلى الجهاد وحثهم على االستشهاد في سبيل م والفوز بالجنة .الجدير بالذكر أنه إذا
كانت الجماعات اإلرهابية تسعى إلى الدعاية والترويج لنفسها عن طريق يليات مختلفة منها جذب انتباه وسائل اإلعالم المعروفة
لتغطية أخبار الجماعة وأنشطتها ،إالّ أن السياسات التحريرية لهذه الوسائل ،والمعايير الخاصة بها في نشر أخبار معينة وإسقاط أخرى
كل ذلك يمثل قيودا ً على استفادة الجماعات من نشر وسائل اإلعالم عنها ،بينما في المقابل تتيح المواقع اإللكترونية للجماعات اإلرهابية
قدرا ً كبيرا من التحكم في المعلومات والرسائل اإلعالمية التي تريد توجيهها ،بل أيضا تتيح لها المرونة في توجيه الرسائل لفئات
مختلفة من الجمهور المستهدف ،ورسم صورة ذهنية عن الجماعة وعن أعدائها أيضاً.
تستخدم الجماعات اإلرهابية اإلنترنت إلى جانب أغراض الدعاية والترويج في نشر معلومات بهدف شن حرب نفسية ضد
أعدائها ،وهو ما يتحقق من خالل نشر معلومات مضللة أو مغلوطة ،نشر تهديدات وصور ولقطات فيديو مرعبة (مثل مواد الفيديو التي
تصور احتجاز الرهائن المختطفين من قبل الجماعة).
ب -العنف المنظم:
يعرف العنف المنظم بأنه تعبير عن مجتمع إجرامي يعمل خارج إطار الشعب والحكومة ويضم بين طياته يالف المجرمين
الذين يعملون وفقا لنظام بالغ الدقة والتعقيد يفوق النظم التي تتبعها أكثر المؤسسات تطورا ً وتقدماً ،كما يخضع أفرادها لقواعد قانونية
سنّوها ألنفسهم وترفض أحكاما بالغة القسوة على من يخرج عن نظام الجماعة ويلتزمون في أداء أنشطتهم اإلجرامية بخطط دقيقة
مدروسة يلتزمون بها ويجنون من ورائها األموال الطائلة.
العنف المنظم ليس وليد التقدم وإن كان استفاد منه ،فالعنف المنظم وبسبب تقدم وسائل االتصال والتكنولوجيا أصبحت غير
محددة ال بقيود الزمان وال بقيود المكان ،بل أصبح انتشاره على نطاق واسع وكبير وأصبح ال تحده الحدود الجغرافية ،كما استغلت
عصابات العنف المنظم اإلمكانيات المتاحة في وسائل اإلنترنت في تخطيط وتمرير وتوجيه المخططات اإلجرامية وتنفيذ وتوجيه
العمليات اإلجرامية بيسر وسهولة .اكتشفت جماعات العنف المنظم استخدام التكنولوجيات بصفتها فرص لالستغالل وتحقيق أرباح غير
مشروعة ،وفطن المجرمون أيضا ً أن شبكة اإلنترنت تستطيع أن تؤمن فرصا ً جديدة وفوائد جمة لألعمال غير المشروعة .يعد الترابط
بين الجريمة المنظمة وشبكة اإلنترنت ليس طبيعيا فقط ،ولكنه ترابط من المرجح أن يتطور إلى حد أبعد في المستقبل ،فشبكة اإلنترنت
تؤ ّمن األقنية واألهداف في نفس الوقت للعنف ،وتمكن من استغالل هذه األقنية واألهداف لتحقيق أرباح كبيرة بأقل قدر ممكن من
المخاطر ،وجماعات العنف المنظم ال تريد أكثر من ذلك ،ولهذا السبب من األهمية بمكان تحديد بعض الطرق التي يتداخل فيها العنف
المنظم حاليا مع العنف الذي يرتكب من خالل الشبكات اإللكترونية.
ج -التجسس:
ينتج عن االستخدام المتزايد للحاسبات اآللية في العديد من المجالت ،تجميع المعلومات بدرجة كبيرة في موضع واحد ،ويؤدي
هذا التخزين في الحاسبات المركزية إلى سهولة التجسس عليها ،وعلى المعلومات المخزنة فيها بمختلف درجات سريتها .يقصد
بالتجسس في هذا الموضع هو االطالع على معلومات خاصة بالغير مؤمنة في جهاز يخر ،وليس مسموحا لغير المخولين باالطالع
عليها .س ّهلت شبكة اإلنترنت األعمال التجسسية بشكل كبير ،حيث يقوم المجرمون بالتجسس على األشخاص أو الدول أو المنظمات أو
الهيئات أو المؤسسات الدولية أو الوطنية ،وتستهدف عملية التجسس في عصر المعلومات ثالث أهداف رئيسية ،وهي )التجسس
العسكري ،والتجسس السياسي ،والتجسس االقتصادي) .كما تمارس العديد من الدول التجسس باستخدام التقنية المعلوماتية ،وهذه
األنشطة تمارس من قبل دولة على دولة أو دول أخرى ،أو من قبل الدولة على مواطنيها ،أو من قبل شركة على شركات أخرى
منافسة.
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 -4العنف الماس باألمن الفكري:
ين طوي الخوف من عواقب ثورة المعلومات واالتصال على تيار عاطفي خفي وقوي ،يتمسك بثقافة وقيم ومفاهيم أخذت
قاعدتها االجتماعية والمادية والتربوية تتزعزع ،وغدا باديا للعيان أنها اليوم تترنح تحت وطأة قوى التكنولوجيا والمعلوماتية
واالتصالية التي تلح علينا باالنفتاح با لمعرفة والصوت والصورة ،وإذا كنا قد تغيرنا عن يبائنا دون ضجة كبيرة كالحاصلة اليوم ،فهل
يمكن أن نتوقع غير ذلك بصدد أوالدنا؟
تتجسد اإلجابة في أن االحتمال األكبر هو أن التغيير سيحصل ،كما تنبئ وقائع تكنولوجيا المعلومات اليوم ،وكما دهشنا
بالتلفزيون وتخوفنا من يثاره على حياتنا ألول مرة ،وتغيرنا رغم النقد والتردد ،فليس هنالك ما يدعونا العتقاد غير ذلك بصدد ثورة
المعلومات اليوم وخاصة اإلنترنت(حسن سمير،2002،ص )213
بنا ًء على خصائص الشبكة العالمية لإلنترنت ،التي منحت المستخدم الكثير من الخيارات ،من خالل عدم خضوعها ألي رقابة،
وعبورها للحدود الجغرافية بين الدول ،ونموها السريع المتواصل ،وإمكانية مشاركة الجميع من مختلف دول العالم ،مع ما تمنحه من
القدرة على التخفي وعدم المواجهة نتيجة لالفت ا رضية التي تعد من أهم خصائص هذه الشبكة ،إضافة إلى الكم الهائل من المعلومات
التي يمكن الحصول عليها من عدة مصادر ال يمكن التحكم فيها ومتابعتها أو اإلشراف عليها ،كل ذلك جعل هذه الشبكة من أهم مقومات
المجتمع المعلوماتي التي تؤدي إلى االنحراف الفكري ،من خالل تعرض الشخص إلى الكثير من المؤثرات الفكرية التي تستخدم الشبكة
العالمية لإلنترنت ،وتهدد األمن بأبعاده كافة (.البقيمي ناصر ،2018 ،ص  )18تتوالى عبر اإلنترنت الهجمات الثقافية ،والحضارية
التي قد تزعزع األمن الفكري والعقدي للشعوب المغلوبة على أمرها ،وتنشر عبرها القوى الغالبة فكرها ،ولغتها ،وقيمها ،وقد ظهر في
أدبيات بعض الباحثين مذ بدايات شبكة اإلنترنت إشارات التحذير من الغزو الفكري المركز الذي يستقبله الجيل العربي المسلم مما قد
يجعله عرضة للهزيمة الفكرية(.الشهري فايز) www.osamabahar.com
المخاطر االجتماعية للعنف االلكتروني:
إن فهم المخاطر االجتماعية للعنف االلكتروني ومعرفة أثارها على الحياة االجتماعية لألسرة والمجتمع يستدعي الوقوف
عليها ،فهذا ال يتم اال من خالل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم ومن بين اهم هذه التغيرات ما يتعلق بعالقتها بشبكة االنترنيت وما
تحمله من برامج ومواقع وخدمات ثقافية غربية تتناقض مع قيم مجتمعاتنا العربية واإلسالمية والتي قد تؤدي باألفراد إلى سلك
سلوكيات شاذة ومنحرفة كاالنحرافات اللفظية والضرب والسب والتحقير الشخص بألفاظ غليظة تمس حياته الخاصة والتي ال تلقي
قبوال اجتماعيا ً.
ولعل من اهم مخاطر العنف االلكتروني منها تصدع التنشئة االسرية اذ انه يعمل على اظهار ظاهرة التفكك االسرية وهذا ما
قد يعمل على إشاعة القلق والتوتر والصراع بين االفراد وبالتالي قد يؤدي بهم إلى ارتكاب جرائم مخلة باألدب اإلنساني واالجتماعي
فضال عن احداث مشاعر عدوانية وعدائية التي تظهر في قسمات الوجه كالتهجم باللفاظ والعبوس واحمرار الوجه وكذلك بالنظرات
الغاضبة عن طريق العيون أو باستخدام الفم عن طريق البصق أو اصدار أصوات االحتقار واالستنكار فيلوح الغاضب بالثأر والتهديد
واالنتقام فضال عن استخدامها بالفعل في االيذاء بالشتم والقذف عبر الوسائط االلكترونية ،وزيادة على ذلك فان تصدع عملية التنشئة
االسرية على مستوى البيت أو المدرسة قد تودي دورا ً مهما في ممارسة العنف اإللكتروني وهذا راجع إلى القلق وانعدام الدفء وعدم
الشعور باألمام واالطمئنان النفسي للفرد ،فالفرد الذي يعيش في بيئة تتسم بالعدوان واإلحباط تؤدي به إلى قيام بأفعال غير مسبوقة من
قبله وهذا ما قد تترك اثارها على االسرة وعلى حياته االجتماعية.
وال شك فيه ان العنف االلكتروني الصادر من خالل الوسائل اإللكترونية الحديثة سواء كان في الفيس بوك أو تويتر وغيرها
من مواقع التواصل االلكتروني يعد جريمة لما فيه من اعتداء على سمعة الفرد كما ويعد من االمراض الخطيرة التي يتعدى شرها إلى
كل فئات المجتمع فهو يطال اعراض الناس وحرماتهم خاصة في ظل التطور االلكتروني الذي يشهده العالم اليوم وقد عده العنف
االلكتروني عبر وسائل اإللكترونية من قبل المختصين في الحقوق القانونية جريمة بل من اشنع الجرائم لسعة انتشاره بين االفراد
اعتمادا على التقديم الرهيب في وسائل االتصال الحديثة فمرتكبها يتخذ من التقنية سبيال للتشهير الناس والنيل من اعراضهم حيث يجد
ضعفاء النفوس في وسائل التواصل االجتماعي الحديثة مكانا ً ومتنفسا لهم مع موت الضمير وغياب الرقيب الدين فيلحقون الضرر
باألفراد والمجتمع.
ثامناً :اإلجراءات المنهجية للبحث:
المنهج المستخدم في الدراسة-:
يعتمقققد الباحقققث فقققي دراسقققته علقققى المقققنهج الوصقققفي التحليلقققي القققذي يعبقققر عقققن الظقققاهرة االجتماعيقققة كمقققا توجقققد فقققي
الواققققع بصقققورة كيفيقققة مقققن خقققالل رصقققد التغيقققر القققذي طقققرأ علقققى ظقققاهرة العنقققف اإللكترونقققي والمقققنهج التحليلقققي بمحاولقققة ربقققط
االسقققباب بالنتقققائج وتحليقققل االسقققباب والنتقققائج التقققي ترتبقققت علقققى مخقققاطر العنقققف اإللكترونقققي علقققى الشقققباب والمقققنهج االحصقققائي
الذي يعد منهجا أساسيا للدراسات السوسيولوجية من خالل ترجمات الدراسة الميدانية في جداول احصائية لتحليلها .
227

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

مجاالت الدراسة:
 .1مجتمع البحث ( المجا الجغرافي )
طبقت الدراسة الميدانية في محافظة سلفيت الفلسطينية.
 .2المجا البشري
يتمثل مجتمع البحث في عدد من شباب (ذكور – إناث ) محافظة سلفيت .
عينة الدراسة:
طبقت الدراسة الميدانية على عينة عشوائية استطالعية قوامها  252مفردة
المجا الزمني:
استغرقت الدراسة الميدانية ستة أشهر بداية من 2019/7م إلى 2020/1م.
أسلوب المعالجة االحصائية:
لجأ الباحث إلى األسلوب اإلحصائي في التحليل من أجل الحصول على نتائج صادقه وواضحة.
تاسعاً :عرض وتحليل الدراسة الميدانية:
جدو رقم ()1
يوضح السمات الشخصية لعينة الدراسة
المتغيرات
النوع

العمر

اإلقامة
المستوى التعليمي

التكرار
ذكور

159

63.1

إناث

93

36.9

أقل من 24

55

21.8

من 25إلى 34

64

25.4

من  35إلى 45

52

20.6

أكثر من  46سنة

81

32.1

مدينة

147

58.3

قرية

105

41.7

توجيهي

28

11.1

دبلوم

53

21.0

104

41.3

ماجستير

54

21.4

دكتوراه

13

5.2

أعزب

200

79.4

متزوج

43

17.1

أرمل

7

2.8

مطلق

2

0.8

بكالوريوس

الحالة االجتماعية

النسبة المئوية

اإلجمالي = 252
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جدو رقم ()2
يوضح توزيع أفراد العينة حسب أسباب العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفيت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

قلة الوعي التكنولوجي

107

42.5

مشاهدة أف م العنف

52

20.6

مشاهدة أف م الكرتون العنيفة

26

10.3

الخلل التربوي في األسرة

53

21.0

مشاهدة قنوات المصارعة

14

5.6

252

100%

اإلجمالي

يوضح الجدول رقم ( )2توزيع أفراد العينة حسب أسباب العنف اإللكتروني في مجتمع سلفيت ففي الترتيب األول (قلة الوعي
التكنولوجي) بنسبة  %42.5وفي الترتيب الثاني (الخلل التربوي في األسرة ) بنسبة  %21.0وفي الترتيب الثالث (مشاهدة أف م
العنف) بنسبة  %20.6وفي الترتيب الرابع (مشاهدة أف م الكرتون العنيفة) بنسبة %10.3وفي الترتيب الخامس(مشاهدة قنوات
المصارعة ) بنسبة .%5.6
جدو رقم ()3
يوضح توزيع أفراد العينة حسب االعتقاد أن سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة لها دور في انتشار العنف اإللكتروني بين
الشباب الفلسطيني في محافظة سلفيت
التكرار

المتغيرات

النسبة المئوية

موافق

145

57.5

إلى حد ما

66

26.2

غير موافق

41

16.3

اإلجمالي

100%

252

يوضح الجدول رقم( )3توزيع أفراد العينة حسب االعتقاد أن سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة لها دور في انتشار العنف
اإللكتروني بين الشباب الفلسطيني في محافظة سلفيت ففي الترتيب األول (موافق) بنسبة  %57.5وفي الترتيب الثاني (إلى حدما)
بنسبة  %26.2وفي الترتيب الثالث(غير موافق) بنسبة .%16.3
جدو رقم ()4
يوضح توزيع أفراد العينة حسب المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب في محافظة
سلفيت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

التفكك االسري

91

36.1

ارتكاب جرائم مخلة باألدب اإلنساني واالجتماعي

40

15.9

تصدع عملية التنشئة االسرية على مستوى البيت أو المدرسة

56

22.2

انتشار الجريمة في المجتمع

27

10.7

انتشار الط ق في المجتمع

38

15.1

اإلجمالي

252

100%

يوضح الجدول رقم( )4توزيع أفراد العينة حسب المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب في
محافظة سلفيت ففي الترتيب األول(التفكك األسري) بنسبة  %36.1وفي الترتيب الثاني (تصدع عملية التنشئة االسرية على مستوى
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البيت أو المدرسة) بنسبة  %22.2وفي الترتيب الثالث (ارتكاب جرائم مخلة باألدب اإلنساني واالجتماعي) بنسبة  %15.9وفي
الترتيب الرابع (انتشار الط ق في المجتمع) بنسبة  %15.1وفي الترتيب الخامس(انتشار الجريمة في المجتمع) بنسبة .%10.7
جدو رقم ()5
يوضح توزيع أفراد العينة حسب السبب الرئيسي لظاهرة العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

الفهم الخاطئ للحرية والتعبير عن الراي من قبل مستخدمي مواقع
وشبكات االنترنت.

52

20.6

شعور االشخاص بالنقص واالحباط ،والحرمان ،وعدم الثقة بالنفس.

39

15.5

سيطرة التسلط واالستبداد وسياسة التفرد واإلقصاء و القمع
واالنتهاكات والم حقات و التقييد على الحريات العامة وحرية التعبير من قبل
السلطات الحاكمة.

13

5.2

الضغوط النفسية واالجتماعية نتيجة الفقر والبطالة وسوء األحوا
االقتصادية.

82

32.5

قلة الوعي باألساليب المناسبة للتعامل مع المواقف والظروف.

66

26.2

252

100%

اإلجمالي

يوضح الجدول رقم( )5توزيع أفراد العينة حسب السبب الرئيسي لظاهرة العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت ففي
الترتيب األول(الضغوط النفسية واالجتماعية نتيجة الفقر والبطالة وسوء األحوا االقتصادية) بنسبة  %32.5وفي الترتيب الثاني
(قلة الوعي باألساليب المناسبة للتعامل مع المواقف والظروف) بنسبة  %26.2وفي الترتيب الثالث(الفهم الخاطئ للحرية والتعبير
عن الراي من قبل مستخدمي مواقع وشبكات االنترنت) بنسبة  %20.6وفي الترتيب الرابع(شعور االشخاص بالنقص واالحباط،
والحرمان ،وعدم الثقة بالنفس) بنسبة  %15.5وفي الترتيب الخامس(سيطرة التسلط واالستبداد وسياسة التفرد واإلقصاء و القمع
واالنتهاكات والم حقات و التقييد على الحريات العامة وحرية التعبير من قبل السلطات الحاكمة) بنسبة .%5.2
جدو رقم ()6
يوضح توزيع أفراد العينة حسب أنواع العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

جرائم واقعة على األموا

39

15.5

تجارة المخدرات عبر اإلنترنت

30

11.9

عنف واقع على األشخاص

13

5.2

التهديد والمضايقة والم حقة

22

8.7

انتحا الشخصية والتغرير واالستدراج

23

9.1

صناعة ونشر اإلباحة

14

5.6

سب وتشويه السمعة
القذف وال ّ

10

4.0

العنف الواقع على أمن الدو

20

7.9

العنف المنظم

31

12.3

التجسس

40

15.9

العنف الماس باألمن الفكري

10

4.0

اإلجمالي

252

100%

يوضح الجدول رقم( ) 6توزيع أفراد العينة حسب أنواع العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت ففي الترتيب األول(جرائم
واقعة على األموا ) بنسبة  %15.5وفي الترتيب الثاني(التجسس) بنسبة  %15.9وفي الترتيب الثالث(العنف المنظم) بنسبة %12.3
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وفي الترتيب الرابع(تجارة المخدرات عبر اإلنترنت) بنسبة  %11.9وفي الترتيب الخامس(انتحا الشخصية والتغرير واالستدراج)
بنسبة  %9.1وفي الترتيب السادس (التهديد والمضايقة والم حقة) بنسبة  %8.7وفي الترتيب السابع(العنف الواقع على أمن الدو )
بنسبة  %7.9وفي الترتيب الثامن(صناعة ونشر اإلباحة) بنسبة  %5.6وفي الترتيب التاسع (عنف واقع على األشخاص) بنسبة
سب وتشويه السمعة و العنف الماس باألمن الفكري) بنسبة .%4.0
 %5.2وفي الترتيب العاشر يتساوى كالً من (القذف وال ّ
جدو رقم ()7
يوضح توزيع أفراد العينة حسب األكثر استهداف للعنف اإللكتروني في محافظة سلفت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

الذكور

53

21.0

اإلناث

199

79.0

اإلجمالي

252

100%

يوضح الجدول رقم( )7توزيع أفراد العينة حسب األكثر استهداف للعنف اإللكتروني في محافظة سلفت ففي الترتيب
األول(اإلناث) بنسبة  %79.0وفي الترتيب الثاني(الذكور) بنسبة.%21.0
جدو رقم ()8
يوضح توزيع أفراد العينة حسب تأثير وجود العنف االلكتروني داخل المجتمع
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

فقدان الثقة بالنفس

67

26.6

انحراف أحداث

27

10.7

عدم الشعور باألمان

38

15.1

كثرة الم مة والسب والشتم داخل األسرة

92

36.5

عدم القدرة على االندماج في الحياة

28

11.1

252

100%

اإلجمالي

يوضح الجدول رقم( )8توزيع أفراد العينة حسب تأثير وجود العنف االلكتروني داخل المجتمع ففي الترتيب األول (كثرة
الم مة والسب والشتم داخل األسرة) بنسبة  %36.5وفي الترتيب الثاني (فقدان الثقة بالنفس) بنسبة  %26.6وفي الترتيب
الثالث(عدم الشعور باألمان) بنسبة  %15.1وفي الترتيب الرابع(عدم القدرة على االندماج في الحياة) بنسبة  %11.1وفي الترتيب
الخامس(انحراف أحداث) بنسبة .%10.7
جدو رقم ()9
يوضح توزيع أفراد العينة حسب الصفات والخصا السلبية التي قد يكتسبها الشباب بسبب االستخدام المفرط للعنف
اإللكتروني
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

الكذب

91

36.1

التحايل

53

21.0

المخادعة

41

16.3

العناد

67

26.6

252

100%

اإلجمالي

يوضح الجدول رقم( )9توزيع أفراد العينة حسب الصفات والخصال السلبية التي قد يكتسبها الشباب بسبب االستخدام المفرط
للعنف اإللكتروني ففي الترتيب األول(الكذب) بنسبة  %36.1وفي الترتيب الثاني(العناد) بنسبة  %26.6وفي الترتيب الثالث(التحايل)
بنسبة  %21.0وفي الترتيب الرابع (المخادعة) بنسبة .%16.3
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جدو رقم ()10
يوضح توزيع أفراد العينة حسب وجود دور بارز للمؤسسات الحكومية واألهلية في محاربة مشكلة وظاهرة العنف
اإللكتروني في محافظة سلفت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

نعم

132

52.4

إلى حد ما

53

21.0

ال

67

26.6

اإلجمالي

252

100%

يوضح الجدول رقم ( )10توزيع أفراد العينة حسب وجود دور بارز للمؤسسات الحكومية واألهلية في محاربة مشكلة وظاهرة
العنف اإللكتروني في محافظة سلفت ففي الترتيب األول(نعم) بنسبة  %52.4وفي الترتيب الثاني (ال) بنسبة  %26.6وفي الترتيب
الثالث(إلى حد ما) بنسبة .%21.0
جدو رقم ()11
يوضح توزيع أفراد العينة حسب دور الدولة أو الجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

التوعية المدرسية

66

26.2

التوعية الجماهيرية

39

15.5

التوعية االسرية

28

11.1

المراقبة اإللكترونية

68

27.0

الحماية القانونية من العنف االلكتروني

51

20.2

اإلجمالي

252

100%

يوضح الجدول رقم ( )11توزيع أفراد العينة حسب دور الدولة أو الجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف
اإللكتروني ففي الترتيب األول (المراقبة اإللكترونية) بنسبة  %27.0وفي الترتيب الثاني (التوعية المدرسية) بنسبة  %26.2وفي
الترتيب الثالث(الحماية القانونية من العنف االلكتروني) بنسبة  %20.2وفي الترتيب الرابع(التوعية الجماهيرية) بنسبة  %15.5وفي
الترتيب الخامس(التوعية االسرية) بنسبة .%11.2
نتائج الدراسة الميدانية:
)1

)2
)3

)4

أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلي أسباب العنف اإللكتروني في مجتمع سلفيت ففي الترتيب األول (قلة الوعي التكنولوجي) وفي
الترتيب الثاني (الخلل التربوي في األسرة ) وفي الترتيب الثالث (مشاهدة أف م العنف) وفي الترتيب الرابع (مشاهدة أف م
الكرتون العنيفة) وفي الترتيب الخامس(مشاهدة قنوات المصارعة ).
بينت نتائج الدراسة الميدانية االعتقاد بأن سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة لها دور في انتشار العنف اإللكتروني بين الشباب
الفلسطيني في محافظة سلفيت ففي الترتيب األول (موافق) وفي الترتيب الثاني (إلى حدما) وفي الترتيب الثالث(غير موافق).
أكدت نتائج الدراسة الميدانية على المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب في محافظة سلفيت
ففي الترتيب األول(التفكك األسري) وفي الترتيب الثاني (تصدع عملية التنشئة االسرية على مستوى البيت أو المدرسة) وفي
الترتيب الثالث (ارتكاب جرائم مخلة باألدب اإلنساني واالجتماعي) وفي الترتيب الرابع (انتشار الط ق في المجتمع) وفي
الترتيب الخامس(انتشار الجريمة في المجتمع).
أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى السبب الرئيسي لظاهرة العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت ففي الترتيب
األول(الضغوط النفسية واالجتماعية نتيجة الفقر والبطالة وسوء األحوا االقتصادية) وفي الترتيب الثاني (قلة الوعي باألساليب
المناسبة للتعامل مع المواقف والظروف) وفي الترتيب الثالث(الفهم الخاطئ للحرية والتعبير عن الراي من قبل مستخدمي مواقع
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وشبكات االنترنت) وفي الترتيب الرابع(شعور االشخاص بالنقص واالحباط ،والحرمان ،وعدم الثقة بالنفس) وفي الترتيب
الخامس (سيطرة التسلط واالستبداد وسياسة التفرد واإلقصاء و القمع واالنتهاكات والم حقات و التقييد على الحريات العامة
وحرية التعبير من قبل السلطات الحاكمة).
 )5أكدت نتائج الراسة الميدانية على أنواع العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت ففي الترتيب األول(جرائم واقعة على األموا )
وفي الترتيب الثاني(التجسس) وفي الترتيب الثالث(العنف المنظم) وفي الترتيب الرابع(تجارة المخدرات عبر اإلنترنت) وفي
الترتيب الخامس(انتحا الشخصية والتغرير واالستدراج) وفي الترتيب السادس (التهديد والمضايقة والم حقة) بنسبة %8.7
وفي الترتيب السابع(العنف الواقع على أمن الدو ) وفي الترتيب الثامن(صناعة ونشر اإلباحة) وفي الترتيب التاسع (عنف واقع
سب وتشويه السمعة و العنف الماس باألمن الفكري).
على األشخاص) وفي الترتيب العاشر يتساوى كالً من (القذف وال ّ
 )6أوضحت نتائج الدراسة الميدانية األكثر استهداف للعنف اإللكتروني في محافظة سلفت ففي الترتيب األول(اإلناث) بنسبة وفي
الترتيب الثاني(الذكور).
 )7بينت نتائج الدراسة الميدانية مدى تأثير وجود العنف االلكتروني داخل المجتمع ففي الترتيب األول (كثرة الم مة والسب والشتم
داخل األسرة) وفي الترتيب الثاني (فقدان الثقة بالنفس) وفي الترتيب الثالث(عدم الشعور باألمان) وفي الترتيب الرابع(عدم
القدرة على االندماج في الحياة) وفي الترتيب الخامس(انحراف أحداث).
 )8أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى الصفات والخصال السلبية التي قد يكتسبها الشباب بسبب االستخدام المفرط للعنف اإللكتروني
ففي الترتيب األول(الكذب) وفي الترتيب الثاني(العناد) وفي الترتيب الثالث(التحايل) وفي الترتيب الرابع (المخادعة).
 )9أكدت نتائج الدراسة الميدانية على وجود دور بارز للمؤسسات الحكومية واألهلية في محاربة مشكلة وظاهرة العنف اإللكتروني
في محافظة سلفت ففي الترتيب األول(نعم) وفي الترتيب الثاني (ال) وفي الترتيب الثالث(إلى حد ما).
أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى دور الدولة أو الجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني ففي الترتيب
)10
األول (المراقبة اإللكترونية) وفي الترتيب الثاني (التوعية المدرسية) وفي الترتيب الثالث(الحماية القانونية من العنف
االلكتروني) وفي الترتيب الرابع(التوعية الجماهيرية) وفي الترتيب الخامس(التوعية االسرية).
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