
سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

594 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

    تعــددت يف اآلونــة األخــرة األعمــال الدراميــة مــن مسلســات وأفــام مصريــة والــي 
تتخــذ مــن اجلرائــم اإللكرتونيــة حبكــة رئيســية هلــا، و يعــد ذلــك انعكاســا مباشــرا لتعــدد 
هــذه اجلرائــم وكثرهتــا يف الواقــع واهتمــام اجملتمــع بكيفيــة التصــدي هلــا ملــا هلــا مــن أتثــرات ســلبية 

عديــدة علــى الفــرد 
واألسرة.

   ففــي شــهر رمضــان املبــارك املاضــي وهــو املوســم األشــهر للدرامــا يف مصــر ارتفــع عــدد 
املسلســات الــي اعتمــدت ضمــن أحداثهــا و شــخصياهتا علــى هــذه النوعيــة مــن اجلرائــم، ويف 
رمضــان قبــل املاضــي جــذب مسلســل »هــذا املســاء« مجاهــر املشــاهدين نظــرا ملوضوعــه الغريــب 

واجلديــد علــى اجملتمــع املصــري.
وال يوجــد إمجــاع علــى تعريــف اجلرميــة اإللكرتونيــة مــن حيــث كيــف تُعــرف أو 
مــا هــي اجلرائــم الــي تتضمنهــا اجلرميــة اإللكرتونيــة. وكمــا يقــول فــان ديــر هلســت 
وونيــف” هنــاك غيــاب لتعريــف عــام وإطــار نظــري متســق يف هــذا احلقــل مــن اجلرميــة 
ويف أغلــب األحيــان تســتخدم مصطلحــات االفرتاضيــة واحلاســوب واإللكرتونيــة 

والرقميــة .
ويــرتاوح تعريــف اجلرميــة اإللكرتونيــة بــن اجلرائــم الــي ترتكــب بواســطة احلاســوب 
إىل اجلرائــم الــي ترتكــب أبي نــوع مــن املعــدات الرقميــة وتعــرف اجلرائــم اإللكرتونيــة 
ابختصار على أهنا اجلرائم الي ترتكب ابســتخدام احلاســوب والشــبكات واملعدات 

التقنيــة مثــل اجلــوال.
تتكــون اجلرميــة اإللكرتونيــة أو االفرتاضيــة )cyber crimes( مــن مقطعــن 
مها اجلرمية  )crime(  واإللكرتونية )cyber( ويستخدم مصطلح اإللكرتونية 

لوصــف فكــرة جــزء مــن احلاســب أو عصــر املعلومــات. )مرعــي، ٢٠١٦( 

رصد جرائم اإلعالم اإللكتروني كما تعكسها 
الدراما المصرية

في الفترة من عام ٢٠١٦ و حتى عام ٢٠٢٠

يون – لكية االعالم – جامعة  مدرس االذاعة والتليفز

داب
آ
كتو�ب للعلوم احلديثة واال أ

ن د.رهام صالح الد�ي

مقدمة البحث:
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وتعتمــد التعريفــات اخلاصــة ابجلرميــة املرتكبــة عــر االنرتنــت علــى أســاس وســيلة ارتــكاب 
اجلرمية، فطاملا أن وســيلة ارتكاب اجلرمية هو احلاســوب أو إحدى وســائل التقنية احلديثة 
املرتبطــة بــه فتعتــر مــن جرائــم االنرتنــت، ومــن ذلــك تعريــف مكتــب تقييــم التقنيــة يف 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة أبهنــا اجلرائــم الــي تلعــب فيهــا البيــاانت الكمبيوتريــة والرامــج 

املعلوماتيــة دورا رئيســيا.
وتتميــز جرائــم االنرتنــت أبهنــا جرائــم هادئــة بطبيعتهــا ال حتتــاج إىل العنف،بــل كل 
مــا حتتــاج إليــه هــو القــدرة علــى التعامــل مــع جهــاز احلاســوب مبســتوى تقــي يوظــف 
املعلومــات  شــبكة  وجــود  إىل  وحتتــاج كذلــك   ، املشــروعة  غــر  األفعــال  ارتــكاب  يف 
الدوليــة )االنرتنــت( مــع وجــود جمــرم يوظــف خرتــه أو قدرتــه علــى التعامــل مــع الشــبكة 
للقيــام جبرائــم خمتلفــة كالتجســس أو اخــرتاق خصوصيــات الغــر أو التغريــر ابلقاصريــن. 

)يوســف، ٢٠١٣(
وقــد أدى التقــدم العلمــي إىل ظهــور أمنــاط مســتحدثة مــن جرائــم مل ينــص علــى جترميهــا 
يف التشــريعات العقابيــة القائمــة، فأصبحــت النصــوص اجلزائيــة التقليديــة غــر قــادرة علــى 

مالحقتهــا.
وممــا ال شــك فيــه أن التشــريع وليــد احلاجــة، و وجــود نــص يعــاجل اجلرميــة املعلوماتيــة علــى 
مســتوى التشــريع و العقــاب أصبــح ضــرورة ملحــة جيــب تناوهلــا يف التشــريعات العربيــة 
كافة،علــى غــرار التشــريعات يف البلــدان األوروبيــة، حيــث بــدأت هــذه البلــدان يف تنظيــم 
تشــريعاهتا ابلثمانيــات مــن القــرن املاضــي، فأصــدرت قانــون احلاســب اآليل ســنة ١٩٨٤ 

ملواجهــة النمــط اجلديــد مــن اجلرائــم املعلوماتيــة. )املصــري، ٢٠١٧(                  

مشكلة البحث وأمهيتها:
أبفالمهــا  املصريــة  الدرامــا  يف  اإللكرتونيــة  اجلرائــم  عــرض  مؤخــرا  بشــكل كبــر  ازداد 
ومسلســالهتا بــل إهنــا أصبحــت هــي احلبكــة الرئيســية لعــدد كبــر مــن األعمــال الدراميــة و 
هــو مــا يعكــس ازدايد نســب هــذه اجلرائــم مؤخــرا يف واقعنــا املعــاش اليومــي. و مــع ذلــك ال 
توجــد العديــد مــن الدراســات العربيــة الــي تربــط بــن هــذه اجلرائــم اإللكرتونيــة املســتحدثة 
يف جمتمعاتنــا الشــرقية وكيفيــة عرضهــا يف الدرامــا الســينمائية و التليفزيونيــة املصريــة علــى 
وجــه اخلصــوص و لذلــك حتــددت مشــكلة الدراســة يف رصــد جرائــم اإلعــالم الرقمــي كمــا 
تعكســها الدرامــا املصريــة وخصوصــا يف الفــرتة مــن عــام ٢٠١٦ وحــى عــام ٢٠٢٠، و 
ذلــك هبــدف التعــرف علــى الــدور الــذي تلعبــه الدرامــا املصريــة يف التوعيــة مباهيــة اجلرميــة 

اإللكرتونيــة وآاثرهــا الســلبية علــى الفــرد واجملتمــع.
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أمهية البحث:
ترجــع أمهيــة هــذه الدراســة إىل أهنــا حتــاول رصــد كيفيــة عــرض اجلرائــم اإللكرتونيــة يف 
الدرامــا املصريــة للتعــرف علــى مــدى مطابقتهــا لتلــك اجلرائــم يف الواقــع و أيضــا التعــرف 
علــى الــدور الــذي تلعبــه الســينما والدرامــا التليفزيونيــة يف توعيــة املشــاهدين بتلــك النوعيــة 

اخلطــرة مــن اجلرائــم الــي الزالــت جديــدة علــى اجملتمــع املصــري.
وتعــد هــذه الدراســة مــن أوائــل الدراســات الــي تربــط بــن اجلرميــة اإللكرتونيــة كمــا حتــدث 

يف الواقع وإنعكاســاهتا على الدراما املصرية الســينمائية و التليفزيونية.

أهداف الدراسة:
 يهــدف البحــث إىل حماولــة التعــرف علــى أكثــر نوعيــة مــن نوعيــات اجلرائــم االلكرتونيــة 
الــي تركــز الدرامــا املصريــة علــى عرضهــا ، و كذلــك التعــرف علــى أتثــرات مثــل تلــك 
اجلرائــم علــى الفــرد، األســرة و اجملتمــع ، كمــا يهــدف البحــث للتعــرف علــى األســباب 
الــي يســوقها صنــاع الدرامــا الرتــكاب أبطــال أفالمهــم و مسلســالهتم ملثــل تلــك اجلرائــم 

الدخيلــة علــى جمتمعنــا.
كمــا هتــدف الدراســة إىل حماولــة التعــرف علــى احللــول الــي تقدمهــا الدرامــا للتصــدي مــن 

البدايــة ملنــع وقــوع أو تكــرار مثــل تلــك اجلرائــم يف اجملتمعــات املختلفــة.

مفاهيم الدراسة:
اجلرميــة اإللكرتونيــة: تعتمــد التعريفــات اخلاصــة ابجلرميــة املرتكبــة عــر االنرتنــت علــى 
أســاس وســيلة ارتــكاب اجلرميــة، فطاملــا أن وســيلة ارتــكاب اجلرميــة هــو احلاســوب أو 
إحــدى وســائل التقنيــة احلديثــة املرتبطــة بــه فتعتــر مــن جرائــم االنرتنــت، ومــن ذلــك تعريــف 
فيهــا  تلعــب  الــي  اجلرائــم  أبهنــا  األمريكيــة  يف الــوالايت املتحــدة  التقنيــة  مكتــب تقييــم 

البيــاانت الكمبيوتريــة والرامــج املعلوماتيــة دورا رئيســيا.
و تتميــز جرائــم االنرتنــت أبهنــا جرائــم هادئــة بطبيعتهــا ال حتتــاج إىل العنف،بــل كل 
مــا حتتــاج إليــه هــو القــدرة علــى التعامــل مــع جهــاز احلاســوب مبســتوى تقــي يوظــف يف 
ارتــكاب األفعــال غــر املشــروعة، و حتتــاج كذلــك إىل وجــود شــبكة املعلومــات الدوليــة 
)االنرتنــت( مــع وجــود جمــرم يوظــف خرتــه أو قدرتــه علــى التعامــل مــع الشــبكة للقيــام 

جبرائــم خمتلفــة كالتجســس أو اخــرتاق خصوصيــات الغــر أو التغريــر ابلقاصريــن.
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الدراسات السابقة:
ميكــن تقســيم الدراســات الســابقة إىل حموريــن رئيســين مهــا الدراســات الــي تناولــت 
أمــن و محايــة املعلومــات اإللكرتونيــة و دراســات عرضــت لواقــع و نســب و أنــواع اجلرائــم 

اإللكرتونيــة يف اجملتمعــات املختلفــة  ،و ذلــك علــى النحــو التــايل:

احملور األول: أمن و محاية املعلومات اإللكرتونية:
دراســة )خليفــة، ٢٠٢٠( حيــث أييت موضــوع الدراســة احلاليــة بعنــوان أمــن ومحايــة 
املعلومــات دراســة حتليليــة علــى بوابــة احلكومــة اإللكرتونيــة املصريــة ملــا يتمتــع بــه أمــن 
املعلومــات مــن أمهيــة ؛ وخاصــة يف ظــل اجتــاه احلكومــة املصريــة إلجــراء عمليــة التحــول 
الرقمــي للدولــة ومؤسســاهتا .وقــد طرحــت الدراســة ســؤااًل إشــكالياً وهــو مــدي توافــق 
أمــن ومحايــة املعلومــات ببوابــة احلكومــة اإللكرتونيــة املصريــة مــع الضوابــط واإلجــراءات 
واملعايــر الدوليــة الالزمــة، ومــن الســؤال اإلشــكايل تفرعــت عــدداً مــن التســاؤالت حــاول 
الباحــث الوقــوف عليهــا حتليــاًل وتفنيــداً لتحقيــق جمموعــة مــن األهــداف وأمههــا، معرفــة 
التقنيــات املســتخدمة يف توفــر األمــن واحلمايــة للمعلومــات اإللكرتونيــة ببوابــة احلكومــة 
اإللكرتونيــة وإدراك أمهيــة التشــريعات اخلاصــة أبمــن ومحايــة املعلومــات اإللكرتونيــة، ومــن 
واملعلومــات  الواثئــق  حلمايــة  املتبعــة  الطــرق  ومعرفــة  تطويرهــا  اســتمرار  علــى  العمــل  مث 
التأمــن املتبعــة لتأمــن املعلومــات اإللكرتونيــة ابلبــواابت  اإللكرتونيــة ومــا هــي وســائل 
احلكوميــة اإللكرتونيــة. وإيفــاء مبوضــوع الدراســة واألهــداف الــي تســعي إليهــا اســتخدم 
املســؤولن،  بعــض  مــع  املقابــالت  مــن  وأدواتــه  التحليلــي  الوصفــي  املنهــج  الباحــث 
املصــادر  إيل  الرجــوع  عــن  فضــاًل  املصريــة  اإللكرتونيــة  احلكومــة  بوابــة  ملوقــع  وزايرات 
حتليــل  عنــد  وذلــك  احلالــة  دراســة  منهــج  وأيضــا  ابملوضــوع.  االرتبــاط  ذات  واملراجــع 
الدراســة يف  ســبق خرجــت  مــا  إطــار  ويف  املصريــة.  اإللكرتونيــة  احلكومــة  بوابــة  موقــع 
 جملديــن األول املــن ويشــتمل علــى مقدمــة وأربعــة فصــول وخامتــة علــى النحــو التــايل:

الدراســة  مشــكلة  و  الدراســة  موضــوع  أمهيــة  الباحــث  فيهــا  وتنــاول  الدراســة:  مقدمــة 
وأهــداف الدراســة و منهــج الدراســة و الدراســات الســابقة مث فصــول الدراســة: الفصــل 
األول جــاء بعنــوان احلكومــة اإللكرتونيــة )مفاهيــم وتعريفــات(، الفصــل الثــاين وقــد جــاء 
بعنــوان نظــم وبرامــج أمــن ومحايــة املعلومــات والواثئــق ابلبــواابت اإللكرتونيــة، أمــا الفصــل 
الثالــث فجــاء بعنــوان املعايــر الدوليــة ألمــن ومحايــة املعلومــات دراســة حتليليــة مقارنــة، أمــا 
 الفصــل الرابــع: جــاء بعنــوان أمــن ومحايــة املعلومــات ببوابــة احلكومــة اإللكرتونيــة املصريــة. 

اخلامتــة: واشــتملت علــي نتائــج البحــث وتوصياتــه، مث قائمــة مبراجــع البحــث، أمــا اجمللــد 
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الثــاين )املالحــق( فشــمل أربعــة مالحــق األول منــاذج مــن القوانــن والتشــريعات اخلاصــة 
جبرائــم املعلومــات يف الــدول األجنبيــة والــدول العربيــة والثــاين منــاذج االســتمارات املتاحــة 
املصريــة  اإللكرتونيــة  بوابــة احلكومــة  والثالــث شاشــات  اإللكرتونيــة  البوابــة  مــن خــالل 
املعلومــات. ومحايــة  أبمــن  اخلاصــة  الدوليــة  واملواصفــات  املعايــر  مــن  منــاذج   والرابــع 

وقــد توصلــت الدراســة إيل جمموعــة مــن النتائــج أمههــا ضــرورة إحــالل البوابــة اإللكرتونيــة 
املصريــة ببوابــة جديــدة تتناســب مــع التطــورات احلادثــة يف جمــال احلكومــة اإللكرتونيــة 
و ضــرورة إعــادة هيكلــة اإلدارات احلكوميــة مبــا يالئــم متطلبــات وتطبيقاهتــا احلكومــة 

اإللكرتونيــة. 
وتــرى دراســة )ســريع، ٢٠١٩( أن أواخــر القــرن العشــرين وحــى اآلن قــد شــهد هنضــة 
عــزز  الــذي  الرقمــي  واإلعــالم  واملعلومــات  االتصــاالت  تكنولوجيــا  قطــاع  يف  شــاملة 
تغــرت  حياتنــا  إىل  اإلنرتنــت  دخــول  ومــع  البشــر،  بــن  التواصــل  وســهولة  مرونــة  مــن 
العديد مــن املفاهيــم املتعــارف عليهــا يف التعامــالت اليوميــة بــن األفــراد. فوجــود شــبكة 
اإلنرتنــت والــي أصبحــت متوفــرة يف كل بيــت وىف كل مــكان زاد مــن أمهيــة هــذا التغيــر 
واجلســدية  بــل  والنفســية  والبيئيــة  االجتماعيــة  احليــاة  نواحــي  مجيــع  يالمــس  وجعلتــه 
 أيضــاً لألفــراد وتركــت أثــراً ليــس قليــاًل يف طريقــة تعامــل األفــراد مــع هــذه التكنولوجيــا. 
املناهــج  أنســب  لكونــه  وذلــك  ابلعينــة  املســح  منهــج  علــى  الدراســة  هــذه  وتعتمــد 
منهــج  الراهنــة  الدراســة  واســتخدمت  عامــة،  بصفــة  الوصفيــة  للدراســات  العلميــة 
الرمسيــة  املــدارس  بعــض  يف  واإلانث  الذكــور  املراهقــن  مــن  جملموعــة  ابلعينــة  املســح 
القاهــرة. مبحافظــة  التعليميــة(  النزهــة   – التعليميــة  نصــر  مدينــة  )شــرق  إداريت   يف 

طبقــت الدراســة علــى عينــة عمديــة قوامهــا )250( مفــردة مــن املراهقــن يف املرحلتــن 
التعليميــة  نصــر  مدينــة  شــرق  إبداريت  الرمسيــة  املــدارس  بعــض  يف  والثانويــة  اإلعداديــة 
بــن  املتســاوي  التوزيــع  أبســلوب  العينــة  طبقــت  القاهــرة،  مبحافظــة  التعليميــة  والنزهــة 
الذكــور واإلانث )125 مــن اإلانث، 125 مــن الذكــور(. كمــا طبقــت الدراســة علــى 
عينــة مــن اخلــراء واملتخصصــن قوامهــا )15( مفــردة قســمت كالتــايل )5 مفــردة مــن 
املعلمــن ابملــدارس الرمسيــة(، )5 مفــردة مــن األخصائيــن االجتماعيــن( ، )5 مفــردة 
مــن أســاتذة اجلامعــة(. طبقــت هــذه الدراســة يف الفــرتة بــن )2015/12/15( وحــى 
يف  املراهقــن  الطــالب  النتظــام  نظــرا  الفــرتة  هــذه  اختيــار  ومت   )2017/12/15(
احلضــور للمــدارس وكذلــك تواجــد املعلمــن واألخصائيــن االجتماعيــن ابملــدارس يف 
 هــذه الفــرتة مــن العــام الدراســي، ابإلضافــة إىل ســهولة التواصــل مــع أســاتذة اجلامعــة.

أشارت نتائج الدراسة أن أهم مواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظر املراهقن هي على 
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 التوايل: الفيس بوك، الواتس أب، أنستجرام، يوتيوب، تويرت، جوجل بلس، ماي سبيس
أمــا ابلنســبة لعينــة اخلــراء فقــد أشــار مفــردات عينــة الدراســة مــن اخلــراء أن أهــم املواقــع 
تويــرت، ســناب  الواتــس أب،  الفيســبوك،  التــواىل:  املراهقــن علــى  قبــل  مــن  اســتخداماً 

شــات.
و قــد أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أنــه مــن أبــرز االنعكاســات البيئيــة الســلبية الناجتــة 
عــن اســتخدام املراهقــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي هــي: أهنــا وســيلة لرتويــج الشــائعات، 
سبب يف زايدة التلوث البيئي، انتشار أشكال جديدة من اجلرائم على شبكة اإلنرتنت، 

تزيــد مــن احلــركات واالعتصامــات، ســبب يف انتشــار الفوضــى. 
االتصــال  األخــرة يف  التطــورات  أن  مــن خالهلــا  فيؤكــد  )طــه، ٢٠١٩(  دراســة  أمــا 
واملعلومــات قــد قامــت بتفعيــل املنتجــات الذهنيــة وأعطــت دفعــة لدخــول وانتشــار األنظمــة 
الرقميــة والــي أصبحــت متاحــة وســهلة النقــل ابلقليــل مــن النفقــات مقارنــة بــذي قبــل 
أي قبــل انتشــار خدمــات االنرتنــت. وقــد نتــج عــن ذلــك ابلتبعيــة أمنــاط متعــددة مــن 
انتهــاكات هلــذه األعمــال الرقميــة وميــالد مــا ابت يعــرف ابجلرائــم اإللكرتونيــة والــي تنتهــك 

حقــوق امللكيــة الفكريــة ومــا يرتبــط هبــا مــن حقــوق أخــرى.
ولذلك فإن الدراسة احلالية هتدف إىل التعرف على إىل أي مدى تستطيع التشريعات 
احملليــة والدوليــة محايــة هــذه احلقــوق للملكيــة الفكريــة لألعمــال الرقميــة املتاحــة علــى 
شــبكة االنرتنــت، وحتديــد طبيعــة هــذه األعمــال الــي متثــل احملتــوى الرقمــي املنشــور علــى 

املواقــع اإللكرتونيــة.
احملليــة  للتشــريعات  ابلنظــر  مصــر  موقــف  حتديــد  أيضــا  الدراســة  هــذه  حتــاول  كمــا 
واالتفاقات الدولية والي تدعم عملية محاية حقوق امللكية الفكرية يف سياق التعامالت 
عــر شــبكة االنرتنــت. وتســتخدم هــذه الدراســة املنهــج التحليلــي الوصفــي للكشــف عمــا 
احملليــة والعامليــة ابلتعــاون  املســتوايت  مــن  الضعيفــة علــى كل  التشــريعات  ســبق وإبــراز 
والشــراكة مــع التحــركات البطيئــة ولكــن الفعالــة لتدعيــم ومتكــن التشــريعات احلاليــة مــن 

تصحيــح االنتهــاكات الناجتــة عــن اإلعــالم الرقمــي عــر شــبكة االنرتنــت.
لقــد جلــأ املؤلفــون ملــا ســبق ذكــره مــن أســباب لإلجــراءات التكنولوجيــة حلمايــة ممتلكاهتــم 
الفكريــة كاســتجابة لالنتهــاكات اخلاصــة حبقوقهــم الفكريــة املوجــودة كنســخ رقميــة علــى 

شــبكة االنرتنــت.
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احملــور الثــاين: دراســات عرضــت لواقــع و نســب و أنــواع اجلرائــم اإللكرتونيــة يف 
اجملتمعــات املختلفــة:

انتشــارًا،  اجلرائــم  وأكثــر  الرمسيــة،  للمحاضــر  )كامــل،٢٠١٦(   دراســة 
ارتكاهبــا،  وأســاليب  اإلنرتنــت،  جرائــم  ارتــكاب  مــكان  علــى  الضــوء  وإلقــاء 
تلــك  ومرتكــي  لضحــااي  الدميوجرافيــة  واخلصائــص  اقرتافهــا،  وأســباب 
اإلنرتنــت،  جلرائــم  اجلنائيــة  واألحــكام  القانونيــة  اإلجــراءات  وتوضيــح  اجلرائــم، 
وشــبكات  احلاســب  جرائــم  مكافحــة  إدارة  دور  علــى  الضــوء  وإلقــاء 
اإلنرتنــت. جرائــم  مواجهــة  آليــات  عــن  الكشــف  وأخــرًا   املعلومــات، 

الكيفيــة،  املناهــج  ومــن   ، وكميــة  مناهــج كيفيــة  بعــده  الباحثــة  اســتعانت  وقــد 
جرائــم  ضحــااي  مــن  حالــة  )ثالثــن(  علــى  تطبيقــه  مت  الــذى  احلالــة  دراســة  منهــج 
حتليــل  ومنهــج   ، اجلرائــم  تلــك  مرتكــي  مــن  حــاالت  و)ثــالث(   ، اإلنرتنــت 
اســتخدام  أمــا   ، اإلنرتنــت  للقضــااي اخلاصــة جبرائــم  لعــدد )61( حمضــر  املضمــون 
العــام  األمــن  إلحصــاءات  إحصائــي  حتليــل  خــالل  مــن  فيتجلــى  الكمــي  املنهــج 
تطبيــق  ، كذلــك   )2011 عــام  وحــى   2003 عــام  )منــذ  ســنوات  تســع  عــر 
اإلنرتنــت. شــبكه  مســتخدمي  مــن   )282( قوامهــا  عينــه  علــى  اســتبيان   صحيفــه 

وانطلقــت الدراســة مــن تبــى عــده نظــرايت بعضهــا تقليــدي والبعــض اآلخــر معاصــر، 
ومتثلت النظرايت التقليدية يف )نظريه املخالطة الفاصلة ، ونظريه الوصمة االحنرافية، ونظريه 
 آليات أو اساليب التحييد (، والنظرية املعاصرة وهى )االنتقال الفضائي جلرائم اإلنرتنت(.

وقد مت تقسيم الرسالة إىل اببن، جاء الباب األول بعنوان اإلطار النظري واملنهجي 
للدراســة،  النظــري  اإلطــار  األول  الفصــل  يتنــاول  فصــول،  أربعــة  علــى  ويشــتمل 
والثــاين اإلجــراءات املنهجيــة للدراســة، والثالــث الدراســات الســابقة: رؤيــة حتليليــة 
الرمسيــة،  اإلحصــاءات  تعكســها  مصــر كمــا  يف  اإلنرتنــت  جرائــم  والرابــع  ونقديــة، 
فصــول،  علــى مخســة  ويشــتمل  امليدانيــة  الدراســة  بعنــوان  فجــاء  الثــاين  البــاب  أمــا 
الرمسيــة،  احملاضــر  تعكســها  اإلنرتنــت كمــا  جرائــم  واقــع  اخلامــس  الفصــل  يتنــاول 
جرائــم  والســابع  احلالــة،  دراســة  تعكســها  اإلنرتنــت كمــا  جرائــم  واقــع  والســادس 
اإلنرتنــت  جرائــم  مواجهــه  آليــات  والثامــن  االســتبيان،  نتائــج  واقــع  مــن  اإلنرتنــت 
الدراســة  نتائــج  والتاســع  الدراســة،  وعينــة  حــاالت  ورؤيــة  الرمسيــة  اجلهــات  بــن 
 وتوصياهتــا، مث أتتــى بعــد ذلــك املراجــع العربيــة واألجنبيــة، يليهــا مالحــق الدراســة.

ومــن أبــرز النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة:
أنواعهــا  حيــث  مــن  وختتلــف   ، املصــري  اجملتمــع  يف  اإلنرتنــت  جرائــم   -تتعــدد 
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الرمسيــة  واحملاضــر  العــام  األمــن  )احصــاءات  أكدتــه  مــا  وهــو  وترتيبهــا،  وشــدهتا 
الســب  )جرميــة  اجلرائــم  تلــك  انــواع  مقدمــه  يف  وجــاء  امليدانيــة(.  والدراســة 
يســرت  حيــث   ، اإلنرتنــت  جرائــم  أعــداد  يف  نســبه  والتشــهر( كأعلــى  والقــذف 
غــرت  أهنــا  كمــا  اجلرائــم،  بعــض  ارتــكاب  اإلنرتنــت  عــر  التكنولوجيــة  الثــورة 
نطــاق  يف  املعايــش  الواقــع  مــن  الشــجار  فانتقــل   ، ارتكاهبــا  وطريقــه  شــكل  يف 
اقــرتاف  اجلــاين  إمــكان  يف  فأصبــح  االفرتاضــي  الواقــع  إىل  واجلــوار  الســكن 
إىل  والوصــول  الشــبكة،  عــر  الدخــول  أدوات  لتملكــه  نظــرا  بســهولة  جرميتــه 
هويتــه  عــن  اإلفصــاح  دون  وذلــك  والزمــان  املــكان  عــن  النظــر  بغــض  عليــه  اجملــى 
وهبتــاان. زورا  عليــه  ابجملــى  وإلصاقهــا  والصــورة  الصــوت  مقاطــع  بعــض   وتركيــب 

ال  وأهنــا  اإلنرتنــت  جرائــم  تنامــى  العــام  األمــن  إحصــاءات   -وأوضحــت 
وتشــهر،  وقــذف  ســب  مثــل  ابألفــراد  املضــرة  اجلرائــم  علــى  فقــط  تقتصــر 
املضــرة  اجلرائــم  إىل  امتــدت  بــل  إلكــرتوين  بريــد  وســرقة  وابتــزاز،  وهتديــد 
واإلضــرار  ترخيــص،  بــدون  نشــاط  مزاولــة  مثــل  للمجتمــع  العامــة  ابملصلحــة 
واخــرتاق  واالحتيــال،  والنصــب  حمظــورة،  أجهــزة  يف  واإلجتــار  العــام،  ابملــال 
مجيــع  يف  أنتشــارها  اىل  ابإلضافــة  ،هــذا  ...،وغرهــا  واإلتــالف  اتصــال،  وقطــع 
. عنهــا النامجــة  اخلســائر  وحجــم  خطورهتــا  مــن  يزيــد  ممــا  اجلمهوريــة   حمافظــات 

 -أظهــرت نتائــج الدراســة امليدانيــة اختــالف مــكان ارتــكاب جرائــم اإلنرتنــت عــن 
واقعــه  فيــه  الــذى حدثــت  املــكان  هــو  اجلرميــة  مســرح  يعــد  فلــم  التقليديــة،  اجلرائــم 
اإللكــرتوين  الفضــاء  عــر  تتــم  اجلرميــة  أصبحــت  بــل   ، املثــال  ســبيل  علــى  القتــل 
أرصــده  علــى  ليســطو  للبنــك  الذهــاب  اىل  حاجــه  يف  اإللكــرتوين  اجملــرم  يعــد  فلــم 
بــل يكفــى أن تكــون هنــاك أي وســيله لالتصــال ابلشــبكة ســواء كان  عمــالءه ، 
مــن  متكنــه  الــي  التكنولوجيــة  املهــارة  ميتلــك  دام  ومــا  خارجهــا  أو  البــالد  داخــل 
تطــورت  ابلشــبكة  االتصــال  وســائل  أن  عــن  فضــال  هــذا  اجلرميــة.  هــذه  ارتــكاب 
األرضــي  اخلــط  مــن  يتــم  اإلنرتنــت  بشــبكه  االتصــال  يعــد  فلــم  صورهــا  وتعــددت 
أو  الالســلكية  الشــبكات  خــالل  مــن  يتــم  اآلن  أصبــح  ،بــل  ســابقا  كمــا كان 
املقاهــي  بعــض  وفــرت  خاصــهUSB modem ، كمــا  شــرحية  خــالل  مــن 
شــركات  وأاتحــت   ، اإلنرتنــت  بشــبكه  ابالتصــال  ملراتديهــا  الســماح  واملــوالت 
التطــور يف  هــذا  أدى  وقــد   ، جمــاىن  بشــكل  اخلدمــة  هــذه  توفــر  احملمولــة  اهلواتــف 
 .  وســائل االتصــال ابلشــبكة إىل صعوبــة إثبــات جرائــم اإلنرتنــت وســهوله ارتكاهبــا

 -أظهــر حتليــل مضمــون احملاضــر الرمسيــة أن ) العوامــل اإلجتماعيــة ( جــاءت مــن 
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شــبكة  عــر  األشــخاص جلرائــم  بعــض  ارتــكاب  إىل  تــؤدى  قــد  الــي  العوامــل  أهــم 
اإلنرتنــت، وظهــر ذلــك بشــكل خــاص يف اجلرائــم املضــرة ابألفــراد )كجرائــم ســب 
وقــذف وتشــهر، وانتحــال صفــة ، واالعتــداء علــى حرمــة احليــاة اخلاصــة، وســرقة 

بريــد إلكــرتوين، واالخــرتاق(.
 -أظهــرت نتائــج الدراســة امليدانيــة اختــالف أســاليب ارتــكاب جرائــم اإلنرتنــت 
اإلنرتنــت  شــبكه  علــى  االساســي  اعتمادهــا  حيــث  مــن  التقليديــة  اجلرائــم  عــن 
كوســيله او اداه إلمتــام الفعــل االجرامــي ، فلــم يعــد اجلنــاة حباجــه اىل االســتعانة 
حــاده  ادوات  حيمــل  اجملــرم  يعــد  ومل   ، جرائمهــم  ارتــكاب  يف  البلطجيــة  ببعــض 
بــل أصبــح اجملرمــن يعتمــدون علــى كل مــا توفــره الشــبكة مــن  أثنــاء ارتكابــه هلــا، 
واخلــرات  االفــكار  وتبــادل  العــامل  دول  خمتلــف  بعضهــم يف  مــع  التواصــل  إمكانيــه 
الدخــول  يف  حقيقيــه(  )غــر  ومهيــه  امســاء  واســتخدام  بينهــم،  فيمــا  االجراميــة 
اكتشــافهم.  يتــم  ال  حــى  هبــم  والتضليــل  عليهــم  اجملــى  وخــداع  الشــبكة،   علــى 

 -وكشــفت الدراســة اتفاق بن نتائج مصادر الدراســة امليدانية على ان األفراد هم 
أكثــر تضــررا مــن جرائــم اإلنرتنــت ، يليهــا الشــركات واملؤسســات )ســواء حكوميــة 
اجملتمــع  القطاعــات يف  مــن  العديــد  العاملــة يف  اجلنســيات(  متعــددة  أم  أم خاصــة 
االجتماعيــة  القيــم  منظومــه  يف  تغــر  الكونيــة  الثقافــة  أحدثــت  حيــث   ، املصــري 
يف  كالرغبــة  الســلبية  القيــم  بعــض  فانتشــرت  احملليــة،  للمجتمعــات  واالخالقيــة 
،كمــا  األخــر وخصوصيتــه  احــرتام  وعــدم  االخريــن  وتشــويه مسعــه  والثــأر  االنتقــام 
أصبــح االفــراد يســتغلون مهاراهتــم التقنيــة يف إيــذاء األخريــن حــى جملــرد اختالفهــم معــه 
 الــرأي ، اي ان الفضــاء االلكــرتوين أصبــح مســرحا الرتــكاب اجلرائــم االلكرتونيــة. 

تعرضــاً  أكثــر  جــاءت  اإلانث  أن  الرمسيــة  احملاضــر  مضمــون  حتليــل   -وأظهــر 
النيــل مــن مسعتهــن  الــي تســتهدف  تلــك اجلرائــم  الذكــور،  مــن  للجرائــم األخالقيــة 
مثلتهــا  كمــا  اإلنرتنــت،  شــبكة  عــر  عالنيــة  شــرفهن  يف  والطعــن  وأخالقهــن 
اخلاصــة.  احليــاة  حرمــة  علــى  االعتــداء  وجرميــة  وتشــهر،  وقــذف  ســب  جرميــي 
أاتحــت  الشــرقية  اجملتمعــات  يف  الذكوريــة  الثقافــة  أن  إىل  يرجــع  قــد  ذلــك  ولعــل 
ضغــط  وذلــك كوســيله  هبــن  والتشــهر  وابتزازهــن  اإلانث  علــى  للتعــدي  فرصــه 
التعــرض  ختــاف  منهــم  نســبه كبــرة  أبن  لعلمهــم  أســرهتا  أو  الفتــاه  علــى  ســواء 
العــار هبــن.  بناهتــن وتلصــق  تلحــق بســمعه  قــد  الــي  الفضائــح والشــائعات   لتلــك 

 -كمــا اتفقــت مصــادر الدراســة امليدانيــة علــى أن معظــم مرتكــي جرائــم اإلنرتنــت 
بــن  مثــة عالقــة  الرمسيــة أوضــح أن  الذكــور . إال أن حتليــل مضمــون احملاضــر  مــن 
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جلرائــم  ارتــكااًب  أكثــر  الذكــور  جــاء  حيــث  املرتكبــة،  اجلرميــة  ونــوع  اجلنــاة  نــوع 
وانتحــال  دوليــة،  مكاملــات  ومتريــر  الفكريــة،  امللكيــة  حقــوق  علــى  االعتــداء 
وجرميــة  وتشــهر  وقــذف  ســب  جلرميــة  ارتــكااًب  أكثــر  فجــاءت  اإلانث  أمــا  صفــة، 
التزويــر واســتخدام حمــررات إلكرتونيــة مــزورة. ورمبــا يرجــع اختــالف نوعيــه اجلرائــم 
اإلقــدام  علــى  القــدرة  لديهــم  الذكــور  أن  إىل  اإلانث  عــن  الذكــور  يرتكبهــا  الــي 
ترتكبهــا  الــي  للجرائــم  ابلنســبة  أمــا   ، اجلرميــة  ارتــكاب  فنــون  وميتلكــون  واملخاطــرة 
اإلانث فتقتصــر علــى اجلرائــم الســهلة مثــل اســتخدام الكــروت االئتمانيــة املــزورة، 
والقــذف  الســب  مثــل  طبيعتهــا  مــع  تتفــق  الــي  اجلرائــم  ارتــكاب  عــن  فضــال  هــذا 
والتشــهر ، حيــث أن ارتــكاب اإلانث هلــذا اجلــرم كان معظمــه بدافــع االنتقــام مــن 
 الرجــل ســواء مت ذلــك يف جمــال عمــل اجملــى عليــه أو يف حميــط بيئتــه االجتماعيــة.

 -كما اتفقت مصادر الدراسة امليدانية على أن معظم مرتكي جرائم اإلنرتنت من 
محله املؤهالت العليا ، ورمبا يرجع ذلك إىل الطبيعة اخلاصة يف ارتكاب هذه اجلرائم 
من حيث تطلبها الســتخدام الشــبكة بصورة متقنة من حيث اإلملام ابخلرة واملعرفة 
علــى  يســتحدث  مــا  ومبتابعــة  اإلجنليزيــة،  وابللغــة  واملهاريــة،  والتقنيــة  التكنولوجيــة 
هــذه التقنيــة ابســتمرار، ولعــل هــذه الســمات عــادة مــا تتوافــر لــدى الطبقــات املتعلمــة 
متوســطة. أو  عليــا  علــى مؤهــالت  املتعلمــة، واحلاصلــة  غــر  الطبقــات  منهــا   أكثــر 

دورا  يلعــب  اإلعــالم  أن  مصادرهــا  بكافــه  امليدانيــة  الدراســة   -وأخــرا كشــفت 
هامــا يف التوعيــة ونشــر الوعــى الثقــايف بكيفيــه اســتخدام شــبكه اإلنرتنــت بشــكل 
آمــن ، وخبطــورة    جرائــم اإلنرتنــت يف اجملتمــع ، وبضــرورة اإلبــالغ يف حــال اذا مــا 
مت التعــرض ملثــل هــذه اجلرائــم ، كمــا أنــه يــرز دور إداره مكافحــه جرائــم احلاســب 

وشــبكات املعلومــات يف الوصــول ملرتكــي تلــك اجلرائــم. 
و هنــاك أيضــا دراســة جممــع البحــوث والدراســات أبكادمييــة الســلطان قابــوس لعلــوم 
الشــرطة )اجلرميــة اإللكرتونيــة يف اجملتمــع اخلليجــي وكيفيــة مواجهتهــا، ٢٠١٦( حيــث 
وازدايد حجــم  ٔأنواعهــا  وتعــدد  اإللكرتونيــة  اجلرميــة  تفاقــم  يف  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
خســائرها وأضـرارهـــا حبيــث ٔاصبحــت مـهـــددًا حقيقيــًا ألمـــن املعلومــات يف كافــة اجملــــاالت 
العامــة واحليويــة ابلقطــاع العــام واخلـــاص واألفـــــراد، بــل مصــدر خطــورة علــى األمـــن القومــي 
النشــاطات اإلرهابيــة.  اســتخدام اإلنرتنــت يف  الدوليــن بســبب  الســلم واألمــن  وعلــى 
مجــع  تعقيــدا  :-الرغبــة يف  أكثــر  وجتعلهــا  البحــث  مشــكلة  التاليــة  العوامــل  وتشــكل 

املعلومــات وتعلمهــا ولــو بطــرق غــر مشــروعة. 
-االســتياء علــى املعلومــات احملفوظــة يف احلاســب اآليل أو املنقولــة عــر شــبكة االنرتنــت 
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أو تغيرهــا أو حذفهــا أو إلغائهــا هنائيــا مــن النظــام و قهــر النظــام وإثبــات التفــوق علــى 
وســائل التقنيــة وإثبــات قــدرة اجلــاين وتفوقــه بكســر احلواجــز األمنيــة لألنظمــة االلكرتونيــة 
واخرتاقها إحلاق األذى أبشخاص ٔاو جهات ٕاعتبارية. حتقيق ٔارابح أو مكاسب مادية. 
هتديــد األمــن القومــي العســكري واالقتصــادي واالجتماعــي- ٕارتفــاع معــدالت اجلرائــم 
اإللكرتونيــة عامليــا ويف دول اخلليــج العــريب- صعوبــة مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة علــى 
املســتوى الوطــي والـــدويل بســبب ســهولة إخفــاء معــامل اجلرميــة وصعوبــة احلصــول علــى 
الدليل املادي .االسـتـخـدامـــات الســلبية لشــبكات التواصل االجتماعي ، ويشــمل ذلــــك 
بـــث األفــكار اهلدامــة واملنحرفــة وعـــرض املـــواد اإلابحيــة الفاضحــة واالحتيــال واالبـتـــزاز 
والتزويــر وانتهــاك احلقــوق اخلاصــة واالســتغالل اجلنســي لألطفــال. ويــزداد عــدد الضحــااي 
يف كل يــوم ومبعــدل 18 ضحيــة كل اثنيــة، ؤان أكثــر مــن 232,4 مليــون بطاقــة هويــة 
متــت ســرقة بياانهتــا ؤان أكثــر مــن 600,000 حســاب يف الفيــس بــوك يتــم االشــتباه 

فيهــا ومراقبتهــا يوميــًا. 
-تعــد اآلاثر الســلبية الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي ٔاحــد مكــوانت مشــكلة 
البحــث إلســهامها يف نشــر الفســاد ابالســتقطاب الثقــايف والتأثــر علــى القيــم الدينيــة 

واألخالقيــة. 
و يــزداد حجــم اجلرميــة اإللكرتونيــة ابزدايد عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت حــول العــامل، 
الثانيــة ملســتخدمي  مــــدار  علــى  املســتمر  للرصــد  اإللـكـــرتوين  املـوقـــع  علــى  وابالطــالع 
اإلنـرتنـت يـوم 5 يناير 2015م الساعة س 20 دق 10 ث 15 كان عدد املستخدمن 
3,041,365,800 ؤان حــوايل %40 من سكان العامل لديهم اتصال ابإلنرتنت يف 
هـذا الـيـوم، وكانت هـذه النسبة بلغت %1 فقط يف عام 1995 ؤان عدد مستخدمي 
اإلنرتنــت ازداد عشــرة مــرات يف الفــرتة مــن 2013-1999، وكان الوصــول ٕاىل املليــار 
األول مــن املســتخدمن عــام 2005 واملليــار الثــاين عــام 2010 واملليــار الثالــث يف 
الربــع األخــر مــن عــام 2014. ومــن املؤكــد ٔان هــذا االرتفــاع اهلائــل واملتســارع يف ٔاعــداد 
مســتخدمي اإلنرتنــت ينعكــس ســلبًا علــى ارتفــاع ٔاعــداد مرتكــي جرائــم اإلنرتنــت وزايرة 
حجمهــا. ويف عــام 2013 قــدرت خســائر النشــاطات االقتصاديــة العامليــة أبكثــر مــن 
450 مليــار دوالر وبلــغ عــدد ضحــااي اجلرميــة اإللكرتونيــة 556 مليــون بواقــع 1,5 

مليــون. 
االنرتنــت وســبل  شــبكة  عــر  املعلوماتيــة واإللكرتونيــة  اجلرائــم  عــن  دراســة  توضــح  و 
مواجهتهــا  )حنــن( أن خصائــص و مســات اجلرائــم املعلوماتيــة هــي :ســهولة ارتــكاب 
اجلرميــة بعيــدا عــن الرقابــة األمنيــة، صعوبــة التحكــم يف حتديــد حجــم الضــرر الناجــم عنهــا 
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قياســا ابجلرائــم  التقليديــة، مرتكبهــا مــن بــن فئــات متعــددة جتعــل مــن التنبــه ابملشــتبه بــه 
أمــرا صعبــا، تنطــوي علــى ســلوكيات غــر مألوفــة يف اجملتمــع، ســهولة إتــالف األدلــة مــن 
قبــل اجلنــاة، جرميــة عابــرة للحــدود ال تعــرتف بعنصــر الزمــان واملــكان فهــي تتميــز ابلتباعــد 

اجلغــرايف و اختــالف التوقيتــات بــن اجلــاين واجملــي عليــه.
تتنــوع أعمــار منفــذي اجلرائــم االلكرتونيــة مــع اختــالف دوافعهــم فهنــاك مــن منفــذي 
تلــك اجلرائــم األطفــال واملراهقــن الذيــن تكــون يف الغالــب دوافعهــم جملــرد التســلية غــر 
مدركــن حجــم األضــرار الــي يقومــون هبــا وهنــاك احملرتفــن واملتخصصــن واإلرهابيــن الذيــن 

مــن املمكــن أن حتطــم أعماهلــم شــركات ضخمــة وتضــر بــدول كبــرة.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
١-التعــرف علــى نوعيــات اجلرائــم اإللكرتونيــة يف اجملتمعــات املختلفــة و نســب انتشــار 
هــذه اجلرائــم و مســات اجلنــاة و الضحــااي يف هــذه النوعيــة املســتحدثة مــن اجلرائــم و ذلــك 

ملقارنتهــا مبــا تعكســه الدرامــا بشــأن هــذه النوعيــة مــن اجلــراذم.

٢-ال توجــد حــى اآلن دراســات عربيــة تربــط بــن اجلرائــم اإللكرتونيــة يف الواقــع و مــا 
تعرضــه الدرامــا العربيــة واملصريــة مــن قصــص حبكتهــا الرئيســية أو الثانويــة عبــارة عــن 

حكايــة جرميــة إلكرتونيــة.

Semiotics اإلطار النظري:نظرية الدالالت والرموز
تعد نظرية الدالالت والرموز Semiotics إطارا نظراي مناســبا لدراســتنا احلالية والي 
هتــدف إىل التعــرف علــى دور الدرامــا يف التوعيــة ابلنتائــج الســلبية املرتتبــة علــى انتشــار 
الفــرد واألســرة واجملتمــع  اجلرائــم اإللكرتونيــة يف جمتمعنــا املصــري وذلــك علــى كل مــن 

عمومــا.
حيــث ميكــن تعريــف نظريــة الرمــوز والــدالالت Semiotics كأفضــل مــا يكــون أبهنــا 
علــم يهتــم بدراســة عمليــة إنتــاج املعــاين يف اجملتمــع. أيضــا فــإن هــذه الدراســة تركــز علــى 
العمليــات املتعلقــة ابالتصــال واإلعــالم، علــى ســبيل املثــال هــي الوســائل الــي مــن خالهلــا 
يتــم تــداول توليــد وتبــادل املعــاين. إن عناصــر هــذه النظريــة يعتمــد علــى نظــام العالمــات 
والرمــوز الــي تعمــل يف اجملتمــع والرســائل احلقيقيــة والنصــوص والــي يتــم إنتاجهــا فيــه. 
إن علــم الرمــوز والــدالالت هــو علــم متداخــل مــع غــره مــن العلــوم والــذي ســتختلف 
خصائصــه املنهجيــة احملــددة ابلضــرورة مــن جمــال إىل آخــر ولكــن هــذا العلــم يســتخدم علــى 
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  )Elam, 2005(.نطــاق واســع مــن حيــث االهتمــام العاملــي بــه
إن عمليــة تكويــن وفهــم الرســائل )الرتميــز وفــك الرمــوز( هــي عمليــة ممكنــة عــن طريــق 
الرمــز والــذي ميكــن تعريفــه بشــكل مبدئــي كمجموعــة مــن القواعــد واملعروفــة ســلفا لــكل 
مــن انقــل الرمــز واملســتهدف منــه، هــذه القواعــد ختتــار مضمــون معــن أو معنــا بعينــه وحتولــه 
إىل إشــارة حمــددة. ففــي االتصــال اللغــوي فــإن الرمــز يتيــح للمتكلــم واملتكلــم معــه تشــكيل 
وتنظيــم تتابــع صحيــح ومتزامــن للصوتيــات لتحديــد مضمــون حيمــل دالالت خاصــة هبمــا.  

)2005 ،Elam(

تشويش
ـــــــ الناقل ــــــــ اإلشارة ــــــــ الوسيلة ـــــــــالرمزـــــــــ املتلقي ــــــــــالرسالةــــــــ اهلدف ــــــــــــ الرمز املصدر 

هــذه  القصــص،  علــى  تبــى  أو  تقــوم ابألســاس  التليفزيونيــة  الدرامــا  فــإن  نعلــم  كمــا 
القصــص ترســل لنــا رســائل عــر العديــد مــن الرمــوز )األكــواد(. ويف النهايــة وابلنســبة 
للمتلقــن للدرامــا التليفزيونيــة فإننــا نقــوم بفــك شــفرة تلــك الرمــوز املختبئــة يف اإلميــاءات 
املختلفــة.  الطعــام  وأنــواع  واألغــاين  واإلعــالانت  والكتــب  اليوميــة  والطقــوس  اجلســدية 
ويكــون مــن الصعوبــة مبــكان علينــا كمتلقــن إدراك معــاين تلــك الرمــوز جمتمعــة. ويقــوم 
علــم الرمــوز والــدالالت Semiotics مبســاعدتنا علــى فهــم تلــك املعــاين ووعينــا هبــا. 
ويقــول العــامل يف جمــال الرمــوز والــدالالت »سوريســر« إن اختيــاره ملصطلحــي »الــدال« 
و »املدلــول« ســاعده لتحديــد الفــرق الــذي يفصــل أحــد هذيــن املصطلحــن عــن اآلخــر. 
وقــد شــدد »سوريســر« علــى أن الصــوت والفكــرة وراء كل مــن الــدال واملدلــول الميكــن 
فصلهمــا وكأهنمــا وجهــي ورقــة واحــدة. لقــد مت ربطهمــا بشــكل محيمــي يف عقــل الفــرد 

 )Katiyar(.بــرابط وثيــق جــدا حبيــث يســتعي أحدمهــا اآلخــر
إن علــم الــدالالت والرمــوز Semiotics فيمــا يتعلــق ابلفيلــم الســينمائي هــو دائمــا 
عنصــر هــام و حمــر يف ذات الوقــت، إن هــذا العلــم يتمثــل يف داللــة و تواصــل العالمــات 
أو ضمــن  خــالل  حتــدث  معينــة  أحــداث  وتعريــف  لتطويــر حبكــة قصصيــة  الرمــوز  و 
    The »السادســة الشــهرة جــدا مثــل »احلاســة  الدراميــة. إن األفــالم  هــذه احلبكــة 
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مــن  مهولــة  علــى كميــة  و»املصفوفــة« The Matrix حتتــوي   Sixth Sense
املصــادر واملراجــع ملفاهيــم ســبق اإلشــارة إليهــا. فيلــم »احلاســة السادســة« علــى ســبيل 
املثــال يســتخدم لــوان عظيمــا ولقطــات متنوعــة ليقــدم و يلمــح إىل ملعــاين وأمنــاط يف قصــة 
الفيلــم، بينمــا فيلــم »املصفوفــة« يقــوم إبرجــاع أو توجيــه مشــاهديه أكثــر انحيــة »اإلجنيــل« 
أو الكتــاب املســيحي املقــدس وذلــك خــالل عمليــة التحليــل الــي يقــوم هبــا هــذا الفيلــم 
و يســتخدم مصــادر أو مراجــع دينيــة بنســبة أكــر و ألــوان لتطويــر القصــة اخلاصــة هبــذا 

 )Essay, 2018(.العمــل الدرامــي
و يعد علم الدالالت و الرموز Semiotics أداة تســتخدم لتحليل الرموز املتضمنة 
داخــل العديــد مــن النصــوص. هــذه العالمــات عــادة مــا تعكــس الرمــوز األيديولوجيــة 
الشــهر  الكوميــدي  املسلســل  يف  العالمــات  بعــض  حتليــل  جمتمعنــا.إن  يف  املســيطرة 
»األصدقــاء« Friends Sitcom يكشــف عــن العديــد مــن األيديولوجيــات اخلاصــة 
أبمريــكا الشــمالية فيمــا يتعلــق ابلعــرق، اجلنــس،األدوار االجتماعيــة للفــرد يف هــذا اجملتمــع، 
الســلوكيات،معاير اجلاذبيــة للجنســن، الســلوك الشــرائي واالســتهالكي بــن اآلخريــن يف 

)Alfano( .هــذا اجملتمــع
إن العالقــة بــن الــدال واملدلــول، أي بــن الشــيء املمثــل للحــدث أو املوقــف وانعكاســه 
يف اللقطــة ليســت اثبتــة يف لغــة الفيلــم، فالكلمــة مبــا لديهــا مــن مقــدرة يف التحديــد ميكنهــا 
التعبــر عــن احلــدث بدقــة ووضــوح وبــدون لبــس، ولكــن يف لغــة الفيلــم تلــك العالقــات 

غــر اثبتــة تتغــر بتغــر االنفعــال 
األدوات  وجــودة  االنفعــال  هلــذا  وفقــا  خمالــف  انطبــاع  إعطــاء  ميكــن  أي  وألداء، 
وأتثرهــا. إن الصــورة الفيلميــة تعــر عــن وجهــن لشــيء واحــد ، الشــيء املمثــل )دال( 
والطريقــة و األداء واألفعــال الــي ميكنهــا أتكيــد تلــك املعــاين و الــدالالت أي تســمية 

تلــك األشــياء وإعطائهــا مدلــول. )البطريــق، ٢٠٠٥(

تساؤالت الدراسة:
تنبــع تســاؤالت هــذه الدراســة مــن تســاؤل رئيســي وهــو كيــف تقــدم الدرامــا املصريــة 
اجلرميــة اإللكرتونيــة يف الفــرتة مــن عــام ٢٠١٦ وحــى عــام ٢٠٢٠، ويتفــرع مــن هــذا 

التســاؤل الرئيســي عــدة تســاؤالت فرعيــة كمــا يلــي:
1-ما نوعية اجلرمية اإللكرتونية الي تعرضها الدراما املصرية أبفالمها ومسلسالهتا؟

2-ما هي مسات الشخصية اخلاصة مبرتكب اجلرمية اإللكرتونية يف األفالم واملسلسالت 
املصرية؟
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3-من هو الشخص الذي يقع ضحية للجرمية اإللكرتونية يف الدراما املصرية؟

اإلجراءات املنهجية:
منهج الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة بشقيها الوصفي والتحليلي على املنهج املسحي الذي يعد من أبرز 
املناهــج املســتخدمة يف جمــال الدراســات اإلعالميــة. ويعتــر منهــج املســح نظــام علمــي منظــم 
للحصول على البياانت واملعلومات واألوصاف املتعلقة ابلظاهرة حمل الدراسة، إىل جانب 
أنــه مالئــم لدراســة مشــكلة البحــث، وســتقوم الباحثــة يف هــذه الدراســة إبجــراء مســح لعينــة 
مــن األعمــال الدراميــة الــي تناولــت اجلرميــة اإللكرتونيــة ضمــن أحداثهــا أو كانــت تلــك اجلرميــة 

هــي حمــور األحــداث يف العمــل الدرامــي.
حيــث تعتمــد هــذه الدراســة علــى أســلوب حتليــل املضمــون للتعــرف علــى ماهيــة اجلرميــة 
اإللكرتونيــة الــي يعرضهــا الفيلــم الســينمائي أو املسلســل التليفزيــوين و كذلــك التعــرف علــى 
شخصية مرتكب تلك اجلرمية و أيضا التعرف على ضحااي اجلرائم اإللكرتونية كما تعكس 

صورهتــم كل مــن األفــالم واملسلســالت.

عينة الدراسة:
مت اختيار عينة عمدية، تتمثل يف األفالم السينمائية واملسلسالت التليفزيونية الي تضمنت 
أحداثهــا عرضــا جلرميــة إلكرتونيــة، وقــد مت اختيــار عينــة عمديــة ألن الباحثــة الحظــت بدايــة 
ظهــور اجلرميــة اإللكرتونيــة يف الدرامــا املصريــة بكثــرة والرتكيــز علــى عرضهــا مــن قبــل صنــاع 
الدرامــا منــذ عــام ٢٠١٦ وصــوال إىل عــام ٢٠٢٠ وخصوصــا شــهر رمضــان املبــارك مــن عــام 
٢٠٢٠ ، وهــو املوســم الدرامــي األهــم واألكثــر مشــاهدة ابلنســبة للدرامــا املصريــة، حيــث 
شــهد هذا الشــهر عرضا مكثفا هلذه النوعية من اجلرائم من خالل املسلســالت التليفزيونية 

كمــا يلــي:
1-فيلم اهلرم الرابع إنتاج ٢٠١٦.

2-مسلسل نصيي و قسمتك “التسول الشبكي” إنتاج ٢٠١٦.
3-مسلسل هذا املساء إنتاج ٢٠١٧.

4-مسلس »ألعلى سعر« ٢٠١٧.
5-مسلسل »بركة« إنتاج ٢٠١٩.

6-مسلسل ب100 وش إنتاج، رمضان ٢٠٢٠.
7-مسلسل خيانة عهد إنتاج، رمضان ٢٠٢٠.
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8-مسلسل ملا كنا صغرين إنتاج، رمضان ٢٠٢٠.
9-اجلزء الرابع من مسلسل حكاايت بنات إنتاج ٢٠٢٠.

10- مسلسل “احلرامي” إنتاج ٢٠٢٠.
11-مسلسل »ليه أل« إنتاج ٢٠٢٠.

12-مسلسل »ونسي«، إنتاج رمضان ٢٠٢٠.
ليصبــح إمجــايل هــذه العينــة اثنــا عشــر عمــال دراميــا واإلطــار الزمــي هلــا مــن عــام ٢٠١٦ 

وحــى عــام ٢٠٢٠.

التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل:
أوال: تعريف اجلرمية اإللكرتونية:

تعتمــد التعريفــات اخلاصــة ابجلرميــة املرتكبــة عــر االنرتنــت علــى أســاس وســيلة ارتــكاب 
اجلرميــة، فطاملــا أن وســيلة ارتــكاب اجلرميــة هــو احلاســوب أو إحــدى وســائل التقنيــة احلديثــة 
املرتبطة به فتعتر من جرائم االنرتنت، و من ذلك تعريف مكتب تقييم التقنية يف الوالايت 
املتحــدة األمريكيــة أبهنــا اجلرائــم الــي تلعــب فيهــا البيــاانت الكمبيوتريــة و الرامــج املعلوماتيــة 

دورا رئيســيا.
و تتميز جرائم االنرتنت أبهنا جرائم هادئة بطبيعتها ال حتتاج إىل العنف،بل كل ما حتتاج 
إليه هو القدرة على التعامل مع جهاز احلاسوب مبستوى تقي يوظف يف ارتكاب األفعال 
غــر املشــروعة، و حتتــاج كذلــك إىل وجــود شــبكة املعلومــات الدوليــة )االنرتنــت( مــع وجــود 
جمــرم يوظــف خرتــه أو قدرتــه علــى التعامــل مــع الشــبكة للقيــام جبرائــم خمتلفــة كالتجســس أو 

اخــرتاق خصوصيــات الغــر أو التغريــر ابلقاصريــن.

اثنيا: جمرمي اإلنرتنت:
و  ابملعلوماتيــة  املفتــون  البالــغ  الشــباب  هبــم  يقصــد   :Hackers اهلــواة 1-القراصنــة 
احلاســبات اآلليــة و بعضهــم يطلــق عليــه صغــار نوابــغ املعلوماتيــة و أغلــب هــذه الطائفــة هــم 

مــن الطلبــة.
2-طائفــة احلاقديــن: غالبــا مــا يطلــق علــى هــذه الطائفــة املنتقمــون، ألن صفــة االنتقــام 

والثــأر هــي مــا تتميــز بــه عــن بقيــة الطوائــف وهــي الباعــث لتصرفاهتــم.
3-طائفــة املتطرفــن الفكريــن: ســاهم االختــالف املوجــود بــن الشــرق والغــرب أو بــن 
الشــمال واجلنوب أو بن الرأمسالين واالشــرتاكين، أو حى بن األداين واملذاهب املختلفة 

لــذات الديــن يف إبــراز هــذه الطائفــة.



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

610 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

4-طائفــة املتجسســن: لقــد حتولــت وســائل التجســس مــن الطــرق التقليديــة إىل الطــرق 
احلديثــة اســتخدمت فيهــا التقنيــة احلديثــة خاصــة مــع وجــود اإلنرتنــت.

 اثلثا: القطاعات الي تستهدفها اجلرمية املرتكبة عرب االنرتنت )الضحااي(:
1-املؤسســات املاليــة واالقتصاديــة: حيــث حتولــت العديــد مــن شــركات األعمــال إىل 
اســتخدام االنرتنــت واالســتفادة مــن مــزااي التجــارة اإللكرتونيــة كمــا حتــول تبعــا لذلــك اخلطــر 

الــذي كان يهــدد التجــارة الســابقة ليصبــح خطــرا متوافقــا مــع التجــارة اإللكرتونيــة.
2-األشــخاص الطبيعيــون: أصبــح األشــخاص الطبيعيــون يعتــرون أكثــر ضحــااي اجلرائــم 
املرتكبــة عــر االنرتنــت وذلــك راجــع إىل التزايــد املســتمر والكبــر يف أعــداد املشــرتكن مــن 

خــالل الشــبكة العامليــة لإلنرتنــت.
3-املؤسسات العسكرية: مل تقتصر حدود ثورة املعلومات على القطاع املدين بل كان هلا 

أكر أمهية يف تطوير أنظمة احلرب احلديثة وأدت إىل ظهور ما يسمى حبرب املعلومات.

اختبار الصدق و الثبات:
أ( صدق التحليل:

يقصــد ابلصــدق صالحيــة األســلوب أو األداة لقيــاس مــا هــو مــراد قياســه،أو مبعــى آخــر 
هــو صالحيــة أداة البحــث يف حتقيــق أهــداف الدراســة ، و ابلتــايل ارتفــاع مســتوى الثقــة فيمــا 
مت التوصــل إليــه مــن نتائــج، حبيــث ميكــن االنتقــال منهــا إىل التعميــم، و لكــي حتقــق الباحثــة 

درجــة الصــدق للتحليــل اتبعــت مــا يلــي:
1-التعريــف الدقيــق للفئــات والوحــدات مــع توفــر شــروط اختيارهــا و هــي االســتقالل و 
الشمول و مدى وفائها ابحتياجات البحث و أهدافه، و قد رجعت الباحثة إىل كثر من 

الدراســات للوصــول إىل حتديــد شــامل لتلــك الوحــدات والفئــات.
2-عرضــت الباحثــة اســتمارة حتليــل املضمــون علــى جمموعــة مــن احملكمــن مــن األســاتذة 
يف جمــال اإلعــالم ليقومــوا ابحلكــم علــى مــدى صالحيــة الفئــات يف عمليــة التحليــل*، و قــد 

قامــت الباحثــة بعمــل التعديــالت الــي تتفــق و مالحظــات األســاتذة احملكمــن.
ب( ثبات التحليل:

يعــي ثبــات التحليــل إمــكان تكــرار التحليــل و احلصــول علــى نتائــج اثبتــة، و تســعى عمليــة 
الثبــات إىل التأكــد مــن وجــود درجــة عاليــة مــن االتســاق ابلنســبة للبعديــن التاليــن.

1-االتســاق بــن الباحثــن القائمــن ابلتحليل:مبعــى توصــل الباحثــن إىل نفــس النتائــج 
بتطبيق نفس فئات و وحدات التحليل على نفس املضمون ، و قد اختارت الباحثة مرمزة 
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واحــدة**، خــالف الباحثــة و قامــت بتدريبهــا علــى وحــدات و فئــات االســتمارة ، و قامــت 
بتحليــل مسلســل واحــد و ثــالث حلقــات مــن مسلســل “نصيــي و قســمتك”من عينــة 

الدراســة الكليــة و البالــغ عددهــا ١٢عمــال دراميــا.
 Holsti وحيســب الثبــات بــن املرمزيــن أبكثــر مــن طريقة،مــن أشــهرها طريقــة هوليســي
الــذي يقيــس مــدى الثبــات يف حتليــل البيــاانت االمسيــة يف ضــوء نســب االتفــاق بــن املرمزيــن 

ابســتخدام املعادلــة التاليــة: )زغيــب، ٢٠٠٩(
ثبات هولسي = 2 ت/ ن1 +ن2

حيث إن ت هي عدد احلاالت الي يتفق فيها املرمزان
ن1 هي عدد احلاالت الي قام برتميزها املرمز رقم )1(

ن2 هي عدد احلاالت الي قام برتميزها املرمز رقم )2(  
معامل ثبات هولسي= 2)٥٤(/٥٨+٥٨=١٠٨/ ١١٦=٠.٩٣

و هي نسبة تدل على وضوح املقياس و صالحيته للتطبيق.

نتائج الدراسة:
أوال: اجلرمية اإللكرتونية ذاهتا

جدول رقم )١( نوع اجلرمية املقدمة من خال العمل الدرامي
%كما هو نوع اجلرمية اإللكرتونية املقدمة

%1240ابتزاز مادي أو عاطفي

%13التخطيط لعمل إرهايب

%27تسويق شبكي

%930التجسس والتلصص على حياة اآلخرين

%310اخليانة الزوجية

%13سرقة أموال

عمل حساب مزيف و انتحال شخصية صاحب 
هذا احلساب

27%

100%30اإلمجايل
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تنوعت اجلرائم اإللكرتونية الي عرضت هلا األعمال الدرامية عينة هذه الدراسة التحليلية، 
حيــث احتلــت جرميــة االبتــزاز املــادي و العاطفــي املركــز األول بنســبة ٤٠٪، تلتهــا جرميــة 
التجســس و التلصــص علــى اآلخريــن بنســبة ٣٠٪، و يف املرتبــة الثالثــة أتــت جرميــة اخليانــة 
الزوجيــة عــر االنرتنــت يف املرتبــة الثالثــة و بنســبة ١٠٪، و تســاوت كل مــن جرميــي التســويق 
الشبكي »أو توظيف األموال عر االنرتنت« و عمل حساب مزيف و انتحال الشخصية 
عــر االنرتنــت بنســبة ٧٪ لــكل منهمــا ، فقــد مت عمــل حســاب مزيــف و انتحــال شــخصية 
على هذا احلساب مثلما حدث مع شخصية الدكتور »اثئر« يف اجلزء الرابع من مسلسل 

»حــكاايت بنــات«.
ويف املرتبــة األخــرة وبنســبة ٣٪ فقــط جــاءت جرميــة التخطيــط وتنفيــذ عمــل إرهــايب عــر 

االنرتنــت مثلمــا حــدث يف مسلســل »بركــة«.
و إذا قاران هذه النتيجة ابلواقع املعاش يف جمتمعنا املصري فإننا جند أنه جاء يف مقدمه انواع 
تلك اجلرائم )جرمية السب والقذف والتشهر( كأعلى نسبه يف اعداد جرائم اإلنرتنت ، حيث 
يسرت الثورة التكنولوجية عر اإلنرتنت ارتكاب بعض اجلرائم، كما أهنا غرت يف شكل وطريقه 
ارتكاهبا ، فأنتقل الشجار من الواقع املعايش يف نطاق السكن واجلوار اىل الواقع االفرتاضي 
فأصبح يف إمكان اجلاين اقرتاف جرميته بسهوله نظرا لتملكه أدوات الدخول عر الشبكة، 
والوصــول اىل اجملــى عليــه بغــض النظــر عــن املــكان والزمــان وذلــك دون اإلفصــاح عــن هويتــه 
 وتركيب بعض مقاطع الصوت والصورة وإلصاقها ابجملى عليه زورا وهبتاان. )كامل، ٢٠١٦(

جدول رقم )٢( مدى عرض للتفاصيل املتعلقة ابلتكنولوجيا احلديثة
واملستخدمة يف ارتكاب اجلرمية

مدى عرض التفاصيل املتعلقة 
ابلتكنلوجيا احلديثة

%ك

%723نعم 

%2377ال

%30100اإلمجايل
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تظهر بياانت اجلدول السابق أن ٧٧٪ من األعمال الدرامية عينة هذه الدراسة التحليلية 
ال توضح أو تعرض تفاصيل علمية دقيقة لكيفية ارتكاب اجلرائم اإللكرتونية، و أن ٢٣٪ 
مــن تلــك األعمــال عرضــت تفاصيــل متعلقــة ابلتكنولوجيــا املســتخدمة يف ارتــكاب تلــك 
اجلرائــم مثلمــا حــدث يف فيلــم “اهلــرم الرابــع” حيــث كان هنــاك عــرض لبعــض التفاصيــل 
املتعلقــة ابلتكنولوجيــا احلديثــة يف عمليــة اهلاكنــج ألن البطــل كان دارســا هلــذه التكنولوجيــا و 

متخصصــا فيهــا.
كذلك يف مسلسل »ونسي« مت عرض بعض تفاصيل تكنولوجية ألن اثنن من األبطال 

الشباب مها من خرجيي كليات علوم الكمبيوتر.
ورمبــا ترجــع قلــة نســب عــرض التفاصيــل املتعلقــة ابلتكنولوجيــا يف الدرامــا املصريــة إىل أن 
هــذا اجملــال اليــزال جديــدا علــى كتــاب الدرامــا املصريــة وهــم ابألســاس غــر متخصصــن يف 
هــذا اجملــال، وأن علــى مــن خيتــار الكتابــة يف هــذا اجملــال أن يكــون إمــا متخصصــا أو يســتعن 

ابملتخصصــن فيــه.
ورمبــا تثــار هنــا مســألة جدليــة متعلقــة مبــدى مالءمــة عــرض تلــك التفاصيــل التكنولوجيــة 
املتعلقــة ابجلرائــم اإللكرتونيــة، وهــل ســيؤدي هــذا العــرض املفصــل لتعلــم بعــض النــاس مــن 
ذوي النفــوس الضعيفــة لتلــك األســرار ممــا يــؤدي إىل تشــجيعهم علــى ارتــكاب جرائــم مماثلــة، 
أم ســيؤدي هــذا العــرض املفصــل لتوعيــة عمــوم اجلماهــر أبســاليب ارتــكاب اجلرميــة ممــا يــؤدي 

إىل حذرهــم 
وابلتايل وقايتهم من التعرض أو الوقوع ضحية ملثل تلك اجلرائم مستقبال.

جدول رقم )٣( اجلرمية االلكرتونية
هي احلبكة الرئيسية الي تعتمد عليها الدراما يف هذا العمل

اجلرمية اإللكرتونية هي احلبكة الرئيسية يف 
العمل الدرامي

%ك

%542نعم 

%758ال

%12100اإلمجايل
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كانــت اجلرميــة اإللكرتونيــة هــي احلبكــة الرئيســية يف ٤٢٪ مــن األعمــال الدراميــة عينــة هــذه 
الدراســة التحليليــة مثلمــا حــدث يف كل مــن فيلــم »اهلــرم الرابــع« ومسلســل »هــذا املســاء« 
علــى ســبيل ملثــال، حيــث كان العمــالن يعتمــدان كحبكــة رئيســية علــى اجلرميــة اإللكرتونيــة، 
وأيضــا مسلســل »بركــة« كانــت احلبكــة الرئيســية فيــه جرميــة إلكرتونيــة، وكذلــك حلقــات 

»التســول الشــبكي« مــن مســلس »نصيــي وقســمتك«.
أمــا ابقــي األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة و خاصــة احلديثــة منهــا مــن إنتــاج 
٢٠٢٠ وبنســبة ٥٨٪ فكانــت تتضمــن عرضــا لبعــض اجلرائــم اإللكرتونيــة ضمــن أحداثهــا 
ولكنهــا ال متثــل احلبكــة الرئيســية يف العمــل الدرامــي، ورمبــا يرجــع ذلــك إىل قلــة املؤلفــن 
الدراميــن املتخصصــن أو الذيــن لديهــم درايــة كافيــة ابلتكنولوجيــا احلديثــة الــي تعتمــد عليهــا 
هــذه اجلرميــة و لكــن تلــك اجلرائــم أصبحــت جــزءا مــن واقعنــا ال ميكــن للكتــاب الدراميــن 

اغفاهلــا أو انــكار وجودهــا.

جدول رقم )٤( اجلهة املنتجة للعمل الدرامي
%كاجلهة املنتجة للعمل الدرامي

%18قناة تليفزيونية

%18منصة إلكرتونية

شركة إنتاج التليفزيوين 
وسينمائي

1083%

%12100اإلمجايل

احتلــت شــركات اإلنتــاج التليفزيــوين و الســينمائي املرتبــة األوىل مــن حيــث جهــات اإلنتــاج 
لألعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة و بنســبة ٨٣٪،تلتهــا و بنســب متســاوية 
هــي ٨٪ لــكل منهمــا القنــوات التليفزيوينــة و املنصــات اإللكرتونيــة، علــى ســبيل املثــال فــإن 
 Beelink  مسلســل هــذا املســاء مــن إنتــاج شــركتن مــن شــركات اإلنتــاج الســينمائي مهــا
Productions و Eagl Films أمــا فيلــم اهلــرم الرابــع فهــو مــن إنتــاج شــركة »مقــام« 
لصاحبها »سيف عرايب« و Exception Media Production ، أما حلقات 
مسلســل »التســول الشــبكي« مــن نصيــي وقســمتك فهــي مــن إنتــاج Synergy اتمــر 
مرســي وArt Makers أمحــد عبــد العاطــي  وكذلــك نفــس هــذه الشــركة هــي مــن قــام 
إبنتــاج مسلســل »ملــا كنــا صغريــن، و كان مسلســل بركــة مــن إنتــاجSynergy  اتمــر 
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مرســي.
مسلسل خيانة عهد من إنتاج العدل جروب، أما مسلسل احلرامي فهو من إنتاج منصة 

شاهد. 
وكان مسلسل »ليه أل« من إنتاج عبد هللا أبو الفتوح وحممد عبد الصمد.

ومسلسل »ونسي« إنتاج جمموعة قنوات إم يب سي MBC group. وكان مسلسل 
»حــكاايت بنــات« مــن إنتــاج طــارق اجلنايــي TVision وSynergy .أمــا مسلســل 
»ب١٠٠ وش« فكان من إنتاج مجال العدل  وكذلك مسلسل »ألعلى سعر« من إنتاج 

العدل جــروب«.

جدول رقم )٥( قصة العمل الدرامي
%كقصة العمل الدرامي

%975مؤلفة خصيصا للسينما و التليفزيون

00مأخوذة عن قصة أو رواية أدبية

%325مأخوذ عن قصة حقيقية

%12100اإلمجايل

جــاءت معظــم األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة وبنســبة ٧٥٪عبــارة عــن 
قصــص مؤلفــة خصيصــا للســينما والتليفزيــون، ويف املرتبــة الثانيــة جــاءت القصــة مأخــوذة عــن 
قصــة حقيقيــة وذلــك بنســبة ٢٥٪ مثــل فيلــم اهلــرم الرابــع املأخــوذ عــن قصــة اهلاكــر اجلزائــري 

»محــزة بــن دالج« ومسلســل »احلرامــي«.
أمــا األعمــال الروائيــة فلــم تكــن أساســا ألي قصــة فيلــم أو مسلســل عينــة هــذه الدراســة 
التحليلية مما جيعل الدراما التليفزيونية والسينمائية سابقة لألدب املصري يف تناول مثل هذه 

النوعيــة مــن اجلرائــم.
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جدول رقم )٦(اجلمل الي تدور حول ضرر هذه اجلرائم
%كاجلمل الي تدور حول ضرر هذه اجلرائم

%1220فيلم اهلرم الرابع

%2949مسلسل هذا املساء

%1220مسلسل نصييب وقسمتك “التسول الشبكي”

%611مسلسل ملا كنا صغرين

%59100اإلمجايل

احتوى مسلسل »هذا املساء« على أكر عدد من اجلمل احلوارية الي دارت حول ضرر 
اجلرائم اإللكرتونية و أتثرها السلي على اجملتمع و ذلك بنسبة ٤٩٪ من اجلمل احلوارية يف 
عدد من األعمال الدرامية الي كان حمورها الرئيسي هو تلك النوعية من اجلرائم ، تال هذا 
املسلســل و بنســب متســاوية كل مــن فيلــم »اهلــرم الرابــع« و حلقــات »التســول الشــبكي« 
ضمن مسلسل »نصيي و قسمتك« و بنسبة ١٢٪ لكل منهما ، و جاءت هذه اجلمل 

و العبــارات احلواريــة كمــا يلي:
١- مسلسل »هذا املساء، بطل املسلسل:«اهلاكنج آخرته وحشة وإنت عارف وعمرها 
مــا هرتســي علــى إن حــد يعــورك وبــس ال..أمــال لــو مــا كنتــش هــارش احلكايــة مــن األول..

متخلينيــش أنــدم إين علمتــك حاجــة يف يــوم مــن األايم تــؤذي هبــا نفســك وتــؤذي النــاس 
..كفاية 

 احلمــل اللــي علــى كتــايف اي صاحــي ..هتحلــف علــى كتــاب ربنــا إن عمــرك مــا هتهــاك 
موبيــالت النــاس اتين...

البطل الثاين )حيلف على املصحف(: »و عهد هللا ما هأعمل كده اتين«.
بطلة اثنوية: انت الزم تبلغي هم عندهم إدارة خمصوصة ملعاكسة التليفوانت.

البطــل للبطلــة: لــو فيــه حــد بيضايقــك علــى التليفــون ممكــن تقفلــي ده وجتيــي أي تليفــون 
قــدمي مــش مســارت علشــان لــو فيــه حــد براقبــك..

البطل:كويــس قــوي انــك غــريت التليفــون ألن واضــح قــوي إن الشــخص ده براقبــك عــن 
طريــق التليفون...لــو جــت علــى قــد املعاكســة بــس لكــن ده براقبــك

إحدى البطالت: طب وتريكا بقى يعرف إنك بتتجسس على واحدة يف حكم خطيبته 
وبتشــوف صورها الشــخصية كمان..لو انت نفســك قوى تشــوف الصور دي قول يل وأان 
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ابعثهــم لــك أصــل إنــت مــش غريــب
البطل: معلش مش هينفع أصل أان مش حبب احلاجة الرخيصة..

ســوين:أان كنــت حبــاول أبعــث حاجــة للشــخص ده و هبــا ندخــل علــى تليفونــه ونعــرف 
مكانــه ونرنــه علقــة مــوت علشــان يرجتــع..أان بعتلــه ســرفر علــى املوابيــل بتاعــه بــس هــو لســه 
مفتحهوش..الســرفر يعــي البجايــة يعــي اللينــك..زي كــده ابلضبــط اللــي بعتهولــك علــى 
مبايلــك علشــان خيــش عليــه ابــن اهلرمه..هــو معــاه ايــه اتين غــر الفيديــو اللــي انــت فيــه وقــال 

إنــه هرفعــه علــى النت..الفيديــو بتــاع الشــقة هــو بقيتــه عنــده وال عنــدك
تقــى:ده اان جيــت اســتنجد بيكــم و دخلتــم علــى موابيلــي وشــفتم كل حاجــة عليه..التــاين 

عايــزين أروح لــه كمــان كام ســاعة وإال هرفــع الفيديــو كلــه علــى النــت
البطل لصديقه: أان مش معقول أول ما هاجتوز هتجوز من اهلاكنج يعي

الصديق: ما البنت اللي انت خاطبها دلوقي نفس املوضوع تقريبا
اخلبــر التكنولوجــي للبطــل: املوابيــل عليــه أبليكيشــن تراكنــج يقــدر يعــرف مكانــك و ده 
الرقــم اللــي عامــل تراكنج..شــيل الرتاكنــج ســهل جــدا و اللــي عمــل الرتاكنــج يقــدر يعــرف إن 

احنــا شــلناه
صديــق البطل:طــول مــا املوابيــل فيــه انرتنــت يقــدر يســمع ويشــوف كل حاجــة هــو عايزهــا 
و لــو معــاه هــارد ديســك يقــدر كمــان خيــزن كل اللــي هــو شافه..الســكه دي أصلهــا أخرهتــا 
ســواد علــى الكل..وعهــد هللا أان مــا أعــرف إن مســر مكمــل فيهــا أان ومســر حلفــن علــى 

املصحــف إن نبطــل كل حاجــه خالــص

مسرت أكرم: أان عايز أشوف احلاجات اللي اجتسستوا عليها
سوين: احلاجات اللي ختصك أان بصراحة معرفش مسر خمبيها فن
أكرم: طيب هي املدام مش هتعرف إن فيه حد بيتجسس عليها

ســوين: وهــي هتعــرف منــن و ال هيبــان أي حاجــة خالــص غــرش بــس إن ابقــة النــت 
بتخلــص بســرعة..هو ممكــن مســر يكــون بعــت هلــا أي لينــك البــس مــن أي رقــم غريــب أو 

ممكــن املــدام تكــون نســيت املوابيــل يف العربيــة فوقــع حتــت إيــده
أكرم : أان عايز أعمل هاكنج على موابيل

ســوين: وهللا لــك وحشــة كبــرة قــوي اي تقــى عارفــة ملــا بتوحشــيي أبعمــل ايــه ابتفــرج علــى 
الدقيقــة ١٦ يف الفيديــو ابحبهــا قــوي

البنــت الضحيــة )قــررت نشــر الفيديــو اخلــاص هبــا بنفســها علــى االنرتنــت(: أان واحــدة 
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بتمــوت كل يــوم يف جلدهــا مــن الرعب..كفايــة ان حمــدش هيقــدر يهــددين بعــد كده..انــت 
عــارف أهلــي عملــوا ايــه ملــا عرفــوا بــس كل ده عرفــت أعديــه مقابــل إين معــش عمــري كلــه 

بتعاقــب علــى غلطــة واحــدة عملتهــا
البطــل لســوين: وصلــت بيــك الوقاحــة انــك بتهــدد البنــت اللــي كانــت خطيبتــك؟

ســوين: أان اللــي بتجســس علــى مــرات الراجــل اللــي حلــم كتــايف مــن خــره وال أان اللــي 
اجتسســت علــى مــرات صاحــي زمــان وتســببت يف قتلهــا..

الزوجــة اخلائنة:العيــال بتــوع حمــل املوابيــل مدبقينــي ومدبقــن ســتات كثــر مــن احلتــة 
بيلصقــوا صــور فوتوشــوب للســتات وكانــوا عايزيــي اروح هلــم

دكتــور ضيــف حلقــة تليفزيونيــة: كل واحــد منــا لــه شــخصيتان دكتــور جيــكل ومســرت 
هيد..الــالب تــوب وموابيــل والســمارت فــون أصبــح يف عصــران احلــايل هــو املخــزن اللــي 

بنســتأمنه علــى أســراران
املذيــع: معــى كــده اي دكتــور إن األجهــزة اللــي معــاان ده كلهــا أجهــزة مــش آمنــة

املذيــع: فيــه بوســت انتشــر علــى االنرتنــت بنــت جريئــة و شــجاعة بتعــرتف إن فيــه 
فيديــو جنســي أتصــور هلــا غصــب عنهــا و فيــه انس بتبتزهــا ابلفيديــو ده

اللــي أان كنــت مرتبطــة بيــه و أان  البنــت: الفيديــو ده كان علــى تليفــون الشــخص 
مكنتــش عارفــة حاجــة عــن التصويــر و تقريبــا الشــخص ده ابع املوابيــل حملــل و مهــا 

قــدروا يوصلــوا للحاجــة اللــي كانــت عليــه
املتخصــص: دلوقــي فيــه برامــج ممكــن تســرتجع منهــا أي داات علــى أي جهــاز ســواء 
كان موابيــل أو الب تــوب حــى لــو املســتخدم مســح الــداات ده قبــل مــا يبيعــه طاملــا 

إنــه منزلــش داات جديــدة 
ســوين:ربنا خيلــي لنــا املوابيــالت الســمارت فــون أمــو كامــرا أمــام

عنــك كل حاجــة  أعــرف  إين  قــدري  يوســف  امســي  أان  الرابــع«:  »اهلــرم  فيلــم   -٢
مــن بتكــره  مــن  بتحــب 

يوســف:صعب جــدا ختــرتق حســاب دكتــور يف هندســة كمبيوتــر مــش هيقبــل فــروس 
مــش هيقبــل رســالة مــش هيقبــل فيــك اكونــت بــس ممكــن يشــوف اننســي عجــرم ابملايــو 

عادي
يوســف:من بنك ســوفاك حلســاب صامويل مكنزي يف قرص

البطلــة: هــو انــت مسعــت عــن حراميــة الفيــس بــوك و االنرتنــت دول؟
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البطــل: القاهــرة بقــت رقــم واحــد يف البحــث عــن كلمــة جنــس علــى االنرتنــت بفضلــك
املذيعــة:أان النهــاردة أبطالــب احلكومــة بتعطيــل االنرتنــت يف مصــر لغايــة مــا يوصلــوا 

للتشــكيل العصــايب ده

٣- مسلســل نصيــي و قســمتك »التســول الشــبكي« :الزوجــة:أان عنــدي احلــل إن احنــا 
نعيش عيشة اتنية خالص بس انت فتح خمك معااي صفية أخي و جوزها عاملن مشروع 

بيكسبهم مالين
الزوجة: والني اي عصام تفهم مجال موضوع الشركة دي حلسن أان معرفتش أفهمه قوي

عصــام: ده شــركة أجنبيــة امسهــا جلــوب مــن شــركات التســويق الشــبكي اللــي هــو التســويق 
مــن خــالل االنرتنت..الشــركة دي بقــى متعاقــدة مــع أكــر الشــركات احملليــة و العامليــة..

شــركات حممــول و أكل و لبــس و كل حاجــة الشــركات دي بتيجــي تعــرض إعالانهتــا علــى 
موقــع الشــركة..احنا دوران إننــا خنــش علــى املوقــع كل أســبوع نتفــرج علــى اإلعالانت..انــت 
مهــري إعــالانت يف التليفزيــون و بــالش هنــا انــت هتاخــذ ٥٠ دوالر يف األســبوع..يعي يف 
الشــهر ٢٠٠ دوالر و املوضــوع مــش هياخــد مــن وقتــك أكثــر مــن نــص ســاعة و انــت الزم 
علشــان تعمــل املوضــوع ده تشــرتك و االشــرتاك مبلــغ اتفــه ٥٠٠ دوالر..أان لــو منــك أدخــل 
ب ١٤٠٠ و دول هيجيبوا لك ٦٠٠ دوالر يف الشهر يعي يف ٣ أشهر هرتجع كل اللي 
دفعتــه و عليــه أرابحــه كمــان و خلــي ابلــك لــو انــت دخلــت حــد حتــت منــك يف الشــجرة 

هتاخــد عليــه ٣٤ دوالر عمولــة و علــى قــد مــا تدخــل بقــى
مجال:يعي املوضوع ده قانوين

عصام:جــرى ايــه ايعــم مجــال هــو أان هأســجنك و بعديــن ده مننــا فينــا يعــي أان دخلتــك 
هتقبــض مــي و اللــي انــت هتدخلــه هيقبــض منــك بــردو

مجال: مش ممكن يبقى حرام
عصام: ال ده ما منشوش فايدة

مجال : فيه مشكلة إنت املوقع بيقع كثر
مجــال لزميلــه املوظــف: و أي شــخص هييجــي حتــت الشــجرة بتاعتــك هنــا إنــت هتاخــد 

عليــه فلــوس هــي احلكايــة كلهــا ال٦٠٠ دوالر اللــي بيدفعــوا األول بــس
املوظف: املهم املوضوع يطلع جبد ميطلع نصب و ال فيه حاجة كده و ال كده ســاعتها 

مــش هارمحــك هأطبــق يف زمــارة رقبتك
عصام:اوعى حتسس حد انك ميت على إنه خيش البيزنس..داميا حسسه إنه مش مهم 
و إن فيه مليون غره مستعدين إهنم يدخلوا و لو سألك على أي ضماانت قول له مفيش 
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ده بزنس و كل بيزنس له املخاطر بتاعته
البطــل: بــس أان داميــا ابتســئل ســوال مبعرفــش أجــاوب عليــه هــي ليــه الشــركة مبتعملــش 

حتويــالت بنكيــة
عصام: قوهلم من شــهر ٨ كل القبض هيبقى عن طريق حتويالت بنكية الشــركة بنفســها 
أعلنــت الــكالم ده يف املوقــع..أان عايــزك تشــوف يف احلتــه عنــدك ٢ أو ٣ يكونــوا حمــل ثقــة 
وشــرط يكونــوا طماعــن احنــا هنتســتخدمهم علشــان نقنــع أكــر عــدد مــن احلتــه املوضــوع ده 

عــدوى ..فهمــت
و انــت اي عليــات اعملــي قعــدة ســتات و ملــا يشــتكوا مــن الغــال قــويل هلــم لــوال جــوزي 
دخــل البيزنــس كان زمــاين ابصــوت زيكــم و احكــي هلــم عــن البيزنــس جتــري تــزن علــى جوزهــا 
أهــم شــيء العالقــات الشــخصية وأهــم حاجــة يف العالقــات الشــخصية املصلحــة..أان كلهــا 
كام شــهر وأرجــع االمــارات علشــان اســتلم شــغلي يف الشــركة اجلديــدة وعايــز أءمنكــم قبــل 

مــا أمشــي

٤-مسلســل ملــا كنــا صغرين:رئيــس املباحــث: طبعــا مكنتيــش تعــريف إن ســليم كان عامــل 
هاكنــج علــى الــالب تــوب بتــاع وائــل ومتعرفيــش إنــه شــافك و صــورك وإنــي عنــد وائــل ســاعة 

مــا مــات خاصــة إن الــالب تــوب بتــاع وائــل عليــه كل ميزانيــات الشــركة
البطلــة : وبعديــن بعــت يل رســالة فيهــا الفيديو..ســليم افتكــر إن الفيديــو اللــي معــاه ده 
خيليــي لعبــة يف ايديــه وخيليــي أعمــل أي حاجــة هــو عايزهــا يف أي وقــت ..بعــد مــا ســليم 
شــاف الفيديــو ســاومي كثــر قــوي وهــددين لــو مشــتغلتش معــاه يف املخــدرات هيبلــغ عــي..

كان هيفضل طول عمري معيشــي زي الشغشــيغة علشــان الفيديو اللي معاه زي ما عمل 
مــع حيــى و زي هنــى مــا عملــت معــااي مهــا اللــي أجــروين أعمــل كــده

٥- مسلسل خيانة عهد : 
يسرا: انت بتسجليلي

٦-مسلســل بركة: البطل)مهندس كمبيوتر( :موابيلي اتســرق و الراجل اللي ســرقه عمال 
يكلــم أختــك عايــز يعلقها..

األم: مــدام بعتلهــا علــى الواتــس يبقــى فاتــح املوابيــل حــاول تكلمــه و أتخــذ منــه املوابيــل 
أبي شــكل

موظــف شــركة االتصــاالت: اخلــط ملــا بيقفــل أكثــر مــن ٣ شــهور الشــركة بتســرتد اخلــط 
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ونرجــع نبيعــه اتين
عزمي:صــالح أعطــى ابــوه كارت ميمــوري عليــه كل الفيديوهــات و املســتندات بتاعــت 

الشــبكة و اداه لــواد دخــل بينهــم ابلصدفــة كــده
7-مسلسل »ونسي«:

البطل لزميله: انت محيتنا من اهلاكر اللي كان عايز خيرتق األبلكيشن بتاعنا..

8-مسلسل »حكاايت بنات« اجلزء الرابع: 
د.اثئر: أان مش فاهم حاجة يف السوشيال ميداي بتاعتكم ده

جدول رقم )٧( العقوبة مرتتبة على ارتكاب اجلرمية االلكرتونية يف العمل الدرامي
%كالعقوبة مرتتبة على ارتكاب اجلرمية االلكرتونية

%2067نعم 

%1033ال

%30100اإلمجايل

يوضــح اجلــدول الســابق أن األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة أظهــرت وجــود 
عقــوابت مرتتبــة علــى ارتــكاب اجلرائــم اإللكرتونيــة و ذلــك بنســبة ٦٧٪، و رغــم أهنــا كانــت 
عقــوابت قاســية جــدا يف بعــض األحيــان إال أهنــا مل تكــن عقــوابت قانونيــة يف كثــر مــن 
األحيــان و لكنهــا متيــل أكثــر لكوهنــا عدالــة رابنيــة أو »عدالــة  الســماء« كمــا يطلــق عليهــا، 
مثــل قتــل الصديقــة الــي حاولــت هتديــد صديقتهــا الــي ســجلت هلــا اعرتافــا صوتيــا علــى 
املوابيــل يف مسلســل »ملــا كنــا صغريــن« وكذلــك احلريــق الــذي تعــرض لــه أصحــاب حمــل 
»املوبيــالت« هــم هاكــرز وحملهــم يف مسلســل هــذا املســاء نتيجــة ابتزازهــم لعــدد مــن النســاء.

ومل تكن هناك أية عقوبة مرتتبة على ارتكاب جرمية إلكرتونية وذلك يف عدد من األعمال 
الدرامية عينة هذه الدراســة التحليلية وذلك بنســبة ٣٣٪ مثلما حدث مع الدكتور »اثئر« 
يف مسلســل »حــكاايت بنــات« كان متســاحما إىل أبعــد احلــدود مــع الطالبــة الــي انتحلــت 
شــخصيته علــى موقــع »فيــس بــوك« وســاحمها مبجــرد اعتذارهــا لــه، و أيضــا مــا حــدث يف 
مسلسل »ليه أل« عندما أرسل أحد رجال األعمال ملنافسة فتاة لعوب سجلت له فيديو 
هدده إبرساله لزوجته حى يبتزه ماداي، مل يتم عرض أي عقوبة هلذه الفتاة أو من حرضها.
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جدول رقم )٨( العقوابت املرتتبة على ارتكاب جرمية إلكرتونية
العقوابت )اجلنائية واجملتمعية( املرتتبة على ارتكاب 

جرمية إلكرتونية
%ك

%1155نبذ اجملتمع هلذا اجملرم

%15السجن

00دفع غرامة أو تعويض مادي

%840انتقام الضحية

%20100اإلمجايل

نالحــظ مــن بيــاانت اجلــدول الســابق أن ٥٥٪ مــن العقــوابت الــي ترتبــت علــى ارتــكاب 
جرائم إلكرتونية يف األعمال الدرامية عينة هذه الدراسة التحليلية متثلت يف نبذ اجملتمع هلذا 
اجملــرم، و يف املرتبــة الثانيــة و بنســبة ٤٠٪ شــاهدان انتقــام الضحيــة يف العديــد مــن األعمــال 
الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة ، مثــل انتقــام زوج الزوجــة اخلائنــة يف مسلســل هــذا 
املســاء عــن طريــق حــرق حمــل املوابيــالت الــذي ميتلكــه اهلاكــرز، وأصيــب هــؤالء الثالثــة 
إبصــاابت ابلغــة جــراء احلريــق ومنهــم مــن تشــوه وحيتــاج إلجــراء عمليــة جتميــل، و يف مسلســل 
»احلرامــي« أرســلت الضحيــة بطــل املسلســل للشــاب الــذي يبتزهــا و يهددهــا حيــث ســرق 
منــه الــالب تــوب الــذي حيــوي الفيديوهــات الــي يهددهــا هبــا كمــا اعتــدى عليــه ابلضــرب.

وفقط يف حلقات »التســول الشــبكي« من مسلســل »نصيي وقســمتك« وجدان احلبس 
ينتظر البطل والبطلة اللذين قاما ابلنصب اإللكرتوين على جمموعة من الناس أومهوهم أبهنم 

يسجنون املالين من اشرتاكهم يف مشاريع للتسويق الشبكي.
وقــد أوصــت إحــدى الدراســات املنشــورة يف دوريــة علــوم الشــريعة و القانــون يف دولــة 
فلســطن بتغليــظ عقوبــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، و اعتبــار خطــورة اجلرميــة، بتهديدهــا لألمــن 
الداخلي و العاملي و حجم الضرر ، من الظروف املشددة للعقوبة الي ترفع مستوى اجلرمية 

لتصبــح جنايــة. )الباقــي، ٢٠٢٠(
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جدول رقم )٩( مدى وجود تشريعات أو قوانن أو ما يشر إىل وجودها يف الدراما
تعاقب من يرتكب اجلرائم االلكرتونية

مدى وجود تشريعات أو قوانن أو ما يشر إىل 
وجودها

%ك

%325نعم 

%975ال

%12100اإلمجايل

تدلنــا بيــاانت اجلــدول الســابق علــى أن ٢٥٪ فقــط مــن األعمــال الدراميــة عينــة هــذه 
الدراســة التحليليــة أبــرزت وجــود تشــريعات و قوانــن تعاقــب مــن يرتكــب أيــة جرميــة 
إلكرتونيــة ، ففــي فيلــم اهلــرم الرابــع لعبــت املباحــث اإللكرتونيــة دورا ابرزا يف حماولــة القبــض 
علــى بطــل الفيلــم اهلاكــر »يوســف«، و يف مسلســل »هــذا املســاء« توجهــت الضحيــة 
ملركــز الشــرطة لتقــدمي بــالغ فيمــن يبتزهــا حيــث أخرهتــا صديقتهــا أبن لديهــم قســم خــاص 
جلرائــم االنرتنــت، و يف مسلســل »التســول الشــبكي« كانــت هنــاك عقوبــة ابحلبــس تنتظــر 
مرتكــي جرميــة التســويق الشــبكي بعــد أن تقــدم جمموعــة مــن مودعــي أمواهلــم لــدي النصابــن 

اإللكرتونيــن ببــالغ ضدهــم.
ولكن يف ٧٥٪ من األعمال الدرامية عينة هذه الدراسة التحليلية مل تكن هناك آية إشارة 
لوجود مثل هذه القوانن والتشــريعات مما جيعل املشــاهد يشــعر أبن مرتكب هذه اجلرمية يف 

مأمن من العقوبة وأن الضحية ال حول له وال قوة.
و ختتلــف هــذه النتيجــة عــن مــا كشــفت عنــه الدراســة امليدانيــة بكافــه مصادرهــا مــن أن 
اإلعالم يلعب دورا هاما يف التوعية ونشــر الوعى الثقايف بكيفيه اســتخدام شــبكه اإلنرتنت 
بشــكل آمــن، وخبطــورة    جرائــم اإلنرتنــت يف اجملتمــع، وبضــرورة االبــالغ يف حــال اذا مــا 
مت التعــرض ملثــل هــذه اجلرائــم، كمــا انــه يــرز دور اداره مكافحــه جرائــم احلاســب وشــبكات 

املعلومــات يف الوصــول ملرتكــي تلــك اجلرائــم. )كامــل، ٢٠١٦(
وال ميكــن انــكار اجلهــد املبــذول واحملمــود مــن قبــل مشــرعنا املصــري وصــوال اىل قانــون 
مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات، وخروجــه اىل النــور والتطبيــق والنفــاذ، ومــا تضمنــه مــن 
نصــوص جترمييــه وقيامــه علــى املوازنــة مــا يبــن اخلطــوط العامــة للمســئولية عــن اجلرائــم بصفــة 
عامــة وانتهــاء االعتمــاد علــى مــا تضمنتــه النصــوص املتناثــرة يف القانــون املصــري مــن أحــكام 
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موضوعيــة واجرائيــة للمســؤولية اجلنائيــة عــن جرائــم تقنيــة املعلومــات. )عامــر، ٢٠٢٠(
وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد أوصــت إحــدى الدراســات أبنــه توجــد حاجــة ماســة لتحديــث 
كل مــن التشــريعات احملليــة والدوليــة للمحافظــة علــى والبقــاء علــى نفــس املســتوى مــع 
التطورات املستحدثة حاليا يف وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات ودعمهما ابلوسائل 
التكنولوجية واإلجراءات التكنولوجية احلديثة، و يف ذات الوقت العمل على بناء عقوابت 
قانونيــة مناســبة ملنــع النصــب الغــر قانــوين ابســتخدام تلــك الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة.  

)طــه، ٢٠١٩(

اثنيا: شخصية مرتكب اجلرمية:

جدول رقم )١٠( نوع مرتكب اجلرمية اإللكرتونية
%كالنوع ملرتكب اجلرمية اإللكرتونية

%2377ذكر

%723أنثى

%30100اإلمجايل

تظهــر بيــاانت اجلــدول الســابق أن ٧٧٪ مــن مرتكــي اجلرائــم اإللكرتونيــة يف األعمــال 
الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة هــم مــن الذكــور وذلــك بنســبة ٧٧٪، أمــا اإلانث 
كمرتكبن هلذه النوعية من اجلرائم فنسبتهم أقل كثرا وبنسبة ٢٣٪، فعلى سبيل املثال يف 
حلقات »التســول الشــبكي« من مسلســل »نصيي وقســمتك« كانت الزوجات شــريكات 
ألزواجهــن يف عمليــات النصــب اإللكــرتوين علــى املودعــن.  ويف مسلســل »ليــه أل« كانــت 
مرتكبــة اجلرميــة أنثــى لكــن احملــرض هلــا علــى ارتــكاب هــذه اجلرميــة رجــل وهــو منافــس للضحيــة 

يف العمــل ويريــد االنتقــام منــه وابتــزازه.
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جدول رقم )١١( دوافع ارتكاب اجلرمية اإللكرتونية
%كدوافع ارتكاب اجلرمية اإللكرتونية

%1033احلصول على املال

%930االنتقام

%27التسلية والفضول

%930احنراف الشخصية )شخصية غر سوية نفسيا(

%30100اإلمجايل

مــن خــالل بيــاانت اجلــدول الســابق يتبــن لنــا أن احلصــول علــى املــال كان هــو الدافــع 
األول الرتــكاب اجلرائــم اإللكرتونيــة يف األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة و 
بنســبة ٣٣٪، يليــه و بنســبة متقاربــة جــدا و هــي ٩٪ الدافــع املتعلــق ابحنــراف الشــخصية و 
أنــه إنســان أو إنســانة غــر ســوي نفســيا، و بنفــس النســبة و هــي ٩٪ أييت الدافــع املتعلــق 
ابالنتقــام و هــو دافــع نفســي أيضــا كمــا رأينــا يف العديــد مــن األعمــال الدراميــة عينــة هــذه 

الدراســة التحليليــة.
ولــو قــاران هــذه النتيجــة بواقــع حياتنــا املعــاش فإننــا جنــد أنــه أظهــر حتليــل مضمــون احملاضــر 
الرمسيــة ان )العوامــل االجتماعيــة( جــاءت مــن أهــم العوامــل الــي قــد تــؤدى إىل ارتــكاب 
بعــض األشــخاص جلرائــم عــر شــبكة اإلنرتنــت، وظهــر ذلــك بشــكل خــاص يف اجلرائــم 
املضــرة ابألفــراد )كجرائــم ســب وقــذف وتشــهر، وانتحــال صفــة، واالعتــداء علــى حرمــة 
احليــاة اخلاصــة، وســرقة بريــد إلكــرتوين، واالخــرتاق. حيــث أشــارت تلــك احملاضــر اىل ان 
فصــم العالقــات وانتهاءهــا ســواء كانــت عالقــه اخلطبــة أو حــدوث الطــالق الفعلــي بــن 
الــزوج والزوجــة أو العالقــات الــي تنشــأ بــن طــالب اجلامعــات قــد تــؤدى يف احيــان كثــره اىل 
اقــرتاف اجلرميــة عــر شــبكه اإلنرتنــت ، وذلــك لعــدم حتقيــق اهلــدف املرجــو مــن هــذه العالقــة 
لــذا ترتكــب هــذه اجلرائــم كنــوع مــن الثــأر واالنتقــام مــن الطــرف االخــر ، وخاصــه واذا أخــذان 
يف االعتبــار ان جمتمعنــا املصــري هــو جمتمــع ذكــوري ال يقبــل برفــض االانث إلهنــاء العالقــة 
سواء عالقه اخلطبة او الزواج مما جيعل بعض الذكور اىل اللجوء لشبكه اإلنرتنت للتشهر 

هبــا واالســاءة لســمعتها. )كامــل، ٢٠١٦(
و تــرى دراســة أخــرى أنــه أييت يف مقدمــة أســباب اجلرميــة املعلوماتيــة، غايــة التعلــم 
والــي تتمثــل يف اســتخدام الكمبيوتــر واإلمكانيــات املســتحدثة لنظــم املعلومــات وهنــاك 
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املعلومــات  نظــم  علــى  التعــدي  إىل  تدفــع  مــا  الــي كثــراً  الكســب  وروح  الربــح  أمــل 
ابإلضافــة إىل الدوافــع الشــخصية واملؤثــرات اخلارجيــة الــي قــد تكــون ســبباً يف ارتــكاب 

اجلرميــة املعلوماتيــة. )الديــريب، ٢٠٢٠(
كذلك يرى ميك )Meke 2012( أن التحضر ســبب رئيس للجرائم اإللكرتونية يف 
نيجــراي، وأن التحضــر بــدون اجلرميــة مســتحيل، و كنتيجــة فــإن الصفــوة بينهــم قــد وجــدوا أن 

االســتثمار يف اجلرمية اإللكرتونية مرحبة. )البداينة، ٢٠١٤(

جدول رقم )١٢( مهنة اجملرم الذي يرتكب اجلرمية اإللكرتونية
%كمهنة اجملرم الذي يرتكب اجلرمية اإللكرتونية

%413مهندس كمبيوتر أو خريج حاسب آيل

%413رجل أعمال أو ميتلك حما جتاراي

%27موظف حكومي

%2067غر واضح

%30100اإلمجايل

تظهــر بيــاانت اجلــدول الســابق ارتفــاع نســبة »غــر واضــح« ابلنســبة ملهــن مرتكــي اجلرائــم 
اإللكرتونية لنســبة ٦٧٪ من األعمال الدرامية عينة هذه الدراســة التحليلية، ففي مسلســل 
احلرامــي مل يتــم توضيــح مهنــة صديــق البطلــة الــذي كان مرتبطــا هبــا وتربــط بينهمــا عالقــة 
عاطفيــة.  و يف املرتبــة الثانيــة و لكــن بفــارق كبــر أتــت مهنتــا مهنــدس كمبيوتــر أو خريــج 
حاســب آيل و كذلــك رجــل أعمــال أو ميتلــك حمــال جتــاراي بنســب متســاوية لــكل منهمــا و 
هــي ١٣٪ ،قفــي مسلســل »ليــه أل« غــر واضــح مهنــة مرتكبــة اجلرميــة ولكــن حمرضهــا هــو 
رجــل أعمــال، أمــا يف فيلــم اهلــرم الرابــع كان البطــل يعمــل ســائق اتكســي رغــم أنــه خريــج 

»حاســب آيل« ألنــه مل جيــد عمــال يف جمــال دراســته. 
يف مسلسل »التسول الشبكي« كان البطل موظفا يف إحدى القطاعات احلكومية ولكن 
من قام بتوجيهه هلذا النوع من النصب اإللكرتوين هو موظف يف إحدى الدول اخلليجية.

يف مسلسل ملا كنا صغرين كان مرتكب اجلرمية اإللكرتونية رجل أعمال صاحب إحدى 
كرايت الشركات يف جمال الدعاية واإلعالن.

يسرا يف خيانة عهد سيدة أعمال وصاحبة مصنع ولكنها تنتقم ملقتل إبنها. أما مرتكب 
اجلرائم اإللكرتونية يف مسلسل بركة هو تشكيل أو تنظيم عصايب أو إجرامي دويل »شبكة 
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دوليــة« ولكــن غــر واضــح حتديــدا مهــن أعضــاء وقيــادات هذا التنظيم.
جدول رقم )١٣( مرتكب اجلرمية االلكرتونية يف العمل الدرامي

%كمرتكب اجلرمية االلكرتونية يف العمل الدرامي

%2170بطولة 

%930دور اثن

%30100اإلمجايل

مــن خــالل بيــاانت اجلــدول الســابق يتبــن لنــا أن ٧٠٪ مــن مرتكــي اجلرائــم اإللكرتونيــة يف 
األعمال الدرامية كانوا يلعبون دور البطولة يف األعمال الدرامية عينة هذه الدراسة التحليلية، 
و أن ٣٠٪ مــن هــؤالء كانــوا مــن ممثلــي األدوار الثانيــة أو الثانويــة. و رمبــا يرجــع ذلــك إىل أن 
ما يقرب من نصف عينة األعمال الدرامية عينة هذه الدراســة كانت احلبكة الرئيســية فيها 
هــي اجلرميــة اإللكرتونيــة و كان يف العمــل الدرامــي الواحــد أكثــر مــن جرميــة يرتكبهــا جمرمــون 
خمتلفــون، علــى ســبيل املثــال يف مسلســل »هــذا املســاء« كان بطــاله الرئيســيان مــن اهلاكــرز 
و كذلــك يف حلقــات »التســول الشــبكي« مــن مسلســل »نصيــي و قســمتك« كان بطــاله 
الرئيسيان الزوج و زوجته من العاملن يف جمال النصب اإللكرتوين على املواطنن و إيهامهم 

مبشــاريع تــدر عليهــم املاليــن مــن جانــب شــركة ومهيــة.

جدول رقم )١٤( وجود مربر للتعاطف يف العمل الدرامي
مع مرتكب اجلرمية اإللكرتونية 

مدى وجود مربر يدعو للتعاطف مع مرتكب اجلرمية 
اإللكرتونية

%ك

%1757نعم

%1343ال

%30100اإلمجايل

مــن خــالل مالحظــة بيــاانت اجلــدول الســابق يتضــح أن هنــاك دعــوة للتعاطــف مــع 
مرتكــب اجلرميــة اإللكرتونيــة يف العــدد األكــر مــن األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة 
التحليليــة و بنســبة ٥٧٪ أمــا مــرر هــذا التعاطــف يف مسلســل »هــذا املســاء« علــى 
ســبيل املثــال فرجــع إىل أن اهلاكــر يتــوب يف النهايــة وينــدم علــى مــا فعلــه ويســرد اتريــخ 
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حياتــه وحرمانــه العاطفــي مــن العائلــة واحلــب والســند.
مرر آخر للتعاطف مع النصاب اإللكرتوين يف حلقات »التسول الشبكي« أنه موظف 
حكومــي بســيط ال يكفــي مرتبــه احتياجــات بيتــه ومصروفــات مــدارس بناتــه الــاليت يعاقــن 
بــال ذنــب أو جريــرة يف املدرســة ســوى أن والدهــم غــر قــادر علــى دفــع املصروفــات هلــن، 
كمــا أن زوجتــه هتــدده بطلــب الطــالق وهــدم البيــت إذا مل يدخــل يف هــذا املشــروع للنصــب 

اإللكرتوين.
تعاطــف املشــاهدون مــع شــخصية »عهــد« يف مسلســل »خيانــة عهــد« حيــث ترتكــب 
اجلرائــم اإللكرتونيــة أو حتــرض علــى ارتكاهبــا انتقامــا ملقتــل ابنهــا مــن قبــل أقــرب النــاس هلــا و 

هــي أختهــا.
كما أن اهلاكر الطيب بطل مسلسل هذا املساء يتقبل خطيئة الفتاة الي حيبها يف هناية 
العمــل الدرامــي بعــد أن كان رافضــا هلــا وهــو موقــف نبيــل يدعــو للتعاطــف معــه خصوصــا 
عطفــه و حبــه الكبــر للطفلــة الــي كان ســببا يف مــوت والدهتــا نتيجــة إبالغــه لزوجهــا خبيانتــه 
هلــا و تكــون النتيجــة مقتلهــا علــى يــد زوجهــا، و كل هــذه الدعــوات للتعاطــف مــع مرتكــي 
اجلرائــم اإللكرتونيــة هــو يف غــر صــاحل حماربــة و مواجهــة هــذه اجلرائــم و مرتكبيهــا يف الواقــع.

جدول رقم )١٥( السمات الشكلية 
ملرتكب اجلرمية اإللكرتونية يف العمل الدرامي

السمات الشكلية ملرتكب اجلرمية اإللكرتونية يف 
العمل الدرامي

%ك

%620نعم

%2480ال

%30100اإلمجايل

مل تظهــر األعمــال الدراميــة املصريــة مســات شــكلية معينــة أو مميــزة ملرتكــي هــذه اجلرائــم 
و ذلــك بنســبة ٨٠٪ مــن تلــك األعمــال، و فقــط ظهــر اهلاكــر مبظهــر يشــبه مثيلــه يف 
األعمــال الدراميــة األمريكيــة يف بعــض األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة 
و بنســبة ٢٠٪ مثــل فيلــم »اهلــرم الرابــع« علــى ســبيل املثــال ، ورمبــا يعــود ذلــك إىل 
أن هــذا هــو الفيلــم الســينمائي الوحيــد يف عينــة هــذه الدراســة ومــدة الفيلــم أقصــر مــن 
املسلســل التليفزيــوين الــذي يفــرد مســاحة أكــر لعــرض الشــخصية الدراميــة و ميكــن 
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أن يعــود ذلــك أيضــا إىل أن صنــاع هــذا الفيلــم أرادوا أن يضفــوا علــى هــذه الشــخصية 
حتديــدا مســات البطولــة املطلقــة و الرجــل اخلــارق للعــادة.

اثلثا: ضحااي اجلرائم اإللكرتونية:

جدول رقم )١٦( ضحااي اجلرائم اإللكرتونية
%كضحااي اجلرائم اإللكرتونية

%310املؤسسات املالية واالقتصادية

%2790األشخاص الطبيعيون

00املؤسسات العسكرية

00أخرى تذكر

%30100اإلمجايل

توضح بياانت اجلدول السابق أن ٩٠٪ من ضحااي اجلرائم اإللكرتونية هم من األشخاص 
الطبيعيــن مقابــل ١٠٪ فقــط مــن املؤسســات املاليــة واالقتصاديــة كمــا حــدث يف فيلــم »اهلــرم 
الرابــع« حيــث كان بطلــه اهلاكــر يســتهدف مؤسســات ماليــة و بنــوك و شــركات مصريــة 
وعامليــة ورمبــا يرجــع ذلــك إىل أن اســتهداف مثــل هــذه املؤسســات والشــركات و النجــاح يف 
اخرتاقهــا أمــر أكثــر تعقيــدا مــن اخــرتاق حســاابت و بيــاانت و هواتــف و أجهــزة األشــخاص 

الطبيعيــن الــي رمبــا تكــون أقــل حتصينــا ضــد مثــل هــذه اهلجمــات اإللكرتونيــة.
ويف إطــار مقارنــة هــذه النتيجــة مبــا حيــدث يف الواقــع، فقــد كشــفت الدراســة اتفــاق بــن 
نتائــج مصــادر الدراســة امليدانيــة علــى ان األفــراد هــم أكثــر تضــررا مــن جرائــم اإلنرتنــت ، يليهــا 
الشــركات واملؤسســات )ســواء حكومية أم خاصة أم متعددة اجلنســيات( العاملة يف العديد 
مــن القطاعــات يف اجملتمــع املصــري ، حيــث أحدثــت الثقافــة الكونيــة تغــر يف منظومــه القيــم 
االجتماعيــة واالخالقيــة للمجتمعــات احملليــة، فانتشــرت بعــض القيــم الســلبية كالرغبــة يف 
االنتقــام والثــأر وتشــويه مسعــه االخريــن وعــدم احــرتام األخــر وخصوصيتــه ،كمــا أصبــح االفــراد 
يستغلون مهاراهتم التقنية يف إيذاء األخرين حى جملرد اختالفهم معه الرأي ، اي ان الفضاء 

االلكــرتوين أصبــح مســرحا الرتــكاب اجلرائــم االلكرتونية.)كامــل، ٢٠١٦(
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جدول رقم )١٧( نوع ضحااي اجلرائم اإللكرتونية
%كالنوع لضحااي اجلرمية اإللكرتونية

%1654ذكر

%1446أنثى

%30100اإلمجايل

ابالطــالع علــى بيــاانت اجلــدول الســابق نتبــن أن ضحــااي اجلرائــم اإللكرتونيــة مــن الرجــال 
يف األعمال الدرامية عينة هذه الدراسة التحليلية أكر من اإلانث بنسبة ٥٤٪ إىل ٤٦٪. 
ورمبــا يرجــع ذلــك إىل أن الدرامــا املصريــة تعتمــد ابلدرجــة األوىل علــى البطــوالت الرجاليــة أمــا 

النســاء فيأخــذن الــدور الثــاين يف تلــك األعمــال.

جدول رقم )١٨( مهن ضحااي اجلرائم اإللكرتونية
%كمهنة ضحية اجلرمية اإللكرتونية

%13.3مدرس أو أستاذ جامعي

%13.3حمامي 

%1240رجل أو سيدة أعمال

%413.3ربة منزل

%413.3طالب/طالبة

%723موظف/موظفة

%13.3إعامي

%30100اإلمجايل

ركــزت األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة علــى عــرض رجــال وســيدات 
األعمــال كضحــااي للجرائــم اإللكرتونيــة و ذلــك بنســبة ٤٠٪ رمبــا ألهنــم ميثلــون مطمعــا مــاداي 
للكثريــن و أيضــا ألن أعدادهــم و منافســيهم كثــرون، و يف املرتبــة الثانيــة جــاء املوظفــون و 
بنســبة ٢٣٪ مــن ضحــااي اجلرائــم اإللكرتونيــة يف األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة مثلمــا 
حــدث يف حلقــات »التســول الشــبكي« مــن مسلســل »نصيــي و قســمتك« حيــث أهنــم 
يســعون إىل حتســن دخوهلــم الضعيفــة، مث أتــت فئــة الطــالب و رابت البيــوت رمبــا ألن الفئــة 
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األوىل ليــس لديهــا النضــج الــكايف و اخلــرة احلياتيــة ممــا يســهل مــن خداعهــم و أيضــا رابت 
البيــوت الــاليت لديهــن وقــت فــراغ يقضيــه البعــض منهــن مــع األجهــزة التكنولوجيــة احلديثــة و 
يضعهــن كفريســة ســهلة ملرتكــي مثــل تلــك اجلرائــم، كمــا أن أحــد ضحــااي اجلرائــم اإللكرتونيــة 

كان إعالمــي فاســد.
 يف اجلزء الرابع من مسلسل »حكاايت بنات« كان الضحية هو أستاذ جامعي ضعيف 

الصلة جدا ابلتكنولوجيا احلديثة بل ويرفض التعامل معها.

جدول رقم )١٩( مدى دعوة قصة العمل الدرامي
إىل التعاطف مع ضحااي اجلرائم اإللكرتونية

قصة العمل الدرامي تدعو إىل التعاطف مع ضحااي اجلرائم 
اإللكرتونية

%ك

%325نعم

%975ال

%12100اإلمجايل

توضــح لنــا بينــات اجلــدول الســابق أن معظــم األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة 
التحليليــة ال تدعــو للتعاطــف مــع ضحــااي اجلرائــم اإللكرتونيــة و ذلــك بنســبة ٧٥٪، 
فمعظــم النســاء ضحــااي اجلرائــم اإللكرتونيــة يف هــذا مسلســل »هــذا املســاء« علــى ســبيل 
املثــال مــن النســاء فاســدات اخللــق اخلائنــات ألزواجهــن أو مــن تعتمــد علــى مصادقــة 
مــع  الوحيــدة قامــت بعمــل عالقــة  الريئــة  املــال، كمــا أن الضحيــة  مــن أجــل  الرجــال 
شــاب اعتقــادا منهــا أبنــه حيبهــا و ســيتزوجها وهــو أيضــا ســلوك غــر مقبــول اجتماعيــا. 
كمــا أنــه يف فيلــم »اهلــرم الرابــع« فــإن البطــل وهــو هاكــر كان يســرق مــن األغنيــاء الذيــن 
هــم مــن ذوي الثــروات الفاســدة مثــل جتــار الســالح واملخــدرات و صاحــب املستشــفى 
االســتثماري اجلشــع حيــث كان اهلاكــر بطــل الفيلــم يســرق مــن هــؤالء الفاســدين ليعطــي 

الفقــراء و احملتاجــن و املرضــى الذيــن ال يســتطيعون دفــع نفقــات عالجهــم.
أغلــب الضحــااي يف مسلســل »التســوق الشــبكي« كان دافعهــم الطمــع يف احلصــول علــى 
أموال كثرة جدا يف زمن قصر للغاية بدون أي جمهود مبذول للحصول على هذه األموال 

ولذلك ال يســتحقون التعاطف معهم.
وال ميكن أبي حال من األحوال التعاطف مع بطلة مسلسل ملا كنا صغرين ألهنا قتلت 
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والدهــا حــى ولــو كان عــن طريــق اخلطــأ، كمــا أهنــا هــذه املــرأة نفســها قتلــت صديقهــا الــذى 
اكتشــف أمرها.

جدول رقم )٢٠( أسباب عدم التعاطف مع ضحااي اجلرمية اإللكرتونية
%كأسباب عدم التعاطف مع ضحااي اجلرمية اإللكرتونية

%556السلوك السيء

%444الطمع

00أخرى تذكر

%9100اإلمجايل

يلخص اجلدول السابق أسباب عدم التعاطف مع ضحااي اجلرائم اإللكرتونية يف األعمال 
الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة فيمــا يلــي علــى التــوايل: الســلوك الســيء وذلــك بنســبة 
٥٦٪ حيــث يقــود الســلوك الســيء صاحبــة للوقــوع ضحيــة للجرميــة اإللكرتونيــة، مث أييت 

الطمــع يف املرتبــة الثانيــة بنســبة ٤٤٪. 

جدول رقم )٢١( سبب الوقوع ضحية للجرمية اإللكرتونية
%كسبب الوقوع كضحية للجرمية اإللكرتونية

%413اجلهل ابلتكنولوجيا

%517حسن الظن الزائد ابآلخرين

%2170اخلداع

00أخرى تذكر

%30100اإلمجايل

يعــرض لنــا اجلــدول الســابق أســباب الوقــوع كضحيــة للجرائــم اإللكرتونيــة كمــا تعرضهــا 
األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة وذلــك كمــا يلــي: اخلــداع حصــل علــى أعلــى 
نســبة و هــي ٧٠٪، تــاله حســن الظــن ابآلخريــن بنســبة ١٧٪، مث يف املرتبــة الثالثــة اجلهــل 

ابلتكنولوجيــا بنســبة ١٣٪.
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مناقشة النتائج واخلامتة:
أوال: اجلرمية اإللكرتونية ذاهتا

١- تنوعــت اجلرائــم اإللكرتونيــة الــي عرضــت هلــا األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة 
التحليلية، حيث احتلت جرمية االبتزاز املادي والعاطفي املركز األول، تلتها جرمية التجسس 
والتلصــص علــى اآلخريــن بنســبة، ويف املرتبــة الثالثــة أتــت جرميــة اخليانــة الزوجيــة عــر االنرتنــت 

يف املرتبــة الثالثــة.
٢-معظــم األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة ال توضــح أو تعــرض تفاصيــل 
علميــة دقيقــة لكيفيــة ارتــكاب اجلرائــم اإللكرتونيــة، و عــدد قليــل مــن تلــك األعمــال عرضــت 
تفاصيــل متعلقــة ابلتكنولوجيــا املســتخدمة يف ارتــكاب تلــك اجلرائــم مثلمــا حــدث يف فيلــم 
»اهلــرم الرابــع« حيــث كان هنــاك عــرض لبعــض التفاصيــل املتعلقــة ابلتكنولوجيــا احلديثــة يف 

عمليــة اهلاكنــج ألن البطــل كان دارســا هلــذه التكنولوجيــا و متخصصــا فيهــا.
ورمبــا ترجــع قلــة نســب عــرض التفاصيــل املتعلقــة ابلتكنولوجيــا يف الدرامــا املصريــة إىل أن 
هــذا اجملــال اليــزال جديــدا علــى كتــاب الدرامــا املصريــة وهــم ابألســاس غــر متخصصــن يف 
هــذا اجملــال، وأن علــى مــن خيتــار الكتابــة يف هــذا اجملــال أن يكــون إمــا متخصصــا أو يســتعن 

ابملتخصصــن فيــه.
٣-كانت اجلرمية اإللكرتونية هي احلبكة الرئيسية يف أقل من نصف م األعمال الدرامية 
عينــة هــذه الدراســة التحليليــة ،أمــا ابقــي األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة و 
خاصة احلديثة منها من إنتاج ٢٠٢٠ و بنسبة ٥٨٪ فكانت تتضمن عرضا لبعض اجلرائم 
اإللكرتونية ضمن أحداثها و لكنها ال متثل احلبكة الرئيسية يف العمل الدرامي، ورمبا يرجع 
ذلــك إىل قلــة املؤلفــن الدراميــن املتخصصــن أو الذيــن لديهــم درايــة كافيــة ابلتكنولوجيــا 
احلديثــة الــي تعتمــد عليهــا هــذه اجلرميــة و لكــن تلــك اجلرائــم أصبحــت جــزءا مــن واقعنــا ال 

ميكــن للكتــاب الدراميــن اغفاهلــا أو انــكار وجودهــا.
٤-األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة أظهــرت وجــود عقــوابت مرتتبــة علــى 
ارتــكاب اجلرائــم اإللكرتونيــة و رغــم أهنــا كانــت عقــوابت قاســية جــدا يف بعــض األحيــان إال 
أهنــا مل تكــن عقــوابت قانونيــة و لكنهــا متيــل أكثــر لكوهنــا عدالــة رابنيــة أو »عدالــة  الســماء« 
كما يطلق عليها، ومل تكن هناك أية عقوبة مرتتبة على ارتكاب جرمية إلكرتونية وذلك يف 

عــدد مــن األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة.
٥- العقــوابت الــي ترتبــت علــى ارتــكاب جرائــم إلكرتونيــة يف األعمــال الدراميــة عينــة 
هــذه الدراســة التحليليــة متثلــت يف نبــذ اجملتمــع هلــذا اجملــرم، و يف املرتبــة الثانيــة شــاهدان انتقــام 
الضحية يف العديد من األعمال الدرامية عينة هذه الدراســة التحليلية ،و فقط يف حلقات 
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»التســول الشــبكي« مــن مسلســل »نصيــي و قســمتك« وجــدان احلبــس ينتظــر البطــل و 
البطلــة اللذيــن قامــا ابلنصــب اإللكــرتوين علــى جمموعــة مــن النــاس أومهوهــم أبهنــم يســجنون 

املاليــن مــن اشــرتاكهم يف مشــاريع للتســويق الشــبكي.
٦-فقط أبرزت األعمال الدرامية عينة هذه الدراســة التحليلية يف نســبة قليلة منها وجود 
تشــريعات وقوانــن تعاقــب مــن يرتكــب أيــة جرميــة إلكرتونيــة و لكــن يف النســبة األكرمــن 
األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة مل تكــن هنــاك آيــة إشــارة لوجــود مثــل هــذه 
القوانــن و التشــريعات ممــا جيعــل املشــاهد يشــعر أبن مرتكــب هــذه اجلرميــة يف مأمــن مــن 

العقوبــة و أن الضحيــة ال حــول لــه و ال قــوة.

اثنيا: شخصية مرتكب اجلرمية
١- معظــم مرتكــي اجلرائــم اإللكرتونيــة يف األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة 

هــم مــن الذكــور، أمــا اإلانث كمرتكبــن هلــذه النوعيــة مــن اجلرائــم فنســبتهم أقــل كثــرا.
٢- احلصــول علــى املــال كان هــو الدافــع األول الرتــكاب اجلرائــم اإللكرتونيــة يف األعمــال 
الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة ، يليــه و بنســبة متقاربــة جــدا الدافــع املتعلــق ابحنــراف 
الشــخصية و أنــه إنســان أو إنســانة غــر ســوي نفســيا، و بنفــس النســبة أييت الدافــع املتعلــق 
ابالنتقــام و هــو دافــع نفســي أيضــا كمــا رأينــا يف العديــد مــن األعمــال الدراميــة عينــة هــذه 

الدراســة التحليليــة.
٣- غالبيــة مــن قــام ابرتــكاب اجلرائــم اإللكرتونيــة يف األعمــال الدراميــة كانــوا يلعبــون دور 
البطولة يف األعمال الدرامية عينة هذه الدراسة التحليلية، وأن النسبة األقل من هؤالء كانوا 
مــن ممثلــي األدوار الثانيــة أو الثانويــة. ورمبــا يرجــع ذلــك إىل أن مــا يقــرب مــن نصــف عينــة 
األعمال الدرامية عينة هذه الدراسة كانت احلبكة الرئيسية فيها هي اجلرمية اإللكرتونية كان 

يف العمــل الدرامــي الواحــد أكثــر مــن جرميــة يرتكبهــا جمرمــون خمتلفــون.
٤- توضح لنا نتائج هذه الدراسة أن هناك دعوة للتعاطف مع مرتكب اجلرمية اإللكرتونية 
يف العدد األكر من األعمال الدرامية عينة هذه الدراسة التحليلية وبنسبة تزيد عن نصف 
اجلرائــم املرتكبــة يف تلــك األعمــال، أمــا مــرر هــذا التعاطــف يف مسلســل »هــذا املســاء« علــى 
ســبيل املثــال فرجــع إىل أن اهلاكــر يتــوب يف النهايــة وينــدم علــى مــا فعلــه ويســرد اتريــخ حياتــه 

وحرمانه العاطفي من العائلة واحلب والسند.
مرر آخر للتعاطف مع النصاب اإللكرتوين يف حلقات »التسول الشبكي« أنه موظف 
حكومــي بســيط ال يكفــي مرتبــه احتياجــات بيتــه ومصروفــات مــدارس بناتــه الــاليت يعاقــن 
بــال ذنــب أو جريــرة يف املدرســة ســوى أن والدهــم غــر قــادر علــى دفــع املصروفــات هلــن، 
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كمــا أن زوجتــه هتــدده بطلــب الطــالق وهــدم البيــت إذا مل يدخــل يف هــذا املشــروع للنصــب 
اإللكــرتوين.

٥-مل تظهر األعمال الدرامية املصرية مسات شكلية معينة أو مميزة ملرتكي هذه اجلرائم و 
ذلــك بنســبة كبــرة مــن تلــك األعمــال، و فقــط ظهــر اهلاكــر مبظهــر يشــبه مثيلــه يف األعمــال 
الدراميــة األمريكيــة يف بعــض األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة مثــل فيلــم »اهلــرم 
الرابــع« علــى ســبيل املثــال، و رمبــا يعــود ذلــك إىل أن هــذا هــو الفيلــم الســينمائي الوحيــد يف 
عينــة هــذه الدراســة و مــدة الفيلــم أقصــر مــن املسلســل التليفزيــوين الــذي يفــرد مســاحة أكــر 
لعــرض الشــخصية الدراميــة و ميكــن أن يعــود ذلــك أيضــا إىل أن صنــاع هــذا الفيلــم أرادوا أن 

يضفــوا علــى هــذه الشــخصية حتديــدا مســات البطولــة املطلقــة و الرجــل اخلــارق للعــادة.

اثلثا: ضحااي اجلرائم اإللكرتونية
١-غالبيــة ضحــااي اجلرائــم اإللكرتونيــة يف األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة هــم مــن 
األشــخاص الطبيعيــن مقابــل نســبة ضئيلــة جــدا مــن املؤسســات املاليــة واالقتصاديــة ورمبــا 
يرجــع ذلــك إىل أن اســتهداف مثــل هــذه املؤسســات والشــركات والنجــاح يف اخرتاقهــا أمــر 
أكثر تعقيدا من اخرتاق حساابت وبياانت وهواتف وأجهزة األشخاص الطبيعين الي رمبا 

تكــون أقــل حتصينــا ضــد مثــل هــذه اهلجمــات اإللكرتونيــة.
٢- ضحــااي اجلرائــم اإللكرتونيــة يف األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة هــم مــن الرجــال 
بنســبة تزيــد قليــال عــن اإلانث و رمبــا يرجــع ذلــك إىل أن  الدرامــا املصريــة تعتمــد ابلدرجــة 

األوىل علــى البطــوالت الرجاليــة أمــا النســاء فيأخــذن الــدور الثــاين يف تلــك األعمــال.
٣-ركــزت األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة علــى عــرض رجــال وســيدات 
األعمــال كضحــااي للجرائــم اإللكرتونيــة و ذلــك بنســبة كبــرة و يف املرتبــة األوىل رمبــا ألهنــم 
ميثلون مطمعا ماداي للكثرين و أيضا ألن أعدادهم و منافسيهم كثرون، و يف املرتبة الثانية 
جــاء املوظفــون كضحــااي للجرائــم اإللكرتونيــة يف األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة حيــث 
أهنــم يســعون إىل حتســن دخوهلــم الضعيفــة، مث أتــت فئــة الطــالب و رابت البيــوت رمبــا ألن 
الفئــة األوىل ليــس لديهــا النضــج الــكايف و اخلــرة احلياتيــة ممــا يســهل مــن خداعهــم و أيضــا 
رابت البيــوت الــاليت لديهــن وقــت فــراغ يقضيــه البعــض منهــن مــع األجهــزة التكنولوجيــة 

احلديثــة و يضعهــن كفريســة ســهلة ملرتكــي مثــل تلــك اجلرائــم. 
٤-معظــم األعمــال الدراميــة عينــة هــذه الدراســة التحليليــة ال تدعــو للتعاطــف مــع ضحــااي 
اجلرائــم اإللكرتونيــة وذلــك بنســبة كبــرة، فمعظــم النســاء ضحــااي اجلرائــم اإللكرتونيــة يف هــذا 
مسلســل »هــذا املســاء« علــى ســبيل املثــال مــن النســاء فاســدات اخللــق اخلائنــات ألزواجهــن 
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أو من تعتمد على مصادقة الرجال من أجل املال، كما أن الضحية الريئة الوحيدة قامت 
بعمــل عالقــة مــع شــاب اعتقــادا منهــا أبنــه حيبهــا وســيتزوجها وهــو أيضــا ســلوك غــر مقبــول 
اجتماعيــا. كمــا أنــه يف فيلــم »اهلــرم الرابــع« فــإن البطــل وهــو هاكــر كان يســرق مــن األغنيــاء 

الذيــن هــم مــن ذوي الثــروات الفاســدة مثــل جتــار الســالح واملخــدرات 
وصاحب املستشفى االستثماري اجلشع حيث كان اهلاكر بطل الفيلم يسرق من هؤالء 

الفاسدين ليعطي الفقراء واحملتاجن واملرضى الذين ال يستطيعون دفع نفقات عالجهم.
أغلــب الضحــااي يف مسلســل »التســوق الشــبكي« كان دافعهــم الطمــع يف احلصــول علــى 
أموال كثرة جدا يف زمن قصر للغاية بدون أي جمهود مبذول للحصول على هذه األموال 

ولذلك ال يستحقون التعاطف معهم. 
٥-ترجــع أســباب الوقــوع كضحيــة للجرائــم اإللكرتونيــة كمــا تعرضهــا األعمــال الدراميــة 
عينــة هــذه الدراســة التحليليــة إىل اخلــداع والــذي جــاء يف املرتبــة األوىل، تــاله حســن الظــن 

ابآلخريــن، مث يف املرتبــة الثالثــة اجلهــل ابلتكنولوجيــا.

مقرتحات الدراسة:
   دعــوة القائمــن علــى الدرامــا املصريــة و العربيــة إىل ضــرورة إنتــاج أعمــال دراميــة تعتمــد 
حبكتها الرئيســية على التوعية خبطورة اجلرائم اإللكرتونية و النتائج اجملتمعية الســلبية املرتتبة 
عليها و أيضا توعية املشاهدين ابجلوانب التكنولوجية حى ال يقعوا فريسة لتلك اجلرائم و 
االســتعانة ابملتخصصــن يف تكنولوجيــا املعلومــات عنــد كتابــة مثــل تلــك األعمــال الدراميــة.

دراسة مستقبلية مقرتحة: 
مقارنة اجلرائم اإللكرتونية يف الدراما املصرية بنظرهتا يف الدراما األمريكية.
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