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 اإلهذاء

 

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  –إٌٝ أفؼً اٌخٍك ٚاٌّشع١ٍٓ إٌٝ اٌّؼٍُ األٚي ع١ذٔب ِذّذ 

 ٚعٍُ، 

 ِذسع١ٕب األفبػً".اٌطش٠ك "ٚإٌٝ إٌّبساد اٌزٟ رؼئ ٌٕب 

 ٚإٌٝ اٌشّؼز١ٓ اٌٍز١ٓ أػبءرب ؽش٠ك د١برٟ ثبٌؼٍُ ٚإٌٛس: 

 "أثٟ، اٌغ١ذ اٌفبػً "ع١ٍّبْ اٌز١ّّٟ"

 ٌّشث١خ اٌفبػٍخ " ػجٍخ اٌز١ّّٟ"، اٚأِٟ

 أعأٌٗ عجذبٔٗ أْ ٠ّذّ٘ب ثطٛي اٌؼّش، ٚدغٓ اٌؼًّ.  

 " دسثٟ " ؽالي ِشلخ إٌٝ صٚجٟ ٚسف١ك 

 ٚص٠ذ ٚػجذ اٌشدّٓ ص٠ٕخإٌٝ أثٕبئٟ ٚأص٘بس د١برٟ " 

 طذ٠مبرٟ ٚص١ِالرٟ اٌغب١ٌبد ػٍٝ لٍجٟإٌٝ ج١ّغ 

 ٌظبً ٌٛجٙٗ اٌىش٠ُ. إ١ٌُٙ ج١ّؼبً أ٘ذٞ ٘زا اٌجٙذ اٌّزٛاػغ، ٚأْ ٠ىْٛ خب

                                                                                         

 اٌجبدضخ                                                                                  

 ع١ٍّبْ اٌز١ّّٟ ػبءد                                                                              
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 وعرفانشكر 
 

الحمد هلل رّب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف، سيدنا محمد صمى اهلل عميو 
 كسمـ، كبعد:

 

 أكالن كأخيرنا عمى إعانتو لي في إكماؿ ىذا الجيد المتكاضع. كلم اا كاف: نمف ال يشكر الشكر هلل   
الناس ال يشكر اهللن، فإنو ال بد مف القكؿ إنو قد تفّضؿ عمّي كثيركف بالمساعدة كالعكف، كأكدُّ أف أتقّدـ 

 ليـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف. كأخّص بالذكر:

كالذم تفّضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، فبفضؿ اهلل عز  ،حنبيو صالأستاذم الفاضؿ الدكتكر/ 
ـّ إنجاز ىذه الرسالة، فمو مني كؿ  كجؿ، ثـ بجيده المتكاصؿ، كتكجيياتو السديدة، كرحابة صدره، ت

 الشكر كالتقدير.

 

 ؛ لتفّضميما بقبكؿ مناقشةسامر نجـ الديف ، كالدكتكر / فادم ربايعو األستاذيف الفاضميف: الدكتكر / 
 رسالتي.

 

الذيف شجعكني ككقفكا إلى  كما أتقّدـ بالشكؿ الجزيؿ لكؿ مف ساعدني مف األصدقاء كاإلخكاف،   
 جانبي.

كختامنا، فإف ا ما كاف في ىذه الرسالة مف صكاب كسداد فبتكفيؽ مف اهلل عز كجؿ، كما كاف فييا مف    
 خطأ أك نقص أك نسياف فمني كمف الشيطاف.

 

 ة اهلل كبركاتوكالسبلـ عميكـ كرحم

 الباحثة

التميميسميماف دعاء   
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 الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى جريمة االبتزاز اإللكتركني في القانكف الفمسطيني دراسة 

 مقارنة مع كؿ مف القانكف المصرم كالقانكف األردني.
 

ائـ المعمكماتية كأكثرىا تعقيدان، كبينت الدراسة أّف جريمة االبتزاز اإللكتركني تعتبر مف أخطر الجر    
كذلؾ بسبب كجكد العديد مف التجاكزات التي تعدت عمى خصكصيات الغير دكف كجو حؽ، كما أّف 
ىذه الجرائـ تختمؼ مف دكلة إلى أخرل حسب البيئة التي نشأت بيا ىذه الجرائـ، حيث قارنت الدراسة 

نكف األردني في تعاطيو مَع مثؿ ىذه الجرائـ، بيف كؿ مف القانكف الفمسطيني كالقانكف المصرم كالقا
مما كاف لو أفضؿ األثر في إثراء الدراسة، كما أّف ىذه الجرائـ يصعب الكشؼ عنيا كتعقبيا، خاصةن 
أنيا ليس ليا أثر مادم مف جية، َكْضُع الخبرة لدل ذكم التحقيؽ القضائي مف جية، َكْضُعؼ التعاكف 

 ف جية أخرل.الدكلي في مكافحة ىذه الجريمة م
 

كقد تـ تقسيـ الدراسة إلى فصميف إضافة إلى فصٍؿ تمييدّم تطر اؽ إلى اإلطار العاـ لمدراسة،    
كخاتمة لمدراسة؛ حيث تطرؽ الفصؿ األكؿ إلى  دراسة ماىية جرائـ االبتزاز اإللكتركني، حيث بي اف 

كأركانيا كأنكاعيا كدكافعيا، كذلؾ المبحُث األكؿ مكضكع جرائـ االبتزاز اإللكتركني مف خبلؿ مفيكميا 
حتى يتـ الكشؼ عف ىذه الجريمة قبؿ تطبيقيا عمى القانكف الفمسطيني كعمى كبلن مف القانكنيف 
المصرم كاألردني، أما المبحث الثاني فقد كض اح طرؽ التحقيؽ كاإلثبات في جرائـ االبتزاز اإللكتركني 

الفصؿ الثاني فقد أبرز مكضكع جريمة االبتزاز  كآثارىا عمى الفرد كعمى المجتمع بأكممو، أما
اإللكتركني في القانكف الفمسطيني )دراسة مقارنة مع القانكنيف المصرم كاألردني(، حيث كضح 

جريمة االبتزاز اإللكتركني في القانكف الفمسطيني )عقكبتيا كصعكبات الكشؼ عنيا( مف  المبحث األكؿ
ألراضي الفمسطينية، ثـ التطرؽ إلى عقكباتيا كما بينيا المشرع خبلؿ دراسة الجريمة كخمفية عامة في ا

الفمسطيني، كالصعكبات التي تكاجو السمطات في الكشؼ عنيا، أما المبحث الثاني فقد ناقش جريمة 
االبتزاز اإللكتركني في القانكنيف المصرم كاألردني، كذلؾ مف خبلؿ دراسة جريمة االبتزاز في كؿ مف 

ا في القانكف األردني كعقكبتيا، كما تـ تكضيح أكجو الشبو القانكف المصرم ك  العقكبة المقررة ليا، كأيضن
كاالختبلؼ بيف عقكبة جريمة االبتزاز اإللكتركني في كؿ مف القانكف الفمسطيني كالقانكنيف المصرم 

 كاألردني.
 

اسة، حيث تحتمؿ كقد استخدمت الباحثة في دراستيا عدة مناىج كنظريات لمكصكؿ إلى مشكمة الدر    
الدراسة مناىج كنظريات عدة مثؿ: المنيج الكصفي االستقرائي الذم يقكـ عمى أساس تحديد خصائص 



 د 

 

المشكمة ككصؼ طبيعتيا كأسبابيا، كمف ثـ تحميميا لمعالجة المسؤكلية الجنائية عف جرائـ االبتزاز 
ا المنيج المقارف مف اإللكتركني في كؿ مف النظاـ الفمسطيني كالمصرم كاألردني. كما استخ دمت أيضن

خبلؿ المقارنة بيف بعض األنظمة كالقكانيف التي تتابع ىذا النكع مف الجرائـ، كمعرفة حدكد ىذه الجرائـ 
باستخداـ المنيج التحميمي كبعض المصادر كالمراجع األصيمة لدل كؿ نظاـ مف ىذه األنظمة. كذلؾ 

 لمحصكؿ عمى المعمكمات، كالنتائج المطمكبة.
 
خمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا: أف جرائـ االبتزاز اإللكتركني تعتبر مف أخطر الجرائـ التي ك 

ا القت قكانيف الجرائـ اإللكتركنية في فمسطيف كمصر  تدمر منظكمة القيـ كاألخبلؽ لدل المجتمع، أيضن
في ىذه الدكؿ كاف قد كاألردف انتقادات حادة بحجة أنيا تمس حرية الرأم كالتعبير، خاصة كأف المشّرع 

ا ىناؾ مشكبلت عديدة تكاجو أجيزة الدكلة في إثبات ىذه  تصدل بكؿ قكة لمرتكبي ىذه الجرائـ. أيضن
الجريمة العتبارات عديدة، كأخيرنا يمكف القكؿ إف الجيكد الدكلية لمكافحة جريمة االبتزاز اإللكتركنية لـ 

برة كعدـ كجكد معرفة لمكاجية مثؿ ىذه تكف عمى المستكل المطمكب منيا، خاصة في ظؿ قمة خ
 الجرائـ بالصكرة السميمة التي يمكنيا أف تحد منيا.

 
كما أكصت الباحثة بعدة تكصيات منيا: ضركرة قياـ المشّرع العربي بصكرة عامة كالفمسطيني 
كالمصرم كاألردني بصكرة خاصة بكضع نصكص قانكنية خاصة بجريمة االبتزاز اإللكتركني ككنيا 

الجرائـ الخطيرة التي لـ ينتبو ليا الكثير مف المشرعيف إال بعبارات عابرة فقط. كما أكصت المشرع مف 
الفمسطيني كاألردني كالمصرم بكضع بعض الجرائـ التي لـ ينص عمييا ضمف قكانيف الجرائـ لدييـ 

كغير ذلؾ مف  كالمضايقات كالتحرش في نطاؽ المكاقع اإللكتركنية كالمبلحقة اإللكتركنية كالتشيير
األفعاؿ التي لـ ينص عمييا أم قانكف لمجرائـ اإللكتركنية لدييـ. كأخيرنا أكصت الباحثة بضركرة تدريب 

 المحققيف القضائييف كالنيابة العامة عمى طرؽ اإلثبات كجمع األدلة كالتعامؿ مع الجرائـ اإللكتركنية.
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The Crime of Cyber Extortion 

"  Comparative Study" 

Prepared by : Doaa Suliman Abd Alqader Altamimi 

Supervised by: Dr.Nabih Saleh 

 

Abstract 

This study aimed to spot the light on the electronic blackmail crime in the Palestinian law 

compared to both of Egyptian and Jordan law. 

The study indicated that the electronic blackmail is among the most dangerous and 

complicated information crimes because of many abuses which has unduly exceeded the 

other privacy. These crimes differ from state to another based on the environment where 

they have arose. The study compared between the three laws (Palestinian , Egyptian and 

Jordan) in their dealing with these crimes . The thing that has enriched the study. As well 

as, these crimes can't be detected and tracked down easily as it doesn't have any material 

effect, the judicial investigators are inexperience, and the international cooperation doesn’t 

strong enough to fight this crime.  The study has been divided into two chapters in addition 

to the introductory chapter which addressed the theoretical background and the study 

conclusion;   

The first chapter studied the nature of electronic blackmail crimes as the first subsection 

addressed the concept, elements, kinds, and motivations of the electronic crimes in order to 

discover this crime before applying it on the Palestinian, Egyptian and Jordan laws. While 

the second subsection showed the evidence and investigation ways of the electronic 

blackmail crimes and its effects on the individual and the society as a whole.  



 ٚ 

 

As for the second chapter, it showed the topic of electronic blackmail in the Palestinian law 

(a comparative study with the Egyptian and Jordan law) in which the first subsection 

clarified the crime of electronic blackmail in the Palestinian law ( its penalty and 

difficulties to detect it) through studying the crime with a general background in the 

Palestinian law and then addressing its penalty as the Palestinian legislator clarified and the 

difficulties which authorities face to detect it.  The second subsection discussed the 

electronic blackmail in both Jordan and Egyptian laws by studying the crime of each law 

and the prescribed penalty for it. As well as, the similarities and differences between the 

penalty in the Palestinian law and the penalty in the Jordan and Egyptian law were 

clarified.  

The researcher used many approaches and theories to get the study problem such as the 

objective descriptive approach which bases on problem characterization, its nature 

description, and its reasons. Then, analyzing it to address the criminal responsibility of the 

electronic blackmail in each of Palestinian, Jordan and Egyptian system. The researcher 

used also the comparative approach through the comparison between the systems and  laws 

which follow this kind of crimes. The analytical approach is used to know the crimes limits 

at every system of these systems, some of resources and references to get information and 

the needed results.                                                  

The study results revealed that the electronic blackmail crimes is one of the most 

dangerous crimes that ruin the value and ethics system of society. The Palestinian 

electronic laws faced great criticisms claiming that it affects the freedom of opinion and 

expression but the legislator addressed forcefully these criticisms. In addition, the state 

organs face problems of proof this crime due to several considerations. Finally, it can be 

said that the international efforts to combat the electronic blackmail crimes were not at the 
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required level particularly in the presence of inexperience and lack of knowledge to face 

these crimes in the right-way that limits its happening.  
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 المقدمة

 

 

 
 

شيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف ثكرة تكنكلكجية ىائمة في مجاؿ التقنية كاالتصاالت 
ل الرسمي المستك كؿ مف حيث بات العالـ يعتمد عمى التكنكلكجيا بصكرة كبيرة عمى  ،كالصناعات
كأصبح  ،خاصة في مجاؿ تخزيف المعمكمات كتبادليا بيف الحككمات كاألفراد كالشركات ،كالشخصي

إال أف ىذه التقنيات شأنيا كشأف أم  ،قياس مدل تقدـ أم دكلة بمدل تطكر التقنيات التي تمتمكيا
ارجيف عف القانكف كقد يستخدـ ككسيمة ىدـ ال كسيمة بناء مف قبؿ الخ ،منتج آخر لو آثاره السمبية

كاألنظمة مف ضعفاء النفكس كالعابثيف لتحقيؽ مآربيـ المشبكىة؛ حيث ساعدىـ عمى ذلؾ صعكبة 
كالتي  ،كفي مقدمة ىذه الجرائـ جرائـ االبتزاز اإللكتركني ،التكصؿ لمرتكبي ىذا النكع مف الجرائـ

 .(1)انتشرت بصكرة كبيرة في اآلكنة األخيرة في كثير مف دكؿ العالـ
 

لقد صاحب ثكرة التطكر التكنكلكجي في مجاؿ األجيزة اإللكتركنية المختمفة مف أجيزة التصكير    
كقد ظير  العالمية،كما صاحبيا مف انتشار كاسع في المتاجر كاألسكاؽ  أشكاليا،كاالتصاالت بكافة 

كمف ثـ استخداميا  ا،منيكاالستفادة  اقتنائيا،بمكازاة ذلؾ الرغبة الشديدة مف كافة طبقات المجتمع في 
 .(2) كاليبلؾفكانت سبيبلن لمعقاب  حدكد،دكف مراعاة لحرمة أك  كسمبيات،بكؿ ما فييا مف إيجابيات 

 
يعد االبتزاز اإللكتركني في أغمب القكانيف لدكؿ العالـ أحد أشكاؿ الجريمة اإللكتركنية التي أرقت 

اكزات التي تعدت عمى خصكصياتيـ كذلؾ بسبب كجكد العديد مف التج ،مستخدمي التكنكلكجيا
 ،إلى جانب صكرىـ كما يتعمؽ بحياتيـ الخاصة كأدت إلى فضحيـ عمى المؤل ،كبياناتيـ الشخصية

ِلَظفٍّ البعض  ،حيث تطكرت ىذه الجرائـ حتى كادت تظير بصكرة كبيرة أكثر مف كقكعيا عمى األرض
بالرغـ مف التحذيرات المستمرة مف الكقكع  ،دكلةكبالتالي ىك بعيد عف رقابة ال ،أنو ال رقابة كال متابعة

                                                           

سامي مرزكؽ المطيرم، المسؤكلية الجنائية عف االبتزاز اإللكتركني في النظاـ السعكدم )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير غير (1)
 .4: ص2015منشكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، 

، نكرة بنت عبد اهلل المطمؽ، ابتزاز الفتيات: أحكامو كعقكبتو في الفقو اإلسبلمي، كمية الشريعة، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية (2)
 .1د.ت: ص
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كبالتالي فإف ا الكثير ال يزاؿ ضحية لمخاطر اجتماعية كأخبلقية كبيرة يتسبب بيا  ،في مثؿ ىذه الجرائـ
 .(3)أفراد متمرسكف في النصب كاالحتياؿ

 
ي المجاؿ أما الحالة الفمسطينية فإف فمسطيف ظمت لسنكات عديدة تعاني مف إشكاليات قانكنية ف

كبيف قدـ ىذه  ،الجنائي تقكـ عمى ازدكاجية قكانيف العقكبات المطبقة بيف شطر الكطف مف ناحية
كمبلحقتيا في فمسطيف يعتبر حالة مختمفة  اإللكتركنيةكما أف كاقع الجرائـ  ،القكانيف مف ناحية أخرل

ؿ اإلسرائيمي الذم كذلؾ بسبب كقكع دكلة فمسطيف تحت االحتبل ،عف مثيبلتيا في الدكؿ األخرل
ما يعطي شكبلن خاصان عند  ،لفمسطيف سيطرة تامة اإللكتركنييسيطر عمى األرض كالسماء كالفضاء 

 .(4) الجرائـمبلحقة ىذه 
أىمية كخطكرة ىذا النكع مف الجرائـ كالتي لـ يتـ التطرؽ إليو بصكرة شاممة  ةالباحث تكقد كجد   

ينتج عف ىذا النكع مف الجرائـ خمؿ اجتماعي كبير كارتفاع  كما ،كمحددة مف خبلؿ الدراسات األخرل
كىي  ،معدؿ الجريمة داخؿ المجتمعات العربية خاصة المجتمع الفمسطيني كاألردني كالمصرم

حيث سيتـ دراسة جرائـ االبتزاز اإللكتركني في  ،مجتمعات محافظة لـ تعرؼ مثؿ ىذه الجرائـ قبؿ ذلؾ
 تية بمقارنة بيف عدة أنظمة مثؿ الفمسطيني كاألردني كالمصرم.نظاـ مكافحة الجرائـ المعمكما

 
 :أىمية الدراسة

خاصة في ظؿ قياـ السمطات  ،تتضح أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ النتائج التي يمكف أف تتكصؿ إلييا
المكضكع مف  ىذا كذلؾ نظران لما يمثمو ،بجيكد كبيرة في العديد مف المجتمعات لمحد مف ىذه الجرائـ

كما تنبع أىمية ىذه الدراسة مف  ،ىمية بالغة ىي ما دفعت الباحثة الختياره كمكضكع لمدراسة الحاليةأ
إمكانية قياميا بتنبيو األفراد المستخدميف ليذه التقنيات لممخاطر السمبية في استخداـ تمؾ  خبلؿ

كبالتالي سيككنكف  ،الشخصية كالكصكؿ لمعمكماتيـكأخذ الحيطة كالحذر مف اختراؽ أجيزتيـ  ،األجيزة
في كاجية االبتزاز. كما أف أىمية ىذه الدراسة تتضح مف خبلؿ قياميا بالمقارنة بيف عدة قكانيف إلبراز 

كىذه  ،ىذا النكع مف الجرائـ التي يمكف أف تعمؿ عمى التعاكف بيف الدكؿ لمحد مف ىذه الجرائـ
كما يمكف  ،ثؿ ىذه المكاضيع بصكرة رئيسةمبالبحث في المكاضيع ىي نادرة كلـ يسبؽ لمباحثيف القياـ 

 الستخداـ كالسمبيات اإليجابياتإلثارة ىذه المكضكعات أف تنبو الشركات كالدكؿ كأجيزة الدكلة لمعرفة 
                                                           

 ، لمتفاصيؿ:4/7/2016ىنادم كرسكع، االبتزاز اإللكتركني بيف الكاقع كالشرع كالقانكف، مكقع الشرطة الفمسطينية، (3)
http://www.police.ps/ar/include/plugins/news/news.php?action=s&id=7969 

لكطنية كالدكلية، بحث مقدـ إلى ( عبد الفتاح ربعي، كمحمد فياد الشبللدة، الجرائـ االلكتركنية في دكلة فمسطيف المحتمة في ضكء التشريعات ا(4
: 2015نيساف  15، 7/5/2015-5المؤتمر العممي الحادم عشر لكمية القانكف في جامعة جرش حكؿ الجرائـ االلكتركنية، كالذم عقد مف 

 7-6ص

http://www.police.ps/ar/include/plugins/news/news.php?action=s&id=7969
http://www.police.ps/ar/include/plugins/news/news.php?action=s&id=7969
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 مف الكثير حدكد كتخطت تعدت التي الجرائـ بيذه الخاصة السمات كمعرفة الحديثة التقنيات ىذه
 .الدكؿ

إلقاء الضكء عمى المسئكلية الجنائية عمى جرائـ االبتزاز  كما تبرز أىمية الدراسة مف خبلؿ
كالتي انتشرت بصكرة لـ يسبؽ ليا مثيؿ في اآلكنة األخرة في العديد مف الدكؿ. كذلؾ  ،االلكتركني

مما  ،إبراز خطكرة ىذه الجريمة التي ظيرت نتيجة العكلمة كما صاحبيا مف انفجار عممي كتقني ىائؿ
ذا المكضكع. كأخيران فإف ىذا النكع مف الدراسات يمكف أف يعكد بالفائدة عمى دفع الباحثة الختيار ى

ثراء المكتبة العربية  ،كالباحثيف في ىذا المجاؿ مف ناحية ثانية ،العامميف بالحقؿ القضائي مف ناحية كا 
 مف ناحية ثالثة.

  الدراسات السابقة:
لية الجنائية عف االبتزاز اإللكتركني في (، كىي بعنكاف نالمسؤك 2015دراسة المطيرم، سامي مرزكؽ )

النظاـ السعكدم )دراسة مقارنة(ن، كىي رسالة ماجستير غير منشكرة مف جامعة نايؼ العربية لمعمـك 
األمنية، الرياض، كتتككف الدراسة مف مقدمة إضافة إلى أربعة فصكؿ، تحدث الباحث في الفصؿ 

حيث ماىيتو كخصائصو. أما الفصؿ الثاني فتطرؽ إلى  األكؿ عف ماىية جرائـ االبتزاز اإللكتركني مف
اإلثبات كالتحقيؽ في جرائـ االبتزاز اإللكتركني، كأبرز الفصؿ الثالث العقكبات المترتبة عمى االبتزاز 
اإللكتركني في النظاـ السعكدم كالمصرم، كقد تكصؿ الباحث في الفصؿ الرابع إلى عدة نتائج 

 كتكصيات ىامة.
 

(، كىي بعنكاف ندكر ىيئة األمر بالمعركؼ كالنيي عف 2011م، ىشاـ بف عبد العزيز )دراسة الحميد
المنكر في الحد مف جرائـ االبتزاز ضد الفتيات في المممكة العربية السعكديةن، كىي رسالة ماجستير 
غير منشكرة مف جامعة نايؼ بف عبد العزيز لمعمكـ األمنة، الرياض، كتككنت الدراسة مف مقدمة 

ربعة فصكؿ، تناكؿ الفصؿ األكؿ الخمفية النظرية لمدراسة، أما الفصؿ الثاني فقد تطرؽ إلى كأ
اإلجراءات المنيجية لمدراسة، كبحث الفصؿ الثالث في عرض النتائج التي قامت بيا الدراسة، 

 كاستعرض الفصؿ الرابع نتائج الدراسة كتكصياتيا.
 

نكاف ناألحكاـ الخاصة بجريمة االبتزاز المقررة في نظاـ دراسة المطيرم، طارؽ بف عبد الرزاؽ، كىي بع
مكافحة جرائـ المعمكماتية السعكدم ندراسة مقارنةن، كىي رسالة ماجستير مف جامعة اإلماـ محمد بف 
سعكد اإلسبلمية، السعكدية، كتككنت الدراسة مف فصؿ تمييدم كثبلثة فصكؿ إضافة إلى خاتمة، 

مة االبتزاز أركانيا كأنكاعيا، كبيف الفصؿ الثاني آثار جريمة حيث تطرؽ الفصؿ األكؿ إلى جري
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االبتزاز، أما الفصؿ الثالث فقد استعرض عقكبة جريمة االبتزاز، ثـ انتيت الدراسة بخاتمة كنتائج 
 كتكصيات. 

 
(، كىي بعنكاف نظاىرة االبتزاز في المجتمع السعكدم مف 2011دراسة الشمراني، محمد بف عمي )

لعامميف في الضبط الجنائين، كىي دراسة ماجستير غير منشكرة مف جامعة نايؼ لمعمـك كجية نظر ا
األمنية، حيث أجريت الدراسة عمى عدد مف الضباط العامميف بشرطة منطقة الرياض، كتكصمت 

 الدراسة لعدد ىاـ مف النتائج كالتكصيات.
 

 :التعميق عمى الدراسات السابقة

ىذه الدراسة مف خبلؿ الحديث عف ماىية مفيكـ االبتزاز كشرح  تتفؽ أغمب ىذه الدراسات مع   
 أركانو كصكره كطرؽ الحد منو، إضافة إلى إبراز دكر الدكلة في محاربة ىذا النكع مف الجرائـ.

مف حيث إف دراستي تطرقت لجرائـ االبتزاز اإللكتركني  ىذه الدراسةأما ىذه الدراسات فتختمؼ عف    
كمقارنتو بالقانكف المصرم كاألردني، كىك ما لـ تتطرؽ إليو الدراسات السابقة،  في القانكف الفمسطيني

 المصادر التي تتحدث عنيا دراستي.أك بمعنى آخر ىناؾ شح كاضح في 

 إشكالية البحث:

االبتزاز االلكتركني كالذم تخطى الحككمات كالدكؿ  في العدد الكبير لجرائـالبحث  إشكاليةتتمثؿ 
كذلؾ نتيجة زيادة عدد مستخدمي التقنيات االلكتركنية نتيجة التطكر اليائؿ في  ،ةكالييئات الدكلي

حيث شكمت ىذه الجرائـ مخالفات تؤسس لمسئكلية الفاعؿ جنائيان حسب األنظمة  ،تكنكلكجيا االتصاؿ
 ،حيث يحتاج الباحث لتحديد العقكبة كما يتصؿ بيا مف مسئكليات تجاه الجاني ،كالقكانيف لكؿ دكلة

 ىي تحتاج إلى تفسير كتحديد كتكضيح.ك 

حيث أف العديد مف  ؟كيف واجو المشّرع الجزائي جريمة االبتزاز االلكترونيكما يبرز تساؤؿ حكؿ 
القكانيف كمنيا القانكف الفمسطيني كاألردني كالمصرم كغيرىا قد حدد عقكبات رادعة لكؿ ما يتصؿ 

فالعديد مف المكاد في القانكف  ،زاز االلكتركنيخاصة جرائـ االبت ،بكسائؿ االتصاؿ كالتكنكلكجيا
لعاـ  10مف قانكف الجرائـ االلكتركنية المعدؿ رقـ  15الفمسطيني قد بينت تمؾ العقكبات منيا المادة 

كالتي حددت مقدار العقكبة التي تقع عمى كؿ مف يستخدـ  ،كما بعدىا 22كمف ثـ المكاد  ،ـ2018
 ير مشركعة.الكسائؿ التكنكلكجية في عمميات غ
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لكف التساؤؿ الياـ الذم تطرحو الدراسة أيضان بقكؿ ىؿ ىذا القانكف كافيان لمتصدم لكؿ حاالت االبتزاز 
كالذم قد  ،أـ أف تحقيؽ ذلؾ أصبح صعبان في ظؿ كجكد تطكر ىائؿ في كسائؿ االتصاؿ ،االلكتركني

 يصعب عمى األجيزة المعنية مبلحقة ىذه الجرائـ المتكررة.

 ف ىذا السؤاؿ عدة تساؤالت فرعية منيا:كيتفرع م

 االبتزاز جرائـ في اإلثباتك  التحقيؽ طرؽ ما ،كأركانيا؟ كأنكاعيا اإللكتركني االبتزاز جرائـ مفيكـ ما
 جريمة بيف المقارنة كجو ما ،الفمسطيني؟ القانكف في اإللكتركني االبتزاز جريمة طبيعة ما ،؟اإللكتركني

 كالمصرم؟ األردني القانكنيف كبل في اإللكتركني االبتزاز

 أىداف الدراسة:

 إلى ما يمي: الدراسة تيدؼ
الكشؼ عف جرائـ االبتزاز اإللكتركني مف حيث مفيكميا كأركانيا كأنكاعيا كغير ذلؾ مف  -1

 القضايا.
 تكضيح طرؽ اإلثبات كالتحقيؽ في جرائـ االبتزاز اإللكتركني. -2
 لتعرؼ عمييا في القانكف الفمسطيني.تكضيح جريمة االبتزاز اإللكتركني مف خبلؿ ا -3
 بياف جريمة االبتزاز اإللكتركني في كبل القانكنيف األردني كالمصرم. -4
 

 الدراسة: حدود
  كىي دراسة مكضكع نجريمة االبتزاز االلكتركنين دراسة مقارنة.الحدود الموضوعية/  -1

في كؿ مف القانكف سكؼ تتطرؽ الدراسة إلى مكضكع االبتزاز االلكتركني الحدود المكانية/  -2
 الفمسطيني كالقانكف المصرم كالقانكف األردني.

منذ بركز القكانيف الخاصة بجريمة االبتزاز االلكتركني في كؿ مف الدكؿ سالفة الحدود الزمانية/  -3
 الذكر كتطكر ىذه القكانيف كتعديميا حتى اليكـ.

 

 منيجية الدراسة:
حيث تحتمؿ الدراسة  الدراسة،لمكصكؿ إلى مشكمة اتبعت الباحثة في دراستيا عدة مناىج كنظريات 

الذم يقكـ عمى أساس تحديد خصائص  المنيج الوصفي االستقرائيمناىج كنظريات عدة مثؿ: 


