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مقدمة

غزت ثورة اإلنرتنت العامل أمجع يف سنني قليلة ، ،وتسابقت الدول والشعوب على
األخذ هبذه التقنية احلديثة -نسبيا -ومل ي قتصر استخدامها على فئة دون أخرى ،حيث شاع
استخدامها لدى مجيع طبقات اجملتمع دون استثناء ،فالكل يستخدم هذه التقنية صغارا وكبارا،
رجاال ونساء ،مع اختالف اهلدف من وراء هذا االستخدام ابختالف األشخاص .فمنهم من
سخرها لالستفادة العلمية وللحاق بركب التطور العلمي ،ومنهم من يستخدمها ألهوائه
الشخصية وممارساته الشاذة ،وبني هذا وذاك هناك من ي بحر يف شبكة اإلنرتنت لغرض االطالع
وكشف أغوار هذا القادم اجلديد.
وكان منو أعداد مستخدمي اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية منوا سريعا فاق
التوقعات ،حيث قدرت وحدة خدمات اإلنرتنت مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عدد
مستخدمي اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية يف منتصف عام (2000م) حبوايل
( )130.000مائة وثالثني ألف مستخدم (وحدة خدمات اإلنرتنت1423،ه ) ،ث قدرت أعداد
مستخدمي اإلنرتنت ب ( )690.000ستمائة وتسعني ألف مستخدم يف شهر إبريل (2001م)
ووصل إىل ( )900.000تسعمائة ألف يف شهر ديسمرب (2001م) أي إن عدد مستخدمي
اإلنرتنت قد زاد ( )210000مائتني وعشرة آالف مستخدم خالل مثانية أشهر فقط (املركز
السعودي ملعلومات الشبكة1423 ،ه ).

وإن كانت أعداد مشرتكي اإلنرتنت يف الدول العربية غري معروفه بشكل دقيق ،نظرا
لعدم وجود إحصائيات دقيقة يف هذا اجملال ،إال أن التقديرات التخمينية لعدد املشرتكني يف
الدول العربية متفاوتة ،وترتاوح بني عدة مئات يف بعض الدول العربية ،وعدة آالف يف دول
أخرى(.تقرير االجتماع اخلامس للجنة املتخصصة ابجلرائم املستحدثة1418 ،ه ) ،فعدم توفر إحصائية دقيقة
ومعتمدة لعدد مشرتكي اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي يعترب أحد العقبات الت واجهت الباحث،
حيث مل ي عث ر على إحصائية رمسية توضح وبشكل دقيق عدد مشرتكي اإلنرتنت ،وما وجد كان
عبارة عن إحصائيات تقديرية قامت هبا بعض اجلهات ،وقد اختلفت تلك اإلحصائيات
اختالفا كبريا فيما بينها.

ولذلك اهتم الباحث بعمل إحصائية دقيقة لعدد مشرتكي اإلنرتنت يف اجملتمع
السعودي ،وت خماطبة مزودي خدمة اإلنرتنت يف السعودية بعدة خطاابت لتحديد عدد
مشرتكيهم ،كما ت تزويدهم مبا يثبت أن البحث علمي وليس له عالقة أبي منافسات جتارية،
ولكن لألسف مل يتجاوب إال عدد بسيط جدا من مزودي اخلدمة ،ابلرغم من تكرار خماطبتهم،
إال أن اإلمهال وعدم املباالة من معظم مزودي اخلدمة ،حال دون القيام بعمل إحصاء دقيق
لعدد مستخدمي اإلنرتنت يف السعودية.
وختتلف فئات مستخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي تبعا للمتغريات الشخصية (
العمر – اجلنس ) ،واملتغريات االجتماعية ( مستوى الدخل – احلالة االجتماعية ) ،واملتغريات
البيئية ( اجلنسية – املنطقة األصلية للسعودي ) ،واملتغريات الثقافية ( املستوى التعليمي – نوع
التخصص ) ،والداينة ،واحلالة الوظيفية ،واملهارات الفنية (مستوى إجادة استخدام احلاسب
اآليل – ومستوى إجادة استخدام اإلنرتنت ،ومستوى إجادة اللغة اإلجنليزية).
وللتعرف على خصائص ومسات مرتكيب جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ،فإن
الباحث يركز على الكشف عن حجم اجلرائم الت ميكن أن ترتكب من خالل شبكة اإلنرتنت
وهي :
اجلرائم اجلنسية واملمارسات غري األخالقية ،وجرائم االخرتاقات ،واجلرائم املالية ،وجرائم إنشاء
أو ارتياد أو االشرتاك يف املواقع املعارضة أو املعادية ،وجرائم القرصنة ،ومن ث ي عمد إىل إجراء
االختبارات اإلحصائية الالزمة لتوضيح مسات وخصائص مرتكبيها ،وعالقة تلك السمات
واخلصائص مبيلهم حنو ارتكاب اجلرائم أو األفعال واملمارسات غري األخالقية.
وميكن عرض اجلرائم واألفعال غري األخالقية الىت يرتكبها مستخدمو شبكة اإلنرتنت
يف اجملتمع السعودي من خالل املباحث اآلتية:
املبحث األول :اجلرائم اجلنسية واملمارسات غري األخالقية.
املبحث الثاين :جرائم االخرتاقات.
املبحث الثالث :اجلرائم املالية.
املبحث الرابع :جرائم إنشاء أو االشرتاك يف املواقع املعارضة أو املعادية.
املبحث اخلامس :جرائم القرصنة.

