
 

 
 

 
 

 
 

 

 الفصل الثالث
 يف اجملتمع السعودي  اإلنرتنتجرائم  

 )) الدراسة التطبيقية (( 

 جرائم االنرتنت يف اجملتمع السعودي للباحث/ حممد عبدهللا منشاوي
 رسالة ماجستري قدمت جلامعة انيف العربية للعلوم األمنية

 يسمح ابالقتباس منها وفق املنهجية العلمية فقط ال غري مع اإلشارة للباحث



 مقدمة 

ثورة    على أالعامل    اإلنرتنتغزت  والشعوب  الدول  وتسابقت   ، قليلة،  مجع يف سنني 
اع  حيث ش  ،على فئة دون أخرى   اصر استخدامهت  ق  ومل ي     -نسبيا  -األخذ هبذه التقنية احلديثة  

،  وكبارا    يستخدم هذه التقنية صغارا    فالكل    استثناء،  دون  مجيع طبقات اجملتمع  لدى  ااستخدامه
فمنهم من   .األشخاص ونساء، مع اختالف اهلدف من وراء هذا االستخدام ابختالف  رجاال  

ول  ارهخ  س   العلمية  العلميب حاق  ل  لالستفادة  التطور  يستخدمه  منهمو   ،ركب    ألهوائه   امن 
  طالع الالغرض    اإلنرتنت يف شبكة    ر  ح  ب  الشاذة، وبني هذا وذاك هناك من ي   ة وممارساته  الشخصي
 .القادم اجلديدهذا  أغواروكشف 

منو   منوا    اإلنرتنتمستخدمي    أعدادوكان  السعودية  العربية  اململكة  فاق    سريعا    يف 
والتقنية عدد    دينة امللك عبدالعزيز للعلوممب  اإلنرتنتوحدة خدمات  قدرت  حيث    ،التوقعات 

)  اإلنرتنتمستخدمي   عام  منتصف  يف  السعودية  العربية  اململكة  حبوايل  2000يف  م( 
م130.000) وثالث ا(    أعداد رت  قد    ث   ،  ه (1423،اإلنرتنت)وحدة خدمات    مستخدم  ألف  نيئة 

م(  2001بريل )إيف شهر  مستخدم   ألف  نيوتسعمائة  ست(  690.000)ب   اإلنرتنتمستخدمي  
عدد مستخدمي   ن  إ  أي  (م2001)يف شهر ديسمرب        سعمائة ألفت(  900.000)  إىلصل  وو 

املركز  )  شهر فقطأ  ةخالل مثانيمستخدم    آالف وعشرة  ني( مائت210000)قد زاد    اإلنرتنت
   .ه (1423السعودي ملعلومات الشبكة، 

 نظرا    ،بشكل دقيق  هيف الدول العربية غري معروف  اإلنرتنتكانت أعداد مشرتكي    وإن  
التقديرات التخمينية لعدد املشرتكني يف    أن  م وجود إحصائيات دقيقة يف هذا اجملال، إال  لعد

وعدة آالف يف دول   ،وترتاوح بني عدة مئات يف بعض الدول العربية  ،الدول العربية متفاوتة
دقيقة   إحصائيةر  عدم توف  ، فه (1418)تقرير االجتماع اخلامس للجنة املتخصصة ابجلرائم املستحدثة،  .أخرى

  ،واجهت الباحث  الت العقبات    أحدعترب  ي يف اجملتمع السعودي    اإلنرتنتلعدد مشرتكي  ومعتمدة  
كان  ، وما وجد  اإلنرتنتوبشكل دقيق عدد مشرتكي  ح  توض    رمسية   إحصائيةعلى    ر  ث   ع  حيث مل ي   

عن   اجلهات   إحصائيات عبارة  بعض  هبا  قامت  تلك  قد  و   ،تقديرية   اإلحصائيات اختلفت 
 . فيما بينها كبريا    اختالفا  

 



الب اهتم  بعمل  اولذلك  مشرتكي    إحصائيةحث  لعدد  اجملتمع    اإلنرتنتدقيقة  يف 
خدمة    وت    ،السعودي مزودي  السعودية    اإلنرتنتخماطبة  عدد يف  لتحديد  خطاابت  بعدة 

  ،منافسات جتارية  أبيالبحث علمي وليس له عالقة    أن  تزويدهم مبا يثبت   ت  كما    ،هميمشرتك
  ، م من تكرار خماطبتهمابلرغ    ،من مزودي اخلدمةجدا   عدد بسيط    إال يتجاوب  مل  لألسف  ولكن  

دقيق   إحصاءالقيام بعمل    دونحال    ،من معظم مزودي اخلدمة وعدم املباالة    اإلمهال  أن    إال
  يف السعودية. اإلنرتنتلعدد مستخدمي 

)    الشخصية  ريات للمتغ  تبعا  يف اجملتمع السعودي    اإلنرتنتمستخدمي    ختتلف فئات و 
املتغريات و   ،(  االجتماعية احلالة    –) مستوى الدخل    االجتماعية  املتغريات و   اجلنس (،  –العمر  

نوع    –املتغريات الثقافية ) املستوى التعليمي  و للسعودي (،    األصليةاملنطقة    –  اجلنسي ةالبيئية )  
استخدام احلاسب    إجادة  )مستوى  املهارات الفنيةو احلالة الوظيفية،  و الداينة،  و التخصص (،  

 . (اإلجنليزيةاللغة  إجادةمستوى و ، اإلنرتنتاستخدام  إجادةمستوى و  – اآليل
السعودي  اإلنرتنتف على خصائص ومسات مرتكيب جرائم  وللتعر   اجملتمع  فإن  يف   ، 

  اإلنرتنت ترتكب من خالل شبكة    أنميكن    التحجم اجلرائم  ز على الكشف عن  الباحث يرك  
 وهي :  

      إنشاءجرائم  و ،  املاليةرائم  اجلو جرائم االخرتاقات،  و ،  األخالقيةواملمارسات غري    اجلنسي ةئم  اجلرا
  إجراء   إىل  د  م  ع  ي     ث   ، ومن  جرائم القرصنةو املعادية،    أواملعارضة  االشرتاك يف املواقع    أو ارتياد    أو

مرتكبيها  اإلحصائيةاالختبارات   وخصائص  لتوضيح مسات  السمات وعالقة    ،الالزمة  تلك 
 . األخالقيةغري واملمارسات  األفعال وأتكاب اجلرائم ر واخلصائص مبيلهم حنو ا

 اإلنرتنت شبكة    الىت يرتكبها مستخدمو  األخالقية غري    واألفعال  جلرائما  وميكن عرض
 : اآلتيةاملباحث من خالل يف اجملتمع السعودي 

 . ةاألخالقيواملمارسات غري  اجلنسي ة: اجلرائم األول املبحث
 جرائم االخرتاقات. الثاين:  املبحث
 الثالث: اجلرائم املالية.  املبحث
 املعادية.  أو االشرتاك يف املواقع املعارضة  أو إنشاء الرابع: جرائم  املبحث
 جرائم القرصنة. اخلامس:  املبحث

 


