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 شكر وعرفان
 

 يوم إىل بإحسان تبعه من و الكريم رسوله على والسالم الصالة و الصاحلات تتم بنعمته الذي هلل احلمد
 .الدين

 أكرمنا ،و باحللم زيننا و بالعلم أنارنا الذي فيه مباركا طيبا جزيال شكرا القدير العلي العباد رب نشكر بدايتا
 على تقدميها و الدراسة هذه إمتام يف أعان و وفق و يسر و طريقنا أنار و بالعافية، علينا أنعم ،و بالتقوى

 .املستعان الرمحان هو و الشكر و احلمد ،فله اليوم عليه هي الذي الشكل

 العرفان و التقدير و الشكر جبزيل نتقدم النور إىل العمل هذا خيرج حىت قدمت التي باملساعدات وعرفانا
 تقدير أعظم و حتية أخلص ،فلها العمل هذا على اإلشراف كرامة و تواضعا قبلت الذي فوزية كوار لألستاذة

 إشرافها طوال وقت و جهد من به خصتنا ما كل على و إرشادات و توجيهات من لنا قدمته ما كل على
 هذه صفحات من موقع من أكثر يف الظاهرة القيمة نصائحها و الكرمية توجيهاتها حيث الدراسة هذه على

 .الرسالة

 هذه ملناقشة تفضلهم على املوقرة املناقشة اللجنة أعضاء الكرام لألساتذة العرفان و باإلمتنان نتقدم كما
 .النور إىل خروجها و إجنازها يف ليسهموا الرسالة

 و  اإلنسانية العلوم كلية يف التدريسية اهليئة أعضاء الكرام األساتذة لكافة التقدير و الشكر توجيه يفوتنا ال و
 هذا إجناز يف كثريا ساعدنا الذي حممد سباعي الفاضل أستاذنا بذكر وخنصص أدرار دراية أمحد  ،جامعة اإلجتماعية

  .اجلامعة يف العاملني و اإلداريني كل ،و معنا وقفته و العمل



 

 

 االهداء:

 أهدي عملي هذا إىل من سهرت ليايل غربتي الطويلة داعية أن أحقق ما متنيته

 والدتي احلنونة حفظها اهلل

 والدي ادامه اهلل يلإىل من غرس يف حب التميز والعلم والذي متىن ان يراني دائما يف املراتب االوىل 

 إىل إخوتي االعزاء 

 اىل كل أعمامي وعماتي وأخص بالذكر

 اىل من تقامست معها اجناز هذا العمل صديقتي جناة واىل مجيع أفراد عائلتها

 إىل من مجعتني بهم أمجل الذكريات وأحلى االيام 

 إليهم مجيعا أهدي مثرة جهدي.

 هجرية
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 إهداء

 .على عظيم فضلك وكثري عطائكلك احلمد ربي 

 أهدي مثرة جهدي هذه إىل الوالدين الكرميني أبي وأمي قرة عيني حفظهما اهلل ورعاهما.

إىل أسرتي الصغرية، إىل زوجي سندي يف احلياة، إىل إبني الربعم الصغري موالي ريان وإىل مجيع إخوتي: عبد القادر، إىل 
ي الدراسي، والذي مل يبخل عليا بنصح وإلرشاد والتوجيهات من أجل تفوقي عزالدين  خاصة الذي كان سندي طيلة مشوار

يف املسرية الدراسية، يوسف، العيد، إبراهيم إىل أبناء أخي، أمحد أياد، عصام، والكتكوت أمساء وإىل زوجات أخي 
ىل صديقتي هجرية وإىل مجيع زينب، أمساء وإىل جدتي وجدي أطال اهلل يف عمرهما، وإىل مجيع خاالتي وأخوايل كل بإمسه، وإ

 أفراد عائلتها، إىل صديقاتي، عزة، سعيدة.

 أهدي مثرة عملي هذا إىل مجيع من كان له الفضل يف بلوغي هذه املرحلة.

 

 جناة                                  
  



 

 

 ملخص: 
االلكرتونية بعدة مراحل اترخيية خمتلفة فوصلت إىل درجة عالية من تطور وذلك بتطور مرت اجلرمية 

تكنولوجيا وبتطورها وتغريها يصعب على التشريعات إجياد مفهوم متفق عليه حيث أترجحت تعار يفها بني 
لنسبة للمشرع التعريفات الواسعة والضيقة ولكنها مل تتخلف عن التصدي هلا ومكافحتها أبحدث الطرق، أما اب

 اجلزائري فقد تطرق إىل تعريف اجلرمية االلكرتونية مسميا أايها جبرمية املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات. 
ختتلف عن أركان اجلرمية التقليدية املتعارف عليها واملتمثل يف الركن  أما ابلنسبة ألركان هذه اجلرمية ال

 اإلجرامية احملدد بنص قانوين، والركن املعنوي يدور حول القصد اجلنائي هلذه اجلرمية. تالسلوكيااملادي فهو 
ومل تكتفي التشريعات املقارنة والتشريع اجلزائري بتجرمي االعمال االلكرتونية وقوانني العقوابت وقانون االجراءات 

هذه اجلرمية كاملخابرات املركزية ابلوالايت والقوانني اخلاصة واملتعلقة هبا بل أقرت أجهزة خاصة ملتابعة ومكافحة 
املتحدة األمريكية وجهاز دائرة البحوث السياسية إبسرائيل ومباحث أمن الدولة يف مصر واهليئة الوطنية للوقاية من 

 اجلرائم املتصلة بتكنولوجية اإلعالم واالتصال أبحدث الطرق العلمية واملتطورة.
 ية مهما متت مكافحتها فهي متطورة بتطور وسائل التكنولوجيا.وأخريا نقول إن اجلرمية االلكرتون

 اجلرمية اإللكرتونية -
 اإلعالم  -
 جرية الشروق  -
 املعاجلة -

Summary: Cyber crime went through several different historical stages and 

reached a high degree of development with the development of technology, its 

development and change, which makes it difficult for legislation to find an 

agreed concept, as its definitions fluctuated between broad and narrow 

definitions, but it did not fail to confront and combat it in the most recent ways. 

As for the Algerian legislator, he touched upon The definition of electronic 

crime, calling it the crime of infringing on automatic data processing systems. 

As for the elements of this crime, it does not differ from the recognized 

traditional elements of crime, which is represented in the material element, 

which is the criminal behavior defined by a legal text, and the moral element 

revolves around the criminal intent of this crime. 

Comparative legislation and Algerian legislation were not satisfied with 

criminalizing electronic business, penal laws, procedures law and special laws 

related to them, but rather special bodies were established to follow up and 

combat this crime, such as the Central Intelligence Agency in the United States 

of America, the Israel Political Research Department, the State Security 

Investigation in Egypt and the National Authority for the Prevention of Crimes  

Related to Information Technology and Communication with the latest 

Scientific and advanced methods. 

Finally, we say that cybercrime, no matter how fought, is advanced by the 

development of technology. 
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 مقدمة
 

 أ 
 

 املقدمة :
لتقدميها  مرآةهبا الدولة و تعتربها  تفتخر يعترب جمال الصحافة و اإلعالم من اجملاالت اليت

فإلعالم يف وقتنا احلايل يسيطر على الكثري من جماالت احلياة ،و إستطاعت الكثري من الدول  
إستغالل دور الصحافة و اإلعالم يف إعالء شأهنا و الرتويج الفكارها السياسية و اإلقتصادية و 

 منصة اإلجتماعية و الدينية ،كما أصبح اإلعالم اليوم مباثبة
،خصوصا أنه يعترب السلطة اخلامسة  ن األنظمة و القوانني أو إلعالء شأهناإلسقاط العديد م

يف الدولة ،و تستطيع سلطة الصحافة و اإلعالم التأثري على رأي اجلمهور و تغيري آرائه و توجهاته 
على الرغم من تعدد وسائل الصحافة و اإلعالم و الثورة التكنولوجية اهلائلة يف  ابلشكل املطلوب 

اإلتصاالت و املواصالت ،إال أن الصحافة مل تفقد رونقها املعهود أو ابألحرى مكانتها اليت وسائل 
 جتعل الناس يقبلون عليها لتغدية عقوهلم قراءة األخبار .

 اإلشكالية :
عرفت اجلرمية اإللكرتونية إنتشارا واسعا يف العديد من اجملتمعات و اليت تتفاوت نسبتها من 

 ع جملتمع حسب الظروف اإلجتماعية و الثقافية و السياسية .مكان آلخر و من جمتم
 التساؤل الرئيسي :

 ؟ 2019-2018كيف عاجلت جريدة الشروق قضية اجلرمية اإللكرتونية يف الفرتة املمتدة ما بني 
 التساؤالت الفرعية :

 تندرج حتت هذا التساؤل جمموعة من التساؤالت الفرعية و هي :
 قضية اجلرمية اإللكرتونية عرب صفحات جريدة الشروق ؟ احتلتهاما هي املواقع اليت -1
 ما هي األنواع الصحفية اليت ركزت عليها جريدة الشروق لتناول اجلرمية اإللكرتونية ؟-2
 اجلرمية اإللكرتونية ؟ انتشارظاهرة  هبااليت تكثر  ناطقما هي ال-3
 جلرمية اإللكرتونية ؟ا ملوضوع األخالقية عند تناوهلا للضوابطما مدى مراعات جريدة الشروق -4
 ما هي أكثر القوالب الصحفية استعماال من قبل جريدة الشروق ملعاجلة ظاهرة اجلرمية ؟-5
 ما هي أهم املصادر املعتمدة من قبل جريدة الشروق ملعاجلة ظاهرة اجلرمية اإللكرتونية ؟-6
 اليت عاجلتها الصحافة اجلزائرية ؟رتونية ما أهم موضوعات اجلرمية اإللك-7



 مقدمة
 

 ب 
 

و كأي دراسة إعالمية منهجية سنحاول اإلجابة على هذه األسئلة من خالل جمموعة من اخلطوات 
للموضوع و كذا أمهيته العلمية و املنهج املناسب لدراسة  اختيارانالعلمية املتبعة حماولني حتديد أسباب 

 موضوعنا.
 أهداف الدراسة :   

 ليت تطمح الدراسة الوصول إليها فتتمثل يف:   أما األهداف ا

 معرفة مدى إهتمام جريدة الشروق مبوضوع اجلرمية اإللكرتونية.   -

 مواضيع اجلرمية اإللكرتنية.  ر هبا التعرف على أكثر الصفحات اليت تنش -

 اجلرمية اإللكرتونية.  هبا  التعرف على أكثر املناطق اليت تنشر -

 .  تعاجل اجلرمية اإللكرتونيةالقوالب اليت التعرف على  -

 منهج الدراسة : 
إبعتبارأن املنهج عبارة عن جمموعةالعمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث يف ضبط أبعاد ، مساعي 

 ، أسئلة و فرضيات البحث .
  لغة: الطريق أو املسلكويعرف املنهج. 
 : الباحث لتفسري ظاهرة يعرفه حممد بدوي :هو جمموعة القواعد اليت يستعملها إصطالحا

 1.معينة هبدف الوصول إىل احلقيقة العلمية
 أسباب إختيار املوضوع :

تنتج عن مجلة من إختيار موضوع املعاجلة اإلعالمية لقضية اجلرمية اإللكرتونية يف الصحافة اجلزائرية 
 األسباب الذاتية و املوضوعية .

 * وتتمثل األسباب الذاتية فيما يلي :
 ملعرفة جوانب املوضوع .امليول -
 أداة حتليل املضمون جلمع املعلومات و البياانت حول موضوع اجلرمية اإللكرتونية . -

 * أما األسباب املوضوعية فتتمثل يف :
 إنتشار ظاهرة اجلرمية اإللكرتونية يف اجملتمع اجلزائري . -
 ة اجلزائرية املكتوبة ضى به هذا املوضوع من بني املواضيع يف الصحافحياإلهتمام الذي  -

                                                           
 . 9حممد بدوي :املنهجية يف البحوث و الدراسات  األدبية ،تونس ،دار الطباعة والنشر ،ص–1



 مقدمة
 

 ج 
 

 أمهية الدراسة :
 حيظى هذا املوضوع أبمهية ابلغة السيما و أنه يعاجل قضية ابتت هتدد األمن املعلومايت . -
دراسة هذا املوضوع متكننا من التعرف على دور الصحافة اجلزائرية يف التعامل مع ظاهرة  -

 اجلرمية اإللكرتونية .
 حتديد املفاهيم :
 اإللكرتونية :تعريف اجلرمية 

 لغة : من جرم جرما أي) ذنب ذنبا ( و يقال جرم نفسه و قومه و جرم عليهم و إليهم .
غري مصرح معلومات  حتلل انت احلاسب اآليل دور كبريا أواهي اجلرائم اليت تلعب فيها بي اصطالحا:

 1.بطريقة غري شرعية هبا
اجلرمية هي فعل غري مشروع صادر عن ادارة جنائية و يقرر القانون هلذا  التعريف القانوين للجرمية :

 2الفعل عقوبة أو تدبري من تدابري األمر .
 عة .اهي كل فعل خيالف الشعور العام للجم للجرمية :جتماعي االالتعريف 

 كما قيل : أهنا كل فعل يتعارض مع األفكار و املبادئ السائدة يف اجملتمع .
مد يف : أن اجملتمع هو األساس لتجرمي أي فعل يرتكب أي أنه إعتjarofaloجارو فالوفقد أدرك 

جتماعي ،و من حتليله لعواطف اجملتمع اليت تتأثر من خالل تصرفات اتعريفه للجرمية على معيار 
 3جرمية مصطنعة .و هي جرمية طبيعية و  إنسان ما ،ادرك و خرج بنوعني من اجلرائم

وهذا يشمل ما   وسلم،وهو معصية هللا و معصية الرسول صلى هللا عليه  اإلسالمي:*جرمية يف الفقه 
 و حنومها . كان له عقاب يف الدنيا و اآلخرة ، كاحلقد و احلسد

يعرف ابجلرمية اإلجيابية ،أو ترك فعل معاقب على تركه  رم معاقب على فعله و هو ماإتيان فعل حم -
 السلبية .  ةيعرف ابجلرمي و هو ما
هللا تعاىل عنها حبد أو تعزير سواء كان الفعل ظاهرا أم ابطنا . قال  زجر شرعية حمظوراتهي و قيل 

 1هللا تعاىل : و درو ظاهر اإلمث و ابطنه .
                                                           

-
 م.كوثر حازم السلطان، موقف القانون و القضاء من اجلرمية اإللكرتونية، )السريانية( دراسة مقارنة 1
جنيب بو املاين :اجلرمية و املسألة السوسيولوجية دراسة أبعادها السوسيو ثقافية والقانونية ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه شعبة -2

 . 19،ص 2008-2007علم إجتماع الشعبية 
 . 31،ص 1985لبنان ،-مة يف اإلحنرافاإلجتماعي :معهد اإلهناء العريب ،بريوتمقد-3
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 د 
 

يرى أصحاب اإلجتاه النفسي أن كل سلوك إجرامي إمنا هو إنعكاس  التعريف النفسي للجرمية :
ملراعات نفسية داخل الفرد تدفعه حتما إىل إرتكاب اجلرمية ،بل هناك من يعترب السلوك اإلجرامي 

 2.الآلشعور أي سيطرة العقل الباطن على السلوك مظهر من حيث مظاهر 
 التعريف اإلجرائي للجرمية :

مفهوم للجرمية يف علوم اإلجرام مفهوم آخر جرى على تسميته ابملفهوم اإلجتماعي للجرمية ،و هو 
يف صيغته التقليدية حيصر اجلرمية يف سلوك فعال أو إمتناع  إذا األخري ،خيتلف عن املفهوم القانوين

 3.ملن يرتكبه جزاء جنائيايتقرر  ،خيلف قاعدة جنائية و
 :تعريف الصحافة 

يعرفها إمساعيل إبراهيم : أبهنا كل األنشطة املتعلقة مبمارسة مهنة مجع و تتبع املعلومات و األفكار و 
اآلراء و هي املرآة اليت تعكس لنا كل ما يدور يف اجملتمع و مافيه من وقائع و أحداث ما ظهر منها 

 4أو ما بقي يف أدراج الكواليس .
 تعريف الصحافة املكتوبة :

القريب و البعيد لكن ما اليت جتري يف حميطه  األحداثهي من أهم الوسائل اليت تنقل للمواطن 
 حيدث كل يوم ال حتتويه اجلريدة لدى ال يسرد يف الصحف ،إال ما يشكل حداث 

و هي شيء مرتبط ابلطباعة ،و  pressتستخدم كلمة صحافة مبعىن لغة : يف قاموس إكسفورد -
  journalismeيقصد هبا الصحيفة و  jornalنشر األخبار و املعلومات ،و هي تعين ايضا 

بعىن الصحفي ،فكلمة الصحافة تشمل كل من الصحيفة و journalisteمبعىن الصحافة ،و 
 الصحفي يف الوقت نفسه .

مجيع الطرق اليت تصل بواسطتها األنباء و يعرفها فريز رينود :أن لفظة الصحافة تشمل  إصطالحا : -
 التعليقات إىل اجلمهور ،و كل ما جيري يف العامل و يهم اجلمهور .

                                                                                                                                                                                     

 . 01ه ،ص1410،بريوت ، التوقف إىل مهمات التعاريفحممد عبد الرؤوف املناوي ، -1
،مشروع مذكرة لنيل شهادة املاسرت ختصص  املعاجلة اإلعالمية لقضااي اجلرمية يف الصحافة اجلزائريةأمساء خبوش: -2

 11،ص 2015-2014إتصال و عالقات عامة 
 .19جنيب بو املاين: املرجع السابق ،ص-3

4
 .6ص ، 1998، التوزيع و للنشر الفكر ،دار ،القاهرة التطبيق التحريرو بني الصحفي التحرير فن: إمساعيل إبراهيم- 
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عبد احلميد أبهنا اخلرب و املقال ،فاخلرب هو الذي يعكس بصدق  و  األستاذأما عربيا فقد عرفها 
املقال هو الذي يدفع عنا اليومية يف جمتمعنا الداخلي ،و يف العامل أبسره ،و  األحداثشرف صورة 

 1محالت اإلفرتاء يف اخلارج ،و يعرض وجهة النظر .
 بطاقة تقنية عن جريدة الشروق :

 : 1990أتسست سنة 
 : إخبارية  نوع اجلريدة. 
 : العربية . لغة اجلريدة 
 : حكومي . اإلحتاه السياسي للجريدة 
 : جممع الشروق لإلعالم و النشر . املالك الرمسي للجريدة 
 : مسرية ابلعمري و مجال العالمي .رئيس التحرير 
 : دج 15سعر اجلريدة 
 : العاصمة اجلزائرالقبة  املقر الرئيسي للجريدة . 
 : املوقع اإللكرتوينwww.echoroukonline.com 

 منهج الدراسة و أدواته :
 تعريف املنهج املسحي :

هو أول نوع من أنواع املنهج الوصفي ، حيث يقوم الباحث العلمي يف البحث العلمي الذي يتبع 
املنهج املسحي بدراسة الظاهرة و السيما مشكلة البحث ضمن بيئة معينة ، و ذلك من أجل 
احلصول على املعلومات وكذلك حتليلها ابإلضافة إىل إضهار النتائج اليت هتدف إىل حتقيق التقدم  

 2لتطور يف جمتمع الدراسة .ا
 :  الدراسةأدوات 

ن أدوات مجع البياانت ختتلف من حبث آلخر حسب نوعية و موضوع الدراسة و تتمثل أدوات إ
 البحث العلمي املستخدمة يف دراستنا كتايل :

                                                           

1
 . 134،ص 2005، العريب الفكر ،دار تطورها و اإلعالم وسائل نشأة:  املسلمي هللا عبد إبراهيم  

2
 ،2016-2015 البويرة، أوحلاج، حمند أكلي جامعة ،العلمي البحث منهجية مادة يف حماضرات: محزة فياليل.د 

 .48ص
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 : املالحظة 
اخلربات و املعلومات ، وتعترب طريقة مهمة  هي الوسيلة اليت يستخدمها اإلنسان العادي يف إكتسابه

من طرق جتميع البياانت ،يستخدمها الباحث للوصول إىل املعلومات املطلوبة  و املتعلقة مبوضوع 
 1الدراسة .

 : حتليل املضمون 
البحثية اليت تستخدم يف  األساسي( : حتليل املضمون هو أحد 1971-1952تعريف برلسون ) -

 وصف حمتوى الظاهرة أو املضمون الصريح للمادة اإلعالمية وصفا موضوعيا ،منظما ،كميا .
: حتليل املضمون هو أسلوب أو أداة للبحث العلمي و ميكن أن  1983تعريف مسري حممد حسني  -

ن الصريح للمادة الباحثون يف جماالت حبثية متنوعة ،لوصف حمتوى الظاهرة و املضمو  يستخدمها
من حيث الشكل و املضمون و تلبية لإلحتياجات البحثية املصاغة يف اإلعالمية املراد حتليلها .

 2.ات املوضوعية اليت حيددها الباحثتساؤالت البحث أو فروضه األساسية ،طبقا للتصنيف
 إستمارة حتليل احملتوى :

املالحظة رصد و تسجيل البياانت و الوحدات اليت إستمارة حتليل احملتوى خالل عملية  يتم إستخدام
يتم عليها العد أو القياس ،و تعترب هذه اإلستمارة يف حد ذاهتا إطارا متكامال للرموز الكمية بكل 

 وثيقة من عينة واثئق التحليل .
 و والعينة :ة جمتمع الدراس

 : لون موضوع مشكلة هو مجيع االفراد أو األشياء أو األشخاص الذين يشك جمتمع الدراسة
البحث و هو مجيع العناصر ذات العالقة مبشكلة الدراسة اليت يسعى الباحث إىل أن يعمم عليها 

 3نتائج الدراسة .
 : عينة الدراسة 

                                                           

،مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية  أسس و مبادئ البحث العلميد.فاطمة عوض صابر،د.مريفت على خفاحة :– 1
 . 143،ص 2002، 1،اإلسكندرية ط

 . 170م ،ص2011-ه1432،القاهرة ،دار الفكر العريب ، مناهج البحث اإلعالميحسني إمساعيل : د.حممد– 2
 . 1حممد عبد املطشرالآلمي :حماضرات املنهج التجرييب ،ص-3
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هذه العينة إختيارا حرا على أساس أهنا  الختيارالفرضية اليت يقوم هبا الباحث  فالعينة هي : -
 حتقق أغراض الدراسة اليت تقوم هبا .

فهي طريقة من طرق البحث و مجع املعلومات فتأخد عينة من جمموع ما لإلنتقال من اجلزأ  -
بعض أوزانه فهو ضرب من اإلستقراء و  احلكم على اجملتمع يف ضوءاألول إىل الكل أو التوصل إىل 

 1ليست العينة إال مثال أو جمموعة أمثلة يستخلص منها أحكام قدر اإلمكان .
 

                                                           

 1995ن اجلامعية املطبوعات ،ديوان ،اجلزائر اإلجراء و املنهج التصميم العلمي البحث: الكرمي عبد الغريب حممد 1
 56،ص
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 الفصل األول: املعاجلة اإلعالمية والصحافة املكتوبة
 :متهيد

ومنذ ظهورها إىل ، تعترب الصحافة املكتوبة شكل ابرز من أشكال وسائل اإلعالم التقليدية
وال  ،ومل مينع التطور التكنولوجي، اختذت مسارا جعل منها وسيلة تتأقلم مع مجيع الظروف، يومنا هذا

ظهور وسائل اإلعالم املختلفة اليت تلتها من اهتزاز وتزعزع مكانتها وصنعت لنفسها مكانة تشهد 
 ماهري.بقوهتا وقدرهتا على االستحواذ على فئات معتربة من اجل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل األول:                                  املعاجلة االعالمية والصحافة املكتوبة
 

11 
 

 املبحث األول: املعاجلة اإلعالمية
 املطلب األول: تعريف املعاجلة اإلعالمية

 عاجل، يعاجل أي عاجل الشيء و فسره .املعاجلة لغة: 
 املعاجلة هي دراسة التحرير الصحفي للمواضيع املهمة هلذا الفن و اإلرتباط الوثيق  :إصطالحا

 1األشكال الصحفية املختلفة .ابحلياة البشرية و تصويرها و تقدميها للقارئ عرب 
 يعين إخبار أو إطالع اآلخرين و حيوي معىن التعليم و يعين تعريف اإلعالم لغة :

أي املعلومات، وقد عرفت عدة تعريفات لإلعالم حيث عرف أيضا  informationابإلجنليزية
 .و املعلومات إبحدى وسئل اإلعالم أبنه: النقل احلر و املوضوعي لألخبار

 و اإلتصال عن طريق الوسائل، اإلتصال ابجلماهري، و يعد اإلعالم بصفة عامة  : اصطالحا
منهج وعملية تقوم على هدف التنوير و التثقيف و اإلحاطة ابملعلومات الصادقة اليت ختاطب عقول 

 2األفراد لرتفع من مستواهم و تدفعهم إىل العمل من أجل املصلحة العامة.
  هو تزويد الناس ابملعلومات و األخبار الصحيحة و احلقائق الثابتة اليت متكنهم من تكوين رأي

 .صائب حول أي قضية 
  هي عملية كشف اجتاهات و مادايت و إسرتاتيجيات التغطية  تعريف املعاجلة اإلعالميةا:

 . 3اإلعالمية من قبل جهة ما ابجتاه قضية معينة
 املقصود ابملعاجلة اإلعالمية يف دراستنا هذه هو العمل :اإلعالمية التعريف اإلجرائي للمعاجلة

 اإلعالمي الذي قامت به الصحافة اجلزائرية من خالل قناة الشروق يف معاجلتها للجرمية اإللكرتونية.
   مسألة سياسية كانت أو فكرية أو اجتماعية، و هو يعرب بذلك عن عقلياهتم و ميوهلم

 4مستخدما اإلقناع عن طريق صحة املعلومات و اإلحصاءات.
 
 

                                                           
 . 10، ص 2010عمان، دار أسامة للنشر و التوزيع، -. األردنإدارة اإلعالم :العدوي،د.فهمي.1
 . 137، ص2002-2001، اإلسكندرية،مدخل إىل علم اإلتصال، طلعت حممود : .د.منال2
 .115، ص1985، اهليئة املصرية العامة، القاهرة، تطور اخلرب يف الصحافة املصريةجيد ميخائيل رمز: -3
 . 10، ص2010، دار أسامة للنشر و التوزيع، إدارة اإلعالمهمي العدوي: د.ف-4
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 أنواع املعاجلة اإلعالمية  املطلب الثاين:
 تنقسم املعاجلة اإلعالمية إىل ثالثة أنواع و هم كالتايل:

 من حيث العمق املعلومايت : -1
وهي اليت تقوم إبستخدام األخبار البسيطة و جتيب على التساؤالت  معاجلة سطحية :-1-1

الرئيسية بصورة موضوعية و بدون إصدار أحكام أو تعليق. و يتسم هذا النوع من املعاجلات الذي 
 يعد أقرب إىل التغطية اإلعالمية، كما تتسم أبهنا تقدم معاجلة متبلورة تنتهي إبنتهاءاحلذث .

هي اليت تقوم بتقدمي الكثري من املعلومات و اخللفيات و التصرحيات و اجلة معمقة : مع-1-2
التنبؤات حول قضية أو حذث ما، و تساعد على إستجالء احلقائق و التوضيحات سواء من مواد 

 . إيضاحية مفسرة أو من حتليالت و آراء للخرباء
 :من حيث اإلجتاه-2
بتقدمي الكثري من املعلومات املفسرة بشكل خاطئ أو مضلل تقوم معاجلة عدائية )هجومية( :-2-1

عن حدث ما أو قضية بقصد اإلساءة و التشكيك، لتحقيق أهداف حمددة، و يربز هذا النوع من 
 املعاجلات أثناء األحداث الكربى .

( :"أبهنا امليل إىل تفضيل أحد جانيب الصراع "و يقسمها يعرفها )ماكوايلمعاجلة متحيزة :-2-2
شكال من التحيز يف معاجلة وسائل اإلعالم الغربية لألحداث، من أمهها التحيز يف التصوير  60إىل 

الفوتوغرايف، و أيضا املعاجلة املتحيزة أاثء وقوع األحداث هي أمر مقصود غالبا، و تتم بشكل غي 
  مباشر .

و تعين التحرد و هي إعطاء صورة متكاملة و متوازنة عن احلقيقة دة )موضوعية( :معاجلة حماي-3-
بال إهدار و تشويه. و تتسم املعاجلة احملايدة اليت ميكن حتقيقها بشكل نسيب إبعتمادها على مصادر 

 1. موثوقة، و تقدمي اآلراء و التفسريات الواقعية عن احلدث
 
 
 

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة اجملسترييف علوم املعاجلة اإلعالمية لظاهرة العنف األسري يف اجملتمع اجلزائري :اندية، جييت.1
 2014،125-2013اإلعالم و اإلتصال جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 
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 من حيث األهداف:-3
و هي تقدمي املعلومات عن احلدث بقصد التأثري و التحكم يف إجتاهات و دعائية :معاجلة -3-1

الدعائي املنشود،  اهلدفمواقف اجلمهور بطريقة فيها نوع من تزييف احلقائق أو حجبها للوصول إىل 
 و تتسم الدعاية إبخفاء احلقيقة أو تشويهها و التهيج و اإلاثرة .

راز املواضيع و املواقف و اإلجتاهات السلبية يف احلدث و :و يقصد هبا إب معاجلة نقدية-3-2
يتطلب هدا النوع من املعاجلات النظرة الواقعية للحدث من مجيع جوانبه، و إختاد حلول مناسبة و 
إطالع اجلمهور على خلفياته. و فتح جمال املناقشة بشكل واع و شامل، و إحرتام وجهات النظر 

 .1املؤيدة و املخالفة 
 الثاين :الصحافة املكتوبة املبحث

 املطلب األول: تعريف وظروف نشأة الصحافة
 الصحافة: تعريف

إن تعريف الصحافة ليس ابألمر اليسري فان مفهوم الصحافة يتخذ أبعاد جديدة مع التقدم السريع 
 للدراسات الصحفية فستتناول ابلدراسة بعض التعاريف للصحافة أمهها :

املرتبط ابلطبع والطباعة ونشر األخبار  ءوهي الشي pressتستخدم كلمة صحافة مبعىن-1
الصحافة  مبعىنjournalismeويقصد هبا الصحيفة  journalأيضا واملعلومات وهي تعين 

 2مبعىن الصحفي فكلمة الصحافة تشتمل الصحيفة والصحفي يف الوقت نفسه. journalisteو
وحتت عنوان اثبت وينشر األخبار ، منتظمةتعرف الصحافة على أهنا مطبوع دوري يصدر بصفة -2

 3.قتصادية ويشرحها ويعلق عليهاواملوضوعات السياسية واالجتماعية والثقافية والفنية والرايضية واإل
و صحف أمجع صحائف  ،عالمية الصحافة بكسر الصاد من صحيفةتعرف املوسوعة اإل-

و الصفحة هي أو صفحة الوجه هي بشرة جلده الصحيفة أوصحيفة الوجه ، والصحيفة هي الصفحة

                                                           
 . 126بق. صاندية جييت: املرجع السا-1
سامة للنشر أدار  ،ناألرد-عمان ،القيم االقتصادية يف الصحافة:اجلنديحسن علي  دحمم ،هاللعصام الدين علي حسن  - 2

 .14ص، 2010 ع،والتوزي
 .14ص، 2016 أسامة للنشر و التوزيع، عمان األردن، ردا ،الصحفيالفن  تكنولوجيا:ىمصطف ،فريد-د- 3
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واملزاول هلا يسمى صحفيا أ و فنها مسي صحافةأوعلمها ، و ورقة كتاب  بوجهيهاأالقرطاس املكتوب 
 1و فتح الصاد.أو ضم أبكسر 

 :املكتوبةتعريف الصحافة 
املتخصصني اىل مجهور يطلق هذا املصطلح عل املادة الكتابية اليت تعرض ملوضوع معني يوجهه احد 

هنا خليط من إي أو حىت الشهرية أسبوعية  القراد واملثقفني من خالل اجلرائد واجملالت اليومية و األ
، جتماعيةإ وأ قتصادية، إو سياسيةأفكار دينية أ متل معلومات ومعاين و، حبار والصورالورق واأل

ووجهات ، راءآ وتتضمن مقرتحات و. عسكرية....اخلو أاترخيية ، و رايضيةأفنية ، و دينيةأعلمية 
وهي عمل فردي وجتربة شخصية فيها قدر مهم من ، و القضية املطروحةأنظر حول املوضوع 

بقدر من  حيظىذاعة والتلفزة كما أن قارئها اخلصوصية اليت ال تتوفر بنفس املقدار يف  كل من اإل
،وما تضيفه هذه الصحافة  الراديو و التلفزيون ن مجهور،وهلذا فهو مجهور خمتلف ع االجتماعيةاملكانة 

على قرائها هي وجود نسبة من التفاوت بني قارئ و آخر يف التفاعل مع مضامني الصحيفة الذي 
 نتقائية والتميز.مع اإل ملحوظايضع هامشا 

 :املكتوبةة الصحافة أظروف نش
 الصحافة املكتوبة يف اجلزائر فيما يلي : نشأةميكن تلخيص ظروف 

ابشرت سلطات ، ضعاف الثورات الشعبية واملقاومات اجلزائرية املنظمةى إىل العمل علإضافة ابإل
 تية:حتالل الفرنسي حسب مفدي زكرايء بتنفيذ اخلطة الثالثية اآلاإل
اجلزائر تنفيذا للشعار  ىلإتيان هبم عموما بعد اإل لألوروبيني رض للفرنسيني خصوصا وقطاع األإ

 .حتالل اجلزائر ابلسيف واحملراث"إين "استيطاإل
هل ال دخل أل، داري للجزائريني حيكم البالد حكما مباشراقصاء السياسي واإلممارسة اإل

 .البالد فيه
 تية:وكان ذلك ابلوسائل اآل، مر الواقعذعانه ألإالقيام بسياسة ختدير الشعب وتضليله بغية 

                                                           

 والتوزيع، للنشر هومة دار اجلزائر، ،(املهنية املمارسة يف التجاوزات) احملرتف الصحفي مهنة: رزاقي العايل  عبد. د.أ 1
 .20ص ،2013
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، حتالل الفرنسي يف مظهر رسول الرمحة والسالمالقرى إلظهار اإل املسيحي يف املدن والتنصري *
صطناع الرب واإلحسان إزاء األهايل املعوزين والفقراء واملرضى.وقد رصدت لذلك احلكومة وذلك إب

 ىل السيف واحملراث "إضيف بذلك الصليب "أالفرنسية  ميزانيات كربى، ف
، عيم ودعاية الصحافة الفرنسية الوافدة واحملليةدفرنسية األهداف لت إنشاء صحافة عربية اللسان*

مقابل حماصرة ماال ترضى عنه من  ،صحيفة ابللغتني150ليصل جمموع الصادر منها يف اجلزائر حوايل 
 ( 1947-1881)قانوان صحافة أجنبية على أرضها ابعتبارهاالصحافة اجلزائرية الصادرة ابلعربية 

 واملثقفني وشيوخ الزوااي )زاوية العلوية مثالً( يف العمل  ءعض العلمااالعتماد على ب*
واإلعالمي  االجتماعيواإلعالمي لإلشادة مآثر فرنسا ومواجهة العمل اجلزائري املقاوم  السياسي

 1والسياسي
 املطلب الثاين: وظائف الصحافة

: تعترب الوظيفة األساسية للصحافة إذ تعمل على تزويد اجلمهور جبموعة من الوظيفة اإلخبارية -1
 كثر إندماجا معه .تصال ابحمليط الذي يتواجد به و أاملعطيات و الدالالت اليت جتعله دائم اإل

"فرانسيس ابل" يصف الوظيفة اإلخبارية أبهنا عملية نشر معلومات تزود اجملتمع بوسائل جتعله قادرا 
ذاته، و توفر له إمكانية تغيري نفسه بنفسه، وجتعل اخليارات املتعلقة ابملصري اجلماعي  على كشف

 أكثر وضوحا، و جتعل احللول إىل هذه اخليارات أقل غموضا و أكثر فعالية .
هي وظيفة قدمية ختفف العبء عن النفوس والعقول، فهي حتاول ترفيه وظيفة الرتفيه و التسلية :-2

لفة كزوااي األلعاب، والكلمات املتقاطعة، املسابقات، األلغاز، و القصص، و مجهورها بطرق خمت
 الرسوم الكاريكاتورية و التحقيقات الصحفية مع كبار الفنانني و الشخصيات البارزة .

: مع مرور الوقت و تعدد وظائف الصحافة و مشول مادهتا، صارت الصحافة الوظيفة التارخيية -3
تسجيل وقائع احلياة االجتماعية و ابلتايل صارت مصدرا من مصادر التاريخ  تقوم بوظيفة هامة و هي

فمعاجلة الصحف للظواهر االجتماعية كاجلرمية من حيث األسباب، و عوامل  فهي تقدم للمؤرخ و
انتشارها، و النتائج اليت ختلفها يف اجملتمع، فإن هذه املعاجلة تعرب عن فرتة زمنية و اترخيية حمددة، 

                                                           

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر 2013-1830اتريخ الصحافة اجلزائرية املكتوبة أ.د فضيل دليو: -1
 .22-21، ص 2014
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خاصة و منط حيايت قد خيتلف عن بقية األمناط حبيث ميكننا من أن تكون مرجع لإلطالع بظروف 
 وضع احللول .

تعرب وظيفة التثقيف من أهم الوظائف اليت تقوم هبا الصحافة املكتوبة ساعية الوظيفة التثقيفية : -4
االتصايل املزود  إىل إجياد ذلك القارئ املثقف الذي يعيش عصره معايشة كاملة، و تكوين اإلنسان

ابملعلومات، و يدخل يف هذه الوظيفة أيضا اكتساب الفرد املهارات االجتماعية و تعريفه ابخلصائص 
الثقافية للمجتمع و التأكيد عليها حىت يتم حتقيق التماسك االجتماعي و كذلك التمسك ابلعادات 

 1و التقاليد و القيم االجتماعية اليت حتدد اهلوية .
: حىت تتمكن الصحافة املكتوبة من الوصول إىل النتائج تتفق حبد كبري من اإلقناعيةالوظيفة -5

فإلعتماد على  األهداف املرسومة ضمن سياسة اجلريدة البد من أن تعتمد على أساليب إقناعية
اإلقناع يكون ابلرتكيز على الواقع و إضهاره كما يراه اجلمهور دون تزييف أو حتريف و هذا من 

 لصحفي الذي حيتم عليه األمانة .واجبات ا
و ال ميثل اإلقناع األسلوب العقلي فقط القائم على احلجج السليمة و الرباهني املنطقية، بل ميتد 

 2ليشمل النواحي األخرى لإلقناع مثل: األسلوب العاطفي .
 قائع احلياة االجتماعية يف حركتها اليومية .
الوقائع و تسجيلها و االحتفاظ هبا لألجيال املقبلة و القيام و تقوم الصحافة كمصدر للتاريخ برصد 

 بقياس الرأي العام .
 املطلب الثالث: األنواع الصحفية

 يلي:تتمثل األنواع الصحفية فيما 
 :الصحفيتعريف اخلرب  .1

 : أبنه القول املقتضي بتصرحيه بنسبة معلوم اىل معلوم  : يعرفه فخر الدين الرازي لغة
 .الكذبو من حده احملتمل للصدق و  اإلثباتابلنفي أو 
 : أبنه ذلك النوع الصحفي الذي يقوم بنقل معلومات  فالبز: عرفه فارنس اصطالحا

                                                           

اجلزائرية"حتليل مضمون أخبار اجلرمية يف جريدة الشروق اجلرمية يف الصحافة ليمة: عايش ح 1
 . 58-57، ص2009-2008جامعةمنتوري، قسنطينة، اليومي"،

 . 59، صاملرجع السابق : عايش حليمة 2
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 معينة أبسلوب مكثف و أبسرع طريقة ممكنة وينبغي أن يكون واقعيا و ملتزما و مقنعا .
جديدة عن أن اخلرب هو نوع صحف مستقل يقدم وقائع دقيقة و متوازنة و  :خصوريرى أديب -

 .1حدث يهم اجملتمع
ابلفرنسية ب )تقرير(  rapportابالجنليزية أو كلمة  reportترتجم كلمة التقرير الصحفي : -

وهو عرض رمسي للحقائق أو حبث عن موضوع معني ،فهو حماولة لرتمجة املالحظة للواقع املادي يف 
 ارات مكتوبة .عب

 2من فعل قرر ،يقرر ،تقريرا ،مبعىن ترك الشئ قارا أو وضعه يف مكانه أو االعرتاف به : التقرير لغة
الصحفية اليت تعرب بشكل مباشر عن سياسة الصحيفة و عن آراء   اإلدارةهي لصحفي: املقاال-3

 .الدويلو يف القضااي اليت تشغل الرأي العام احمللي أو ، كتاهبا يف األحداث اليومية اجلارية
ويقوم املقال الصحفي هبذه الوظيفة من حالل شرح و تفسري األحداث اجلارية و التعليق عليها مبا 

 املختلفة.يكشف عن أبعادها و دالالهتا 
هو فن الشرح و التفسري و البحث عن األسباب و العوامل االجتماعية أو الصحفي : التحقيق-4

االقتصادية أو السياسية أو الفكرية اليت تكمن وراء اخلرب أو القضية أو املشكلة أو الفكرة أو 
 3يدور حوهلا التحقيق .ةاليت الظاهر 

:نوع صحفي  الصحفي على أنه للحديثيعرفه أديب خضور فينظر الصحفي : احلديثتعريف -5
مشهورة  مسؤولية،جيريه الصحفي كفئ ومقتدر مع شخصية خبرية أو  خباري مستمر ومتميز،إ

جتماعية واسعة إوتتمتع بقدرة كبرية من املصداقية، حول موضوع مهم بذاته وهتتم به شرائح  ومتميزة،
و  علومات،أسلوب احلوار احلي و املباشر و املتطور، الذي تكتشف من خالله امل احلديثيستخدم 

 أو ظاهرة  حدثو ذلك بقصد تسليط األضواء على  تتضح املواقف و اآلراء،
 1ابملوضوعو املعين  املستهدفعالمية للقارئ شباع احلاجات اإلإ، و شخصيةأو 

                                                           

، 2014ان للنشر و التوزيع، عمان، دار زهر  ،للصحفيني فن اخلرب الصحفي مفتاح اإلحرتاف:  يعص الربعلي مفتاح،  1
 .10-9ص

 .29، ص2008، دار الصباح اجلديد، أكتوبر، التقارير اإلعالمية : عبد العايل ،رزاقي 2
 .139-140،ص  2010، األردن، دار أسامة للنشر و التوزيع–، عمان تكنولوجيا الفن الصحفي: مصطفى  فريد، 3
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 ملبحث الثالث :أخالقيات مهنة الصحافة و إلتزامات الصحفينيا
 املطلب األول :أخالقيات مهنة الصحافة.

إن األخالق اإلعالمية هي أحد األسس الرئيسية يف مهنة الصحافة مبعىن أن نزاهة اإلعالمي 
هذه املهنة اليت هي األساس خدمة عامة تسعى إىل خري اجملتمع من  هدفأمر رئيسي يف حتديد 

خالل تزويد اجلمهور ابلوقائع و املعلومات و احلقائق الضرورية لتشكيل رأي عام واع، و تبقى هذه 
األخالقيات عدمية الفائدة ما مل ترتجم إىل واقع عملي ملموس خالل املمارسة املهنية للصحفيني أو 

خاصة يف الدول النامية و منها الدول العربية، و أول ميثاق  حيدثأتدية الواجبات املناطة هبم كما 
للصحافيني على بفرنسا من قبل النقابة الوطنية  1918للصحفي حول أخالقيات املهنة كان يف سنة 

 1818يوليو  29 الرغم من أن أول قانون ليربايل للصحافة هبذا البلد صدر يف
، مث يف 1926و يف الوالايت املتحدة األمريكية صدر قانون األخالقيات املهنية للصحافة يف سنة 

 . 1938بريطانيا سنة 
، 1971انية سنة ويعترب ميثاق واجبات و حقوق الصحافيني املصادق عليه يف ميونيخ األمل

من قبل مجعيات الصحافيني األروبيني مرجعية يف جمال أخالقيات مهنة الصحافة، و يشدد هذا 
امليثاق على أن مسؤولية الصحافيني إجتاه اجلمهور تكون قبل كل مسؤولية أخرى و خاصة منها إجتاه 

 1.مستخدميهم و السلطات العمومية
 املطلب الثاين :حقوق الصحفي.

 الوصول إىل مصدر اخلرب مبا يف ذلك األرشيف الرمسي ما عدا تلك املتعلقة بسر الدفاع و احلق يف-1
 االقتصاديةو كذا اإلسرتاتيجي، و السياسة اخلارجية و املصاحل  االقتصادياألمن الوطنيني ابلسر 

 للبالد بسر البحث و التحقيق .
 .العامةاحلق يف التحقيق احلر يف الوقائع اليت متس اجملتمع و احلياة -2
 رفض نشر مقال له بوسيلة إعالمية إذا أدخلت عليه تغريات جوهرية دون موافقته.-3

                                                                                                                                                                                     

 فية و كتابتهااألحاذيث و املقابالت الصح األساليب الناجحة العداد : حسني علي ابراهيم الفالحي-د 1
 . 34 ص، 2017،دار الكتاب اجلامعيلبنان،  -اإلمارات، وحتريرها

-159، ص2017دار أسامة للنشر و التوزيع، اجلزائر. ،اإلحرتاف الصحفي األسس و املتطلبات: جياليل عباسة-1
10. 
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إلتزام املؤسسات و اهليئات و اإلدارات بتزويده ابألخبار و املعلومات اليت يطلبها مبا يكفل حق -4
 املواطن يف اإلعالم .

 احلصول على قانون مهين أساسي -5
 التكوين املتواصل و الرتفيه .-6
 من ذلك . االستفادةاإلعرتاف حبق امللكية األدبية و -7
 االستقالليةو املهنية مبا يف ذلك أجر حمرتم يوفر له األمن املادي و  االجتماعيةتوفري شروط -8

 .االقتصادية
 احلماية من تسلط الناشرين و أصحاب الصحف .-9

 التعبري عن رأيه يف املؤسسة الصحفية اليت يعمل هبا.10
 .الكتابةعدم منعه من العمل و -11
 احلق يف نشر املعلومات اليت حتصل عليها .-12
 قايب .نالضمان اإلجتماعي و التقاعد و احلق ال-13
 احلصول على البطاقة املهنية للصحايف .-14

 صحفي .املطلب الثالث: الواجبات اليت يلتزم هبا ال
 يلتزم الصحفي خالل ممارسته للمهنة بواجبات فمن أبرزها :

 إحرتام احلقيقة و حق اجلمهور يف معرفتها .-1
 السهر على الفصل بني اخلرب و التعليق .-2
 الدفاع عن حرية التعبري و التعليق و النقد املؤسس.-3
 .يتمىنينقل اخلرب الصحيح كما هو و ليس كما يعتقد الصحايف أو كما -نشر-4
 عدم حتريف أو تزييف املعلومات املتحصل عليها .-5
م وسائل غري مشروعة للحصول على أخبار أو واثئق أو صور، غري أنه يف بعض اعدم إستخد-6
قة و كشف املخالفات احلاالت اليت ختدم الصاحل العام فقد يلجأ الصحايف للوصول إىل احلقي-7

 مثل: قضااي الفساد على غرار اإلجهاض ابلعادات الطبية و جتارة املخدرات، و قضااي الرشوة و غريها 
 عدم اإلساءة إىل القيم و تقاليد جمتمعات أخرى .-8
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 1ن يعمل يف كل األوقات للصاحل العام .أ-9
 املعلومات اليت يعرف مصدرها فقط . 10
 اإلبتعاد عن السرقة األدبية و التعتيم و التجريح و اإلهتام من غري أساس .-11
 أن يغطي الصحفي األخبار إبنصاف و مشولية ودقة .-12
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 الفصل الثاين: اجلرمية اإللكرتونية
 متهيد :                   

متيز القرن العشرين ابخرتاعات هائلة على املستوى التقين بفضل ظهور وانتشار استعمال 
أصبحت  وحيث  شبكات املعلومات ،حىت أصبح يعرف بقرن املعلوماتية ثالكمبيوتر واستحدا

الواسع إال إن  ااستعماهلاملعلوماتية وأدواهتا وسائل ضرورية وعلى الرغم من اجيابياهتا وانتشار 
االستخدام غري املشروع هلا، قد أدى إىل ظهور نوع جديد من اجلرائم مسيت ابجلرائم االلكرتونية 

املصطلحات كلها تعرب  عن جمموعة اجلرائم املرتبطة  ذهماتية أو جرائم االنرتنت وهواجلرائم املعلو 
انحية ،ومن انحية  نم ت هذاااللكرتونية والشبكة املعلوماتية وخصوصا على شبكة االنرتن ابألنظمة

اجلرائم املعلوماتية أو بصفة أخرى كيف تصدى اإلعالم ملختلف  ذهأخرى كيف تعامل اإلعالم مع ه
 .؟ 1اجلرائم هذه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ورقة حبثية مقدمة ضمن املؤمتر  ،اجلزائري والقوانني املقارنةخصوصية اجلرمية اإللكرتونية يف القانون ة: رحيم منديل-1

 .2ص ،طرابلس2017،مارس 25-24جلرائم اإللكرتونية ا الدويل الرابع عشر،
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 املبحث األول : اجلرمية اإللكرتونية )املراحل و أسباب اإلنتشار(
 :  اجلرمية فهومماملطلب األول : 

 األساسية معاقب عليه، بوصفه خرقا لقيم اجملتمع وملصاحل أفراده اجلرمية هي كل سلوك إنساين
 1عن تكوين إجرامي.مىت كان هذا السلوك كاشفا عن نفسية منحرفة أو 

، أي الكسب 2أما عن معىن اجلرمية يف اللغة فهي أصل كلمة جمرم أي قطع وكسب اجلرمية لغة:.1.1
املستهجن واملكروه ،ومنه ميكن إطالق كلمة جرمية على كل فعل أو سلوك خمالف للحق والعدل 

أجرموا كانوا من الذين ءامنوا ، وقد مت ذكر اجلرمية يف قوله تعاىل "إّن الذين 3والسلوك املستقيم
 4يضحكون".

ويقصد ابجلرمية كظاهرة اجتماعية تعارض قيم وأخالق اجملتمع ،  وهي كل فعل وامتناع يصدر .2.1
امن ومصاحل وحقوق األفراد واجملتمع ويعاقب مرتكبيها بعقوبة أو بتدبري  ضتفر ,,ةمذكر  عن إدارة

األصل اللغوي لكلمة "جرمية   ملخالفة لقواعد القانون.احرتازي،  وتكون اجلرمية قانونية ا د وقعت اب
"هو فعل جرم وتعين معا: كسب وقطع وعليه، فإن علماء اللغة يقولون: اجلرم من جرم مبعىن قطع، 

 وجرمه جيرمه جرما مبعىن قطعه ومنها شجرة جرمية أي مقطوعة.

 :صرمه ،أي قطعه وجذهه وإما ويقال : جرم النخل والثمر : جيرمه جرما وجراما واجرتمه مبعىن.3.1
 أي كاسبهم . واجلرم ابلكسر معىن هيف "جرم" اليت أتيت مبعىن كسب فإهنم يقولون :فالن جرمية أهل

 للجسد
واجلرم هو التعدي والذنب واجلمع أجرم وجروم ومثله اجلرمية ومنها يقال: وقد جرم جيرم جرما .4.1

 واجرتام وأجرم والفاعل جمرم وجرمي.

                                                           

مذكرة خترج مقدمة لنيل ، املرأة يف اجملتمع  حتليل مضمون جريدة النهار أمناط ودوافع جرمية: حسناوي ةحيزي-1
  .34، ص2012-2011، جامعة ابجي خمتار، عنابة، الجتماعيةاو املاجستري، كلية األدب والعلوم اإلنسانية  شهادة

 . 5، ص2015 ،جوان ،جملة احلضارة اإلسالمية ،املعاجلة الصحفية ألخبار اجلرمية: ابديس جماين  -2
دار إبن حازم للنشر و  ،ابت اجلزائريالوقاية من اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية وقانون العقو  :رحيمة بن زيطة -3

 .25،26،27، ص  2011 ،1، طلبنان -بريوتالتوزيع، 
 .83،ص 29سورة املطففني، اآلية  4
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يف احلديث الشريف "أعظم املسلمني يف املسلمني جرما: من سأل عن شيء مل حيرم عليه وقد جاء 
 فيحرم من أجل مسألته."

فاجلرمية مشتقة من اجلرم مبعىن الذنب ، ولذلك تبقى لفظا يطلق على ما يقرتف من األفعال  5.1
بل يستهجن كما قال املوصوفة ابلشناعة وإلمث، وتنتهي لغة إىل أهنا فعل األمر الذي ال يستحسن 

 .1اإلمام" أبو زهرة"
 : هي فعل يفرض له القانون عقااب.اجلرمية اصطالحا-2

تعين: "العمل اخلارجي الذي أيتيه اإلنسان خمالفا به قانون بنص على عقابه والذي يربره أداء واجب 
 أو استعمال احلق "

ي أو عقااب اعتباراي معنوي، واجلرم هو املخالفة القانونية اليت يقرر هلا القانون عقااب بدنيا ماد1.2
التعدي على العالقات والروابط اإلنسانية مبعانيها املختلفة سواء منها القانونية أو االجتماعية أو 

متناع يتعارض مع القيم واألفكار اليت استقرت يف ااإلنسانية وعرفها دوركامي أبهنا "كل فعل أو 
 وحدات اجلماعة.

هيم املتداولة بكثرة إال أن إجياد تعريف حمدد هلدا املفهوم يبدو من األمور الشائكة واجلرمية من املفا.2.2
ودلك لالختالفات العديدة بني علماء االجتماع والنفس والقانون والدين وهلدا تعددت تعريفات 

 2.اجلرمية بتعدد جماالهتا
 األمنجمرما  الفرد عليها وال يعترب كما تعرف أبهنا جمموع املخالفات املرتكبة واملشتهر هبا واملتابع.3.2

 خيالف القانون ارتكب بدون عزر يعاقب عليه . إرادياعرتفت له بدلك احملكمة فاجلرمية فعل 
يعرض  صاحبه على احملكمة  أنموقف ميكن  أوهو "نوع من السلوك  اإلجرامي .و السلوك4.2

معاقب عليه بوصفه  إنساينتشريع معني وهي كل سلوك  إىلويصدر فيه حكم قضائي ابالستناد 
  سي.األسا أفرادهملصاحل  أوهتديد لقيم اجملتمع  أوخرق 

تر أو حتلل معلومات غري مصرح هي اجلرائم اليت تلعب فيها بياانت الكومبيو : .اجلرمية اإللكرتونية3
 هبا.

                                                           
 .27، ص بن زيطة: املرجع السابق -1
2
 .33جماين بديس: املرجع السابق، ص– 
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مشروع ( بتعريفه إىل هذا النوع من اجلرائم على أهنا نشاط غري rosemblattوقد ذهب الفقيه )
 ينصب على املعلومات املخزنة داخل احلاسوب وتغيريها وحذفها والسلوك هنا ذو طبيعة ذهنية.

فهي كل فعل أو نشاط سليب من شأنه االتصال دون وجه حق ابلكيان املعنوي للحاسب اآليل أو 
  .1لة كانتبنظام املعلومات العاملية لالنرتنت أو اإلبقاء عليه عند حتققه أو التأثري عليه أبي وسي

 التعريف اإلجرائي :*     
ويكون ذلك  االعتداء  يعتدي به على غريه ،فرتاضيةاال هي كل جرم يرتكبه اجملرم عن طريق الشبكةو 

  جتماعية خاصة واإلنسانية عامة.والتقاليد اال العادات إىليعاقب عليه القانون بوصفه يسيء عقليا 
 اإللكرتونيةاملطلب الثاين : مراحل اجلرمية 

،ومن ذلك على سبيل املثال قيام اجلرم االلكرتوين بتغيري أو  :مرحلة إدخال البياانت املرحلة األوىل
تزوير البياانت مثل التسلل االلكرتوين إىل البياانت املتعلقة بفاتورة اهلاتف قبل طبعها يف شكلها 

،ومثل قيام احد  باعتها وإرساهلاالنهائي حبيث يتمكن من حذف بعض املكاملات من الفاتورة قبل ط
 الطالب بتغيري درجاته املسجلة على الكمبيوتر يف مادة معينة أو تغيري تقديره الفصلي أو العام.

 .االفرتاضية وسيلته يف دلك النص اجلنائي كذلكملا يعتربه املشرع   أو األساسية أفرادهملصاحل  أو سية
 2.يتعدى به على غريه من األشخاص

:مرحلة تشغيل البياانت، ومن ذلك على سبيل املثال قيام اجملرم االلكرتوين بتغيري أو  الثانية.املرحلة 
( اليت تقوم بتشغيل البياانت للوصول إىل نتائج حمددة أو soft wearتعديل الربامج اجلاهزة )

لقة مقصودة بطريق غري شرعي من قبل اجلاين، ومن ذلك مثال برانمج معني لتقريب األرقام املتع
 ابلعموالت البنكية على حساب احد األشخاص.

،ومثل ذلك سرقة البياانت االلكرتونية أو املعلومات  مرحلة إخراج البياانت :. املرحلة الثالثة2.8 
اآللية املتعلقة مبراقبة خمزون إحدى الشركات، أو إفشاء معلومة متعلقة إبحدى الشركات، أو إفشاء 

 3.،أو إفشاء معلومة متعلقة أبحد العمالءمعلومة متعلقة إبحدى الشركات 
 

                                                           

 ،( دراسة مقارنةموقف القانون والقضاء من اجلرمية اإللكرتونية )السريانية: كوثر حازم السلطان 1
 .33ص السابق، املرجع: بديس جماين 2
 .99املرجع السابق، ص : عبد الفتاح طه جنالء 3
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 املطلب الثالث : أسباب إنتشار اجلرمية اإللكرتونية.

 :.عوامل انتشار اجلرمية االلكرتونية عرب االنرتنت
بوجه جديد،  مسته بعد اجلاين عن مسرح اجلرمية، وقدرته  ترتكب جرائم العصر االلكرتوين

كما  على استهداف أكثر من ضحية يف آن واحد، قد تصل إىل األلف يف حالة الفريوسات،
،من خالل  من أرقام البطاقات، يف يوم واحد فيستطيع لصوص بطاقات االئتمان سرقة مئات اآلل

، وانساب املسؤولية تمرتكب اجلرمية عرب االنرتن إن البحث عن االنرتنت فهذه األخرية أصب شبكة
إليه أمر صعب للغاية من الناحية العملية بسبب تعدد األطراف القائمة على الشبكة واألعداد اهلائلة 

 املستخدمة هلا وينقسم جمرمو االنرتنت إىل نوعني:
إلحداها حسب يتم اإلشارة  تعددت التقسيمات ألمناط جمرمي املعلومات، العاديون: األشخاص

 حسني علي حممود " يف مؤلفه " سرقة املعلومات املخزنة يف احلاسب اآليل.  تصنيف الدكتور عبد هللا
 وهناك صنفان:القراصنة :

  اهلواةhackers) ") خرباء ابحلاسوب ونظم التشغيل املختلفة ويف الغالب  أشخاصهم عبارة عن
 " .وليس من اجل التخريب دوكسرا لقيو هم من املربجمني هدفهم املعرفة 

  احملرتفونcrackers)) والذين هلم اخلربة الطويلة على مواقع  األذكياء األشخاصهم جمموعة من
فعادة ما  األموالالتخريب وكسر احلماية هبدف ختريب املعلومات وسرقة  أبعمالاالنرتنت يقومون 

 وات طويلة من عائد جرائمهم.مما تزداد سوابقهم القضائية ، وهم يعيشون لسن ،تتعدد جرائمهم
  يف نظم املعلومات،   األخصائينيوهؤالء يتمتعون بقدرات فتية عالية ابعتبارهم عادة من : املخادعون

، وتنصب معظم جرائمهم على شبكات حتويل األموال وميكنهم التالعب الكفاءات أصحابومن 
بطاقات االئتمان، وهذه الفئة من اجملرمني هلا حبساابت البنوك أو فواتري الكهرابء والتليفون ،أو تزوير 

 1موهبة خاصة يف االستحواذ على ثقة الناس.
حت وسطا ممتازا اللتقاط الضحااي، وممارسة ضدهم أشكال متنوعة من االحتيال من قبل جمرمني، 

 2:قلما يتم ضبطهم بسبب عدة عوامل منها
                                                           

 .107،108ص ، : املرجع السابق ربيعة فندو شي -1
 .106، ص2011اجلزائر، دار هومة،  ،اإلعالن اإللكرتوين: ربيعة فندوشي -2
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 صعوبة حتديد املسؤولية:      
، وانساب املسؤولية إليه أمر صعب للغاية من الناحية تاجلرمية عرب االنرتنإن البحث عن مرتكب 

العملية بسبب تعدد األطراف القائمة على الشبكة واألعداد اهلائلة املستخدمة هلا وينقسم جمرمو 
 االنرتنت إىل نوعني:

حسب  يتم اإلشارة إلحداها تعددت التقسيمات ألمناط جمرمي املعلومات، العاديون: األشخاص
 حسني علي حممود " يف مؤلفه " سرقة املعلومات املخزنة يف احلاسب اآليل.  تصنيف الدكتور عبد هللا

 وهناك صنفان:القراصنة :
  اهلواةhackers) ") خرباء ابحلاسوب ونظم التشغيل املختلفة ويف الغالب  أشخاصهم عبارة عن

 " .وليس من اجل التخريب دوكسرا لقيو هم من املربجمني هدفهم املعرفة 
  احملرتفونcrackers)) والذين هلم اخلربة الطويلة على مواقع  األذكياء األشخاصهم جمموعة من

فعادة ما  األموالالتخريب وكسر احلماية هبدف ختريب املعلومات وسرقة  أبعمالاالنرتنت يقومون 
 وات طويلة من عائد جرائمهم.مما تزداد سوابقهم القضائية ، وهم يعيشون لسن ،تتعدد جرائمهم

  يف نظم املعلومات،   األخصائينيوهؤالء يتمتعون بقدرات فتية عالية ابعتبارهم عادة من : املخادعون
، وتنصب معظم جرائمهم على شبكات حتويل األموال وميكنهم التالعب الكفاءات أصحابومن 

بطاقات االئتمان، وهذه الفئة من اجملرمني هلا حبساابت البنوك أو فواتري الكهرابء والتليفون ،أو تزوير 
 1موهبة خاصة يف االستحواذ على ثقة الناس.

  

                                                           
 .107،108ص ، : املرجع السابق ربيعة فندو شي -1
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 املبحث الثاين : أنوا اجلرائم اإللكرتونية 
   اجلرائم ضد احلواسيب اآللية ونظم املعلومات.املطلب األول : 

 : االئتمان سرقات بياانت بطاقات
سرقة بياانت بطاقات االئتمان الشخصية،  املختلفة،من اجلرائم األخرى ذات التأثريات 

البنكية وتعديلها، وسرقة األسرار الشخصية العملية املوجودة بصورة  توالدخول على احلاسبا
 .1الكرتونية، وأيضا الدخول على املواقع وقواعد البياانت وتغيري، أو سرقة حمتوايهتا

 جرائم األضرار ابلبياانت :
اجلرائم االلكرتونية و أشدها خطورة وأتثري وأكثرها حدواث وحتقيقا للخسائر يعترب هذا الفرع من 

،أو سرقة أو إتالف، أو تعطيل  لألفراد واملؤسسات. ويشمل هذا الفرع كل أنشطة تعديل أو حمو
( على احلواسيب forme digital الكرتونية ) ةالعمل للمعلومات وقواعد البياانت املوجودة ابلصور 

 واحلصول على معلومات غري مسموح هبا. ابألنرتنتصلة، أو غري املتصلة اآللية املت
م، خسائر 2003:وهذه اجلرمية تكبدت املؤسسات األمريكية، يف عام  االستيالء على املعلومات

( مليون دوالر أمريكي. نشاط تعطيل نظم املعلومات: وأييت يف املركز الثاين نشاط 70فاقت إل)
م يف تعطيل 2003( مليون دوالر، يف عام 65,5تعطيل نظم املعلومات، حمققا خسائر جتاوزت أل)

(، والذي يعتمد dos( واختصارا )service attackdenial ofالعمل والذي يطلق عليه أل)
على إغراق أجهزة اخلوادم آبالف، أو ماليني طلبات احلصول على معلومات، األمر الذي الحتمله 

(، أو نظم قواعد البياانت والتطبيقات والربامج املوجودة على hardwareقدرة املكوانت املادية )
التام لعدم قدرهتا على تلبية هذا الكم اهلائل من الطلبات  تلك اخلوادم، حيث تصاب ابلشلل

 2والتعامل معه.
اجلرائم املتعلقة خبصوصية وسالمة األفراد واجلرائم املخلة ابآلداب املطلب الثاين : 

 العامة:
 اخلصوصية. مجرائم انتهاك حرمة وخصوصية بياانت ومعلومات األفراد والتدخل يف شؤوهن -

                                                           

 ،1ط ،2014، للنشر و التوزيع ، الدار العامليةاإلعالم اجلديد و اجلرمية اإللكرتونية: موسى يعقوب عبد احلليم 1
 .218،2019،221ص

 .221عبد احلليم موسى يعقوب : املرجع السابق ، ص 2
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ابالعتداء النفسي مثل الرتويج لعمليات االنتحار اجلماعي وكذا بيع  ةاملتعلق اجلرائم اإللكرتونية -
 األعضاء البشرية.

 التشهري وإلساءة للغري من خالل عرض صور ومعلومات كاذبة. -
 1االستغالل اجلنسي والتجاري لألطفال فضال عن التحرش هبم. -

 التايل: لوهناك من يقسم أنواع اجلرائم ابلشك
 .االخرتاقات1.1

إن جل عمليات  مثل يف الدخول غري املصرح به إىل أجهزة وشبكات حاسب أيل.
االخرتاقات )وحماوالت االخرتاقات( تتم من خالل برامج متوفرة على االنرتنت ميكن ملن له خربات 

 .2تقنية متواضعة أن يستخدمها لشن هجماته على أجهزة الغري، وهنا تكمن اخلطورة
 قالخرتاقات، فقد تكون املعلومات هي اهلدف املباشر حيث يسعى املخرت ختتلف األهداف املباشرة ل

.وقد يكون اجلهاز هو اهلدف املباشر بغض النظر عن املعلومات  لتغيري وسرقة وإزالة معلومات معينة
يف  تاملخزنة عليه، كأن يقوم الخرتق بعمليته بقصد إبراز قدراته "االخرتاقية" وإلثبات وجود ثغرا

 .اجلهاز املخرتق
من أكثر األجهزة املستهدفة يف هذا النوع من اجلرائم هي تلك اليت تستضيف املواقع على االنرتنت 

(.إن defacingحيث يتم حتريف املعلومات املوجودة على املوقع أو ما يسمى بتغيري وجه املوقع)
كثرة وجود هذه األجهزة على استهداف هذا النوع من األجهزة يعود إىل عدة أسباب من أمهها  

 .حول اخرتاق ذلك اجلهاز خاصة إذا كان يضم مواقع معروفة الشبكة، وسرعة انتشارا خلرب
مجيع اجلرائم اليت ذكرهنا تستهدف بشكل مباشر معلومات أو أجهزة وشبكات حاسبات. إما جرائم 

 أفراد أو مؤسسات، ففيها يلي: ااإلنرتنت اليت تستهدف جهات سواء كانو 
 
 
 

                                                           

، اإلدارة هتهادراسة عن اجلرائم املعلوماتية و اإللكرتونية عرب شبكة األنرتنت و سبل مواججورج إسحاق حنني:  1
 .12املركزية ملركز املعلومات و التوثيق، ص

 .97، ص  جورج إسحاق حنني: املرجع السابق 2
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 .انتحال الشخصية 2.1
هي جرمية األلفية اجلديدة كما مسها بعض املختصني يف امن املعلومات وذلك نظرا لسرعة 

تتمثل هذه اجلرمية يف استخدام هوية شخصية أخرى  انتشار ارتكبها خاصة يف األوساط التجارية.
 بطريقة غري شرعية.

وهتدف إّما لغرض االستفادة من مكانه تلك اهلوية )أي هوية الضحية ( أو إلخفاء هوية 
شخصية اجملرم لتسهيل ارتكابه جرائم أخرى. إن ارتكاب هذه اجلرمية على شبكة اإلنرتنت أمر سهل 
 وهذه من اكرب سلبيات االنرتنت األمنية. وللتغلب على هذه املشكلة، فقد بدأت كثري من املعامالت
احلساسة على شبكات اإلنرتنت كالتجارية يف االعتماد على وسائل متينة لتوثيق اهلوية كالتوقيع 

 1اجلرمية.الرقمي واليت جتعل من الصعب ارتكاب هذه 
 :. صناعة ونشر الفريوسات3.1

وهي أكثر جرائم االنرتنت انتشار وأتثري. إن الفريوسات كما هو معلوم ليست وليدة االنرتنت  -
ر إىل مفهوم فريوس احلاسب العامل الرايضي املعروف "فون يومن" يف منتصف األربعينيات فقد أشا

امليالدية. مل تكن اإلنرتنت الوسيلة األكثر استخداما يف نشر وتوزيع الفريوسات إال يف السنوات 
اخلمس األخرية، حيث أصبحت االنرتنت وسيلة فعالة وسريعة يف نشر الفريوسات. وال خيفى على 

كثري سرعة توغل ما يسمى ب" الدودة احلمراء" حيث استطاعت خالل أقل من تسع ساعات ال
م. إن اهلدف املباشر للفريوسات هي 2001يوليو19اقتحام ما يقرب من ربع مليون جهاز يف 

املعلومات املخزنة على األجهزة املقتحمة حيث تقوم بتغيريها أو حذفها أو سرقتها ونقلها إىل أجهزة 
 أخرى.

 وتشويه السمعة: التشهري4.1.
يقوم اجملرم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون 
فردا أو جمتمع أودين أو مؤسسة جتارية أو سياسية. تتعدد الوسائل املستخدمة يف هذا النوع من 

املعلومات املطلوبة نشرها أو اجلرائم، لكن يف مقدمة هذه الوسائل إنشاء موقع على الشبكة حيوي 
 إرسال هذه املعلومات عرب القوائم الربيدية إىل أعداد كبرية من املستخدمني.

                                                           

اإلسكندرية،  العوملة(،-جرائم األنرتنت-دور اإلعالم يف حل القضااي املعاصرة )اإلرهابجنالء عبد الفتاح طه:  1
 .97،98، ص2015دار التعليم اجلامعي للنشر و التوزيع، 
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 اإلابحية: ر.صناعة ونش5.1
.إن  لقد وفرت شبكة االنرتنت أكثر الوسائل فعالية وجاذبية لصناعة ونشر اإلابحية -

ولعل هذا يعد  يف متناول اجلميع، االنرتنت جعلت اإلابحية وسائل عرضها من صور وفيديو وحوادث
 اكرب

جعلت اإلابحية وسائل عرضها من صور وفيديو وحوادث يف متناول اجلميع، ولعل هذا  -
صناعة  خاصة يف جمتمع حمافظ على دينه وتقاليده كمجتمعنا. لألنرتنتيعد اكرب اجلوانب السلبية 

 .1يت تستهدف تستخدم األطفالونشر اإلابحية تعد جرمية يف كثري من دول العامل خاصة تلك ال
 . النصب واالحتيال:6.1

أصبحت االنرتنت جماال رحبا ملن له سلع أو خدمات يريد أن يقدمها، وبوسائل غري مسبوقة   -
الربيد االلكرتوين أو عرضها على موقع على الشبكة أو عن طريق ساحات احلوار. ومن  ستخداماك

الطبيعي أن يساء استخدام هذه الوسائل يف عمليات نصب واحتيال. ولعل القارئ الكرمي الذي 
يستخدم الربيد االلكرتوين تصله رسائل بريدية من هذا النوع. إن كثريا من صور النصب واالحتيال 

عرض هلا الناس يف حياهتم اليومية هلا مثيل على شبكة االنرتنت مثل بيع سلع أو خدمات اليت يت
 1ومهية، أو املسامهة يف مشاريع استثمارية ومهية.

 ال
 و سبل مواجهتها. االلكرتونية أركان اجلرميةاملطلب الثالث : 

 : اجلرمية أركان/1      
اشرتط املشرع اجلزائي لقيام أي جرمية وجود ثالث أركان أساسية، وهي الركن املادي والركن املعنوي 
والركن الشرعي، وبدون هذه األركان تنتفي اجلرمية، وهذا هو احلال ابلنسبة للجرائم االلكرتونية ، 

ه األركان يصبح هناك خلل فلقيام اجلرمية االلكرتونية البد من أن يتوفر فيها أركان اجلرمية، وبدون هذ
يف موضوع اجلرمية، ويتمثل الركن املادي يف النشاط الذي يرتكبه اجلاين، أما الركن املعنوي فيتمثل يف 
اإلرادة اخلاطئة ملباشرة السلوك اإلجرامي، فالركن املادي له مظهر خارجي أما الركن املعنوي فهو 

                                                           
 .99-97، صجنالء عبد الفتاح طه: املرجع السابق– 1
 .100جنالء عبد الفتاح طه: املرجع السابق، ص 1
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وجود نص قانوين حيدد اجلرمية واجلزاء اجلنائي على  يكمن يف نفس اجلاين، أما الركن الشرعي فنعين به
 1 سلوكيات معينة والذي ينقلها من دائرة اإلابحة إىل دائرة التأثيم.

 وسيتضح الركن املادي والركن املعنوي فيما يلي:
 الركن املادي يف اجلرمية االلكرتونية :

يعّد السلوك هو القاسم املشرتك بني مجيع اجلرائم وهو العنصر األول من عناصر الركن املادي    
للجرمية، وجيب أن يكون املوضوع الذي يقع عليه السلوك حمل محاية من قبل املشرع، وان يكون جمرم 

قة لنفاذ بنص القانون ،ونص املشرع الفلسطيين على أن :"....وال عقاب إال على األفعال الالح
القانون "،وجيب أن يرتتب على هذا السلوك نتيجة إجرامية وهو العنصر الثاين للركن املادي للجرمية، 
وهو األثر الذي يرتكه السلوك اإلجرامي سواء كان فعال ام تركا يف العامل اخلارجي وذلك طبقا لالجتاه 

 2يت حيميها الشارع.املادي، أما االجتاه القانوين فهو الضرر الذي يصيب املصلحة ال
 أّما العنصر الثالث فهو عالقة السببية بني السلوك سواء كان فعل ام امتناع وبني النتيجة اإلجرامية،   

 .لتحدث النتيجة اإلجرامية كانتومبعىن أخر لوال السلوك فعال ام امتناعا ما 
يتحقق الركن املادي للجرمية أّما املشرع الفلسطيين فقد اكتفى ابلسلوك أو النشاط اإلجرامي فقط ل   

دون النظر إىل النتيجة اإلجرامية وعالقة السببية، فيكفي إن يباشر اجملرم سلوكه اإلجرامي للقول ابن 
الركن املادي للجرمية اكتمل، إال إذا كانت هناك بعض اجلرائم تتطلب حتقق النتيجة اإلجرامية 

يف ذلك على أن: لعربة للنتيجة اليت كان القصد  الفلسطيين عالكتمال الركن املادي فيها، ونص املشر 
أن يؤدي إليها ارتكاب فعل أو ترك إال إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إىل تلك النتيجة 

 تؤلف عنصرا من عناصر اجلرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل أو الرتك.
، دون النظر إىل النتيجة اإلجرامية اليت كان وكذلك املشرع األردين اكتفى لقيام جرمية السلوك اجلنائي

يبتغيها اجلاين، إال إذا كانت اجلرمية تتطلب حتقق نتيجة معينة، وهذا ما نص عليه املشرع األردين يف 
حيث نص على أن:ال عبارة  1960لسنة  16من قانون العقوابت األردين رقم  65املادة رقم 

                                                           

 .22،صموقف القانون والقضاء من اجلرمية اإللكرتونية )السريانية( دراسة مقارنة: كوثر حازم السلطان 1
رسالة ،  )دراسة حتليلية مقارنة(اجلرائم اإللكرتونية يف التشريع الفلسطيين يوسف خليل يوسف العفيفي :  2

، قسم القانون العام، كلية الشريعة و القانون، اجلامعة اإلسالمية تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، القانون العام
 .64،65، ص2013غزة، 
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تكاب فعل إال إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إىل للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ار 
 .تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر اجلرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل

انه لكي يتوفر الركن املادي يف اجلرائم االلكرتونية البد من وجود بيئة رقمية،  مونرى مما تقد
تتمثل يف جهاز الكرتوين مثل احلاسب اآليل أو هاتف حممول، وان يكون اجلهاز االلكرتوين متصل 

 نو ابالنرتنت يف اجلرائم املتصلة ابالنرتنت، فبدون ما ذكر ال ميكننا مباشرة السلوك اإلجرامي، وال نك
 1.بصدد جرمية الكرتونية فكما قلنا ابن اجلهاز االلكرتوين من أهم عناصر اجلرمية االلكرتونية

 الركن املعنوي يف اجلرمية االلكرتونية:
الركن املعنوي هو النصف األخر للجرمية، وميكن التعبري عنه أبنه احلالة النفسية للجاين وقت 

 بدونه، فالبد من توافر اإلرادة اآلةمة لدى اجلاين عند ارتكاب جرميته، حيث ال تقوم اجلرمية قانوان
إقدامه على السلوك اإلجرامي، كما جيب أن تكون األفعال إرادية، وإال انتفى الركن املعنوي للجرمية، 

اجلنائي  ءوأن تكون هذه األفعال متجهة حنو خمالفة القواعد القانونية، ليرتتب على خمالفتها اجلزا
 املناسب.

من قانون  32ر ذلك نص املشرع القطري على الركن املعنوي صراحة يف املادة رقم ويف إطا
العقوابت على إن:"يتكون الركن املعنوي للجرمية من العمد أو اخلطأ يتوفر اخلطأ ابجتاه إرادة اجلاين 

بقصد إحداث النتيجة اليت يعاقب عليها القانون بسبب خطأ  إىل ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل،
اين، سواء كان هذا اخلطأ بسبب اإلمهال أو عدم االنتباه أو عدم االحتياط أو الطيش أو عدم اجل

مراعاة القوانني أو اللوائح، ويسأل اجلاين عن اجلرمية سواء ارتكبها عمدا ام خطأ، مامل يشرتط القانون 
رمه، دون إجبار وجيب أن يكون اجلاين متمتعا إبرادة حرة واعية حال ارتكاب ج ةتوفر العمد صراح

أو إكراه من احد، فيكون ارتكاب جرميته وهو متمتعا حبرية االختيار والتمييز فال ينسب السلوك 
معنواي ملن مل يكون لديه القدرة على االختيار أو التمييز ساعة ارتكاب اجلرمية، وهذه اإلرادة يتبعها 

 .قانونالقانونية واجلزائية عن األفعال املخالفة لل ةحتمل املسؤولي
فالركن املعنوي من العناصر القانونية املكونة للجرمية، وعليها يرتتب تكييف اجلزاء اجلنائي، فاجلرمية 

 2.تكون يف اغلب األحيان قصديه وتتخذ صورة القصد اجلنائي

                                                           
 .64يوسف اخلليل يوسف العقيقي: املرجع السابق ، ص 1
 .66جنالء عبد الفتاح طه: املرجع السابق، ص 2
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 سبل مواجهة اجلرمية االلكرتونية:/2     
 اإلنرتنت واحلاسوب: اإلجراءات املتخذة على املستوى العريب والعاملي ملكافحة جرائم

: سنت عدد من الدول األوربية قوانني خاصة جبرائم االنرتنتواحلاسوب مثل الشق التشريعي    
واجملر وبولندا والياابن وكندا، كما اهتمت البلدان الغربية إبنشاء  والدمناركبريطانيا وهولندا وفرنسا 

وذلك إبنشاء مراكز  األمام، بل إهنا خطت خطوة إىل  تجرائم االنرتنخاصة مبكافحة  أقسام
 الستقبال ضحااي تلك اجلرائم.

على مستوى الدول العربية فقد قامت الدول العربية ابلتوقيع على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم  أما
يدة ،كما أدت هذه االتفاقية كذلك مليالد قوانني عد 21/12/2001تقنية املعلومات وذلك بتاريخ 

 .والعراق وسلطنة عمان واإلماراتوقطر  واألردنيسمى ابجلرائم االلكرتونية يف السعودية  ملكافحة ما
ليكتمل نصاب  2015وصارت االتفاقية سارية املفعول بعد تصديق الرئيس املصري عليها سنة 

 1 الدول السبع املطلوبة لسرايهنا.
 لشق األمين :ا

 ،جمتمعية أمنية إن مواجهة خماطر اجلرائم املعلوماتية تعتمد بشكل كبري على تبين إسرتاجتية
واليت تعمل فيها أجهزة مكافحة اجلرمية الرمسية يف الدول جنبا إىل جنب مع أفراد  اجملتمع  متكاملة

اإللكرتوين يف الفضاء  اإلجرامية األنشطةهو ما ميكن من خالله مكافحة  ومؤسسات القطاع اخلاص،
والتقليل من خماطرها واحلد من انتشارها، وهذه الرؤية تتسق مع نتائج الدراسات اليت أجريت يف بلدان 

أمهية مشاركة العديد من املصادر  أوضحتخمتلفة من العامل حول التعامل مع جرائم اإلنرتنت، واليت 
ة هذه اجلرائم والسيطرة عليها واملؤسسات اخلاصة يف حتمل جزءا من املسؤولية فيما يتعلق مبكافح

 وتلك املصادر تتمثل يف :
 internet)( ipمزودو خدمة اإلنرتنت الذين ميلكون القدرة على حتديد مايعرف ب )

protocol)   وتقييد اشرتاك  االنرتنتللمشرتكني ، مايتيح إمكانية مراقبة األنشطة اخلطرة على
 املستخدمني املنخرطني يف تلك األنشطة. 

                                                           

آليات ، امللتقى الوطينأعمال  ، اجلرمية االلكرتونية و آليات التصدي له:   األمري عبد القادر و آخرون  حفوظة 1
 .98ص ،2017مارس  29اجلزائري، اجلزائر، مكافحة اجلرائم االلكرتونية يف التشريع 
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اطن العادي بدوره كذلك ميكن أن يساهم من خالل حتمل مسؤولية كبرية يف محاية عمالئها من املو 
خالل تطبيق إجراءات وقائية ضد اإلحتيال ، وكذلك تنصيب برجميات مراقبة خاصة على خوادمها 
لتعقب النشاطات غري املعتادة على حساابت العمالء ووضع أنظمة لتنبيه العميل على كل عملية تتم 

 على حسابه.
احلق قني اخلاصني الذين يعملون ابلتنسيق مع أجهزة العدالة اجلنائية ميكن أن يلعبوا دورا مهما يف 

 مكافحة جرائم اإلنرتنت.
" املتخصصة يف جمال التصدي للهجمات اإللكرتونية املتقدمة fireeyeوقد قدمت شركة "فاير آي

، والشرق األوسط وإفريقيا أروايإجراءات مهمة لتفادي خماطر تزايد اهلجمات االلكرتونية يف مناطق  8
 ومتثلت هذه اإلجراءات يف مايلي: ، وعلى وجه اخلصوص يف دول جملس التعاون اخلليجي

  شركات مستهدفة.التوقيع الدائم أبن تكون تلك ال*
 األمنية املتوفرة لديها. طالضوابانه من املمكن ختطي حدود *
 1 .عمل خاص ابملخاطر ذات الصلة ابالنرتنت إطاروضع *

 .اجلزائر ملواجهة اجلرمية اإللكرتونية  جتربة املطلب الرابع :
 2009سنة يعرف ابجلرمية االلكرتونية ، صدر  كخطوة أوىل للحكومة اجلزائرية ملواجهة ما

 واملتضمن،2009غشت  05املؤرخ يف  0409القانون رقم 
 ،إال ومكافحتها واالتصالالقواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم  

بعدما أمهلت اجلوانب التقنية الكفيلة ، أن جتسيد بنوده على أرض الواقع ضعيف إىل حد الساعة
واقتصرت العقوابت يف أغلب األحيان ، العقوبة املناسبة يف حق مرتكبيهابتصنيف هذه اجلرائم وحتديد 

أعده خنبة من رجال القانون ، فصول 6مادة موزعة على  19ويتضمن القانون  .على الغرامة املالية
يتضمن ، خمتصني يف جمال اإلعالم اإللكرتوين من كافة القطاعات املعنية ومهنينيمبشاركة خرباء 
خاصة مبجال التطبيق وأخرى خاصة مبراقبة االتصاالت االلكرتونية وعددت احلاالت  القانون أحكاما

املتضمنة تفتيش املنظومات  اإلجرائية دإىل القواع ابإلضافة ،اليت تسمح ابللجوء إىل املراقبة االلكرتونية
ونية ، ونص املعلوماتية وكذا حجز املعطيات املعلوماتية اليت تكون مفيدة للكشف عن اجلرائم اإللكرت 

القانون يف فصله اخلامس على إنشاء اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم 
                                                           

 .98حفوظة األمري عبد القادر و آخرون: املرجع السابق،  1
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تتوىل تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم  ،ومكافحتها واإلتصال
الشرطة القضائية يف التحرايت اليت ومساعدة السلطات القضائية ومصاحل  ،واالتصال ومكافحتها

قصد مجع كل ، جتريها بشأن هذه اجلرائم. وتتكفل أيضا بتبادل املعلومات مع نظريهتا يف اخلارج
كما أن هذا  ،متواجدهاملعطيات املفيدة يف التعرف على مرتكيب اجلرائم اإللكرتونية وحتديد مكان 

ملساعدة القضائية الدولية من إطار مبدأ املعاملة القانون أكد يف فصله األخري على مبدأ التعاون وا
 .1ابملثل

قال رئيس الكتلة الربملانية جلهة العدالة والتنمية " خلضر بن خالف " ، يف تصريح ، ويف نفس السياق
خص به " يومية السالم اليوم" أن " مشكلتنا يف قوانني سنتها احلكومة فيما خيص اجلرمية االلكرتونية 

تصدر حلد  م،2009هناك مراسيم متعلقة هبذا القانون املصادق عليه سنة  إنضيفا م، ومل تطبقها
، معاجلة القضااي من هذا الشأن تصطدم بشبه فراغ قانوين ، ماجعل حسبه، جمهولة وألسبابالساعة 

، نفس املتحدث دعاكما ،  هلا  دال سن تقريبهإصدار أحكام وعقوابت  إىليف عديد احلاالت  ىما أد
أمهية أكرب يف ظل  إعطائهوقال: البد من ، ضرورة مراجعة موقفها اجتاه هذا القانون إىلاحلكومة 

الرهيب على شبكة اإلنرتنت وما يصاحبها من آليات  ، واالعتماددخول الشارع اجلزائري نفق اإلدمان
ه اجلرائم مبثل هذ يصطدمالذي ميكن أن  ، فضال عن فتح جمال السمعي البصري، وخدمات إلكرتونية

مشددا يف السياق ذاته على ضرورة تشريع قوانني جديدة تكرس العقاب الصارم لكبح مثل  ، مستقبال
 .2هذه اجلرائم اليت وصفها ابخلطرية واملدمرة

 
 

  

                                                           
 .102ص األمري عبد القادر: املرجع السابق، حفوضة -1
لبنان، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، -بريوت، السياسة اجلزائية يف ظل نظام العوملة :ر.حممد جعفعلي 2

 .170-169،ص2013
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 الفصل الثالث: حتليل مضمون جريدة الشروق
 فئة الشكل املبحث األول: 
 فئة موقع من الصفحات :    املطلب األول: 

 الصفحات من موقع فئة: 1 جدول

 الفئة التكرار النسبة املؤوية
 الصفحات األوىل 16 %94.11
 الصفحات الداخلية 01 %5.88
 الصفحات ماقبل األخرية 00 %00
 اجملموع 17 %100

 

 
نالحظ من اجلدول أعاله أن مواضيع اجلرمية تتمركز يف الصفحات األوىل من اجلريدة و اليت إحتلت 

تكرار تليها الصفحات الداخلية حيث بلغت  16ب  %94.11املرتبة األوىل بنسبة عالية تقدر ب 
تكرار،أما يف املرتبة األخرية جند الصفحات ما قبل  01ب  %05.88نسبة املواضيع اليت نشرت هبا 

 .         1األخرية فلم تسجل اي موضوع 

                                                           

 8،ص 2007،اجلزائر ،،ديوان املطبوعات اجلامعية  إقرتاابت نظرية من األنواع الصحفيةنصر الدين العياضي:  1

 الصفحات األولى
94% 

 الصفحات الداخلية
6% 

الصفحات ماقبل 
 األخيرة

0% 

 فئة موقع من الصفحات 
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 :فئة األنواع الصحفية املطلب الثاين: 

غ تعبريية هلا بنية داخلية متماسكة و تتميز بطابع القوالب الصحفية أبهنا األشكال أو صي تعترب 
الثباث و اإلستمرارية ،كما تعكس الواقع بشكل مباشر وواضح ،و تسعى لتقدمي وحتليل وتفسري 

لك إيصال رسالة حمددة للقارئ لتخاطب هبا ذهنه و والظواهر والتطورات ،مستهدفا بذ األحداث
 من فهم الواقع على ضوء تلك القناعة. مشاعره قصد ترسيخ قناعة حمددة لديه لتمكنه

حيث يتضح لنا من خالل دراستنا أن لألنواع الصحفية قيمة حتقق التأثري فهي تكتسي طابعا وظيفيا 
من مرتبطا من خالل تناولنا لعنصر القوالب الفنية املستعملة الذي توليه جريدة الشروق هلذا املوضوع 

ل إىل أربعة أنواع خالل فرتة الدراسة ،وقد مت تقسيم األنواع الصحفية املستخدمة ضمن مادة التحلي
  حيث أن كل نوع صحفي يتميز بصفحات خاصة و وظائف إعالمية معينة.  

 فئة األنواع الصحفية: 2 جدول

 الفئة  التكرار       النسبة املؤوي
 اخلرب                       06    %35.294           
 املقال                      02   %11.764           

 التقرير                     04    %23.529           
 التحقيق                     05  %29.411           

 اجملموع                    17  %100
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 الخبر          
35% 

 المقال         
12% 

 التقرير        
24% 

 التحقيق        
29% 

 فئة األنواع الصحفية 
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                                                         فئة الصور والرسومات :املطلب  الثالث:
 والرسومات الصور فئة: 3 جدول

 الفئة التكرار       النسبة املؤوية
 أسلحة                        02 %04.44          
 شخصيات                      09       %20          

 واثئق                        03 %6.66          
 سلع                          01 %2.22          
 مؤسسات عمومية               03 %6.66          
 خمدرات                      01 %2.22          

 موقع احلدث                    17 %37.77          
 شعارات                      06 %13.33          

 صور ورسومات أخرى              03 %6.66          
 اجملموع                     45 %100          

 

 
 

 أسلحة           
4% 

 شخصيات         
20% 

 وثائق           
7% 

 سلع             
2% 

 مؤسسات عمومية  
 مخدرات          7%

2% 

 موقع الحدث       
38% 

 شعارات         
13% 

 صور ورسومات أخرى 
7% 

 فئة الصور والرسومات 
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يبني اجلدول املتعلق ابلتحليل الكمي اجلزئي لتكرارات عناصر فئة الصور و الرسومات و نسبتها املئوية 
مث تلتها  ،تكرار 17ب % 37.77إحتلت املرتبة األوىل،فمنها موقع احلدث  بنسبة أهنا كذلك 

أتيت تكرار ،مث  6ب % 13.33الشعارات بنسبة  وتكرار ، 9ب % 20الشخصيات بنسبة 
 03ب % 6.66املؤسسات العمومية و الواثئق و الصور و الرسومات إحتلت نفس النسبة وهي 

تكرار ، أما املرتبة األخرية فكانت للسلع و املخدرات  02 ب% 4.44األسلحة بنسبة  أماكرار،ت
 تكرار. 01ب  %2.22بنسبة 
 العناصر  الطبوغرافية للعناوين :4 جدول

 النسبة املئوية التكرار الفئة
 %51.7 15 العناوين الرئيسية
 48.2% 14 العناوين الفرعية

 %100 29 اجملموع
فمن خالل النتائج املتوصل إليها من قراءة اجلدول أعاله نستنتج أن جريدة الشروق قد إهتمت بنشر 

 بصفة كبرية على غرار السلع و املخدرات اليت هي بنسبة ضئيلة .   احلدثجرائم حتتوي موقع 

 
نالحظ من خالل هذا اجلدول املتمثل يف التحليل الكمي و اجلزئي لتكرارات فئة العناصر 
الطبوغرافية للعناوين يف جريدة الشروق أن عناوين املتعلقة ابجلرمية اإللكرتونية كانت عناوين رئيسية و 

 :العناصر الطبوغرافية للعناوين 

 العناوين الرئيسية

 العناوين الفرعية
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لفرعية تكرار، و العناوين ا 15ب  %51.7فرعية فبالنسبة للعناوين الرئيسية مثلت أعلى نسبة 
 تكرار. 14ب  48.2%

 فئة املضمون املبحث الثاين: 
                                                              فئة املوضوع :

 فئة املوضوع :5 جدول

 ةالفئ التكرار        النسبة املئوية     
 جرائم إلكرتونية ضد األشخاص                    15     %42.85           

  األموال و املمتلكات جرائم إلكرتونية ضد             06  %17.14           
 جرائم إلكرتونية ضد األسرة                      04 %11.42          

 جرائم إلكرتونية ضد اآلداب العامة                 06 %17.14           
 جرائم إلكرتونية ضد األمن العمومي                04 %11.42           

 اجملموع                    35       %100           
 

 
ميثل اجلدول رقم    التحليل الكمي الكلي لتكرارات فئات املوضوع و نسبتها املئوية يف جريدة 
الشروق ،وهذا اجلدول يبني لنا مدى إهتمام الذي توليه الصحيفة ملوضوع اجلرائم ضد األشخاص 

43% 

17% 

12% 

17% 

11% 

 فئة الموضوع 

 جرائم إلكترونية ضد األموال و الممتلكات  جرائم إلكترونية ضد األشخاص      

 جرائم إلكترونية ضد اآلداب العامة    جرائم إلكترونية ضد األسرة        

 جرائم إلكترونية ضد األمن العمومي  
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تكرار كلي للفئات ،  35تكرار من ضمن  15ب  %42.85الذي إحتلت نسبة عالية قدرت ب 
املرتبة الثانية فئة جرائم ضد األموال واملمتلكات و جرمية ضد اآلداب العامة اليت بلغت  ويليه يف

 %11.42تكرار ،مث جرائم ضد األسرة و ضد األمن العمومي بنسبة  06ب %17.14نسبتهما 
 تكرار.       04ب 

 فئة جرائم ضد األموال واملمتلكات :املطلب األول: 
 فئة جرائم ضد األموال واملمتلكات :6 جدول

 الفئة  التكرار        النسبة املئوية      
 السرقة                      04 %7.01       

 التخريب وإاثرة الفوضى              18 %31.57       
 التزوير                     07 %12.28       
 هتريب املواد و البضائع              04 %7.01       

 النصب و االحتيال              17 %29.82       
 تبديد األموال العمومية              00 %00       

 خيانة األمانة                   06 %10.52       
 الغش يف السلع                  00 %00       

 اإلختالس             01 %1.75       
 املتاجرة ابحليواانت  بدون رخصة               00 %00       

 إستغالل الثروات العمومية                  00 %00        
 التعدي على امللكية العقارية                  00 %00        

 اجملموع                     57 %100        
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نالحظ من خالل اجلدول املتعلق ابلتحليل الكمي اجلزئي لتكرارات عناصر فئة جرائم ضد  
األموال و املمتلكات ونسبتها املئوية أن جرمية التخريب و إاثرة الفوضى إحتلت املرتبة األوىل بنسبة 

تكرار من بني خمتلف عناصر فئة جرائم ضد األموال و   18ب  %31.57عالية قدرت ب
 29.82ت ،أما فيما خيص جرمية النصب و اإلحتيال فقد إحتلت املرتبة الثانية بنسبة بلغتاملمتلكا

تكرار بني خمتلف أنواع اجلرائم ضد األموال و املمتلكات   تليها يف املرتبة الثالثة جرمية  17ب %
مية تكرار بني خمتلف جرائم ضد الألموال واملمتلكات ،مث أتيت جر 7ب   % 12.28التزوير بنسبة  

تكرار من إمجايل اجلرائم املتضمنة يف   6ب   %10.52خيانة األمانة يف املرتبة الرابعة بنسبة بلغت 
فئة جرائم ضد األموال واملمتلكات، من إمجايل اجلرائم املتضمنة يف فئة جرائم ضد األموال و 

تلت املرتبة اخلامسة املمتلكات، أما ابلنسبة جلرمية السرقة و جرمية هتريب املواد والبضائع وقد إح
  1ب  % 1.75أتيت بعدها جرمية اإلختالس واليت شغلت بنسبة   ،تكرار  4ب % 7.01بنسبة 

بعدها جرمية تبديد األموال العمومية و جرمية الغش يف السلع وجرمية املتاجرة ابحليواانت  تكرار،لتأيت
معدومة بدون رخصة و جرمية إستغالل الثروات العمومية و جرمية التعدي على امللكية العقارية بنسبة 

. 
الشروق قد من خالل نتائج اجلدول اليت وصلنا إليها من قراءة اجلدول أعاله نستنتج أن جريدة ف

جانفي   22مثلما جاء يف العدد    ملحوظةإهتمت بنشر جرائم التخريب وإاثرة الفوضى بصفة 
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12% 7% 

30% 

0% 
10% 

0% 
2% 0% 0% 0% 

 المبيعات

 التزوير         التخريب وإثارة الفوضى  السرقة         

 تبديد األموال العمومية  النصب و االحتيال  تهريب المواد و البضائع 

 اإلختالس الغش في السلع      خيانة األمانة      

 التعدي على الملكية العقارية      إستغالل الثروات العمومية      المتاجرة بالحيوانات  بدون رخصة  
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"بعد أن كشف صاحب احلساب عن هويته احلقيقية ،وراح يف كل مرة يهددها بنشر الصور  2018
 1و الفيديوهات على شبكة األنرتنت" 

مارس  08ق مثلما جاء يف العدد كما أن جرمية النصب واإلحتيال تكررت يف جريدة الشرو 
"شباب من والية جيجل أمام حمكمة سيدي حممد بتهمة اإلحتيال على أساس الشكوى اليت 2018

 . 2تقدمت هبا سيدة"
أما فيما يتعلق جبرمية إستغالل الثروات العمومية و التعدي على امللكية العقارية و املتاجرة ابحليواانت 

لرغم من قلة تكراراهتا إال أهنا تبدو لنا اتبديد األموال العمومية ،فببدون رخصة و الغش يف السلع و 
 من ذو دالالت كمية هامة إذا ما نظران إىل املخاطر املرتتبة عنها يف اجملتمع . 

 عناصر فئة جرائم ضد األشخاص :املطلب الثاين: 
على  ظاللغري الدخول إليه إال بعد مرافقة صاحبه و ذلك حفا عن األعني ومساع اآلخرين ، والميكن

 خصوصيته و حرمته .
 عناصر فئة جرائم ضد األشخاص :7 جدول

 الفئة             التكرار              النسبة املئوية          
 القتل                                  1 2.70%
 اجلرح                                 1 2.70%
 الضرب                               1 2.70%
 اخلطف                               2 5.40%

 التهديد                                13 35.13%
 إنتهاك حرمة املنازل                       8 21.62%
 القذف                                8 21.62%

 اإلغتصاب                 3 8.10%
 اجملموع                            37 % 100

 
                                                           

 . 7، ص 2018جانفي 22،االثنني   5705جريدة الشروق: العدد  1
 . 5، ص 2018جانفي 22،االثنني   5705جريدة الشروق: العدد  2
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نالحظ من خالل اجلدول اخلاص ابلتحليل الكمي اجلزئي لتكرارات فئة جرائم ضد األشخاص يف 

تكرار ،من  13ب % 35.13جريدة الشروق أن جرمية التهديد قد إحتلت أعلى نسبة قدرت ب 
إحتلت جرمييت  ،كما يف أعداد العينة اخلاصة ابلصحيفةإمجايل فئات اجلرائم ضد األشخاص املنشورة 

،تليها مباشرة جرمية  تكرار 8من النسبة الكلية ب  %21.62حرمة املنازل و القتل نسبة  إنتهاك
تكرار من جمموع تكرارات عناصر فئة جرائم ضد األشخاص اليت  3ب  %8.10بنسبة  غتصاباإل

ب تكرارين فقط ، ويف % 5.40تنشرها يف جريدة الشروق ،أما جرمية اخلطف قد إحتلت نسبة 
 تكرار .  1ب % 2.70جرائم القتل و اجلرح و الضرب بنسبة  املرتبة األخرية

كما يكشف اجلدول أن جريدة الشروق اعطت أمهية كبرية يف تناول موضوع جرمية التهديد ويف أمثلة 
تلميدة بصور خملة  التحقيق يف سرقة يعود توقيف شابني إلبتزازعن جرائم التهديد يف اجلريدة "

 بتلمسان 
أشخاص من بينهم إمرأة يقومون القدف فقد تناولت اجلريدة هده اجلرمية يف مثال " أما ابلنسبة جلرمية

 إيبتزاز األشخاص و التشهري هبم عرب مواقع األنرتنت ".
و ابلنسبة جلرمية اخلطف الذي أصبح من اجلرائم املألوفة املنشورة يف هذه الفئة ما جاء حتت عنوان 

 ديو إيباحيا و يهددانه ابلنشر ".شاابن يعتداين على طالب يلتقطان له في"

 القتل                 
3% 

 الجرح                
3% 

 الضرب              
 الخطف               3%

5% 

 التهديد               
 إنتهاك حرمة المنازل       35%

21% 

 القذف               
22% 

 اإلغتصاب
8% 

 عناصر فئة جرائم ضد األشخاص 
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ا أن الضرب قد تكررت بنسبة قليلة ومن بني املواضيع املنشورة يف هذه الفئة ما جاء حتت عنوان مك
 "اإلعتداء على شاب يف متجنة برتبية الدواجن حيث إعتداي عليه ابلضرب ".

 فئة جرائم حيازة وهتريب املمنوعات :  املطلب الثالث: 
 فئة جرائم حيازة وهتريب املمنوعات: 8 جدول

 النسبة املئوية تكرار  الفئة
 %50           3 حيازة وهتريب املخدرات 

 %50           3 حيازة وهتريب األسلحة الغري املرخصة 
 %100  6 اجملموع 

 

 
 

يبني اجلدول املتعلق ابلتحليل الكمي اجلزئي لتكرارات عناصر فئة جرائم حيازة و هتريب 
املمنوعات و نسبتها املئوية أن جرمية حيازة وهتريب املخدرات و كذلك األسلحة الغري مرخصة قد 

 تكرار . 3ب % 50إحتلت نفس املرتبة بنسبة قدرت 
دول أعاله نستنتج أن جريدة الشروق قد إهتمت بنشر فمن خالل النتائج املتوصل إليها من قراءة اجل

 جرائم التهريب بصفة ملحوظة .

 حيازة وتهريب المخدرات 
50% 

حيازة وتهريب األسلحة 
 الغير المرخصة 

50% 

 فئة جرائم حيازة وتهريب الممنوعات 
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 عناصر فئة اجلرائم اإللكرتونية :املطلب الرابع 
 عناصر فئة اجلرائم اإللكرتونية: 9 جدول

 الفئة  التكرار       النسبة املئوية    
 مساندة اإلرهاب               02 %05           

 إخرتاق املواقع              07 %17.5           
 نشر خصوصيات األفراد            14 %35           

 النصب واإلحتيال            17 %42.5           
 اجملموع                   40 %100           

 

 
 

اجلزئي لتكرارات عناصر الفئة و نسبتها املئوية أن جرمية يبني اجلدول املتعلق ابلتحليل الكمي 
 ،تكرار 17ب %42.5إحتلت املرتبة األوىل يف اجلدول بنسبة عالية قدرت ب  اإلحتيال النصب و

اق املواقع بنسبة رت تكرار ، مث تليها جرمية إخ 14ب  %35مث جرمية نشر خصوصيات األفراد بنسبة 
 .تكرار 2ب % 5تكرار، و يف املرتبة األخرية جرمية مساندة اإلرهاب بنسبة  7ب 17.5%

 فئة جرائم ضد األسرة :   املطلب اخلامس: 

 مساندة اإلرهاب   
5% 

 إختراق المواقع  
17% 

 نشر خصوصيات األفراد
35% 

 النصب واإلحتيال
43% 

 :عناصر فئة الجرائم اإللكترونية 
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 فئة جرائم ضد األسرة: 10 جدول

 الفئة التكرار         النسبة املئوية     
 تعريض األطفال للخطر               05 %62.5         
 خطف القصر                  03 %37.5         

 اخليانة الزوجية                 00 %00         
 اجملموع                     08 %100         

  

 
يبني اجلدول املتعلق ابلتحليل الكمي و اجلزئي لتكرارات عناصر فئة جرائم ضد األسرة و 

املئوية أن جرمية تعريض األطفال للخطر إحتلت املرتبة األوىل بنسبة عالية قدرت نسبتها 
تكرار و أخريا اخليانة  3ب %37.50تكرار مث تليها جرمية خطف القصر بنسبة  5ب 62.50%

 .معدومة الزوجية بنسبة 
تمت و من خالل النتائج املتوصل إليها من قراءة اجلدول أعاله نستنتج أن جريدة الشروق إه
اخليانة بنشر جرائم تعريض األطفال للخطر بنسبة عالية مث جرائم خطف القصر و أخريا جرائم 

 .الزوجية
 فئة الفاعلون يف احلذث :                                                    املطلب السادس: 

 تعريض األطفال للخطر 
62% 

 خطف القصر    
38% 

 الخيانة الزوجية   
0% 

 فئة جرائم ضد األسرة 
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 فئة الفاعلون يف احلذث :11 جدول

 الفاعلون يف اجلرمية   اجملرم الضحية
  التكرار  النسبة تكرار  النسبة    
 الزوج    01 %4.54         00    %00
 الزوجة        01 %4.54         00   %00
 األب           01 %4.54         00   %00
 األم           01 %4.54        00   %00

 األبناء          00 %00         05 %29.41
 األقارب        00 %00         00      %00
 رجال األمن        01 %4.54         02 %11.76
 موظفون        03 %13.63          02 %11.76
 رجال السياسة       01 %4.54          02 %11.76
 اطراف أخرى       05 %22.72          03 %17.64
 جمهول        08 %36.36          03 %17.64

 اجملموع        22 100%      17 100%
 النسبة الكلية للفئة       
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نستنتج من خالل اجلدول اخلاص ابلتحليل الكمي لفئة الشخصيات اليت يدور حوهلا موضوع 

حيث أن مؤشر اجملرم إحتل عنصر اجملهول املرتبة األوىل من  احلدثاجلرمية أو األطراف الفاعلني يف 
،و  بة عالية مقارنة ابلعناصر األخرىتكرار، وهي نس 8ب  %36.36حيث الظهور و ذلك بنسبة 

تكرار ،و يف املرتبة الثالثة موظفون بنسبة  5ب  %22.72يف املرتبة الثانية أطراف أخرى بنسبة 
زوج و الزوجة و األب و األم و رجال األمن و رجال تكرار ،أما عنصر ال 3ب  % 13.63

 تكرار . 1ب  %4.54السياسة جاؤو يف املرتبة األخرية بنسبة 
و فيما خيص مؤشر الضحية قد إحتل فيها عنصر األبناء املرتبة األوىل بنسبة قدرت ب 

 %17.64تكرار ،و بعده عنصر أطراف أخرى و جمهول إحتال املرتبة الثانية بنسبة 5ب 29.41%
 %11.76و نفس النسبة  تكرار ،أما عنصر رجال السياسة و املوظفون و رجال األمن إحتل 3ب

تكرار ،و يف املرتبة األخرية جند كل من األقارب و األم و األب و الزوج و الزوجة بنسبة  2ب 
 .  %00معدومة متاما يف احملتوى 

 .اجملرمني أكرب من ظهور الضحااي يف احلدثفمن خالل القراءة للجدول نستنتج أن نسبة ظهور 
  

 الزوج   
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 األب     4%

 األم     4%
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 األبناء   
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 األقارب 
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 رجال األمن 
5% 

 موظفون 
14% 
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5% 

 اطراف أخرى
23% 

 مجهول 
36% 

 المبيعات
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 احلدثفئة منشأ املطلب السابع: 
 احلدثفئة منشأ : 12 جدول

 الفئة  التكرار        النسبة املئوية      
 منطقة الشرق                06  %33.33
 منطقة الغرب                05 %27.77
 منطقة الوسط                 06 %33.33

 منطقة اجلنوب                01 05.55
 اجملموع                    18 %100

 
 

يبني اجلدول املتعلق ابلتحليل الكمي اجلزئي لتكرارات عناصر فئة منشأ احلدث و نسبتها 
تكرار  3ب  %33.33أعلى رتبة يف اجلرائم بنسبة  املئوية أن منطقة الشرق و منطقة الوسط إحتلتا

 %5.55تكرار و يف األخري منطقة اجلنوب بنسبة  5ب % 27.77،مث تلتها منطقة الغرب بنسبة 
 تكرار .  1ب 

 منطقة الشرق    
33% 

 منطقة الغرب    
28% 

 منطقة الوسط     
33% 

 منطقة الجنوب    
6% 

 فئة منشأ الحذث
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 نتائج الدراسة :
 جدول الصفحات:

 تعتمد صحيفة الشروق اإللكرتونية اجلزائرية على نشر اجلرمية اإللكرتونية يف الصفحات األوىل .
 األنواع الصحفية :

 و التحقيق . تعتمد جريدة الشروق اإللكرتونية يف نشر أخبارها على قاليب اخلرب
 فئة جرائم ضد األشخاص : 

 اإللكرتونيةتركز صحيفة الشروق اإللكرتونية ملعاجلة اجلرمية اإللكرتوين على املواضيع املتعلقة ابجلرائم 
 ضد األشخاص.

 فئة موقع احلدث :
 تعتمد صحيفة الشروق اإللكرتونية أـثناء التغطية على مواقع احلدث اخلاصة ابجلرمية.

 األشخاص : فئة موقع ضد
 تعتمد جريدة الشروق اإللكرتونية اجلزائرية لنشر يدخلون حتت طائلة التهديد .

 فئة جرائم ضد األموال وملمتلكات:
أكثر اجلرائم االلكرتونية املعاجلة من قبل جريدة الشروق اجلزائرية هي اجلرائم املتعلقة ابلنصب والحتيال 

 ونشر خصوصيات األفراد.
 دث:فئة الفاعلون يف احل

أغلب الفاعلون يف احلدث املتعلقة ابجلرائم االلكرتونية اليت متت معاجلتها من قبل جريدة الشروق 
 االلكرتونية اجلزائرية هم أشخاص جمهولون.

 فئة منشأ احلدث:
أكثر املناطق اليت وقعت هبا اجلرمية االلكرتونية واملعاجلة من قبل جريدة الشروق اجلزائرية هم أشخاص 

 جمهولون.
 فئة العناوين:

أغلب العناوين املتعلقة ابجلرمية االلكرتونية جاءت أتخذ طابعي العناوين الرئيسية والفرعية
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 خامتة
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 خامتة
جريدة الشروق اليومي وفق االشكالية املطروحة والتساؤالت املنبثقة  اجلرمية االلكرتونية يف

 منها، يف النقاط التالية:
ابلنسبة للموقع توصلنا إىل أن موضوع اجلرمية االلكرتونية برز بشكل واضح على الصفحات 

جريدتني ركزت على نشر اجلرمية يف  ماعدااالوىل للجريدة يف مجيع أعدادها بشكل متساوي 
 .األخريةات ماقبل الصفح

راجع إىل قلة إهتمام  إن عدم إهتمام الصحيفة بنشر أخبار اجلرمية يف مجيع صفحاهتا
أخرى غري  عابملواضياجلرمية االلكرتونية وأهنا قد تويل إهتمامها  ابألحرىاجلرمية أو  عابملواضيالصحيفة 

مواضيع اجلرمية االلكرتونية أما من حيث االنواع الصحفية فقد إعتمدت صحيفة الشروق على إيراد 
يف العديد من االشكال ولقوالب الصحفية، إال أن التباين كان من حيث  اإللكرتونية موضوع اجلرمية

لصحيفة كوهنا جريدة درجة االستعمال والرتكيز على قالب صحفي دون آخر، ويعود ذلك إىل طبيعة ا
يستجد من أحداث وقد طغى إستخدام جريدة الشروق لقالب اخلرب الصحفي ابلنسبة   يومية تعاجل ما

كبرية، النه يعترب عصب حياة الصحيفة كوهنا تعتمد إعتمادا كبريا على مادة اخلربية، وهو مابني 
 مواكبة اجلريدة لكل جديد.

ة الشروق اليومي بصفة كبرية على هذين العنصرين  وابلنسبة لصور والرسومات مل تعتمد جريد
كمواد مدعمة يف تناوهلا ملوضوع اجلرمية االلكرتونية، وهذا راجع إىل قدرهتا التحريرية يف تقدمي الرسالة 

 االعالمية اليت تعكس موضوع اجلرمية االلكرتونية بشكل واقعي إىل حد كبري.
وضوع اجلرمية االلكرتونية وضح ان اجلريدة حاولت أن وحول املواضيع االساسية والثانوية املكونة مل

تنوع يف نشرها النواع اجلرائم االلكرتونية، ومل تقتصر يف معاجلتها لنوع واحد وعلى هذا مت تقسيم 
 الفئات إىل مواضيع أساسية واثنوية  وابلنسبة للمواضيع االساسية فقد كانت كاآليت:

اجلرائم وأكثرها إنتشار يف اجملتمع اجلزائري وبعدها اجلرائم  اجلرائم ضد االموال وملمتلكات من أخطر
ضد االشخاص واليت تعترب كذلك من أبشع أنواع اجلرائم اليت متس كيان األفراد ابلدرجة األوىل مث 

 جرائم حيازة و هتريب املمنوعات اليت تؤثر على املواطن و إقتصاد الدولة معا.
قد متثلت يف اجلرائم ضد األمن العمومي و اجلرائم ضد و ابلنسبة لفئة املواضيع الثانوية ف

 اآلداب العامة و جرائم األسرة.
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وابلنسبة لفئة الفاعلون يف احلدث فقد ظهر اهتمام اجلريدة و بضحااي الشخصيات و 
األطراف اليت يدور حوهلا حدث اجلرمية أو األطراف املشاركة اليت تقوم عليها وقائع اجلرمية و قد متركز 

ام الصحيفة داخل هذه الفئة بعنصري" اجملرم و الضحية"ابعتبارهم أهم ركنني و شرط أساسيا اهتم
حلدوث الفعل اإلجرامي ،فاجلرمية اإللكرتونية سلوك و عمل إنساين و هلذا كان لزاما على جريدة 

 الشروق اليومي و اإلشارة إليهما يف كل مرة.
يدة هبا حاليا من خالل حتديدها بدقة لكل و فيما خيص فئة منشأ احلدث فيبدو إهتمام اجلر 

املناطق اجلغرافية و الوالايت اليت تقع هبا حوادث اجلرمية أثناء تغطيتها و نشرها للحدث و هو مايدل 
 على املوضوعية و إحرتافية الصحيفة يف معاجلتها هلذا املوضوع.

. 
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