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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

جلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث مل -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16مة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظو /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30يق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحق

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول 
ً

و الرفض، فضال
َ
أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للت
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 قييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية و 
َ
اإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)د عن وال تزي ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تح
َ
ديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ال
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 تي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

ن   -7
َ
ن يدرك أ

َ
َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ْ
الُحك

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 به . ذلك في ِإعداد بحثه والعناية

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 اجلرائم املستحدثة وانعكاساتها اجملتمعية  وسبل مواجهتها   
 ةدراسة حتليليَّ

 وعد ِإبراهيم خليل  و  حسن انهّير عيدان

24/10/2020 تأريخ القبول:     24/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 نعكاساتهاوا الجرائم المستحدثة في المجتمع َأنواعاستهدفت الدراسة التعرف على        
لت الدراسة لنتائج الشرطة المجتمعية والمجتمع وتوص منالمجتمعية وسبل مواجهتها 

تلفة شكال وصور مخغلب المجتمعات بأَ أَ الجرائم المستحدثة تنتشر في  ن  أَ  عديدة أبرزها
وتترك انعكاسات خطيرة على الواقع االجتماعي  ا لطبيعة المجتمع وظروفه،تبع  

ا يتطلب تظافر كافة الجهود للمجتمعات التي تظهر فيها مم   ياأَلمنواالقتصادي و 
بناء َأجراءات الخاصة بمحاربتها وتوعية ن خالل تعديل القوانين وتشديد الإ لمواجهتها م

)الشرطة  والسي ماالشرطة  َأجهزة عن دعم المجتمع لتجنب الوقوع في فخها فضال  
 .لتمكينها من التصدي لهذه الجرائمالمجتمعية( 

 . ُأسرة/  اجتماعي/ رعايةالكلمات المفتاحية:    
  :المقدمة

 ،هاآثار بعادها و الجرائم المستحدثة ظاهرة خطيرة على كل المجتمعات بكل أَ  إن  
منها أي مجتمع، لذا نالت هذه الظاهرة اهتمام الباحثين والعلماء  ووهي ظاهرة يكاد ال يخل

على المجتمع وسبل  افعها وانعكاساتهسبابها ودوامن مختلف االختصاصات لمعرفة أَ 
ها تسبب مشاكل عديدة في معظم بلدان العالم وتكلف الدول خسائر بشرية ن  مواجهتها؛ ألَ 

نفسيا  واجتماعيا  وجسديا  واقتصاديا  نسانتستهدف الإ  أَلن هاواجتماعية كبيرة  ةواقتصادي
بين شراح المجتمع،  دلمضطر حلول تحد من تفشيها وتزايدها ا إإلىوذلك لمحاولة الوصول 

                                                 

 جامعة الموصل .اآلداب// كلية االجتماععلم قسم /طالب ماجستير 
 /جامعة الموصل .اآلداب// كلية علم االجتماعقسم ُأستاذ مساعد 



 ِإبراهيم خليل وعد حسن انهّير عيدان و        دراسة حتليلية اجلرائم املستحدثة وانعكاساتها اجملتمعية  وسبل مواجهتها 
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سلبية في تحطيم القوة البشرية  آثارانعكاسات الجرائم المستحدثة على المجتمع له  ن  إإ 
واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع، وهذا دفع الكثير من الدول والمنظمات والمسؤولين 

وتخصيص المزيد  االهتمام بجوانبها المتعددة إإلىالجتماعيين فيها اوالداريين و  نالسياسيي
نتشارها وتقلل من انعكاساتها الزمة للتعامل معها بصيغ تحد من اموال المن الجهود واألَ 

ل و  ربعة مباحث تناولنا في المبحث األَ أَ  إإلىالدراسة  تمقس  و  السلبية على الفرد والمجتمع
المصطلحات هميتها وتحديد نظري للدراسة من مشكلة الدراسة وَأهدافها وَأمنها الطار ال
الجرائم المستحدثة كاالبتزاز  َأنواعتناول الثاني من الدراسة ف في المبحث َأم اوالمفاهيم . 

في المبحث  َأم اسباب تلك الجرائم بالبشر وَأ االت جارو  رهابلكتروني والمخدرات والإ الإ 
جاءت فيه سبل نعكاسات الجرائم المستحدثة على المجتمع والمبحث الرابع فتناولنا االثالث 

 مواجهة الجرائم المستحدثة وختمنا الدراسة باالستنتاجات والمقترحات والتوصيات.
 طار النظري للدراسة:ل : الإ و  المبحث الأ 

ا في كل المجتمعات ا كبير  : يشكل موضوع الجريمة هاجس   :مككلة الدراسةالً و  أأ 
ذ تدخل ي المجاالت التقنية والفنية؛ إإ ور فا يرافق التطا ملحوظ  ها تشهد تطور  ن  ما أَ السي  و 

يمكن  ساليب حديثةأَ  إإلىة للوصل اأَلمني جهزةالجرائم المستحدثة في سباق مع األَ 
جرامية شكالها وصورها ليوم انتشرت الجرائم المستحدثة بَأ، وااستخدامها في السلوكيات الإ

ت مختلفة، ويمكن ا يمس المجتمع في مجاالالمختلفة في مجتمعات كثيرة واضحت خطر  
جابة عن اأَلسئلة اآلتية :  تحديد  مشكلة البحث في الإ

 ؟طبيعة  الجرائم المستحدثة ماهي-1
 ؟سباب التي تقف وراء ظهورهاماهي األَ -2
 ؟على المجتمع اماهي انعكاساته-3

 :هداف الدراسةأأ  ا:ثانيً 
 : إإلىتهدف الدراسة الحالية  

 .ها المنتشرةَأنواعالمجتمع و  ف على الجرائم المستحدثة فيالتعر  -1
خذت توقع بالكثير من شرائح أَ  ال تيسباب انتشار الجرائم المستحدثة ف على َأالتعر  -2

 .ما شريحة الشبابالسي  و المجتمع 
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 اا واجتماعي  ة للجرائم المستحدثة على المجتمع اقتصادي  ف على االنعكاسات السلبي  التعر  -3
 .امني  ا وأَ وصحي  

 فيلة لمواجهة الجرائم المستحدثة في المجتمع بغية الحد من انتشارهاوضع السبل الك-4
  :همية الدراسةأأ  ا:ثالثً 

تسارع  ة بمخاطر الجرائم المستحدثة فهيحاطبضرورة الإ همية البحث تكمن أَ 
 نينوى، استغالل مواطن الخلل في النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي لمحافظة إإلى
نشطة كثر عرضة ألَ الدول النامية هي أَ  ن  قتصادية في الدول الكبرى فِإ ت االا للتحوالونظر  

همية الدراسة من خالل تسليط الضوء على سلبيات االنفتاح الجرائم المستحدثة؛ لذا تأتي أَ 
االقتصادي، والتغيرات االجتماعية التي تعيشها المجتمعات المعاصرة وانعكاساتها السلبية 

تمع وبين شرائح المجتمع المختلفة، الجرائم المستحدثة في المج على االتجاه نحو انتشار
بتأثير الجرائم المستحدثة على المجتمع  هميتها من قلة الدراسات الخاصةكما تأتي أَ 

 نتائج الدراسة تخدم الشرطة ن   عن أَ فضال   امني  ا وأَ ا وصحي  ا وسياسي  ا واجتماعي  اقتصادي  
 جديدة تعمل على تطوير آلياتها في مواجهة الجرائم ؤسسة حكوميةمبوصفها ة المجتمعي  

 .المستحدثة
 :ا: تحديد المصطلحات والمفاهيمرابعً 
ذي ال  للجريمة المنظمة  هي شكل من الشكال الحديثة: الجرائم المستحدثة(.1

نماط من السلوك المستحدث وتستخدم عمال وتتبع َأدارة األَ تأخذ فيه بالمنهج العلمي في َأ
 . ائل التقنية المتطورة فيه من وس

تنفيذها من استفاد المجرمون عند  ال تيهي الجرائم المخطط لها  :ايض  وتعرف أَ 
 .والمخدرات وجرائم الحاسب اآللي  رهابجرائم الإ مثل معطيات العلم الحديث 

                                                 

 جمال توفيق احمد ، أهم الجرائم المستجدة والمستحدثة واليات مواجهتها ،ورقة بحثية ،مركز بحوث
 7-6م،ص2010الشرطة،أكاديمية الشرطة ، القاهرة ،

 دايدة ،الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتها ،دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع عبد الكريم خالد الر
 28،ص 2013، 1،عمان ،ط
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ألفها ينماط من الجرائم التي لم هي أَ  :للجرائم المستحدثةالتعريف الجرائي 
سلوب ارتكابها وهي وليدة التطورات التقنية السابق من حيث حجمها وأ   يفالمجتمع 

  .والمعلوماتية الحديثة
انعكس ) ع . ك . س ( فعل خماسي الزم : لغة  االنعكاسات: االنعكاس(. 2

على سطح النهر :  ، متعد بحرف ، انعكس ، ينعكس ، مصدر انعكاس ،انعكس القمر
وينعكس الضوء، ، ها في وسطهن  على وكأَ منبثقة من أَ ارتد على سطحه َأي ترى صورته ال

انعكست على مالمح وجهة و ، ومادة مصقولةوينقلب بعد وقوعه على سطح مرآة ، يرتد
، عكس، يعكس، عكسا ضاق خلقه ،اارتداد  و برزت، و ظهرت ، و ، التعب والعياء آثار

 .انعكس مصدره عكس
: الفقر احي االجتماعية للفرد مثلالجرائم على النو  آثارانعكاسات الجريمة: هي 

 .شكالهاوالبطالة والتفكك األ سري واالنحرافات بكافة َأ
ثة كاالبتزاز السلبية الناتجة عن الجرائم المستحد ثارجرائي: هي اآلالتعريف الإ 

 بالبشر على الفرد والمجتمع . االت جاروجرائم  رهابلكتروني والمخدرات والإ الإ 
 :سبابهاوأأ الجرائم المستحدثة  أأنواعالمبحث الثاني: 

لقد ظهر مصطلح الجرائم المستحدثة كنتيجة للتغيرات في البنى االجتماعية 
تغير منظومة األعراف  واالقتصادية للمجتمعات الحالية، فمن الناحية االجتماعية فِن  

وكيات جديدة العالمية )العولمة(، قد وّلد سل إإلىوالقيم االجتماعية وتحولها من المحلية 
عولمة  من الناحية االقتصادية، فِن   َأم ا)منحرفة ومجرمة خارج سياق القانون الوطني(، 

التقنية  المال واالقتصاد الناجمة عن زيادة الترابط اللكتروني واالعتمادية المتزايدة على
ثة . روز جرائم اقتصادية مستحدسهم في بَأعمال االقتصادية واالتصاالت في تسيير األَ 

حد ما بنص قانوني وهي الجرائم الناشئة عن  إإلىالجرائم المستحدثة جرائم غير مشمولة و 
ل المجتمعات وانتقالها من نمط تحو  نتيجة و التغيرات في البنى االجتماعية واالقتصادية، 

                                                 

 م ، 1992، بيروت ، لبنان ،  7، ط 1جبران مسعود ، المعجم الرائد ، دار العلم للماليين ، المجلد
 560و 142ص
 رها االجتماعية ، رسالة ماجستير غير منشور ، جامعة محمد ناصر القحطاني ، جرائم القتل ، عواملها واثا

 4م ، ص2010مؤته ، عماده الدراسات العليا ، السعودية ، 
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هذه الجرائم يمكن ارتكابها عن بعد وعابرة للحدود  ن  إإ  ثقافي واقتصادي واجتماعي آلخر،
همية البحث في كافة حد أَ يخفى على َأ يكادوالقل خطورة على الجاني، نية، وأَ الوط

ها على آثار قة بالجريمة المستحدثة، حيث إن الجريمة بدأت تنتشر لتطغى الجوانب المتعل  
غزت  ال تيكثرها خطورة أَ برز الجرائم المستجدة و أَ من  ن  إإ  التقليدية مالجرائ آثار

هي جرائم المخدرات، واالبتزاز مة والمجتمع العراقي بصورة خاصة المجتمعات بصورة عا
ش والتحر   سري،والجريمة المنظمة، والعنف األ   بالبشر، االت جارو  ،رهابوالإ  لكتروني،الإ 

غير مستقرة وكثرة الحروب اتخذت من ظروف المجتمع العراقي  ال تيالجنسي 
 ل غياب القانون والتشريعات القضائية.  ا في االنتشار في ظوالصراعات الداخلية سبب  

 الجرائم المستحدثة: أأنواعهم نستعرض أأ  وفيما يلي
 لكتروني:االبتزاز الإ  :الً و  أأ 

باالنتشار  تخذأَ روني من الجرائم المستحدثة التي لكتجرائم االبتزاز الإ  إن  
صعوبة التعريف القانوني ا زاد في مم   ،كانتشار النار في الهشيم خيرةاآلونة األَ في  كبيرال

لى تعريف موحد لجرائم االبتزاز االلكتروني هو عدم اجتماع كلمة الفقه القانوني ع
 ن  ألَ  ،لكترونيوتعريف االبتزاز الإ  هلتوصيف ةسبالنمر با يصعب األَ ، مم  لالبتزاز التقليدي

سطة التقنية تكون بوا داة ارتكابهاتلك الجرائم ال تكون على شاكلة واحدة فضال  عن َأ
، وعدم غياب الرؤية العلمية الصحيحة ن  إإ نترنيت(( الحواسيب وشبكة الإ  َأجهزةالحديثة ))

نموذج ألَ ديثة مع رجال القانون في إيجاد اتضافر جهود المختصين في مجال التقنية الح
المتواضعة مع مبدأ المشروعية  ، وتعارض تلك الجهودةي لجرائم االبتزاز من جهجرائلإ ا

جرامي لغرض خرى جعل تحديد السلوك الإ من جهة أ  و ((  بنصال  إإ ))ال جريمة وال عقوبة 
 ن  ألَ  ؛مر في غاية الصعوبة من الناحية العلميةوالعقاب أَ  جريمدخاله ضمن دائرة التإإ 

االتجاه السائد في الفقه الجنائي هو حضر القياس في نطاق الجريمة في حالة فقدان 
تقتصر على الناحية السياسية فقط،  فتطور ظاهرة االبتزاز جعلها ال .النص العقابي 

 :هن  تعريف االبتزاز بأَ و ، واقتصادية واجتماعية بل شملت نواحي قانونية، وعسكرية، تاريخه
                                                 

17عبد الكريم خالد الردايدة،  المصدر نفسه ،ص  
 م ،  1992،  1هدى حامد قشقوش ، جرائم الحاسب اآللي في التشريع المقارن ، دار النهضة العربية ط
 7ص 
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ق االجتماعية بتلفي و النفسي او االضرار بالسمعة والمكانةالتهديد باالبتزاز الجسدي أَ 
ا يجبر الشخص )المبتز( على الدفع مكرها لمن يمارس م  سرار موا إلصاق التهم ونشر َأ

ني يتم عادة باستخدام الوسائل لكترو االبتزاز الإ  ن  أَ ا سبق يتضح مم  و  . عليه االبتزاز
 تية:اآلالخصائص المستحدثة من خالل  ويختلف عن الكثير من الجرائم ةلكترونيالإ 
لعنف والقوة بل يتطلب وجود ا إإلىارتكابه في  جال يحتالكتروني االبتزاز الإ  إن   – 1

 .جهاز موبايل متصل بالشبكة المعلوماتية وأَ لي آحاسب 
ه جريمة متعدية الحدود وعابرة للدول وغير خاضعة ن  يتسم االبتزاز االلكتروني بأَ  – 2

 .لنطاق إقليمي محدد
في التعامل مع  ة والقضائيةاأَلمني جهزةصعوبة اكتشافه ونقص الخبرة لدى بعض األَ  – 3

 .هذا النوع من الجرائم
لكتروني لسرعة إخفاء الدليل وسهولة إتالفه بة الثبات في جريمة االبتزاز الإ صعو  – 4

 .وتدميره
 .  مرتكبيه من ذوي االختصاصكثر من شخص و ه يتم عادة بتعاون أَ ن  يتميز بَأ –5

 
 لكتروني:هداف االبتزاز الإ أأ 
 .شخاصاألَ  ين(نشر الخوف والرعب ب1
 .من المعلوماتيخالل بالنظام العام واألَ (الإ 2
 .منه للخطرأَ (تعريض سالمة المجتمع و 3
 .( االنتقام من الخصوم4
 .ي العامأر لثارة اا إ (الدعاية وجذب االنتباه و 5 
 

                                                 

الرياض ، مكتبة  1ن الجريشي ، الفساد االداري وجرائم اساءة استعمال السلطة الوظيفية ، طسليما ،
 128م ، ص2003العبيكان للنشر والتوزيع ، 

م 2011،بيروت، 1علي عدنان الفيل ،االجرام االلكتروني)دراسة مقارنة(،منشورات زين الحقوقية،ط
 75-74،ص
76المصدر نفسه،ص 
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 :لكترونيسباب االبتزاز الإ أأ 
ه ان باختالف ظروف الضحية والجاني لكن المتفق عليتعدد أسباب االبتزاز 

من بين اخالق الجاني واستغالله للضحية و  ا بضعفخير  الجريمة ترتبط اوال  وَأهذه 
  :لكترونيسباب الرئيسة لالبتزاز الإ األَ 

المدارس والجامعات بنشر التوعية  بدور المتمثلةضعف التوعية المجتمعية (.1
رونية الحديثة وحماية لكتعيتهم بكيفية استخدام الوسائل الإ وساط الشباب لتو والثقافة في أَ 

ال في الحد من التعرض لهكذا جرائم وذلك من خالل من دور فع   سرةنفسهم وما لل  أَ 
والنقد والتوجيه من ذا غاب جانب المتابعة فِإ  ه يدورها في الرقابة والمتابعة والتوج

 .ق غير سويةائاالنحراف واتباع طر  سرةفراد األ  الوالدين صار من السهل على أَ 
لكتروني تصاالت بشكل سلبي مثل )البريد الإ استخدام الوسائل التقنية واال (.2

ارف بين الجنسين، ، مواقع التعمجهولة ، المواقع العامة والخاصةيميالت الالعشوائي ، الإ 
كثر الوسائل التي يتم هي من أَ و ، عن الزواج والوظائف باحثينمواقع الو ، مواقع الدردشة

 .االبتزاز  غراضألَ استخدامها 
 .سالمحكام الإ (.ضعف الوازع الديني نتيجة ضعف االلتزام بأَ 3

 :: المخدراتاثانيً 
فه خطيرة تهدد كيان المجتمع وتنخر آت صار المخدرات  ن  أَ فيه  ا ال شك  مم  

ا نفسي   نسانر الإ تدم   ألَن ها ؛منظومته القيمية وتحطم اقتصاده وتهدد الروابط االجتماعية
قليمية الدولية والإ  تالهيئاولتها ا جعل الدمان مشكلة أَ مم  ا، ا واقتصادي  وصحي  ا  واجتماعي

عداد المتعاطين وكميات المواد المخدرة أَ  ن  أَ هرت الكثير من الدراسات ظأَ و ة، أهمية كبير 
معظم دول العالم على النص بقوانينها للحد من انتشارها ومن جعل ا مم  ، سنويا   تتضاعف
قانون المخدرات والمؤثرات  2017( لسنة 50صدر القانون رقم) إإذعراق ضمنها ال

                                                 

 عبدالرحمن، االبتزاز محليا" ، بحث مقدم لندوة االبتزاز )المفهوم ، األسباب ، العالج ( جامعة اسماء راشد
 224م ، ص  2011الملك سعود، الرياض، 

 علي عبداهلل شديد،االبتزازالمفهوم االسباب  العالج، بحوث ندوة االبتزاز، مركز باحثات لدراسات المرأة،مكتبة
 22-19م ،ص2011، 1الملك فهد الوطنية للنشر، ط
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دمان وتسمم ها مجموعه من المواد التي تسبب الإ ن  وتعرف المخدرات على أَ . العقلية
التي يحددها  غراضللَ  ال  الجهاز العصبي ويحضر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إإ 

 :انوعان رئيسالمخدرات ن ويندرج تحت اسم القانون
ها الصحية واالجتماعية ثار نظرا  آل نواعاألَ  خطرَأالمخدرات الكبرى وهي -1

، الحشيشو ، الطبيعية وتشمل األفيون ومشتقاتهالخطيرة وتعرف بالمخدرات الكبرى 
 .مختلفة َأنواعة بالحبوب العالجي  و ، الما ريجواناو ، الهروينو ، الكوكايينو 

ويكون منها الطبيعي والصناعي مثل قل خطرا  أَ المخدرات الصغرى هي -2
 .              الكوكا ، جوز الطيب ، البتل 

 :أسباب تعاطي المخدرات 
 .صدقاء لتعاطي المخدراترفاق السوء ومالهم من دور في دفع بقية األَ  -1
ل ا سه  مم   قرية صغيرةسهل االتصال وجعل من العالم  إإذ ؛نترنيتدور الإ  -2

 .تعاطي المخدرات إإلىلدعوة ساءة استخدامها باإإ 
على انتشار  تهم العوامل التي ساعدسري من أَ التفكك األ   عد  ي   سرةدور األ   -3

 .المخدرات  بين الشباب
 ضعف الوازع الديني .-4
 مقوضهالحروب  ن  ؛ ألَ يةنسانالحروب التي هددت المجتمعات الإ  دور-5

العراق كلها ظروف  في والسي ماياسية النزاعات والصراعات الس ن  ألَ  ؛من واالستقرارللَ 
  .االجتماعية اآلفاتنماط جديدة من هذه َأمواتية لبروز 

                                                 

( 50جريدة الوقائع العراقية ، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )م ، 2017،  4446،العدد  2017
 1ص 
 ،خالد حمد المهندي ، المخدرات واثارها النفسيه واالجتماعية واالقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي

م  ،ص 2013الجنائية لمكافحة المخدرات لدول الخليج ، قطر ، وحدة الدراسات والبحوث ، مركز المعلومات
26 
 فاطمة سالم جابر ، األسباب المؤدية إلى انتشار المخدرات في العراق من وجهة نظر طالب كلية التربية

م 2018، 37األساسية جامعة بابل ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية والنسانية ، جامعة بابل ، العدد
 563،ص
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سباب تفشي المخدرات في أَ هم أَ من  د  من ويعاألَ  َأجهزةضعف مراقبة  -6
 . العالم وفي العراق على وجه الخصوص

من االكتئاب والقلق والتوتر والصدمات النفسية والرغبة في التجربة تعد -7
 االسباب النفسية المهمة في تعاطي المخدرات.

سباب األَ  من عد  انعدام الدخل نتيجة البطالة والعجز عند سد االحتياجات ي   -8
 المهمة في تعاطي المخدرات.

 :رهابا: الإ ثالثً 
ى الفكرية لما خطر الظواهر االجتماعية والسياسية وحت  من أَ  رهابالإ  عد  ي  

خطيرة على حياة الفرد والجماعة وعلى استقرارهم  ية كبيرة و سلب آثارينطوي عليه من 
العنف من  منهم وعلى المؤسسات داخل المجتمع لما يتميز به من درجة عالية منوأَ 

سره لما تخلفه من اليوم العالم بَأ رهابتشغل قضية الإ و  خالل استخدام مختلف اأَلساليب،
وَأشكاله وتنوعت  رهابالإ  َأنواعدت تعد   إإذ ؛فراده ومؤسساتهعلى عالقات المجتمع بأَ  آثار

دول العالم لم  ن  إإ  إإذ ،و تشجع عليه، أَ  عن ممارسات الدول التي تستخدمه، فضال  دوافعه
ا دفاع  و  همبعضا عند إإرهاب   ويعد  ، فما رهابتتفق فيما بينها على تحديد مفهوم واحد للإ 

 إإلىذ يسعى إإ  ؛خطر الجرائممن أَ  ابرهالإ و  خرهم اآلبعضا عن النفس عند مشروع  
نهيار كامل ا إإلىختالل بالمقاييس والمعايير التي تؤدي وضع المجتمع في حالة من اال

عاقة كافة الجوانب الحياتية وسيرانها بالشكل المطلوب وا إ  ،مجتمعلوضع الفرد داخل ال
حدى هذه الجريمة إإ  ؛ لذا تعد  طفاله وعملهفتجعل الفرد في حالة فزع كبير بشأن حياته وأَ 

فراده ل مجتمعاتنا لتهديدها مصير جميع أَ الجرائم التي تتفشى بشكل كبير داخ َأنواع
 رهابويعرف الإ  وتضر باستقرارهم وتجعل من حياتهم في حالة من الفوضى العارمة 

                                                 

564المصدر نفسه،ص 
 خضير ياسين الغانمي ،ظاهرة االرهاب الدولي ،العوامل الدافعة وكيفية معالجتها ،دراسة  تحليلية ،مجلة

 297م  ،ص2014،  16اهل البيت عليهم السالم ،العدد 
ليلية ، شبكة النبأ ا فاتن الخيكاني ، الجريمة االرهابية واثارها على المجتمع ،دراسة سيسولوجية تح

م على الموقع االلكتروني  2017المعلوماتية للثقافة واالعالم ،
https//M.annadaa.org/Arabic/studies/10345  13/7/2020بتاريخ 



 ِإبراهيم خليل وعد حسن انهّير عيدان و        دراسة حتليلية اجلرائم املستحدثة وانعكاساتها اجملتمعية  وسبل مواجهتها 

 

 

 

292 

اد َأو ا َأو مجموعة َأفر و جماعة منظمة استهدفت فرد  ه كل فعل إإجرامي يقوم به فرد أَ ن  بأَ 
جماعات َأو مؤسسات رسمية َأو غير رسمية َأوقع اأَلضرار بالممتلكات العامة َأو 

ال الرعب دخَأو االستقرار َأو الوحدة الوطنية َأو إإ  اأَلمنيخالل بالوضع الخاصة بغية الإ 
 .يةإإرهابا لغايات ثارة الفوضى تحقيق  َأو الخوف والفزع بين الناس َأو إإ 

 :رهابسباب الإ أأ 
في المجتمعات  تنامي مثل هذه السلوكيات الخطرة إإلىت د  أأسباب أأ  رهابللإ 

 فهي متعددة ومنها:
تنتج عن الكبت السياسي الناتج عن دكتاتورية  ال تيسباب السياسية: (.الأ 1
 . فراد وحرياتهم خاصة السياسية منهاحها لحقوق األَ الدولة وكب

جرام أَ يؤثر ال (.االسباب االقتصادية :2 و نوعية عامل االقتصادي على كم الإ
جرام االقتصادي بذات الصلة في حركة الإ الجرائم المرتكبة وتتعدد مظاهر العامل 

 ،سعارالطبقي للمجتمع الصناعي ودور التقلبات االقتصادية كاألَ  عبالمجتمع، كالتوزي
يرها في تنوع الجرائم تتظافر هذه الظروف مع غ إإذ، والبطالة؛ د، والفقر، والكساوالدخول

 ية.رهابالإ 
ا في حالة التنوع واالنسجام تتمثل غالب   سباب االجتماعية والثقافية:(. الأ 3

ما كان هناك درجة عالية من االنصهار الحضاري والثقافي، الثقافي في المجتمع. فكل  
التنوع  ة َأن  بسبب سيادة الهوية العامة فضال  عن مسأل يةرهابما قلت درجة الميول الإ كل  

العنف َأو التمييز العنصري في َأكثر الحاالت  إإلىا في دفع الجماعات دور   العرقي يؤد ي
د حاالت من العنف الطائفي يدولوجي معين يول  التعصب لمبدأ فكري َأو َأ ن  كما أَ 
 . والفئوي

                                                 

( الماده2005( لسنة )13جريدة الوقائع العراقية ،قانون مكافحة االرهاب رقم ، )2009، العدد  1م  ،
  1م ، ص2005
 26م ، ص2005،1الفتاح عبد السميع،الجريمة االرهابية ،دار الجامعة الجديد للنشر، ط،عصام عبد 
 تم الحصول على المعلومات من خاللمقابلة اجراها الباحث مع المقدم عبداهلل حسين محمد عبداهلل، مدير

 25/2/2020الشرطة المجتمعية في نينوى ، بتاريخ
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خفاق ن إإ َأسباب َأمنية ناتجة ع رهابقد يكون الدافع للإ  :ةالأمنيسباب (.الأ 4
ا والسيطرة على المنافذ الحدودية مم   اأَلمنية في احتواء الحدث اأَلمني جهزةوفشل األَ 

ية تقوم باستغالل رهابالجماعات الإ  ن  ي فمن المعروف أَ رهابتصعيد النشاط الإ  إإلىيؤدي 
 . يةرهابة لتصعيد نشاطاتها الإ اأَلمنيهذه الثغرات 
فراد ير كبير في حياة األَ للدين والعقيدة والمذهب تأث ن  أَ  سباب الدينية:(.الأ 5

عدم فهم مقاصد الشريعة والجهل  ن  فِإ  الذ ويكبر معه؛ نساند مع والدة الإ وهذا التأثير يول  
بالدين، وتلقي الخطاب الديني من غير المختصين، وكذلك الغلو في الدين والتعصب 

 رهابا للإ مور على غير حقيقتها وتكون دافع  فهم األ   إإلىالديني والطائفي والمذهبي يؤدي 
. 

  :بالبكر االتِّجارجريمة  ا:رابعً 
خطر الجرائم أَ من  د  ر ظاهرة دولية تؤرق العالم وتعبالبش االت جارت جريمة صار 

شهد المجتمع  إإذ ؛امته فهي صورة مستحدثة للعبوديةوكر  نسانالتي تستهدف حرية الإ 
نامي الصراعات المسلحة بالبشر مع ت االت جارخيرة تصاعد ظاهرة الدولي في اآلونة األَ 

توجد كثير من مناطق العالم تعاني من االضطرابات الداخلية  ذ؛ إإ و الدوليةأَ الداخلية 
ما بلدان وضاع االقتصادية في بعض البلدان والسي  عدم االستقرار السياسي وتدهور األَ و 

بالبشر  االت جار عد  ي  و  هالجريمة المنظمة موارد متجددر لعصابات العالم الثالث التي توف  
سلحة باألَ  االت جاربالمخدرات و  االت جارجرامية تثير قلق العالم بعد مشكلة إإ ثالث مشكلة 

تتكون من  ألَن ها ؛فهي مركبة، نظمة والمعقدة والمركبة والخطيرةوتمثل صورة الجريمة الم
 ساليب تتسم بالدقة من جماعاتترتكب بأَ  أَلن هامعقدة  وهي، ةجرامي  إإ فعال أَ سلسلة 

من الدولة وكيانها أَ وخيمة على  آثاروهي خطيرة لما تخلفه من ، جرامية في غاية التنظيمإإ 

                                                 

38،المصدر نفسه،ص 
دار اينزاك للطباعة والنشر،  1، االرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجديد،ط شكري علي يوسف،

 75م ، ص2007القاهرة، 
 االء ناصر باكير وعبد الرحمن علي ابراهيم ،جريمة االتجار بالبشر ، دراسة تحليلية على ضوء التشريعات

 94م ،ص2020،  38ان ، العددالعربية والدولية ،مجلة جيل االبحاث القانونية  المعمقة ، لبن
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صدر العراق حال الكثير من الدول العربية َأوقد  االجتماعي ونظامها االقتصادي
بموجبه  فوقد عر ،  2012لسنة  (28رقم )بالبشر الم االت جاروالعالمية قانون مكافحة 

ستقبالهم بواسطة التهديد و اأَ يوائهم إإ و أَ و نقلهم أَ شخاص َأ)تجنيد  بالبشر هو االت جار
و الخداع و االحتيال أَ أَ و االختطاف أَ شكال القسر أَ و غير ذلك من أَ و استعمالها أَ بالقوة 

لنيل موافقة شخص له  يزاتو مأَ ية و تلقي مبالغ مالأَ  بِعطاءو أَ و استغالل السلطة أَ 
و أَ عمال الدعارة أَ و استغاللهم في أَ  خر بهدف بيعهمآو والية على شخص أسلطة 

و المتاجرة أَ و التسول أَ و االسترقاق أَ و العمل القسري أَ و السخرة أَ االستغالل الجنسي 
 .غراض التجارب الطبية(و ألَ أَ عضائهم البشرية بأَ 

  :بالبكر جاراالتِّ سباب جرائم أأ 
ستغالل ارباح المتحققة من جراء ألَ بالبشر ا االت جارل لجرائم و  ألَ الدافع ا ن  إ

ت تجارة رائجة صار ها ن  ؛ ألَ عضاء البشريةألَ والعمل القسري وكذلك بيع ا اأَلطفالالنساء و 
يمة عابرة للحدود ولهذه الظاهرة ت تخطط لها عصابات دولية كونها جر صار وواسعة و 

 ابها ؟سبأَ 
 . عات الداخلية والحروباالصر (1
 في التسول والسرقة وممارسة الرذيلة . اأَلطفال( غياب القوانين واستغالل 2
 سري وضعف الوازع الديني .الخالقية واالجتماعية والتفكك األ  ( تدهور القيم ا3
 .بسبب غياب المعيل  سرة( تدهور الوضع المعيشي لدى األ  4
 جتمعي بتداعيات ومخاطر هذه الجريمة .غياب الوعي الم (5
 . ( الفساد الحكومي وعدم العدالة في توزيع الثروات 6

                                                 

 ، حسون عبيد هجيج ،الحماية الجنائية الموضوعية لضحايا االتجار بالبشر ،دراسة مقارنة ، جامعة بابل
 5م ،ص2016كلية القانون ، 

( لسنة 28جريدة الوقائع العرقية ، قانون رقم )اوال  – 1م ، قانون مكافحة االتجار بالبشر المادة 2012
 1م،ص4236،2012،العدد
 االء ناصر باكير وعبد الرحمن علي ابراهيم ،جريمة االتجار بالبشر ، دراسة تحليلية على ضوء التشريعات

 99وص 98العربية والدولية ،مصدر سابق، ص
لقاء مع مدير الشرطة المجتمعية ،مصدر سابق 
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 :: انعكاسات الجرائم المستحدثة على المجتمع لثالمبحث الثا
  :لكترونيانعكاسات االبتزاز الإ اًل : و  أأ 
وانتشارها  نترنيت( باستخداماتها غير المحدودةظهور الشبكة العنكبوتية )الإ  ن  إإ 

مستخدموها من جميع الفئات العمرية باختالف  صار إإذ ؛ا في وقت قياسيا سريع  انتشار  
غلقة بواب المعلى المجتمع ما فتح األَ  ثارجملة من اآل إإلىدى َأا مستوياتهم التعليمية مم  

 ،عمال السيئةهذه الشبكة بقيت دون قيود ردع األَ  ؛ أَلن  ودق ناقوس الخطر المجتمعي
توسع مجالها  إإذعظيم خطرها  إإلىهت المجتمعات لكترونية التي نب  ظهور الجرائم الإ و 

الناتجة عن جرائم االبتزاز  ثار، يسرقون وينهبون ويخربون وتعددت اآلوظهر محترفوها
فراد والمجتمعات، واالضطرابات التي توقعها على األَ  مراضا لكثرة األَ ، نظر  لكترونيالإ 
 :تيعلى النحو اآل ثارونتناول هذه اآل ،خطيرة آثارلهذه الجريمة و 

والنتائج السالبة التي تؤثر على  ثارعظم اآلأَ وهي ة : الكرعي   االنعكاسات-1
لكتروني وهي معصية اهلل عز وجل والتعرض لعقوبته المجرم ومرتكب جريمة االبتزاز الإ 

تمعنا هذا المجتمع . ومج خالقي الذي يحركتمثل القيم لكل مجتمع الميثاق األَ ، و وسخطه
ا سالمية ولما كانت عملية االبتزاز مؤلمة ومحرمة شرع  يستمد قيمته من الشريعة الإ 

لتسامح والتعاون واحترام حقوق في اهتزاز معايير وقيم ا اعملية االبتزاز سبب   يرتص
العدوانية مر الذي نتجه عنه قيم اجتماعية ضارة وسلبية منها الحقد والكراهية و خرين األَ اآل

 .وانتهاك الحرمات 
 ن  ِإ المترتبة على الضحية ف ثارا في اآلوهي تؤدي دور  : ةاالنعكاسات النفسي  -2

وقد  ،نفسية تالزم الضحية طول حياته آثاراالبتزاز الجنسي مثال يتمثل في عدة  آثار
ويجعل  ،الذاتخرين وبا يفقده الثقة باآل مم  مر مستحيال  أَ استمرارية حياته  يرتتطور لتص

مراض ما تصاب باألَ طوار وغير سوية ورب  من الضحية شخصية مضطربة غريبة األَ 
ويؤثر على الضحية ، ي والقلق المزمنالنفسية المستعصية كاالكتئاب واالنهيار العصب

ة مراض واالضطرابات النفسي  يصابون باألَ  إإذ ؛سرته بشكل عامأ  بشكل خاص وعلى 
                                                 

االبتزاز  المفهوم ، االسباب ، العالج ،  نزار حسين صالح ، اثار االبتزاز على الفرد والمجتمع ، بحوث ندوة
 122، 121م ، ص2011، الرياض ،  1مركز باحثات لدراسات المرأة ، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر ، ط

. 
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ويكون لديهم رد فعل ورغبة  ابعض  فراد ببعضهم ع وعالقة األَ ينعكس ذلك على المجتمو 
وتتمثل ، . الرغبة في االنتحار والرغبة في التخلص من الحياة إإلىباالنتقام ويدفعهم 

االبتزاز  إإلىد لدى المجني عليه نتيجة تعرضه التي تتول  بالخوف والقلق النفسية  ثاراآل
 . مضادة للمجتمع تكوين شخصية عدوانية و  لكترونيالإ 

ا لناقوس الخطر انتشار هذه الجريمة قرع   د  يع: ةاالنعكاسات االجتماعي   -3
 إإلىسري الذي يصل وة والتفكك األ  ت تساهم في انهيار القدصار وهذه الجريمة  ،المجتمعي

ا سببه فقد الثقة مر  أَ رهم حجام الشباب والفتيات عن الزواج وتأخ  إإ  صارحد الطالق كما 
لكتروني كما سرار مفضوحة بسبب االبتزاز الإ بب ما يطفو على سطح المجتمع من أَ بس

. عباء ابتزاز الجاني لها أَ ذا ما رضخت الضحية تحت إإ ا الظلم والطغيان شائع   صار
ذا كانت ضحية هذه الجريمة إإ ية منها ما يقع على الفرد وخاصة االجتماع ثارتتنوع اآلو 

ر ما تشعفضال  عن عراض الناس عنها الزواج قليلة بل معدومة لإ تها في فرص ن  ِإ فتاة ف
فكار غير عورها بالهانة والخجل وسيطرة األَ خرين وشبه من صعوبات في التعامل مع اآل

ا على فيشكل انتشار هذه الجرائم وتوسعها تأثير   ها على المجتمعآثار  َأم ا، و يهاالمنطقية عل
مين ا بيد المجر ا يجعل المجتمعات سالح  جتمعات مم  والم سرةقواعد بناء وتكوين األ  
 ولى حلقات ومؤسسات المجتمع .أ  هي  سرةاأل   ن  ألَ ؛ الراغبين بهتكها وهدمها

 
 
 

                                                 

 سليمان عبد الرزاق الغديان ، صور جرائم االبتزاز االلكتروني وداوفعها واالثار النفسية المترتبة عليها من
ة ، كلية الملك اأَلمنيورجال الهيئة والمستشارين النفسيين ، دراسة تحليلية ، مجلة البحوث  وجهة نظر المعلمين

 . 179م ، ص2018، 27،المجلة 69ة ، مركز البحوث والدراسات ، الرياض العدداأَلمنيفهد 
 العلمي الجرائم ذياب موسى البداينه ، الجرائم االلكترونية  المفهوم واالسباب ،ورقة عمل علمية ،  الملتقى

م ، 2014المستحدثة في ظل المتغيرات والتحوالت االقليمية والدولية ، كلية العلوم االستراتيجية ، عمان ، 
 .  89ص
 ، عبد العزيز نجم عبداهلل الخالدي ، دور الوعي االجتماعي في مواجهة االبتزاز االلكتروني ، مقال منشور

 . 2065م ، ص2020،  38، االصدار  4لمجلة مجلة كلية التربية ، جامعة واسط ، ا
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 :المخدرات  ثانيًا : انعكاسات
  :تيو اآلحفة الخطيرة تداعيات على الفرد والمجتمع وعلى النآللهذه ا ن  إ
ا ا وتجارة تهديد  ا وترويج  خدرات تعاطي  ل الم: تشك  االجتماعية  االنعكاسات-1

ا ل تهديد  تشك  فهي ستوياته الفردية والمجتمعية كافة، بِبعاده وما للكيان االجتماعي مباشر  
ا ا وسبب  ل المخدرات مصدر  ذ تشك  إإ  ؛الثقافية والحضارية هه البشرية وقيما لمقوماتخطير  
نها خلق أَ سرية ومن شية والعالقات األ  د القيم االجتماعفساا إ ا للتفكك االجتماعي و مباشر  

تهديد لل امصدر   هاا يجعلمم   ،الواحدة سرةالنزاعات والتوترات بل والصراعات ضمن األ  
 .وتعمل على التحول في القيم التقليدية وفقدان احترام القانون ،لتماسك االجتماعيا

لقومي ضعاف الدخل اإإ مل المخدرات على ع: ت االقتصادية االنعكاسات-2
عمل خالقيات الأَ خرى وقلب القطاعات الزراعية والصناعية األ   للبلد وتحاول السيطرة على

تهريب  عد  كما ي  كبر عائق للتنمية االقتصادية أَ وتكوين مجتمعات كسولة وخاملة، وهذا 
ذ تشتري بالعملة الصعبة وتستهلك من الرصيد العام إإ  ؛ا على اقتصاد الدولةالمخدرات عبئ  

غالل هذه العملة المتداولة في است إإلىيلجأ تجار المخدرات  إإذللدولة من العملة الصعبة 
ثقافة  خرى منها التفاوت االجتماعي ونشوءأ  مخاطر اقتصادية  إإلى سواق وهذا يؤدياألَ 
 . ، ونمو النزعة الفردية االستهالكية سرافالإ 

نفسية خطيرة نتيجة  آثار إإلى: يؤدي تعاطي المخدرات االنعكاسات النفسية-3
دراك ضطرابات ذهنية شديدة، وخلل في الإ ا يسبب اتأثيرها على مناطق المخ المختلفة مم  

ثرها تغيرات سلوكية ونفسية فيصاب تقدير الزمان والمكان فتحدث على آوعدم القدرة على 
وضعف  والخوف، ،والذهان واضطرابات النوم، والقلق، والفصام، المتعاطي باالكتئاب،

                                                 

1ابراهيم مصعب الدليمي ، المخدرات واالمن القومي العربي ، ) دراسة من منظور سوسيولوجي ( ، ط 
 . 63، 62م ، ص2003،مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ، ابو ظبي ، 

 دار الحامد ،  1ة غسل االموال ، المخدرات والعولمة ، طعبد القادر عبد اهلل العرابي ، المخدرات  وظاهر ،
 . 103م ، ص2014عمان ، االردن ، 

 حميد ياسر الياسري ، ظاهرة المخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية  ، مجلة البحوث الجغرافية ، جامعة
 . 264م ، ص2015،  21واسط ، كلية التربية ، العدد
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 في مزاج وعواطف المتعاطي كما يسبب تعاطي المخدرات خلال   في المهارات الحركية
ا ثر  والمخدرات تترك آ العزلة واالتجاه المضاد للمجتمع، إإلىا يؤدي وتشتد انفعاالته مم  

، وشخصية سايكوباثية تتميز د شخصية قلقة انطوائيةذ تول  كبيرة في شخصية المتعاطي؛ إإ 
الغضب السريع والكراهية الهوجاء، وعدم القدرة على االنسجام مع القيم بنوبات 

 .واالعتبارات االجتماعية السائدة 
 2017مم المتحدة الصادر في عام : يشير تقرير األ  االنعكاسات الطبية-4

ذ ؛ إإ فيونية منها زاد من عدد الوفيات حول العالماألَ  والسي ما زمة تعاطي المخدراتأَ  ن  أَ  إإلى
 (4000وسجلت كندا )( َألف حالة وفاة في العام نفسه 47سجلت الواليات المتحدة )

( مليون شخص 35) ن  أَ  إإلى 2019مم المتحدة عام آالف وفاة ويشير تقرير آخر لل  
 . حول العالم  يعانون من اضطرابات صحية نتيجة تعاطي المخدرات

 :ةالأمني تاالنعكاسا-5
 بالسلوك المخدرات تعاطي يرتبط ذإإ  الجرائم، نتشاركبير ال بسب المخدرات ن  إإ  

 امم   بالقوة، حساسالإ  مع ،خالقيةاألَ  للموانع افقدان   تحدث فهي خرين،ىتجاه ال العدواني
 بشكل الجريمة نطاق ساعات   في اسبب   المخدرات تقف الجريمة، كما ارتكاب إإلى يدفع
ن  و  .عام  ارتكاب فرصة تزيد من هان  إإ  ذإإ ، اأَلمني الجانب على خطيرة اآثار   للمخدرات ا 

 السلوك ينمي ام  م لديهم الديني لوازعا وتضعف ،الفرد رادةإإ  تسلب فهي الجريمة،

                                                 

رجعية، االثار النفسية لتعاطي وادمان المخدرات، الندوة العلمية للمخدرات واالمن  عبد الحميد عبد العظيم
 6و5م، ص2009ة، مركز البحوث والدراسات،مصر،السويس ،اأَلمنياالجتماعي، جامعة نايف العربية للعلوم 

حوار سوسن شاكر مجيد، المخدرات واثارها النفسية واالجتماعية على الشباب، بحث منشور،مجلة ال
 5و4م،ص3678،2012المتمدن، العراق، العدد

 االنترنت،اخبار االمم المتحدة، العواقب الصحية الضارة لتعاطي المخدرات،تقرير،مكتب االمم المتحدة
،بتاريخ  ,news.un.org/ar/story/2019/1035871المعني بالمخدرات،على الموقع االلكتروني

25/4/2020 
 7جعية ،مصدر سابق،صعبد الحميد عبد المنعم ر 



 
 هـ1443م( /5/9/2021(                                          َأيلول )86العدد )  –                          

 

 

 

299 

 يضعف بدوره وهذا والقتل والسطو السرقة جرائم والسي ما الجرائم الرتكاب العدواني، وتدفعه
  .وسالمته المجتمع منأَ 

 : رهابالإ  اتثالثًا : انعكاس
نماط االنحراف بقدر ما حظيت  به ظاهرة أَ و نمط من أَ امية جر إإ ظاهرة  لم تحظَ 

المؤتمرات  في العديد من رهابطرحت قضية الإ  إإذ ؛قليمي ودوليإإ من اهتمام  رهابالإ 
من  رهابما يخلفه الإ  إإلى، ويعزى هذا االهتمام غير العادي قليميةالدولية واللقاءات الإ 

، وما يحدثه في صفوف المجتمع من بلبلة ورعب رواح والممتلكاتئر في األَ خسا
خطيرة على  آثار رهابلجريمة الإ و  اأَلمنيواضطراب في الشأن االجتماعي والسياسي و 

 :تيالمجتمع وسنتناولها على النحو اآل
ك النسيج ية على تفكيرهاب: لقد عملت الجرائم الإ االجتماعية  االنعكاسات-1

االقتتال  َأجلثارة الفتنة الطائفية من إإ على  العمل بالعنف والتهديدفي ماعي للمجتمع االجت
دور في دفع  َأداء إإلىيين رهابلقد عمد الإ  .الطائفي بين فئات المجتمع الواحد 

ا لحالة التنوع المذهبي والثقافي واالجتماعي االقتتال الطائفي نظر  بالعنف  إإلىالجماعات 
الذي يدلوجي معين أَ و أفكري  أمبد إإلىالتعصب  إإلىعراقي من خالل الدفع للمجتمع ال

الطائفي المحدق بالشعب العراقي  رهابالإ و حاالت من العنف الطائفي الفئوي  يولد هبدور 
 إإلىى د  ا أَ مم  ، ى المجتمع العراقي على نحو مباشرا علا انعكس داخلي  ا كبير  شكل خطر  

ن يدمر أَ ه نَأذي من ش، ال  فتحاول نشر الوعي الديني المتطر   حركات دينية رجعية ظهور
طيع التأثير في الواقع تعات داخلية وهذه الحركات ال تساالبالد وجعله يعيش صر 

ن آعكس بالداخل ونعني بالداخل هنا )الفرد والمجتمع( في الخارجي بسبب ضعفها فتن
مريكي في العراق بعد االحتالل األَ  لظهورية بارهابخذت التنظيمات الإ َألقد  ،واحد 

من واالستقرار السياسي م بزعزعة األَ 2003ي بعد رهابقام التنظيم الإ  إإذ ؛بحجة مقاومته
                                                 

 مجيد مجهول درويش، التنظيم القانوني لدور االدارة في مكافحة المخدرات، مقال،مجلة اوروك للعلوم
 300م،ص2008، 11االنسانية، العدد االول ،المجلد 

142المصدر نفسه ، ص . 
راطية  ، سلسلة كتب لمستقبل حسين خير الدين ، مستقبل العراق ، االحتالل ، المقاومة ، التحرير والديمق

 . 73م ، ص2004، بيروت ،  1العربي ، للدراسات الوحدة العربية ، ط
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ثرها الشرارة الطائفية في المجتمع آاشتعلت على  إإذ، والمجتمعي في العراق ككل اأَلمنيو 
ى مقاومة مسم   من قتل وتفجير وخطف تحت رهابسهم بنشر مظاهر الإ أَ  امم  ، 

م مئات 2014ي حزيران ف لي لمدينة الموصرهابلقد خلف احتالل داعش الإ  . المحتل
م هذا التنظيم نظ   إإذ ؛يتام وهدم للبنى التحتية لمدينة الموصلرامل واألَ الشهداء واألَ 

لى ا ع واضح  حصل في قاعدة سبايكر كان دليال   وماكبيرة  ةلعمليات قتل جماعي   يرهابالإ 
ية بغية نشر الرعب والخوف رهابنشرهم لجرائهم الإ  جرام هذا التنظيم ووحشيته من خاللإإ 

 . في المجتمع 
ا  اقتصادية كبيرة من تدمير آثار  رهابالإ  خلف لقد االنعكاسات االقتصادية:–2

للبنى التحتية والمباني الحكومية والمستشفيات والمدارس والمصانع نتيجة للتفجيرات 
 دخول عصابات داعش في حزيران ءية، وهذا ما شهدته مدينة الموصل اثنارهابالإ 

 .م2014
ويؤثر  ا بالضحايا،ا بالغ  ا نفسي  ضرر   رهاب: يلحق الإ النفسية االنعكاسات-3

 ،ية كالهجمات االنتحاريةرهابحداث الإ لقد َأثرت األَ  ا على نوعية حياتهم وعملهم،سلب  
ا مقربين الذين فقدو  والسي ما ،ا هذه اأَلحداثشخاص الذين شاهدو على األَ  ،واالغتياالت

 او ا بعض َأعضائهم َأو َأجزاء كبيرة من َأجسادهم؛ إإذ صار و فقدو لهم، بيوتهم وممتلكاتهم أَ 
تؤدي  رهابالنفسية للإ  ثاراآلوالرغبة في التخلص من الحياة، و يشعرون باالكتئاب والعزلة 

حباط، والفزع والخوف، وفقدان الثقة بالنفس والتردد في ياع والإ الشعور بالتهديد والض إإلى
وارتفاع ضغط  مراض جسمية كفقدان الشهية،أَ  إإلىها تؤدي ن   عن َأفضال   اتخاذ القرار،

تمرد ، والعصبية والعدوانية، والالتوتر إإلى ثاروجاع في المفاصل، وتقود تلك اآلالدم، وأَ 
 ن  بيرة على الشخصية المستقبلية؛ ألَ تكون ك ثاراآلتلك وحدة الطبع وسرعة الغضب، و 

ساءة تظ على النساء  والسي ماقائمة ونشطة التأثير على الصحة النفسية  ل  صدمة الإ

                                                 

بيروت ، لبنان ،  1شبيب كاظم ، المسالة الطائفية تعدد الهويات في الدولة الواحدة ، دار التنوير ، ط ،
 21م ، ص2011
 وتحديات علمية ) مع اشارة خاصة الى العراق شعبان عبد الحسين ، التطرف واالرهاب ، اشكاليات نظرية

 . 19،  18م ، ص2015،  42( ، مراصد ،كراسات  علمية ، مكتبة االسكندرية ، العدد
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خبرة مؤلمة تضل  ألَن ها؛ يةرهابحداث الإ ا اللحظات المرعبة للَ الذين عاشو  اأَلطفالو 
 . تعيش معهم 
شكال التهديدات من َأخطر أَ  رهابظاهرة الإ  عد  : ت   ةالأمني االنعكاسات-4

من واستقرار ومستقبل أَ  ذ تستهدف جانب مهم منها،ة التي تواجهها دول العالم؛ إإ اأَلمني
تريد  ذ الي بين مطامع وَأهداف قوى خارجية، إإ رهابذا جمع الفعل الإ ما إإ السي  و  ،مجتمعاتها

زمات داخل الدولة د على محركات في خلق األَ باالعتما مان  استخدام َأدواتها المباشرة وا إ 
، من تدهور الوضع جرائم بالغة الخطورة على المجتمع رهابيترك الإ و  ،المستهدفة

من  ، عن خسائر فادحة باأَلرواح والممتلكاتوفقدان السلم المجتمعي فضال   ،اأَلمني
ا لحقوق ا صارم  انتهاك   ابرهة للإ اأَلمني، عليه تشكل االنعكاسات شهداء، ومعاقين، وَأرامل

من والسلم ا للَ ثارة الرعب والخوف والفزع في النفوس، ويشكل تهديد  إإ  إإلىويؤدي  نسانالإ 
خفاق في تحقيق  اأَلمنياهر االنفالت ا يزيد من مظالدوليين مم   وعدم االستقرار والإ

 . مكتسباته هداف المجتمع في صيانة نظمه وحماية مؤسساته والحفاظ على مقدراته و أَ 
  :بالبكر االتِّجار رابعًا : انعكاسات

جرامية تثير قلق العالم بعد مشكلة المخدرات إإ بالبشر ثالث مشكلة  االت جار عد  ي  
ت ظاهرة صار ورة معقدة وخطيره من صور الجريمة، لقد بالسالح فهي ص االت جارو 

ظهرت  إإذ ؛المجتمعية ق المجتمعات والسلطاتبالبشر ظاهره عالمية تؤر  االت جار
عضائهم البشرية استغالل لحاجتهم وهذا ما دعا دول عصابات منظمة تتاجر بالبشر وبأَ 

                                                 

 سوسن شكر مجيد، االثار النفسية واالجتماعية لالرهاب والعنف على المراة والطفل ، دراسة تحليلية ،مجلة
 4،ص م2012،العراق ،3677الحوار المتمدن ، العدد

 وديان ياسين عبيد ، االرهاب وتداعياته على االمن والسلم االجتماعي ، دراسة ميدانية ، مجلة البحوث
 467م ،ص2016، 50التربوية والنفسية ،جامعة بغداد كلية التربية للبنات، العدد 

،مقال منشور،مؤسسة  االنترنت ،حنان عباس خيراهلل، اثار وتبعات االرهاب والفكر التكفيري على المجتمع
 eye-n . com /index م ، على الموقع االلكتروني2019عين لالنباء، العراق، 

.php/permalink/199641.html . 6/6/2020بتاريخ 
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بسط حقوق أَ تتعارض مع  ال تيالعالم للوقوف في وجه هذه الظاهرة العالمية المستهجنة 
 جرامية خطيرة بهدف تحقيق الربح إإ ظاهرة  إإلى، ولقد تحولت هذه الظاهرة نسانالإ 

وخيمة على الفرد والمجتمع في الجانب  آثاربالبكر  االتِّجارلجريمة  ن  إ
 :يأتعي واالقتصادي وسنتناولها فيما يالنفسي واالجتما

النفسية  ثاراآل عد  ت  النفسية والجسدية على الضحية :  االنعكاسات-1
من المسائل  اأَلطفالبالبشر واالستغالل الجنسي للنساء و  االت جاروالجسدية الناتجة عن 

ار وتدني مستوى صحاب هذه الجريمة هو الخزي والعأَ اكثر ما يشعر به  ن  إإ  إإذالمعقدة 
مراض معدية أَ من  ممارسة البغاء وما تحمله ن  أَ بعضهم يرون  ن  أَ تقدير الذات كما 

شياء الضرورية للتخلص من الفقر كما يعاني ضحايا هذه الجريمة من ت من األَ صار 
 .في الصحة النفسية وقد يؤدي الحال بهماالضطرابات 

ما يعاني . ك مجرمين إإلىالعزلة النفسية والرغبة في االنتقام فيتحولون  إإلى        
ا جراء ممارسة نشاط جنسي ا جسدي  ضرر   اأَلطفالمن النساء و  والسي ماضحايا هذه الجريمة 

نقص المناعة )ةالجنسي   مراضلَ لوالتعرض ، على تعاطي المخدرات جباروالإ ، وانقبل األَ 
يدز فضال عن عدم توفر االمكانية مصدر النتشار الإ  إإلىوقد يتحولون ، المكتسبة(

 .  الالزمة للعالج لديهم 
تنشأ عن هذه الظاهرة هي  التي االجتماعية ثارهم اآلأَ من  ن  إإ االجتماعية :  االنعكاسات

مراض المجتمعية مثل السرقة ية وانتشار األَ ي الخدمات االجتماعترسيخ قيم دونية وتدن
 االت جارموال عصابات أَ  ن  أَ  إإلىشار َأمم المتحدة الذي د تقرير األ  ك  أَ . كما  والمخدرات 

خالقي في النهيار األَ والعمل على االنحطاط وا، ضعاف الشبابإإ بالبشر تنتجه نحو 
وما يتبعه من تفكك ، النتاجيةه من انخفاض في القدرة اوما يترتب علي، المجتمع 

                                                 

 ، 80م ، ص2004محمد شريف بسيوني ، الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، دار الشروق ، الطبعة االولى 
لحسن ، الهجرة غير المشروعة والجريمة ، مركز الدراسات والبحواث ، ياسر عوض كريم ، ونور عثمان ا

 . 83م ، ص2008ة ، الرياض ، السعودية ، اأَلمنيجامعة نايف العربية للعلوم 
82المصدر نفسه ، ص  . 
 ، احمد رشاد سالم ، االخطار الظاهرة والكافة على االمن الوطني للهجرة غير المشروعة ، بحث علمي
 . 250م ، ص2010،  2ة ، الرياض ، السعودية ، العدداأَلمنيجامعة نايف العربية للعلوم  مجلة
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. كما يؤدي  بالبشر الدول ونسيجها االجتماعي  االت جاركما تهدد جرائم ، اجتماعي
، ق عدة في تدمير البنى االجتماعيةائالتفكك االجتماعي ويساهم بطر  إإلىبالبشر  االت جار
خالقي وهذا بيعي واألَ هم ويمنعهم من النمو الطهاليأَ من  اأَلطفالبالبشر  االت جارينتزع 

ا خر مم  آ إإلىومن جيل  اأَلطفال إإلىهل قال القيم الثقافية والعلم من األَ بدوره يعيق انت
بالبشر على  االت جار، كما يساهم المجتمع ةعمدأَ من  رئيسالعمود الضعاف إإ  إإلىيؤدي 

ضارة بكيان الخالقية على االنحراف والممارسات غير األَ  انتشار سلوك غير قويم قائم
مخدرات خرى مثل التسول وتعاطي الأ  والمجتمعات، كما تساهم في انتشار ظواهر  سرةاأل  

ا في انتشار ظاهرة يض  َأبالبشر  االت جار، ويساهم اأَلطفالة و أواالغتصاب والعنف ضد المر 
هانه وذلة تفقدهم إإ ا يتعرضون له من االنتحار بين ضحاياه بسبب االستياء الشديد مم  

 .لرغبة في مواصلة مسيرة حياتهم ا
وصفه نشاط اقتصادي خفي وغير ببالبشر  االت جار ن  إإ : االقتصادية  االنعكاسات – 3

تغلين بهذه شفراد الماالقتصادية السلبية على مستوى األَ  ثارقانوني يتولد عنه العديد من اآل
القتصاد لغة الخطورة على ااقتصادية با آثاربالبشر  االت جارالتجارة وضحاياها ويشكل 

 ، فمابها االت جارهو السلعة التي يتم  ئهعضاأَ و عضو من َأ إإنسانكل  أَلن  القومي للدولة 
 جر زهيد وذلك يتضمنأَ عمال شاقة يكون لقاء أَ و أَ يقع على الفرد من نشاطات جنسية 
، ا يقومون بهلقيمة الحقيقة مم  باجر قليل مقارنة أَ صراحة استغالل وشراء لخدماتهم ب

 .ضمن ممارسات الظلم واالضطهادذلك ويدخل 
تم ذا ما إإ الت ومهارات ؤهبالبشر لديهم م االت جاربعض ضحايا نشاطات  ن  إإ       

ن تحقق لهم مستوى رفاهية وسعادة تفوق ما يحصلون أَ توظيفها في مجاالت صحية يمكن 
بالغة على االقتصاد القومي فهي  آثاربالبشر  االت جارلجرائم و ل تجارة البشر، ظعليه في 

ن تسهم في زيادة مستوى أَ تمثل طاقة كبيرة كان بالمكان  ال تيتحطم قوى العمل الفاعلة 
                                                 

1احمد لطيف السيد مرعي ، استراتيجية مكافحة جرائم االتجار بالبشر ، دار النهضة العربية ، مصر ، ط 
 . 13م ، ص2019، 

البشر  البعد االقتصادي واالجتماعي في يعقوب علي جانقي علي ، االتجاهات المعاصرة لمكافحة االتجار ب
مكافحة االتجار بالبشر ، اعمال منتدى ، الدوحة ، الثالث لمكافحة االتجار بالبشر ، كلية احمد ابن محمد 

 12م ص2013العسكري ، قطر ، الدوحة ، 
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ها تساهم في زيادة حجم االقتصاد الخفي ن  أَ االقتصادي ومن ثم الناتج المحلي، كما  النشاط
ل الكثير فش إإلى ذي يؤديال  لقوانين الذي ال يدخل في حساب الناتج المحلي وال يخضع ل

بالبشر غير خاضعة للضرائب  االت جارنشطة أَ كل  ن  أَ من السياسات االقتصادية، كما 
 . والرسوم الحكومية 

 المبحث الرابع : سبل مواجهة الجرائم المستحدثة :
  :ياللكترونمواجهة جرائم االبتزاز  سبل(1

ا في انتشار جرائم االبتزاز  مهم  معلومات عامال  ل االستخدام السلبي لشبكة اليمث        
وتهديدهن  النساءة في استهداف ئالتي يستقلها المبتزين لتحقيق غايتهم الدني. يلكترونالإ 

وشهره   اانتشار   لكترونياالبتزاز الإ  َأنواع من أكثر يجرائم ابتزاز النساء ه عد  بالفضائح وت  
. لمجتمع العراقي من حروب داخلية وصراعات سياسيةل مستقرةالغير ل الظروف ظفي 
نفتاح الحدود على مصراعيها سهل ذلك دخول ابعد دخول القوات األمريكية العراق و  ، و
تلك من الحد  َأجلومن  .تكنلوجيا الحديثة وانتشرت الجرائم المستحدثة بشكل متسارع ال

من األَ  َأجهزةصدرت أَ  خرىجسامة عن الجرائم األ   لال يقالجرائم لما لها من خطر 
ليات مواجهة  لهذه وآفي كثير من بلدان العالم ومن ضمنها العراق برامج  المختصة
 .الجريمة

 .التوعية بمخاطر هذه الجريمة على الفرد والمجتمع-1
 .محاسبة المقصرين بقوة من خالل مواد قانونية معدة لهذا الغرض-2
 .ينيةالتمسك بالقيم االجتماعية واالخالقية والد-3

                                                 

 11، 10المصدر نفسه ، ص . 
جرائم االعتداء على العرض ( دار  عالء الدين زكي مرسي ، نظم القسم الخاص في قانون العقوبات(

 137م ،ص2013،  1الكتاب للطبع ، القاهرة ، ط
 ، زينب عبدالعزيز المحرج ، االبتزاز في المجتمع السعودي وضوابط الحد  منه ، مكتب القانون واالقتصاد

 92م / ص 2015الرياض ، 
وكيف تواجها ( مقال منشور على الموقع اسالم الطائي ، صباح الطالقاني ، الجرائم اللكترونية )ماهي ،

 /www.inamhusaln.oj/nows، على الموقع اللكتروني 16/4/2018الرسمي للعتبة الحسينية ، بتاريخ 
 28/5/2020بتاريخ 
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 لكترونية.الستخدام َأبنائهم للإنترنت والمواقع الإ هل متابعة األَ -4
لكتروني بشكل واسع في العراق وخروج عصابات الإ  انتشار جرائم االبتزاز ن  إإ         

ير الحازم مع هذه القضايا، وعدم والتعامل غ مة فيها سببه ضعف تطبيق القوانينمنظ
 ضايالب قغأَ  ن  وا إ  وحديثة مع التطور التكنلوجي الحاصل،، ةيجاد تشريعات  قانونية مجديإإ 

مور أ  و أَ  ةشر صور فتيات مقابل مبالغ ماليناالبتزاز في المجتمع العراقي هو تهديد ب
لعراق تحاكم وفق قانون النشر االبتزاز اللكتروني في ا ضاياقو بعض الشباب  منخرى أ  

وذلك بسبب عدم وجود قانون خاص  ةكام كبير حأَ توجد فيها  وال ،و التهديدأَ عالم والإ 
. وهذا خلل مجلس النواب  منقراره إإ وعدم ، لجريمة اللكترونياباالبتزاز اللكتروني و 

 قانوني يجب معالجته للحد منها.
 :سبل مواجهة جريمة المخدرات(2

ع و ع وقمنية تهدف لمنأَ لمخدرات في غالبيتها وسائل وسبل وسائل مكافحة ا عد  ت         
شراك المجتمع في إإ لم يتم  ، ماكافية لوحدهاالوسائل والسبل غير  هذه ن  إإ غير ، الجريمة

، على تطوير االستراتيجيات الصادرة، ومن هنا جاء العمل فة الخطيرةمواجهة هذه اآل
في  مميز اا المجتمع دور   ويؤد يمو الهائل في انتشار هذه الظاهرة، على وضع حد لهذا الن

 ن  أَ واقتصادية فنجد فة الخطيرة لما لها من مخاطر صحية واجتماعية هة هذه اآلمواج
المدرسة، وكذلك وسائل و ، الجامعةو ، سرةعلى األ   ضم  تي يعتمدها المجتمع تساليب ال  األَ 
م من حروب 2003وفي ظل ظروف المجتمع العراقي بعد عام  عالم والمسجد الإ 

فة لى مصراعيها سهل ذلك دخول هذه اآلاح الحدود عداخلية وصراعات سياسية وانفت
ع قانون ر  ش  فة هذه اآل آثاروقاية المجتمع من  َأجلالبلد بشكل متسارع ومن  إإلىالخطيرة 

م وتم تشريع عقوبات رادعة وهدف هذا 2017لسنة  50المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 
وع بالمخدرات غير المشر  االت جار الدولة المعنية بمكافحة َأجهزةتطوير  إإلىالقانون 

والتداول  بالمخدرات االت جارجراءات مكافحة إإ مالها وتكثيف و سوء استعأَ والمؤثرات العقلية 
                                                 

ى الفضائح،مقال منشور على موقع الترا ساره جمال ، االبتزاز االلكتروني الجنس واالموال مقابل التستر عل
 30/5/2020بتاريخ   https// ultrairaq.aswat.com،على الموقع االلكتروني 11/4/2019عراق بتاريخ 

 ، عمارن سهام ، االدمان على المخدرات وتأثيره على السلوك االجرامي ، رسالة ماجستير غير منشور
 . 47م ، ص2018ياسية ، الجزائر ، جامعة بجاية ، كلية الحقوق والعلوم الس
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ا على ا جسيم  تشكل خطر   ال تيالحد من هذه الجريمة  َأجلومن  ،فيهاغير المشروع 
العالم والوطن العربي ومن كثير من بلدان  المختصة في جهزةاألَ  صدرتَأالفرد والمجتمع 

لمواجهة هذه اآلفة رشادية إإ تعليمات فة و اق برامج توعوية من مخاطر تلك اآلضمنها العر 
 .الخطيرة

 : رهابسبل مواجهة جرائم الإ  (3
فه من ، عبر ما تخل  ا على المجتمعخسائر بشرية ومادية تؤثر سلب   رهابيسبب الإ         

ا تدمير البنى التحتية كذلك الخسائر االقتصادية الناجمة عم  رواح البشرية و خسائر في األَ 
ية سواء رهاباء العمليات الإ لف المصابين من جر  تصالحه كذلك مخإإ تم تدميره وما يتم 

ا يثقل كاهل الدولة وهي ، مم  ةو عقلي  أَ مراض مزمنة أَ و أَ صابات جسدية مادية إإ كانت 
 ية على المجتمع وما تعرض لهرهابالجرائم الإ  ا لخطورةونظر   ،رهابحدى عواقب الإ إإ 

، والتفجير ،القتلية بشعة شملت إإرهابعمال أَ م وما بعده من 2003منذ عام العراق 
م 2005( لسنة 13صدار القانون رقم )إإ  إإلىع العراقي عمد المشر  و  ،والتدمير، والخطف

فعال م كل األَ جر   إإذ، لجريمةكِحدى السبل لمواجهة هذه ا، العراقي رهابقانون مكافحة الإ 
تعريض حياة الناس وحرياتهم  إإلىنها استخدام العنف والتهديد الذي يهدف أَ التي من ش

مالك أَ و أَ ا مباني عمد  الضرار ا إ تالف و ا إ عمال التخريب والهدم و أَ كذلك  ،وامنهم للخطر
يها كذلك خطف عل و االستيالءأَ و المؤسسات ودوائر حكومية أَ و مصالح حكومية أَ عامة 

و طابع أَ غراض ذات طابع سياسي و ألَ أَ ا بتزازهم مالي  ال ؛فراد واحتجازهمو تقيد حريات األَ أَ 
ه دور كبير في التأكيد على السياسات التربوية والتعليمية لو  و ديني أَ و قومي أَ طائفي 

ق المنحرف والمتطرف ومن اعتنا تحصينهم من الفكر َأجلمن ، حماية عقول الشباب
ليات السياسة التربوية هي آدوات و َأهم أَ  ن  أَ و ، امة التي تدمر مستقبل الشبابفكار الهد  األَ 
ة التي ينالها الفرد من التربي إإلىصلها َأتعود  ي انحراف في الفكرأَ مشكلة  ن  ألَ  ،سرةاأل  

ة الذي وكذلك دور المدرس، للحماية والحصانة لفكره وعقليته سرته ومدى كفالتهاأ  والديه و 
تقع  إإذ ؛هم الفكريئرك الذي يصنع توجه الشباب وارتقافهي الموجه والمح سرةيأتي بعد األ  

                                                 

3جريدة الوقائع العراقية ، قانون المخدرات ، مصدر سابق ، ص . 
( لسنة 13جريدة الوقائع العراقية ، قانون مكافحة االرهاب رقم )م ،المادة 2005،  4009م ، العدد2005
 2و1،ص 1،2
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غفال إإ . كذلك عدم  الفكري  رهابكبر في التوجيه والحماية من الإ تق األَ اعليها الع
ا ر  ن نهمل الجانب الفكري للتطرف فهو يمثل فكأَ ذ ال يمكن إإ  ؛عالميةالسياسات الدينية والإ 
من العمل  بل البد  ، و بالعنفأَ و القضاء عليه بالقوة أَ و مقاومته أَ والفكر ال يمكن قتله 
ر النقيض هو الذي فالفك، دافه ووسائله ومحاربته بفكر مضادهأَ على تفكيكه وكشف 

ة اأَلمني جهزةاألَ على ضوء ما تقدم قامت  رهابليه مجتمعاتنا لكي تتجاوز الإ إإ تحتاج 
ساسي أَ المجتمع شريك  ؛ أَلن  رهابفعيل دور المشاركة للمجتمع في محاربة الإ تب المختلفة

 في الحد من الظاهرة.
  :بالبكر االتِّجارسبل مواجهة جريمة  (4

منهم على أَ  تمس   فهية موجه ضد الفرد والمجتمع بالبشر جريمة بشع االت جار عد  ي         
حريته وكرامته وتجعله  نسانذ تسلب الإ إإ  ؛بوديةشكال الرق والعأَ شكل من  د  حد سواء وتع

و أَ غير قانونية السلعة فيها المرأة عراف والقوانين وهي تجارة شاقة مخالفة للَ  عماال  أَ يؤدي 
ات قانونية صارمة صدار تشريعإإ ب مواجهة هذه الجريمة تتطل  و  ،حيانالطفل في غالب األَ 

 إإلىع العراقي ولذلك سارع المشر  ، كرامة الفردجريمة تستهدف حرية و  ؛ أَلن هاللحد منها
ذي ال  ، بالبشر العراقي االت جارم قانون مكافحة 2012( لسنة 28صدار الفانون رقم )إإ 
تولت هذه اللجنة وضع  إإذبالبشر  االت جاروعز من خالله بتشكيل لجنة مركزية لمكافحة أَ 

التقارير المتعلقة بها وكذلك القيام بحمالت  عدادا إ بالبشر و  االت جارالخطط البرامج لمكافحة 
بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني  ،بالبشر االت جارتوعية وتثقيف للتحذير من مخاطر 
 َأجللقد فرض هذا القانون عقوبات رادعة من و  ،والمؤسسات الدينية ومراكز البحوث 
خمسة ماليين دينار في المادة  غرامةعدام و الإ  إإلىالحد من هذه الظاهرة تصل عقوبتها 

.  سنوات  الحبس لمدة ثالث إإلىد خرى تتراوح ما بين السجن المؤب  أ  حكام َأمنه و .  (8)
مواجهة هذه الظاهرة تفعيل دور المؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية له دور كبير في  ن  إإ 

                                                 

الوحدة الوطنية ) العراق انموذجا ( مجلة  عبير سهام مهدي ، مفهوم التعايش السلمي ودوره في تحقيق
 . 178م ، ص2011،  1، المجلد  7حولية المنتدى ، العدد 

( لسنة 28جريدة الوقائع العراقية ، قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم )م 2012،  4236م ، العدد 2012
 2، 1، ص 3، 2،المادة رقم 

4( ، ص8لمخدرات ، مصدر سابق ، المادة )جريدة الوقائع العراقية ، قانون مكافحة ا  
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النساء  السي مابالبشر و  االت جارشكال َأ يم الدينية التي تدعو لنبذ كافةبراز القا إ و ، ميةجراالإ 
للتصدي لهذه  ةفاعلة واستراتيجية محدد ةباع سياساتّ  ن  أَ وحماية الضحايا كما  اأَلطفالو 

التركيز و  ها على الفرد والمجتمع آثار الظاهرة يسهم بشكل كبير في الحد منها وتقليل 
من ، التثقيف والوعي بحقوق الطفل  وضاعهم وزيادةأَ  وسيلة لتحسين، اأَلطفالليم على تع

  .سرةخالل تثقيف األ  
 :استنتاجات الدراسة

 بنسب مختلفة.المستحدثة المنتشرة في المجتمع  مختلفة من الجرائم َأنواعهناك -1
سباب تخص انتشار الجرائم المستحدثة في المجتمع منها الظروف هناك عدة َأ-2

بعد الغزو  اأَلمنين السيطرة على الوضع بها البلد من حروب وفقدا السياسية التي مر  
 عن انفتاح الحدود على م وعدم توفر فرص العمل فضال  2003االمريكي للعراق عام 

 مصراعيها .

عدة ائم المستحدثة على الرغم من صدور ضعف تطبيق القوانين الخاصة بالجر  -3
( لسنة 28م )م والقانون رق2005( لسنة 13رقم ) رهابتشريعات منها قانون مكافحة الإ 

م الخاص 2017( لسنة 50بالبشر والقانون رقم ) االت جارم الخاصة بمكافحة 2012
 بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 

ا سلبية على مختلف قطاعات المجتمع منها الصحية آثار  الجرائم المستحدثة تترك  ن  إإ  -4
 ة واالجتماعية.اأَلمنيواالقتصادية و 

 خرى من المجتمع.في ازدياد عدد الجرائم في جوانب أ  تحدثة تتسبب الجرائم المس-5
 عن ة فضال  اأَلمني جهزةمختلف األَ  منتتطلب مواجهة الجرائم المستحدثة جهود موحدة -6

 تعاون المواطنين.
 
 

                                                 

 سلوى احمد ميدان ، ونوزاد احمد ياسين ، حماية النساء من االتجار على الصعيدين الدولي والوطني بحث
م ، 2017،  21، العدد 6مستل ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، المجلد 
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 :المقترحات والتوصيات
تفعيل دور المؤسسات الدينية في توصيل الفهم الصحيح للدين سواء في المساجد عن -1

وات في الجامعات والمدارس مع تطوير المناهج في الدراسات االسالمية طريق الند
 بالمدراس . 

ك لتعرف على دوافع هذه الجرائم نشاء مراكز بحثية خاصة للجرائم المستحدثة وذلإإ -2
  .سبابها ووضع طرق لمكافحتهاوأَ 
وضع تشريعات وطنية للجرائم المستحدثة ووضع عقوبات مشدده وصارمة للقضاء -3

 .عليها 
القضاء على مسببات الجرائم المستحدثة مثل البطالة . ووضع برامج تثقيفية للشباب -4

ا عن الوظائف عمال لهم بعيد  إإيجاد أَ  إإلىيق وزارة الشباب والرياضة للسعي عن طر 
   .قامة مشروعات خاصةكيفية إإ  إإلىالحكومية التي تثقل َأعباء الدولة . وا إرشادهم 

 رذي يسبق وقوع الجرائم المستحدثة وذلك من خالل تفعيل دو تفعيل الدور الوقائي ال-5
عالم َأجهزةو ، ، والتعليمسرةالمؤسسات التوعوية )المسجد األ   ( وذلك بالتوعية بخطورة الإ

 والمجتمع والسعي في تقوية الوازع الديني .  سرةهذه الجرائم على األ  
ة، والقضائية، التشريعي  ، و دولةتنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة في ال-6

سد منافذ الجرائم المستحدثة قدر المستطاع . والعمل  َأجل، وذلك من والتنفيذية، والفنية
 ق القانونية والفنية . ائعلى ضبطها واثباتها بالطر 

ة بقية رفع مستواهم المعيشي تقوية دور الرعاية االجتماعية للعوائل الفقيرة والمحتاج-7
ضع االقتصادي المتردي والتفكك بالبشر هي الو  االت جارنتشار جرائم سباب اكون إإحداهم أَ 

 سري . األ  
 االت جارو  رهابلكتروني والمخدرات والإ الجرائم المستحدثة كاالبتزاز الإ  دخالضرورة إإ -8

م ونشر في المدارس لغرض تسليط الضوء على مخاطر هذه الجرائ ادراسي   امنهج  بالبشر 
ح ومثقف خلق جيل متسل َأجلضرارها وعقوباتها القانونية من يان أَ التوعية القانونية بب

 ضرار هذه الجرائم .قانونا وذو وعي بمخاطر وَأ
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New Crimes and their Societal Repercussions and Ways to 

Confront them: An Analytical Study 

Hasan Anhyr Eidan  

Waad Ibrahim Khalil  
Abstract 

 

      The study aimed to identify the types of latest crimes, their 

communal reflections and the ways of facing them by the communal 

police and society.  The study reached many results, most notable of 

which is that the new crimes spread in most societies in different 

forms and images depending on the nature of society and its 

circumstances. It is also found that the latest crimes leave serious 

repercussions on social, economic and security. That requires efforts 

to confront them through Laws adjustment and tightening 

procedures for fighting them and educating members of society to 

avoid falling into its trap, as well as supporting the police services, 

especially (communal police) to enable them to combat these 

crimes. 
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