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Abstract.
Neuro linguistic programming emerged
in the seventies of the last century by
American pioneers who made Dr. j.
Grinder and R. Bandler depend on the
approach between computer
programming and human programming
in the field of psychotherapy, this
technique which aims to develop the
abilities of the individual, to find the
means that allow their change and bring
the individual to influence and convince,
but the confusion when it is misused by
the negative suggestion on how to think
with the human Internet formula in the
virtual world according to the
psychological engineering indicators as
a key tool for the implementation crime
"cybercrime". This violation of others
and be ethical for specific purposes, and
also called the name of personal Internet
crime, which requires to illegally obtain
on the identity of people and steal his
will.
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.ملخص
ظهرت البرمجة اللغویة العصبیة في السبعینات من 

ن الدكتور بالقرن الماضي على ید العالمین االمریكی
جون غرندر و ریتشارد باندرا تعتمد على مقاربة بین 

، في مجال اإلنسانبرمجة الكمبیوتر و برمجة 
العالجات النفسیة كتقنیة ترمي لتطویر قدرات الفرد، 

یجاد ٕ یؤثر أنإلىوسیلة لتغییرها و الوصول بالفرد وا
السلبي اإلیحاءلكن اإلشكال هو لما یتم .  و یقنع

كیر عن طریقة صیغة االتصال البشري لطریقة التف
بشبكة اإلنترنت ضمن العالم االفتراضي وفق مؤشرات 

ویكون . الهندسة النفسیة   كأداة رئیسیة لتنفیذ الجریمة
دة، وما  هذا االنتهاك الغیر األخالقي لغایات محّد
ُیطلق علیها أیضًا مسمى جرائم اإلنترنت الشخصیة، 

شرعیة على بطریقة غیروالتي تقتضي الحصول 
.تسلب إرادتهمهویة األفراد و

اإلیحاءالبرمجة اللغویة العصبیة ؛ .الدالةالكلمات 
.السلبي ؛ الجریمة االلكترونیة 
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مقدمة.1

الهندسة عالم الالمادیات  مستحدثة فروع هندسیة جدیدة تتعامل مع غیر المحسوس مثل هندسة المعرفة اقتحمت

و هندسة اللغة و الهندسة االجتماعیة و الهندسة النفسیة و هندسة التفكیر و غیرها و لنا ان نتوقع مزیدا من 

فسیة او البرمجة اللغویة العصبیة في ،  بظهور الهندسة الن)2003بلعباس األزرق ، (فروع هندسة الالمادیات

المساعد في J. Grinderالسبعینات من القرن الماضي على ید العالمین األمریكیین الدكتور جون غرندر

الذي كان طالبا في علم النفس ، كانت أبحاثهما ، تهدف إلى R. Bandlerاللغویات و ریتشارد باند الر 

وأول ظهور لها )15، ص 2001براهیم الفقي، (. حكم في السلوك اإلنسانيتحلیل ، و استطالع النماذج التي تت

، و 1933سنة " العلم و صحة العقل " في كتابه Alfred Korzybsyفي األدبیات العلمیة هو ألفرید كورزیسي

، أن تشیر العصبیة الى العقل و كیف یعمل ، اما اللغویة فتشیر ، الى التعبیر و التواصل فأنها تعنى حقیقة 

، 2005كارول هاریس ، (.الناس یتصرفون ، طبقا لبرامج شخصیة ، تتحكم في طرق تعاملهم مع شؤون الحیاة 

بكالیفورنیا و بخطى Santa-Cruze، في جامعة سانتاكروز1972وقد ترسم هذا المیالد في سنة )44ص 

من خالل بحوث في Palo-Altoمتسارعة حددت تطورها نحو الشمال بمركز األبحاث العقلیة بالو التو  

وواتز الویك Batéstonمنهجیة التواصل ، و المقاربة النسقیة و العالجات القصیرة لكل من باتیزون

Watzlawikو حشدت أفكارها نحو الجنوب بایزالند ،Esalen في مراكز البحوث التجریبیة ، لعدید من

جمعیة البرمجة اللغویة إنشاءو تم malikabelkassem),1999(الجسمیة ، و اإلنسانیة –العالجات النفسیة 

في جامعة لندن ، و األعمالإدارةكمنظمة ال تسعى للربح ، على ید ایلین عقب مؤتمر 1985العصبیة عام 

عضو من كل بالد العالم من كل ألفإلىشارك فیها حوالي ستون عضوا وصلوا في نهایات التسعینات 

ویل قسم العالج النفسي و االستشارات الى شركة تابعة للجمعیة تقوم تم تح1996التخصصات ، و في عام 

هكذا انتشرت و توسعت معاهدا )42، ص 2001كارول هاریس ، (.بتزوید المشاركین بالتطبیقات العالجیة 

، بیةاألورو التدریب الخاصة بالبرمجة اللغویة العصبیة في الوالیات المتحدة و بریطانیا ، و كندا ، و كل البلدان 

أبراهیم الفقي ، (. فال یوجد بلد من هذه البلدان اال و فیها العدید من المراكز الخاصة بالبرمجة اللغویة العصبیة 

)17، ص 2001
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إلى أهم رواد البرمجة اللغویة العصبیة عالم اللغویات الشهیر نعوم اإلشارةو في هذا السیاق، البد من 

، و المفكر االنجلیزي Alfred Korzybsy، و العالم البولندي الفرید كورزیبسكيNaomChomskyشومسكي

والمعالجة النفسیة Milton Ericksonوالخبیر النفسي میلتون اریكسونBateson Gregoryجریجوریباتیسون

ارول هاریس، ك(Fritz Perlsفرتزبیلزاأللمانيورائد العالج الجشطالتي العالم virginiasatirفرجینیا ساتیر

2001:11(.

.تعریف الهندسة النفسیة.2

هي كتیب التعلیمات لبرمجة : PNLالهندسة النفسیة او المصطلح العربي المقترح للبرمجة العصبیة اللغویة

و التعامل معها اإلنسانیةالعقل و التفكیر و التي  تعتمد على نموذج و طریقة منظمة لمعرفة تركیب النفس  

و الشعور و األفكارو اإلدراكمحددة بحیث یمكن التأثیر بشكل حاسم و سریع في عملیة أسالیببرسائل و 

، 2003، األزرقبلعباس (.الجسدي و الفكري و النفسي اإلنسانياألداءبالتالي في السلوك و المهارات و 

ة العصبیة اللغویةلمصطلح البرمج) المنظم ( تم في هذا الكتیب بناءا على التناول المنهجي)بتصرف 

Programmation Neuro  linguistique اإلنسانیةثالث مفاهیم تدخل في تشكل الخبرة:

Programmation .الجانب الخاص بالبرمجة العقلیة الذهنیة المدركة-2

Neuroإدراكهاالجانب العصبي البیولوجي في ترمیز الخبرة و -3

Linguistiqueالذهني للخبرة المدركةالجانب اللغوي الخاص بالتمثیل -4

كارول (كما یعرف كارول هاریس البرمجة العصبیة اللغویة بأنها برنامج الكتروني مصمم خصیصا للعقل 

والتي . مأخوذا  من مصطلحات المعلوماتیة programmeبذلك جاء مفهوم البرمجة)2005:44هاریس،

سیة والسلوكیة الموجهة نحو هدف ما وكیفیة تخزینها، و إعادة تشبه الحاسوب بطریقة، تنظیم التظاهرات الح

و هذا المفهوم یحدد المجال الدینامي لإلدراك . فالمخ او الدماغ البشري یخلق ویطبق برامج سلوكیة. استخدامها

)2005:44كارول هاریس، (و لتظاهرات الحسیة و ینظم بالتالي التفكیر و السلوك  
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على علم القواعد اإلنسانتعتمد هذه المقاربة بین برمجة الكمبیوتر وبرمجة .فسیة مقاربة الهندسة الن.1.2

دراكناالتحویلیة بحیث یحول مفهومنا  ٕ للتركیب السطحي والعمیق للعبارات الى أدمغتنا وبالتالي یتحكم في وا

اإلنسانيفجهاز الكمبیوتر نموذج مبتكر لكیفیة عمل الدماغ قائم على مبادئ عامة للسلوك . تصرفاتنا وسلوكیاتنا

كارول(تشترك في معالجة المعلومات  كالتمثیل و  الذاكرة ،اإلنسانمن أكثرالى وضع انساق فعالة 

:و یتضح ذلك بأوجه الشبه التالیة)44:هاریس

.كما یمكن ان تعدل في البرامج الحاسوبیة یمكنك ان تعدل في برامجك العقلیة.1

.كما یمكنك ان تحذف من البرامج الحاسوبیة یمكنك ان تحذف من برامجك العقلیة.2

. "النمذجة" برنامجا عقلیا كما یمكنك ان تستعیر برنامجا حسابیا یمكنك ان تستعیر .3

الفروق (قد ال تتقبل بعض البرامج و كذلك بعض العقول قد ال تتقبل بعض البرامج األجهزةكما ان بعض .4

.)2004:87كارول هاریس، )  (الفردیة

جید ان من مزایا البرمجة العصبیة اللغویة كتقنیة سهلة في مجال العالقة انها تسعى لتحقیق التواصل من نوع

كما . بین األفراد تعتمد على الثقة بین الفاحص والمفحوص، من اجل الوصول بالفرد الى الحالة التي یرغب بها

تعتبر البرمجة اللغویة العصبیة تقنیة لها القدرة على تغییر السلوك حیث یتعلم الفرد من خاللها اشیاء مفیدة 

.اء داخلي إلشباع حاجات داخلیة عمیقة فیهوینمي التعاقد الشخصي للوصول الى الهدف، من خالل ند

séanceالعام العالجي للبرمجة اللغویة العصبیة ، في جلسات محادثة  فردیةاإلطاریتم 

individuelle قد تكون شفاهیة باستخدام اللغة الملفوظة او الغیر الملفوظة ، بحیث تشیر الملفوظة الى كیفیة

بلغة " ت من الكلمات لكلماتنا الذهنیة ، اما غیر ملفوظة ، فلها صلة اي عكس كلمات معینة و مجموعا

أبراهیم (.الفكریة و معتقداتناأسالیبنا، لغة الوضعیات و الحركات و العادات و التي تكشف عن "الصمت 

)2001:17، الفقي

، بما فیه من تغیرات فیزیولوجیة ، و ما تحمله من معاني ووساطة بین المشاعر االعتباركما یؤخذ الجسد بعین 

، یقود فیها الفاحص فعالیة في أسئلةویقوم في هذه الجلسات المعالج بطرح . الداخلیة و التعبیرات الجسدیة 

ع عن طریق فن التواصل یبحث خاللها عن المعلومات و یستخرج جمیconversationnelleشكل حواري
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المثیرات الداخلیة ، یتم على مستواها فك الرموز التركیبیة للمیكانیزمات و البنیة السیكولوجیة التي توحي بها 

أقوال و ردود أفعال المفحوص  و علیه تبدأ إجراءات البرمجیة العصبیة اللغویة ،من خالل تثبیت و ترسیخ 

التية و الزمانیة او ما یعرف بخطوط الزمان ، افكار جدیدة ، على مستویات المنطق الشخصي للبنیة المكانی

)2005:44كارول هاریس، . ( التغییر من الداخل الى الخارجإیقاظالفرد بحیث تعمل على أعماقإلىتصل 

قباالشهد منهج الهندسة النفسیة او البرمجة اللغویة العصیبة نموا .النفسیةمنهج الهندسة . 2.2 ٕ شعبیا عارما وا

هاریس، كارول) التعلیمو التسویق و التدریب و التربیة و األعمالالمشتغلین باإلرشاد النفسي و أوساطفي 

تطبیقات البرمجة اللغویة العصبیة كنموذج للعالجات القصیرة و المختصرةأهمیةتزاید أمامو . )2001:11

les thérapies brèves الدردشة ، البرید االلكتروني ، تزاید استخدام شبكات االتصال ،  االنترنت ، غرف

أبراهیم الفقي ، (" االتصال كعملیة اخذ و عطاء ، بین شخصین"صیغة مبدأعلى أساساو التي تقوم و الموبیل

la، و الذي هو أساس فكرة استخدامها في عالقات المساعدةاألفراد، وضمن التواصل بین )2001:85

relation d’aideباالستدراج و اآلخرینولب الرذیلة و التعدي على حقوق أداةیكون ، اال انه أیضا یمكن ان

التغریر بحیث یوهم المجرمون ضحایاهم برغبتهم في تكوین صداقة على االنترنت و التي قد تتطور و تتجاوز 

و من أحدث النظم و أكثرها . )33:محمد عبید الكعیبي(المستهدف اإلجراميالحدود كوسیلة لتنفیذ الفعل 

و فعالیته وأدواتهعلیة في نظام البرمجة اللغویة العصبیة هو الهندسة النفسیة المتحكمة في وظائف الجسم فا

و بالتالي مدى تأثیر وتأثر الفرد اآلخرینوقدراته كالسلوك والتذكیر والشعور واللغة وهي وسیلة التعامل مع 

بتصمیم أنظمة اتصال تركز على تفاعل العناصر باالتصاالت التكنولوجیة وتواجد الفرد ضمن العالم االفتراضي 

.اإلنسانیة مع التكنولوجیة

القضیة  األساسیة التي تحرك أنظمة التواصل البشري بشبكة اإلنترنت  "  الهندسة النفسیة " و هذا ما جعل  

الشخصیة ذو النظام البصري ، الشخصیة ذو النظام السمعي، ) وفق مؤشرات نظام التمثیل للشخصیة  

ء السلبي لطریقة التفكیر في ادارة كأداة رئیسیة لتنفیذ الجریمة باإلیحا(  الشخصیة ذو النظام الحسي والحركي

الحواس عن طریقة احدث طرق الجریمة االلكترونیة باستغالل الهندسة النفسیة ویكون هذا االنتهاك غیر 
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دة، أو ما ُیطلق علیه أیضًا مسمى جرائم اإلنترنت الشخصیة عن طریق البرمجة اللغویة  األخالقي لغایات محّد

و یتم ذلك بوضع صیغة . سیة كتقنیة تحدث تغییر سریع و قوي في السلوك العصبیة عن بعد وفق الهندسة النف

للتركیب السطحي والفكري إدراكنامفهومنا و إنإلىلبرمجة اإلنسان وفق علم القواعد التحویلیة الذي یدلنا 

-Rلوكیاتناو بالتالي یتحكم في تصرفاتنا و سأدمغتنااليالعمیق للعبارات هو الذي یحول المعنى و المعلومات 

bandler et J- Grider)،(1982 مع الضحیة إنسانیةللوصول الى هذا الهدف یدخل المجرم في عالقة

:أساسها

و تتضمن عملیة جعل جوانب من السلوك الخارجي ، تتالءم مع جوانب من سلوك خارجي .الموافقة -1

.القةالعإقامةلشخص أخر ، و الموافقة لیست التقلید ، بل هي مفتاح 

، فالمطابقة تدعم العالقة و اآلخرینوهي عملیة مستمرة ، لموافقة حركات و أسالیب تحدث .المطابقة -2

.تقومها، على مستویین الوعي و الالواعي

، و تأتي مباشرة بعدها القیادة و التي تعني امتیاز العالقة التآزرتولد الموافقة و المطابقة ، . القیادة -3

)2001:85أبراهیم الفقي ، (." المقامة 

أمام هذا التجاوب الفردي مع الموقف العالئقي النسق للمجرم تتم المهمة وتتحول بمعنى أخر بین الفرد وذاته 

بإعادة صیاغة صور الواقع في ذهن الفرد، بما في ذلك من تصورات، وعادات، ومعتقدات، تركز على تمویل 

السلبیة غرضها سلوكي نابع من البنیة الالشعوریة، األفكاربعض العقل الواعي بإحداث حاالت مغایرة لزرع

على مبدأ المثیرات وكیفیة داباالعتموفي ذات الوقت یتم تحقیق الذات اإلجرامیة من خالل صورة األخر 

.االستجابة لها بأسلوب سلبي

.اإللكترونّیةالجریمة .3

له جسم و نفس ، و هي تختلف في التركیب و التكوین من إنسانالجریمة هي ظاهرة اجتماعیة تصدر عن 

شخص ألخر، و الجریمة مثل الحرب تنشا في رؤوس البشر و تتغذى باستمرار من الظروف االجتماعیة و 

)2006:16جابر نصر الدین ،(.االقتصادیة و النفسیة ، التي تزداد سوءا یوما بعد یوم 
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بأنها عمل أو نشاط غیر قانوني، یقوم بها مجموعة (Cyber criminalité)ویمكن تعریف الجریمة اإللكترونّیة

دة، قد تكون مادّیة أو "القراصنة"من األفراد ُیطلق علیهم مسمى  ، ویكون هذا االنتهاك غیر األخالقي لغایات محّد

دة بالضحیة ، حیث تعتمد ویكون هذا النوع من الجرائم عبر الشبكات الحاسوبّیة. معنوّیة وتلحق الخسارة المؤّك

لحاق الضرر بها، وتحمل الجرائم اإللكترونّیة  ٕ هذه الجرائم على اختراق أمن المعلومات اإللكترونّیة وتدمیرها وا

و جرائم التكنولوجیا, (les Cyber Crime)الجریمة السیبارنیة: عدة مسمیات من أبرزها

(les crimes de la haute technologie)ترنتوجرائم الحاسوب واإلن(les crime d’internet ).

الجریمة إلكترونیة التي تستهدف األفراد، وُیطلق علیها أیضًا مسمى جرائم : أنواع الجرائم اإللكترونیة. 1.3

، من أخطر الجرائم التي اتفق علیها هي )2001:94نهال عبد القادر المومني ، (اإلنترنت الشخصیة

بحیث .الجرائم الواقعة على األشخاص ، ثم الجرائم الواقعة على األموال و أخیرا الجرائم الواقعة على امن الدولة 

بالبرمجة اللغویة العصبیة عن بعد في مختلف االنتهاكات التي قد األشخاصتتمثل الجرائم الواقعة على 

فالخطورة تكمن بوجه . او في حیاتهم الخاصة او في سمعتهم ام في شرفهمنهماابدي یتعرضون لها، سواء ف

سلبي في التحریض على ممارسة الجنس للكبار و الصغار على حد سواء ، و هذا بهدف الدعوة لممارسة 

سیة الجنسي بأشكاله المختلفة من الصور ووصوال  إلى التسجیالت  المرئیة للجرائم الجناستغاللالجنس و 

تنقل الصور على إمكانالعنیفة حیث تستمر معاناة الضحایا حتى بعد انتهاء الفعل الذي تعرضوا له بسبب 

)2001:174ذیاب البداینة ، .) االنترنت الى ماال نهایة

على إرادة اإلنسان و سلبه شخصیته مما یجعله یقوم بسلوكیات الإرادیة یخططها و ینظمها االستیالءو منها 

حیث تتم في هذا . لم یقوم بما امر به إذاالجاني ووقوع الضحیة تحت ضغط التهدید و التخویف و الترویع 

المختلفة على اآلنیةحوارات النطاق جرائم المالحقة عبر شبكة االنترنت باستخدام البرید االلكتروني او وسائل ال

و تشمل المالحقة رسائل تخویف و مضایقة ، وتتفق مع مثیالتها  في رغبة التحكم  في الضحیة ، و . الشبكة

األمرهویة المجرم عالوة على تعدد و سهولة و سائل االتصال عبر الشبكة ، إخفاءتتمیز عنها بسهولة إمكانیة 

)2006:58الیاس بن سمیر الهاجري،(.الذي ساعد في تفشي هذه الجریمة 
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آخرالمجرم من استخدام شخصیة شخص إلیهدبها ما یعید الشخصیة والتي یقصانتحالباإلضافة الى 

لالستفادة من سمعته مثال او ماله او صالحیاته او كمصدر للمعلومات بحیث تتخذ جریمة انتحال الشخصیة 

و لقد سماها بعض . شخصیة الموقعانتحالشخصیة الفرد او انتحالعبر االنترنت أحد الوجهین التالیین 

األوساطالجدیدة و ذلك نظرا لسرعة انتشار ارتكابها في األلفیةالمتخصصین في امن المعلومات جریمة 

)2006:102عمور موسي الفقهي، (.التجاریة

أما الجرائم الواقعة على أمن الدول فهي المتمثلة في استغالل الكثیر من الجماعات المتطرفة للطابع االتصالي 

ممارسات تهدد أمن الدولة المعتدى علیها، إلىاألمر، بل ما تعداه وأفكارهامن أجل بث معتقداتها لإلنترنت

حیث أعطي االنترنت فرصا للتأثیر . باألمن الفكريوالجریمة المنظمة اللذان یمساناإلرهابخاصة المتمثلة في 

وینطوي الخوف من عواقب الثورة المعلوماتیة . على معتقدات وتقالید مجتمعات بأكملها مما یسهل خلق الفوضى

على تیار عاطفي خفي وقوي یتمسك بثقافة وقیم ومفاهیم أخذت قاعدتها االجتماعیة والمادیة واالتصاالت

من خالل أهم مقومات المجتمع المعلوماتي، التي تؤدي الى االنحراف الفكري في تستخدم والتربویة تتزعزع 

)1430:18ناصري محمد البقي ، (.، وتهدد األمن بأبعاده كافةلإلنترنتالشبكة العلمیة 

تساعدهم على تنفیذ أفرادإیجادمن خالل االنترنت بغرض اإلرهابیةكما تتم الجریمة الكترونیة عبر الجماعات 

وهم في ذلك یعتمدون على فئة الشباب خصوصا ضعاف العقل والفكر، فتعلن الجماعة . اإلرهابیةأعمالهم

شاغرةعبر مواقعها على االنترنت حاجاتها الى عناصر انتحاریة كما لو كانت تعلن عن وظائف اإلرهابیة

محمد سید (.لى االستشهاد في سبیل الفوز بالجنةللشباب، مستخدمة في ذلك الجانب مفاهیم الجهاد وحثهم ع

)2004:13سلطان ، 

أن للجریمة االلكترونیة عدة دوافع، فبعضها یرجع إلى دافع شخصي ومنها ما .دوافع الجریمة االلكترونیة.2.3

. وكل هذه الدوافع یكون مصدرها الرغبة اإلجرامیة. یرجع الى دافع خارجي ومنها ما یكون خاصا بالمنشأة

فع تتعلق ویمكن إرجاع الدوافع الشخصیة لدى مرتكبي الجرائم االلكترونیة الى دوافع ذهنیة ونمطیة وهذه الدوا

بالصورة الذهنیة لمرتكبي جرائم الحاسوب واالنترنت، والتي غالبا ما تمثل صورة البطل والذكي الذي یستحق 
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فمرتكبوا هذه الجرائم یسعون الى اظهار تفوقهم و مستوى . اإلعجاب ال صورة المجرم الذي یستوجب محاكمته

)2008:44نسرین عبد الحمید نبیه ، ) ارتقائهم ببراعتهم

بمؤثرات ودوافع خارجیة، اإلنساناما الدوافع الخارجیة الرتكاب بعض الجرائم المعلوماتیة فقد ترجع الى تأثر 

وعلى سبیل المثال فإن یعطي هذه المؤثرات التي تدفع . للمعلوماتاآللیةنتیجة لوجوده في بیئة المعالجة 

م او جنون العظمة او التعاون و التواطؤ على اقتراف مثل هذا السلوك قد تكون بدافع االنتقاإلىاإلنسان

)2001:94نهال عبد القادر المومني ، .)  و التهدیداألضرار

وأمام كل هذه االنتهاكات یمكننا إیجاز بعض الجوانب المهمة في هذا الموضوع المتعلقة بالبرمجة اللغویة 

.العصبیة عن بعد بخصائص الجریمة االلكترونیة او سمات المجرم

.خصائص الجریمة االلكترونیة.4

تتسم بصعوبة اكتشاف الجریمة الناشئة عن استخدام االنترنت ألنها خفیة و مستترة في اغلبها ، الن الضحیة ال 

(یالحظها رغم أنها قد تقع أثناء وجوده على الشبكة ، الن الجاني یتمتع بقدرات فنیة تمكنه من جریمته بدقة ،

للفرد ، اإلدراكيو تمكنه من اختیار طریقة التواصل حسب مجال نظام التمثیل )2009:32محمد عبید كعیبي 

الناتج عن اإلدراكفاإلدراك الناتج عن الرؤیة هو النمط البصري و الناتج عن السمع هو النمط السمعي و 

داخلیة، و و الحوارات الاألصواتفالبصریون و السمعیون یتمتعون باللغة و .بشيء هو النمط الحسي اإلحساس

و بذلك یختار طریق التواصل )2005:44كارول هاریس ، (حركیون یعتمدون على مشاعرهماآلخرون

حسب النمط التمثیلي للشخصیة فمثال یختار طریقة التواصل بالوسائط التكنولوجیة  البصریة كاألفالم او الصور 

التكنولوجیة  الصوتیة للشخصیة ذات النظام للشخصیة ذات النظام البصري ومن یختار الوسائط...او األشرطة 

السمعي التي یستعمل معها الموسیقى ، و االسطوانات المضغوطة و المواقع الخاصة على شبكة الكمبیوتر التي  

أوان یختار الوسائط المتعددة للشخصیة ذات النظام . او القوامیس الصوتیة األصواتتعتمد على الكالم او 

و المشاعر مركزا على الصورة و الصوت و األحاسیسعلى المعلومات التي تستثیر الحسي والحركي فیركز

و بذلك .و بذلك یسهل البرمجة العصبیة اللغویة عن بعد للضحیة .الرموز التي  یفهم منها المطلوب مباشرة 
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الواقع إطاررج تقع خاأنهاحیث .الجریمة الحقیقیة بسبب التباعد بین جغرافیة للفعل  و النتیجة إثباتیصعب 

نهال عبد القادر (.تزداد تعقیدا األمورفي بیئة الحاسوب و االنترنت مما یجعل أركانهاالمادي الملموس لتقوم 

.)2001:54المومني ، 

السمات الشخصیة للمجرم اإللكتروني.5

تتطلب الجریمة االلكترونیة مقدرة عقلیة و ذهنیة خاصة لدى الجاني حیث ان االعتداءات المرتكبة ال تتطلب 

تمیل الى العنف بقدر ما تتطلب الماما بقدر معین من المعرفة فالمجرم ذو كفاءة عالیة في مجال إجراءات

حاسوب موصول بشبكة االنترنت للتواصل التقنیة وذو احترافیة في أسالیب البرمجة و ال یحتاج إال إلى جهاز

ویمكن حصر هذه . المستعملة في هذا المجالاألنظمةعن بعد، هذا باإلضافة الى جانب درایته بمختلف 

نوعین األول المجرم الخطر الذي یختفي تحت قناع زائف من التكیف إلىالسمات حسب تصنیف علماء النفس 

المجرم غیر الخطر فیأتي سلوكا یوصف باإلجرام ألنه مخالف اما. اجتماعياالجتماعي ویسمى العصابي

وهي أیضا الخاصیة الممیزة . للقوانین الساریة وتتمیز هاتان الطائفتان بإصابتها بأمراض التكیف االجتماعي

فمجرم االنترنت یبرر ارتكابه جریمته بان. اإلجراميللمجرم العادي او المدمن المعتاد الذي اعتاد على السلوك 

نهال عبد . (ال یمكن لهذا الفعل أن یتصف بعدم األخالقیةآخرما یقوم به ال یدخل في عداد الجرائم او بمعنى 

بحیث یؤثر المجرم بقدراته و سرعة اكتسابه المهارة التقنیة التي تؤدي به الى )2001:55القادر المومني ، 

فیذ جریمته إلى أعلى معدال ت المهارة التقنیة المتمثلة في التمرد الذاتي على محدودیة الدور الذي یقوم به في تن

وتتم عملیة )2005:17ایمن عبد الحافظ ، (.اثبات قدرته على القیام بالدور الرئیسي في تنفیذ الجریمة

:للمجرم على الضحیة بدرجات متفاوتة كاالتيAlbert Bindouraالتأثیر حسب ألبرت بندورا

 رمزیة كاللغة المنطوقة والمكتوبةأنظمةالقدرة على تصور وتأویل محیطهم بفضل.

 القدرة على االستناد الى الماضي وتوقع المستقبل والذكریات التي یستحضرها الفرد االنجذابات التي یباشرها

.الحافزیةةالدینامكیتجاه المستقبل هي أصل 



2020،فیفري/1عدد/13المجلد سلیماني صبرینة

466

 وهذا یستلزم إمكانیة التعلم من . لنتائج الصالحة عن الذاتواستخالص ااآلخرینیعتمد على قدرة مالحظة

نجاز مهمة دون االضطرار اآلخرینخالل رؤیة  ٕ .أدائهاإلىوا

القدرة على التعدیل الذاتي، أي المراقبة والتعدیل االحتمالي للسلوكات حسب تقییمها للوضعیة التي نحن فیها .

.)2005:26الحافظ،ایمن عبد (.باالستجابة لمحیطهوذلك ألن الكائن اإلنساني عون نشیط ال یكتفي 

.اإللكترونیةللجریمة االجتماعيالتفسیر .6

صورة الدهاء و الخبث نقدم تفسیر اجتماعي للظاهرة الن إلىمن صورة العنف اإلجرامو لفهم تطور ظاهرة 

المجرم لجریمته البد من ارتكابهي نتاج المجتمع و لمعرفة سبب إنماالجریمة لیست ظاهرة فردیة منعزلة و 

الذي یتكون خالل هذه اإلجراميدراسة العالقة بینه و بین بیئته االجتماعیة و تحلیل طبیعة السلوك 

تتكون تحت تأثیر البیئة و ترجع الى عملیة التقلید Gabriel  Tardeتاردفالجریمة عند قابرییال.العالقة 

مقلدا اإلجراميو الفرد یمارس سلوكه .األخرالناتجة عن العالقة بین شخصین یمارس احدهما تأثیرا عقلیا على 

و األفعالفیه غیره فلوال وجود أمثلة ألفعال القتل و االنتحار مارسها أفراد من قبلهم لما عرف مرتكبوها مثل هذه 

حیث ینظر تارد للمجرم على انه نموذج محترف بحیث تمرنوا على حرفتهم لفترة معینة تماما . ال قاموا بها 

یتكون نتیجة اإلجراميیرى بعض العلماء ان السلوك و. )2005خیاط خالد، (.االخريكأصحاب الحرف 

التفكك أحیاناولوجي الذي یسبب عاجزا عن اللحاق بالتطور التكناإلنسانالتغیر االجتماعي السریع بحیث یقف 

و یطلق بعض العلماء على هذا االتجاه . العائلي و االنخفاض في المستوى االقتصادي و في المستوى المعیشي

األمراضعن األولالمسئولنظریة الدفاع االجتماعي ألنها تضع المجتمع ككل في قفص االتهام باعتباره 

)2006:12جابر نصر الدین، (.المشكالت النفسیةاالجتماعیة و االنحرافات السلوكیة و 

.مكافحة الجریمة اإللكترونیة.7

اإلطارالتفسیر ألسباب تزاید الجریمة االلكترونیة وتزاید عدد ضحایاها تكاثفت الجهود في وضع وأمام هذا

1985في المؤتمر السابع المنعقد بمیالنو سنة وكانت االنطالقةالمستحدثة اإلجرامیةالتشریعي لهذه الظاهرة 

انعقد 1990وفي سنةعلى االستفادة من التطورات العلمیة التكنولوجیة في مواجهة هذه الظاهرة، والذي أكد
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تلتها العدید من المؤتمرات ، التي أكدت  الحاجة الى تعزیز ثم)2003احمد،هاللي عبد اهللا (.مؤتمر هافانا

اتفاقیة هیئة (استعمال تكنولوجیا المعلومات ألغراض إجرامیة إساءةالتنسیق و التعاون بین الدول في مكافحة 

ة كما عمدت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي اسیا التابع. )81، الجلسة العامة 2000األمم المتحدة ، 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي التي عقد ورشة عمل حول التشریعات السیبیرانیة وتطبیقها في منظمة االسكسوا 

.) ، التي تسترشد بعدد من النصوص القانونیة والتشریعیة متخصصة ومفصلة للتعامل مع الجرائم2008عام 

و قد سایرت )2010معلوماتیة عبر الوطن ، مؤتمر هیئة األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة ال

اإلجراممحاربة إلىالدولة الجزائریة هذه االتجاهات و استجابت للعدید من التوصیات و الجهود الراغبة 

2004-11-10و المؤرخ في 15-04عبر االنترنت خصوصا بموجب قانون اإلجرامالمعلوماتي عموما و 

للمعلومات اآللیةالمتصلة بالمعالجة األفعالذي بموجبه حرم المشرع بعض المتضمن تعدیل قانون العقوبات ، ال

مكرر 394االنترنت المجسدة لجرائم المحتوى الضار و التصریف غیر القانوني وفقا للمادة أنشطةمن بینها 

یر و النشر التي تطرأ على المعطیات اآللیة بهدف المنافسة غاإلفشاءالحیازة ، أفعالعلى تجریم 2/2

غیر المشروعة ، وذلك بعقوبتي األفعالو التحریض على الفسق و جمیع اإلرهابالمشروعة وتتعلق التجسس و 

عقوبة تكمیلیة في غلق المواقع التي تكون مجال لجریمة من الجرائم المنصوص إلىالحبس و الغرامة باإلضافة 

خالل وذلك منعلى حیاتهم الخاصة من التعدياألشخاصكما نص المشرع الجزائري على حمایة . علیها 

وذلك بالتقاطیتم فیها المساس بحرمة الحیاة الخاصة التيمكرر، بحیث حددت هذه المادة الحاالت 303المادة 

. خاصة او سریة او صور في مكان خاص بغیر إذن صاحبها أو رضاهأحادیثاو تسجیل او نقل مكالمات او 

زمة التي تجسدت في جملة من األحكام الخاصة بمراقبة االتصاالت التدابیر الالأخذتوالتي من اجلها 

بحیث المحمیة،همیة المصالح أفي وضع هذه القواعد خطورة التهدید المحتملة و روعيو قد . االلكترونیة

ل یسمح فیها للسلطات األمنیة بممارسة الرقابة على المراسالت و االتصاالت االلكترونیة منها للوقایة من األفعا

.تمس بأمن الدولةالتيو التخریب و الجرائم اإلرهابالموصوفة بجرائم 

ال جریمة و ال عقوبة إال " اال ان  الوضع الحالي ال یكفي لمواجهة هذا النوع الجدید من الجرائم تحت شعار

في األخیرةفي اآلونة االنترانتانتشار استعماالت أمامهذا الفراغ و إزاءاألیديو یجعلنا  مكتوفي "بنص 
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في التجارة و التعلیم و التربیة ، و الترفیه و مجاالت العالجات النفسیة اإلنسانمختلف مجاالت نشاطات 

التي  االفتراضیةو تبادل األفكار ، و المعلومات و الجلسات االتصاالتالمتمثلة في أشكال المقابالت و 

غیر مشروعة مستغلین أفعالللقیام بعدة اإلنسانيذا النشاط الحدود الجغرافیة من خالل هأمامهاتتالشى 

مختلف التسهیالت التي تقدمها هذه الشبكة  كوسیلة لالتصاالت الیومیة و وسیلة لتنفیذ جرائم تستهدف العقل و 

و الروح ،و هكذا فان هذه الظاهرة االجتماعیة المرضیة تتنامى لتهدد المجتمعات و الكیان البشري ككل في أمنه

جابر نصر الدین (.و عواقبها أشرارهاومن البدیهي ان ال یتأتى التصدي لمكافحتها و التخفیف من . استقراره 

:إال بوضع میكانیزمات وقائیة نذكر منها)2006:12

مأطفالهاستعمال تكنولوجیا المعلومات، بمراقبة إساءةفي مكافحة واألسرةتعزیز التنسیق والتعاون بین الدولة -

.للمجتمعاألولىتحرس النواة التيوكل تواصالتهم لتكون العین الثالثة 

توسیع مفهوم الجریمة االلكترونیة مؤسسات التنشئة التربویة باإلرشاد والتوعیة بمدى خطورة الظاهرة على الفرد -

.والمجتمع

.وفق العقوبات المناسبة لیشمل كافة صور التعدياإلجراميالسلوك أنماطتدعیم النص القانوني بتحدید -

توسیع نطاق الخدمة االجتماعیة والرعایة الفردیة بمحاولة تكییف الفرد لبعض عناصر بیئته، ولیس فقط بإعادة -

.تنظیم عناصر هذه البیئة وجعلها متكیفة مع الفرد

.الخالصة

وساط المشتغلین باإلرشاد النفسي ،  ورأینا  كیف  عارما في أإقباالتطورت الهندسة النفسیة تطورا شعبیا و 

إلى كل شأن مما یتعلق بالنشاط اإلنساني كالتربیة والتعلیم ، والصحة NLPتطبیقات الهندسة النفسیةامتدت

النفسیة والجسدیة والریاضة واأللعاب ، والتجارة واألعمال ، والدعایة واإلعالن ، والمهارات والتدریب ، والفنون 

لكن تالقت الجریمة مع الهندسة النفسیة  عند نقطة .مثیل ، والجوانب الشخصیة واألسریة والعاطفیة وغیرها والت

االرتكاز في حیز بسیط للغایة و هي الدخول في اتصال مباشر كالمحادثة  ، الدردشة وغیرها  في السلوك 

و تشكیل . عن بعد األفرادت و تصرفات اإلنسانیة تتم بالتحكم في سلوكاأبعادهالمتمثل في اإلیحائيالمادي 
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، بحیث یمكنك ان تعدل في البرامج " أي برمجة دماغ اإلنسان" صورة العالم الخارجي في ذهن اإلنسان  

و بنفس الطریقة یمكنك ان تستعیر برنامجا حسابیا یمكنك ان . الحاسوبیة كما یمكنك ان تعدل في برامج العقل

سیة تتناول تصمیم السلوك، التفكیر، والشعور وكذلك تصمیم فالهندسة النف" .  نمذجة" تستعیر برنامجا عقلیا 

فالبحث في تاریخ الجریمة اإلرهابیة عبر االنترنیت یبین ان . اإلجرامیةالطریق الموصل إلى هذه األهداف 

له جسم و نفس ، و هي تختلف في التركیب و التكوین من شخص  إنسانالجریمة ظاهرة اجتماعیة تصدر عن 

ریمة مثل الحرب تنشا في رؤوس البشر و تتغذى باستمرار من الظروف االجتماعیة و االقتصادیة آلخر ، و الج

ففي هذه البیئة االفتراضیة تكمن المشكلة في معرفة من الذي یقف . و النفسیة ، التي تزداد سوءا یوما بعد یوم 

االنترنیت أصبحو العدوان و خلف شاشة التواصل، فمرونة التكنولوجیا و االنترنیت ساعدت في نشر العنف 

بترسیخ مبادئ و مواقف " مسرح مفتوح الرتكاب الجریمة اإلرهابیة تعتمد من جهة على  بث ثقافة اإلرهاب 

متطرفة ال تؤمن بالحلول الوسطى او المرحلیة او ترفض االخرین بل تلغي وجودهم معنویا و من ثم حسیا ، و 

على بن عبد (. فكرهم و توفیر اكبر عدد ممكن من المستعدین لتبنیههذا ما یحوج اإلرهابیین الى منابر لبث 

)2008:223اهللا العسیري ، 

، و هم في ذلك اإلجرامیةو من جهة أخرى یتم خاللها تجنید عناصر إرهابیة تساعدهم على تنفیذ أعمالهم 

ل و الفكر ، و منه تصبح یعتمدون على الهندسة النفسیة بتطبیقها على فئة الشباب ، خصوصا ضعاف العق

الجریمة االلكترونیة بالهندسة النفسیة من الجرائم المستحدثة یقود إلى نتائج محسوسة ملموسة ، و تصنف من 

الجرائم الهادئة بطبیعتها و أقلبت في النظریة العامة للجریمة من خالل طبیعة السلوك و نتیجة العالقة بینهم 

.زمانیا و مكانیا 
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