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ملخّص
يهدف هذا البحث إلى التعرف على جريمة االبتزاز في المدينة الجديدة ،ومدى انتشااااار هذ
الظاهرة ،وتشاااير اة لة الميدانية ان البالبية العظمى مل الياااحايا ،يلتزمون الاااامع ،والخياااو
للمبتزيل ،بساابخ فوفهم مل إلحاا العار برساارهم ،وحتى الخلر الذ تد يتهد حياتهم ،وال تقتااار
اةضااارار المدمرة ،على الجانخ االجتماعي للياااحايا ،بل تتعدا إلى انتحار العديد منهم ،بسااابخ عدم
تدرتهم على مواجهة العواتخ المدمرة لوصمهم بالعار.
في المستوى الملموس ،توصلع الدراسة إلى ان اغلخ ضحايا جريمة االبتزاز مل اإلناث ،وتميل
إلى فئة الشااابال العزال ،ويتررجغ اغلبهم بيل فئتي الللبة والتجار ،كما ثبع ان المبتزيل المجرميل
لهم عالتات سابقة ب يحاياهم ،وان التكنولوجيا الحديثة في العالم االفترا ضي ،ت شكل احد اهم آليات
االبتزاز ،ويبدو ان الخوف الشديد ،والقلق والتوتر هي اآلثار النفسية ،اةكثر شيوعا بيل ضحايا االبتزاز.
كلمات مفتاحية :جريمة ،ابتزاز ،مدينة ،الكاليتوسة.
Abstract
This resears chaims at identifying the crime of extortion in the new city, and the
extent of the spread of this phenomenon. Evidence indicates that the vast majority of
victims is silent and subject to blackmail because of their fear of causing shame to
their families in spite of the danger that may threaten their lives. Moreover, the
destructive damages are not limited to the social aspect of the victims many of whom
commit suicide, because they cannot face the devastating consequences, to stigmatize
them with shame. At the concrete level, the study found that most of the victims of
extortion are young and single females, most of whom are students and traders. It was
proved that extortion istcriminals have previous relations with their victims, and that
modern technology in the virtual world is one of the most important mechanisms of
extortion. It seems that extreme fear, anxiety and tension are the major psychological
effects and most common among victims of extortion.
Keywords: crime; extortion; city; kali toussa
*المؤلف المرسل
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مقدّمة
نااال موضاااو الجريمااة الحياااريااة اهتمااام العلماااس والباااحثيل الساااوسااايولوجييل
والسيكولوجييل والقانونييل والمشرعيل ،إضافة إلى ما ترتخ على نمو المدن ،والسيما المدن
الجديدة ،مل مشاااكالت كاللرا ،ووساااا ل النقل ،واإلساااكان ،وكذا المشاااكالت االجتماعية
كالجريمة ،وانهيار القيم االجتماعية ،والتفكك اةساارى وغيرها ،ضاامل السااياا ،اتح ،يحساال
التنويح ،إلى ان تعد التبيرات ،في كل مل اةنسااااا الفرعية المتعد ة المشاااارل واالنتماسات،
اثرت على النساااق االجتماعي الكلي للمدينة الجديدة ،فكشاااف واتعا غير مرلوف ،يتمثل في
تشكل ظواهر اجتماعية جديدة ،تحكمها تيم مبايرة .
وطلبا للوضاااوح في المعالجة ،فعن عملية اإلساااكان المتعد ة اةبعا التي تشاااهدها
الجزا ر ،والمتمثلة في نقل او ترحيل سكان احياس متنوعة تاريخيا واجتماعيا وثقافيا واتتاا يا
وامنيا ،إلى فياااس مختلف جذريا ،سااا هم في اسااتحداث ثقافة وتيم جديدة ،تنسااجم مع الواتع
الجديد.
ولكل ،جرى العرف بيل علماس الجريمة ،على ان نظرتهم إلى عملية اإلسكان ،ليسع
محاورة في تنقل اةفرا  ،لكل هي اعمق واشمل مل ،لك ،حيث ينظر إليها ،على انها عملية
مركبة مل عدة ابعا  ،وان الظاهرة اإلجرامية غير مستثناة مل هذ العملية ،فيعا تشكيلها،
ولكل باور واساليخ مبايرة ،لما كانع علية في اةحياس المرحل منها العناصر الفاعلة .المدينة
الجديدة ظاهرة اجتماعية متكاملة اةنساا ،تؤثر في البناس االجتماعي الحير  ،ولها تجلياتها
القيمية في صورة سوسيولوجية تتسم بالدتة والموضوعية والجالس.
مرا

مل هذا التشاااخي

 ،القول :إن جريمة االبتزاز في المدينة الجديدة ،هي فقط

نو مل عدة انوا مل الجرا م الحيااريةأل ةنها اصاابحع تكتسااي اهمية كبيرة مل الناحيتيل
االجتماعية واةمنية لما تشهد مل تبيرات بنا ية ووظيفية.

مشكلة الدراسة ومنهجيتها
تشاااير اإلحاااااسات الرسااامية للمديرية العامة لومل الوطني ،وتيا ة الدرن الوطني
سنويا ،إلى التزايد المذهل والمخيف ةعدا الجرا م التي تقع على اةشخاص ،وال سيما جرا م
االبتزاز بعامة ،وجرا م االبتزاز في المدن الجديدة بخاصة.
ومل اجل تحديد طبيعة جرا م االبتزاز في المدن الجزا رية بمختلف المناطق :ال شرتية
والوسااالى والبربية ،تم إعدا هذا الجدول ،الذ يتيااامل نتا ر جرا م االبتزاز بيل سااانوات
.2011-2002
الجدول التالي ،يوضغ جرا م االبتزاز ،في كل مل المنلقة الشرتية والمنلقة الوسلى
والمنلقة البربية بيل سنوات 2002و.2011
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السنوات

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

المجمو

المنلقة
الشرا

28

38

22

46

52

44

25

41

38

26

360

الوسط

54

116

34

12

16

10

11

09

07

11

280

البرل

17

18

17

19

25

29

18

12

15

18

188

المجمو

99

172

73

77

93

82

54

62

61

55

828

*المادر :وزارة الدافلية ،المديرية العامة لومل الوطني.

بوضاااوح كبير ،يتبيل مل هذا الجدول ان جريمة االبتزاز في الجزا ر في تزايد ملر ،
وعلى مختلف السااانوات والوال يات ،م ما تد يؤثر سااال با عل مالن ظام االجت ماعي والعال تات
االجتماعية في المجتمع الجزا ر .
وفي محاولة منا ،لوضااع ترصاايل نظر  ،لموضااو جرا م االبتزاز في المدينة الجديدة،
صممنا اهداف البحث ،وهي كالتالي:
 -1محاولة الوتوف ،على واتع انتشار جريمة االبتزاز في المدينة الجديدة الكاليتوسة.
 -2معرفة مدى تبير العالتات االجتماعيةبيل ال عا الت المرحلة إلى المدينة ال جديدة،
الكاليتوسة.
 -3الوتوف على اةنماط الممارسة في جريمة االبتزاز في المدينة الجديدة.
وتجسدت معالم المشكلة البحثية لهذ الدراسة في التساؤل الر يس التالي:
 -ما مدى انتشار جرا م االبتزاز في المدن الجديدة؟ وما هي فاا

ضحايا هذ الجريمة؟

وتد تم تفكيك التساؤل الر يس إلى تساؤليل( )02فرعييل هما:
 .1إلى ا مدمانتشرت جرا م االبتزاز في الوسط الحيريالجديد؟
 .2ما هي الفئة اةكثر تعرضا لجرا م االبتزاز في المدينة الجديدة؟

مصطلحات الدراسة
يمكن تعريف املصطلحات املستخدمة يف الدراسة على النحو التالي

 -1الجريمة
(عبارة عل فروج عل معايير المجتمع ،وعل تواعد اإلجما  ،ن
الجزا ر  ،وتد ترتي في صااور التهديد المباشاار ،بمقابل ما
صفحة )243

 -2االبتزاز
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(هو عنف معنو والقيام بالتهديد ،بك شف معلومات معينة ،عل شخ
لتدمير الشاااخ

المهد  ،إن لم يقم الشاااخ

 ،او فعل شيس

المهد باالساااتجابة إلى بع ،الللبات ،هذ

المعلومات تكون عا ة محرجة ،او ،ات طبيعة مدمرة اجتماعيا)(.بوسقيعة ،2002 ،صفحة )77

 -3املدينة
(المدينة هي مكان يعيش فيح الناس ،ويعملون ،ويمارسون هوايتهم الرياضية ،ويوجد
بالمدينة المسااااكل ،واماكل العمل ،والمراكز التجارية ،والمدارس ،وكافة وساااا ل االتااااال،
والخدمات العامة ،ونقااااد بها هنا ،المدينة الجديدة الكاليتوساااة بعنابة().ابراهيم،2003 ،
صفحة .)22

 -4مدي نة الكاليتوسة
(تقع مدينة الكاليتوسة غرل والية عنابة ،تابعة إ اريا لبلدية برحال ،وصل عد سكانها
إلى ( ) 35000ن سمة ،وهم فليط ف سيف سا ي مل ال سكان المرحليل ،مل عدة احياس هام شية،
مل نواحي مدينة عنابة ،كحي سااايد ساااالم ،وحي بني المحافر ،وحي علو  ،وحي سااايد
عمار ،وحي حجر الديس ،وحي القنلرة ،وحي اللاشة ،وحي بوتااص ،وغيرها).

حدو الدراسة
تتمثل حدو الدراسة فيما يلي
 .1الحدو الزمنية
تم تلبيق الدراسة فالل الفترة الممتدة مل 2019/12/08 :إلى.2020/01/20
 .2الحدو المكانية
اتتاااارت الدراساااة على المدينة الجديدة " الكاليتوسااة " التي تقع غرل والية عنابة،
تابعة إ اريا لبلدية برحال ،وصاال عد سااكانها إلى ( )35000نساامة ،وهم فليط فساايفسااا ي
مل السااكان المرحليل ،مل عدة احياس هامشااية ،مل نواحي مدينة عنابة ،كحي ساايد سااالم،
وحي بني المحافر ،وحي علو  ،وحي سااايد عمار ،وحي حجر الديس ،وحي القنلرة ،وحي
اللاشة ،وحي بوتااص ،وغيرها.
 .3الحدو البشرية
تم تلبيق الدراسااة على المجتمع اةصاالي للعينة ،المعروف والمحد  ،بلم حجمح اربعة
وساااتيل ( ) 64فر ا ،ضاااحية جرا م االبتزاز في المدينة ال جديدة ،اغلب ها لم يل جر للقياااااسأل
الساترجا حقح ،فتم افتيار عينة ،اساتجابع لملس االساتبانة ،التي بلبع ثالثة وعشاريل ()23
فر ا ،بيل النساس والرجال ،تتوافر فيهم الخاا

التالية:

-1ان تكون ضحية لجريمة االبتزاز.
-2ان تجيخ عل اسئلة االستبانة ،بادا وامانة.
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-3ان تكون تاطنة في المدينة الجديدة الكاليتوسة.
-4ان تتوفر كل صفات وفاا

المجتمع اةصلي في العينة.

-5التناسخ بيل عد افرا العينة ،وعد اةفرا الذيل يشكلون المجتمع اةصلي.
6ا ان تكون متنوعة بيل الجنسيل.

منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهر الوصفي ،مع تلبيق استبانة ،تتكون مل تسعة وعشريل
( )29سؤاال ،وةجل الوتوفعل كثخ ،على العالتة القا مة بيل المجال كبناس اجتماعي ،وجريمة
االبتزاز كظاهرة اجتماعية في المدينة الجديدة،تم االعتما على برنامر  SPSSلتحليل
البيانات الميدانية.

أدبيات الدراسة
تعد ت تفسااايرات السااالوكيات المنحرفة واإلجرامية ،بتعد التخااااااااات العلمية،لذا
تعد ت وجهات النظر المتعلقة بتفسااير هذا الساالون ،فرجل القانون ،ينظر إليح ويفساار مل
الناحية القانونية،وعالم النفس ،ينظر إليح مل منظور نفساااي ،وعالم االجتماعيتناولح مل
وجهة نظر اجتماعية ،وهكذا ،فعن كل واحد مل اصحال هذ التخااات ،يرى اسبال االنحراف
واإلجرام مل جانبح الخاص ،وبما ان الدراساااة الحالية تهدف إلى اإلحاطة ،ولو جز يا بتفساااير
اةسااابال االجتماعية ،والنفساااية ،والقانونية ،ل ظاهرة االبتزاز في المدينة الجديدة،فساااوف
نتلرا إليها ،مل النواحي االجتماعية والنفسية والقانونية.

 .1تفسير الجريمة
يرى إم يل ورك هايم Emile Durkheimان الجريماة ظااهرة عاا ياة ،في ا مجتمع،
ي ستحيل الق ياس عليها ،وهي ظاهرة ،تت ال ببناس ا مجتمع ،وبلبيعة حياتح االجتماعية،لذا،
فهي جزس ال يتجزا مل و ظا فح ،فالو ظا ف الواضااا حة لبنية اجتماعية معينة ،تكون نتا جها
واضحة ،في حيل الوظا ف الكامنة ،تكون غير مقاو ة ،فقد اعتبر إميل وركهايم Durkheim
 Emileعلى سااابيل المثال ،الجنوح واإلجرام ،وظيفة إيجابية ،حيث إ نح يدعم ،ويقو النظام
اةفالتي ،و،لك ،ةنح ييااالرنا في حال وتوعح ،إلى إ ران اهمية القوانيل ،والقواعد التي تم
انتهاكها ،وييلرنا في احيان افرى إلى توضيغ وتحديد وتفايل القوانيل اةفالتية ،والنظام
المعيار (.كارة ،1985 ،صفحة )85
ويرى إم يل ورك هايم  Durkheim Emileان ال معنى لإلجرام ،إن لم يعط االهت مام
للمجتمع والثقافة ،فهذ الثقافة ال تحمل فقط عنا صر ما ية ،بل عا ات فا صة ومرتبة ،تكون
لها اللة حساااخ نساااق القيم الخاص بها ،فع،ا كانع بنيات المجتمع تعمل بشاااكل منساااجم
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ومستقر  ،فعنها تد تجد صعوبات في التعامل مع التبيير وتقديم تفسير وفهم جيد لهذا التبيير
او التحوالت.
مل جانخ آفر ،يرى البرت بان ورا (Albert Bandoraصااااحخ نظرية التعلم) ان اغلخ
سااالوك يات اإلنسااااان متعل مة مل فالل االت تداس بسااالوك يات البير ،او الت فا عل بيل اةفرا
والجماعات واةطياف االجتماعية ،و يذكر بان ورا ان اللفل يتعلم الكثير مل سااالوكياتح عل
طريق المالحظة والتقليد ،كما ان نتا ر البحوث المعملية والميدانية ،اظهرت ان التااااحيغ
والتبذية الراجعة يقو التعلم  ،مساااتعملة مفاهيم ،التقليد والمحاكاة والنمو،ج(.السااامر ،
 ،2011صفحة )308
إزاس هذا ،يؤكد علماس النفس على اآلثار النفسية السلبية لالبتزاز على اليحايا واهمها:
االحتراا النفساااي ،واإلحساااااس بالذنخ ،والقلق والتوتر ،والخوف الشااااديد ،والقلق مل عدم
التمكل مل تبر اة النفس ،وفقادان الثقاة باالنفس ،وفقادان اإلحساااااس بااةمل النفساااي
واالجتماعي ،واالنساااحال والسااالبية ،والتر  ،في ابساااط المواتف ،والخوف الشااااديد على
المستقبل الوظيفي واالجتماعي ،واإلصابة باضلرال نفسي مرضي يتللخ عالجا.
في حيل ،يكون المجرم المبتز في راحة نفساااية مشااابعة ،إما ةنح في حالة عجز (اةنا)
عنااد عل التكيف بيل الميول الفلريااة والنزاعااات البريزيااة ،مع متللبااات وتقاااليااد الحياااة
االجتماعية ،وإما إلى انعدام وجو (اةنا العليا)  ،وعجزها عل ا اس وظيفتها في الرتابة والر ،
فتنللق الشاااهوات والميول البريزية مل عقالها ،حيث تتلمس اإلشااابا عل طريق السااالون
اإلجرامي(.الستار ،1985 ،صفحة 44و.)45

 .1جريمة االبتزاز في المجتمع الجزا ر
تعااد ظاااهرة ابتزاز اةشاااخاااص ،مل الظواهر الاادفيلااة والجاادياادة على المجتمع
الجزا ر ،التيانتشاارت بشااكل كبير،مما فع عديد المختااايل إلى التحذير منها ،والدعوة إلى
التاااد لها،فالمبتزون يسااتبلون سااذاجة اليااحايا مل اجل تحقيق الربغ السااريع ،والحاااول
على اموال بشاااتى اللراأل نتيجة اللمع ،والجشاااع ،ال لّذيل يتبلبان عليهم ،انلالتا مل عدة
متبيرات ،افرزت ها عوا مل ساااوسااايولوج ية واتتاااااا ية وث قاف ية مه مة ،كالهجرة ،والنمو
الديموغرافي ،والفقر،ما ا ى إلى بروز مجاالت تتسااام بالتلقا ية ،وتفتقر إلى مقومات التعمير
المنظم مل حيث الشاااكل والميااامون والالمسااااواة ،التي يساااتدل منها على وضاااع القوى
االجتماعية واإل ارية في المجتمع ،فالتحليل المكاني للجريمة ،ال يمكل تحليلح ،كواتع منفال
عل القوى االجتماعية والساااياساااية ،التي تشاااكل جزسا مل المحتوى المكاني ،وعا ة مايكون
االبتزاز عبر التهديد ،بنشر وتوزيع صور فاضحة ،تلتقط ،او تنشر ون علم او موافقة اصحابها
سااواس اكانوا متزوجيل ،ام ال ،او عبر الياابط على ضااحايا االعتداسات الجنسااية إلجبارهم على
التزام الاااامع ،او عدم نشااار الااااور ،مقابل الحااااول على المال ،او المزيد مل االساااتبالل

130

حمدان مداح /سيف اإلسالم شوية

الجنساااي  ،والناس تد يبتعدون عل السااالون االنحرافي ،إ،ا كانع تكاليف االنحراف اعلى مل
ت كاليف االمت ثال ،ول عل هذا هو ا حد اةسااا بال ،ا لذ مل اج لح ال يكون الع قال م ناسااا با
للجريمة(،غيث ،1987 ،صااافحة  )207فيتزعز التماساااك االجتماعي ،بما يتيااامنح مل شاااعور
اةفرا بانتما هم للجماعة ،والوالس لها ،وتمسااكهم بعيااويتها ،ومعاييرها(.جابر ،2004 ،صاافحة
.)38

وال تقتار اةضرار المدمرةالتي يتركها االبتزاز فقط على الجانبيل النفسي واالجتماعي
لليحايا ،بل تد يؤ

في بع ،الحاالت ،إلى االنتحار أل بسبخ عدم تدرة اليحايا على مواجهة

العواتخ المدمرة ،لوصاامهم بالعار ،وغالبا ما يظهر االبتزاز الما

مع الزوجة ،حيل ترث تركة،

فيبتزها عاطفيا ،ويخيرها بيل التركة ،وبينح ،وغالبا تختار هو وتسااالمح كل شااايس ،متوهمة
انها تفعل الخير ،او انها تحبح ،حتى ال تسااابخ ضاااررا معنويا،اوتهديدا ةمنها واساااتقرارها
االجتماعي ،وفي تلور مذهل لجرا م االبتزاز في الجزا ر ،توضااغ اةرتام اإلحاااا ية المقدمة
مل الجهات الرسااامية ،صاااورة مرعبة للظاهرة اإلجرامية"االبتزاز في المجتمع الجزا ر " ،وان
الظاهرة معقدة ،و،ات ارتباطات بما هو سااوساايولوجي ونفساااني ،وهذا يفساار بانهيار القيم
االجتماعية والحيرية ،وفاصة:
 1ا تيم الرحمة والشفقة بيل الناس.
 - 2تيم احترام المراة ،حيث لم يتوان المبتزون في تهديد ومسااااومة ضاااحاياهم مل
النساس ،في صور تعكس المستوى التفكير المنحط للمجرم المبتز.
 3إن المنظو مة ال قانون ية التي ت عا تخ على جري مة االبتزاز ،لم تساااتلع كبغ ج ماح
المجرميل في تنفيذ افعالهم اإلجرامية.
 4إن ال مدي نة لم تتمكل مل الم حاف ظة على القيم الروح ية ،والقوا عد المع يار ية التي
كانع تتحكم في سلوكيات السكان الحيرييل المرحليل مل المناطق المهمشة.
 5توتر يفتع لح المجرمون ،نتي جة اصااا لدام بيل رغ بة بع ،المجرميل في الهيم نة
والسيلرة ،وان سيكولوجية الجماعة تؤطر وتوجح سيكولوجية الفر المجرم.
 6عنف المجرم المبتز يدفل ضاامل االفتالالت النفسااية التي تظهر على البع ،،نتيجة
الترحيل مل اةحياس المهمشة إلى السكنات االجتماعية الحيرية في المدينة الجديدة.

 .2موتف المشر الجزا ر مل جريمة االبتزاز
االبتزاز جريمة وظاهرة اجتماعية فليرة ،ا اتها سلخ اإلرا ة الفر ية لليحية ،وغالبا ال
تقوم ال يحية بالتبليم عل الفاعلأل فوفا مل الف ييحةأل ولذلك فعن اول فلوة تتخذ في سبيل
مكافحة هذ الظاهرة ،هي نشاار ثقافة التبليم ،وحتى يقدم اليااحايا على هذ الخلوة ،يلزم
تشاااريع توانيل تحمي الياااح ية ،وت عا تخ ال جاني ،بعقو بات ت كافئ حجم الياااررال ما
والمعنويالذ اوتعح ،فاصة في مجتمعنا الجزا ر .
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ون ستذكر هنا،ان الم شر الجزا ر اولى حماية فا صة لحرية اةفرا وحياتهم الخا صةأل
لما يترتخ عليها مل اضااارار تلحق بهؤالس اةشاااخاص ،وتد تلرا لهذا في الموا  303مكرر
و 303مكرر  1مل تانون العقوبات الجزا ر  ،06/23والعقوبة تتراوح بيل الحبس مل  6اشااهر
إلى  3سنوات حب سا نافذا ،وغرامة مالية مل  50الف ينار إلى  300الف ينار ،وهذ العقوبات
تخ

كل مل تعمّد الم ساس بخ او صية حياة اة شخاص ،بر تقنية كانع ،سواس عل طريق

التقاط اوتساجيل او نقل مكالمات سارية او فاصاة ببير إ،ن صااحبها او رضاا  ،إلى جانخ ،لك
يعاتخ القانون على الشاارو

في ارتكال الجنحة المناااوص عليها في هذ الما ة بالعقوبات

،اتها المقررة للجريمة تامة اةركان ،كما يياااع تنازل الياااحية عل القياااية ،او صااافحح عل
المتهم حدا للمتابعة الجزا ية ،والمدنية ،طبقا لقانون العقوبات الجزا ر .
فالتهديد ،هو اإلعالن عل شااار يرا إلحاتح بشاااخ

معيل ،مل شااارنح ان يسااابخ لح

اضالرابا معنويا ،وتد يكون محررا موتعا ،او غير موتع عليح ،او بالااور او الرموز ،او بالكالم،
حيث تن

الما ة 284مل تانون العقوبات الجزا ر "كل مل هد بارتكال جرا م القتل او

ال سجل او ا اعتداس آفر على اة شخاص مما يعاتخ عليح باإلعدام او ال سجل المؤبد وكان ،لك
بمحرر موتع عليح او غير موتع عليح او بااااورة او رموز او ا شاااعارات يعاتخ بالحبس مل
سنتيل إلي  10سنوات و ببرامة مل  500إلي . 5000ج إ،ا كان التهديد م احوبا برمر بعيدا
مبلم مل النقو في مكان معيل او بتنفيذ ا شرط آفر".
كما تن

الما ة  285مل تانون العقوبات الجزا ر  " :إ،ا لم يكل التهديد ماحوبا بر

امر او شرط تد يعاتخ الجاني بالحبس مل سنة إلى ثالث سنوات وببرامة مل  500إلى 2500
.ج" .وتن

الما ة 286مل تانون العقو بات الجزا ر  " :إ،ا كان الت هديد مااااحو با برمر او

شرط شفهي ،فيعاتخ الجاني بالحبس مل ستة اشهر إلى سنتيل والبرامة مل  500إلى 1500
.ج" .اما الما ة 287مل تانون العقو بات الجزا ر فتن

 " :كل مل هد باالعتداس او العنف

المناوص عليح في الما ة  284و،لك بعحدى اللرا المناوص عليها في الموا مل  284إلى
 :287يعاتخ بالحبس مل ثال ثة اشاااهر إلى سااانة وببرامة مل  500إلى . 1000ج إ،ا كان
التهديد ماااحوبا برمر او شاارط(.بوسااقيعة ،2002 ،صاافحة  ،)77وفي الما ة  371مل تانون
العقوباات الجزا ر  ،وتاد جااست جريماة االبتزاز ضااامل جنحاة التشاااهير والمساااااوماةولم
ين

القانون الجزا ر على وضاااعية معينة لالبتزاز او طريقة ما وإنما تحقق االبتزاز في ا

وسيلة ،كاف إليقا العقوبة.
اركان جريمة االبتزاز
إن اركااان جاارياامااة ابااتاازاز هااي ،اتااهااا اةركااان الااتااي تااعااتاامااد إلثاابااات اركااان
الجريمة التقليديةالمكونة مل :الركل الشرعي والركل الما
ا-التهديد بعفشاساو نسبة امور شا نة.
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ل-التهديد بهدف الحاول على ربغ غير شرعي.
ج-الحاول على مال او توتيع او محررات.
-القاد الجنا ي.

صور االبتزاز
لالبتزاز عدة صور نستخلاها مل مختلف موا تانون العقوبات الجزا ر واهمها:
ا-االبتزاز الما

.

ل-االبتزاز الجنسي.
ج-االبتزاز المنفعي.
 .3املدينة الجديدة الجزائرية والظاهرة اإلجرامية
نشاااارت ال مدن نتي جة الرغ بة في الت عايش كمجمو عات بالنسااا بة لوفرا  ،ولتحقيق
االسااتقرار ،الذ كان يحاول اإلنسااان القديم جاهدا الحاااول عليح ،فمل الريف ،والاااحراس،
والبابات ،بدا ينتقل تدريجيا للوصول إلى مفهوم جديد للتعايش ،ييمل استقرار  ،ويحقق لح
في الوتع نفساااح الحماية مل كل المؤثرات الخارجية ،فكان تخليط المدن القديمة ،ينللق
مل نوعيل:
-1التخليط الدا ر
 -2والتخليط ،و المحاور المتعامدة.
فتجربة المدن الجديدة في الجزا ر ،تجربة حديثة بدات باااادور تانون  08-02المؤرخ
في  08ما  ،2002يتعلق بشاااروط إنشااااس المدن الجديدة ،في إطار تانون  20-01المؤرخ في
 12يساامبر ،2001المتعلق بتهيئة اإلتليم ،والتنمية المسااتدامة ،في محاولة لوضااع سااياسااة
متكاملة إلن شاس المدن الجديدة ،وتد جاس تانون  06-06المؤرخ في  20فبراير ،2006المت يمل
القانون التوجيهي للمدينة ،ليحد مبا ئ سااياسااة المدينة ،والهدف مل إنشاااس المدن ،كما حد
اة وات ،والهيئات المكلفة بعنشاااااس وتسااايير المدن الجديدة  ،والفياااااس ،والبنية االجتماعية،
والنمط الثقافي(.امقران ،2009 ،صفحة .)47
 -1معايير تقييم المدن الجديدة
هي المعاايير االجتمااعياة ،و المعاايير العمرانياة ،والمعاايير البيئياة ،ومعاايير البنياة
اةساسية ،ومعايير النقل والمواصالت ،والمعايير االتتاا ية،و مكونات المدن الجديدة ومرافق
فدمية ،و مركز للحماية المدنية ،و محلات وتو  ،ومركز لالتاااااالت ،والخدمات البريدية ،و
مركز لومل ،والمساااا حات الخياااراس ،والحدا ق العامة ،والحدا ق الخاصااااة ،والبنية التحتية
اة سا سية ،و شبكة متكاملة لميا ال شرل والر ،و شبكة متكاملة لل ارف ال احي ومنظومة
اتااااالت حديثة تشاامل :الهاتف ،وشاابكة المعلومات الدولية ،ومراكز صااحية بنظام العيا ات
المجمعة ،ومراكز تجارية و فدمية متكاملة لمركز المدينةأل للمحافظة على القيمأل ةن القيم،
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تشكل ميمون الثقافة ومحتواها ،ويهتم االجتماعيون بتقسيم المدن ،مل حيث عد السكانأل
الرتباطح بتعقد الحياة في المدينة(.شوتي ،1981 ،صفحة )30
 -2النمط العمراني لمدينة عنابة
إن المتمعل في المقو مات الحيااااار ية ل مدي نة ع نا بة ،ير ان ها كبير ها مل ال مدن
الجزا رية ،عرفع تلورات كبيرة ،مل حيث النمط العمراني ،اوال،ومل حيث هندسة البناس التي
تعو إلى العااااور الماضاااية ،هذا النو مل الساااكل ، ،اللابع البربي ،موجو في المناطق
التي غا رها اةوربيون ،وهذا ما ساامغ لكل الفئات االجتماعية ،بشاابل تلك اةمالن الشاااغرة،
بحيث تبنع الدولة سنة  1964ترار تسير تلك اةمالن الشاغرة .والنو الثاني ،مل العمارة في
مدينة عنابة ،يتجلى في العمارة الحديثة، ،ات النمط المعمول بح في اغلخ مشاااريع اإلسااكان
في الجزا ر ،وعليح يتللخ هذا الفيااااس مل الذيل يشااابلونح ،مراعاة طريقة العيش ،واعتما
مجموعة ممارسات ،تمثل عالتات جديدة ،بيل افرا العا لة انفسهم.
فتثقيف اةساارة تثقيفا نفساايا ،وتربويا ،واجتماعيا ،وعلميا ،اصاابغ ضاارورة اجتماعية،
ومل جانخ اإلعالم ،إ ،ال ينببي على اإلعالم االكتفاس بنشااار الخبر ،ون ان تاااااحبح إضااااسات
نفسااا ية ،واجت ماع ية ،حول طبي عة االبتزاز باعت بار سااالو كا إجرام يا ،وإ ا نة فاع لح تانون يا
واجتماعيا ،ولعل الدوافع المالية والجنسااية ،هي الساابخ الر يس الذ يدفع المجرميل لجرا م
االبتزاز ،ونجاح الع شرات ،بل المئات مل ت يايا االبتزاز ،شجعع عديد المنحرفيل كي ينجرفوا
نحو هذا التيار المجرم تانونا ،والمرفوض اجتماعيا.

 .4صناعة قيم االبتزاز يف املدن الجديدة
الثقافة العربية ،ثقافة الشاااعور بالعارأل ةنها تربي اللفل على الشاااعور بالعار والخوفأل
لذلك نجد معظم الفتيات عا ة يرفيااال اإلبالن عل تعرضاااهل لالبتزاز ،فوفا مل الفيااايحة،
ونظرة المجتمع الساالبية ،او بساابخ عدم الثقة في القوانيل نفسااها ،او فوفا مل اإلعالم الذ
يهتم بمتابعة مثل تلك القياااايا ،بالرغم مل وجو اآلليات الدفاعية ،او ميكانزم الدفا  ،التي
نتعلمها بالتدرير ون ستدعيها ون ستخدمها عندما نجد انف سنا في موتف يهد الذات( سليماني،
 ،2016صااافحة  )758في ظل تراجع تيم التساااامغ ،واإليثار ،والكرم ،والتكافل والتياااامل،
وحلول تيم الجماااعااات الفرعيااة اإلجراميااة ،والوالس للقوة والعنف ،والتسااالط واالعتااداسات،
والفر انية ،والما يات على حساااال الوعي العام ،فالتحليل الذ يقوم على البنية االجتماعية،
يفترض وجو تعارض الماااالغ و وجو تناتيااات ،ومساااحات يبيخ فيها التيااامل ،ويحياار
فيها النزا والارا  ،ولكل الارا الذ يتحملح المجتمع الحير  ،بافة إرا ية ،يمكنح على
العموم ان يكون لح ور إيجابي ،ليس بالن سبة للفر فقط ،بل بالن سبة للجماعة ،و،لك عندما
تكون الجماعة ،هي موضو الارا أل اما على م ستوى الفر  ،فيمكل للارا ان ينمي ،ويقو
روح التالؤم ،واتخا ،القرارات ،ويمكل للفر بذلك مل تحقيق كل إمكانياتح .واما في مساااتوى
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الجماعة ،فعنح يسااااعد على تعديل المعايير ،وعلى تساااوية عالتات القوى ،ويمكل بذلك مل
اسااتعا ة التالؤم ،بااافة مسااتمرة بيل العالتات افل الجماعة ،وبيل حاجات اعيااا ها(.غانا،
 ،1983صفحة )160
فاليااابط االجت ماعي اليومي ،يفرض على اةفرا نوعا مل االمت ثال الاااااارم ،ومل
النتا ر السلبية ،ان اإلفراط في اليبط االجتماعي في سبيل االمتثال ،يتسبخ على عكس ما
نتوتع ،بنشاااوس نزعة واضاااحة نحو الفر ية اةنانية ،والتمحور حول الذات ،فيز ا حس الفر
ل"اةنا" على حسال "النحل" ،وبقدر ما تجر محاوالت لسحق شخاية الفر  ،تنشر عند حاجة
للتركيد على ،اتح(،بركات ،1986 ،صاافحة 349و )350هذ القيم ،تبدو متناتيااة ،ومتياااربة
مع القيم التقليدية ،نتيجة ال ارا القيمي ،وغالبا ،ما تح سم ل االغ القيم الجديدة ،ف او صا
بعد انت شارها و شيوعها ،وبلورتها في المجتمع ،هذا المجتمع معروف بالهيمنة الذكورية ،الذ
يمارس العنف الرمز  ،العنف الناعم ،الذ ال يشاااعر بح ،وال يرا ضاااحايا انفساااهم(.احجير،
 ،2018صااافحة  ،)192فجريمة االبتزاز ،تد تتجاوز في فلورتها واثرها النفساااي واالجتماعي
إلى مزيد مل التفكك اة سر  ،وتد ي ال

على مل وتع عليح االبتزاز ،إلى محيلح ،ما تد يؤ
اةمر إلى ارتكال جرا م موية جنا ية.

عرض نتائج الدراسة
يعالج الجدول رقم ( )1جنس ضحايا جريمة االبتزاز
Pourcentage cumulé

Pourcentage valide

Pourcentage

Fréquence

34,8

34,8

34,8

8

ذكر

100,0

65,2

65,2

15

أنثى

100,0

100,0

23

Total

إن فح

Valide

الجدول رتم ( )1يشير إلى ما يلي:

 -1اإلناث اكثر عد ا ،كيحايا جريمة االبتزاز في مجتمع الدراسة ،حيث بلبع النسبة
()100/65.2
 -2الذكور اتل عد ا ،كيحايا جريمة االبتزاز في مجتمع الدراسة ،حيث بلبع النسبة
(،)100/34.8
بافتاار هاذا يعني ان
 -1المجرم المبتز ،يعرف انح في مجتمع ،كور  ،ومازال ينظر لونثى نظرة ونية تعلمها
في تنشئتح االجتماعيةأل نتيجة الحالة الالمعيارية.
 -2اةنثى اكثر حرصا على عفتها ،وفوفها الدا م مل ر الفعل المجتمعي لسلوكياتها ولو
كانع بسيلة ،إ ،انها جريمة ال تحتاج إلى القوة البدنية والعنف الجسد .
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 -3الذكور اتل عد ا كيحايا في جريمة االبتزاز ،بسبخ الفكر المجتمعي الحير
المرحل مل اةحياس الهامشية ،المشبع بالفكر الذكور  ،حيث يمكل للذكر ان يواجح
التهديدات واليبوط االجتماعية الشديدة عليح ،لذلك يتفا ى المبتزون ضحاياهم مل
الذكور ،الحتمالية المواجهة وعدم الخيو .
 -4انتشار االبتزاز ،يعد مؤشرا فليرا على تبير القيم،وانحدارها ،لما يترتخ عليح مل
آثار سلبية على اةسرة والمجتمع ،ولح انعكاسات سلبية على نفسية المراة
اليحية،واستقرار اسرتها ،وما يؤ

إليح مل تفكك اسر  ،وشيو سلون الخيانة

يعالج الجدول رقم ( )2ضحايا جريمة االبتزاز حسب العمر.
Pourcentage cumulé

Pourcentage valide

Fréquence

Pourcentage

39,1

39,1

39,1

9

14-19

65,2

26,1

26,1

6

20-30

87,0

21,7

21,7

5

31-40

100,0

13,0

13,0

3

41-50

100,0

100,0

23

Total

Valide

يبيل الجدول رتم ( )2ما يلي:
 -1إن الفئة العمرية اةولى اةكثر استهدافا بجريمة االبتزاز ،هي الفئة ( )19-14سنة،
بنسبة (.)100/39.1
 -2إن الفئة الثانية المستهدفة باالبتزاز هي فئة ( )30/20سنة ،بنسبة (.)100/26.1
 -3إن الفئة الثالثة المستهدفة باالبتزاز هي فئة ( )40/31سنة ،بنسبة (.)100/21.7
 -4إن الفئة اةتل استهدافا في جريمة االبتزاز ،هي فئة ( )50/41سنة ،بنسبة (.)100/13
تشير معليات الجدول ( )2إلى:
 -1إن الفئة العمرية اةكثر استهدافا بجريمة االبتزاز ،هي فئة هشة ،تحتاج إلى الرعاية
والحماية والمرافقة ،وهي ضعيفة ،هنيا وبدنيا وفكريا ،ويمكل فداعها والسيلرة عليها،
وتم افتيارها ضحية بدتة ،ليمان نجاح االبتزاز.
 -2الفئة اةتل استهدافا في جريمة االبتزاز ،تتميز عل سابقتها بالتركيز الذهني والخبرة
الحياتية في مواجهة الاعال ،واليبوط االجتماعية المختلفة.
 -3مل الممكل ان تفسر معليات الجدول ( )2بداية تالشي المعايير االجتماعية ،الحامية
لفئة صبار المجتمع وشبابح.
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Pourcentage cumulé

Pourcentage valide

Pourcentage

Fréquence

52,2

52,2

52,2

12

اعزب

87,0

34,8

34,8

8

متزوج

100,0

13,0

13,0

3

مطلق

100,0

100,0

23

Total

Valide

مل فالل هذا الجدول ( ،)3يتيغ:
 .1ان فئة (العزال) ،هم اةكثر ضحايا جريمة االبتزاز ،بنسبة(.)100/52.2
 .2ان نسبة المتزوجيل ضحايا جريمة االبتزاز بلبع (.)100/34.8
 .3ان فئة المللقيل ،هي الفئة اةتل استهدافا في جرا م االبتزاز ،بنسبة بلبع ()100/13
ويفسر ،لك با:
 .1بسااا بخ طموح العزال للمساااتق بل ،والخوف مل الساااقوط االجت ماعي ،وهم يحملون
االسااتعدا للدفع والتنازل ،في ساابيل الحفاى على الاااورة االجتماعية ،وافتيارهم مل
المبتزيل ،يرتي بحسال تيق وفعال النتا ر.
 .2المتزوجون حيث االستهداف كذلك كبير ،فاصة إ،ا كان االبتزاز يتعلق بالشرف والجرا م
اةفالتية ،والخوف على تماسك العا لة واستمرارها.
 .3يبيل لنا ،كم هي هشااة العالتات االجتماعية الحياارية ،وكم هو عال ترثير المال على
النفوس البشرية  ،حتى لو تعلق اةمر بانهيار اةسر ،وتفرا افرا ها.
 .4إن جرا م االبتزاز تتفاوت في حاالت ها ،حيث يكون المبتز رجال ،والياااحية امراة ،وتد
يكون المبتز امراة ،واليااحية امراة ،وتد يكون المبتز رجليل واليااحية رجال ،وتد يكون
المبتز امراة ،واليحية رجال.
الجدول رقم ( )4يمثل النشاط.اليومي لضحايا جريمة االبتزاز
Pourcentage
cumulé

Pourcentage valide

Pourcentage

Fréquence

21,7

21,7

21,7

5

موظف

56,5

34,8

34,8

8

تاجر

60,9

4,3

4,3

1

100,0

39,1

39,1

9

طالب

100,0

100,0

23

Total

Valide

ذومكانة
مرموقة

مل فالل هذا الجدول يتيغ:
 .1ان الفئة النشلة اةكثر استهدافا باالبتزاز هي فئة (الللبة) بنسبة (.)100/39.1
 .2الفئة الثانية ،هي (التجار) بنسبة (.)100/34.8
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 .3الفئة الثالثة ،هي (الموظفون) بنسبة (.)100/21.7
وهذا يفسر با:
 .1يؤكد ان االبتزاز يستهدف المال والشرف معا ،وال يستثني اية فئة.
 .2يظهر صااا نا عة تيم إجرام ية ،لم تكل لتظهر ،لوال اجت ما الالمع يار ية ،واليااابوط
االجتماعية والفقر والتكنولوجيا المدمرة لوفالا والمبا ئ الجامعة والحيااارية ،لذلك،
جاست فئة الموظفيل ثالثا ،لعجزهم عل فع المال للمبتزيل.
 .3الللبة يبقون ضحية االفتالل اةفالتي والقيمي واالجتماعي في المدن الجديدة.
 .4وسااا ل التواصاال االجتماعي التي انتهكع الخاااوصااية مل ون ضااابط ،وهذا غير في
منظو مة القيم ،وا حدث زلزاال في ال عا ات  ،واةن ماط االجت ماع ية ،و فاصااااة لدى ف ئة
الللبة.
الجدول رقم ( )5يمثل املبتز.الجاني يف جريمة االبتزاز
Pourcentage cumulé

Pourcentage valide

Pourcentage

Fréquence

26,1

26,1

26,1

6

مجهول

100,0

73,9

73,9

17

عالقة سابقة

100,0

100,0

23

Total

مل فالل فح

Valide

الجدول ( )5يتيغ:

 .1ان المبتزيل المجرميل لهم عالتات سابقة بيحاياهم ،بنسبة (.)100/73.9
 .2ان المجرم المبتز المجهول ليحايا االبتزاز بنسبة (.)100/26.1
وهذا يفسر با:
 .1العالتات الساااابقة تؤكد ان الياااحية لها ور إيجابي ،في تساااهيل ارتكال الجريمة
عليها ،كما ان المبتزيل يساااتبلون كل المعلومات ،بحكم العالتات الساااابقة ،البتزاز
اليحايا ،فاصة إ،ا كانع عاطفية ،واةنثى اولى اليحايا ،ليعفها االجتماعي.
 .2ان المبتز المجهول ،يبقى بنسبة ضعيفة إحاا يا ،بالمقارنة مع العالتات السابقة.
 .3تسااهم التكنولوجيا الحديثة في توساايع هوة القيم االجتماعية واةفالتية ،مل فالل
التعارف بيل الجنسيل ،صوتا وصورة ،وما يتبعها مل تقارل وكشف المستور ،ومل ثم
استبالل كل المعلومات في االبتزاز.
Pourcentage
Pourcentage cumulé

valide

Pourcentage

Fréquence

60,9

60,9

60,9

14

91,3

30,4

30,4

7

100,0

المماطلة Valide
الخضوع

8,7

8,7

2

الرفض

100,0

100,0

23

Total

مل فالل هذا الجدول ،يتيغ:
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 .1ضحايا االبتزاز الذيل يستعملون (المماطلة) بلبع نسبتهم (.)100/60.9
 .2ضحايا االبتزاز الذيل يميلون لا (الخيو )بلبع نسبتهم (.)100/30.4
 .3ضحايا االبتزاز الذيل يستعملون (الرف )،بلبع نسبتهم (.)100/8.7
ويفسر هذا با:
 .1الم ستوى الذهني لعينة الدرا سة جيد ،حيث ال يخ يع ال يحية ب سهولة لالبتزاز ،مل
ناحية بقاس اةمل في تراجع المجرم المبتز.
 .2ومل ناحية افرى ،تناعة الياااحية باحتمالية اللجوس للقياااااس والمحاكم ،لمقاضاااااة
المجرم المبتز.
 .3إن اليحية الراف ،للخيو  ،ضعيف بسبخ توة اليبط واإلكرا الذ يمارسح المبتز
على اليحية ،في مقابل القوة النفسية لليحايا ومقاومتهم لالبتزاز.
الجدول رقم ( )7يمثل وسيلة .االبتزاز ضد ضحايا جريمة االبتزاز
Pourcentage
Pourcentage cumulé

valide

Pourcentage

Fréquence

30,4

30,4

30,4

7

تهديد مباشر

34,8

4,3

4,3

1

فيديو مصور

60,9

26,1

26,1

6

رسالة قصيرة

100,0

39,1

39,1

9

بالمسنجر

100,0

100,0

23

Total

Valide

مل فالل تراسة هذا الجدول يتيغ:
 .1إن التكنولوجيا الحديثة في العالم االفتراضي المسماة (المسنجر) هي الوسيلة اةكثر
استعماال في التهديد واالبتزاز بنسبة (.)100/39.1
 .2إن التهديد المباشر هو الوسيلة الثانية لالبتزاز بنسبة (.)100/30.4
 .3إن (الرسالة القايرة) استعملع في االبتزاز بنسبة (.)100/26.1
وهذا يفسر با:
 .1المسااانجر ،معروف عنح الحفا بالرساااا ل النااااية والااااور والفيديوهات وغيرها،
واةكثر سارعة وتوزيعا ونشارا عبر العالم ،ويااعخ اساترجاعح ،او إتنا الناس بعدم
صحة فحوا .
 .2الوتاحة و سوس اةفالا والالمعيارية التي تخلفها المخدرات والمهلو سات ،تدفع المبتز
للتهديد المباشر لليحايا.
 .3فئة مل المبتزيل يستعملون الرسا ل القايرة في التهديدأل العتقا هم بفعالية هذ
الوسيلة لتحقيق اهدافهم.
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الجدول رقم ( )8يمثل األثرالنفسي على ضحايا جريمة االبتزاز
Pourcentage
cumulé

Pourcentage valide

Pourcentage

Fréquence

34,8

34,8

34,8

8

قلق وتوتر

43,5

8,7

8,7

2

االكتئاب

100,0

56,5

56,5

13

الخوف الشديد

100,0

100,0

23

Total

Valide

مل فالل تراسة هذا الجدول يتيغ ما يرتي:
 .1اليحايا يستعملون العامل النفسي (الخوف الشديد) بنسبة (.)100/56.5
 .2اليحايا يستعملون العامل النفسي (القلق والتوتر) بنسبة (.)100/34.8
 .3اليحايا يستعملون العامل النفسي (االكتئال) بنسبة (.)100/8.7
ويفسر هذا الرتم:
 .1الخوف الشاااديد ،اكثر ما يعيشاااح ضاااحية االبتزاز ،مل رعخ واضااالرال ،يذهخ عنح
الهدوس والسكينة ،ميلرل العا لة ،والمجتمع معا ،وتسو الالمعيارية.
 .2يترن االبتزاز العاطفي اثرا كبيرا في نفساااية الياااحية مل فالل القلق والتوتر ،وتد
يحتاج إلى ساانوات مل العالج النفساايالمسااتمر ،بعد إبعا ها عل اللرف الذ يمارس
االبتزاز.
 .3إن االكتئال اتل الحاالت في اآلثار النفسية لليحايا في عينة الدراسة.

خاتمة ونتائج الدراسة
اآلثار المترتبة على جريمة االبتزاز مدمرة على كل المستويات :النفسية والجسدية واالجتماعية
ب خاصاااة ،كتهديم اساااتقرار اسااار الياااحايا ،وانتشاااار االنحراف والجريمة في المجتمع ،وشااايو ثقافة
االنتقام .لقد انتشرت وتعد ت طرا االبتزاز في المدينة الجديدة ،ولم تعد حكرا على الرجال ،بل كثيرا
ما تشاترن فيها النسااس في صاورة بدا فيها المجتمع الحيار الجديد يفقد القيم االجتماعية الساامية،
مل تيامل ،وتآخ وفداس للجار والزميل والاديق ..إلخ.
ونعتقد  -كما يعتقدكثير مل رجال علم االجتما ،وعلم النفس-ان انتشار الهواتف الذكية
وشبكات التواصل االجتماعي ،افسحع المجال لظهور وانتشار جريمة االبتزاز،والتشهير عبر الفياس
االفتراضي ،وتد ا ى ،لك ف ي بع ،الحاالت إلى مقتل فتيات وتعل ضحايا لالبتزاز والتشهير عبر الفياس
اإللكتروني ،و يمكل ان نستخل

مل فالل ما تم تفايلح في هذا البحث ،الذ فاانا لدراسة جريمة

االبتزاز في المدينة الجديدة مجموعة مل النتا ر والتوصيات الهامة:

النتا ر المتعلقة بالسؤال اةول
(ما مدى انتشار جرا م االبتزاز في المدن الجديدة ،وما هي فاا

ضحايا هذ الجريمة؟)

 .1إن المجتمع ب شكل عام ،تد يبفر للرجل بع ،اةفلاس والهفوات ،عكس المراة التي غالبا ما
تكون ضحية جريمة االبتزاز بشكل او بآفر.
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 .2إن جرا م االبتزاز منتشرة بشكل واسع في مجتمع المدن الجديدة على الخاوص.
 .3مل فاااا

ضااحايا االبتزاز ،غلبة النساااس على الرجال ،بساابخ طبيعة المجتمع الحياار ،

الذ لم يتخل عل النظرة التقليدية للمراة.
 .4إن فول وسا ل االتاال الحديثة باورة كبيرة في حياة اةسر ،فاوصاالفيا يات وشبكة
اإلنترنع التي البع الحواجز تماما ،كان وباال على الياااحايا ،الذيل وثقوا فيها ،ولم يحتاطوا
مل جانبها السلبي.
 .5إن ضاااحايا االبتزاز كثيرا ما كانوا ساااببا مباشااارا في الجريمة ،إ ،ساااهلوا العملية اإلجرامية
برمتها على انفسهم.
 .6نسبة كبيرة مل اليحايا ،تاومع االبتزاز ،ولم تسقط في فخ االبتزاز بسهولة.

النتا ر المتعلقة بالسؤال الثاني
(إلى ا مدمانتشرت جرا م االبتزاز في الوسط الحيريالجديد؟)
 .1إن جرا م االبتزاز منتشرة في الوسط الحير الجديد بشكل واسع.
 .2إن جرا م االبتزاز تنت شر بيل الجن سيل ،والفارا طفيف في ال يحايا ،إ ،الن ساس يقعل ضحايا
اكثر مل الرجال.
 .3إن العزال في الوسط الحير الجديد ،اكثر عرضة لالبتزاز ،مل فئة المتزوجيل والمللقيل.
 .4إن المسنجر هو الوسيلة اةكثر استعماال في جرا م التهديد في الوسط الحير الجديد.
 .5على المشر الجزا ر  ،مراجعة اآللية القانونية لقمع هذ الظاهرة والحد مل تناميها.

النتا ر المتعلقة بالسؤال الثالث
(ما هي الفئة اةكثر تعرضا لجرا م االبتزاز في المدينة الجديدة؟)
 .1إن النساس اكثر استهدافا مل الرجال في جرا م االبتزاز ،في المدينة الجديدة.
 .2ان الللبة هم الفئة المساااتهدفة اوال ،ثم التجار ،والموظفون في جرا م االبتزاز في المدينة
الجديدة.
 .3إن فئة الشبال هي اةكثر استهدافا مل فئة الكهول والشيوخ.
 .4إن فئة العزال هي اةكثر تعرضا لالبتزاز ،ثم فئة المتزوجيل ،ثم فئة المللقيل.

مقترحات
في ضاااوس ما تقدم،يمكل ان نساااتخل

 ،و مل فالل ما تم تفاااايلح في هذا البحث ،مجموعة

منالتوصيات:
 -1ينببي على المشاار الجزا ر ان يقوم بالتشااديد في العقوبة بشاارن جريمة االبتزاز،واتخا ،تدابير
السااالمة لحماية اةفرا بعضااافة العقوبات السااالبة للحرية ،إلى جانخ العقوبات المالية ،بالنظر ةهمية
هذا االلتزام في تحقيق حماية اةفرا وعا التهم ،والمجتمع ككل.
 -2تكثيااف الجهاااو ماال تبااال كافااة الجهاااات :وسااا ل اإلعاااالم ،المدرسااة ،اةسااااتذة ،الجمعياااات،
المساااجد ،وحتااى اة مااة و المااالحيل ،لوضااع حااد لمثاال هااذ الظااواهر التااي هااي فااي ارتفااا
مستمر ،يوما بعد يوم ،وكذا حماية المجتمع مل كافة المخاطر التي تهد كيانح.
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جريمة االبتزاز يف املدينة الجديدة -دراسة ميدانية بمدينة الكاليتوسة عنابة-
 -3ه نان جرا م ابتزاز فف ية ،مساااكوت عن ها ،ال يتم ت ياسااا ها ،في المدي نة ال جد يدة (جرا م العنف
الرمز )  ،لذلك وجخ العمل على تشاااجيع الياااحايا لتقديم شاااكاوى امام العدالة ألالساااترجا حقهم
المكفول تانونا.
4ااااا ا ستثمار المجال اإلعالمي إيجابيا ،إ ،ال ينببي على اإلعالم االكتفاس بن شر الخبر ،ون ان ت ااحبح
إضاااسات نفسااية واجتماعية حول طبيعة هذا الساالون اإلجرامي ،وإ انة فاعلح ،وكشاافح وتعريتح امام
الرا العام.
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