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ت��زاي��دت يف الآون����ة الأخ��ي�رة ظ��اه��رة
م���ا ي��ع��رف ب���اجل���رائ���م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �أو
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وم���ا ي�����ص��اح��ب��ه��ا م���ن ع��ن��ف،
وي�����ش��ك��ل ال�����ش��ب��اب ال�������س���واد الأع���ظ���م من
مرتكبي هذه النوعية من اجلرائم ،وهذا
ينبئ ب��ك��وارث على م�ستقبل املجتمع �إذا
مل ي�سارع باتخاذ ال��ت��داب�ير االح�ترازي��ة
ال��ف��ن��ي��ة والأم��ن��ي��ة وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ب��ت��ع��اون
دويل و�إقليمي يف مواجهة تلك اجلرائم.
ه���ذا م���ا ي��ح��ذر م��ن��ه ال���ل���واء حم��م��ود
ال��ر���ش��ي��دي اخل��ب�ير الأم���ن���ي امل�����ص��ري يف
ك��ت��اب��ه "العنف يف ج���رائ���م الإنرتنت"
ال���ذي يتكون م��ن � 222صفحة ..جرائم
الإنرتنت والتي تت�ضمن ممار�سة نوع من
العنف والإكراه على املجني عليه ،يختلف
عن العنف والإك���راه التقليدي املتعارف
ع���ل���ي���ه ،وال�������ذي ي���ح���دث دون م��واج��ه��ة
مبا�شرة بني اجل��اين واملجني عليه ،وهو
مم��ا ي��ع��ر���ض م�ستخدمي ه���ذه التقنية
مل��خ��اط��ر م��ت��ن��وع��ة( :ن��ف�����س��ي��ة��� ،ص��ح��ي��ة،
اجتماعية) ويعد تهديداً خطرياً لأجيالنا
امل�ستقبلية م��ن الأط���ف���ال وال�����ش��ب��اب من
ج��راء اال�ستخدامات غري الآمنة ل�شبكة
الإنرتنت دون �ضوابط.
وي���ت���ن���ب����أ ال���ك���ات���ب ب��ت��ف��اق��م امل��خ��اط��ر
وامل�شكالت للجرائم الإلكرتونية خالل
ال�سنوات القليلة القادمة يف �ضوء النمو
امل��ط��رد يف االعتماد على نظم املعلومات
الآل��ي��ة يف �سائر مناحي احل��ي��اة ،وخا�صة
م�����ع اجت��������اه م���رت���ك���ب���ي ه�������ذه اجل����رائ����م
ال�ستحداث �أمناط و�أ�ساليب تكنولوجية
م���ت���ط���ورة ب�����ش��ك��ل دائ�����م ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون
ر���ص��ده��م ومتابعتهم �أم��ن��ي��اً وتقدميهم
للمحاكمة.
وي���ع���ت�ب�ر ال���ك���ت���اب �أن �أب�������رز ج��رمي��ة
حدثت م�ؤخراً يف عام 2010م هي املعروفة
"بعا�صفة ويكيليك�س" ،فقد ق��ام موقع
وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س الإل�����ك��ت��روين ع���ل���ى ���ش��ب��ك��ة

الإنرتنت بن�شر ما يقرب من ربع مليون
وثيقة متبادلة ب�ين الإدارة الأمريكية
وبعثاتها الدبلوما�سية باخلارج ،تت�ضمن
م��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى درج���ة م��ن ال�����س��ري��ة ذات
ال�����ص��ل��ة ب����أم���ور( :ع�����س��ك��ري��ة و���س��ي��ا���س��ي��ة،
واق���ت�������ص���ادي���ة ،اج��ت��م��اع��ي��ة ،و���ش��خ�����ص��ي��ة)
للعديد من دول العامل ،وقد �أحدثت هذه
ال��ت�����س��ري��ب��ات عا�صفة ج��احم��ة يف ال�����ش���أن
امل��ع��ل��وم��ات��ي ،ن��ظ��راً لتداعياتها ال�سلبية
على العالقات الدولية وال�شخ�صية بني
عدد من دول العامل.
وي���ت���ع���ر����ض ال���ك���ات���ب ع��ب�ر ���ص��ف��ح��ات
ال���ك���ت���اب ل��ت��ف��ا���ص��ي��ل م���اه���ي���ة الإن��ت�رن����ت
وخ�����ص��ائ�����ص��ه ،وك���ذل���ك م��ف��ه��وم ال��ع��ن��ف
الإلكرتوين وخ�صائ�صه و�أنواعه و�أمناط
م��رت��ك��ب��ي ج���رائ���م ال��ع��ن��ف الإل����ك��ت�روين،
م�����ش�يراً �إل����ى خم��اط��ر اال���س��ت��خ��دام غري
الآم����ن ل�ل�إن�ترن��ت وخ��ا���ص��ة ع��ل��ى ال���دول
النامية وانعكا�س �آث��اره��ا امل��دم��رة خلقياً
واقت�صادياً واجتماعياً على هذه ال��دول،
كما هو احل��ال يف ا�ستخدام ه��ذه ال�شبكة
يف كافة �أن���واع التجارة الإب��اح��ي��ة ،و�إدارة
���ش��ب��ك��ات ال�����دع�����ارة واالجت��������ار ب��ال��ب�����ش��ر،
وت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ات ال��ن�����ص��ب واالب����ت����زاز

واالح���ت���ي���ال وال�����س��رق��ة وغ�����س��ل الأم�����وال
واالجت������ار ب���امل���خ���درات ،وك�����ذا ا���س��ت��خ��دام
ال�شبكة من قبل العديد من التنظيمات
واجلماعات الإرهابية امل�سلحة ،وم�ؤخراً
ت�صاعد وترية ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت
يف الأن�شطة والأغرا�ض ال�سيا�سية.
وي���ؤك��د الكاتب على ���ض��رورة تكاتف
جميع اجل��ه��ود (ع��امل��ي��اً� ،إقليمياً ،حملياً
 ب��ك��اف��ة �أن���واع���ه���ا  -ل��ل��ت�����ص��دي ل��ظ��اه��رةاال�ستخدام غري الآم��ن ل�شبكة الإنرتنت
خل��ط��ورت��ه��ا ع��ل��ى ال�����دول والأف�������راد على
ال�����س��واء ،وي��ر���ص��د ال��ك��ت��اب �أه����م اجل��ه��ود
امل��ط��ب��ق��ة يف ج��م��ه��وري��ة م�����ص��ر ال��ع��رب��ي��ة
للحد من اال�ستخدام غري الآمن ل�شبكة
الإن��ت��رن�����ت ،وم����ن �أه���م���ه���ا ج���ه���ود وزارة
الداخلية امل�صرية.
ويعر�ض الكتاب يف اخلامتة النتائج
ال��ت��ي ت��و���ص��ل �إل��ي��ه��ا ب��ع��د ال��ر���ص��د لكافة
�أن��واع املمار�سات غري امل�شروعة للتقنيات
احلديثة وخا�صة �شبكة الإنرتنت ،منها:
* ع��دم �إدراك غالبية �أف��راد املجتمع
ل��ل��م��خ��اط��ر امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة امل���ت���وق���ع���ة م��ن
اال�ستخدام ال�سلبي وغ�ير الآم��ن ل�شبكة
الإنرتنت على ال�شباب والأطفال.
 اف��ت��ق��ار ال��ع��دي��د م���ن م�ستخدميالإن��ت�رن����ت ل��ت��ف��ع��ي��ل ����ض���واب���ط ال��ت���أم�ين
واحل����م����اي����ة ،وه�������ذا ي��ج��ع��ل��ه��م ���ض��ح��اي��ا
م�ستهدفني من القرا�صنة الإلكرتونيني.
 اجل���ه���ل م����ن ب��ع�����ض م�����س��ت��خ��دم��يالإنرتنت ب�أن بع�ض الأفعال التي يقومون
بها توقعهم حتت طائلة القانون.
 ���ض��ع��ف ال���رق���اب���ة الأ�����س����ري����ة ع��ل��ىالأبناء.
 �إحجام العديد من �ضحايا جرائمالإنرتنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية
الرادعة.
 ع���دم ك��ف��اي��ة وك���ف���اءة ال��ت�����ش��ري��ع��اتاحلالية ملواجهة اجلرائم التكنولوجية.
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