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اإلبتزاز اإللكتروني يغزو لبنان مستفيدا
من كورونا وتدهور األوضاع االقتصادية

عمليات  يف  كبريا  ارتفاعا  املاضيتني  السنتني  يف  االرقام  اظهرت 
اىل  ذلك  اسباب  املتخصصون  يعزو  لبنان.  يف  االلكرتوين  االبتزاز 
الوازع  وغياب  املجتمعية،  والقيم  االخالقية  املنظومة  تراجع 
الديني، وتفيش الفقر والبطالة، اضافة اىل ضعف القوانني الحالية 
تداعيات  عن  فضال  مرتكبيها،  ومعاقبة  الجرائم  هذه  مكافحة  يف 

الحجر املنزيل الذي فرضته جائحة كورونا

عبود: ارتفاع نسبة االبتزاز
امينة رس الهيئة الوطنية لشؤون املرأة رندة عبود.االلكتروني %184

لشؤون  الوطنية  الهيئة  اعدته  الفيلم  هذا 
االمن  قوى  مع  بالرشاكة  اللبنانية  املرأة 
برنامج  اطار  يف  يندرج  وهو  الداخيل، 
يف  والفتيات  النساء  ضد  العنف  "مناهضة 
الحكومة  من  املمول   P-VAWG لبنان" 
الوطنية  الهيئة  تنفذه  والذي  االملانية 
التابعة   GIZ مؤسسة  مع  بالتعاون 
للحكومة االملانية. امينة رس الهيئة الوطنية 
اىل  تحدثت  عبود  رندة  املرأة  لشؤون 
"االمن العام" عن ابرز دوافع هذه الجرمية 
للحد  اتخاذها  التي يجري  الخطوات  وعن 
الخطة  "تضمنت  فقالت:  انتشارها،  من 
لتنفيذ  الحكومة  وضعتها  التي   الوطنية 
القرار 1325 والتي اوكل اىل الهيئة الوطنية 
اولويات  خمس  تنفيذها  املرأة  لشؤون 
تعزيز  حاليا:  عليها  العمل  يجري  اساسية 
كل  عىل  القرار  صنع  يف  املرأة  مشاركة 
تفعيل دورها  يف منع نشوب  املستويات، 
النزاعات حيث يف امكانها لعب دور فاعل 
بوساطة  القيام  خالل  من  االطار  هذا  يف 
االغاثة  عمليات  تنشيط  االطراف،  بني 
لتحديث  قانوين  اطار  وضع  واالنعاش، 
والفتيات  النساء  وقاية  واخريا  القوانني، 
االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  من 

يسهل التالعب به. اال ان ذلك ال يعني عىل 
االطالق ان الخطأ يقع دامئا عىل السيدات 
بسهولة  او  بالضعف  دامئا  يتهمن  اللوايت 
يقرتف  َمن  كثرية  فاحيانا  بهن.  التالعب 
مقربني  كانوا  اشخاص  هم  الجرمية  هذه 
الحبيب  او  مثال  كالطليق  الضحية،  من 
الضحية  بابتزاز  يقومون  وغريهام،  السابق 
بهدف  لها  حميمة  صور  بنرش  وتهديدها 
الحصول عىل املال او استعادة االوالد. من 
قضايا االبتزاز املبتكرة ايضا، والتي اصبحت 
املتعلقة  تلك  هي  مجتمعنا،  يف  رائجة 
التقطت  لسيدات  صور  بنرش  بالتهديد 
واجهنا حاالت  كام  دون حجاب!  من  لهن 
الحجر  من  نتجت  االبتزاز  من  مألوفة  غري 
البعض  بعضهم  الطالب  يبتز  كأن  املنزيل، 
البتزازهم  اساتذتهم  حسابات  يقرصنوا  او 
يشعر  االحيان  اغلب  ويف  بعد.  ما  يف 
ذكاء  دليل  هو  به  يقومون  ما  ان  االوالد 
هذه،  بفعلتهم  انهم  مدركني  غري  وقوة، 
يكونون قد تحولوا اىل مجرمني، وهذا امر 
توعية  ويتطلب حمالت  الخطورة  غاية  يف 
يف مختلف  املدارس واملؤسسات الرتبوية.

■ كيف تقيمون تعاطي القوى االمنية يف 
مكافحة هذه الجرمية؟

االطار عىل  □ هناك حكم مسبق يف هذا 
صورة  الصاق  يحاول  الداخيل  االمن  قوى 
مرتكبي  مالحقة  يف  بدورها  جدا  سيئة 
هذه الجرمية، وبالتايل الحد من انتشارها. 
هنا   االطالق.  عىل  صحيح  غري  امر  وهذا 
قوى  تبذلها  التي  بالجهود  انّوه  ان  اود 
من  بيننا  القائم  وبالتعاون  الداخيل  االمن 
خالل حمالت التوعية املشرتكة. ال بد ايضا 
من االشارة اىل ان  رسعة تحرك  قوى االمن 
ومالحقة   املقدمة  الشكاوى  مع  الداخيل 
املبتزين، شكل حافزا لدى كثريين ودفعهم 

اىل عدم الرتدد لتقديم شكوى.  

■ ما كان دور االوضاع االقتصادية املرتدية 
يف تفاقم هذه االفة؟

اتت  التي  االقتصادية  الضائقة  شكلت   □
حدين  ذا  سيفا  املنزيل  بالحجر  مصحوبة 

يف  املدرجة  البنود  هذه  منه.  وحاميتهم 
املرأة  باجندة  املتعلق  الدويل  القرار  اطار 
اهمية دور  واالمن والسالم تظهر جميعها 
عىل  العمل  ورضورة  املجتمع  يف  املرأة 
الرضر  يلحق  ان  ميكن  ما  لكل  حد  وضع 
الخطة،  هذه  تنفيذ  اطار  ويف  الدور.  بهذا 
االملانية  الحكومة  مولته  مرشوعا  اعددنا 
النساء  ضد  العنف  مناهضة  اىل  يهدف 
تنفيذه  عىل  ونعمل  لبنان  يف  والفتيات 
وقد   .GIZ مؤسسة  مع  بالتعاون  حاليا 
حرصنا عىل ان يكون عملنا هذا تشاركيا مع 
الوزارات  الدولة،  ومع  مختلف مؤسسات 
الداخيل  االمن  العام وقوى  املعنية واالمن 
من  وغريها.  املدين  املجتمع  ومؤسسات 
ابرز بنود هذا املرشوع نرش الوعي للقضاء 
االلكرتوين.  الجنيس  االبتزاز  عمليات  عىل 
ويف هذا االطار جاء تنفيذ الفيلم التوعوي 
الذي حاز جائزة افضل فيلم عريب ملكافحة 
فخرا  شكل  ما  وهو  االلكرتوين،  االبتزاز 

للبنان ولقوى االمن الداخيل".

■ ما هي ابرز اوجه هذه الجرمية؟
بواسطة  واالبتزاز  التحرش  انترش   □
واسع  نطاق  عىل  االلكرتونية  الوسائل 

االلكرتوين  واالبتزاز  االخرية.  االونة  يف  جدا 
ما  لضحية  وترهيب  تهديد  عملية  هو 
لها  مصورة  مواد  او  صور  نرش  خالل  من 
يف  بها  خاصة  رسية  معلومات  ترسيب  او 
او  مالية  مبالغ  دفع  عىل  اجبارها  مقابل 
اظهرت  وقد  جنسية.  لغايات  استغاللها 
اخر االحصاءات يف لبنان ارتفاع نسبة هذه 
العمليات 184 يف املئة، وان 76 يف املئة من  
املئة  يف  و88  النساء،  من  هن  ضحاياها  
االطفال،  من  املئة  يف  و12  الراشدين،  من 
الجرائم  املئة من هذه  30 يف  ان  والالفت 
حسابات  وراء  يتنكرون  رجال  يرتكبها 
االيقاع  عملية  يسهل  مام  لنساء،  وهمية 
مع  الجرائم  هذه  تفاقمت  وقد  بالضحية. 
معاملها  برزت  حيث  املنزيل،  الحجر  فرض 
مالزمة  اىل  االضطرار  مع  اوضح  بشكل 
الناس  بني  التواصل  اصبح  بحيث  املنزل 
االلكرتونية،  والوسائل  بالهاتف  محصورا 
مام ساهم يف نرش هذه الجرمية عىل نطاق 
اوسع وظهور معاملها بشكل اوضح وشكل 
شملت  ككل.  االجتامعي  لالمن  تهديدا 
بنسب  وان  ايضا  الرجال  االبتزاز  عمليات 
ذكوري،  مجتمع  يف  كوننا  ولكن  متدنية، 
فان ذلك يجعل من املرأة عنرصا مستضعفا 

لهذا  القانوين  الشق  عىل  حاليا  نعمل 
املوضوع، فالقانون الحايل ال يجرم املرتكب 
يضطر  مام  ورصيح  وواضح  مبارش  بشكل 
من  نوعني  واستعامل  االجتهاد  اىل  القضاة 
قانون  من    650 املادة  بني  موزعة  املواد 
من  كل  معاقبة  تنص عىل  التي  العقوبات 
يهدد اي شخص آخر بأية فضيحة او بنرش 
كل ما ميكن ان ينال من رشفه وكرامته، وبني 
املادة 114 املتعلقة باملعلومات االلكرتونية 
والبيانات ذات الطابع الشخيص التي تنص 
عىل سجن او  تغريم اي شخص يقدم من 
دون اي سبب مرشوع عىل نرش امر يخص 
شخصا اخر، مبلغا ماليا يرتاوح من  3  اىل 
القوانني  فان  وبذلك،  لرية.   مليون   200
الحالية مل تتطرق بشكل رصيح اىل االبتزاز 
من  خصوصا.  والجنيس  عموما  االلكرتوين 
هنا نسعى اىل التقدم مبشاريع قوانني امام 
اال  الثغرة،  هذه  ملعالجة  النيايب   املجلس 
عملنا  يعوق  الترشيع  يف  البطء  ان 
التحقيقات  يف  البطء  وكذلك  كبري،  بشكل 
االمر  كورونا،  جائحة  ظل  يف  واملحاكامت 
عون  كلودين  الهيئة  رئيسة  دفع  الذي 
عرب  الشكاوى  اىل  باالستامع  املطالبة  اىل 

التحقيقات. الهاتف لترسيع 

30% من جرائم 
املعلوماتية يرتكبها 

رجال يتنكرون وراء حسابات 
وهمية لنساء

تصَنف هذه الجرمية يف خانة جرائم املعلوماتية التي  شكلت 
اكرث  توعية عىل  لحمالت  منها محورا  الوقاية  دوافعها وسبل 
من صعيد وجلسات نقاش ومؤمترات عدة، كان اخرها املؤمتر 
45 لقادة الرشطة واالمن العرب الذي عقد يف تونس، والذي  
مسابقة  يف  توعوي  فيلم  افضل  بجائزة  لبنان  خالله   فاز 
"اختيار افضل 5 افالم توعوية" يف مجال مكافحة جرائم تقنية 

املعلومات.

فالضحية  االبتزاز.   موضوع  اىل  بالنسبة 
وتقبل  التبليغ  من  تخاف   كانت  التي 
متلك  تعد  مل  املال،   دفع  عىل  مرغمة  
مام  ذلك،  فعل  عىل  املادية  القدرة 
الوقت  ويف  للتبليغ  اللجوء  اىل  اضطرها 
هذه  ارتكاب  اىل  العديد  لجأ  فقد  نفسه 

الجرمية بسبب الفقر لالستفادة ماديا. 

■ ما هي الخطوات االخرى التي تقومون 
بها؟

الرسمية  املؤسسات  مع  نتعاون   □
املجتمع  ومؤسسات  االهلية  والجمعيات 
املدين مثل "كفى"، ونستعمل كل الوسائل 
اخرى  جهة  ومن  الوعي.  لنرش  املتاحة 
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مدير مكتب GIZ يف لبنان توماس مولر تحدث 
فقال:  االطار،  هذا  يف  املؤسسة  به  تقوم  عام 
"GIZ  مؤسسة خدماتية تعمل عىل املستوى 
العاملي يف مجايل التعاون الدويل الجل التنمية 
املستدامة والتعليم بهدف بناء مستقبل افضل. 
الوزارة  من  بتكليف  اسايس  بشكل  نعمل 
االتحادية االملانية للتعاون االقتصادي والتنمية 
الحكومات  )BMZ(، ونتعاون مع رشكائنا من 
مع  وكذلك  العامل،  انحاء  جميع  يف  الوطنية 
والعلوم  االقتصاد  مجاالت  العاملني يف  رشكائنا 
اىل  معا  التوصل  اجل   من  املدين  واملجتمع 
حلول فعالة تفتح افاقا جديدة للناس، وتحسن 
لبنان،  يف  مستدام.  بشكل  معيشتهم  ظروف 
االملانية  الحكومة  من  بتكليف   GIZ تعمل 
وبتمويل مشرتك واسايس من االتحاد االورويب يف 
كل من قطاعات التنمية االقتصادية املستدامة 
النزاعات،  وتحويل  االجتامعية  واملشاركة 
اىل  التعاون  هذا  يهدف  واملياه.  والتعليم، 
السلمية  التنمية االقتصادية واالجتامعية  دعم 
االستقرار،  تعزيز  كذلك  للجميع،  والشاملة 
وتحسني سبل عيش اللبنانيني. لدى GIZ ايضا 
من  كل  مع  االطار،  هذا  يف  متعددة  رشاكات 
الحكومة اللبنانية والسلطات املحلية واملجتمع 

املدين والقطاع الخاص".

■ ما هو مرشوع )GIZ P-VAWG( الذي جاء 
انتاج الفيلم التوعوي يف اطار تنفيذه؟

□ يأيت انتاج هذا الفيلم التوعوي يف اطار  مرشوع 
مناهضة العنف ضد النساء والفتيات يف لبنان، 
وغري  الحكومية  الجهات  قدرات  تعزيز  بهدف 
الحكومية الناشطة يف لبنان يف مجال مناهضة 
العنف ضد النساء والفتيات، وتفعيل التنسيق 

املجال.  الناشطة يف هذا  الجهات  والتعاون بني 
يتضمن هذا املرشوع  ثالثة محاور اساسية:

لشؤون  الوطنية  الهيئة  دور  تعزيز   • 
الوطني  التنسيقي  دورها  يف  اللبنانية   املراة 

لبنان. يف  والفتيات  النساء  ضد  العنف   ملنع 
االجتامعية  التنمية  مراكز  قدرات  تعزيز   •
)SDCs(  كأول املستجيبني يف ما يتعلق مبناهضة 

العنف ضد النساء والفتيات.
• تعزيز قدرات املنظامت املجتمعية املختارة يف 
الوقاية واالستجابة للعنف ضد النساء والفتيات، 
حيث تتعاون GIZ  عىل تنفيذ املرشوع بالرشاكة 
مع الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية بتمويل 

من الحكومة االملانية.
كذلك تعاونا مع الهيئة الوطنية عىل استحداث 
وتطوير Gender Barometer من خالل القيام 
بابحاث اسفرت عن صدور اول تقرير يتضمن 
ضمن  والفتيات  النساء  ضد  العنف  نسبة 
املجموعة املستهدفة يف البحث ومعلومات عن 
االطار،  منه. يف هذا  الناتجة  النفسية  التأثريات 
االلكرتوين  االبتزاز  توعويتني عن  نفذنا حملتني 
الوطنية  الهيئة  بالتعاون مع  الجنيس  والتحرش 
وقوى االمن الداخيل، وانتجنا فيلمني تم نرشهام 
املتعلق  الفيلم  نال  وقد  االعالم.  وسائل  عرب 
فيلم  افضل  جائزة  االلكرتوين  االبتزاز  مبكافحة 
توعوي خالل مؤمتر قادة الرشطة واالمن العرب 

الـ45، ونحن فخورون بذلك.

مدير مكتب GIZ يف لبنان توماس مولر.

لدى GIZ شراكات 
مع الحكومة اللبنانية 

والسلطات املحلية 
واملجتمع املدني 

والقطاع الخاص

مولر: الفيلم التوعوي
ملناهضة العنف ضد النساء

تقدم شكاوى جرائم املعلوماتية اىل املديرية العامة لقوى االمن 
الداخيل عرب الخدمة الجديدة "بّلغ" املتاحة عىل املوقع االلكرتوين، 
او عىل رقم الهاتف 01.293293،  او من خالل التواصل عرب الربيد 
االلكرتوين الخاص باملديرية التي تبدي كل الحرص عىل االحرتام 
الكامل للرسية والخصوصية سواء يف ما يتعلق باملبلغ او بالضحية 

نفسها او بأي شاهد عليها. 

الشكاوى


