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مقدمة

والتقدم  املعلومات،  وثورة  التكنولوجى،  التطور  أدى 
التقنى إىل أن يكون العامل قرية كونية واحدة، كام سامهت 
اجتاهاهتا وأفكارها ونظرياهتا، يف ربط  بمختلف  العوملة 
دول العامل ىف إطار اقتصادى وماىل واحد، مما أثر بالتاىل 
وظهر  والثقافية،  واالجتامعية  السياسية  أوضاعها  عىل 
ذلك ىف جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليها من إجراءات 
الرشكات  من  الكثري  وغلق  التجارة  وحظر  احرتازية 
خمتلفة  آثارًا  تركت  متعددة  أزمات  ىف  تسببت  ثم  ومن 
عىل معظم دول العامل، وتأثرت أيضًا العديد من األنظمة 
باحلرب  العامل  دول  ىف  واملالية  واملرصفية  االقتصادية 
الدائرة بني روسيا وأوكرانيا وما صاحبها من تداعيات 

وعقوبات أرضت بالكثري. 

كل ذلك كان أرضًا خصبة لتطور أنامط جديدة من اجلرائم 
ويستفيدون  العلمى،  التقدم  ثامر  يستغلون  واملجرمني، 
املالية، يف بعض  واهتزاز األسواق  املصارف،  اهنيار  من 
لألفراد من  الطبيعى  وينتهزون فرصة اخلوف  األحيان، 
إيداع أمواهلم ىف املصارف خشية إفالسها، وترددهم ىف 
االستثامر ىف أسواق األوراق املالية جتنبًا خلسائر اهنيارها. 

البسطاء  عىل  االحتيال  من  النصب  جرائم  تغريت  لقد 
لسلب أمواهلم القليلة، وباستعامل مظاهر خادعة بسيطة، 
خالل  من  ُتدار  ومهية  مرشوعات  بامتالك  االدعاء  إىل 
صورة  إكساهبا  عىل  املحتالون  حيرص  خارجية  مظاهر 
وغريها  وإعالنات  ومقار  وثائق  بوجود  املرشوع  املظهر 
من األمور التى ُتكِسب الثقة، وباالحتيال والنصب عىل 
بضامنات  الضخمة  القروض  عىل  واحلصول  املصارف 
ومهية تبدو ىف ظاهرها كافية لتغطية قيمة هذه القروض 
لتوظيفها  الناس  أموال  وبجمع  الوفاء،  عدم  حالة  ىف 
أرباحًا  وإعطائهم  ومهية  استثامرية  حمافظ  ىف  واستثامرها 
عالية، وباستعامل أساليب املكر واخلداع إلضفاء الثقة عىل 
املحتالني، وسرت األساليب االحتيالية التى يستخدموهنا)1(. 

عىل  أجريت  التى  الدراسات  أحدث  أوضحت  وقد 
املجتمع املرصى خالل الفرتة من 2011 وحتى 2018 

ثورة  بعد  مرتفعة  باتت  واالحتيال  النصب  جرائم  أن 
النسبة  من   %51,7 هلا  تعرض  إذ  اآلن،  وحتى   2011
مرتبطة  جلرائم  تعرضت  التى  الدراسة  لعينة  اإلمجالية 
املجتمع  ىف   %10 بلغت  والتى  واالئتامن  باألموال 
املرصى. وبينت النتائج أيضًا تقارب النسب بني الريف 
وأن  واالحتيال،  النصب  جلرائم  التعرض  ىف  واحلرض 

اإلناث أكثر عرضة لتلك اجلرائم عن الذكور)2(.

النصب  جلرائم  العينة  تعرض  معدل  ارتفاع  ارتبط  وقد 
كان  الذى  واالقتصادى  السياسى  باملناخ  واالحتيال 
كثرة  من  مبارشة  وبعدها   2011 يناير  ثورة  قبل  سائدًا 
أمواهلم  لسلب  األفراد  عىل  واالحتيال  النصب  أعامل 
مثل  مرتفعة  أرباحًا  ومنحهم  ومهية،  رشكات  بمسمى 
وغريها،  و«الريان«  لالستثامر«  »السعد  رشكات  انتشار 
عىل  بالنصب  يقومون  األفراد  من  سامرسة  ظهر  كام 
يعتقد  التى  البنوك  عن  بداًل  أمواهلم  الستثامر  املواطنني 
األموال  هبذه  ويتاجرون  فيها،  احلرمانية  بشبهة  البعض 
ويمنحوهنم أرباحًا مرتفعة لفرتة قليلة ثم هيربوا بام مجعوه 

من أموال خارج البالد. 

االحتيال  عمليات  من  كثريًا  املرصى  املجتمع  شهد  كام 
الثورة  أثناء  احلدود  وفوىض  اجلمركى  التخليص  ىف 
وبعدها، وكثريًا من جرائم النصب ىف األوراق الرسمية 
بخالف  هذا  وغريها،  شهادات  أو  بطاقات  الستخراج 
واستالم  والتعاقد  العقارات  عقود  ىف  النصب  عمليات 
الشقق وفرتات التسليم. وظهر ىف الفرتة املاضية، خاصة 
وهو  بـ«املسرتيح«،  إعالميًا  عليه  يطلق  ما  القرى،  ىف 
وخيدعهم  املواطنني  من  األموال  جيمع  الذى  الشخص 
بفوائد مرتفعة وبعد مجعها يفر هبا هاربًا وتضيع حقوق 

املواطنني وال يستطيعون اسرتدادها)3(.

واالحتيال  النصب  عمليات  وتكرار  الستمرار  ونتيجة 
»املسرتيح«  عليه  يطلق  ما  وظهور  املرصى،  املجتمع  ىف 
ىف معظم املحافظات، حتول هذا األمر إىل ظاهرة تستحق 
داخل  استمرارها  دوافع  ورصد  أبعادها  عىل  الوقوف 
هذه  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  تطرقت  لذا  املجتمع. 
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والضحية«،  »اجلانى  يشمل  منظور  خالل  من  الظاهرة 
ألن كالمها مشرتكان ىف ارتكاب النصب؛ فاجلانى حيتال 
والضحايا  للنصب  متنوعة  ومداخل  متعددة  بأساليب 

يساعدونه ىف مجع أمواهلم.

وكان أبرز هذه القضايا التى انشغل هبا املرصيون مؤخرا 
البنك« الذى مل يتجاوز  »مسرتيح أسوان« أو »مصطفى 
أن  استطاع  لكنه  »خطر«،  واملسجل  عامًا،   35 عمره 
السجن  من  خروجه  عقب  جنيه،  مليارى  حواىل  جيمع 
ىف  هبا  االجتار  بحيلة  األشخاص  من  عدد  عىل  بالنصب 
جتارة املواشى، قبل أن يفر هاربًا إىل منطقة جبلية بمركز 
إدفو ىف أسوان. إال أن وزارة الداخلية متكنت من القبض 

عليه، يف 13 مايو املايض )2022(.

إذ  فقط،  الرجال  عىل  »املسرتيح«  ظاهرة  تقترص  ومل 
مدينة  ىف  »مسرتحية«  ظهور  الرشقية  حمافظة  شهدت 
الزقازيق، تعمل معلمة ىف مدرسة لغات، وقبض عليها 
بعدما حصلت عىل 30 مليون جنيه من أشخاص بغرض 
استثامر أمواهلم ىف بيع األجهزة الكهربائية وقبلهم العديد 

من النصابني ىف خمتلف املحافظات)4(.

املجتمع  النصب وارتفاع معدالهتا ىف  تنوع عمليات  إن 
النصاب  ملهارة  فقط  يرجع  ال  األفراد  قبل  من  املرصى 
لتطلع  أيضًا  يرجع  بل  االحتيال؛  املختلفة ىف  أساليبه  أو 
الضحية إىل الكسب الرسيع والربح بدون عناء أو انتظار 
فوائد البنوك السنوية التى يعتقد بعضهم بـشبهة احلرمانية 
ىف هذه الفوائد مع قلة العائد السنوى منها. فكال الطرفني 
وتكرار وجودها ىف  الظاهرة  استمرار هذه  مشرتكان ىف 
املجتمع، مما يثري تساؤاًل هامًا مفاده: ملاذا تتكرر عمليات 
النصب واالحتيال ىف املجتمع؟، وما هى دوافع وأسباب 
بام  والدفع  النصابني  حيل  تصديق  ىف  الضحايا  استمرار 

يمتلكونه من أموال أو عقارات أو مواشى هلم؟.

الظاهرة  هذه  أبعاد  دراسة  تكتسب  ذلك،  ضوء  وعىل 
الوقوف  املجتمع أمهية خاصة، وذلك من خالل  داخل 
حيث  من  واالحتيال  النصب  ظاهرة  أبعاد  عىل 
النصاب  خصائص  عىل  والتعرف  والتعريف،  النشأة 

التعرف  وكذلك  املتعددة،  احتياله  وأساليب  واملحتال 
وسامهتم  واالحتيال  النصب  ضحايا  خصائص  عىل 
الشخصية، بجانب رصد أسباب ودوافع استمرار هذه 

الظاهرة ىف املجتمع من خالل اجلانى والضحية.

نشأة الظاهرة

بالعودة  »املسرتيح« ىف مرص،  تتبع أصول ظاهرة  يمكن 
شهدت  والتى  املاىض،  القرن  وثامنينيات  سبعينيات  إىل 
األموال«،  توظيف  بـ«رشكات  يعرف  كان  ما  بروز 
إذ  وغريها.  و«اهلدى«  »السعد«  »الريان«،  وأشهرها 
»املودعني«  من  األموال  إىل مجع  الرشكات  عمدت هذه 
خاصة  مرتفع،  مادى  عائد  مقابل  »استثامرها«  بغرض 
كانت  التى  املرصية  البنوك  ىف  الفائدة  بأسعار  باملقارنة 
منخفضة حينها. وقد متتعت هذه الرشكات أيضًا بغطاء 
بتقديم  اهتموا  الذين  املشايخ،  من  عدد  قدمه  دينى، 

خدماهتا كوسيلة للربح احلالل مقابل »البنوك الربوية«.

هبروب  األموال«  توظيف  »رشكات  ظاهرة  انتهت  وقد 
عن  عجزوا  أن  بعد  فيها،  يعملون  كانوا  من  سجن  أو 
املودعني.  أموال  رد  أو  الفوائد  بدفع  بوعودهم  الوفاء 
واجتامعية  اقتصادية  هزة  ىف  وقتها  قضاياهم  وتسببت 
كبرية للمجتمع املرصى، بعد أن تبخرت أموال الناس ىف 
ُمضاربات ومهية وجتارة ىف أسواق الذهب والبورصات 

العاملية بطريقة عشوائية غري مدروسة.

 2014 عام  بقوة  أخرى  مرة  الظاهرة  هذه  وعادت 
ظهور  خالل  من   ،2011 يناير   25 ثورة  أحداث  بعد 
نصاب وقتها يدعى »أمحد مصطفى« الذى اشتهر بلقب 
»املسرتيح«، واستطاع أن جيمع من أهل قريته ىف صعيد 
جتارة  ىف  الستثامرها  جنيه  مليون   53 من  أكثر  مرص 
عليه ىف  القبض  وتم  املحمولة،  اهلواتف  بطاقات شحن 
باحلبس ملدة 15  عام 2015، وحصل عىل حكم هنائى 
ىف  املدنى  باحلق  للمدعني  جنيه  مليون   266 ورد  عامًا 
تلك  ىف  القضاء  ينظر  إذ  املاىل،  باالحتيال  تتعلق  قضايا 

القضايا بأهنا نوع من االحتيال املاىل وجرائم النصب.
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ثم تواىل تكرار وقائع النصب واالحتيال املاىل من خالل 
أموال  جيمعون  الذين  األشخاص  من  العديد  ظهور 
الناس لتوظيفها ىف جماالت جتارة العقارات أو املحاصيل 
القليلة  السنوات  خالل  وغريها  والسيارات  الزراعية 
إدارة  عن  الصادرة  اإلحصاءات  لبعض  ووفقًا  املاضية. 
فقد  املرصية،  الداخلية  لوزارة  التابعة  العامة  األموال 
املواطنني  من  حمتااًل   )25( عدد  مجعه  ما  حصيلة  بلغت 
خالل األعوام املاضية نحو مخسة مليارات جنيه مرصى، 
وهم  أو  دينى  ستار  حتت  الضحايا  اجتذاب  يتم  حيث 

»الكسب احلالل« بعيدًا عن فوائد البنوك)5(.

جرائم  معدالت  تزايد  الدراسات  بعض  رصدت  وقد 
النصب واالحتيال ىف الفرتة ما بني 2011 وحتى 2018 
خاصة ىف حمافظات الوجه القبىل، تليها حمافظات الوجه 
اجلرائم  تلك  وانترشت  احلرضية،  املناطق  ثم  البحرى 
وتقاربت  الذكور،  من  أكثر  هلا  كضحايا  اإلناث  بني 
إىل  يشري  مما  واحلرضية،  الريفية  املناطق  بني  النسب 
خطورة  الظاهرة ورضورة مواجهتها والوعى بتداعياهتا 

االقتصادية واالجتامعية داخل املجتمع املرصى)6(.

تعريف عمليات النصب واالحتيال

تعددت التعريفات اخلاصة بعمليات النصب واالحتيال 
وفقًا لتعدد الدراسات والتخصصات التى تتناوهلا، فقد 
خيتلف مفهوم النصب واالحتيال طبقًا للمنظور القانونى 
عنه وفقًا للمنظور االجتامعى أو النفسى، كام قد خيتلف 
اإليكولوجى، ومجيعها مداخل  أو  البيئى  للمنظور  وفقًا 
خمتلفة لتعريف النصب واالحتيال، لذا نركز ىف هذا اجلزء 
عىل طرح تعريفات خمتلفة لعمليات النصب واالحتيال 

طبقًا للعديد من املداخل، وذلك كاآلتى:

· مال 	 عىل  »االستيالء  بأنه  النصب  تعريف  يمكن 
طرق  باستعامل  ذلك  وكان  للغري،  مملوك  منقول 
مرشوع  بوجود  الناس  إهيام  شأهنا  من  احتيالية 
كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث األمل بحصول 
منقول  أو  ثابت  مال  ىف  الترصف  أو  ومهى،  ربح 

ليس ملكًا له، وإما باختاذ اسم كاذب أو صفة غري 
صحيحة«. 

· أما تعريف االحتيال فهو »سلوك يرمى إىل استحواذ 	
)التقمص(   الزائف  االدعاء  خالل  من  ممتلك  عىل 
لكى  فريسته  أمام  املدعى  يامرسه  الذى  املقصود 
يستحوذ عىل مال أو ممتلك ليوقعها ىف شبكته التى 

حاكها هلا لتصبح فيام بعد ضحيته«)7(. 

· تعريفى 	 بني  الرتادف  الدراسات  بعض  أيدت 
النصب واالحتيال  أن  إذ ترى  النصب واالحتيال، 
فيام  التقارب  عىل  يدلل  مما  واحدة،  عملة  كوجهى 
انسجامًا  أكثر  تعريفًا  الدراسة  وأوردت  بينهام، 
يبارشه  بأنه »كل فعل  النصب واالحتيال  لعمليات 
إىل  خالله  من  ويتوصل  بغريه،  أو  بنفسه  اجلانى 
حق،  وجه  بدون  للغري  مملوك  منقول  مال  تسليم 
عليها  نص  التى  اخلداع  وسائل  اجلانى  باستعامل 
الغلط  ىف  نتيجتها  عليه  املجنى  يقع  والتى  القانون 

الدافع للتسليم«)8(.

· ىف دراسة أخرى عرفت االحتيال بأنه »فعل اخلداع 	
لكى  ماله  ليسلمه  عليه  املجنى  ليحمل  املحتال  من 
لو  الترصف  هبذا  ليقبل  كان  ما  وهو  عليه،  يستوىل 
عرف احلقيقة«، أو »االستيالء عىل مال مملوك للغري 
باستعامل وسائل اخلداع التى تؤدى إىل إيقاع املجنى 
عليه ىف الغلط فيقوم بتسليم املال الذى ىف حيازته«)9(. 

· عمليات 	 تعرف  والقضاء،  الفقه  نظر  وجهة  من 
بحيث  وتضليله  عليه  املجنى  »خداع  بأهنا  النصب 
يقع ىف اخللط فيقدم حتت تأثريه ماله إىل اجلانى”. كام 
العقوبات عىل:  املادة رقم )336( من قانون  تنص 
االستيالء عىل  إىل  باحلبس كل من توصل  )يعاقب 
نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات خمالصة 
أو أى متاع منقول وكان ذلك باالحتيال لسلب كل 
ثروة الغري أو بعضها إما باستعامل طرق احتيالية من 
واقعة  أو  كاذب  بوجود مرشوع  الناس  إهيام  شأهنا 
أو  ومهى  ربح  بحصول  األمل  إحداث  أو  مزورة 
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تسديد املبلغ الذى أخذ بطريق االحتيال أو إهيامهم 
بوجود سند دين غري صحيح أو سند خمالصة مزور، 
وإما بالترصف ىف مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له 
وال له حق الترصف فيه، وإما باختاذ اسم كاذب أو 
ومل  النصب  ىف  رشع  من  أما  صحيحة«،  غري  صفة 
يتممه فيعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة وجيوز 
جعل اجلانى ىف حالة العود حتت مالحظة البوليس 

مدة سنة عىل األقل وسنتني عىل األكثر)10(. 

خصائص عمليات النصب واالحتيال

النصب  لعمليات  الواردة  التعريفات  خالل  من 
التى  اخلصائص  بعض  نرصد  أن  نستطيع  واالحتيال 
عن  هبا  وختتلف  واالحتيال  النصب  عمليات  هبا  تتميز 

غريها من اجلرائم أو الظواهر، وذلك كاآلتى:
جرائم  ضمن  واالحتيال  النصب  عمليات  تصنف   -1

األموال العامة.
2- تقوم عمليات النصب عىل تغيري احلقيقة.

3- عمليات النصب عملية مركبة لكنها مع ذلك عملية 
وعالقة  ونتيجة  فعاًل  تفرتض  ألهنا  مركبة  فهى  مؤقتة، 
بينهام. وهى عملية وقتية ألهنا حتقق مكسبًا  سببية تربط 

ماديًا ال يستغرق زمنًا طوياًل.
4- تعد عمليات النصب اعتداءًا عىل حق امللكية للفرد 
سيادة  عدم  خالل  من  أيضًا،  املجتمع  تصيب  ولكنها 

حسن النية ىف املعامالت.
5- عمليات النصب ذات طابع ذهنى، حيث تقوم عىل 
استخدام املحتال حياًل لإليقاع بالضحية دون استخدام 

العنف.
6- من العمليات التى تستلزم غالبًا التخصص والدراية 
من قبل املحتال بمجال نشاط ضحاياه، أى يكون دارسًا 

للضحايا وطرق االحتيال عليهم)11(. 
يستخدم  ما  عادة  النصاب  أو  املحتال  فإن  ثم،  ومن 
من  يستطيع  التى  والكيفية  بالضحية  ومعرفته  ذكاءه 

من  وذلك  شباكه،  ىف  وإيقاعها  عليها  النصب  خالهلا 
خالل دراسته للضحايا ومعرفة خصائصهم ومداخلهم 
ويستخدمه  الذكاء  من  عاٍل  بقدٍر  يتمتع  فهو  املختلفة، 

بحيل خمتلفة لإليقاع بالضحايا.

أساليب مختلفة لـ»املستريح«

تطورت أساليب »املسرتيح« أو املحتال عرب العصور ىف 
تطور  من  الرغم  وعىل  الضحايا،  عىل  النصب  عمليات 
هناك سامت  أن  إال  االحتيالية،  والطرق  األساليب  هذه 
ىف  عليها  يعتمدون  النصابني  مجيع  بني  مشرتكة  عامة 
الفئات  من  الضحايا  عىل  واالحتيال  النصب  عمليات 
من  العديد  الدراسات  بعض  رصدت  إذ  املختلفة. 
األساليب التى يستخدمها »املسرتيح« أو املحتال لإليقاع 

بضحاياه، والتى من أمهها:

1- استخدام الكذب واخلداع إلهيام الضحايا: فالكذب 
هو جوهر الطرق االحتيالية، بل هو قوام عملية النصب 
الضحية  عىل  لالحتيال  أواًل  الكذب  من  فالبد  عمومًا، 

وإهيامهم بصدق ما يروج له املحتال.

كمحاولة  وذلك  خارجية:  بمظاهر  الكذب  تدعيم   -2
لبناء الثقة لدى الضحية، إذ أن وجود املظاهر اخلارجية 
بصحته،  االعتقاد  عىل  الغري  وحتمل  الكذب  تعزز  التى 
هو أمر رضورى لكى تكتمل لسلوك النصاب مقوماته. 
وإنام  جمردة،  ادعاءات  من  تتكون  ال  االحتيالية  فالطرق 
من أفعال معززة باحلجج املقنعة، وقد تكون هذه املظاهر 
له  مصاحبة  أو  الكذب  عىل  زمنها  ىف  سابقة  اخلارجية 
اخلارجية  للمظاهر  حاالت  وكلها  عنه،  متأخرة  أو 
يستخدمها من خالل االستعانة بشخص آخر، أو القيام 

بأفعال مادية.

الطرق  شأن  من  يكون  هبا:  واإليقاع  الضحية  إهيام   -3
االحتيالية إهيام الناس بوجود مرشوع كاذب، أو واقعة 
مزورة، أو إحداث األمل بحصول ربح ومهى، أو تسديد 
بوجود  إهيامهم  أو  االحتيال،  بطريق  أخذ  الذى  املبلغ 
وغريها  مزور،  خمالصة  سند  أو  صحيح،  غري  دين  سند 
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من الطرق التى رصدهتا احلاالت واجلرائم)12(. 

»املسرتحيني«  من  واالحتيال  النصب  حاالت  وتدلل 
أهنم  األمنية  األجهزة  قبل  من  عليهم  القبض  تم  الذين 
بظروف  ومعرفتهم  والدهاء  الذكاء  حيل  استخدموا 
من  يستطيعوا  التى  باملداخل  ودراستهم  الضحايا 
الرسيع  باملكسب  وإهيامهم  عليهم  االحتيال  خالهلا 
مثل  كذهبم  تؤكد  ومظاهر  وثائق  ذلك  ىف  واستخدموا 
احليل  نفس  يستخدمون  آخرين  بأشخاص  االستعانة 
نظري  أرباح  من  عليه  حتصلوا  بام  ادعاءاهتم  يؤكدون  أو 
رشكات  أو  حمالت  إلجيار  عقود  أو  أمواهلم،  استثامر 
لبث الثقة ىف الضحايا بأن املرشوع املزعوم قائم ومكانه 
موجود، هذا بجانب طمأنة الضحايا بدفع األرباح ذات 
شهر  بني  ما  ترتاوح  ملدة  منتظم  بشكل  املغري  العائد 
ثروة  الضحايا وجتميع  املزيد من  وحتى 6 أشهر جلذب 
النصاب  الطرفني-  كال  أن  واحلقيقة  األموال.  من  أكرب 
والضحية- مشرتكان ىف إمتام عملية النصب واالحتيال 
عىل أكمل وجه، وعرب عن ذلك مثل مرصى قديم يقول: 

»طاملا وجد الطامع فإن املحتال بخري«.

اخلصائص والسمات الشخصية للضحايا 

خصائص  هناك  أن  الدراسات  من  العديد  أوضحت 
خيتار  حيث  »املسرتيح«،  لضحايا  شخصية  وسامت 
املحتال الضحية املناسبة بشكل دقيق، والتى يتوافر فيها 
أو  عراقيل  وجود  عدم  أى  املناسبة  الفرصة  ثم  املنفعة 
خماطر حميطة بالضحية تصعب عليه حتقيق هدفه ثم يقوم 
الضحية هنا مسئولة  تردد. وتكون  بالنصب عليها دون 
أو  بإمهاهلا  وذلك  للمحتال،  املناسبة  الفرصة  توفري  عن 

عدم أخذها احليطة واحلذر ىف احلفاظ عىل ممتلكاهتا)13(.

وقد توصل الباحثون إىل العديد من العوامل التى تساهم 
للجريمة،  ضحية  األفراد  بعض  وقوع  فرص  زيادة  ىف 
جتعله  والتى  الفرد  شخصية  ىف  الكامنة  العوامل  فهناك 
انجذابًا  أكثر  جتعله  أو  نفسه  عن  الدفاع  عىل  قادر  غري 
العوامل  وهناك  عليه،  جمنيًا  يصبح  ألن  واستعدادًا 

األفراد  ببعض  املحيطة  البيئية  والظروف  االجتامعية 
ىف  األفراد  بعض  لوقوع  الفرصة  هتيئة  ىف  تساهم  والتى 

عمليات النصب واالحتيال. ومن هذه اخلصائص)14(:

هبا  يقصد  )الديموغرافية(:  الفردية  اخلصائص   -1
بدرجة  تؤثر  والتى  للضحية  الفردية  العوامل  جمموعة 
فهى  النصب،  الضحية يف عمليات  بأخرى ىف وقوع  أو 
اجلنس،  كالسن،  لإلنسان  العضوى  بالتكوين  تتعلق 
وقوعه  فرصة  هتيئة  شأهنا  من  والتى  الصحية،  احلالة 

ضحية لعملية النصب واالحتيال، وتتمثل يف:

أ- السن: يلعب السن دورًا رئيسيًا كأحد العوامل اهلامة 
التى جتعل بعض األشخاص أكثر عرضة ليكونوا ضحايا 
الكهولة،  وسن  الطفولة،  سن  ىف  ذلك  ويظهر  للجريمة 
تكوينه  ىف  تتمثل  صفات  من  يعرتيه  ما  بحكم  فالطفل 
التأثري  النفسى واجلسدى الضعيف وقلة خربته وسهولة 
عليه وعدم إدراكه لطبيعة ما يقع عليه من اعتداءات وعدم 
قدرته عىل الدفاع عن نفسه، كذلك هو احلال عند املراهقني 
الذين يتميزون باالندفاع والتهور وقلة اخلربة األمر الذى 
كذلك  أمواهلم،  عىل  والنصب  لالحتيال  عرضة  جيعلهم 
بوازا  يقول  وكام  شيبه،  ىف  بالوهن  يوصف  فهو  املسن 
ىف  ورغبته  ثرائه  ومدى  عزلته  بقدر  املسن  فإن  وبيتاتل 
بغرض  املزيفني  األطباء  ألحد  فريسة  يقع  قد  اإلصالح 
الشفاء فينصب عليه، كام تقع املرأة املسنة ضحية نصاب 

شاب يريد أن يتزوج هبا بغرض االستيالء عىل أمواهلا.

ب-اجلنس: أثبتت الدراسات أن ارتكاب املرأة للجرائم 
أن  أوضحت  كام  هلا،  الرجل  ارتكاب  من  بكثري  أقل 
مقارنة  واالحتيال  النصب  جلرائم  عرضة  أكثر  النساء 
الطبيعى  تكوينها  الختالف  ذلك  يرجع  وقد  بالرجال. 
اآلخر  مع  تتعامل  أهنا  كام  الرجل،  عن  والفسيولوجى 
للنصب.  عرضة  أكثر  جيعلها  الذى  واحلنان  بالعاطفة 
كام أثبت شيفر أن النساء املسنات يشكلن أكرب نسبة من 
الشيخوخة  ضعف  أن  حيث  املسنني،  الضحايا  جمموع 
يزيدها وهنًا، كام أهنا غالبًا تعانى ىف هذا العمر من الوحدة 

والعزلة التى يستغلها النصاب حتى حيتال عليها.
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احتاماًل  الفئات  أكثر  من  املريض  يعترب  ج-املرض: 
إدراك  قدرته عىل  لقلة  للجريمة، وذلك  للوقوع ضحية 
ما حييط به من خطر، وعدم قدرته عىل الدفاع عن نفسه 
وممتلكاته، ويندرج حتت هذا املفهوم األمراض اجلسدية 
وكذلك  والصمم،  والعمى،  والشلل،  العاهات،  مثل 
القهرى،  والوسواس  واالكتئاب،  العقلية  االضطرابات 
وكلها تضعف من قوة اإلدراك لديه، وال شك أن هؤالء 
الذين  أو  املحتملني«  »الضحايا  وصف  عليهم  يصدق 
لدهيم استعداد خاص للوقوع ضحايا لعدة جرائم منها 

النصب واالحتيال.

الظروف  جمموعة  وهى  االجتامعية:  اخلصائص   -2
ويكون  للفرد،  اخلارجى  بالوسط  التى حتيط  االجتامعية 
ضحايا  األفراد  وقوع  فرص  من  تزيد  أن  شأهنا  من 

لعمليات النصب واالحتيال، ومنها:

املهن  بعض  أن  الضحايا  علم  أبحاث  أكدت  املهنة:  أ- 
تلعب دورًا هامًا ىف منشأ احلدث اإلجرامى، سواء بطريقة 
مبارشة أو غري مبارشة، نظرًا لطبيعة بعض املهن وما تثريه 
البنوك  ورجال  فالصيارفة  للمجرم،  جذب  عوامل  من 
النصب  جريمة  ضحايا  للوقوع  عرضة  أكثر  يكونوا 
واالحتيال وذلك لالستيالء عىل ما بحوزهتم من أموال، 
كام أن التاجر الثرى كثريًا ما يقع ضحية ويظهر ذلك ىف 
نشاطات  يامرسون  الذين  خاصة  األعامل  رجال  مهنة 
غري مرشوعة رغبة ىف الربح الرسيع، فقد يقعون ضحايا 
لعمليات النصب التى يرتكبها حمرتفو النصب من خالل 
الدخول معهم ىف صفقات ومهية توهم الضحية بالربح 

الوفري والرسيع فيتم االحتيال عليهم.

ب- أسلوب احلياة: إن أسلوب حياة الفرد يلعب دورًا 
أثبتت  حيث  النصب،  لعمليات  ضحية  وقوعه  ىف  هامًا 
بعض الدراسات أن ضعف النسق القرابى بني األفراد ىف 
العالقات األرسية قد جيعلهم عرضة للنصب واالحتيال 
وانطواء  عزلة  ىف  يعيش  الذى  الفرد  أن  كام  عليهم، 
النصب،  ضحية  للوقوع  غريه  من  أكثر  معرض  هو 
مع  املعيشة  له  توفرها  التى  احلامية  يفقد  املنعزل  فالفرد 

مشبوهًا  الفرد  حياة  أسلوب  يكون  قد  كام  اآلخرين، 
ببعض السلوكيات املرتبطة بطريقة معيشته مثل السذاجة 
ممتلكاته  عىل  احلرص  عدم  أو  الرتكيز  عدم  أو  والبالهة 
االستهالك  أجل  من  التبذير  أو  واملفاخرة  التباهى  أو 
املظهرى الذى جيذب املحتال لالستحواذ عىل ما يملكه 
يفقد  الذى  والطمع  واجلشع  البخل  كذلك  الضحية، 
بصريته  فتعمى  األمور  بني  التمييز  عىل  القدرة  صاحبه 
عن املخاطر وتقل لديه احليطة واحلذر وكلها متثل عنارص 

جذب النصاب حتى حيتال عليه.

3- دور الضحية يف حدوث عمليات النصب واالحتيال: 
لذا  اإلجرامى،  الفعل  أركان  أحد  هى  الضحية  تعترب 
تلعبه  فإن اجلريمة ىف كثري من األحيان ال ختلو من دور 
ارتكاب  الضحية دورًا ىف  الضحية ىف حدوثها، وتلعب 
سلوك  فهم  عملية  تعترب  لذلك  عليها،  النصب  جريمة 
للمحتال  الفرصة  هتيئة  ىف  تلعبه  الذى  والدور  الضحية 
التدابري  اختاذ  عىل  األمنية  األجهزة  يساعد  مهاًم  عاماًل 
واحليلولة  اجلريمة  ملواجهة  املناسبة  الوقائية  والوسائل 

دون وقوعها.

اجلانى:  لدى  اجلريمة  فكرة  بث  ىف  الضحية  دور   -4
بترصفات  يقوم  قد  الضحية  أن  إىل  الدراسات  تشري 
فيقل  مستنكرة،  غري  مرتكبها  نظر  ىف  اجلريمة  جتعل 
تنشأ  ال  فكرة  وهى  اجلانى،  نفس  ىف  اجلريمة  من  املانع 
خارجية  ومؤثرات  إحياءات  نتيجة  هى  بل  فراغ  من 
بشخصية  يتعلق  ما  املؤثرات  هذه  أهم  ولعل  تتكاثف، 
الضحية وما تنطوى عليه من سامت جتعلها قابلة للوقوع 
ضحية للجريمة، كالضحية التى تتباهى بممتلكاهتا أمام 
اجلريمة  فكرة  ختلق  مبارشة  غري  بطريقة  فهى  اآلخرين، 

لدى النصاب حتى حيتال عليها.

تساعد  املناسبة:  الفرصة  توفري  ىف  الضحية  دور   -5
املالئمة  الفرصة  توفري  ىف  األحيان  من  كثري  ىف  الضحية 
وذلك  عليها،  واالحتيال  بالنصب  يقوم  حتى  للمحتال 
من خالل التقصري أو اإلمهال والالمباالة وعدم احلفاظ 
يتيح  مما  القرارات  أخد  ىف  الترسع  أو  املمتلكات  عىل 
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يف  للتفكري  إجرامى  استعداد  لديه  من  كل  أمام  الفرصة 
االستيالء عىل هذه املمتلكات. والنصاب خيتار ضحيته 
من خالل ضعفها واحتياجها لشىء ما، فعىل سبيل املثال 
فرصة  متثل  الرسيع  والثراء  للمكسب  الضحايا  حاجة 
أمواهلم،  ويسلب  عليهم  حيتال  حتى  للنصاب  مناسبة 
وقوع  ىف  هامًا  دورًا  يلعب  احلامية  مصدر  غياب  أن  كام 
عملية  يسهل  الذى  األمر  األفراد،  بعض  عيل  اجلريمة 
معظم  أن  الدراسات  من  العديد  برهنت  فقد  النصب، 
املكان  ىف  النصب  عمليات  ممارسة  يفضلون  النصابني 

الذى يفتقر إىل احلامية.
وهى  املسترتة:  اجلرائم  حدوث  ىف  الضحية  6-دور 
إىل  تصل  وال  عنها  اإلبالغ  يتم  ال  التى  اخلفية  اجلرائم 
الضحية  رغبة  عدم  منها  عديدة  ألسباب  نظرًا  الرشطة، 
اجلريمة  حلساسية  أو  واملحاكم،  الرشطة  أمام  املثول  ىف 
وتعلقها برشف العائلة، أو لعدم وجود وقت كاٍف لدى 
لو  حتى  بأنه  الضحية  قناعة  أو  القضية،  ملتابعة  الضحية 
ال  فإهنا  له  حدثت  التى  اجلريمة  عن  الرشطة  إبالغ  تم 
حقوقها  السرتجاع  والكفيلة  الالزمة  اإلجراءات  تتخذ 

والقبض عىل املجرم. 
7- السامت الشخصية للضحايا:

عدم  أو  الضحية  إمهال  يعترب  والالمباالة:  أ-اإلمهال 
األمنية  االحتياطات  بأخذ  املباالة  وعدم  االكرتاث 
من  األموال  أو  املمتلكات  عىل  احلفاظ  ىف  الرضورية 
قوة  لديه  تقل  حيث  النصاب،  وإغراء  جذب  أسباب 

املانع من ارتكاب عملية النصب.
ما  كثريًا  وجشعها  الضحية  طمع  واجلشع:  الطمع  ب- 
حيث  النصب،  عمليات  ممارسة  عىل  النصاب  يشجعان 
فتسلمه  الوفري،  بالربح  الضحية  بإهيام  النصاب  يقوم 
أو  عناء  دون  تكلفة  بأقل  الرسيع  الربح  ىف  طمعًا  ماهلا 

رشكات  أبرزها  ومن  كثرية  ذلك  عىل  والنامذج  مشقة، 
كثري  ىف  ظهروا  الذين  و»املسرتحيني«  األموال،  توظيف 

من املحافظات بطرق وحيل خمتلفة.
ج- البخل والتبذير: إن البخل جيذب نظر املحتال إىل ما 
والتباهى  التبذير  ىف  احلال  هو  كذلك  أموال،  من  يدخر 
االستهالك  أجل  من  واألموال  باملمتلكات  واملفاخرة 
املحتال  وتفكري  نظر  وجيذب  يغري  نحو  عىل  املظهرى، 

لالستحواذ عليها.
األميني  وقوع  أن  الدراسات  أثبتت  واجلهل:  د-األمية 
ضحايا لعمليات النصب واالحتيال يفوق أضعاف عدد 
للنصب  مناسبة  ضحايا  يشكلون  فاألميون  املتعلمني، 
وعدم  وسذاجتهم  جلهلهم  نظرًا  عليهم  واالحتيال 

إدراكهم لألمور)15(.
 ختاًما، يمكن القول إن ظاهرة »املسرتيح« ليست حديثة 
من  العديد  عرب  ظهرت  وإنام  املرصى،  املجتمع  عىل 
خمتلفة  خداعية  وحيل  بطرق  ولكن  والفرتات  العصور 
بكل  املرتبطة  واملستجدات  املتغريات  مع  بتوافقها  تتميز 
فرتة زمنية، فهى ظاهرة متغرية ومتجددة تعتمد عىل ذكاء 
تناسب  التى  احليلة  اختيار  ىف  واملحتال  النصاب  ودهاء 
أيضًا  تعتمد  كام  به،  األفراد  وخصائص  املحىل  املجتمع 
إتاحة  ىف  ودورهم  املختلفة  وخصائصهم  الضحايا  عىل 
واالحتيال  النصب  عمليات  الكتامل  املناسبة  الفرص 

عليهم وعىل أمواهلم.
أطياف  كافة  توعية  ملواصلة  ماسة  تبدو  احلاجة  فإن  لذا، 
وفئات املجتمع بتحرى الدقة إزاء هذا النمط من التعامالت 
املالية، وذلك من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة التقليدية 
بالتوازي  االجتامعى،  التواصل  شبكات  وعرب  واحلديثة 
مع اجلهود احلثيثة التي تبذهلا األجهزة األمنية والترشيعية 

لتجنب تكرار واستمرار هذه الظاهرة.
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