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، نبينا حممد وعلى آله وصحبه  ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني احلمد هلل رب العاملني   
 والتابعني ......وبعد ....

 
خرقا ملطلوبات الشـر  والقـوانني   تشكل  االشاعات املقترفة عرب وسائل التواصل االجتماعيفإن   

بأخالقيات حمددة وا جيب أن يتحل مرتادي وسائل التواصل االجتماعيوكما هو معلوم فإن ، واألنظمة 
 . وملا كانت  ولوج يف هذه الوسائلهدفة من الالغاية املستألخالقيات يعرقل ، وأن االحنراف عن هذه ا
 املستؤولية اجلنائيةكثرية ومتعددة ، فقد آثرت أن أتـقدم ببحث عنوانه " االشاعات عرب هذه الوسائل 

مقارنة بالقـانون املصـري والنظـام    ، دراسة فقهية  االشاعات عرب وسائل التواصل االجتماعيعن 
" ، والـذي   التطبيقات واإلشكاليات املنهجيةوسائل االتصال االجتماعي ملتؤمر " وذلك "  السعودي
، مع الشكر والتقدير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض  كلية اإلعالم واالتصال ،تقيمه 

 للقائمني على املتؤمر ، والدعاء للمتؤمر بالتوفيق .

املشكلة يف أن كثريا ممن يرتادون وسائل التواصل االجتمـاعي ال يـدركون جسـامة    مثل طبيعة    
جرمهم عما يقترفوه من اإلشاعات ، كما ال يعلمون مدى املستؤولية اجلنائية واملدنية  اليت قد تقع على 
عاتقهم جراء هذه االشاعات  ، ومن هنا برزت احلاجة إىل ضرورة معرفة حقيقة وأركـان جرةـة   

ة عرب وسائل التواصل االجتماعي  ، مث اجلواب على ستؤال رئيس ةثل مشكلة البحث ، وهو : اإلشاع
ما هي املستؤولية اجلنائية النامجةعن هذه االشاعات يف الفقه اإلسالمي والقـانون املصـري والنظـام    

 السعودي ؟

االشاعات املقترفة عرب وسائل التواصل عن  النامجةهي املستؤولية اجلنائية  مثة ستؤال رئيس وهو : ما   
؟ ، ويتفر  عن هذا الستؤال عـدة  املصري والنظام السعودي يف الفقه اإلسالمي والقانون  اإلجتماعي

 أسئلة فرعية وهي :
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 ؟اإلشاعات : ما حقيقة  1س  
 ؟ املصري والنظام السعودي يف الفقه اإلسالمي والقانون االشاعةئم اجر هم: ما أ 2س 
 ؟شاعات بسبب هذه االحتت املستؤولية اجلنائية : مىت يعد الشخص واقعا  3س 

 يهدف هذا البحث إىل :    
 . االشاعاتبيان حقيقة   - 1 
 املصري والنظام السعودي يف الفقه اإلسالمي والقانون االشاعة جرائم توضيح – 2
 . شاعات بسبب هذه االية اجلنائية حتت املستؤولبيان مىت يعد الشخص واقعا   - 3 

واالستقرائي عند احلاجة ستنباطي ، مع التعرض للمنهج اإلأساسا  لوصفينتهج هذا البحث املنهج اي
كما يتضمن النظر يف مصادر وأحكام الشريعة اإلسالمية وأراء الفقهاء يف املذاهب الفقهية  واملقتضى .

 .للوصول إىل أهداف البحث 
 

ث جملة البحو سن خمتار ،اف بنت حد / عف
صدار ، اإل 96بحوث العلمية واإلفتاء ، اململكة العربية السعودية ، العدد اإلسالمية ، الرئاسة العامة لل

أنه ةكن حتديـد مشـكلة   الباحثة قد ذكرت . و ( 1) هـ  1433مجادى الثاين  من ربيع األول : 
الدراسة يف مدى اآلثار السلبية لإلشاعة ضد والة األمر وما يترتب عليها من أخطار . مث حتدثت قـي  
الفصل األول عن اإلشاعة وأركاهنا وأنواعها ، ويف الفصل الثاين عن اإلشاعة وخطرها على والة األمر 

. 
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النتائج ، أمهها أن لفظ الشائعة غالبا ما يستعمل يف الـذم ....،   وقد توصلت الباحثة إىل مجلة من
وأن أول فتنة حصلت بعد الرسالة احملمدية بسبب اإلشاعات املغرضـة ، وأن الشـائعات لتلـ     

ة ويل األمر يف املنشط واملكره باختالف الدوافع واألسباب ، وأن من أصول أهل السنة واجلماعة طاع
 مث احلذر من القنوات الفضائية وبعض املنتديات يف االنترنت ... ال أن يتؤمر مبعصية ، إ
 
وقد توصلت الباحثة إىل مجلة من التوصيات منها : على اجلهات التنظمية املعنية العمل على تقـد      

ضا غرس ياألخبار الصحيحة واملستمرة للناس عن طريق وسائل اإلعالم املقرءة واملسموعة واملرئية ، وأ
دينية واخللقية واملثل العليا يف نفوس أفراد اجملتمع ، وتنمية الثقة بالنفس مبا يتؤدي إىل القضـاء  القيم ال

 على هذه الظواهر السيئة . 

د / منرية بنت سعيد أبو محامـة ،  
تمعية وسبل مواجهتها ، كلية العلـوم االنسـانية ،   حبث مقدم ملتؤمر اإلعالم واإلشاعة : املخاطر اجمل

وقد مت بلورت الباحثة مشكلة البحث  م . 2014هـ /  1436السعودية  لك خالد ، أهبا ،جامعة امل
يف ستؤال متؤداه : ما هي العقوبات الشرعية اليت قد يتعرض هلا مروجي اإلشاعات يف الفقه اإلسالمي ؟ 

ول عن تعري  اإلشاعات وحكمها الشرعي ، مث املبحث الثاين عن مث حتدثت الدراسة يف املبحث األ
أنوا  اإلشاعات وخطرها على اجملتمع ، مث املبحث الثالث عن عقوبة مروجي اإلشـاعات يف الفقـه   

اإلسالمي . 

ومثة نتائج ذكرهتا الباحثة منها أن الشريعة اإلسالمية جعلت اإلشاعات من اجلرائم املتؤمثـة ديانـة   
مة قضاء ، وأن ضع  الواز  الديين واستصغار الذنوب يف النفوس ساعد على انتشار اإلشاعات واجملر

وتروجيها ، وأن عدم الصدق والشفافية وإخفاء املعلومات الصحيحة عن أفراد اجملتمع ساعد على نشر 
 اإلشاعات وتلفيق األكاذيب اليت تضر بالوطن .

 
ت أمهها وجوب رد األمر يف كـل األخبـار إىل أهـل    كما خلصت الباحثة إىل مجلة من التوصيا   

االختصاص ، وكذلك جيب على أولياء األمور تربية األبناء على الصدق يف القول وجتنب كل ما هو 
 حمرم كالكذب والغيبة والنميمة وإتيان الظن أو إشاعة الفواحش وحنوها .
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دراسة تأصيلية 
د . حممد بن عبد العزيز بن صاحل احملمود ، حبث متطلب احلصول على الدكتوراة ، جامعة وتطبيقية 

م . وتتمثل طبيعة املشكلة وفـق تلـك    2014هـ /  1435ناي  العربية للعلوم األمنية ، الرياض 
جلنائية ملستخدمي وسائل التواصل االجتماعي احلديثة ؟ الدراسة يف ستؤال متؤداه : ما حدود املستؤولية ا

لباحث يف الفصل الثاين عن نطاق املسستؤولية اجلنائية حال اسـاءة اسـتخدام وسـائل    وقد حتدث ا
التواصل االجتماعي احلديثة ، ويف الفصل الثالث حتدث عن املستؤولية اجلنائية عن جتـاوز ضـوابط   

جـرائم  حتدث عـن   واصل االجتماعي احلديثة ، ويف الفصل الرابعاحلريات العامة املرتبطة بوسائل الت
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي احلديثة ، مث قدم يف الفصل اخلامسس دراسسة تطبيقية .

أن وسائل التواصل االجتماعي احلديثة اليوم هـي مبثابـة   : ما وصل إليه الباحث من نتائج  أهمو
فت باإلعالم اجلديد ، وتعامل من حيث املستؤولية اجلنائية معاملـة  وسائل إعالمية من نو  خاص عر

وسائل اإلعالم األخرى ، وأن األصل قيام املستؤولية اجلنائية يف حق معيد النشر يف وسائل التواصـل  
ويستثىن من ذلك ما قام الدليل على لل  القصد اجلنائي ، االجتماعي كونه متؤيدا وموافقا للمنشور 

 لديه .
 
ا أوصى الباحث بعدة توصيات أمهها : مراعاة أمهية مواكبة املستجدات يف اإلعالم اجلديد بسن كم   

األنظمة املالئمة ، وزيادة وسائل تثقي  العاملني يف جمال العدالة اجلنائية على التعامـل مـع جـرائم    
م مكافحة جـرائم  التواصل االجتماعي احلديثة ، وأيضا مراعاة إعادة النظر يف املادة السادسة من نظا
 املعلوماتية بشأن وضع عقوبة مناسبة تفرق بني املنتج واملعد املرسل وبني املخزن .

يقصد باملستؤولية اجلنائية : استحقاق مرتكب اجلرةة العقوبة املقررة هلـا .  
ي  جنائي ، فحقت عليه العقوبـة املقـررة   وتتعلق هذه املستؤولية بفاعل أخل مبا خوطب به من تكل

( 2حلماية هذا التكلي  " ، وتعترب األهلية اجلنائية شرط يف التكلي  . ) 
 

يعرف اإلمام املاوردي اجلرةة بأهنا " حمظورات شرعية زجر اهلل تعاىل عنـها  
إرادي غري مشرو  ، يصدر عن شـخص   بأهنا " سلوك وتعرف اجلرةة قانونا ( . 3حبد أو تعزير " ) 
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مسئول جنائيا ، يف غري حاالت اإلباحة ، عدوانا على مال أو مصلحة أو حق حممي جبزاء جنائي " ) 
4 . )
 
تعرف اإلشاعة بأهنا " تلك األقاويل واألخبار اليت يتناقلها كثري مـن النـاس جهـال أو بقصـد     و   

 ( 5) صحيحة أو غري صحيحة . "  اإلرجاف وإخافة اآلمنني بغض النظر عن كوهنا
 

تعرف وسائل التواصل االجتماعي بأهنا " تلك الوسائل التقنيـة   
احلديثة اليت يسستخدمها األشخاص فيما بينهم لتحقيق التواصل االجتماعي املشـا  عـرب شـبكة    

  ( 6) االنترنت كالفيسس بوك ، وتويتر .... " 
 
أنه قد كثرت هذه الوسائل ، حىت أنه أصبح من العسري حصرها على العـاملني يف هـذا   ويالحظ    

اجملال وبدأنا نسمع عن الفيس بوك ، وتويتر ، واالةيالت بأمسائها املختلفة ، وجوجل توك ، وفايرب ، 
 وماسنجر ، وإنسبيك ، وواتساب ، وبالتوك ، وياهو ماسنجر ، وبالك بريي ماسنجر ، واالنسـتغرام 

 إخل.....  وأكتفي بعرض نبذة موجزة ألهم وسائل التواصل االجتماعي اليت ذا  صيتها وهي : 
 

 :  لتواصل مع بعضهم البعضالسمات اليت تتيح ملستخدميه إمكانية ا أبرز منو 
 ، وهي مساحة يف املل  الشخصي تتيح لألصدقاء إرسال رسائل .wall لوحة احلائط  -
 ، وهي نكزة إفتراضية إلثارة اإلنتباه إىل بعضهم البعض كتنبيه . pokes النكزة  -
، وهي مكن املستخدم من حتميل األلبومات والصور من أجهـزهتم إىل   photosالصور   -

 املوقع 
 ، وهي مسة تتيح للمستخدم اإلبالغ عن مكانه وما يقوم به من عمل .Status احلالة  -
 ،   News feed التغذية اإلخبارية  -
 ، وهي مسة متعلقة بالتدوين . Facebook Notesتعليقات الفيس بوك  -
 ، وهي وسيلة تواصل بالرسائل السريعة .  Chatالشات  -
 

 YouTube    م  2005/  2/  14، وهو موقع تواصل اجتماعي وقد أسس يف
ال من تنزيلها ، وكـذلك  ، ةكن من خالله رفع التسجيالت املرئية جمانا ومشاهدهتا عرب البث احلي بد

 ةكن من خالل املوقع التعليق عليها .
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 Skype . وهو موقع يسمح باالتصال صوت وصورة عرب االنترنت  بشكل جماين ، 

 
 Viper  شركة فايرب ميديا ، وهو تطبيق يعمل على اهلوات  الذكيـة ، ومتعـدد   ، طورته

ا مثل اندرويد ، وبالك بريي ، وويندوز فون ، وسيمبان ، وسرييز املنصات اليت ةكنه العمل من خالهل
، وويندوز وماك ، ونوكيا ، ويتيح املكاملات اجملانية واملراسالت وارسال رسائل نصية أو صور أو  40

 فيديو . 
 

 Twitter   وهو يقدم خدمة التدوين املصغر ، ويسمح بأن يقوم مستخدموه بارسـال ،
    ( 7) حرف للتغريدة الواحدة .  140ا ال يزيد عن تغريدات مب

 
" كل سلوك سليب أو إجيايب يتم مبوجه االعتـداء    يقصد باجلرةة املعلوماتية 

( من نظام  1. وتنص املادة )  ( 8على الربامج أو املعلومات أو االستفادة منها بأية صورة كانت " ) 
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينمـا  علوماتية باململكة العربية السعودية على أنه " مكافحة جرائم امل

اجلرةـة   – 8...   املعاين املبينة أمامها ما مل يقتضي السياق خالف ذلك : –وردت يف هذا النظام 
الفة ألحكـام  ة باملخاملعلوماتية : أي فعل يرتكب متضمنا استخدام احلاسب اآليل أو الشبكة املعلوماتي

 هذا النظام ..... " .
 

 طبيعة املشكلة .  -      
 تساؤالت البحث .  -      
 اهلدف من البحث . -      
 منهج البحث  -      
 أهم املصطلحات . -      
 خطة البحث . -      

 املصري والنظام السعودي .يف القانون  ائم االشاعةجرأركان  املطلب األول :  
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 يف الفقه اإلسالمي . االشاعة جرةةأركان املطلب الثاين :   

.ونظاماقانونا االشاعات عرب وسائل التواصلاجلنائية عن  تؤوليةاملطلب األول : املس  
فقها  االشاعات عرب وسائل التواصل االجتماعيولية اجلنائية عن املطلب الثاين:املستؤ 

 النتائج . –أ     
 التوصيات . –ب    

، حبيث إذا اإلشاعات عرب وسائل التواصل االجتماعي  اجلرائم املبنية علىيف  مثة أركان جيب توافرها
. وتتمثل هذه األركان يف الركن ونظاميانتفى ركن من هذه األركان ال يصبح للجرةة وجود قانوين 

 ي ، والركن املعنوي ، وذلك على النحو التايل :الشرعي ، والركن املاد

لقد استقرت التقنينات اجلنائية احلديثة على مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات ، أو ما يسمى مبدأ "      
يعتربهـا   ال جرةة وال عقوبة إال بنص " ، ومفاد هذا املبدأ أن على املنظم أن حيدد مسبقا األفعال اليت

جرةة حال صدورها من اإلنسان ، فيحدد لكل جرةة أمنوذجها القانوين ، كما حيدد هلـا العقوبـة .   
والوسيلة املتخذة نظاما وقانونا لذلك هي القاعدة اجلنائية ، واليت يتضمن شق التكلي  هبا األمـر أو  

 (  .   9ي . ) النهي ، كما يأيت شق اجلزاء هبا حمددا للعقوبة أو التدبري االحتراز
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يف القـانون املصـري والنظـام    ة للركن الشرعي املمثلوويالحظ أنه قد جاءت النصوص اجملرمة    
، ومن أمثلتها مـا  وغريها  شاعات عرب وسائل التواصل اإلجتماعياإل ائمرظر جحت ليت، واالسعودي 
 يلي : 
 

 
ج ( مـن قـانون العقوبـات     80. فقد نصت املادة )   -1

املصري على أنه " يعاقب بالسجن كل من أذا  عمدا يف زمن احلرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات 
كاذبة أو مغرضة أو عمد إىل دعاية مثرية وكان من شأن ذلك إحلاق الضرر باالسـتعدات احلربيـة   

احلربية للقوات املسلحة أو إثارة الفز  بني الناس أو إضعاف اجللد يف للدفا  عن البالد أو بالعمليات 
 األزمة ......

 
 وتكون العقوبة السجن املشددد إذا ارتكبت اجلرةة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .

 
 وتكون العقوبة السجن املتؤبد إذا ارتكبت اجلرةة مع دولة معادية " .

د ( 80. حيث تنص املـادة )   
على أنه " يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن 

جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مصري أذا  يف اخلارج أخبـار أو   500جنيه وال جتاوز  100
وضا  الداخلية للبالد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقـة املاليـة   بيانات أو إشاعات كاذبة حول األ

 للدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه االضرار باملصاحل القومية للبالد 
 وتكون العقوبة السجن إذا وقعت اجلرةة يف زمن احلرب " .   
 
قانون العقوبات ب ( مكرر من 98نص املادة ) ، حيث ت  

املصري على أنه " يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنني وبغرامة ال تقل عن مخسني جنيها وال 
تتجاوز مخسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز حمررات أو مطبوعـات تتضـمن   

ذا كانت معدة للتوزيع أو إلطال  الغري عليهـا ،  إ 174ب و98تروجيا لشئ مما نص عليه يف املادتني 
وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية خمصصة ولو بصفة وقتية لطبـع أو  
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تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة مبذهب أو مجعية أو هيئة أو منظمـة ترمـي إىل   
 دتني املذكورتني " .غرض من األغراض املنصوص عليها يف املا

 
و ( من قانون العقوبات على أنه " 98، حيث  تنص املاة )  

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تتجاوز مخس سنوات أو بغرامة ال تقل عن مخسـمائة  
أو الكتابة أو بأية وسيلة أخـرى   جنيه وال تتجاوز أل  جنيه كل من استغل الدين يف الترويج بالقول

 . ألفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة ....."

( على أنه " كل من جهر بالصياح أو  102. تنص املادة )  
 الغناء إلثارة الفنت يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد على مائة جنيه " .

 
( مكرر على أنـه " يعاقـب    102. تنص املادة )  

باحلبس وبغرامة ال تقل عن مخسني جنيها وال تتجاوز مائيت جنيه كل من أذا  عمدا أخبارا أو بيانات 
حلـاق  أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب بني النـاس أو إ 

 الضرر باملصلحة العامة .
 

وتكون العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تتجاوز مخسمائة جنيه إذا وقعت اجلرةة زمن 
 احلرب .

 
ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف الفقرة األوىل كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحـرز     

ليه يف الفقرة املذكورة إذا كانـت معـدة للتوزيـع أو    حمررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص ع
إلطال  الغري عليها ، وكل من حاز أو أحرز بأية وسيلة من وسائل الطبع أو التسـجيل أو العالنيـة   

 خمصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر " 
 

  171.  تـــنص املـــادة )  
ى أنه " كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة أو بقول أو صياح جهر به علنا ( عل

أو بفعل أو إةاء صدرت منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور مشسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من 
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اقـب  طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العالنية يعد شـريكا يف فعلـها ويع  
 بالعقاب املقرر هلا إذا ترتب على هذا التحريض وقو  تلك اجلناية أو اجلنحة بالفعل .

 
أما إذا ترتب على التحريض جمرد الشرو  يف اجلرةة فيطبق القاضي األحكام القانونية يف العقـاب     

 على الشرو  .
 
وسائل امليكانيكية يف حمفل عام ويعترب القول أو الصياح علنا إذا حصل اجلهر به أو ترديده بإحدى ال  

أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل اجلهر به أو ترديده حبيث يستطيع مساعـه مـن   
 كان يف مثل ذلك الطريق أو املكان أو إذا أذيع بطريق االسلكي أو بأية طريقة أخرى .

 
أو يف مكان آخر مطروق أو إذا وقع ويكون الفعل أو اإلةاء علنا إذا وقع يف حمفل عام أو طريق عام   

 حبيث يستطيع رؤيته من كان يف مثل ذلك الطريق أو املكان .
 
وتعترب الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغريها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغـري     

ـ   ام أو أي مييز على عدد من الناس أو إذا عرضت حبيث يستطيع أن يراها من يكون يف الطريـق الع
 مكان مطروق أو إا بيعت أو عرضت للبيع يف أي مكان " .

 
( على أنه " يعد قاذفا كل من أسند لغريه بواسطة إحـدى   302تنص املادة )  8

من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة ألوجبت عقاب مـن أسـند إليـه     171الطرق املبينة باملادة 
 ا أو أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه ......" .بالعقوبات املقررة قانون

 

( من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية  3فقد نصت املادة )  
ال ، أو على أنه " يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مخسمائة أل  ري(  10) 

الدخول غـري   - 2باحدى هاتني العقوبتني ، كل شخص يرتكب أيا من اجلرائم املعلوماتية اآلتية : 
املشرو  لتهديد شخص أو إبتزازه ، حلمله على القيام بفعل أو اإلمتنا  عنه ، ولو كان القيام هبـذا  

 الفعل أو االمتنا  عنه مشروعا . " .
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( من نظام مكافحـة جـرائم    3. فقد نصت املادة )  

املعلوماتية على أنه " يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مخسمائة أل  ريال ، 
املسـاس   – 4أو باحدى هاتني العقوبتني ، كل شخص يرتكب أيا من اجلرائم املعلوماتية اآلتيـة :  

 – 5إساءة استخدام اهلوات  النقالة املزودة بالكامريا ، أو ما يف حكمها .   باحلياة اخلاصة عن طريق
 التشهري باآلخرين ، وإحلاق الضرر هبم ، عرب وسائل تقنيات املعلومات املختلفة ."

( من نظام مكافحـة   9فقد نصت املادة ) 
على أنه " يعاقب كل من حرض غريه ، أو ساعده ، أو اتفق معه على ارتكاب أي جرائم املعلوماتية 

من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام ، إذا وقعت اجلرةة بناء على هذا التحريض ، أو املساعدة ، 
األعلى أو االتفاق ، مبا ال يتجاوز احلد األعلى للعقوبة املقررة هلا ، ويعاقب مبا ال يتجاوز نص  احلد 

للعقوبة املقررة إذا مل تقع اجلرةة األصلية . 
 

 

يعرف الركن املادي للجرةة بأنه " سلوك إرادي تترتب عليه نتيجة إجراميـة تربطهـا بالسـلوك       
يما يلي اإلجرامي رابطة سببية مادية " ، وبناء على ما سبق ، فإن عناصر الركن املادي للجرةة تتمثل ف

 : 
 

وةثل السلوك اإلجرامي مادة اجلرةة ، كما أنه أداة خمالفة أمـر القاعـدة   
اجلنائية وهنيها ، ويستوي يف ذلك أن يكون السلوك إجيابيا ، وهو ما كان حركة أو أكثر مادية جبانب 

والذي يتمثل يف اإلحجام وعدم إرادة تنصرف إىل هذه احلركة ، كما يستوي أن يكون السلوك سلبيا 
العمل ، ومبنيا على عنصرين مها إحجام إرادي ، أي عدم حركة ، وأيضا عدم تنفيذ التـزام قـانوين   

حتميه قاعدة جنائية . 
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وهي عبارة عما حيدثه السلوك اإلجرامي من تغري يطرأ على العامل اخلارجي 
جرةة ، مع مراعاة أن هذا التغري قد يطرأ على العامل احلسي كالقتل ، وقد وينصب على احملل املادي لل

.يطرأ على العلم املعنوي كإفشاء السر ، إذ يترتب عليه نقل مضمون السر إىل ذهن الغري 
 

. وهي رباط يربط بني قطبني ، أحدمها السلوك اإلجرامي الذي ةثل دور السبب 
( ، مبعىن أنه لوال السلوك  11جة اإلجرامية ومثل دور األثر املترتب على هذا السبب . ) ، واآلخر النتي

 اجملرم واحملظور ملا وقعت اإلصابة .
 

 

ويتحقق الركن املادي يف جرةة إذاعة أخبار كاذبة بإحدى صـورتني : األوىل :  إذاعـة األخبـار      
ذبة ، والذي يعين جعل البيانات واالشاعات الكاذبة معلومة لعدد غرب حمـدود مـن   واإلشاعات الكا

ق هلا االنتشار بني الناس . الثانية : الدعاية املثرية ، ويقصد هبـا  ثها مبا حيقالناس ، وتداول روايتها أو ب
وسهم مما وجود محلة منظمة إلثارة الشعور بالضيق واخلوف بني الناس حىت يدب الوهن واليأس يف نف

 يسهل مهمة العدو .
 

ويشترط لقيام الركن املادي أن تكون تلك األفعال من اخلطورة حبيث تـتؤدي إىل إحلـاق الضـرر    
 باإلستعدادات احلربية للبالد . 

 
وأما النتيجة االجرامية الالزم حدوثها من أجل وقو  تلك اجلرةة فتتمثل يف ضرورة أن يتؤدي السلوك 

أكثر من إحلاق الضرر باإلستعداد احلريب أو إثارة الفز  بني الناس ، إضـعاف   االجرامي إىل نتيجة أو
   (  12) اجللد يف الشعب 

الركن املادي هلـذه اجلرةـة   فإن ويف جرةة حيازة أو إحراز حمررات أو مطبوعات مروجة للفنت 
لشئ مما نص عليه يف يتحقق بوجود حيازة منشورات أو آلة ما لطبعها أو تسجيلها أو إذاعتها مروجة 

من قانون العقوبات من تغيري مبادئ الدستور األساسية وتسويد طبقة إجتماعية  174ب ،  98املادة 
على غريها إخل ......شريطة أن يكون ملحوظا فيها استعمال القوة وغريها من الوسائل الغري مشروعة 

 . 



 13 

 
املادي هلذه اجلرةة يتمثل يف اسـتغالل الـدين   ويف جرةة استغالل الدين إلثارة الفتنة ، فإن الركن    

  (  13) بالقول أو الكتابة أو غري ذلك إلثارة الفتنة 
 
يتمثل الركن املادي هلذه اجلرةة يف اسناد واقعة معينة شـائنة للمجـين عليـه ،     ويف جرةة القذف  

مـن قـانون    171دة باالضافة إىل ركن العالنية الذي يتحقق باحدى الطرق املنصوص عليها يف املا
العقوبات ، واليت يتضح منها أن طرق العالنية قد وردت على سبيل املثال ، فقد ذكرت طرقا للعالنية 
كالقول والفعل والكتابة والرسوم والصور والرموز ، مث أردفت بقوهلا " أو بأي وسيلة أخـرى مـن   

  (  14) وسائل العالنية " 
 
شاعات يكثر وقوعهـا عـرب وسـائل    ضمنه من إذاعة بيانات وإقة مبا تتأن اجلرائم الساب    

التواصل االجتماعي ، وأن هذه الوسائل من " فيس بوك " ، و" تويتر "   يتحقق هبا ركن العالنيـة  
املطلوب يف بعض هذه اجلرائم ، ذلك أن العالنية ليست قاصرة على وسيلة بذاهتا ، بل تتحقق بكل ما 

وقد قضي بأن " .....وسائل العالنية الواردة باملادة سالفة الذكر مل ترد على من شأنه حتقيق العالنية . 
سبيل التعيني واحلصر بل جاءت من قبيل البيان والتمثيل . وهذا يقتضي أن يعهد إىل القاضي تقـدير  

  (  15) توافرها على هدي األمثال اليت ضرهبا القانون ....." 
 
من قانون العقوبات على سبيل البيان ال  171وردت يف املادة  كما قضي بأنه " أن طرق العالنية ق  

على سبيل احلصر فإذا أثبت احلكم على املتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شـهود يف جمـالس   
خمتلفة بقصد التشهري باجملين عليه ومت له ما أراد من إستفاضة اخلرب وزيوعه فإنه يكون قد استظهر ركن 

  (  16) عرفة به يف القانون ، وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد " العالنية كما هي م
 

 

الدخول غري املشرو  لتهديد شخص أو  هتديد األشخاص وابتزازهم يف يتمثل الركن املادي جلرةة   
 هبذا الفعل أو االمتنا  عنه مشروعاإبتزازه ، حلمله على القيام بفعل أو اإلمتنا  عنه ، ولو كان القيام 

. 
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ادي يف جرةة املساس باحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام اهلوات  النقالة يتمثل الركن املو    
املزودة بالكامريا ، أو ما يف حكمها . ويف جرةة التشهري باآلخرين يوجد الركن املادي بكل ما يتؤدي 

 تقنيات املعلومات املختلفة .إىل إحلاق الضرر هبم ، عرب وسائل 
 
ملعلوماتية والشائعات يتحقق بكل ما يعد كما أن الركن املادي يف جرةة التحريض على جرائم ا   
ظام اجلرائم املنصوص عليها يف نق معه على ارتكاب أي من ا، أو اتفله ساعده م، أو  للغري اضيرحت

 . ء على هذا التحريض ، أو املساعدة ، أو االتفاق، إذا وقعت اجلرةة بناممكافحة جرائم املعلوماتية 

أن اجلرائم السابقة وما تتضمنه من إشاعات عند وقوعها عرب وسائل التواصل االجتماعي ،    
( مـن   1ينطبق عليها نظام مكافحة جرائم املعلوماتية وما يتضمنه من عقوبات استدالال بنص املادة ) 

يف هـذا   يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردتالنظام سال  الذكر ، واليت تنص على أنه "  
الشبكة املعلوماتية : ارتباط بني  – 3 املعاين املبينة أمامها ما مل يقتضي السياق خالف ذلك : –النظام 

أكثر من حاسب آيل أو نظام معلومايت للحصول على البيانات وتبادهلا ، مثـل الشـبكات اخلاصـة    
 والعامة والشبكة العاملية ) اإلنترنت ( .

أو األوامر ، أو الرسائل ، أو األصوات ، أو الصور اليت تعد ، أو الـيت   البيانات : املعلومات ، – 4
سبق إعدادها ، الستخدامها يف احلاسب اآليل ، وكل ما ةكن لزينه ومعاجلته ، ونقلـه ، وإنشـاؤه   

 بواسطة احلاسب اآليل ، كاألرقام واحلروف والرموز وغريها .
منقول سلكي أو السلكييحتوي على نظام معاجلة  احلاسب اآليل : أي جهاز إلكتروين ثابت أو – 6

البيانات ، أو لزينها ، أو إرساهلا ، أو استقباهلا ، أو تصفحها ، يتؤدي وظائ  حمددة حبسب الربامج 
 ، واألوامر املعطاة له . 

اجلرةة املعلوماتية : أي فعل يرتكب متضمنا استخدام احلاسـب اآليل أو الشـبكة املعلوماتيـة     – 8
 الفة ألحكام هذا النظام .باملخ
 "  املوقع اإللكتروين : مكان إتاحة البيانات على الشبكة املعلوماتية من خالل عنوان حمدد . – 9
 
ومن خالل النص السابق يتضح اجلرائم املبنية على االشاعات عرب وسائل التواصل احلديثة غالبا مـا   

 ال من حاسب آيل ، أو شبكة انترنت إخل ....يستخدم فيها واحد أو أكثر مما تقدم ، فال خيلو احل
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تتعدد مسميات الركن املعنوي للجرةة ، حيث يطلق عليه الركن األديب ، واخلطيئة ، واإلذناب ،     
"  والعصيان ، واإلرادة اخلاطئة ، واخلطأ مبعناه الواسع . ويعرفه الفقيه االيطايل  " انتـوليزي " بأنـه  

موق  إرادي خيال  واجبا ، ويعترب سببا منشئا للواقعة املادية الالزمة لوجود اجلرةة " ، وتتعدد صوره 
 ( 17إىل عمد ، ومتجاوز اخلطأ ، وخطأ . ) 

 

ائم العمدية الـيت  ، فإهنا تعد من اجلر االشاعات عرب وسائل التواصل االجتماعيوفيما يتعلق جبرةة    
يأخذ ركنها املعنوي صورة القصد ، وقد استقر الفقه والقضاء املصري على أن القصد املشترط حبسب 

املخالفة . مع مالحظة أن  املصري أكثر من تعمد األصل هو القصد اجلنائي العام ، فلم يشترط القانون
م اجلاين بأن من شأن فعلـه إحـداث   القصد اجلنائي يقوم على عنصرين ، أحدمها : العلم ، ويعين عل

إصابة ما داخل امللعب . والثاين : اإلرادة ، وهي أن تتجه إرادته إىل ما أحاط به بأن يقصد فعله . وال 
حاجة للقصد اخلاص ، وهو نية اإلضرار ، ألن القانون جرم السلوك جمردا دون نظر إىل آثاره . كما 

 ( 18أنه ال عربة بالبواعث ) 
 
االشاعات ، فمثال جرةة اذاعة األخبار الكاذبـة  لدى الفاعل يف جرائم  ركن املعنويافر الوجيب تو   

واملثرية من اجلرائم العمدية اليت تتطلب توافر القصد اجلنائي لدى اجلاين بأن يعلم بأن ما يثرية إشـاعات  
من عزةتهم .كما أن كاذبة ويريد ذلك ، فضال عن ضرورة علمه بأن ما يفعله قد يثري فز  الناس ويقلل 

جرةة حيازة أو احراز حمررات مروجة للفنت يتمثل ركنها املعنوي يف القصد اجلنائي مـع ضـرورة أن   
يتوافر لدى اجلاين وعي باحلظر فيما يتعلق بالشئ حمل احليازة . ويف جرةة استغالل الدين بقصد إثـارة  

   (  19) م واالرادة أي إرادة إثارة الفتنة . يتطلب الركن املعنوي فيها القصد اجلنائي مثمثال يف العل
 

فيجب وفقا للنظام السعودي أن يتوافر الركن املعنوي يف جرائم اإلشاعات عرب وسـائل التواصـل     
 اجلرةة االجتماعي ، وذلك من خالل توافر العلم واالرادة ، فالعمدية مطلوبة لتوافر الركن املعنوي يف
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من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي حيث نصت املادة األوىل ، ودليلنا على ذلك ما جاء يف 
املعاين املبينة أمامهـا مـا مل    –يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت يف هذا النظام  على أنه "

بطريقـة متعمـدة إىل   الدخول غري املشرو  : دخول شـخص   -7  يقتضي السياق خالف ذلك :
حاسب آيل ، أو موقع إلكتروين أو نظام معلومايت ، أو شبكة حاسبات آلية غـري مصـرح لـذلك    
الشخص بالدخول إليها . " . فقوله " بطريقة متعمدة " هو ما يتؤكد ضرورة أن يأخذ الركن املعنوي 

 صفة العمدية .
 
 
 

أن تتوافر أركاهنا ، واليت يعين لل  أحدها عدم وجود اجلرةة االشاعة شرعا لوجود جرةة يلزم    
وتتمثل هذه األركان يف الركن الشرعي ، والركن املادي ، والركن املعنوي ، وبيان ذلك كما يلي :

فعل خيال  أوامر الشر  ونواهيه . والـركن الشـرعي   إن اجلرةة بطبيعتها فعل غري مشرو  ، أي 
للجرةة هو جوهر هذه الصفة غري املشروعة ، فهو تكيي  للفعل يف تقدير الشار  . ويعتـرب الـنص   
اآلمر أو الناهي يف الشريعة هو مصدر الركن الشرعي ، ألنه مصدر الصفة غري املشروعة للفعل ، مع 

وافر الركن الشرعي للجرةة ، بل يلزم أيضا أال يكـون الفعـل   مالحظة أنه ال يكفي ما سبق حىت  يت
خاضعا لقاعدة اإلباحة يف الشريعة اإلسالمية ، ومن مث يقوم الركن الشـرعي للجرةـة يف الشـريعة    

 اإلسالمية على عنصرين ، ومها : 
 

إذ ‘ أمر أو هني فال يكون الفعل غري مشرو  يف اإلسالم إال مبخالفة  
عمال مببدأ " ال حكم ألفعال العقالء قبل ورود النص "  ، وعمال ‘ بغري ذلك يبقى الفعل على اإلباحة 

وهذه القواعد نصت . ، وقاعدة األصل براءة الذمة  ( 20بقاعدة " .األصل يف األشياء اإلباحة...."  ) 
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"األصل براءة الذمة ، أي القاعدة فيما أصل عليها كتب قواعد الفقه اإلسالمي ، ففي األقمار املضيئة 
، أي قعده األئمة من العلماء رضي اهلل عنهم براءة الذمة .....،  األصل يف األشياء اإلباحة حىت يدل 

 .   ( 21الدليل على التحر  " ) 
 
 لية :، ويتضح ذلك من خالل األدلة التااالشاعات جيد أهنا حتظر  ر يف أوامر ونواهي الشر  والناظ   
 
يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما قوله تعاىل"  –1

 ( 22) فعلتم نادمني  " 
 
وال تق  ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفتؤاد كل أولئـك كـان عنـه    قوله تعاىل "  – 2

مل تر ومسعت ومل تسمع ، فإن اهلل تعاىل سائلك عن قال قتادة : ال تقل رأيت و ( 23) مستؤوال      " 
 ( 24) ذلك كله . وباجلمله فإن اهلل هنى عن القول بال علم ، بل بالظن الذي هو التوهم واخليال 

 
ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكـم لكـل   إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم قوله تعاىل "  - 3

توىل كربه منهم له عذاب أليم . لوال إذ مسعتموه ظن املتؤمنون امرئ منهم ما اكتسب من اإلمث والذي 
واملتؤمنات بأنفسهم خريا وقالوا هذا إفك مبني . لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا مل يأتوا بالشهداء 
فأوالئك عند اهلل هم الكاذبون . ولوال فضل اهلل عليكم ورمحته يف الدنيا واآلخرة ملسكم يف ما أفضتم 

اب عظيم . إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينا وهـو  فيه عذ
عند اهلل عظيم . يعظكم اهلل أن تعودوا ملثله أبدا إن كنتم متؤمنني . ويبني اهلل لكم اآليات واهلل علـيم  

اعة ، وكان على ثنتان بل مج ا، فهتؤالء أهل الشائعة مجاعة منكم ، ما هو واحد وال ( 25) حكيم . " 
رأسهم عبد اهلل بن أيب بن سلول رأس النفاق ، فإنه كان جيمعه ويستوشيه حىت دخل يف أذهان بعض 

 26) فتكلموا به ، ولذا كان من توىل كربه ، أي كان جيمعه ويذيعه ويشيعه له عذاب أليم . املسلمني 
) 
 
منوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخـرة  قوله تعاىل " إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين ءا -4

 ( 27) واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون " 
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إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها فينزل يف النار أبعد مـا بـني   قوله صلى اهلل عليه وسلم "  – 5
سـني  املشرق واملغرب " ، فقد اعترب من الكبائر ما ذكره ابن حجر اهليتمي يف الكبرية الثامنـة واخلم 

مبسمى : الكلمة اليت تعظم مفسدهتا وينتشر ضررها مما يسخط اهلل تعاىل وال يلقي هلا صاحبها بـاال .  
فيقول " ومنه كلمة تضمنت مذمة سنة أو إقامة بدعة أو إبطال حق أو حتقيق باطل أو سـفك دم أو  

ق زوجـة أو  استحالل فرج أو مال أو هتك عرض أو قطع رحم أو وقو  غدرة بني املسلمني أو فرا
. وال ةكن إغفال أن الشائعات عرب وسائل التواصل االجتماعي تشتمل على كـل   ( 28) حنو لك " 

 صور املفاسد السابقة 
 

فقد يكون الفعل غري مشرو  وفق أمر أو هني ، بيـد أن   
بالقتل ، فالقتل يف حد ذاتـه فعـل   الشخص قد توافر له سبب من أسباب اإلباحة كحق دفع الصائل 

منهي عنه وحرام ، لكن الشر  أباح للشخص أن يدفع الصائل ولو بالقتل ، ومن مث ينتفـي الـركن   
  ( 29) الشرعي للجرةة .

 

ك يعرف الركن املادي للجرةة بأنه " سلوك إرادي تترتب عليه نتيجة إجرامية تربطهـا بالسـلو  
ن تـوافر  ، فال بد م االشاعةركن املادي جلرةة . وحىت يتوافر ال(  30اإلجرامي رابطة سببية مادية " ) 

 (   31ويقوم الركن املادي للجرةة يف اإلسالم على ثالثة عناصر ، وهي : ) عناصره املعروفة شرعا . 
 

حيث النشاط أو السـلوك   . لقد قسم فقهاء الشريعة اإلسالمية اجلرائم من 
إىل جرائم اجيابية ، وهي اليت تتكون من إتيان فعل منهي عنه ، وإىل جرائم سلبية ، وهي اليت تتكـون  

 من االمتنا  عن إتيان فعل مأمور به . 
 

وهي ما حيدثه السلوك من تغيري يطرأ على العامل اخلارجي ، وينصب علـى  .  
لجرةة . وهو قد يطرأ على العامل احلسي كالقتل الذي يزهق روح إنسان حـي ، وقـد   احملل املادي ل

يطرأ على العامل املعنوي كإفشاء السر للغري الذي يترتب عليه نقل مضمون السر إىل الغري ، وكـذلك  
 القذف الذي يترتب عليه احلط من املكانة .
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 هو علة النتيجة اإلجرامية اليت حتققت . فاجلاين يعد مستؤال طاملا كان فعله  3
 

إن اجلرةة يف مدلوهلا ليست كيانا سلوكا وكيانا ماديا فقط ، بل هي جبانب ذلك كيـان نفسـي      
تدور عناصره يف نفسية اجلاين ، وهو ما يعرب عنه بالركن املعنوي . واألصل أنه ال جرةة بغري الـركن  

، فهذا الركن هو ضمان العدالة . ، ويالحظ أن عالقة الركن املعنـوي بـالركن الشـرعي     املعنوي
واضحة وجلية ، إذ ال وجود للركن املعنوي ما مل يوجد الـركن الشـرعي ابتـداء ، ألن اإلرادة ال    
توص  بكوهنا إجرامية إال إذا أسبغ الشر  وص  عدم املشروعية على السلوك والفعل املادي الـذي  

 ( . 32ت اإلرادة إليه . ) اجته
 
فال مسـتؤولية جنائيـة يف   ومن مث ويسمى الركن املعنوي يف الشريعة اإلسالمية بركن العصيان ،     

اإلسالم بدون عصيان ، وقد قسم الفقهاء ركن العصيان أو الركن املعنوي إىل عمد ، وشبه عمـد ،  
المي فكرة املستؤولية املوضوعية لعـدم  وخطأ ، وما جرى جمرى اخلطأ ، ويستبعد الفقه اجلنائي اإلس

. ويقوم الركن املعنوي للجرةة يف اإلسالم على عنصرين أساسـيني ،  (  33قيامها على العصيان . ) 
 ( 34ومها : ) 

 
وتصبح اإلرادة معتربة شرعا عندما توص  بتوافر شـرطني  

ختيار ، ومن مث تصبح هذه اإلرادة صاحلة ألن يعتد هبـا يف األحكـام   أساسيني ، ومها التمييز ، واال
.الشرعية ، وأن يترتب عليها أثرها ، فيتحقق الركن املعنوي وتقع املستؤولية اجلنائية 

ومتؤدى ذلك وجوب كون اإلرادة إجرامية ، مبعـىن أن  
يهها من قبل املكل  إىل ذلك الفعل إذ أن اإلرادة عنـدما تتوجـه إىل   توص  بكوهنا منهي عن توج

املنهي عنه ، تصبح مثله منهي عنها ، مما يصفها ويسبغا بكوهنا إجرامية . 
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يقصد باملستؤولية اجلنائية : استحقاق مرتكب اجلرةة العقوبة املقررة هلا . وتتعلق هـذه املسـتؤولية      
بفاعل أخل مبا خوطب به من تكلي  جنائي ، فحقت عليه العقوبة املقررة حلماية هذا التكليـ  " ،  

املستؤولية اجلنائية على عنصرين أساسيني ، ومها : ) وتعترب األهلية اجلنائية شرط يف التكلي  ، وتقوم 
35 ) 
 

ويستخدم اإلدراك للداللة على عقل اإلنسان نفسه ، مبعىن القدرة علـى  
فهم ماهية األفعال وتقدير نتائجها من الناحية االجتماعية العادية ، وليس من نظر القانون اجلنائي ، إذ 

هله القانون اجلنائي . ال يعذر الشخص جب
 

.  وهي قدرة املكل  على توجيه إرادته املستقلة حنو االختيار بني بواعث  
 اإلقدام على ارتكاب اجلرةة وبواعث اإلحجام عن ارتكاهبا .

 
تواصل االشاعات عرب وسائل الة عن ، فإن الشخص يعد مسئوال مستؤولية جنائي    

، مىت أخل مبا خوطب به من تكلي  جنائي يلزمه بعدم االصابة ، وتوافر يف حقه عنصري االجتماعي 
 املستؤولية  اجلنائية ، ومها القدرة على اإلدراك ، والقدرة على االختيار .

ل بأن املستؤولية ليست ركنا يف اجلرةة ، إذ ال تنشأ إال بعد توافر أركان اجلرةة ، ومن مث ةكن القو   
فهي أثر الجتما  أركان اجلرةة وليست أحدها ، ويقصد باملستؤولية اجلنائية يف اإلسالم  " العقوبـة  

يف اإلسـالم علـى    ( ، وتقوم املستؤولية اجلنائيـة  36اليت ينزهلا الشار  مبن حيمل تبعة اجلرةة " ، ) 
 عنصرين أساسيني ، ومها التمييز ، واالختيار ، كما يلي : 
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ذلك بقوله صلى فيشترط لتحمل املستؤولية اجلنائية أن يكون الشخص مميزا ، ويستدل ل -1

يكرب ، وعن اجملنون  عن النائم حىت يستيقظ ، وعن الصغري حىتاهلل عليه وسلم " رفع القلم عن ثالث 
حىت يعقل " ) 37 ( ، فاحلديث يدل على أن اجلرةة ال حيمل تبعاهتا وال يسأل عنها غري املميز ، ومما 

، وهذا بدوره  يتؤكد ذلك أن الثالثة الذين رفع عنهم القلم وفق احلديث جيمعهم رابط انعدام التمييز
كران خاصة من كان ا السيستنبط منه أن علة انعدام املستؤولية اجلنائية هو انتفاء التمييز ، ويقاس عليه

بغري اختياره عند من يرى ذلك . ) 38 (                                                                
       
                                                                     

ية األداء يتعلق بقدرتني ، أحدمها قـدرة  ومن املعلوم أن العقل هو مناط التكلي  ، وأن التمتع بأهل     
فهم اخلطاب وذلك بالعقل ، والثانية قدرة العمل باخلطاب وهذا يكون بالبدن ، كما أن التمتع بأهلية 
األداء الكاملة دون القاصرة هو عبارة عن بلوغ القدرتني " العقل ، البدن " أوىل درجات الكمال . ) 

39 ) 
 

ل التبعة واملستؤولية اجلنائية يف اإلسالم كون الشخص مميـزا ، فقـد   فال يكفي لتحم 
يكون الشخص مميزا ،  ويدرك أن السلوك منهي عنه وحمرم ، بيد أنه مكره ال يستطيع تفادي الوقو  
فيه ، ومن مث كانت حرية االختيار شرطا آخر للوقو  حتت طائلة املستؤولية اجلنائية ، ويستدل لذلك 

إن وقوله صلى اهلل عليه وسـلم "   ( ، 41اىل " وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال " ) بقوله تع
 ( 42) رواه ابن ماجة عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " اهلل وضع 

االشاعات عرب وسائل التواصل ية عن يعد مسئوال مستؤولية جنائ شخصل، فإن ا 
وتـوافر يف حقـه    شاعات ،عي يلزمه بعدم اإلمبا خوطب به من تكلي  شر ، مىت أخل االجتماعي

 عنصري املستؤولية  اجلنائية ، ومها التمييز ، والقدرة على االختيار .

 أخبار متداولة مل يتم التثبت من صحتها .االشاعات تتمثل يف كوهنا أن حقيقة  - 1
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م قد كفال بقدر كبري األحكااملصري والنظام السعودي لك القانون أن الشريعة اإلسالمية ، وكذ - 2
  .االشاعات عرب وسائل التواصل االجتماعي  اليت جترم وحتظر 

 
إال بتوافر أركاهنا  املصري والنظام السعودي ال تقوم يف الشريعة والقانون االشاعةأن جرائم  – 3

 ركن املعنوي . الثالث متمثلة يف الركن الشرعي والركن املادي وال
 
، مىت  االشاعات عرب وسائل التواصل االجتماعيمستؤولية جنائية عن الشخص يعد مسئوال  أن - 4

وتوافر يف حقه عنصري املستؤولية   شاعة ،ن تكلي  شرعي يلزمه بعدم اإلأخل مبا خوطب به م
 اجلنائية ، ومها التمييز ، والقدرة على االختيار .

 

ترويج وتـداول  امة ملنع أشد صروعقوبات إجراءات تدابري وة أن تتخذ القوانني واألنظمة ضرور - 1
 .االشاعات عرب وسائل التواصل االجتماعي 

 
 .تواصل االجتماعي سات اليت تقوم على أمر الاحلاجة إىل وجود رقابة خاصة على املتؤس - 2
 
اين حال اخلطأ والوقو  يف اجلرةة ، مع ضرورة إصدار نظام خاص مقنن بغية حماسبة ومعاقبة اجل - 3

 .جرةة وال عقوبة إال بنص "  ضرورة وجود عقوبات حمددة عمال بقاعدة " ال
 
الـيت  االشاعات ة مبنازعات وجرائم ببيان اجلهات املختصواالعالمية القانونية الشرعية والتوعية  – 4
 . عرب وسائل التواصل االجتماعيتقع 

 .جرةة االشاعة ا من أجل تقليل ت الصلة بتوصيات املتؤمر للعمل على تفعيلهخماطبة اجلهات ذا – 5

 
 

 .م 1987، كتاب املنتقى من السنن ، دار القلم ، بريوت ، الطبعة األوىل    
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م  1980هـ /  4001، الزواجر عن اقتراف الكبائر ، دار الشعب ، مصر  
. 

، جرائم اإلرهاب خارجيا وداخليا يف ضوء الفقه والقضاء ، املركز القومي  
 .م  2009لالصدارات القانونية ، الطبعة األوىل 
، جرةة إفشاء املوظ  العام أسرار وظيفته وأثرها على وضعه التأدييب  

 ات النيابة اإلدارية ، مصر . ، مركز معلوم
، مقومات املواطنة الصاحلة ، نص حماضرة ألقاهـا يف   

ــامع ــاض   جـــ ــداهلل بالريـــ ــن عبـــ ــي بـــ ــام تركـــ   االمـــ
/docs/366.pdfhttp://islamancient.com/ressources 

، إفشاء املوظ  العام للسر الـوظيفي وعقوبتـه يف    
 .النظامني السعودي واملصري ، دراسة تأصيلية 

، األحكام العامة للنظام اجلزائي ، جامعة امللك سعود ، الطبعة  
 .م  1995هـ /  1415األوىل 

 م1986هـ / 1407، مكتبة جدة ، الطبعة األوىل سنة  مار املضيئةاألق،  
. 

ث اإلسالمية ، ، جملة البحواإلشاعة وخطرها على والة األمر
صدار من ربيع ، اإل 96بحوث العلمية واإلفتاء ، اململكة العربية السعودية ، العدد الرئاسة العامة لل

  هـ  1433مجادى الثاين  األول : 
 

األحكام السلطانية يف الواليات الدينية ، دار الكتاب العريب بريوت ، الطبعة األوىل  ، 
 .م 1990هـ / 1410سنة 

 .م 1939، امللكية ونظرية العقد ، مطبعة فتح إلياس ، الطبعة األوىل  
دار الثقافة للنشر والتوزيـع ،   ائي"اجلناحلديثة والقانون  "التكنولوجيا،   

 . م 2010 -هـ  1431األردن ، 
املستؤولية اجلنائية عن استخدام وسائل التواصل ، 

دراسة تأصيلية وتطبيقية ، حبث متطلب احلصول على الدكتوراة ، جامعة ناي  االجتماعي احلديثة
 م . 2014هـ /  1435ألمنية ، الرياض العربية للعلوم ا

http://islamancient.com/ressources/docs/366.pdf
http://islamancient.com/ressources/docs/366.pdf
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View
http://repository.nauss.edu.sa/en/handle/123456789/57103
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م1981،  7، طالقرآن الكر  ، بريوت ، خمتصر تفسري ابن كثري ، دار  
، الفقه اجلنائي اإلسالمي ، اجلرةة ، دار النهضة العربية ، القـاهرة ،   

 . م 2007هـ /  1427الطبعة األوىل سنة 
  . 2008، القذف والسب ، دار الفكر القانوين ، الطبعة الرابعة  

 ، التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول ، هدية مجلة األزهر منصور علي ناصف
، حبث مقدم ملتؤمر عقوبة مروجي اإلشاعات يف الفقه اإلسالمي 

لك خالـد ،  ملاإلعالم واإلشاعة : املخاطر اجملتمعية وسبل مواجهتها ، كلية العلوم االنسانية ، جامعة ا
 م . 2014هـ /  1436السعودية  أهبا ،

/ ت /  13صدر بتعميم وزير العدل بالنيابـة ذي الـرقم    
هـ  1428/  3/  7يف  79رقم بين على قرار جملس الوزراء هـ امل 1428/  3/  27يف  3087

رجـب   35ارة العدل ، الرياض ، السنة التاسعة ، العدد : جملة العدل ، وزاملوافقة على هذا النظام ب
  هـ .1428

  ،http://ar.wikipedia.org/wiki/%D 
 

                                               
1    ) 
م  1995هــ /   1415( د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، األحكام العامة للنظام اجلزائي ، جامعة امللك سعود ، الطبعـة األوىل    2
 ، وبعدها  439ص
م ص 1990هــ /  1410( املاوردي ، األحكام السلطانية يف الواليات الدينية ، دار الكتاب العريب بريوت ، الطبعة األوىل سـنة    3

361 
 43د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، األحكام العامة للنظام اجلزائي ص (   4
د / سليمان بن عبداهلل بن محود أبا اخليل ، مقومات املواطنة الصاحلة ، نص حماضرة ألقاها يف جامع االمام تركـي بـن عبـداهلل    (   5

 http://islamancient.com/ressources/docs/366.pdf    51بالرياض ص 
دراسة تأصيلية املستؤولية اجلنائية عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي احلديثة/ حممد بن عبد العزيز بن صاحل احملمود ،د (   6

 11م ص  2014هـ /  1435وتطبيقية ، حبث متطلب احلصول على الدكتوراة ، جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية ، الرياض 

7    )tp://ar.wikipedia.org/wiki/%Dht 
  152م  ص  2010 شر والتوزيع ، األردن ،د / حممد محاد اهلييت ، " التكنولوجيا احلديثة والقانون اجلنائي " دار الثقافة للن  )8  
 70 ، 69( د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، األحكام العامة للنظام اجلزائي ص   9
 79رقم بين على قرار جملس الوزراء هـ امل 1428/  3/  27يف  3087/ ت /  13صدر بتعميم وزير العدل بالنيابة ذي الرقم  (   10
هــ  ص  1428رجـب   35، العدد 9العدل ، الرياض ، السنة  : جملة العدل ، وزارةاملوافقة على النظام هـ ب 1428/  3/  7يف 
 ، وبعدها  223

http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D
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 ، وبعدها  159الفتاح مصطفى الصيفي ، األحكام العامة للنظام اجلزائي ص ( د/ عبد   11
إيهاب عبد املطلب ، جرائم اإلرهاب خارجيا وداخليا يف ضوء الفقه والقضاء ، املركز القومي لالصدارات القانونيـة ، الطبعـة    (   12

 98:  96م ص  2009األوىل 
 253،  243،  242فقه والقضاء ص جرائم اإلرهاب خارجيا وداخليا يف ضوء ال (   13
 68،  67،  18ص  2008د / معوض عبد التواب ، القذف والسب ، دار الفكر القانوين ، الطبعة الرابعة  (   14
 81م ( يراجع : د/ معوض عبد التواب ص3/4/1939جلسة  –ق 9لسنة  695) الطعن رقم  (   15
 89راجع د/ معوض عبد التواب ص ( ي22/5/1950جلسة  –ق 20لسنة  338) طعن رقم  (   16
 ، وبعدها . 283( د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، األحكام العامة للنظام اجلزائي ص   17
( يراجع بتصرف : صاحل بن عبد العزيز بن علي الصقعيب ، إفشاء املوظ  العام للسر الوظيفي وعقوبته يف النظـامني السـعودي     18

، املستشار سعداوي مفتاح ، جرةة إفشاء املوظ  العام أسرار وظيفته وأثرها على وضـعه  131 ، 130واملصري ، دراسة تأصيلية ص 
  11، 10التأدييب ، مركز معلومات النيابة اإلدارية ، مصر . ص 

 253،  243،  99إيهاب عبد املطلب ص  (   19
هــ /   1427لعربية ، القاهرة ، الطبعة األوىل سـنة  ( د / حممد جنيب حسين ، الفقه اجلنائي اإلسالمي ، اجلرةة ، دار النهضة ا  20

 61،  60،  59م ص  2007
 89،  81م ص 1986هـ / 1407( األقمار املضيئة ، عبد اهلادي األهدل ، مكتبة جدة ، الطبعة األوىل سنة   21
 . 6سورة احلجرات ، اآلية رقم (   22
 36، اآلية رقم  سورة  اإلسراء(   23
 . 377ص  2م ج1981 ، خمتصر تفسري ابن كثري ، دار القرآن الكر  ، بريوت ، الطبعة السابعة حممد علي الصابوين(   24
 18:  11سورة النور ، اآلية (   25
 . 590،  587ص  2ج حممد علي الصابوين ، خمتصر تفسري ابن كثري(   26
 19سورة النور ، اآلية رقم (   27
 147م ص  1980هـ /  1400كبائر ، دار الشعب ، مصر ابن حجر اهليتمي ، الزواجر عن اقتراف ال(   28
 61( د / حممد جنيب حسين ، الفقه اجلنائي اإلسالمي ، اجلرةة ص  29
 159ص  ام العامة للنظام اجلزائي( د / عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، األحك  30
 ، وبعدها 162ق ص ساببد الفتاح مصطفى الصيفي ، مرجع ( د / ع  31
 50،  497ص ه اجلنائي اإلسالمي ، اجلرةة يب حسين ، الفق( د / حممد جن  32
 335،  334ص  ( د / عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، األحكام العامة للنظام اجلزائي  33
 501،   500،  498ص ه اجلنائي اإلسالمي ، اجلرةة ( د / حممد جنيب حسين ، الفق  34
 ، وبعدها  439مة للنظام اجلزائي ص( د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، األحكام العا  35
 500ص ه اجلنائي اإلسالمي ، اجلرةة ( د / حممد جنيب حسين ، الفق  36
 305م ص 1987ابن اجلارود ، كتاب املنتقى من السنن ، دار القلم ، بريوت ، الطبعة األوىل (   37
 498ص ه اجلنائي اإلسالمي ، اجلرةة ( د / حممد جنيب حسين ، الفق  38
 271،  262م ص 1939الشيخ حممد أبو زهرة ، امللكية ونظرية العقد ، مطبعة فتح إلياس ، الطبعة األوىل  (  39
 497ص ه اجلنائي اإلسالمي ، اجلرةة ( د / حممد جنيب حسين ، الفق  40
  15( سورة  اإلسراء ، جزء من اآلية رقم    41
 24ص  1حاديث الرسول ، هدية جملة األزهر جالشيخ منصور علي ناص  ، التاج اجلامع لألصول يف أ(   42


