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 عن يشو الشائعة لترووي المسؤولية الجزائية للموقع ال 
 بشاو سام  عستو الهميساتإعداد: 
 حمد محمد اللوزيأسراذ الدتروو األ إشواف:

 باللغة العوبيةص الملخ  

التركيز على مدى فعالية النصوص الجزائية الموضوعية في تجريم نشر  إلىهدفت هذه الدراسة 
 وقد استخدم الباحث منهج البحث الوصفي التحليلي بوصف وتحليل ،الشائعة عبر الموقع االلكتروني

 إلىلباحث ي، وتوصل ااألردنالمسؤولية الجزائية للموقع االلكتروني عن نشر الشائعة في التشريع 
ها ضمن وردأالشائعات وانما بجريمة بث  ا  خاص ا  ي لم يورد نصاألردن المشر ععدة نتائج ابرزها ان 
ي ألردنا المشر عالدولة، وكان على  أمنقضايا  أواضيع تعني بالوضع المالي حاالت معينة تمس مو 

ثار سلبية على آبعاد و أاالنتباه لهذه الظاهرة خاصة انها اصبحت منتشرة على الموقع االلكتروني ولها 
 ةالتي يمكن ان تتم بها بث الشائعي لم يحدد الطريقة األردن المشر عالفرد وعلى المجتمع، كما ان 

بضرورة العمل على تطوير التشريعات لمواجهة ترويج الشائعة واالخبار الكاذبة، واوصى الباحث 
ى جراء تعديالت تشريعية تفرض رقابة صارمة علإعبر الموقع االلكتروني لحماية الدولة والمجتمع ب

 الموقع االلكتروني الذي يروج الشائعة.
 .المسؤولية الجزائيةترووي ، الشائعة، الموقع الليشو  التلمات المفراحية:
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Abstract 
يزية ص باللغة اليجل  الملخ 

This study aimed to focus on the effectiveness of the substantive penal texts in 

criminalizing the dissemination of rumors via the website. The researcher used the 

descriptive analytical research method to describe and analyze the penal responsibility of 

the website for spreading rumors in Jordanian legislation. The researcher reached several 

results, the most prominent of which is that the Jordanian legislator did not include a text 

on the crime of spreading rumours, but included it in certain cases that touch on topics 

concerned with the financial situation or issues of state security. The Jordanian legislator 

had to pay attention to this phenomenon, especially as it has become widespread on the 

website and has negative dimensions and effects on the individual and society, and the 

Jordanian legislator did not specify the way in which rumors and false news could be 

broadcast. The researcher recommended the need to work on developing legislation to 

counter the promotion of rumors through the website to protect the state and society by 

making legislative amendments that impose strict control on the website that promotes 

rumours. 

Keywords: Publishing the Rumor, Website, Criminal Liability.
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 :األولالفصل 
 هميرهاأخلفية الدواسة و 

 المقدمة: ولا أ

 دمأقحتى في  التقليدي ظاهرة اجتماعية قديمة عمرها من عمر التواصل االجتماعي شاعةاإل

بشر من علم وثقافة نجزه الأها ويستمر انتشارها وتأثيرها في عصر التقنية الفائقة غير عابثة بما أشكال

فضاء عام يمكن الناس من اطالقها وتداولها وبعدما  إلىوال تزال بحاجة  شاعةوتقدم كما كانت اإل

 تنتقل ببطء شاعةهذه الفضاءات وبعدما كانت اإل أبرز سواقكانت ميادين المدن المقاهي واأل

خر بدقائق بعدما اآل هقصاأ إلىالعالم  أقصىالرتباطها بسرعة التواصل المتوفرة باتت اليوم تنتقل من 

 غيرة.قرية ص إلىحولت التقنية العالم 

لة الطباعة آيتطور مع الزمن بتطور المجتمع وثقافته وحضارته ففي عصر  شاعةن مفهوم اإلإف

 تبحأصوالكتب و مع صدور الصحف والمجالت  بشكل نوعي وتوسع الحقا   اإلشاعاتر مفهوم تطو  

مكتوبة وليست فقط منطوقة وفي العصر الرقمي الحالي خاصة تطور االجهزة واالتصاالت  اإلشاعات

رضية بسرعة تقارب سرعة الضوء لذا كان يجب حماية ان تدور حول الكرة األ شاعةتيح لإلأالمتنوعة 

 .نشر الشائعة وما مسؤولية ناشريهامن  شخاصاأل

تقنيات و  اإلنترنتل تطور ــة حيث شك  ونيإلكتر وقد ترتكب جرائم نشر الشائعة عبر الوسائل 

نقله أحدث و  في تاريخ الحضارة اإلنسانية، وهاما   ا  جذري ا  االتصال الحديثة في القرن العشرين منعطف

جتماعية واال نواحي الحياة العلمية واالقتصاديةانعكست آثارها على جميع  اإلنساننوعية في حياة 

  والسياسية وغيرها.
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ستغالل هذه التقنيات العالية وتوجيهها الهنالك فئات مجرمة كرست جهودها وعلى أساس ذلك 

لوجيا في خلق جرائم جديدة قائمة على أساس هذه التكنو  ا  مباشر  لتنفيذ إجرامهم وغرائزهم؛ مما كان سببا  

، حيث تعد من أسوأ الجرائم التي ترتكب بحق الطرف اآلخر؛ حيث اإلنترنتالحديثة والمتطورة عبر 

 .لكترونيالموقع اال جعلت الطرف اآلخر سلعة الستغاللهم من قبل عملية نشر الشائعة الحاصلة عبر

 سئلرهاأثاييا: مشتلة الدواسة و 

شر ن مدى فعالية النصوص الجزائية الموضوعية في تجريم تحديد تكمن مشكلة الدراسة في

ئيسية، عن عدة تساؤالت ر  اإلجابةوالمفاهيم المرتبطة بها من خالل عبر الموقع اإللكتروني الشائعة 

 همها:  أمن 

 ها؟أركانهي  الشائعة وماما المقصود بجريمة نشر  -1

 ومدى تأثيرها على حرمة الحياة الخاصة؟ لكترونيلموقع اإلا ما هي صور نشر الشائعة عبر -2

 ي؟األردنالتشريع  ة فيالشائعبنشر  لكترونيما مدى المسؤولية الجزائية للموقع اإل -3

 الموقعفي تجريم نشر الشائعة عبر  الموضوعيةما مدى فعالية النصوص الجزائية  -4

 ؟االلكتروني

 ثالثا: أهـداف الدواسـة

 :اآلتية تحقيق األهداف إلىتهدف الدراسة 

 ؟هاأركانهي  الشائعة ومابيان المقصود بجريمة نشر  -1

 .ومدى تأثيرها على حرمة الحياة الخاصة ،لكترونياإلقع لمو اتحديد صور نشر الشائعة عبر  -2

 ي.األردنع التشري الشائعة فيبنشر  لكترونيتحديد مفهوم المسؤولية الجزائية للموقع اإل -3



3 

 رونيالموقع االلكتتجريم نشر الشائعة عبر  بشأنعرض النصوص الجزائية والموضوعية  -4

شاكل على حل الم والوقوفي لفهم محتوى النصوص األردن التشريعوعلى شكل دراسة في 

 وتشعباتها.تحيط بهذه المسؤولية  التي

 الدواسة أهمية: وابعاا 

 من ناحيتين: هميةتظهر هذه األ

هذه الدراسة في الجرائم المرتبطة بالتطور الحاصل في شبكات  حيث ستهتم الياحية اليظوية: -

قضايا ، إذ كانت هذه القضية من اللكترونيقع اإلالمو نشر الشائعة عبر ب، والمتمثلة "اإلنترنت

التي شغلت الفقه الجزائي في ضوء تأرجح ممارسات الدول حول وضع نصوص جزائية فيها، 

ة التدخل بقو  المشر عمن مشكالت كان على  اإلنترنتما ترتب على انتشار  إلىبالنظر 

 كترونيإل قعالمو  مارس عبرالشائعة الذي ي من نشرللحد بعض الدول ، لذا باشرت الحتوائها

 ،رائممثل هذه الج علىالقيود التي وضعتها من خالل  األخيرة في اآلونة التي زادت كثيرا  و 

دان، مصر، السو  مارات،، اإلاألردن)ة العربية، ومنها لكترونيوهناك مجموعة من التشريعات اإل

اية من ومعرفة الوسائل للوق، ويجب الوقوف على الدوافع التي تساهم في ارتكابها (فلسطين

 م.هذه الجرائ

مهتمين والدارسين والباحثين وال توفر هذه الدراسة فرصة ألصحاب القرار الياحية الرطبيقية: -

ال زيادة متخصصة في مج ن تخلقأاالستفادة من هذه الدراسة ومن نتائجها بحيث من الممكن 

قها سهم بتطور التشريعات الناظمة لموضوعها وفي مجال تطبيالمعرفة الحقوقية والقانونية وبما ي  

خر المحاكم المختصة لتواكب المستجدات التي تظهر بين الحين واآل الواقع وفيرض أعلى 

 .الموقع االلكترونيو  اإلنترنتفي عالم 
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 : حدود الدواسة خامساا 

وهي المسؤولية الجزائية للموقع االلكتروني عن  ،محددا   يتبع الباحث في هذه الدارسة موضوعا  

 نشر النشائعة.

بها ت التي جاء: ستقتصر الحدود المكانية للدراسة حول النصوص الجزائية الحدود المتايية  

 .ية الهاشميةاألردن المملكة

 األردني.الحد الزمني محدد بالقانون الجزائي : الحدود الزمايية

الدراسة موضوع المسؤولية الجزائية للموقع االلكتروني عن نشر : تناولت الحدود الموضوعية

 الشائعة.

 محددات الدواسة. :سادساا 

 .ي سارية المفعولاألردنستتناول هذه الدراسة النصوص ذات العالقة في التشريع 

 : مصطلحات الدواسةسابعاا 

ها المراجع التي عرفت إلىسيقوم الباحث بتعريف بعض مصطلحات الدراسة من خالل العودة 

  .جرائيا  إتعريفها  إلىوللتسهيل على القارئ لفهم المصطلحات سيقوم الباحث 

الجريمة،  كانأر م بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر اهي التز المسؤولية الجزائية:  -

التدبير االحترازي الذي ينزله القانون بالمسؤول عن  أولتزام هو العقوبة إوموضوع هذا 

 (1)_.الجريمة

                                                           

  ق.منشورات دار الحلبي الحقو : بيروت ،1ط شرح قانون العقوبات القسم العام،  .(1992)حسني، محمود نجيب ( 1)
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عبارة عن موقع مركزي يضم  عددا  من صفحات الويب المرتبطة  هو :لترووي الموقع ال  -

فحة أم ا ص ببعضها البعض، والتي عادة  ما يمكن الوصول إليها من خالل الصفحة الرئيسة

الويب، فهي عبارة عن ملف  مكتوب بلغة ترميز النص  الفائق ويمكن أن يتضمَّن نصوصا ، 

ة صفحة الويب بواسط إلىوصالت لصفحات أخرى، ويمكن الوصول  إلىوصورا ، باإلضافة 

 .(1) متصفِّح الويب عن طريق كتابة عنوانها فيه

موثوق  مصدر إلىالتي يتناقلها الناس، دون أن تكون مستندة  ألفكار،ا أو المعلومات :الشائعة -

جزءا  ضئيال   يحتوي أوهي الترويج لخبر مختلق ال أساس له من الواقع،  أوبه يشهد بصحتها، 

 دون ذلكو عبارة يجري تداولها شفهيا  وتكون قابلة للتصديق،  أوكل قضية  أو ،من الحقيقة

 .)2) هناك معايير أكيدة لصدقها تكون أن

 اليظوي والدواسات السابقة الطاو: ثامياا 

 اليظوي لدواسة الطاو :أ

بعنوان "خلفية الدراسة ومشكلتها" ويغطي مشكلة  األولالفصل  فصول، خمستتكون الدراسة من 

فصول  ةثالثهميتها وتعريف المصطلحات وحدود الدراسة ومحددتها، ثم يلي ذلك أالدراسة وهدفها و 

تغطي الجزء النظري من الدراسة بما فيها النتائج واالستنتاجات والتوصيات وتليها قائمة المصادر 

 والفهرس.والمراجع 

يها وموقف عل المترتبة ثارنواعها واآلأو الشائعة مفهوم من هذه الدراسة تناول الفصل الثاني وي

  ي منها.األردن المشر ع

                                                           

 ، عمان، دار الثقافة.1ط لي واالنترنت جرائم الحاسوب اآل .(2004) حمدأ أمينالشوابكة، محمد ( 1)
 القاهرة.، دار النهضة العربية ،1ط الوسيط في قانون العقوبات، الجزء االول، القسم العام،  .(1996) سرور، احمد فتحي( 2)
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الموقع االلكتروني وبيان نشاة الموقع االلكتروني واالساس القانوني ماهية الثالث  الفصلويتناول 

 لمسؤولية الموقع االلكتروني

المسؤولية  امقيوعناصر  لكترونينشر الشائعة عبر الموقع اإل جرائمهم أ ويتناول الفصل الرابع

 الشائعة. الجزائية لناشري

 ع.تها مع قائمة المصادر والمراجاوتوصي نتائج الدراسةو الخاتمة  ما الفصل الخامس فيتضمنأو 

 ذات الصلة الدواسات السابقة :ب

نشر  مالأعلما كان الهدف من هذا الدراسة يتمثل باالطالع على المنظومة التشريعية المتعلقة ب

ليلية مقارنة لمنهجية تح وفقا  المسؤولية الجزائية  إطارالشائعة ووصفها وتحليلها والتي تدخل ضمن 

   .الرجوع لمجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بهذه الدراسة إلىفقد عمد الباحث 

سمعة مة القواعد القايويية لحماية ءمال مدى .(2012دواسة زياد محمد فالح بشابشة ) -1
 (1) .واعرباوه من الرشهيو اليسان

 نساناإلالتعرف على مدى مالءمة القواعد القانونية لحماية سمعة  إلىحيث هدفت هذه الدراسة 

تطور وسائل  بعد أصبح اإلنسانخيرة ألن األ في اآلونةواعتباره من التشهير بعد التطور الذي حصل 

 إلى ة وهدفتالشائعونشر معلومات الشخصية عرضه لتشهير به وبسمعته وعرضة لنشر  اإلنترنت

لسمعة ئعة لشانها نشر ايتضم   التي حكامالتشهير وموضوعاته واأل أحكامتوضيح خصائص التشهير و 

 .اإلنسان

 وتميزت دراسة الباحث بأنها ستقوم بدراسة المسؤولية الجزائية نشر الشائعة عبر المواقع

المسؤولية  طارإتدخل ضمن  والتيوبيان المسؤولية في نشر الشائعة ووصفها وتحليلها  ةلكترونياإل

                                                           

اإلنسان واعتباره من التشهير، دراسة مقارنة، (. مدى مالئمة القواعد القانونية لحماية سمعة 2012( بشابشة، زياد محمد )1)
 .13مجلة الجامعة السالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، المجلد العشرون، العدد الثاني، جامعة دمشق، سوريا، ص 
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ولية بنشر فتناولت الدراسة تلك المسؤ ية األردنالمحاكم  أحكاملمنهجية تحليل النصوص و  وفقا  الجزائية 

 .الشائعة

رجويم الشائعات وعقوبرها  .(2018) وعادل السيد محمد عل  دواسة هايم أحمد محمود سالم -2
 (1) .والقايون الوضع ، دواسة يشورها جامعة طيطا ف  الفقه السالم 

الفقه  دانتها فيا  وجوانب تجريمها و  شاعةاإل وتوضيح مفهومتعريف  إلىحيث هدفت الدراسة 

وبيان المعيار الذي يقوم عليها التجريم المنهج التحليلي في بيان تجريم الشائعات  ،سالمي والشرعياإل

 تجريم في الفقه اإلسالمي حيث جرمها واعتبرها افتراء  للكما جاءت الدراسة  ،في النصوص الشرعية

 اإلسالمي.وعها بالفقه ها وموضأركانفيما أخذت نتائجها تضرب اآلخرين وذكر خائصها و 

ون لجزائية وتجريم الشائعات في القانابدراسة المسؤولية  ا ستقوموتميزت دراسة الباحث بأنه

ها أحكامافة ث بكو رئيسية بالدراسة بخالف غيرها من الدراسات والبح يةإشكالكي وتشريعاته األردن

 .ألفراداة على حقوق لكترونياإل ثر نشر الشائعة الحاصل عبر المواقعأومدى  ،بشكل تفصيلي

المسؤولية الجيائية لمووج   .(2019) القضاة ومحمد احمددواسة سيوين اسامة جوادات  -3
 (2) .صل الجرماع  دواسة فقهية مقاويةالشائعات عبو شبتات الروا

ة ال وهي المسؤوليأن تناولت هذه الدراسة واحدا من الموضوعات المهمة المثارة على الساحة اآل

 التواصل ممن يرتادون شبكات ا  كثير ن إالجنائية لمروجي الشائعات عبر شبكات التواصل االجتماعي ف

ة نهم ال يعلمون ما مدى المسؤوليأاالجتماعي ال يدركون جسامة جرمهم وما يقترفونه من شائعات كما 

كمها على يان حالجنائية التي تقع على عاتقهم جراء هذه الشائعات، وقد تم تناول هذه المسألة بب

                                                           

 والقانون تجريم الشائعات وعقوبتها في الفقه اإلسالمي .(2018) وعادل السيد محمد علي دراسة هانم أحمد محمود سالم (1)
 الوضعي، دراسة نشرتها جامعة طنطا.

(. المسؤولية الجنائية لمروجي الشائعات عبر شبكات التواصل االجتماعي، مجلة 2019ضاة، محمد جرادات، سيرين)الق (2)
 .75جامعة جرش، المجلد العشرون، العدد االول، ص
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في  عدة محاور تمثلت إلىي، وقد تطرقت هذه الدراسة في سبيل ذلك األردنضوء الشرع والقانون 

كما وعرضت الدراسة موقف الشريعة االسالمية من بيان انواع الشائعات وبيان االثار الناتجة عنها، 

ي ي من الشائعات وعقوبة مروجاألردنالشائعات وعقوبتها واخيرا كشفت الدراسة عن موقف القانون 

ي، وقانون الجرائم االلكترونية، وقانون المطبوعات والنشر، وكشفت األردنالشائعة في قانون العقوبات 

الدراسة عن اهم الضوابط لحرية الكلمة عبر موقع التواصل االجتماعي وضوابط متلقي المعلومة 

 ايضا.

ة لمروجي الشائعة موضوع مطلق الشائعة وتميزت الدراسة موضوع البحث انها تبحث باالضاف

 .ومصدرها

 : ميهـجـية الدواسة راسعاا 

 كلكذو المطروحة على المنهج الوصفي،  اإلشكاليةعلى  اإلجابةالدراسة اعتمد الباحث في هذه 

وكل  ائعةللموقع االلكتروني عن نشر الش ةالمسؤولية الجزائيالمنهج التحليلي لبيان تم االعتماد على 

ن هدف النتائج المتوخاة م إلىوذلك بهدف التوصل  ،بهذا الموضوع ةمباشرة وغير مباشر  ةما له صل

 الدراسة.
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 :الفصل الثاي 
 ميها الجزائية وموقف الرشويعات ماهية الشائعة

اآلونة  تعتبر الشائعات ظاهرة من الظواهر المهمة والخطيرة التي انتشرت في المجتمعات خالل

بالغة  أهميةلها  كما ،والدولي الداخلي يينعلى المستو  المهمةمن الموضوعات  تبروتع. (1) األخيرة

ونسمع بشائعة في مكان ما، فترويج الشائعات يعتبر من  إال تمر ساعةمن الناحية العملية، فال تكاد 

، اليالح عصرناتعد من الظواهر الحديثة في  إن الشائعة الكما  لمجتمعات،ا ما تتعرض لهأخطر 

أدوات القوة التي  تعتبر من هاأن ى، لدرجة أن هناك من ير مالزمة لتطور المجتمعات تلكنها ظل  

الحروب  فتاك له مفعول كبير في سالحكصراعات الدول، بل إن بعض الدول تستعملها ي تستعمل ف

، بل إن لها بخطرها عند هذا الحد فحسف رك العسكري، وال يتوقتحالالمعنوية التي تسبق و النفسية 

 ولبيان ماهية جريمة .خاصة في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا اقتصادية هائلةو تداعيات مجتمعية 

 المباحث اآلتية: إلىالشائعة فقد قمنا بتقسيم هذا الفصل 

 ماهية الشائعة وتطورها التاريخي. :األولالمبحث 

 .: أنواع الشائعة وآثارهاالمبحث الثاي 

 الشائعة. موقف التشريع من بث   :المبحث الثالث

  

                                                           

 .وما بعدها 2، ص القاهرة ،للنشر والتوزيع الشائعات وطرق مواجهتها، دار الفجر .(2007) محمد منيرحجاب، ( 1)
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 :األولالمبحث 
 الشائعة ورطووها الراويخ  ماهية

 لدراساتا العديد من تينتشر مصطلح الشائعة بشكل واسع ومتعدد وفي جوانب متعددة وقد سع

وفي هذا المبحث سنعرض للتعريفات التي وضعت  ،تحديد مدلول بيان لهذا المصطلح إلى والكتب

ذلك في ي للشائعة و ر التاريخنتطرق للتطو  سكما  ،األولوذلك في المطلب  الشائعةلبيان مصطلح 

 .المطلب الثاني

 :األول المطلب
 مفهوم الشائعة 

 الشائعةعريف ت األولن في الفرع سنبي   ،من فرعين الشائعةص هذا المطلب لبيان تعريف سنخص  

نتناول تعريف وفي الفرع الثالث س ،اصطالحا   الشائعةالفرع الثاني سنتناول فيه تعريف جريمة  أما ،لغة

 :اآلتيعلى النحو  ، وذلكفي الفقه الشائعة

 : رعويف الشائعة لغةاألولالفوع 

وأشاع  ،جاءت في اللغة شاع يشيع شيعا  وشيعوعة ديمومة وشـياعانا  ذاع وفـشا شاعةمفردة اإل

 أحدالناس معناه قد اتصل بكل  ذكر الشيء أطراه وأظهره. وقولهم: هذا خبر شائع، وقد شاع في

األخبار المنتشرة،  هي: والشاعة ستوى علم الناس به، ولم يكن علمه عند بعـضهم دون بعـض،اف

مشياع أي  أذعت به، ورجـل إذاوأشعت السر وشعت به  ،فيهمفرقته  إذاوأشعت المال بين القوم 

 .(1) مذياع ال يكتم سرا  

                                                           

 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1ط، 11، الجزء ""لسان العرب (.2003)أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور ، األنصاري (1)
 .378ص 
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 : بأنها الخبر ينتشرشاعةوعرف اإل شاعةالشائعة واإلأما المعجم الوسيط فقد أورد كلمة 

 .(1) غير متثبت منه، أما الشائعة فهي الخبر ينتشر وال تثبت فيه

الشائعة، ع مفهوم وضالشيوع في و  تأكيدها على معنى االنتشار تبين التعريفات اللغوية السابقة ان

المعاجم  ا  أيض وهو نفسه ما أوضحتهمي للشائعة، درجة كبيرة من التعريف العل إلىوهو ما يقترب 

متحقق منه  على أنها تقرير غير ،للشائعةفقد جاء في معجم علم النفس تعريف ا  ،الحديثةالمتخصصة 

  )2) .عن حادثة تناقلتها األفواه

 اصطالحاا  الشائعةالفوع الثاي : رعويف 

عادة  تنتقليسمعه، وهي  نبه م نكي يؤم نرأي موضوعي معي يطلق علىاصطالح الشائعة 

 (3)_.الدليل أو نالبرها نمستوى م ذلك بليتط نأ نمة الشفهية دو لالك طريق نآخر ع إلىشخص  نم

 وأتعمد المبالغة  أوالواقع  نال أساس له م مختلقالترويج لخبر ا كما عرفها البعض بأنه

مشوهة  أو ومة كاذبةلإضافة مع أوالحقيقة،  نم ضئيلسرد خبر فيه جانب  فيالتشويه  أوالتهويل 

 بهدف ،والحقيقة واقعلوب مغاير لليه بأسلع ميمتفسير خبر صحيح والتع أولخبر معظمه صحيح 

 أوسياسية  أو ةاقتصاديلغايات تحقيقا   العالمي أو يميلاإلق أو الداخلي امالع الرأي في النفسيالتأثير 

لك ذهادئ حسب طبيعة  أوفهي سريعة االنتشار وذات طابع استفزازي ، نطاق واسعى لعسكرية ع

حقيقة  نة علالجماهير الغاف نلتضع الحواجز بينه وبي الخارج أوالداخل  إلىموجهة  نوتكو  الخبر،

 (4) .الحقد والكراهية الفاحشة هو إشاعةومنشأ حب  ،الشائعةكذب هذه 

                                                           

 .17ص  الموسوعة العلمية، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع .(2003) حجاب، منير( 1)
 .18ص  .مرجع سابق حجاب، منير،( 2)
 .15، ص ردنن، عمان األدار الفرقا ،4، الطبعة اإلشاعة. (1998) أحمد، نوفل( 3)
 .114ول، دار المعارف، القاهرة، ص ، الجزء األوالحرب النفسية امالع الرأي .(1979) مختار، اميهالت( 4)
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 موضوعرد المبالغة بس أومن أساسه يوحي بالتصديق  كاذبالترويج لخبر  الشائعة بانهاوعرفت 

ى الشفهية، دون أن تتطلب مستو  اتمن الحقيقة، وهي تنشر من خالل الكلم بسيطعلى جزء  يحتوي

 ؤ، والنوادر،الحركة التعبيرية والثرثرة والتنب أوالدليل، كما أنها قد تنتقل من خالل النكتة  أوالبرهان  من

ذا، رائفوالط  الشعوب،اطف عو  من أسلحة الحرب النفسية ألنها تثير دفي الحرب فإنها تع استخدمت وا 

همسا، كذلك  فتسمى الحرب نيمياداستخدمت بعيد ا عن  إذاأما  ،وبلبلتها األفكار خلطوتعمل على 

  )1) .دردشة أواستعلمت بدون تعمد فتسمى ثرثرة  إذا

 ا في بيئةهيتم تداول بأحداث  ة لومة غير مؤكدة وثيقة الصلا معها البعض بأنهويعرف

ى لم عهيجري وتعين م ماهى فلير عهى مساعدة الجمالديد تعمل عهتال أوالخطر  أوالغموض  يملؤها

 .(2) إدارة الخطر

 نم هتداول مالموضوع الذي يتـ أوالخبر  أوا القضية هة بأنلكترونيوعرفت الشائعة اإل

 اهمادت الشائعة هذهوتنتقي  المحمولة،الهواتف  أو اإلنترنتعبر االجتماعي التواصل مواقع  خالل

بالنص  اهعن رحيث يعب   المحتوى،و حيث البناء  نيدية ملالشائعة التق نع تختلفمصادر متنوعة  نم

 .(3) الفيديوكالمتحركة م المكتوب والصور والصوت والرسو 

  

                                                           

 .180ص مفاهيمه وأساليبه ومهاراته، المكتبة الجامعية، اإلسكندرية، -( االتصال الفعال2000هالة ) منصور،( 1)
دار  ،رزق ترجمة الدكتور/صالح مخيمر، عبده ميخائيل سيكولوجية اإلشاعة، (1964، )جوردون الوبورت، ليوبو ستمان( 2)

 .15، ص مصر ،المعارف
 ع، عمانيعصر المعلومات، دار أسامة للنشر والتوز  يسائل اإلعالم فالشائعات ودور و ( 2012)هباس بن رجاء، ي، الحرب( 3)

 .114، ص ردناأل
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 ف  الفقه الشائعة: رعويف الثالثالفوع 

بة حيث عرفها الكاذ اإلشاعاتريفات لجريمة بث األخبار و التع الجنائي وضعالقانوني ى الفقه تول  

يذاع. فهو نوع من الخبر غير  أوبأسلوب يروى  شخص   أو حدث   أو مر  أبأنها رواية عن  أغلب الفقه

 .(1) تأكيده وعلم الناس به إلىالنظر  ن يلفتأ المؤكد، ويريد قائله

خاطئة  األخبارهذه مهما كانت  المؤكدة ريغ لألخباربأية وسيلة  نها ما يتم نشرهأب أيضا  وعرفت 

 .(2)بالصالح الخاص  أو لسلم العام واإلضرار بالصالح العاملوترتب عليها تكدير 

 ن خاللم األفرادبين  اقصة يتم تناقله أوغامض  أوأنها تقرير غير دقيق بعرفت نها أكما 

 خاصأشوتدور حول  ،األزماتأوقات  فيبشكل ملفت االنتشار  إلىالمنطوقة غالبا ، وتميل  الكلمـة

ظل توفر معلومات غامضة عن هؤالء  فيأحداث ذات بعد مجتمعي  أو ألفراد المجتمـع أهميةيمثلون 

 .(3) األحداثعن تلك  أو شخاصاأل

تي توضح بأنها نوع من نشر األخبار ال شاعةجميع التعريفات التي وضعت لإل ويرى الباحث ان

إذاعة  أو بث  يمكن ان تعرف الشائعات بأنها  ؛وعليه ،ةضرار بالمصالح العامة والخاصاإل إلىتهدف 

 أولعام ا والرأيإشاعات كاذبة بأية وسيلة كانت بصورة علنية من شأنها تكدير األمن العام  أو ارأخب

لحاقفي المجتمع  األفرادبين  بإلقاء الرع   .ة والخاصةصالح العاممالضرر بال وا 

                                                           

الفنية في  جرائم الصحافة والنشر، وقانون حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات(، 1997)عبد الحميد، ، الشواربي( 1)
 . 97، صمنشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر٢ضوء القضاء والفقه، ط،

الحديثة  المؤسسة ،1 ، مسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر، دراسة مقارنة، ط(2010)سعد صالح ، الجبوري( 2)
 .138ص  للكتاب، بيروت، لبنان،

القانونية،  دار الكتب، 1ط الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج والداخل،  (2010) وجدي شفيق،، فرج( 3)
 .421ص  القاهرة،
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اذبة الك اإلشاعاتجريمة األخبار و  أحكامتعرضت معظم التشريعات لبيان  قدوالجدير بالذكر انه 

من الصعب وضع تعريف انه إذ  جيددون أن تضع تعريفا لها وهذا مسلك  ياألردن ومنها التشريع

 .للفقه األمر للمسائل الجنائية تاركا   يتجنب وضع التعريفات أيضا   المشر عوأن  ،للشائعةجامع 

 :المطلب الثاي 
 للشائعةالرطوو الراويخ  

نما موجودة منذ قديم األزل حيث  ،وليدة عصرنا الحاليكثيرة فهي ليست  ةمصادر الشائع وا 

دم باألكاذيب حيث أزله وأخرجه من الجنة بتلك آظهور البشرية ومحاولة إبليس إغواء  ظهرت مع

 (1)__.الشجرة ولكن الشيطان كذب عليه وأخرجه من الجنةاهلل بعدم االقتراب من  األكاذيب بعد أن أمره

 اإلنسانا هنليع نالتي كا ا بالحرب النفسيةهارتباط إلى اإلنسانبوجود  ةرة الشائعهظا نيرجع اقترا

ى لأثر ع نمة ملالك هتتركلما  تجسيدا  ، نخرياآل ىلوالتوسع والسيطرة عن في العدوا هحتلكأحد أس

 ( الخدعةقبل الميالد 1504-1450تحوتمس الثالث ) ماستخد القديمةففي مصر  ،اإلنسانتفكير 

 والتشهيروالسب  مالشت ماستخد وفى اليونان القديمة ،عند غزو يافا ها كحربهفي الحروب التي خاض

 انبلد نا ضد كثير مهالتي خاضو  حروب التتار يوف ،عدولالروح المعنوية ل ىلتأثير علالسياسي ل

سلحتهم أهم أا، كانت الشائعات أحد هالنصر في الكثير من والتي حالفهم المسلمينبالد  وخاصة ،مالعال

 هموضراوت همشراست نع نح والجنود واإلعالالسال نم همقوات متضخيـ خبار عنمن خالل نشر األ

 .(2) في الحروب

                                                           

 .10-8، ص، دار الشروق، القاهرةاإلسالمالشائعات الكاذبة وكيف حاربها  .(2001) طنطاوي، محمد سيد( 1)
 .158، ص طباعة والنشر والتوزيعلحرب النفسية والشائعات، دار غريب ل( ال1997، )معتز سيد هللعبد ا( 2)
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مقصودة  لتحقيق غايات في غير أوقات الحروب في المجتمعات القديمة أيضا   ةاستخدمت الشائع

 مالجرائـ نينة مكانتشار أنواع مع ند معيلالخاصة بب بالقضايا تتعلقالشائعات التي  كبث  ا، هترويج نم

 .اهغير  أو والجفافر الجوع هأزمات معينة كظوا أو موالحكا الملوكلبعض  قوى خارقة أواألمراض  أو

بجنود  ىفاعتمدوا على ما يسم   حكمهم،في تثبيت  الشائعات أهميةالحكام و قد أدرك الملوك ف

 كما ،أخرىلنقل أخبار الناس لهم من جهة و  ،جهةالشائعة لبث الشائعات المضادة بين الناس من 

الرومان، وهناك من يقول أن قصة حرق العرب لإلسكندرية شائعة تاريخية، في بالد  باطرةألافعل 

، كما بمشاهدة احتراقها شائعة ألصقت بنيرونحرق نيرون لروما وعزفه على قيثارة وهو يتلهى  وكذلك

 نيرون أطلق بدوره شائعة مضادة نسب من خاللها الحريق للمسيحيين كنسب العرب الحريق أن

  )1) .للرومان

لدى  أصال   ظروف ارتبطت بوجود حق التعبير ةة التاريخية أحاطت بظهور الشائعمن الناحيف

 .أخرىيفية ممارسته من جهة ك وتطورت بتطور جهة،من  اإلنسان

 وتطور ار وسائل الحرب النفسيةهشائعة فقد بدأ مع التطور التقني وازدلبي لهأما العصر الذ

شر وقد مكنت ثورة االتصاالت من ن, ية الثان العالميةوالحرب  األولى العالمية الحرب إبان اهأساليب

فقد انتشرت شائعة في الواليات المتحدة األمريكية  ،ك الحروبلبشكل كبير في ت واستخدام الشائعة

ا عن هم بهغليب هلهأ إلىفي اليابان أرسل رسالة  أسيرا   أن جنديا   اهل الحرب العالمية األولى مفادخال

الة ى ظرف الرسلم بضرورة االحتفاظ بالطابع البريدي الموضوع عهملحيث أع همصيره وما جرى ل

                                                           

 .42، ص القاهرة .مدبوليمكتبة . علم النفس في حياتنا اليومية( 1995)الحفني، عبد المنعم ( 1)
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 )لقد قطعوا لساني( لكن في الحقيقة أن الرسائل هوجد مكتوب تحتنزع الطابع البريدي  وحين تم

 .(1) قا  الا طابع بريدي إطهيلالحربية ال يوجد ع

ذا الصراع هى مجريات لع ر في التأثيرلعبت الشائعات دور كبي يلفي الصراع العربي اإلسرائيو 

 مالتصديق  هفي نبيهالناس متأ نفي وقت يكو  في المنطقة امتفسيرات الرأي الع هتوجي خالل نم

ترغيب أساليب ال مأدوار باستخدا نم عالماإل وسائل هعما أدت تأثيرا   يقل ا الهدور  ن، فكاهيسمعون

 .(2)م للشعوب بإثارة األماني واألحال وأحيانا   يبهوالتر 

انتشار الشائعة من  أصبح توسائل االتصاالالحاصل في تطور الالحالي ومع وفي الوقت 

المواقع  الكثير من إلى اونشره األخبارشخص كتابة   اي بإمكانحيث انه  والسريعة السهلةاألمور 

على ، و اسيقومون بنشره الذين بدورهم شخاصعدد كبير من األمن قبل  اقراءتهوبالتالي ة لكترونياإل

حدين  لكنها في نفس الوقت سالح ذو كثيرا   اإلنسانقد سهلت حياة  ترغم أن وسائل اإلتصاالال

ر األكاذيب يستخدمه في الجريمة ونش هناك منولكن  النفع العام والنفع الخاصفي  ايستخدمه فالبعض

ت الكثير من المجتمعات في أصبحبدون قصد، و  أوغير المشروعة سواء بقصد  عمالوغيرها من األ

نما  أو داخلينشر الشائعة ليس  أصبحمجتمعات معلوماتية" ف" وقتنا الحالي تسمى إقليمي فقط وا 

إرسال  الناس من اإلنترنتوسائل التواصل االجتماعي على  تمكنحيث عالمي المستوى ال إلىل وص

ومع هذا التطور الهائل والسريع  ،في العالم أي مكان إلىمسجل  أومصور  أوكل شيء مطبوع 

                                                           

 والتوزيع، نشرلمية للالع اليازوريالدعاية والشائعات والرأي العام )رؤية معاصرة(، دار  (2015، )عبد الرازق، الدليمي( 1)
 .179، ص ردنعمان، األ

، كلية 2د العد ،12 دل، مجنوالقانو  نة األملومات، مجلالشائعات والجريمة في عصر المع (2004) السيد أحمد،، عمر( 2)
 .4، جامعة الشارقة، ص لاالتصا
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 تويترو  وكفيسبكالزادت وسائل نقل المعلومات بشكل كبير وسريع مثل مواقع التواصل اإلجتماعي 

 .(1)وغيرها 

 لتواصلامع هذا االنتشار الرهيب لوسائل  تزداد الشائعةكان من المتوقع أن قد يرى الباحث انه و 

لعدد الكبير ا إلىتعد الوسائل االلكترونية بيئة خصبة لسرعة انتشارها باالضافة ، حيث االجتماعي

 .لمن يتداولها

  

                                                           

استخدام التقنيات الحديثة في الشائعات، مجلة الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية  .(2001البداينة، ذياب موسى )( 1)
 وما بعدها. 53، ص 284للعلوم األمنية، العدد 
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 :المبحث الثاي 
 أيواع الشائعة وآثاوها

عظمها إال أن مة تعدد أنوع الشائعنه على الرغم من أإال  كثيرة العتبارات ةالشائع أنواعتعدد ت

، مشبوهةرف وتفسيرها بطنتشار االالغموض والدوافع الشخصية والتناقض التي تساعد على ب تتسم

 انتشارفي  ا  ر دو  ةالنفسي الحالةلعب تو  ،أكاذيب ضخمةو أقاويل متضاربة  إلى بعد نشرهاالتي تتحول 

التي  اإلنسان ومواقف ، تتشكل انفعاالت ومشاعر وتصوراتهذه الحالة النفسيةفمن  المختلفة ةالشائع

يه لإويدخل  بهيظهر ما يرغب يتصوره و يسقط ما فويشاهد،  يسمعيقرأ و لكل ما  هتؤثر على إدراك

لة المحمو الدوافع الشخصية بين طيات الشائعة تظهر و  والتحيز النقصو  والكراهيةبالحب الشعور 

 .(1) المكتملةتتطور فيما بعد حتى تبلغ مرحلة الشائعة  ثرثرة عفوية أوسواء أكانت مقصودة موجهة، 

المختلفة باختالف غايتها وآثارها التي تمس الفرد والمجتمع ومصالحهم قمنا  ولبيان أنواع الشائعة

 المطالب اآلتية: إلىبتقسيم هذا المبحث 

 .الشائعة: أنواع األولالمطلب 

 .: اآلثار المترتبة على الشائعةالمطلب الثاي 

 :األولالمطلب 
 ةأيواع الشائع

 السياسية واالقت صاديةو فمنها االجتماعية ، موضوعها حسبتختلف متعددة  أشكالأنواع و  ةعائللش

هي و المجتمعات اإلنسانية  تشمل كل َأوساط الحياة وكلهي بذلك و  التكنولوجية، ية وأخيرا  عالمواإل

 :على النحو اآلتي

                                                           

 .505، القاهرة، ص القاهرة الحديثةمطبعة السلوك اإلنساني،  .(1968) سعد، عبد الرحمن( 1)
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 الجرماعية : الشائعةأولا 

 شهيرالتموضوع ة االجتماعي ةعائالش ضمنويدخل  األفرادعن  خبارألاشيع تي تال ةوهي الشائ ع

َأبرز  نم شخاصشهير باألسألة التم يجد أن ماعيتوالمتأمل لواقع مواقع التَّواصل االج ،باآلخرين

 شهير،الت بهدفصيصا  خ م ن المواقع صممت الكثيربل هنالك  ،اإلنترنتالناتجة عن مواقع األمور 

كان الضرر  شاع عنهـكان المشهر به بريئا  مما ي   فإنشرعي غير  أمر تشهير بالناس بذكر عيوبهمفال

 .(1) كبيرا  

َأخطر الجرائم  نم تعد والتي االبتزازو هديد التانتشار جرائم ة ماعياالجت ةعائوأيضا  يدخل في الش

 أوخصه صور ت يقوم الجاني بتهديد المجني عليه إما بنشر حيث ،اإلنترنت ةتتم عبر شبك التي

السيء  لالستخدامونتيجة  ةعائال ينشر تلك الش ىحت مقابل مالي ويطلب منهغير صحيحة  أخبار

شكالت فتظهر الم في المجتمعالشخص مركز صور ملفقة تؤثر على  أويقوم العديد بنشر أخبار 

 .(2)الطالق  إلىوالتي يمكن ان تؤدي سرية الخالفات األ ةعائبسبب تلك الش

قومون يعندما  ين،عوذالمشبه  يقومعية الخطيرة ما تمااالج ةعائأنواع الش ان من ويرى الباحث

الناس وقد  على شفاءلديه المقدرة  هذا المشعوذ الناس، بأن بين لنشر الشائعةبعض أعوانهم  بزج

 الزوجية، حل المشاكل يستطيعانه وكما  مرض،عدة ن عالج موهو ي ،العديد من الناسعلى يده  شفي

األوساط التي يغلب  البسطاء، لذلك يعمد مروجوها على بثها في من ةعائالشواغلب ضحايا هذه 

 .الجهلعليها 

                                                           

، النهضة العربية موقف الشريعة اإلسالمية من جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت، دار( 2002) السنباطي، عطا عبد العاطي،( 1)
 .218، ص القاهرة، مصر

المعلوماتية دراسة  جرائم الخصوصية في نظام مكافحة النتهاكالمسؤولية المدنية  (2010) السلمي، منصور بن صالح،( 2)
 .81ص  ة،السعودي تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة الجنائية: الرياض
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 السياسية : الشائعةثايياا 

 ةلياخالد ياسةسالالمجال  ، ففيةعائلشالتي تنتشر فيها االمجاالت  أهم نة معالم السياس يعتبر

يدة، جدحكومة  تكليف أوتشكيلها،  ةإعاد أو ات من حيث اعفائهادائما  عن الحكوم ةعائتظهر الش

بعد نهاية تكليف  حكومة جديدةوالفت حول األسماء المرشحة لتولي  كبير بشكل ةعائكما وتظهر الش

ذلك وجود  ن، واألخطر مالبرلمان ول حلكالشائعات التي تدور ح أووأعضائها،  الحكومة رئيس

ياسي تمسعات شائ  إلىاه عدخص المسؤول بل تتعند الش ممهم المالية، فهي ال تقفذن وَأسرهم و يالس 

   .(1) عدى ما يستحقونتت بامتيازات وتمتعهم هلنفوذوعن استغاللهم أهل بيته 

، لتنبؤا ةعائبش ويدخل تحت هذا الجانب بما يسمىعلى السياسة الخارجية  وقد تدخل الشائعة

عات ائكالش سياسية في وقت األزمات أوبوقوع َأحداث عسكرية  للتنبؤستخدم ات التي تعائالش نفهي م

على هذه  وبناء الشامل،تمتلك َأسلحة الدمار  العراق بأن الواليات المتحدة األمريكيةالتي َأطلقتها 

وزرعت فيها بذور  بأكملهاعلى العراق ودمرت دولة  الحرب قامتالحقا كذبها  تبينة التي عائالش

  )2) .الشقاق

 القرصادية : الشائعةثالثاا 

التجارية أو والخوف من التعامالت القلق و البلبلة  إحداث حالة من إلىالتي تهدف  ةوهي الشائع

 .(3) ةالمالي على المعامالت المتعلقة باألوراق التأثير

                                                           

مواجهة الشائعات، أكاديمية  أساليب: والشائعة، بحث منشور ضمن مؤتمر بعنوان اإلسالم( 2001) الحارثي، ساعد العرابي،( 1)
 .16، ص السعودية ألمنية، مركز الدراسات والبحوث: الرياض،نايف للعلوم ا

جتماعي شبكات التواصل الشائعات عبر اَلمسؤولية الجنائية ل مروجي(، 2019( جرادات، سيرين والقضاة، محمد، )2) ، مجلة اال 
 .78، ص 1، العدد 20جرش للبحوث والدراسات، المجلد 

 .18، مرجع سابق، ص الحارثي، ساعد العرابي( 3)
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( من قانون على ان الجريمة االقتصادية تشمل " اي جريمة تسري عليها 3حيث نصت المادة )

اي جريمة  أواي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية  أواحكام هذا القانون 

 أولوطنية العملة ا أوبالثقة العامة باالقتصاد الوطني  أوبالمركز االقتصادي للمملكة، الضرر تلحق 

 .(1)كان محلها المال العام" إذا أواالوراق المالية المتداولة  أوالسندات  أواالسهم 

 " يحظر على اي شخص القيام باي مما يلي:المالية:( من قانو االوراق 106كما نصت المادة )

 غير أوتصريحات مضللة  أوبيانات  أواعطاء معلومات  أوترويجها  أوبث الشائعات  -أ

 على سمعة اي جهة مصدرة. أوصحيحة قد تؤثر على سعر اي ورقة 

بقصد  بالتواطؤ مع غيره، أوالتاثير على المعامالت المتعلقة باالوراق المالية، سواء منفردا   -ب

حجم  أوعن سعر  أوحجم تداولها  أواعطاء صورة غير صحيحة عن سعر اي ورقة مالية 

 (2) تداول اي اوراق مالية اخرى ذات عالقة.

 االقتصادية ةفقد تؤدي الشائع فهي السياسية، ةعن الشائع خطورةاالقتصادية ال تقل  ةعالشائان  

لسوق البريطانية عند حصل ل امسوق معينة ك ضرب أو الشركات، سإفال أو السلع،كساد  إلى

المقاطعة لهذه السوق  نأال إ ذلك،حول  ا نتشار شائعات كثيرةو ا نتشار مرض جنون البقر، 

 .(1) المرض هذا الحتواءالالزمة  االحترازية استمرت حتى بعد ا ت خاذ التدابير

نقص  أوة، ععن قرب ارتفاع سل عمالالشائ عات االقتصادية ما يروجها التجار ورجال األ ومن

على  ذلك من هذه  األساليب التي يقصد منها الحصول إلىقرب فقدانها وما  أوفي بعض المواد 

                                                           

 وتعديالته. 1993( لسنة11قانون الجرائم االقتصادية االردني رقم) (1)
 .2017( لسنة 18قانون االوراق المالية االردني رقم ) (2)
 .78( جرادات، سيرين والقضاة، محمد، مرجع سابق، ص 3)
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سعار أ شائعات في ارتفاع من ية الهاشميةاألردنالمملكة  واجههتوهذا ما  األرباح الكبيرة والعاجلة

بمجرد الوقود المواطنين يتزاحمون لدى محطات  كثيرة ومتجددة حيث أن الشائعاتهذه   وتعتبر ،الوقود

 .(1) علنت ذلكأعدم وجود جهة رسمية  منشار الخبر على الرغم انت

 يةعالمال : الشائعةوابعاا 

المتخصصة التي تطلقها وفق  فلها كوادرها الشائعات،ية من أخطر أنواع عالماإل ةالشائع تعتبر

غالبا ما هي و  معينة غاياتونقل المعلومات لتحقيق  التواصل التكنولوجيةتوقيت معلوم عبر وسائل 

 .(2) قبولهاو  انتشارها مقدمات ومنطق محبوك يساعد على إلىتتسم بعنصر المفاجأة رغم انها تستند 

عالميين عند نقلهم لألخبار دون مهنية فيتحول عملهم وتتجسد الشائعات االعالمية في عمل اإل

يحة، مما هي صح أكثرنشر الشائعات والتي قد تكون مغلوطة  إلىمن نشر الوعي واألخبار المؤكدة 

 (3) :ال في الحاالت التاليةإوال يأتي ذلك منهم 

 إلىالصفة في صناعة أخبار ال تمت  أوعندما يعتمدون على مصادر غير محددة االسم  -

فتح حيث ت مطلع،مصدر  أوالحقيقة بصلة، مستترة وراء مسميات مثل مصدر موثوق به 

عا لتفسيرات مشبوعة ومشوهة للحقائق مثل هذه المصادر مجاال واس إلىخبار المستندة األ

 مما يخلق بيئة خصبة لنشر الشائعات بواسطة ذلك.

                                                           

وجهة نظر الصحفيين  منية وتأثيرها في نشر األخبار ردنالشائعات في المواقع اإلخبارية األ (2015) أكحيل، رضا عيد،( 1)
 .35ص  األوسط، عمان، يين، رسالة ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة الشرقردناأل

 .170، مرجع سابق، ص السيد أحمد، عمر( 2)
(، الشائعات والجريمة في عصر المعلومات، بحث منشور في مجلة االمن والقانون، أكاديمية 2004د/ السيد احمد مصطفى عمر) (3)

 172،ص12، المجلد2العددشرطة دبي، 
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عندما يعملون على توظيف الصور واعادة نشرها في غير الغرض الذي التقطت من أجله،  -

ون المقروء بمصاحبتها، فتبدو كحقائق يتداولها الناس د أوويلونونها بألوان التعليق الكتوب 

 .منهم وعي

عندما ينشرون ويتداولون معلومات تنقصها الدقة واألمانة والتي توضع على المواقع التي  -

 ادرها،مصيرتادها مستخدمو الشبكات من األعالميين دون ان يتاكدوا من صحتها وموثوقية 

 تشاره.ألثر وتتسع دائرة شيوعه وانوعبر تكرار االقتباس والنشر يتضاعف الخطأ ويتعاظم ا

 بوسائل التروويية عة: الشائخامساا 

ثراء  ر احدث المعلومات التي تساعد على اتخاذ القراراتيتوفلالتكنولوجيا استخدمت  السليمة  وا 

عبر  التواصل ، فوسائلنتيجة سوء استخدامها فقدان السيطرة عليها إلىأدت اال انها الموضوعات، 

التطور، مما نتج  بالمستجدات واللحاق بركب للعلمت ضرورة ال غنى عنها أصبح اإلنترنتشبكة 

ة تعد لكترونيفالشائعات اإل، ة المغرضةلكترونيالجانب السلبي الستخدامها كمنصة للشائعات اإل عنه

التكنولوجية الحديثة، فهي  التواصلهدام مشكوك في اغراضه يروج وينتشر عبر وسائط  تواصلينمط 

س ولي ةتعطي أخبار مغلوطأنها  أويقلل من شأنها،  أوجزء من الحقيقة فيضخمها  تعطيإما أن 

 اضيالمجتمع اإلفتر هذا للتداول والحوار والدردشة في  جزء من الحقيقة، مما يشكل موضوعا   أي فيها

 .خرين في المجتمعات الواقعيةاآل إلىومنهم  اإلنترنتلمستخدمي 

فالشائعة التي تظهر وتنتشر في المجال االلكتروني ترتبط بصورة مباشرة بمن يملكون قدرات 

فنية وتقنية عالية في هذا المجال، وقد يتصل مجالها بما يرتكب على الشبكة العنكبوتية من جرائم، 
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شائعة وال ة،قانونيكاختراق مواقع االخرين بهدف الحصول على معلومات يتم تزييفها عبر طرق غير 

 (1). االلكترونية في كثير من الحاالت تقع في مصاف الجريمة التي يعاقب عليها القانون

 :المطلب الثاي 
 ةاآلثاو المروربة على الشائع

قي لة المتلص حسب فة متفاوتةلآثار متعددة مخت لكترونيالموقع اإلعبر  عةترويج الشائ عن ينتج

يئ أرضية هالفساد ما ي إلىباإلضافة  قيلمتلتأثيره حسب االستعدادات النفسية ل نكما أ بالمنشور،

يب لا بتغنهو ليتقب نفة الذيلالمخت فئات المجتمع نى نحو واسع بيلخصبة لترويج الشائعات وانتقاليا ع

 :وفق اآلتي الشائعةلتي تنتج عن . وفي هذا المطلب سنبين اآلثار ا(2) العقل إرادةى لالعاطفة ع

 : اآلثاو الجرماعية للشائعةالفوع الول

 األفراد عنوياتمتدني ل خصبه بيئةكون تألن  ه، معرضاتالشائع اي تنتشر فيهتال اتإن المجتمع

 قةتحول دون التعرف على حقيالتي بلبلة الغموض و ال حالة من إلىمما يؤدي تحجب الحقائق كونها 

 أي العام،مصداقية الر  مما يؤثر في عالموسائل اإل تتناقلها صادق اخبر منها  مما يجعل اتالشائعهذه 

ات مجتمعسلبية في ال ةطاق ويبث سوء النيةالمبنية على و  الكاذبةويفسح المجال النتشار األخبار 

 المجتمعصل و يبهذا المستوى الخطير ال بد وأن  اتالشائع انتشار وان، التي تنتشر فيها الشائعات

نتاجهشل من حركته ياالهتزاز واالضطراب، و  نوع من إلى ألمراض ا وتنتشر فيهوفاعليته،  وا 

 كل خطورةعلى البلد برمته ويش سلبا   يؤثر ، مماوالفساد، وتسود الفوضى وتنتشر الجريمة االجتماعية

                                                           

بحث مقدم إلى المؤتمر ، في القانون الجنائي نظرة حديثة حول تجريم الشائعات اإللكترونية .(2019( الصالحي، مفيد )1)
 .14، ص المزمع إقامته في رحاب كلية الحقوق جامعة طنطا" القانون والشائعات" العلمي السنوي السادس بعنوان

بحث مقدم لكلية الحقوق جامعة طنطا، تحت عنوان: القانون والشائعة، خالل الفترة من  .(2019) ز( فهمي، دنيا عبد العزي2)
 .11، ص 2019ابريل  22-23



25 

 رعز و الوسيلة الرئيسية لخلخلة العالقات االجتماعية وهدم األسر  كبيرة على مرتكزاته واالجتماعية فهي

فسية التي االضطرابات الن رئيسي لتفشي مجموعة وبالتالي فهي سبببين المواطنين سموم الفتن 

اض األمر  أوومن هذه االضطرابات ، هائلة في المجتمعات التي تستوعب الشائعة يعاني منها أعداد

 .)1)( القلق، اإلرهاق، الشرود التوتر،)النفسية 

 الشائعات بكثرة يكون معرضا  لألمراض النفسية الفرد الذي يعيش في مجتمع تنتشر فيهف

التي تسيطر عليه نظير انتشار هذه الشائعات وخصوصا  الشائعات الموجهة حيث أنها  واإلجتماعية

 ،ورغباته وقد تسيطر على توجهاته العقلية والنفسية واإلجتماعية وحاجاته اإلنسانميول  تركز على

ع األمراض النفسية في المجتمع ويولد لدى البعض الغل شيو  إلى انتشار الشائعات يؤديكما ان 

ضعف الروابط االجتماعية واألسرية وتجعل المجتمع مهيأ بشكل  إلىوالكراهية ويؤدي بالتالي  والحقد

 لىإوخصوصا  الموجهة من قبل جهات خارجية تؤدي وانتشار الشائعات ، شائعات جديدة إلى أكبر

لخ( مما إ..الصدق، األمانة، اإليثار، التكافل، الشعور بالمواطنة .) تدمير النظام القيمي في المجتمع

 .(2)_وضعف القدرة على الصمود في مواجهة هذه الشائعات يؤدي ألثر كبير على المجتمع

 للشائعة القرصادية: اآلثاو الفوع الثاي 

ية لى عملع با  لس رفي التأثي تتمثل لكترونيالموقع اإلشائعات التي ت نشر عبر لاآلثار االقتصادية ل

 إلىؤدي مما ي األخرى، بالدولى عالقة الدولة لوتؤثر ع الدولة،ى تصدير منتجات لوتؤثر ع اإلنتاج،

 لدوللاالقتصادي  نديد األمهتن إف ،األخرى الدول نا بيهاقتصادي ل نوجود كيام الدولة وعد تخلف

                                                           

 .52، مرجع سابق، ص أكحيل، رضا عيد( 1)
وسائل عبر  ، األبعاد النفسية واالجتماعية في ترويج اإلشاعات(2010)شلدان، فايز كمال و همص، عبد الفتاح عبد الغني ( ال2)

، 2010العدد الثاني، يونيو  اإلعالم وسبل عالجها من منظور إسالمي، مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد الثامن عشر،
 .174-145ص 
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ا هوغير  ةالبورص أسواقو االقتصادية  المنشآتى لتركيز مروجي الشائعات ع عم الكبرى،والشركات 

ير اإلنتاج إعاقة س هشأن نم خلق كل مابقصد  األفرادفي حياة  راتيجيااست راعب دو لع التي تلالس نم

 .(1) والتنمية االقتصادية

 هتزازات بين الحين واآلخر، ذلك لما تتعرض لهعديد من اال إلىتعرض اقتصاد الدول فقد 

 اتتأسس التنافس بينها على الشائعيوكثير ما  خارجية، أسواقها من منافسة شرسة من قبل أسواق

القتصاد  لدخل والتي تعتبر ركائزا المنتجة التي تدرغالبا ما تطال القطاعات فالباطلة و  المغرضة

في المملكة  نماذج لما أصاب القطاعات السياحية أوالدول، كقطاع السياحة مثال ، وهناك أمثلة 

 تعرضتما  كثيرا  ية الهاشمية أثناء المواسم السياحية وخاصة بداية فصل الصيف، والتي األردن

مع  لعمان لتلوث في مياه الشرب تزامنا   العاصمةعن تعرض  1997عندما اشيع عام ، للشائعات

 .(2) شلل الموسم السياحي كامال  في ذلك العام إلىدى أبداية الموسم السياحي مما 

 للشائعة األميية: اآلثاو االفوع الثالث

 األولالنوع  ،نقسمي إلىا هنشر  اهدافحيث  نم لكترونيالموقع اإلالشائعات عبر  تصنيف يمكن

األخبار  ذهه نودراية تامة بكو  نى يقيلعهم ا و ها أصحابهينشر والتي  ،معين لهدفة هموجالشائعات ال

الكاذبة حسب  ذه األخبارهنشر  ندد مغرض مح أو غاية هملدي نوعادة ما يكو ، الصحة نعارية ع

قد يأتي إما ف، بيا  لتأثيره س نيكو  نالشائعات ليس بالضرورة أ نذا النوع مهو ، والمجالنوع الخبر 

 تحقيق غاية إلى اهجو ويسعى مرو  ، بوظيفة مام نا تقو هالشائعة  نأي إ، إعالني أولغرض تسويقي 

 نألمى الو الذي يفرز تداعيات عهالشائعات ف نالثاني مأما النوع ، ةمعينات هج طرف نمعينة م

                                                           

 .14، مرجع سابق، ص ز( فهمي، دنيا عبد العزي1)
 .53، مرجع سابق، ص أكحيل، رضا عيد( 2)
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فقد  ،اهدافها وأهالشائعات تتنوع مصادر  نذه النوعية مه نوفي الغالب فإ ،والمجتمعات للدولالوطني 

 .(1) شركات كبرى أوات خارجية هج أو أشخاصنتاج  نتكو 

 كثيرا  يخمد سريع س بشكلا هاتهومواج لكترونيالموقع اإلتتبع الشائعات عبر  نأويرى الباحث 

 نضم العملي ف هيثبت تورط لكل من وتغليظ العقوبة بالحبستشريع يعاقب  نبد م وال ا،هنشاط نم

 نف.العى لالشائعات واألكاذيب والتحريض ع نشر الفوضى وبث   تستهدفة إلكتروني جهات

  

                                                           

 .12، مرجع سابق، ص ز( فهمي، دنيا عبد العزي1)
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 :الثالث المبحث
 ةالشائع موقف الرشويع من بث  

تقديم الحماية دور في  علمشر  فقد كان ل ،المجتمعودورها السلبي في  ةنظرا  لخصوصية الشائع

قواعد  أحكامبموجب  من االعتداء على حقوق بعضهم البعض شخاصالقانونية والتي تعني "منع األ

المحمية، فقد تكون  فالحماية بهذا المعنى تختلف من نوع آلخر تبعا  الختالف الحقوق ،"قانونية

ان موضوع ترويج وبث الشائعات لخ. إغيرها ... أوالمدنية  أوالجنائية  بالحمايةالحماية متعلقة 

 ،الغيربطريق ترويج الشائعات بهدف اإلضرار  عنالخاصة الحياة  علىتجريم االعتداء بمتعلق 

 الزمةمالتي كفلها الدستور كونها عد من الحقوق األساسية ين الحق في الخصوصية باعتبار ا

كما ان هذا الحق  المجتمعات،أساس بنيان  فاإلنسان ،عامللشخص الطبيعي بصفته اإلنسانية كأصل 

دستورية  لألفراد بحماية لذلك حظيت الحياة الخاصة ،ذاتهامن الحقوق السابقة على وجود الدولة  يعد

تويات مختلفة مس وشهدت السنوات األخيرة استجابة تشريعية على العالم،دول كل وقانونية كبيرة في 

 .(1) هذه الحمايةلتعزيز 

الب ية للشائعة وفق المطاألردنوفي هذا المبحث سوف نبحث موضوع تناول التشريعات الدولية و 

 اآلتية:

 .الدولي القانونفي  الشائعة :األولالمطلب 

 األردني.في التشريع  الشائعة :الثاي المطلب 

                                                           

 .94، ص ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق الطابعة الثانية(2000)أحمد فتحي ، سرور( 1)
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 :األولالمطلب 
  الدول القايونف   الشائعة

والقانون  بين القانون الجنائي الدولي الالتيني الفقهالتمييز الذي وضعه توضيح في البداية ال بد 

تطبق على  إال أنهاالقانون الجنائي الداخلي  قواعد يعتمد على األولحيث ان النوع ، الدولي الجنائي

نازع ت تتولى حل  كما البت فيها محاكم الدولة  وتتولىدولي  أوأجنبي  جرائم تحتوي على عنصر

 بينما النوع الثاني فانه يتكون من ،التشريعيو القضائي  نالدول في المجالي القوانين الجنائية بين

محاكم ال قبلمن  ويتم البت فيهادولية الجرائم التحكم التي القواعد الجنائية الدولية  مجموعة من

 . (1) متابعة ومحاكمة مرتكبيهاالجرائم الدولية وطريقة  حددوهي بالتالي تدولية الجنائية ال

 يمكن أن تقع جريمة الشائعة في نفس الظروف الجنائي الداخليوكأي جريمة يحكمها القانون 

ج من ر افي الخالمرتكبة  الشائعةمثال ذلك جريمة  ،لتكون خاضعة لقواعد القانون الجنائي الدولي

 كما يمكن أن يصدر ،أجنبي قبل شخصمن  جريمة الشائعة المرتكبة أوطرف مواطن ضد دولته، 

تنفيذ  طلبم توي بلدهحكم قضائي أجنبي ضد مواطن ارتكب جريمة الشائعة في الخارج وهو مقيم في 

جريمة الشائعة وما يمكن  جنسية الفاعل في يةإشكال مما يبرز، جنبيةاألالدولة قبل الحكم عليه من 

 (2) .تبادل المجرمين لأن يترتب عليها من عالقات تعاون قضائي بين الدول في مجا

 عن يمكن ان تنشأالتي  تكالتوحيدها لحل المش أو التشريعات الوطنيةم التقريب بين ومن المه

 يةإشكالمن  ازء  جيعتبر القانون الجنائي الدولي ن أحيث تنازع القوانين على الصعيد المكاني  موضوع

                                                           

 الجرام الدولية وسلطة العقاب عليها، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، .(1996) عبد الواحد محمد، الفار( 1)
 .49ص

 .75ص القانونية، لإلصداراتالقانون الجنائي الدولي، المركز القومي  .(2010) حسن يوسف، يوسف( 2)
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 هتضابمقي ذوال الجنائيقانون القليمية اإلقاعدة التحكمها  تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان التي

 .في حدود الدولة يخضع القانون الجنائي الدولي للتطبيق

 لداخلياعلى غرار المجتمع نه إف ،جريمة الشائعة وقواعد القانون الدولي الجنائيلما بالنسبة أ

 (1). القانون الدولي الجنائي يحكمهيتكون من الدول  العاديين يوجد مجتمع دولي األفرادكون من تالم

العام  كان الرأي في توجيه مسيرة المجتمع الدولي، فإذا مهما   أن الرأي العام الدولي يلعب دورا  

 قراراتالالصحيح ألن  الطريق علىالمجتمع  يوجهأن  إلىيؤدي  ن ذلكإف صحيحا   توجيها   موجها  

بطريقة  هكان الرأي العام يوج   إذاأما  ة،للدولالواعية المكونة  األفراد إرادةصحيحة ومعبرة عن  الصادرة

 هينتج عنقد ما مالمجتمع  ات فينحرافي االتفش   إلىيؤدي ذلك  مضللة تحت تأثير الشائعات فقد

 مصالحة وحماي رارواالستق فاألمن، واستقراره بما في ذلك أمنه ةالحيويالمجتمع المساس بمصالح 

أن  مكنيالخطورة بالدولي وكلما كانت الشائعة  الصعيدعلى  الزمةأمور  والمجتمع تعتبر األفراد

 يعلى قواعد القانون الدولي الجنائي التصد   واجبا   كانفقد  ضررتعرض المصالح الدولية العامة لل

لتي ا رائمالجن الدولي الجنائي محدود بعدد التجريم في مجال القانو  لكن نطاق، لها بالتجريم والعقوبة

جرائم و ، الجرائم ضد اإلنسانيةو  ،جريمة اإلبادة الجماعيةوهي  ،الدولية تبت فيها المحكمة الجنائية

من  ما تشكلهلكن  ضمن هذه الجرائمال تدخل  اتومن البديهي أن الشائع، جريمة العدوانو  ،الحرب

 ائعاتالشلألمن الدولي ويحصل ذلك عند ارتباط  ينقلب تهديدا   يمكن أن الوطني الداخليلألمن  تهديد

 تكدير أوعندما تكون من شأنها إلقاء الرعب بين الناس  المنصوص عليها بإحدى الجرائم الدولية

بيانات  أوفيصبح كل من اذاع عمدا اخبارا  لح العامةاالضرر بالمص إلحاق أوالعام الدولي  األمن

                                                           

(، اساليب مواجهة الشائعات، بحث مقدم لكلية الحقوق جامعة طنطا، تحت عنوان: 2019( خضر، احمد عبد السالم، )1)
 .34، ص 2019ابريل  23-22القانون والشائعة، خالل الفترة من 
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د جرائم ض أوجرائم الحرب  أوبادة جماعية إتتسبب في  نأنها أمغرضة من ش أوشاعات كاذبة إ أو

ن أال إ. هاتأثير جريمة عدوان مرتكب بالفعل لجريمة دولية نظرا لجسامتها ووسع نطاق  أواالنسانية 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تحول دون مثول الفاعل امامها، مما يبقى ذلك  محدودية

رفا مشددا الجرائم االربعة ظ بإحدىاالختصاص للمحاكم الوطنية التي يجب ان تعتبر ارتباط الشائعة 

الحاق الضرر بالمصلحة العامة.  أووالقاء الرعب  لألمنللخطورة التي يمكن ان تحققه من تكدير 

راضيها أوية البت في الجرائم الدولية التي تقع على لو أالظروف العادية فان للمحاكم الوطنية  وفي

غلب الحاالت لكثرة المعوقات التي تواجهها في تطبيق القانون الدولي أوهو الحق الذي تمارسه في 

 ةمة تنظيمها ونصوصها وعن تحفظ كثير من الدول على المحكمءة في عدم مالبالجنائي الناش

 )1(ة. الدوليالجنائية 

 :الثاي المطلب 
   األوديف  الرشويع  الشائعة

 وأكمصطلح منفصل  اإلشاعاتأي حكم يجرم  ياألردنقانون العقوبات ال يوجد في نصوص 

وضع بعض النصوص القانونية التي أوردت الشائعة ي األردن المشر عال ان إ ،كجريمة قائمة بذاتها

 الدولة. أمنكحاالت تمس قضايا أخرى كقضايا 

 على تحديد ذلك الجنائي ها وقد اعتاد الفقه القانونيأركانجريمة حتى تتوفر  أيال تقوم 

 .(2) والركن المادي والركن المعنوي )الركن القانوني( بالركن الشرعي

                                                           

 .13، ص2009االساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المكتب الجمعي الحديث، ( احمد محمد بونه، النظام 1)
الجزائر، مطبوع بدعم من  :القانون الجنائي العام، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية (2014) عبد السالم، بغانة،( 2)

 .12، ص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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يف  الجريمة كما هو معلوم فإنف ،يعني انه ال جريمة وال عقوبة اال بنص الركن الشرع 

 ، فقد تدخلاإلنسانالتي يقوم بها  عمالاأل للعديد منمحظورة، ونظرا   فعالأل اإلنسان بارتكابتتحقق 

وحدد لها العقوبات  والمجتمع، األفرادعلى سالمة  التي تشكل تهديدا   المحظورة عمالاأللتحديد  المشر ع

 .(1) مة وذلك بموجب نصوص عقابيةءالمال

 بةالمترتللعقوبات للجريمة هو النصوص المحددة للجريمة والمبينة  الركن الشرعيوعليه فان 

ا  أحكامنصوص القانون قد وضعت لها  ترويج الشائ عات بأنَّها جريمة، يعني أن ووصف عليها،

خاصه باعتبارها جريمة قائمة  ا  أحكامي لم يورد للشائعات األردن المشر عوعلى الرغم من  محددة،

 .الدولة الداخلي أمنمن جرائم العدوان المباشر على تعتبر جرائم الشائعات ال ان إ بذاتها،

ه أنباء توجي إذاعة والتي جاء بها"عقوبة ياألردنمن قانون العقوبات  (131المادة ) متحيث جر  

يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من اذاع في المملكة في االحوال عينها  -1"  األمةنفسية 

 مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية االمة. أوانباء يعرف انها كاذبة 

عوقب بالحبس مدة ال تقل عن  صحتها،كان الفاعل قد أذاع هذه االنباء وهو يعتقد  إذا -2

 (2). أشهر ةثالث

ة أنباء كاذب عةذاإ والتي جاء فيها"عقوبة ياألردنمن قانون العقوبات  (132المادة ) متكما جر  

 .ولي العهد في الخارج أوالملك  أوتنال من هيبة الدولة 

                                                           

 دمشق، سوريا، الرسالة: مؤسسة ،1ج التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا  بالقانون الوضعي،  (1985) عودة، عبد القادر،( 1)
 .112، ص 6الطبعة 

 وتعديالته.  1960( لسنة 16) رقم يردنقانون العقوبات األ( 2)

https://maqam.najah.edu/legislation/33/item/2639/
https://maqam.najah.edu/legislation/33/item/2639/


33 

ان  مبالغ فيها من شأنها أووهو على بينة من االمر انباء كاذبة يذيع في الخارج  أردنيكل  -1

رامة ال وبغ أشهريعاقب بالحبس مدة ال تنقص عن ستة  مكانتها، أوتنال من هيبة الدولة 

 تزيد عن خمسين دينار.

 ولي وأكان ما ذكر موجها ضد جاللة الملك  إذايعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة  -2

 (1) .وصياء العرشأ أحد أوالعهد 

الشائعات ضمن  أدرج( قد 131،132ي من خالل نص المادتين )األردن المشر عوهنا نالحظ ان 

وصل ائعات تن الشأ هيبة الدولة وهو تأكيد لما ذكرناه سابقا   والتي تطال اذاعة انباء كاذبة في المملكة

األمراض  يهف وفاعليته وتنتشرشل من حركته وانتاجه ياالهتزاز واالضطراب، و  نوع من إلى المجتمع

 .الجريمةوتسود الفوضى وتنتشر  ،والفساد االجتماعية

 من تعليمات تطبيق مدونة األمن البحري على المرافق/ب( 14المادة )كما جاء في 

تعليمات والتصرف حسب ال االلتزام بالهدوء" الطوارئ:المينائية في الميناء منها أنه وفي حالة إعالن 

 .(2) "ترديدها أو الشائعات إلىالتي تصدر في حينه وعدم االستماع 

 " يحظر على اي شخص القيام باي مما يلي: أ(/106المادة ) نصت قانون األوراق الماليةوفي 

ة غير صحيح أوتصريحات مضللة  أوبيانات  أواعطاء معلومات  أوترويجها  أوائعات شال بث -أ

 . (3) على سمعة أي جهة مصدرة أوقد تؤثر على سعر أي ورقة مالية 

                                                           

 .وتعديالته 1960( لسنة 16) رقم قانون العقوبات األردني( 1)
 .2004المينائية في الميناء لسنة  المرافق( تعليمات تطبيق مدونة األمن البحري على 2)
 .2017( لسنة 18رقم )قانون األوراق المالية ( 3)
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 يؤثر بشكل كبير على االقتصاد في أي مكان تنتشر الشائعةان هذه المادة تؤكد على ان انتشار 

والتداوالت  سواقعلى األ ةثار سلبيآي تداول الشائعات لما لها من األردن المشر عوبالتالي جرم  ،فيه

  المالية.

ي على حظر نشر " ما يشتمل األردن/د( من قانون المطبوعات والنشر 38) كما نصت المادة

ات اشاع أوما يتضمن معلومات  أويمس حرياتهم الشخصية  أوتحقير لالفراد  أوقدح  أوعلى ذم 

  (1) .كاذبة بحقهم "

ي وسيلة من وسائل أب أقدمكل من  األردني "/أ( من قانون االتصاالت 75كما نصت المادة )

ة الفزع نقل خبرا مختلقا بقصد اثار  أورسائل منافية لالداب  أواالتصاالت على توجيه رسائل تهديد 

( دينار وال تزيد 300بغرامة ال تقل عن ) أويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة 

 (2) .بكلتا العقوبتين " أو( دينار 2000على )

مة لم يورد نص خاص بجريي األردن المشر عنجد ان  ،عاله من نصوص قانونيةأم تقد  وبناءا على ما 

 أمنا قضاي أوبث الشائعات وانما اوردها ضمن حاالت معينة تمس مواضيع تعنى بالوضع المالي 

ى مواقع عل منتشرةت أصبحي االنتباه لهذه الظاهرة خاصه انها األردن المشر عوكان على  الدولة،

 ثار سلبية على الفرد وعلى المجتمع.آبعاد و أالتواصل االجتماعي ولها 

  

                                                           

 .وتعديالته 1998( لسنة 8) قانون المطبوعات والنشر األردني رقم (1)
 وتعديالته. 19595( لسنة 13قانون االتصاالت رقم ) (2)
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 :الثالثالفصل 
  لترووي ال  الموقع ماهية

العالم  بحأصو  لكترونينتيجة التطور الحاصل في المجال التقني واإل لكترونياإل قـعمو ال ظهـر

 الوقـت،و  مـن المفاهيـم واختصـرت العديـد مـن المسـافات الكثيرتغيـرت فقد  يعيش في بيئة افتراضية 

ـا كان قريـة بعدم واحـدا   رفاهيـة وجعـل العالـم بيتـا  و  سهولة أكثرحيــاة على  لكترونيالموقع اإل وساعد

 سـواء علـى سلبيةتـرك آثـارا  و مصراعيهـا أمـام الشـعوب  هذا التطور فتح األبــواب علــى إال أنصغيـرة، 

ــهيل هــو تس لكترونيالموقع اإللقــد كان الهــدف مــن وجــود  ،ى المجتمععلـى مسـتو و الفـرد  ىمسـتو 

اآلراء و  المعرفةعلـى تبـادل كما ساعدت ســهلة وغيــر مكلفــة، و عمليــة التواصــل وجعلهــا بســيطة 

 أن أصحــاب هــذه المواقــع قــد جعلوهــا ع مرور الوقتمإال أن الواقــع كشــف  واألفـكار وربـط العالقـات،

 النتهـاك آخـرون استخدمهاوسـيلة الرتـكاب الجرائـم كالسـب والقـذف والتشـهير واالبتـزاز، فـي حيـن 

ـذه ، بـل إن بعـض هوالحياة الخاصة لألفراد من خالل نشر الشائعات واألخبار الكاذبةاآلداب العامـة 

 ىالمظاهـرات وحتـ إلىالدعـوة  من خالل الداخلياألمـن  ةفـي زعزعـ مت بشكل فاعلساه المواقـع

 المعلومةي نشر ها فاتاستخدام ثورة رقمية نتيجة لكترونيالموقع اإل يعتبر. اإلرهابيةبالعمليـات  القيـام

 ة ومؤلفاتإلكتروني نشر برامجي انفالمستخدم يمكن  ،والخبر والتواصل االجتماعي بين المستخدمين

، األمر دون معوقات أرجاء العالم فيوالتنقل  تجارية،الصفقات ال وبإمكانه أن يبرم، هذه المواقععلى 

 عقالمو  اهذ لتواصل االجتماعي عبرويستوجب ل ،عالمية طبيعةب تمتعي لكترونيالموقع اإلالذي جعل 

السبب  يعد تاإلنترنن وعليه فا، اإلنترنتطريق  ببعضها البعض عن مرتبطةة إلكترونيوجود أجهزة 
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مستخدم نشط قادر على إنشاء  إلىالمستخدم السلبي  ، وتحويللكترونيالموقع اإلالرئيسي في ظهور 

 .(1) اآلخرين مع واصلوالت المحتوى 

 اللكترونياساس القانوني لمسؤولية الموقع األ لكترونينشأة الموقع اإلفي هذا الفصل سنتعرض 

 ية:الالمباحث الت وفق

 .لكتروني: نشأة الموقع اإلاألولالمبحث 

 .ساس القانوني لمسؤولية الموقع االلكترونياأل :الثاي المبحث 

  

                                                           

دراسة في  االجتماعي: ضمان الضرر الناشئ عن إساءة استخدام وسائل التواصل .(2016) دعبد الواحالتهامي، سامح ( 1)
 .254ص مصر، ،59جامعة المنصورة، العدد  القانون اإلماراتي، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق،
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 :األول المبحث
 لترووي يشأة الموقع ال 

ائل االتصاالت وسما كانت توفره  أكثر ميزات الرقمية أوة لكترونياإل توفرت تكنولوجيا االتصاال

 قديما  ا التي كان يشوبهها نقاءو اإلشارة  من حيث وضوح، األسالك النحاسيةالتقليدية المعتمدة على 

اقة الكهربائية استهالك الطالبنية التحتية من ما قدمته من توفير في  إلىواالنقطاع، باإلضافة  الضجيج

السهولة في االستخدام، وقد تم عطت أو  الواحد االتصالفي  متصلمن  أكثراستخدام كما مكنت من 

حتى غطت جميع أنحاء العالم واستمرت في التطور بشكل  التكنولوجية ع في شبكات االتصاالتالتوس

سنسلط  بحث. وفي هذا الم(1)_السرعة في هائلةمستويات  إلى في يومن هذا شبه يومي حتى وصلت

 :تيوفق المطلب اآل لكترونيالضوء على نشأة الموقع اإل

 :األولالمطلب 
 لترووي قع ال يشأة المو تيفية 

 في ترالكمبيو وكالة المشروعات البحثية استخدام أجهزة ممثله ببدأت وزارة الدفاع األمريكية 

بشبكة االتصاالت  المرتبطة الكمبيوترر األمر ليصل عدد أجهزة ثم تطو   ،1969 االتصاالت عام

 العنكبوتيةلشبكة لوبعدها بدأ االنتشار الواسع  ،1971 أربعة وعشرين جهاز عام حوالي

 تأسيس شبكة االتصاالت العالمية بعدو  ،1974 على مستوى العالم عام (اإلنترنت)

 (world wide web-www) مؤسسة بإدارة 1989عام (Team Berners-Lee) أصبح 

على  اإلنترنتوتال ذلك استخدام  1991عام  واإلعالن عالملإل اإلنترنتباإلمكان استخدام شبكة 

، مليون مؤسسة وشخص إلىفي نفس العام  اإلنترنت المستوى التجاري حتى وصل عدد مستخدمي

                                                           

 ،43جلد ممجلة رسالة المعلم، ، ومستقبلناتقنيات االتصال االلكتروني وأثرها في حاضرنا  (2004رشيد، رائف عاطف، )( 1)
 .83ص  ،ردناأل ،1عدد 



38 

 بدأ استخدام النسخة األولى من برمجة 1993، وفي عام وير السوفت وتم استخدام برمجة

((Microsoft Windows (1) والتي تستخدم بشكل واسع في االتصاالت. 

 ألولاالمرحلة االولى وهي مرحلة الجيل  ،تينلبمرح هوتطور  هفي نشأت لكترونيالموقع اإل مرو 

اتاح هذا و  ،الجيل ذات صفحات ثابتة ذاهفي  رهظ ذيال قعالمو  كان( حيث web1.0من الويب )

للموقع ي البداية هة لذه المرحه وتعتبر ،صغير وضيقولكن بشكل  األفرادتفاعل بين لمجال لقع الالمو 

ة تتيح التواصل االجتماعي مثل موقع إلكترونيعدة مواقع  1995وظهرت في عام  ،لكترونياإل

(clase matas ) على لم تكن مرئية لآلخرين و نها أال إأصدقاء  بعمل قوائم هفي للمشتركينوسمح

 .(2) المشتركين والمستخدمينيين من المال تجذبالرغم من ذلك 

ى لتحتوي عالتي ي هو  ،(web2.0من الويب ) ما المرحلة الثانية وهي مرحلة الجيل الثانيأ

موقع على تطوير البدرجة كبيرة و حوظ لالتي أثرت بشكل م ةلكترونياإل التطبيقات مجموعة من

وذلك  اإلنترنت هذه المرحلة تطور كبير على توأضاف ودورها في التواصل االجتماعي، لكترونياإل

فات لوالم هاتالفيديو و ومشاركة الصور والدردشات المدونات  ا مثلهبسبب التطبيقات المعاصرة ل

 (3) .الحياة والتفاعل إلىمن الجمود  لكترونيالموقع اإلذه التطبيقات هومات وحولت لوالمع

يالد العديد من العشرين بمالواحد و وتميزت فترة نهاية التسعينات من القرن العشرين وبداية القرن 

عرقية مقيمة في الواليات المتحدة األمريكية مثل:  مجموعات إلىالتي وجهت  ةلكترونياإل المواقع

أصحاب  فيه اشتركالذي  الذي كان معظم مشتركيه من األسيويين، وموقع "بالك بانت" "ن أفونيا"اسي

                                                           

 .87رشيد، رائف عاطف، مرجع سابق، ص ( 1)
، ردنعمان، األ والتوزيع،التواصل االجتماعي(، دار أسامة للنشر  )شبكات( اإلعالم الجديد 2014خليل، ) ( شقرة، علي2)

 .58ص  االولى،الطبعة 
 .428ص  التعليمية،واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية  (،2014)العزيز، إبراهيم، خديجة عبد ( 3)
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-2002أما خالل الفترة الممتدة بين سنوات ) "مجيتإوموقع"  األفارقةمريكيين البشرة السمراء من األ

 لكثيرا، والتي استقطبت ة ذات الطابع االجتماعيلكترونياإلمواقع ال( بدأ يظهر جيل جديد من 2005

عام  وموقع "ماي سبيس" 2002 "فرندستر" عامموقع من مختلف أنحاء العالم مثل  المستخدمينمن 

موقع و  2005بيبو" عام " وموقع والذي كان من أشهر مواقع التواصل االجتماعي آنذاك، 2003

-الواتساب-تويتر-، ثم تلتها مواقع أخرى فيما بعد مثل: )اليوتيوب2004عام بوك في فيس

 .(1)_(االنستغرام

لمواقع ة، حتى وصلت عدد الكترونيالعديد من المواقع اإل اشهارشهدت السنوات القليلة الالحقة و 

 نتاإلنتر عبر  يتواجد وحاليا  ، إلكترونيمليون موقع  51ما يزيد عن  إلى 2004ة في العام لكترونياإل

جديد  إلكترونيألف موقع  570، ويزداد هذا العدد بما يفوق إلكترونيمليار موقع  1.7ما يزيد عن 

 .(2) كل يوم اشهارهيتم 

  

                                                           

مواقع التواصل االجتماعي اإليجابيات والسلبيات، دراسة وصفية ترصد أهم المالمح في  (،2016عبد الكريم تفرقنيت، )( 1)
 .6ص ، 15، جامعة البليدة، العدد العربية، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية الدول

www.history.com (2).  م 1/10/2021تاريخ 
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 :الثاي  المطلب
   األودي الرشويعف   لترووي ريظيم الموقع ال 

 ألردناومن ضمنها  لكترونيمن قبل الموقع اإل المرتكبةالجرائم  إلىتصدت العديد من الدول 

وقانون المطبوعات والنشر  2015( لسنة 27ة رقم )لكترونيفيها قانون الجرائم اإل التشريع أصدرالذي 

 .1998ة ( لسن8) رقم

ة رقم لكتروني( من قانون الجرائم اإل2في المادة ) لكترونيي الموقع اإلاألردن المشر ععرف وقد 

الشبكة المعلوماتية من خالل عنوان  لىإلتاحة المعلومات ع يزح" بأنها: 2015( لسنة 27)

 (1)_."محدد

كان م ننشاط المطبوعة  إذا -1" ي األردن/أ( من قانون المطبوعات والنشر 49كما نصت المادة )

االلكترونية نشر االخبار والتحقيقات والمقاالت والتعليقات ذات العالقة بالشؤون الداخلية والخارجية 

للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير وعلى مالك المطبوعة 

رار ة ال تزيد على تسعين يوما من تاريخ قااللكترونية توفيق اوضاعه وفق احكام هذا القانون خال مد

 المدير بذلك.

كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير  أوكان مالك الموقع االلكتروني مجهوال  إذا-2

 ( من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة.1) حكام البندأالصادر وفق 

للطعن لدى محكمة  ( من هذه الفقرة قابال  1) حكام البندأمقتضى يمون قرار المدير الصادر ب -3

 . (2) العدل العليا"

                                                           

 .2015( لسنة 27قانون الجرائم االلكترونية رقم )( 1)
 وتعديالته 1998( لسنة 8قانون المطبوعات والنشر االردني رقم ) (2)



41 

كما نصت الفقرة )ه( من نفس المادة " على المطبوعة االلكترونية االحتفاظ بسجل خاص 

بالتعليقات المنشورة على ان يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة 

 ".أشهرالتعليق لمدة ال تقل عن ستة 

 تكبيهاتعطي مر  حيثالنوع الشائع من الجرائم، في الوقت الراهن ة لكترونياإل الجرائموتعد   

بحيث يسعى  هي لتحقيق الربح، وقد تكون هذه الدوافع ارتكابها إلىتدفعهم التي الكثير من المميزات 

ات هو الرغبة في إثب الغاية من ارتكابهاكون قد ت أوالحصول على األموال،  فيالجاني من ورائها 

 .(1) الذات وتحقيق انتصار على تقنية النظم المعلوماتية

ك غير مشروع سلو  أوتتمثل في كل فعل التي  الجريمة  بأنها ةلكترونيالجرائم اإل ويمكن تعريف

المجني ب لضررا أوالحاق الخسارة ، يتسبب في اإلنترنتة وشبكة لكترونيباستخدام االجهزة اإلمرتبط 

 ونظرا   ،الكمبيوتر واإلنترنت جرائمب ويمكن تسميتها مكاسب،على  الجانيإمكانية حصول  أوعليه، 

جهزة األجهزة الكمبيوتر و أفي استخدام أوغل و العالم  تمعن صورهاة وتعدد لكترونيلتطور الجرائم اإل

ريمة يمكن ارتكاب الجانه ، حيث خضع لهتصعوبة حصرها ووضع نظام قانوني  إلىمما أدى  الذكية

 إثارة الجدل حول الجرائم إلىعدم إمكانية معرفة مكانه أدى  أوبضغطة زر وصعوبة تحديد الفاعل 

 . (2) ةلكترونياإل

لم يورد أي  2015( لسنة 27)ة رقم لكترونيجرائم اإللقانون اي في األردن المشر عفي حين أن 

 .ةلكترونيتعريف للجريمة اإل

                                                           

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطبيقاتها في  .(2008) ناصر بن محمد البقمي،( 1)
 .10ص ، 116العدد  سلسلة محاضرات االمارات تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،

 إلنترنت.، منشور في ااكتشافهاالحمدان، منيرة بنت فهد، الجرائم اإللكترونية ومكافحتها، الحاسب أداة الجريمة، وسيلة ( 2)
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كثيرة ومتنوعة بسبب الغاية التي وجدت ألجله فمنها  لكترونيالموقع اإلمن المعلوم ان أنواع 

 كترونيلاإلقع نوع من انواع المو  أكثرإال أن  ،ياسيةالس أواإلخبارية  أوالمواقع ذات الغاية التجارية 

واألخبار  إلشاعاتاة من ابتزاز وبث لكترونيهي مواقع التواصل االجتماعي التي تنتشر فيها الجرائم اإل

 .الكاذبة

بين مجموعة  في تسهيل الحياة االجتماعية مواقع فعالة جدا  مواقع التواصل االجتماعي  تعتبر

رئي مالتواصل فيما بينهم بشكل القدامى من  األصدقاءكما تمكن  ،اإلنترنتمن خالل  شخاصاألمن 

اإلمكانات التي تغطي العالقات االجتماعية وبعد تبادل الصور وغيرها من من خالل  أوصوتي  أو

مجموعة من الخدمات  متقد   اإلنترنتة على شبكة إلكترونيوهي عبارة عن مواقع  .(1) طول سنوات

ومشاركة  هاتديو والفي لكترونياإل الرسائل الخاصة والبريدتبادل الفورية و  اتللمستخدمين مثل المحادث

 .(2) الوقتنفس في  تجمع الماليين من المستخدمين أنهاالملفات والتدوين وغيرها من الخدمات مع 

 اشرالن من لصادرةا فعالكاأل ضارة سلوكياتو  أفعال لكترونيقع اإلوترتكب من قبل المو 

 ماعيمواقع التواصل االجت أبرزهاة ومن لكترونيالمواقع اإل مستخدمي من خريناآل تجاه لكترونياإل

 جمعت التي االجتماعي التواصل مواقع حدىإ بواسطة المعنوي بهم، أوحاق الضرر المادي ال بقصد

 يف خريناآل حقوق انتهاك هي الممارسات تلك همأ ومن والمستخدم لكترونياإل الناشر نما بي

 .(3) الشخصية ومعلوماتهم خصوصيتهم

                                                           

، 2طالعربي للنشر والتوزيع القاهرة،  وسائل االتصال الحديثة من الجريدة الى الفيسبوك، .(2011عادل فتحي ) حسين،( 1)
 .187ص

 .246ص، 1طاإلعالم االلكتروني، دار اإلعصار للنشر والتوزيع، عمان،  .(2015صالح، مروى عصام )( 2)
 رسالة، الرياض ،االجتماعي التواصل مواقع ميلمستخد الشخصية الخصوصية حماية .(2015ب ) محمد، ( القحطاني3)

 .24ص  (،مباشرة تأصيلية دراسة) األمنية للعلوم العربية نايف جامعة الى مقدمة ماجستير
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 أوي " كل من قام قاصدا بارسال األردن( من قانون الجرائم االلكترونية 11) لذا نصت المادة

اي  وأالموقع االلكتروني  أومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية  أونشر بيانات  أواعادة ارسال 

 رأشهتحقير اي شخص بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة  أوقدح  أونظام معلومات تنطوي على ذم 

  (1) .( دينار2000( دينار وال تزيد على )100وبغرامة ال تقل عن )

 بانه " يعاقب كل من دخل قصدا  نفس القانون /أ( من 12) المادة ي فياألردن المشر عوعاقب 

سيلة نظام كعلومات باي و  أوالشبكة المعلوماتية  إلىيجاوز التصريح  أوبما يخالف  أودون تصريح 

قات العال أومعلومات غير متاحة للجمهور تمس االمن الوطني  أوكانت بهدف االطالع على بيانات 

وبغرامة  أشهرربعة أاالقتصاد الوطني بالحبس مدة ال تقل عن  أوالسالمة العامة  أوالخارجية للمملكة 

 .( دينار "5000دينار وال تزيد على ) (500ال تقل عن )

في الفقرة )أ( من هذه  إليهمكان الدخول المشار  إذانصت الفقرة )ب( من نفس المادة " كما 

 أونقلها  أوها تغيير  أوتعديلها  أوتدميرها  أواتالفها  أوالمعلومات  أوالمادة بقصد الغاء تلك البيانات 

( دينار وال 1000) افشائها فيعاقب الفاعل باالشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل عن أونسخها 

 .( دينار"5000تزيد على )

 ة من المرحلة الثانية وهي مرحلةلكترونياإل مواقعالف مواقع التواصل االجتماعي ضمن تصنو 

تغذية  من حيث من يستخدمها ا تعتمد بالدرجة األولى علىنهأل( web2.0الجيل الثاني من الويب )

 الصداقات حول تكوين إلىفبعضها يهدف  هذه المواقعأهداف و  أشكالكما تتنوع  ،تشغيلهاو ا تهمحتويا

 ال محدد في مجو  نطاق محصور ضمناجتماعية  عالقاتخر يتمحور حول تكوين العالم وبعضها اآل

                                                           

 وتعديالته. 2015( لسنة 27قانون الجرائم االلكترونية رقم ) (1)
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تركين في المش األعضاءاالجتماعي على جمع بيانات لمواقع التواصل وتقوم الفكرة الرئيسية  ،ما

 .(1) ذو مصالح مشتركة أعضاءحيث يجتمع بعلى الشبكة  هانشر و  اإلنترنت شبكة

مواقع لالتواصل جماعيا عن طريق لبينهم فيما  األفراديستخدمها  مواقع التواصل االجتماعي

ت الحاضر في الوق أصبححيث  ،اإلنترنت ةالمنتشرة على شبك لهذه الغاية المخصصةة لكترونياإل

ما بينهم في بيئة التواصل في لألفرادتتيح نها أحيث  شخاصاألكبيرة للتواصل بين  أهميةلهذه المواقع 

تواصل بعدة ويتم هذا ال ،فكري أواجتماعي  أوإما ديني  بينهميكون الرابط المشترك ة بحيث افتراضي

للمدونات وتبادل  المخصصةالمواقع  أومكالمات الفيديو  أوطرق من خالل المكالمات الصوتية 

 (2) .خبارألة اا بينهم ومعرفالمواقع للمستخدمين التعارف فيمهذه  يحوكذلك تت ،األفكار ونشر األخبار

 شخاصألا على زيادة التواصل بين عالمواإل تاالتصاالفي مجال  تكنولوجيال لقد ساعد التطور

افة كبحيث تخطت مواقع التواصل االجتماعي  ،الثقافاتو  راتالحضابمختلف  العالمعلى مستوى 

اجهزة قدمة على المت تقنياتهاو تطبيقاتها ب اإلنترنتفقد أحدثت شبكة  ،السياسيةو الحدود الثقافية 

 ،التقليدية المعدرجة عالية من التأثير فاق ما أحدثته وسائل االتصال واإل الكمبيوتر والهواتف الذكية

جتماعية التي تتناول كافة المجاالت اال ةلكترونياإل ماليين المواقععلى  اإلنترنت تحتوي شبكةحيث 

 .متنوعة أشكالبالتواصل االجتماعي  لهاخالمن يجرى  ،وغيرها سياسية واالقتصاديةالو 

                                                           

دراسة شاملة للتواجد  االخصائي بالمكتبة، وتأثيرها علىالشبكات االجتماعية  .(2009ة ومحمد، هبة )أمين عادل،( 1)
 .7، ص جامعة حلوان ، مكتبة د شوقي سالم،الفيسبوكلموقع  واالستخدام

منشور  بحث الحديثة،المحمود، محمد بن عبد العزيز، المسؤولية الجنائية عن اساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي ( 2)
 .www.Jarir.comعلى الموقع االلكتروني 
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 :ي الثاالمبحث 
 الساس القايوي  لمسؤولية الموقع اللترووي 

دة ومنها عتقنية ت في مجاال كبيرةشهد النصف الثاني من القرن العشرين ثورة تكنولوجية 

ي على المستوى الشخص هائلةالعالم يعتمد على التكنولوجيا بصورة  أصبحاالتصاالت، حيث 

بكة عن طريق ش والمستخدمين شخاصاألتبادلها بين و المعلومات  نشرالرسمي، خاصة في مجال و 

تخدم سآثار سلبية كغيرها من التقنيات، فقد تلها  ةلكترونياالتصاالت اإل تقنيات، إال أن اإلنترنت

 األفراد آراءب من ضعفاء النفوس والعابثين قبل الخارجين عن القانون نبناء مكوسيلة هدم ال وسيلة 

 الجرائم الجانب التقني في ارتكابلتحقيق غاياتهم المشبوهة، حيث ساعدهم على ذلك  في المجتمعات

لحاق ، بةالكاذ اإلشاعاتبث االخبار و  جرائم الجرائمهذه  ومن، الضرر المادي والمعنوي بالغير وا 

وعليه وجب على شخص  .(1) انتشرت بصورة كبيرة في اآلونة األخيرة في كثير من دول العالموالتي 

لى وفي هذا المبحث سنتعرف ع ،هأفعالان يتحمل مسؤولية  باآلخرينالحاق الضرر  إلىادى فعله 

 :وفق المطالب اآلتية المتبوع أعمالالتابع عن لشخص المعنوي ومسؤولية امسؤولية 

 .لشخص المعنويامسؤولية : األولالمطلب 

 المتبوع. أعمال: مسؤولية التابع عن المطلب الثاي 

 :األولالمطلب 
 لشخص المعيويمسؤولية ا

ن كان و  ذلك الشخص المعنوي،، بل شاركه في ا  جزائي   مسؤوال  وحده الطبيعي  الشخصلم يعد  ا 

را  التساع ونظ ،حقيقة واقعيةه البعض اآلخر عدفيما  ا  البعض افتراض عدهالذي  جزءا  منه اإلنسان

                                                           

سالة ر  ية عن االبتزاز االلكتروني في النظام السعودي )دراسة مقارنة(.ئ(. المسؤولية الجنا2015) المطيري، سامي مرزوق( 1)
 .4جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. الرياض. ص  ماجستير غير منشورة.
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 كبيرة اتيإمكانوامتالك التطورات، من العصر الحديث  ما انتجه بسببالشخص المعنوي نشاطات 

قد فحققها، يمقابل الفوائد التي  من قبلهأخطاء  وقوع يةإمكانبالتالي ممارسة أنشطتها، و  تساعدها في

الشخص  ةم من إقرار الفقه والقانون لمسؤولي  وبالرغ ،كغطاء لستر بعض الجرائم هذه النشاطاتستخدم ي

ة في ءبقي أمر مسا ال انهإالمدنية،  المعنوي لته الجزائية محل جدل فقهي واختالف قضائي، خاص 

تمييز بحق وال رادة، نظرا  النعدام وجود اإلهاءالتي يؤيدها جمهور الفق ،القوانين ذات النظام الالتيني

 انونية،القساس مسؤوليته أيتطلب بيان تعريف الشخص المعنوي، و وهذا  .(1) هذا الشخص المعنوي

 فرع االتية:وفق األوشروط انعقاد هذه المسؤولية 

 : رعويف الشخص المعيوياألولالفوع 

عين م هدفتحقيق  إلىاألموال التي تهدف  أو شخاصأنه مجموعة األب المعنوييعرف الشخص 

 ناصر هيع يقوم على ثالثوهو  ،الهدفيعترف لها بالشخصية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق ذلك 

من مجموعة  أو موالألا من مجموعة أو طبيعيين أشخاصيتكون من مجموعة  المعنويأن الشخص 

 عاتمجمو تمتع بشخصية قانونية مستقلة عن ي ن الشخص المعنويأكما  ،موال معا  األو  شخاصاأل

 وقتد يتحد اجتماعيلتحقيق هدف  المعنويأن يكون قيام الشخص ، المكونة له واألموال شخاصاأل

 .(2) إنشائه

 الجزائية،ف بمسؤوليتة ، وان كان قد اعتر (3) ي الشخص المعنوياألردنلم يعرف قانون العقوبات 

سد ي باعتباره قانونا عاما يجب الرجوع اليه لاألردنالقواعد العامة في القانون المدني  إلىوعند العودة 

                                                           

، العدد 20المنارة، المجلد ي، ردنشر ع األالمسؤولي ة الجزائي ة للشخص المعنوي وفقا لخط ة الم .(2014( الشاشاني، راشد )1)
 .166/أ، ص 2

 .212منشأة المعارف للنشر، مصر، ص  نظرية الحق، المدخل إلى القانون، .(2001، )نبيل إبراهيم، سعد( 2)
قيصر سالم يونس عبداهلل الحرباوي المسؤولية الجنائية للمؤسسة االعالمية، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، الموصل، دار  (3)

 .93، ص2017شتات للنشر
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. نجده قد عرف الشخص المعنوي بانه (1) ي غموض يعتري قانون العقوباتألتوضيح  أواي قصور 

االموال تتمتع بالشخصية القانونية والهيئات التي تضفي القانون عليها  أومجموعة من االشخاص 

 وجودا منفصال عن كيان اصحابها.

( من القانون 51) للشخص المعنوي كما جاء في المذكرة االيضاحية للمادة وان خير تعريف

يكون بعرض خصائصه الذاتية وهي خصائص يستعان بها للتفريق بين  )انماي األردنالمدني 

موال التي توجد في حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التي يعترف بها األ أوشخاص مجموعات األ

ها صالحية وجوب لها وعليها، في الحدود الالزمة لمباشرة نشاطها فيكون القانون بكيانها ويثبت ل

 .شخاص الطبيعيين(شانها في هذه الحدود شأن األ

  األوديالفوع الثاي : األساس القايوي  لمسؤولية الشخص المعيوي ف  القايون 

)يعتبر الشخص المعنوي باستشناء  ي بانهاألردنمن قانون العقوبات  74/2ة حيث نصت الماد

ضاء عأي من أ أورئيسه  أعمالعن  جزائيا   العامة مسؤوال   أوالمؤسسة الرسمية  أوالدائرة الحكومية 

 حدى وسائلهإب أوباسمه  عمالتون هذه األأعماله عندما ي أوي من ممثليه أ أومديريه  أودارته إ

 (2) .معنويا   بصفته شخصا  

المسؤولية الجزائية المباشرة يتحمل الشخص المعنوي وحده كامل المسؤولية الناتجة  إطاروفي 

 وأعن التصرفات الصادرة باسمه بغض النظر عن مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يتولى ادارته 

                                                           

، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات األردني، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر 2011كامل السعيد  (1)
. قانون العقوبات القسم العام، المسؤولية الجزائية والجزاء الجنائي، الكتاب 1998. وعلي القهوجي 531عمان، ص والتوزيع،

 .20الثاني، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، ص
ؤولية المس(. شرح قانون العقوبات القسم العام، دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة و 2017( نظام توفيق المجالي )2)

 .450الجزائية، الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص
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، وان هذا االتجاه لم ينفي مسؤولية الشخص الطبيعي الذي ساهم في ارتكاب الجريمة (1) تمثيله

على قيام مسؤولية مشتركة بين الشخص المعنوي  أكدالشخص المعنوي، اذ  إلىاشرة المنسوبة مب

ل حيز الوجود بحيث تفرض على ك إلىخراج التصرف الجرمي إوممثله القانوني وكل من ساهم في 

  (.3)منهم العقوبة التي تتناسب وطبيعة الدور الذي قام به

 أوارتكبت الجريمة باسم شركة  )إذا( عقوبات على انه 442وفي هذا االتجاه نصت المادة )

ي للتدابير االحترازية، كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها فلحسابها فان هذه الشركة تستهدف 

 أولون يسه أوالشركة الذين يساهمون في الفعل الجرمي السابقة االشخاص المسؤولين في  المادة

 .تيحون ارتكابه عن قصد منهم(ي

ي وان اقر مبدا تحمل الشخص المعنوي المسؤولية الجزائية األردن المشر عمما تقدم نالحظ ان 

مباشرة اال انه ينفي في نفس الوقت بالنسبة للواقعة ذاتها عن الشخص الطبيعي الذي اقدم على 

 .(2) التصرف الجرمي باسمه

ي المسؤولية الجزائية المباشرة للشخص المعنوي في نص المادة األردنالجزائي  المشر عكما اقر 

جمعية وكل هية اعتبارية  أوي " يمكن وقف كل نقابة وكل شركة األردن( من قانون العقوبات 36)

دى باح أوعمالها باسمها  أوممثلوها  أواعضاء ادارتها  أواقترف مديروها  إذاما خال االدارات العامة 

 نحة مقصودة يعاقب عليها بسنتين حبس على االقل".ج أووسائلها جناية 

                                                           

. 372، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دار الفكر الجامعين الطبعة االولى، ص2019حسام عبد المجيد يوسف جادو  (1)
 .534قارنة، ص، كتاب شرح األحكام العامة في قانون العقوبات االردني دراسة م1998وكامل السعيد 

  .146، كلية الحقوق جامعة القاهرة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ص2013( احمد عبد الظاهر3)
، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات االردني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011كامل السعيد ( 2)

 .231الطبعة الثالثة، ص
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( من قانون العقوبات والتي نصت " الشريكان في الجريمة المقترفة 77وعند فحص المادة )

في الجريمة المقترفة  أو( 73) بالكالم المنقول بالوسائل االلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة

الناشر اال الكتابة و  أوة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكالم باحدى الوسائل المذكورة في الفقر 

اشر كان ن إذاان الشخص المعنوي  المشر عاعتبر ول ان النشر تم دون رضاه". حيث ان يثبت األ

( من قانون العقوبات يعتبر فاعل 73( من نص المادة )3عبر الوسائل االلكترونية وفق نص الفقرة )

 كشريك في الجريمة المرتكبة بواسطة الكتابة والنشر، وهذا ينطبق على الموقع االلكتروني. أصلي

  لشخص المعيويشووط ايعقاد المسؤولية الجزائية ل: الثالثالفوع 

رة الشخص المعنوي باستشناء الدائ )يعتبر ي بانهاألردنمن قانون العقوبات  74/1ة نصت الماد

ه ادارت اي من اعضاء أورئيسه  أعمالالعامة مسؤوال جزائيا عن  أوالمؤسسة الرسمية  أوالحكومية 

 باحدى وسائله بصفته أوباسمه  عمالعماله عندما ياتون هذه األ أواي من ممثليه  أومديريه  أو

  :ا  بشروط نوضحها تاليفمسؤوليته مشروطة  شخصا معنويا

 الشخص المعيوي وحساب اورتاب الجويمة باسم: ولا أ

خالل  باسنه، ويتبين ذلك من أوينبغي استعمال صفة تمثيل الشخص المعنوي العمل لحسابه 

توضح هذا االستعمال فقد يصدر التصرف ممن يمثل الشخص  أومظاهر معينة تثبت  أووجود دالئل 

مه ولحسابه باسممثال كالمدير العام مثال ولكن تصرفه يقع  أوالمعنوي ويعبر عن ارادته )عضوا كان 

الشخصي بموجب شخصيته القانونية الخاصة به كشخص طبيعي ودون اسخدام لصفته كممثل 

 .(1)للشخص المعنوي ومثل هذا التصرف يلزمه شخصيا ولال يستند للشخص المعنوي 

                                                           

 115، كلية الحقوق جامعة القاهرة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ص 2013عبد الظاهر( احمد 1)
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نوي بين وقوع التصرف باسم الشخص المع ي لم يرى فرقا  األردنالجزائي  المشر عومن الواضح ان 

ووقوعه لحسابه فالتصرف باسم الشخص المعنوي مؤداه انصراف اثاره للشخص المعنوي ويكون 

 بالتالي قد وقع لحسابه والتصرف لحسابه يستلزم ضرورة ان يكون قد صدر بداهة.

 الشخص المعيوي بإحدى وسائلاورتاب الجويمة : ثايياا 

ا ارتكب م إذالم يكتفي باسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  ر عالمشيجدر بالذكر ان 

الفعل باسمه، بل اضاف تلك الحالة التي يرتكب فيها الفعل باحدى وسائل الشخص المعنوي، وهو 

في نطاق المسؤولية للشخص المعنوي، تبعا الزدياد عدد هذه االشخاص،  المشر عتوسع من قبل 

ائلها وتنوعها وضخامة حجمها ، بحيث يكفي السناد المسؤولية للشخص وتضخم نشاطها، وتعدد وس

تم بق و سباحدى وسائله، فايها كاف لنشوء المسؤولية، وقد  أوالمعنوي ، ارتكاب الفعل اما باسمه 

 لشخصل الحالة االولى، فانه ينبغي توضيح الحالة الثانية التي تقوم بها المسؤولية الجزائيةبحث 

عضوه،  وأالتي يرتكب بها الفعل من قبل الشخص الطبيعي _ممثل الشخص المعنوي_المعنوي، وهي 

احد العاملين لديه ، من خالل ما يوفره الشخص المعنوي له من امكانيات وادوات، بحيث ال يمكن  أو

الشخص المعنوي، والتي تمكن معها ان ينتج الفعل اال من خالل االدوات واالمكانيات المقدمة من 

بدونها ال يتسنى له ذلك، فاما يوجب ان يسال الشخص  إذالطبيعي من ارتكاب الجريمة، الشخص ا

سائله، واما باحدى و  أولحسابه  أوالمعنوي بطريقة مباشرة، وذلك عندما تكون الجريمة مرتكبه باسمه 

 سوء اختياره للقائمين على اداره الشخص المعنوي. أوبطريقة غير مباشرة وذلك لعدم رقابته 

 معيويتشخص  لترووي مسؤولية الموقع ال : لثاا ثا

ا نافست هتها في ساحات التغيير، حتَّى إنية، أثبتت أهميإعالمثورة  لكترونيالموقع اإل زفر 

تساؤل ، أهمها العديدة على الصعيد القانوني تإشكاالالتقليدي، دورا  وحضورا . كما أثارت  عالماإل

 .غير المشروع أوعن محتواها الضار  جزائيا  ية عالماإل لكترونيعن مسؤولية الموقع اإل
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، وتتيح هـذه اإلنترنتبرامج للمحادثات عبر ة و لكترونيالمواقع اإلتقوم شركات متخصصة بإنتاج و 

، فمن رنتاإلنتعبـر  شخاصاالتصال والتواصل المباشر مع غيره مـن األ اإلنترنتالبرامج لمستخدم 

، طة الصوربواس أو التعبير عـن إرادتهـم بـاللفظ بشكل مباشر األفراد خالل برامج المحادثات بإمكان

لي لدى جهاز الحاسب اآل توصـلالتي فيديو ال تكذلك رؤية بعضهم البعض مباشرة من خالل كاميرا

 Facebook. (1) الطرفين مثل موقع

لقواعد اياب التنظيم التشريعي الدولي والوطني في هذا الصدد فال مناص من تطبيق نظرا  لغ

 .لكترونيصاحب الموقع اإلعمـل شبيه بعمل  أوولية بمن يقدم خدمـة ؤ العامة في المس

جميع التشريعات ذات العالقة بالمطبوعات الصحفية  لكترونيتطبق على الموقع اإل األردنوفي 

كان من  إذا -1 "1998ي لسنة األردنالمطبوعات والنشر من قانون /أ( 49المادة )النافذة بموجب 

نشاط المطبوعات االلكترونية نشر االخبار والتحقيقات والمقاالت والتعليقات ذات العالقة بالشؤون 

الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعات ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير،  أوالداخلية 

ى الل مدة ال تزيد علحكام هذا القانون خأوضاعه وفق أوعلى مالك المطبوعة االلكترونية توفيق 

كان  أوكان مالك الموقع االلكتروني مجهوال  إذا-2 تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك.

( من هذه الفقره بالنشر في 1عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق احكام البند)

 (1). صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة "

ذه المادة الفقرة )أ( من ه حكامأل ا  ملزما بالتسجيل والترخيص وفق لكترونيالموقع اإل أصبح لذا 

فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العالقة بالمطبوعة الصحفية"، وعليه فإن قانون المطبوعات 

                                                           

إبرام عقد البيع عبر االنترنت، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عـين  (.2010) الدين محمد إسماعيل مجدي ،السوسوة( 1)
 .132 ص، شمس
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لزمة بالتسجيل الم لكترونيكون هو القانون المختص لعمل الموقع اإلي بتعديالته كافة ياألردنوالنشر 

يشمل المطبوعة الورقية  والترخيص، وحدد القانون واجبات صاحب المطبوعة، منها ما كان عاما  

ة، كما حدد هذا القانون الشروط لكترونيبالمطبوعة اإل ة ومنها ما كان خاصا  لكترونيوالمطبوعة اإل

 (1) .الالزم توفرها ليحصل صاحب الطلب على تأسيس مطبوعة

من قانون /ج( 49المادة )ما نصت عليه ي في هذا القانون األردن المشر عوالجديد الذي أتى به 

يث حعن التعليقات المنشورة  لكترونيمسؤولية صاحب الموقع اإلالمطبوعات والنشر بخصوص 

ية لغايات ة مادة صحفلكتروني"تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة اإلعلى انه المادة نصت 

العالقة  ي من العاملين فيها من ذويأة ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها و لكترونيؤولية المطبوعة اإلمس

 (2) ."بالمادة محل التعليق

 2015لسنة  27ة رقم لكترونيمن قانون الجرائم اإلالثانية ي في المادة األردن المشر عقد عرف و 

   (3)."حددم الشبكة المعلوماتية من خالل عنوان"حيز إلتاحة المعلومات على بأنه  لكترونيالموقع اإل

ها "البيانات التي تمت معالجت ي في نفس المادة أعاله المعلومات بأنهااألردن المشر عوقد عرف 

ف والرموز رقام والحرو في نفس المادة أعاله بأنها "األ المشر علها داللة"، أما البيانات فعرفها  أصبحو 

 ."واألصوات والصور التي ليست لها داللة بذاتها شكالواأل

ضرار عن األ منظم المنتدى أو لكترونيصاحب الموقع اإللة ئأنه يمكن مسا يرى رأي من الفقه

احتراز  عدم أوللغير على أساس إهمال  اآلراء التي تتداول في المنتـدى أوالتي تسببها الرسائل 

                                                           

 .وتعديالته 1998ة ( لسن8) قانون المطبوعات والنشر االردني رقم( 1)
لمسؤولية المدنية لصاحب الموقع اإللكتروني عن األضرار الناشئة عن التعليقات المنشورة ا (.2017) لهفهيم عبد اإل، الشايع( 2)

 .32، ص 3، العدد 44، المجلد دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلة للقانون األردني وفقا  
 .2015( لسنة 27)قانون الجرائم االلكترونية رقم ( 3)
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مدير النشر يعد الفاعل األصلي في  اعتبرخر آورأي  .تتداولان المنظم عندما سمح لهذه اآلراء 

يلة فالنص ينظم النشر في وس ،الحوارية لكترونياصحاب الموقع اإلجرائم الصحافة تنطبق على 

 بسهولة ضمن هذه الوسائل وان اشتراط اإلنترنتدرج شبكة اتصال سمعية وبصرية ويمكن أن تنـ

النص يجعل مدير النشر الفاعـل األصلي أن يكون هناك فحص سابق من جانبه لمحتوى الرأي 

 المنشور.

وهـذا من الممكن توافره في جانب منظمي المنتديات في اآلراء التي تنشر عبر المنتدى أما فـي 

ه ويعـد المـنظم للمنتـدى شريكا  ل المنشورب بق فالفاعل األصلي هو صاحالتدخل السا حالة غياب

 (1) .لكترونيموقعه اإلبالمساعدة بأنه مكنه من النشر من خالل 

ا والضامن لهالمعلومـة المنـشورة  أوصـاحب الرسـالة المسؤول هو أن اعتبر  آخررأى وجاء في 

أنها وضعت بعد ذلـك دام  لخ. ماإ ...صور أوآيا كان شكل المعلومة رسائل  لما تسببه من اضرار

خدمات  يمبواسطة مقد   (اإلنترنتت متاحة للمستهلك النهائي )مستعمل أصبحعلى خادم معلوماتية و 

 (2) .اإلنترنت

 الحواري مسؤوال  جزائيا  عما يلحق لكترونيويرى الباحث انه يمكن ان يكون صاحب الموقع اإل

 .للغير باعتبار انه تنطبق عليه شروط الشخص المعنوي من موقعه أضرارا  

 

                                                           

 .التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة االنترنت، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية (2008) شريف محمد،، غنام( 1)
   . 192ص

 االنترنت وبعض الجوانـب القانونيـة الناشـر دار النهـضة العربيـة، القـاهرة ص( 1998)السيد،  ىعبد المعطخيال، محمود ( (2
28. 
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 :المطلب الثاي 
 الرابع أعمالعن  المربوعمسؤولية 

تابعيه هي أهم صور المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير،  أعمالتعتبر مسؤولية المتبوع عن 

شتى  إذ يمكن أن تترتب في ،إن لم تكن الصورة الحقيقية الوحيدة لها نظرا لشموليتها وعموميتها

مجاالت الحياة، فالدولة تكون مسؤولة عن فعل الموظف باعتباره تابعا لها، ورب العمل يسأل عن 

 (1) خطأ العامل، والطبيب عن خطأ ممرضته وغيرها من الصور العملية المتعددة.

من  74/1ة المادنصت تابعيه في المادة  أعمالبوع عن ي مسؤولية المتاألردن المشر عوقد عالج 

لمؤسسة الرسمية ا أوالشخص المعنوي باستشناء الدائرة الحكومية  )يعتبر ي بانهاألردن العقوباتقانون 

 وأي من ممثليه أ أومديريه  أوعضاء ادارته أي من أ أورئيسه  أعمالعن  جزائيا   العامة مسؤوال   أو

 .معنويا   بصفته شخصا  حدى وسائله إب أوباسمه  عمالتون هذه األأعماله عندما ي

تلك المسؤولية في جانب الهيئة المعنوية )باستثناء الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية( وال تقوم 

وكيال لها  وألها  ممثال   أوللهيئة  ال بتوافر شرطين: االول هو ان يكون مرتكب الفعل الجرمي مديرا  إ

باحدى  أويعمل لحسابها، والشرط الثاني ان يكون هذا الفعل قد ارتكب باسم الهيئة المعنوية  أو

كب في اختصاص مرت كان داخال   إذاال إوسائلها، وال يكون الفعل الجرمي قد ارتكب باسم الهيئة 

الفعل  نالشخص االعتباري، كما ال يكو  أوالفعل وفقا للنظام القانوني الذي يحكم الهئية المعنوية 

                                                           

شهبون، عبد الكريم، "الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود المغربي الكتاب األول االلتزامات بوجه عام ،الجزء األول ( (1
 .439، ص 1999مصادر االلتزام"، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى 
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المعنوية  جلب منفعة للهيئة إلىكانت الوسيلة المستعملة تهدف  إذامرتكبا باحدى وسائل الهيئة اال 

 (1). الشخص االعتباري أو

ي" على المطبوعات االلكترونية األردن/د( من قانون المطبوعات والنشر 49كما نصت المادة )

لتحقق من لم يتم ا أومتعلقة بموضوع الخبر وقائع غير  أوتضمنت معلومات  إذاعدم نشر التعليقات 

 خر.آي قانون أ أوحكام هذا القانون أتشكل جريمة بمقتضى  أوصحتها 

كما نصت الفقرة )و( من نفس المادة" ال تعفى معاقبة المطبوعة االلكترونية ومالكها ورئيس 

 (2)ية".التعليق من المسؤولتحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها الحكام هذا القانون كاتب 

يعتبر شخص معنوي فانه يطبق عليه ما يطبق على الشركات التجارية  لكترونيوبما ان الموقع اإل

بعه تا أعمال( عن لكترونيولبيان مسؤولية المتبوع )الموقع اإل، من شروط وعناصر لتكوينه

ركات وألن قانون الش أحكامت وفق )المحررون والموظفون( ال بد لنا من بيان التنظيم القانوني للشركا

لبيان  هذا القانون حكامالمرئي والمسموع سنتطرق أل عالميطبق عليه قانون اإل لكترونيالموقع اإل

 :ةتيفرع اآلومن يتبعون له في األ لكترونيمسؤولية الموقع اإل

 : الريظيم القايوي  للشوتاتاألولالفوع 

رط أن تتوافر يشت ةمحددفر عناصر يجب تو  ا  معنوي ا  شخصباعتباره  لكترونيالموقع اإللتكوين 

 وهي: لكترونيالموقع اإلهذه العناصر جميعها في 

 

                                                           

ار تحليلية في النظية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية، دنظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دراسة ( (1
 .450، ص2020، لسنة 7الثقافة للنشر والتوزيع، ط

 وتعديالته. 1998( لسنة 8قانون المطبوعات والنمشر رقم )( (2
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 :التسجيل .1

ال  في ذلك، فالشركات فعال   دور   رادةإنشاء الشخص المعنوي فلإل إلى األفراد إرادةوهو اتجاه 

( 11ادة )ت المنصالمعنويين حيث  شخاصوغيرها من األ لكترونيقع اإلالمو تنشأ إال بعقد، وكذلك 

 ا  وفقعلى أنه "تسجل شركة التضامن في المملكة 2006لسنة  (57)رقم  ياألردن من قانون الشركات

المراقب مرفقا  به النسخة األصلية من عقد الشركة  إلىيقدم طلب التسجيل -لإلجراءات التالية: أ

 . (1) "ممن كل منه موقعا  من الشركاء جميعا  وبيانا   موقعا  

على انه: وتعديالته  2002المرئي والمسموع لسنة  عالمقانون اإلمن  (15)المادة وقد نصت 

 وفقا  صادرة  بث ما لم يكن حاصال  على رخصة بثال أعماليحظر على أي شخص، أن يمارس "

 .(2) "هذا القانون حكامأل

عتباري بالشخص اال لكترونينفس القانون اقتصرت تسجيل الموقع اإل من أ(/16)المادة ن أونجد 

وهو امر مخالف للدستور الذي ضمن حرية التعبير في أي طريقه ممكنه  ،الطبيعيدون الشخص 

تكفل الدولة حرية الصحافة "فيها: والتي جاء ي األردنمن الدستور  (15/3حيث نصت المادة )

  (3). "ضمن حدود القانون عالموالطباعة والنشر ووسائل اإل

 العنصر المادي:  .2

وع لن وفقا  للشخص المعنوي  المكونةأموال و  أشخاصفي مجموعة من العنصر المادي ل يتمث

الشخص المعنوي المراد إنشائه، ففي مجموعة األموال كالشركات المساهمة العامة البد من توافر 

                                                           

 .(11المادة ) ،2006لسنة  (57)رقم  يردناأل قانون الشركات (1)
 .(15)المادة ، 2002قانون اإلعالم المرئي والمسموع لسنة  (2)

 .وتعديالته 1952الدستور االردني الصادر لسنة (3) 
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ات مجموعر الشخصي في عنصال إلىالمال، وأن يكون كافيا  لتحقيق الغرض المقصود إضافة 

 ي.األردن( من قانون الشركات 95المادة ) وحسب ما جاء بنص شخاصاأل

 العنصر المعنوي: .3

شروعة تحقيق مصلحة م إلىهدف ت (لكتروني)الموقع اإل الشخص المعنوي غايةجب أن يكون تو ي

م ا معينة كمصلحة الشركاء في الشركة بمجموعة ةخاص غاية تكانأسواء  له، المكونة للمجموعة

عدم  لىإإضافة  ةغير مالي مأ تكان ةمالي الغايةبد من تحديد  وال ة،العامق بذلك المصلحة حقت ةعام

 (1). والشرعية ةلفته للنظام العام واآلداب العاممخا

معنوي بعد خص شبه كيتم االعتراف باعتباره شركة  لكترونيللموقع اإل المكونةفر العناصر وبتو 

عطائه ا المشر عل تدخ  لق عليهيطة، ككيان لوجود قانوني ومحدد وهو ما لصيغة القانونيإلنشائه وا 

 ةالعام ذين ال تنطبق عليهم الشروطال المعنوية شخاصباالعتراف العام، كما يمكن أن يفرد القانون لأل

 (2) .وهو ما يعرف باالعتراف الخاص ةبتشريعات خاص شروط خاصة

 لترووي رابعه ف  مسؤولية صاحب الموقع ال  أعمالمسؤولية المربوع عن الفوع الثاي : 

 :باآلتيثلة ه متميتابع أعمالعن  لكترونيالموقع اإلمسؤولية لتحقق  ي شروطااألردن المشر عشترط ا

 :وجود العالقة التبعية .1

يه، وهذه السلطة في الرقابة والتوجيقصد بعالقة التبعية ان يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية 

يكون مصدرها  أو التابع،التي قد تكون مصدرها العقد فيكون للمتبوع بذلك كامل الحرية في اختيار 

 القانون.

                                                           

 .172الشاشاني، راشد، مرجع سابق، ص(1) 
االقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة  الجرائم عن المعنوي للشخص الجزائي ة المسؤولي ة .(2010)محمد  يوسف ( ناصر، رامي2)

 .32ص .النجاح
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وايا كان مصدر هذه السلطة فان عالقة التبعية تعتبر قائمة اذ العبرة بتوافر السلطة للمتبوع في 

 طارإفي عمله ولو كان توجيها عاما بشرط ان يمون في  ان يصدر لتابعه من تعليمات ما يوجهه

 عمل مطلق غير محدد. إطارعمل معين يقوم به التابع لحسابه، وليس فقط توجيها عاما في 

وامتالك المتبوع لسلطة الرقابة والتوجيه كشرط لقيام عالقة التبعية ال يشرط فيها ان تنصب على 

 .الناحية االدارية للقول بوجودها الناحية الفنية بل يكفي فقط ان تكون من

فيجب لقيام عالقة التبعية ان تكون هناك سلطة فعلية يمارسها المتبوع على التابع بحيث يكون 

روري ان تكون هذه السلطة عقدية تقوم على االختيار وال ان وليس من الض للمتبوع،االخير خاضع 

وري المتبوع، ولو وجد عقد فليس من الضر تكون شرعية وال يشترط ان يكون هناك عقد بين التابع و 

ان يكون هذا العقد صحيح، فلو كان هذا العقد باطل لبقيت هناك عالقة التبعية موجودة، ما دام هناك 

  (1) .سلطة فعلية للمتبوع على التابع كما انه ال يشترط ان يكون المتبوع حرا في اختيار التابع

لموقع اعلى وجود عالقة بين التابع والمتبوع حتى تتحقق مسؤولية ي األردن المشر ع هأكدوهو ما  

على انه  ياألردنمن القانون المدني /ب( 288/1) المادةحيث ذكرت تابعه،  أعمالعن  لكترونياإل

طة التبعية إذ إن وجود راب إن كانت له على من وقع منه األضرار سلطة فعليه في رقابته وتوجيهيه()

 (2). لنصا شرط أساسي لتطبيق

ي العنصر والتوجيه ه في الرقابة لقيام عالقة التبعية يجب ان يكون هناك سلطة فعلية يضا  أو 

ساسي لقيام عالقة التبعية والمقصود بسلطة الرقابة والتوجيه ان يكون للمتبوع السلطة في اصدار األ

                                                           

،  دار 1ج -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام-انظر عبد الرزاق السنهوري(1) 
 .1016-1015احياء التراث العربي ، بيروت، لبنان، بال سنة نشر ، ص

 . 243ص ،وائل للنشر والتوزيع، عمان دار، 1طالمسؤولية التقصيرية عن فعل الغير،  .(2003) حمد، أ( الحيارى2)
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التاكد من قيام لهذا العمل و وامر والتعليمات لتابعه لتوجيهه ومراقبته في عمل معين وطريقه ادارته األ

 (1) .ليه ومحاسبته عند خروجه عليهاإوامر الصادرة للتعليمات واأل التابع بعمله وفقا  

 بسببها  أودية الوظيفة أثناء تأصدور الخطأ من التابع  .2

لتحقق مسؤولية المتبوع يتعين صدور خطأ من التابعن مما يعني ان مسؤولية المتبوع ترتبط 

 عدما بمسؤولية التابع.  أووجودا 

انتفت  ذاإالتابع لقيام المسؤولية المفترضة للمتبوع، اما  ان يثبت أوال  خطأ فالمضرور عليه

مسؤولية التابع لوجود حالة من الحاالت التي ينتفي معها الخطأ مثل حالة الضرورة والدفاع الشرعي 

به التابع الذي يال عنه المتبوع ان يرتك ن مسؤولية المتبوع ال تتحقق. هذا ويشترط في خطأ التابعإف

 بسببها. أوثناء تأديته للوظيفة المسندة اليه من طرف المتبوع أ

 مو مشووع صادو عن السلطة المخرصةأل ول: اريان الفعل ريفيذاا أ

ي على انه " ال يعد جريمة الفعل المرتكب في اي األردن( من قانون العقوبات 61نصت المادة )

 التالية:من االحوال 

 القانون.تنفيذا المر  -1

كان  إذااطاعة المر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته اال  -2

 (2) .مر غير مشروع "األ

                                                           

ثة مقارنة، المؤسسة الحدي واالردني، دراسة( عجاج طالل، مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع في القانون المدني اللبناني 1)
 .96ص ،2003ن لبنا للكتب، طرابلس،

 وتعديالته. 1960( لسنة 16قانون العقوبات األردني رقم ) (2)
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فالقانون يلزم المرؤوس باطاعة رئيسة، وبذلك يكون تنفيذ االمر تنفيذا للقانون في نفس الوقت 

فمصدر مشروعية الفعل هنا هو اجتماع  مشروع،ولكن بشرط ان يكون االمر الصادر من الرئيس 

ي مخالف للقانون يتعين على أمر الرئيس غير مشروع، أ إذا كاناما  ،معا  مر القانون أمر الرئيس و أ

  (1) .المرؤوس رفضه وعدم قيامه به تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية معا  

 : اريان الفعل لريفيذ القايون ثايياا 

 القانون،مر أل هو ان يكون ارتكابه تنفيذا   تطبيق هذه الحالة العتبار الفعل مبررا  يكفي في 

 وضعين.قة بين ، فانه يتعين التفر المواطن الذي يقوم بتنفيذ القانون يعتبر فعله مشروعا   أوفالموظف 

الموظف  وندنى سلطة تقديرية له في ذلك، فاذا الزم القانأكان ملزما بتنفيذه االمر دون  إذاحال ما 

فرضه عليهن فال صعوبة في االمر فاختصاص الموظف  أوبالعمل اي حدد له ابتداء شروط قيامه 

محدد وال مجال فيه للسلطة التقديرية، وعندها يكون الفعل مستمدا صفته المشروعة من القانون مباشرة 

طاقه، ل ما هو داخل في نكان للموظف سلطة تقديرية في اتيان الفعل، فان ما ياتيه من االفعا إذااما 

قانون فانه يتعين توافر كل الشروط التي يتطلبها ال ولكن حتى يعد الفعل وفق هذا الفتراض مبررا  

  (2) .م موضوعيةأشكلية  كانت شروطا  أاء لمباشرة السلطة التقديرية سو 

الذي سبب الضرر، وكذلك الحال في المسؤولية عن  خطأبشكل عام بوجود ال المسؤوليةوتقوم 

ذا ،مسؤولية صاحب الموقع اإللكتروني عن األضرار الناشئة عن التعليقات المنشورة أوفعل الغير   وا 

 عمالأادية فهو ليس كذلك في الع الحاالتالغير في  في المسؤولية عن فعل واضحا   الضرركان 

 ترونيمشابهة للمراحل التي يمر بها النشر اإللك تكونبمراحل  يمر التعليق ، حيثقع اإللكترونيةالمو 

                                                           

 .197المجالي، مرجع سابق، ص ( نظام توفيق 1)
 .196-195نظام توفيق المجالي، مرجع سابق، ص (2)
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كمرحلة  النشرو  اإلرسالو ، كمرحلة ثانية االنتاجو  ، والتصنيعأولى مرحلةكوهي التأليف واقتناء المحتوى 

  (1) ة.أخير 

صاحب  إلىمباشرة  التعليق والنشرعطي حق ت ام افمنه نوعين من الموقع اإللكتروني كوهنا

ب التعليق هو فيكون صاح اتالحقة للتعليقمراقبة في  الموقع اإللكتروني حق البقاء علىالتعليق مع 

 الة يكونالح هذهوفي  اقبل نشره اتالتعليقعلى تدقيق الحتفظ بحق ت ام انفذ أمر النشر، ومنه من

هنا يكون و  الضارالمتمثل بالتعليق  بالفعل الضارقد شارك  المحرر أو صاحب الموقع اإللكتروني

لمحرر امسؤول كمتبوع في هذه الحالة عن فعل  أوفعل الشخصي، المسؤول عن الموقع اإللكتروني 

 .المحتوى الضار وباالشتراك مع صاحب التعليق ذ وذلك الذي نفذ أمر النشر الموظف أو

ن يديره م أو لكترونيوقع اإلن وجود أي دور للماصاحب التعليق و  من في حالة نشر التعليقأما 

 قعر المو في التعليق عب ا  كثر شيوعوهي الصورة األ سابق على نشر التعليقمن موظفين ومحررين 

، وهنا رونيلكتضمن التعليقات المسؤول عنها صاحب الموقع اإل في هذه الحالة تعتبر، اإللكتروني

  (2). لكترونيالموقع اإلا لصاحب  يعتبر تابع  ن صاحب التعليق الفإ وان صدر التعليق

ذا ممكنا ويعد ه ،بسببها أوي أن يكون الفعل الضار صدر أثناء الوظيفة األردن المشر عوأوجب 

ون هذا في حالة ك لكترونيفي الموقع اإل الموظف قبل منفي نشر التعليقات ذات المحتوى الضار 

 مسؤولية صاحب الموقع بينما ،لكترونيالتعليق جزء من التزام العامل تجاه صاحب الموقع اإل

 وأالمحتوى الضار الصادر من الزائر  ذو عن األضرار الناشئة عن التعليقغير واضحة  لكترونياإل

 .(3) العضو

                                                           

دراسة مسحية تحليلية"، رسالة ماجستير غير منشورة "النشر اإللكتروني في الجامعات المصرية  .(2013)تغريد، جمعة،  (1)
 .24صجامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 

 .45الشايع، فهيم عبد االله، مرجع سابق، ص (2)
 .57، بغداد، مكتبة السنهوري، ص1(، أحكام المسؤولية الجزائية، ط2010الحيدري، جمال ابراهيم ) (3)
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 :الوابعالفصل 
 لترووي قع ال من خالل المو  الشائعة يشو جوائمهم أ

ب عليها قيام ها يترتأركاني جريمة متى توافرت أارتكاب  انمما ال شك فيه في القوانين العقابية 

 لكترونين جرائم بث الشائعات عبر الموقع اإلإف وكما ذكرنا سابقا   ،المسؤولية الجزائية على مرتكبها

 إذاب عليه ال انه عاقإي نص خاص يجرمها كفعل مستقل بذاته األردن التشريعحتى وان لم يفرد لها 

نتج عنها أضرار مادية  أوبث أخبار كاذبه من شأنها إثارة الفتن داخل الدولة  شاعةنتج عن اإل

ا قام ـن يتحمل الفاعل المسؤولية الجزائية عم  أفانه يجب  والشتم،ومعنوية للمجني عليه كجرائم الذم 

 .أفعالبه من 

تائج ني المسؤولية الجزائية، ولكن يمكن تعريفها بانها: تحمل االنسان األردن المشر عولم يعرف  

، كما عرفت بانها االلتزام بتحمل (2)المحرمة التي ياتي بها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها االفعال

  النتائج المترتبة على توافر اركان الجريمة

لواعد عن التزام بتحمل الجزاء الذي ترتبه القاذ تعرف المسؤولية الجزائية بوجه عام بانها: عبارة 

 .)1) حكامهاأعلى  القانونية كأثر للفعل الذي يرتكب خروجا  

دراك للداللة ويستخدم اإلدراك هما القدرة على اإل على عنصرين أساسيين الجزائية المسؤوليةوتقوم 

 اجتماعي،منظور وتقدير نتائجها من  فعالفهم ماهية األ بمعنى القدرة علـى نفسه، اإلنسانعلى عقل 

قدرة والعنصر الثاني يتمثل بال الجنائي،ال يعذر الشخص بجهله القانون  إذ جنائي،ر و نظموليس من 

                                                           

 .34(، أحكام المسؤولية الجنائية اساسها وتطورها، بيروت، دار النهضة العربية، ص1991كمال الدين، محمد )( 1)
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اإلقدام على  االختيار بين بواعث على توجيه إرادته المستقلة نحو فالمكلعلى االختيار وهي قدرة 

 .(1) وبواعث اإلحجام عن ارتكابها الجريمةارتكاب 

  عندماالإ ،اإللكترونيالموقع عبر  اإلشاعاتعن  ا  جنائي ال  ؤو يعد مسال فإن الشخص  ؛وعليه

 ،الجزائية مسؤوليةال وتوافر في حقه عنصري االصابة،يلزمه بعدم  قانوني فبه من تكليكلف خل بما ي

كنا في ليست ر  المسؤوليةكن القول بأن . ويمالقدرة على اإلدراك والقدرة على االختيارب المتمثلة

وليست  الجريمة أركان عفهي أثر الجتما ، ومن ثمالجريمة أركان، إذ ال تنشأ إال بعد توافر يمةالجر 

 عبر مواقع التواصل االجتماعي بالركن الكاذبةخبار جريمة بث الشائعات واأل أركانوتتمثل  ،أحدها

ي هذا الفصل وعليه فإننا ف ،الشرعي والركن المادي والركن المعنوي والركن المفترض المتمثل بالعالنية

لكتروني اإلمن خالل الموقع الدولة  أمنكالجرائم التي تقع على  شاعةالجرائم المرتبطة باإلسنبحث 

 وفق المباحث االتية: الجرائمهذه وعناصر  أركاناالعتداء على الحياة الخاصة مع بيان  وجرائم

 .لكترونيمن خالل الموقع اإل الدولة أمنعلى  الجرائم الواقعة :األولالمبحث 

  .لكترونيالموقع اإل من خالل االعتداء على الحياة الخاصة جرائم :الثاي المبحث 

  

                                                           

 .60، ص ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى/الجريمة، الفقه الجنائي اإلسالمي(2007) محمد نجيب، حسني( 1)
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 :األولالمبحث 
 لترووي قع ال من خالل المو  الدولة أمنالجوائم الواقعة على 

وب الشــعراء آتكوين الســلطات المؤثــرة فــي  صــل االجتماعــي ســلطة مــنامواقــع التو  تأصبح

 ت نتيجةكان العربيـة مؤخـرا   الدول ال سيما الدول أمنت مس  ، فمعظــم االضطرابــات التــي وتوجهاتهم

سـقاط  لتظاهـرا إلىدعـوات ال باألمـن و  الـدول اسـتقراربغيرهـا مـن الدعـوات الماسـة االنظمة الحاكمة و وا 

ومـن هنـا تظهـر خطـورة مواقـع التواصـل االجتماعـي  ،اإللكترونيالتي قام بها مستخدمو الموقع العـام 

 .(1) وقت قصيرعـام فـي الرأي ال تحريكقدرتهـا علـى  مـن حيـث

 رها الحيوية بمظهمؤسسات ىحدإ أوار الدولة هإظ هنشر ما من شأن إلىب البعض هيذفقد 

 بحكومة وأ بدولتهذا النوع من الشائعات يفقد المواطن الثقة هو  لهالضعيف العاجز عن القيام بعم

قد يتطور  بمزيد من العبث الذي قياملا لهاذ منفك الفجوة والنلت استغاللمتربصين لة مما يتيح للكام

ة للحاصحالة االرتباك ا ال  غمست جراميةإ أعمالالقيام ب إلى لكترونيالموقع اإلمن بث الشائعات عبر 

 ا وبينهك الشائعات وترميم جدران الثقة التي تصدعت بينلت بنفي جهزة الدولأبسبب انشغال 

 .(2)_اهمواطني

خالل الموقع من  الدولة أمنالجرائم الواقعة على  أركانوفي هذا المبحث سنبين عناصر و 

 االتية:عبر المطالب  لكترونياإل

 

                                                           

االجتماعي: دراسة مقارنة،  المسؤولية الجنائية عن االستخدام غير المشروع لمواقع التواصل .(2019) معبد الحليبوقرين، ( 1)
 .386، ص 1د ، العد16، المجلد الشارقةبحث منشور في مجلة جامعة 

 .50ص صالح، مروى عصام، مرجع سابق، ( 2)
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 :األول المطلب
 لترووي من خالل الموقع ال  الدولة أمنللجوائم الواقعة على الوتن الشوع  

ال لمبدأ  بيقا  تط والعقوبات،الجنائية الحديثة على مبدأ شرعية الجرائم  التشريعاتلقد استقرت 

عتبر تالتي  فعالاأل على المنظم أن يحدد مسبقا   هوال عقوبة إال بنص، ومفاد هذا المبدأ أن جريمة

والوسيلة  ،أنموذجها القانوني، كما يحدد لهـا العقوبـة جريمةد لكل يحدتم ت، فياحال صدوره جريمة

النهي،  وأـر بها األم فوالتي يتضمن شق التكلي الجنائية،المتخذة نظاما وقانونا لذلك هي القاعدة 

 (1) .التدبير االحترازي أو المحددة العقوبةكما يأتي شق 

تجرم فالشائعات،  مروجي أعمالبها ألسنة و  فكتل العامة،مصالحها  تحمي دولة أن يأ ومن حق

ارتكب وسواء  أجنبي، أومواطن  قد وقع من سواء َأكان ذلك الفعل المصالح،بتلك  كل عمل يضر

ثيرة فئة تبث أخبارا  م أوكل شخص  بمعاقبة الحق أيضا  لها  يكونداخل البالد أم خارجها، و  الفعل

 (2) .مصلحة وطنية بهدف اإلضرار باي

والتي  يةاألردنالتشريعات ويالحظ أنه قد جاءت النصوص المجرمة والممثلة للركن الشرعي في 

 نوكما هو مبي   ،بشكل خاص لكترونيقع اإلعن طريق المو  أوبشكل عام  اإلشاعاتتحظر جرائم 

ها تتم بطرق نأال إة لكترونين الجريمة التي تتم بطرق تقليدية ال تختلف عن الجرائم اإلإف سابقا  

من  (131المادة )نص جاء في  مـا أمثلة النصوص العقابية التي جرمت الشائعات، ومن ةإلكتروني

                                                           

 .70مصطفى، مرجع سابق، ص عبد الفتاح ( الصيفي، 1)
مؤتمر بعنوان: أساليب  بحث منشور ضمن "أحكام الشائعات في القانون العقابي المقارن" (.2001) لشرفي، علي حسن( ا2)

 .141السعودية، ص الرياض، والبحوث: مواجهة الشائعات، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات 

https://maqam.najah.edu/legislation/33/item/2639/
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 وأعلى انه " من اذاع في المملكة في االحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة ي األردنقانون العقوبات 

  (1) .مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية االمة عوقب بالشغال الشاقة المؤقتة

كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من  -1من القانون نفسه " (132المادة ) تنص   كما

دة مكانتها يعاقب بالحبس م أومبالغ فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة  أواالمور انباء كاذبة 

 رامة ال تزيد على خمسين دينار.ال تنقص عن ستة اشهر وبغ

د ولي العه أوكان ما ذكر موجها ضد جاللة الملك  إذايعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة -2

  (2) .وصياء العرشأ أحد أو

 وأ/ن( من قانون االعالم المرئي والمسموع " التزام المرخص له بعدم بث 20كما نصت المادة )

 وأمن شأنه االخالل بالوحدة الوطنية  أواعادة بث كل من شأنه اثارة النعرات الطائفية والعرقية 

 (3).خرى"عالقات المملكة بالدول األ إلىاالساءة  أوالدينية  أوالحض على االرهاب والتفرقة العنصرية 

 

 

 

 

                                                           

 ه.وتعديالت 1960( سنة 16قانون العقوبات األردني رقم ) (1)
 ه.وتعديالت 1960( سنة 16قانون العقوبات األردني رقم ) (2)
 .2002والمسموع األردني لسنة قانون االعالم المرئي  (3)

https://maqam.najah.edu/legislation/33/item/2639/
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نشرت المطبوعة الصحفية  إذاي" األردن/ب( من قانون المطبوعات والنشر 27) كما نصت المادة

مقاال يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة فعلى رئيس  أوخبرا غير صحيح 

ي من المدير ف أوالتصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية  أوالتحرير ان ينشر مجانا الرد 

 أور لخبالتي ظهر فيها االتصحيح وفي المكان والحروف نفسها  أوالعدد الذي يلي تاريخ ورود الرد 

  (1) .المقال في المطبوعة الصحفية

ي على انه " يعاقب كل من دخل األردن/أ( من قانون الجرائم االلكترونية 12ونصت المادة )

ات باي نظام معلوم أوالشبكة المعلوماتية  إلىيجاوز التصريح  أوبما يخالف  أوقصدا دون تصريح 

 وأمعلومات غير متاحة للجمهور تمس االمن الوطني  أووسيلة كانت بهدف االطالع على بيانات 

بعة ر أمدة ال تقل عن االقتصاد الوطني بالحبس  أوالسالمة العامة  أوالعالقات الخارجية للمملكة 

  (2) .دينار" (5000( دينار وال تزيد على )500)وبغرامة ال تقل عن  أشهر

خبار ي لم يحدد الطريقة التي يمكن ان تتم بها بث الشائعات واألاألردن المشر عن أويرى الباحث 

من  فيمكن ان تكون هذه الشائعات قد بثت ياإللكترونمن خالل الموقع  والمتعلقة بامن الدولة الكاذبة

وعليه فان  ة،لكترونياإلقع حتى من المو  أومن خالل الصحف  أوخالل المجالس واالجتماعات 

نه ال يمكن محاسبة أي شخص عن أي قول إف ؛وعليه ذلك،االختيار في  أحسني األردن المشر ع

مبدأ ال جريمة ل ويترتب على فعله عقوبة تطبيقا   قانونا   كان مجرما   إذاال إ شاعةواعتباره من قبيل اإل

 بنص.ال إوال عقوبة 

                                                           

 وتعديالته. 1998( لسنة 8قانون المطبوعات والنشر األردني رقم) (1)
 .2015( لسنة 27قانون الجرائم االلكترونية رقم ) (2)
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 :الثاي  المطلب
 لترووي من خالل الموقع ال  الدولة أمنللجوائم الواقعة على الوتن المادي 

سلوك جرمي صادر من إنسان عاقل سواء  أوفعل بشكل عام أي يقصد بالركن المادي للجريمة 

 .(1) نياقانو  أونتيجة تمس حقا من الحقوق المصانة دستوريا  إلىسلبي يؤدي  مإيجابي أ بشكل كان

 على ركن لكترونيمن خالل الموقع اإل أوبشكل عام  الدولة أمنالواقعة على  الجرائموتقوم 

 تقوم الحقيقي والنتيجة المفترضة، والفعل أمر الزم في كل جريمة إذ ال يمكن أن مادي قوامه الفعل

اصل فال ضرر منها كمهما كانت سيئة  نياتهمعلى  الناس مسائلة يمكنإذ ال  مطلقا ،الجريمة  دونه

 (2). النفس البشريةعام طالما ظلت حبيسة 

 ركانن األع لكترونيمن خالل الموقع اإل الدولة أمنللجرائم الواقعة على الركن المادي  وال يختلف

لبيان الفعل في  األولسيكون  أفرعثالثة  إلىسنقسم هذا المطلب  العامة للجريمة بشكل عام وعليه

ث الثال الفرعيكون سو  ،النتيجة في هذه الجريمة الثاني سنتناول فيه الفرعما أ ،لجريمةلالركن المادي 

 اآلتي: للعالقة السببية بين الفعل والنتيجة وذلك على النحو

 الجوم  السلوك :األولالفوع 

هو النشاط المادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني ليحقق النتيجة االجرامية الجرمي  السلوكإن 

 (3) .في كل جريمةوهو عنصر ضروري  ،التي يعاقب عليها القانون

                                                           

 .173 قانون العقوبات والجزاء، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر، لبنان، ص .(2006) علي محمد، جعفر( 1)
 .89الرياض، ص الرشد،  وعقوبتها مكتبةجريمة التشهير  ،عبد اهلل نالرحمعبد  ،الخليفي( 2)
، دمحمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات القسم 263، دار الهضبة العربية، ص 1974، 2ط الجنائي،( علي راشد، القانون 3)

 .75العام، الدار الجامعية، ص
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الذي يصدر انه السلوك  الشائعات نجدجريمة  في الركن الماديعناصر  أحد الذي يمثل فالسلوك

صوت ونحو  أوبالفم على هيئة قول  وقع أو، ةاإلشار  أوالرسم  أوباليد كالكتابة  إنسان سواء من

 .(1)ذلك

 رونيلكتعبر الموقع اإل الكاذبةخبار ائعات واألمرتكب جريمة بث الشيقوم به  سلوكهو  أو

ذاعة أخبار  لقاء الرعب إوكان من شأنها  ،اإللكترونيعبر الموقع  شائعات كاذبة أوويتمثل ببث وا 

 الخاصة. أو لح العامةالحاق الضرر بالمصإ أوتكدير األمن العام،  أوالناس  بين

ي تعد االفعال التصل ال يتدخل بالعقاب على الجزائي بحسب األ المشر عوبناء على ذلك فان 

فيذ الجريمة، لتن وتحضيرا   ي استعدادا  المادية التي باشرها الجان عمالألالتحضيرية، وهي ا عمالمن األ

قد يرى احيانا تجريم بعض صور السلوك رغم انها تتجاوز مرحلة التصميم  المشر عومع ذلك فان 

  (2).اعلى مصلحة يحميه التحضير لها، على اعتبار ان النشاط لذاته يشكل خطرا   أوعلى الجريمة 

 أمني " يعتبر االعتداء على األردن( من قانون العقوبات 108وهو ما نصت عليه المادة ) 

 (3) .فيه " مشروعا   أو ناقصا   أوالدولة تاما سواء اكان الفعل المؤلف للجريمة تاما 

 مطابق للحقيقة وغالبا   غيرلكن بشكل عن وقائع حدثت فعال   عالمالكاذبة اإلويقصد باألخبار 

ممكن أن تتعلق من الو  قريب،وقت  في وقعت أوعلى أمور ما زالت جارية  عالمما ينصب هذا اإل

                                                           

 .43عمان، ص -والتوزيع الذم والقدح، دار الثقافة للنشرجرائم الصحافة والنشر  .(2010) الراعي، أشرف فتحي( 1)
 .255-254نظام توفيق المجالي، مرجع سابق، ص (2)
 وتعديالته.  1960( لسنة 16قانون العقوبات األردني رقم )( 3)
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 وهذا معنى البيانات الكاذبة نفسه والجدير بالذكر أن لآلخرينمعلومة  كانت غير إذاقديمة  بوقائع

 .(1) تقع سواء أكانت األخبار والبيانات كاذبة كلها أم جزء منهاالجريمة 

 لضررإلحاق ا إلىيؤدي  االمر الذيالخبر الكاذب هو عدم مطابقته للحقيقة الذي يحدد معيار الو 

عدم صحة الخبر  وال  أ هيو الكاذب  بالمصلحة العامة، وال بد من أن توفر ثالثة شروط في الخبر

بين الناس  إثارة الفزع أوالسلم العام  تكدير من شأن بث هذا الخبران يكون  ثالثا  سوء النية و  ثانيا  و 

ن أنه من الممكن أن يؤدي تبي   بالخطر متى ، ويكون الفعل متصفا  العامةإلحاق الضرر بالمصلحة  أو

 .(2) وص القانونيةإحدى النتائج الضارة المبينة بالنص إلىفي الظروف التي اكتنفته 

 اليريجة الجومية الثاي :الفوع 

لذي الحق ا أوجرامي، وهي العدوان الذي ينال المصلحة هي االثر الذي يترتب على السلوك اإل

ول مدلول والفقه الجنائي يقدم مدلولين للنتيجة االجرامية وهما: األ، يقرر له القانون حماية جنائية

مدلول و  جرامي،اإلمادي ويعبر عن التغيير والتعديل الذي يطرأ في العالم الخارجي كأثر للسلوك 

صلحة ضرار بماأل إلىدى االعتداء أقانوني وهو االعتداء على المصلحة التي يحميها القانون سواء 

 (3). تهديدها بالخطر أوالمعتدى عليها 

بصفتين بشكل عام  عليها جريمة األخبار والشائعات الكاذبةالنتيجة الجنائية التي تقوم  وتتصف

الشائعات بث األخبار و حيث تقوم جريمة  ،هما: إنها نتيجة مفترضة وأنها نتيجة نفسية ذات أثر مادي

لضرر من اإحداث  إمكانية إلىعرف بالنظر ت، ةمفترض نتيجةعلى  لكترونيعبر الموقع اإل الكاذبة

                                                           

الحديثة للكتاب، ، المؤسسة 1ط  (. مسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر، دراسة مقارنة2010( الجبوري، سعد صالح )1)
 .139بيروت، لبنان، ص 

 .225العربية، القاهرة، ص  (. قانون العقوبات، الجرائم الم  ضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة1970( بكر، عبد المهيمن )2)
 .259-258ص  ( نظام توفيق المجالي، مرجع سابق،3)
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إلحداثه وكان األثر ممكن  كان صالحا   إذايكون من شأن الفعل أحداث ذلك األثر بحيث ، الفعل

شائعات  أوبيانات  أوكان الفعل هو إذاعة أخبار  فإذالألمور،  وفق المقتضى المعتادالحدوث وذلك 

 ه فأنمؤثر بذاتقد يكون  أونحو في ظروف تسمح له بالتأثير الضار بكاذبة قد صدر  أو مغرضة

 ،وذلك ألمرين ،كاملعلى وجه  تحقق األثر الضار إلىالنظر دون  الفاعلبمعاقبة يقوم القانون 

را سواء كان هذا األثر كثي أثرا   حدثأقد بد أن يكون  ال بظروف معينههو أن الفعل المقترن  األول

 الجانب النفسيب لتعلقه ، نظرا  بشكل دقيق  اوضبطه آثار الفعلالثاني هو صعوبة حصر و  ،قليال   أو

لتحدث  فوسالن إلىتوجه  بحيث، فاألخبار والشائعات الكاذبة تبني معتقدات وتهدم أخرى للضحية

 (1) .تأثيرها فيها في هيئة قناعات

 أو أعمالعلى  أقدمي" من األردنمن قانون العقوبات  (118/2وهو ما نصت عليه المادة )

تعكر  أوعدائية  أعمالخطب لم تجزها الحكومة من شأنها ان تعرض المملكة لخطر  أوكتابات 

االعتقال على اموالهم يعاقب ب أوثأرية تقع عليهم  عماليين ألاألردنتعرض  أو أجنبيةصالتها بدولة 

  .المؤقت مدة ال تقل عن خمس سنوات"

نما هو مدخل للضرر،ف مثل تالضرر الحقيقي الذي يأما  األثر ليس هو الضار في ذاته، وا 

ية للدولة ساساأل التأثير على مصلحة مـن المـصالح فهوالنتيجة النهائية التي هي علة التجريم ب

 .ي صورةأاالجتماعية ب أواالقتصادية  أوالعسكرية  أوكالسياسية 

                                                           

 .479القاهرة، ص دار النهضة العربية،  ،2ط  ،جرائم النشر واإلعالم .(2008( سرور، طارق )1)
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قتة المؤ ي " يعاقب باالشغال الشاقة األردن( من قانون العقوبات 114وهو ما نصت عليه المادة ) 

 بغير ذلك ان يقتطع جزءا   أوكتابات  أوخطب  أو أعمالحاول ب أردنيقل كل خمس سنوات على األ

 (1).يةألردنابالدولة  خاصا   امتيازا   أو ان يملكها حقا   أو أجنبيةدولة  إلىية ليضمها األردنمن االراضي 

 العالقة السببية :الفوع الثالث

يجة واآلخر النت ،السببثل دور يمالذي  الفعل الجرميأحدهما  قطبين،وهي رباط يربط بين 

  )2( .مثل دور األثر المترتب على هذا السببيجرمية و لا

حيث  ،لنتيجةاتحقيق  إلىبمفرده  الفعلأدى قانوني في حال  شكالإأي والعالقة السببية ال تثير 

عالقة ال تتوفريجب أن  بل ،فقط ال يكفي لقيام الجريمة أن يكون هناك فعل ونتيجة ضارة لهذا الفعل

ول، العلة بالمعلو المسبب بالسبب ارتباط بالنتيجة  الفعل يرتبط أنفيجب  ،النتيجةو سببية بين الفعل ال

ذا ،كانت اثر لما قام به من فعلالنتيجة التي  مسؤوليةيتحمل الفاعل لوذلك   العالقة تتوفرلم  وا 

في الجرائم التي تدخل الفعل  وتكون العالقة السببية بين ،للجريمةالسببية فال يكتمل الركن المادي 

بينها والسلوك الصادر عن  لنتيجة إجرامية محددة في بنائها القانوني يجب أن تقوم عالقة سببية

 تحملن ال يمكبحيث ، الفعل الجرمي إلىالنتيجة  ن ننسبأالشخص، فهذه العالقة تعني إمكانية 

 (3) .هأفعالبال ترتبط نتيجة  مسؤوليةالشخص 

ذا ت الجريمة كان إذان مسؤولية مرتكب الفعل تقتصر على الشروع إانتفت عالقة السببية ف وا 

 (4) .ذ ال شروع في هذه الجرائمإمقصودة، فاذا كانت غير مقصودة فال مسؤولية عنها، 

                                                           

 وتعديالته. 1960( لسنة 16( قانون العقوبات االردني رقم )1)
 .159، مرجع سابق، ص العامة للنظام الجزائي حكامعبد الفتاح مصطفى، األ، الصيفي( 2)
 .204، ص القاهرة، مبادى القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي .(2008) رؤوف عبيد( 3)
 .282، ص293، رقم 1985محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية،  (4)
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 لكترونياإلع الدولة من خالل الموق أمنالجرائم الواقعة على لقيام  انه ال يكفيونتيجة لما سبق 

أن يكون هناك عالقة سببية تربط بين هذا  وانما يجبالفعل،  يكون هناك فعل ونتيجة ضارة لهذا أن

 .النتيجةالفعل وتلك 

 :الثالث المطلب
 لترووي من خالل الموقع ال  الدولة أمنللجوائم الواقعة على الوتن المعيوي 

تائجه وبين بين السلوك اإلجرامي ون النفسيالرابط يقصد بالركن المعنوي للجريمة بشكل عام بأنه 

 )1(.يهالماديات الجريمة والسيطرة علالمكونة هو العناصر النفسية  أو، هذا السلوكالفاعل الذي ارتكب 

 توفر لدى الجاني القصدان ي يجب اإللكترونيمن خالل الموقع  هذه الجريمةحتى تتحقق و 

بأن جريمة  وهناك إجماع في الفقه يقر ،القصديةمن الجرائم  هذه الجريمةحيث تعتبر  ،الجرمي

 .(2) ةترونيلكوما يشابهها كالمواقع اإلالشائعات الكاذبة المرتكبة بإحدى وسائل العالنية كالصحف 

 ي "األردن( من قانون العقوبات 73وتعد وسائل العلنية ما نصت عليه المادة )

معرض لالنظار  أومكان مباح للجمهور  أوحصلت في محل عام  إذاوالحركات  عمالاأل -1

حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير انها جرت على صورة يستطيع معها  أو

 .ان يشاهدها اي شخص موجود في المحال المذكور

نقال بالوسائل االلية بحيث يسمعها في كال الحالين  أوالصراخ سواء جهر بهما  أوالكالم  -2

 .من ال دخل له في الفعل

                                                           

 .242الحقوقية، بيروت، ص قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي  .(2001) رعبد القاد علىلقهوجي، ( ا1)
االسكندرية، ص الكتب والدراسات العربية،  الجرائم التعبيرية، جرائم الصحافة والنشر، دار .(2018)الحميد  ( الشواربي، عبد2)

99. 
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 ذاإالكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية واالفالم والشارات والتصاوير على اختالفها  -3

عرضت  أوبيعت  أومعرض لالنظار  أومكان مباح للجمهور  أوعرضت في محل عام 

 من شخص. أكثروزعت على  أوللبيع 

ية، بعبارة الن المشر عي وعبر عنه األردن( من قانون العقوبات 61الجرمي ورد في المادة )والقصد 

فجاء في المادة المذكورة بان " النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون" فاصطالح 

 (1) .القصد الجرمي يرادف تعبير القصد الجنائي الشائع اصطالحا في بعض التشريعات أوالنية 

ام هي الع الجرميد عناصر القصوتتكون  ،قصد عام وقصد خاص إلى الجرمي القصدينقسم و 

 .رادةواإلالعلم 

تلحق الضرر بأمن الدولة، ولم  التي من شأنها أن فعالاألالدولة جرم  أمنفي جرائم  المشر عف  

 .(2)الضررسوف يتحقق  غالباطالما أنه  محتمال ،الخطر  يشترط تحقق الخطر بل اكتفى بأن يكون هذا

 من خالل الموقعالدولة  أمنالجرائم الواقعة على عناصر الركن المعنوي في  وسنوضح آتيا  

 اإللكتروني:

 : العلم أولا 

، ويعمل على إدراك األمور على نحو رادةيسبق تحقق اإل قدر من الوعي أوحالة ذهنية  العلم هو

يمة لجر ل المكونةعناصر الالواقعة، وهذه العناصر تسمى  صحيح مطابق للواقع. والعلم بجميع العناصر

علم ال وجبكما يتالجريمة،  ائعهو احاطة العلم بكل وقو  الجرمي،العلم بها لقيام القصد  يتوجبالتي 

                                                           

 .383، ص378محمود نجيب حسني، مرجع سابق، رقم  (1)
، المؤسسة الجامعية للدراسات 1(. الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة، دراسة مقارنة، ط 1999( عالية، سمير )2)

 .59والنشر، بيروت، ص 
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يؤدي  هما قام بوان الذي قام به بخطورة الفعل الجاني يتعين أن يعلم ف عليه، بموضوع الحق المعتدى

ن جهل ا ،خطورتهمن  بالوقائع التي تقترن بالفعل وتحد يتطلب ذلك علما   كما ،االعتداءهذا  إحداث

ضير منه على الحق فال  انه ال معتقدا   وعلى الرغم من ذلك قام بفعلهبعض هذه الوقائع بالجاني 

 .(1) ليه القصد الجرميإينسب 

م الفعل دون اعتبار لمكان ارتكاب الجريمة يجر   المشر عف وكذلك عليه العلم بمكان ارتكاب الجريمة

 الفاعل ذلك تقدير سببالفعل في مكان معين، و  ارتكب إذا إال إجراميةال يقرر للفعل صفة وعليه فانه 

 لمع يتوجبفي هذه الحاالت و  ،ارتكب في هذا المكان إذا إالعلى الحق  خطرا   يشكلأن الفعل ال 

 علمييجب أن يكون الفاعل بحيث  ،الكاذبة الشائعاتاألخبار  بثفي جريمة  بمكان فعله الفاعل

 كاذبة شاعاتاإلو  يردده من األخبار أوينشره  أويعلم بأن ما يذيعه انه أي  ،الجرمية ويرتكبها ركانألا

رددها الكاذبة التي ي اإلشاعاتو  األخبارسلوك مجرم، وأن من شأن  مثال   لكترونيعن طريق الموقع اإل

ح صالمالضرر بال تلحق أوالشعب  أفرادالرعب بين  تلقي أوالرأي العام  تكدر أوالفزع  تثيرأن 

 .(2)_ةالعام

 وادة: ال ثايياا 

 أشخاصبه من  في التأثير بما يحيط اإلنسانبأنها " نشاط نفسي يعول عليه  رادةتعرف اإل

 اإلنسان تترتب عليها آثار مادية مما يشبع به أفعالإذ هي الموجه للقوى العصبية إلتيان  وأشياء،

 .(3) حاجاته

                                                           

، يةالجامعية الجزائر  "، ديوان المطبوعات(القسم العام للجريمة) "شرح قانون العقوبات الجزائري .(1998) هللعبد ا، سليمان( 1)
 .251ص 

 .60، مرجع سابق، ص سمير، عالية( 2)
 .154ص  جامعة طنطا،"قانون العقوبات، القسم الخاص"، كلية الحقوق،  .(1995) عمر إبراهيم، الوقاد( 3)
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يستعين  نفسية وقوة ظاهرة رادةاإلتعد عن طريق وسيلة معينة، ف غايةتحقيق  إلى تسعى رادةواإل

حدث في ذات طبيعة مادية ت ألنواع للسلوكالمحرك  رادةوتعتبر اإل غيره،للتأثير على  اإلنسانبها 

يصدر  نشاط نفسي رادةواإل ،حاجاته المتعددة الشخصثار المادية ما يشبع به العالم الخارجي من اآل

دراكعن وعي   .(1) الغاية هلبلوغ هذ ستعان بهاي   وبالوسيلة التي ةالمستهدف بالغاية فيفترض علما  ، وا 

االعتداء  إرادةوبالتالي  لكترونيعبر الموقع اإل الكاذبـة اإلشاعاتو  األخباربث  إرادةانتفت  فإذا

 الكاذبة، اإلشاعاتو  جريمـة بـث األخبـار أمامننا ال نكـون إعلى المصلحة المحمية بموجب القانون ف

 أوالخبر  نه تـم بـثأال إكما لو أودع شخص مقالة عند شخص آخر وابلغه بضرورة عدم نشرها 

شاعات كاذبة  ـذي الـشخص ال إلىدون الرجوع  لكترونيعبر الموقع اإلالمقالة التي فيها أخبار وا 

 (2) .لديه أودعها

 منأالجرائم الواقعة على في الركن المعنوي مهم جدا في قيام  رادةعنصري العلم واإل ان توفرو 

ن ألم مرتبطة بع إرادةبنشر هذه الشائعات دون  شخاصاأل أحدحيث انه ال يتصور ان يقوم  ،الدولة

  الشائعات.على المعني بهذه  ما يقوم به يشكل خطرا  

د الخاص ضرورة توافر القص القصد العامتوافر جانب  إلىيتطلب  المشر عذلك فان  إلىباالضافة 

خطب  وكتابات أو أعمال  على  أقدم( من قانون العقوبات " من 118/2) وهو ما نصت عليه المادة

جنبية أتعكير صالتها بدولة  أوعدائية  أعمالنها ان تعرض المملكة لخطر ألم تجزها الحكومة من ش

غاية محددة هي الحاق االذى بالدولة والتي عبر عنها  إلىوهو ان تنصرف نية الجاني  .لخ"إ ...

 .ن تعرض المملكة"أب "من شأنها  المشر ع

                                                           

 .59، مرجع سابق، ص رؤوف عبيد( 1)

 .100، مرجع سابق، ص عبد الحميد، الشواربي( 2)
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 :الوابع المطلب
 )العاليية( لترووي من خالل الموقع ال  الدولة أمنللجوائم الواقعة على لوتن المفروض ا

 ن.الركهذا بيان مفهوم كبيرة فمن الضروري  أهمية الجنائييحتل ركن العالنية في المجال 

 .(1) رنَتشَ ا شاَع،عَلن:َ جْهر وانكشاف، عكسه س ر َوعلن ْالَخب ر: َظَهر،َ بان،  :لغةفي الالعالنية ف

 مكنتبحيث  اتكتاب أو أفعال أو بأقوالاتصال علم الناس وفي االصطالح تعني العالنية 

الناس للسلوك  أحددراك إهي  أو .(2) المنشورة دون عائق أوللجمهور معرفة الرأي والفكرة المذاعة 

يكون من شأن الفعل بالصورة التي وقع بها  أوكان السلوك يدل على مادته  إذاسماعه  أو بمـشاهدته

 .(3) الغيريراه  أويـسمعه  أن

 أشخاصعلى اخبار توزيع  أولصق  أوعرض  أو ةذاعإ أوجهر  أوتعرف بأنها كل نشر كما 

في  دا  سماعه من كان موجو  أوفي مكان يستطيع رؤيته  أو للجميعاح تتمييز بينهم في مكان م دون

هذه  لىإيستطيع الولوج  اإلنترنتفكل من يستخدم  ،لكترونيكما هو الحال في الموقع اإل عام،مكان 

سيلة أية و  أوالصور  أوالرسم  أوالكتابة  أووذلك بالقول  ،المواقع ومشاهدة محتواها وما نشر فيها

تمييز الن من العالنية دو  شخاصاألويعتبر التوزيع على  واآلراءفكار األالتعبير عن  وسائل أخرى من

 (4) .متاح للجميعكان ذلك في مكان غير  ولو شخاصاألهؤالء  بين

                                                           

 .114، ص دار الدعوة إستنبول، 2، ج المعجم الوسيط .(1993) الزيات، أحمد( 1)
الحديثة  المؤسسة، 1ط مقارنة،  مسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر، دراسة .(2010)صالح  ( الجبوري، سعد2)

 .52لبنان، ص للكتاب، بيروت، 
 .402رمسيس، مرجع سابق، ص بهنام، ( 3)

، ص الشائعات في ضوء الشريعة والقانون مؤتمر القانون والشائعات جامعة طنطا .(2019) حسام الدينالعاطي، عبد ( 4)
24. 
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التي و الشائعات بث في جرائم هو الحال لجريمة كما ل تعد الظرف المشددوكذلك فإن العالنية 

 لزيادة العقوبة وذلك لتعاظم الضرر الذي يلحق بالمجني مفترض أو العالنية كركن خاصركن تتطلب 

بث  وأالتعبير عن الفكرة  تين اولهاالشائعات الكاذبة تمر بمرحلبث ان جريمة  يتبين مما تقدمو  عليه،

 سائلوتتطلب األولى أن تتم بوسيلة من و  بالعالنية، المتمثلةالثانية  مرحلةوالالصحيحة  األخبار غير

 :تاليا   سنبين ذلكو  أما الثانية فترتكب باستعمال طريقة من طرق العالنية، لكترونيكالموقع اإلالتعبير 

 لترووي من خالل الموقع ال  الدولة أمنف  الجوائم الواقعة على وسائل الرعبيو : أولا 

 ووسائل للحقيقة،مطابقـة  نهاأأقاويل على و خبار كاذبة أترديد بها ويقصد  يذاع،خبر  شاعةاإل

 بهاـشترط وي واإلشـارات،ات والكتاب لاقو اال الجريمة هيقاويل في هذه خبار واألالتعبير عن هذه األ

ان  تصوريفال  (اإلذاعة) رت عنه النصوص القانونية بلفظوهو ما عب   علني،تمت بشكل أن تكون 

 ال خلوة فانه مكانفي  األقوال واإلشارات تفإذا وقع معلن،بشكل أذيع  إذا إالالخبر مشاعا  يكـون

 أنه كلما عظمت وسائل العالنية زادت دائرة العلم فيه ال شكمما و  .(1) كاذبة إشاعة أويكون خبرا 

 .واتسعت دائرة التأثير

تيجة التي ظهرت ن لكترونيالموقع اإلك الوسائل الحديثةعبر  اإلشاعاتويرى الباحث ان بث 

 وبـين أفـراد ا  همـسيتم التعبير ن أخبار الكاذبة األو  اإلشاعاتتعارض مع معنى بث تال  التقنيالتطور 

 تخرج شاعةاإلذ ان ضابط المسألة هو كون إ يشيع،أمثالهم وهكذا حتى  إلىمحدودين وهم ينقلونه 

 .أثرا   على نحو يجعله محدثا   نيةدائرة العال إلى من دائرة السر
  

 

                                                           

 .30( سرور، طارق، مرجع سابق، ص 1)
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 لترووي من خالل المقع ال  الدولة أمنالجوائم الواقعة على ف   : طوق العالييةثايياا 

بد لتحققها  ال لذلك ،المشر عقد ال يحقق العالنية التي تطلبها  اآلراء واألفكاران مجرد التعبير عن 

 ي.األردن المشر ععليها  الطرق التي نص   ن تتم بإحدىأ

واألخبار  اإلشاعاتجرائم نشر في  ياألردنقانون العقوبات ي في األردن المشر عشترط اولقد 

 ن( م73) في المادة وحدد صفة العلنية إذ نص يكون علنا ، وقد عدد الوسائل العلنية، أن الكاذبة

 :وسائل للعلنية ت عد"  انه:على  ياألردنقانون العقوبات 

 أومعرض لألنظار،  أوللجمهور،  مكان مباح أوحصلت في محل عام،  إذاوالحركات  عمالاأل. 1

صورة يستطيع معها أن يشاهدها  حصلت في مكان ليس من المحال المذكور غير أنَّها جرت على

 .شخص موجود في المحال المذكورة أي

نقال  بالوسائل اآللية بحيث يسمعها في كال الحالتين من ال  أوسواء جهر بهما  الصراخ أوالكالم . 2

 .دخل له في الفعل

محل  رضت فيع إذا اختالفهاة واألفالم والتصاوير على يوية  والشمس  الكتابة والرسوم والصور اليد. 3

 أكثر وزعت على أوعرضت للبيع  أوعت يب أومعرض لألنظار،  أومكان مباح للجمهور،  أوعام، 

 .(1)" من شخص

خاص، على أن يكون باستطاعة من  في مكاناألقوال واإلشارات  أن تقع يمكنعلى ذلك  ا  ناءوب

ترديد  أوالصياح  أوبالقول  بطبيعته رؤيتها جهرا   أوالمصادفة  أوكان في المكان العام بالتخصيص 

 تتحقق العالنية فيفهنا  ،إلكترونيموقع  أومحفل عام  أوصحيحة في طريق عام  معلومات غير

                                                           

 .وتعديالته 1960( لسنة 16) رقم يردنقانون العقوبات األ( 1)
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طبيعة المكان الذي  إلىويكون ذلك بالنظر  كاذبة،حصل الجهر بمعلومات  إذامثل هذه األماكن 

 .(1)بالتخصيص  أوبالمصادفة  أوبالطبيعة  كان عاما   حصل فيه ذلك سواء

 أومعلومات غير صحيحة  أوأن إذاعة األخبار والشائعات الكاذبة  ،ممما تقد   ويرى الباحث انه

الذي تطلبه  العالنية معه ركنيتحقق  لكترونيقع اإلبواسطة المو بث دعايات مثيرة  أوبيانات مغرضة 

 مشاهدتها. أوالعموم من قراءتها  والتي تمكني، األردن المشر ع

 المبحث الثاي 
 لترووي قع ال المو  رداء على الحياة الخاصة من خاللالعجويمة 

يث ح بدونها،ان يعيش  لإلنسانالحقوق التي ال يمكن  أقدمعد الحق في الحياة الخاصة من ي  

ها وينتقصون خرين فيحماية هذا الحق بشتى الوسائل بشكل يضمن عدم تدخل اآل إلىسعت التشريعات 

ن يعيش الفرد داخل مجتمعه بكرامة واحترام لخصوصيته وحريته وله الحق ان أفمن الضروري  ،منها

 .(2)يعيش ويشعر بالسالم والهدوء 

وضع  بع  صنه لم تضع الدساتير والقوانين والتشريعات المختلفة مفهوما للحياة الخاصة مما أال إ

 ر وتغير المفاهيم االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينيةن تطو  أكما  وضعه،استحالة  أوتعريف 

مكن وضع يال  وبالتالي لألفرادهم الحقوق أحد أحيث من الصعوبة وضع تعريفا لها كونها تعد من 

 .(3) تعريف شامل ومركز لجميع جوانب هذا المفهوم

                                                           

، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1ط  (. األحكام العامة للعالنية في قانون العقوبات،2002( عفيفي، احمد السيد علي )1)
144. 

ر ، دا1(. المسؤولية الجنائية الناشئة عن االستعمال غير المشروع لخدمة الهاتف النقال، ط2017( احمد، احمد حمد اهلل )2)
 . 268السنهوري، لبنان، بيروت، ص 

، دار النهضة العربية، 1(. الجرائم الناشئة عن االستخدام الغير مشروع لشبكة االنترنت، ط 2009( الكعبي، محمد عبد )3)
 .168مصر، القاهرة، ص 
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فالمستخدم  فكاربيئة خصبة إلبداء اآلراء والتعبير وتبادل الرسائل واأل لكترونييعتبر الموقع اإل

نه أال إخصية، الش عبر صفحته أو نيلكترو الموقع اإل عبرينشر مـا يخطر بباله  أوأن يكتب  نهيمك

عـن شـخص  أو شخاصوغيـر صحيحة عن عدد من األ ةيتم نشر معلومات خاطئـة ومضلل حيانا  أ

 صور أوأحاديث  رنش أودث حا حصول أو شخاصحد األأسجن  أووفـاة  خبر كنشرما،  معنـوي

 شاعةاإلوعلى سبيل  كاذبةوقد تكون هذه المنشورات  رضاهفيديوهات لشخص ما دون  أوخاصة 

 .(1)االدعاء  محل شخاصعلــى األ ر سلبا  ثيؤ  ما وهو

 ةالخاصوعلى حياتهم  شخاصجرائم االعتداء على األ لكترونيالموقع اإلترتكب من خالل 

المعنوي و األدبي  الحاق الضررقصد بوأخبار  أفكار ونشروالتشهير كجرائم الذم والقدح والتحقير 

نشر بهدف  ير محتوياتهيتغ أوقصد التشهير به لشخص ما ب إلكتروني موقع إلى، فالدخول بالغير

 .(2)جريمة يعاقب عليها القانون  أخبار ومعلومات غير صحيحة

ة جني عليه بنشر معلومات خاصمالجاني بتشويه سمعة ال يقوم لكترونيالموقع اإلفمن خالل 

سياسي ال أومادي الكسب ال إلىتهدف  ةصحيحمعلومات غير  أو مشروعةحصل عليها بطريقة غير 

 .جتماعيالا أو

سياسية  تتناول رموزالتي الذم والقدح والتحقير  لكترونيى صفحات الموقع اإلعل وقد انتشرت

 فض هدفب هؤالء،في مدى مصداقية  لكترونيالموقع اإلمستخدمي ودينية، بهدف تشكيك  وفكرية

                                                           

 .381مرجع سابق، ص  ،معبد الحليبوقرين، ( 1)
 .18ص  .العربية االلكترونية في اتفاقية بودابست، وزارة العدل جمهورية مصرالتنظيم التشريعي للجرائم  ،وليد، طه( 2)
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خالل  منمشوهة و  ية مزيفةإعالمتضليل الرأي العام من خالل تقديم مادة  بهدف أو الناس من حولهم

  .(1) كاذبةال األخبارنشر 

عمل  أوي" كل كتابة وكل خطاب األردن( من قانون العقوبات 150وهو ما نصت عليه المادة )

ف الحض على النزاع بين الطوائ أوالعنصرية  أوينتج عنه اثارة النعرات المذهبية  أويقصد منه 

ى ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد عل إلى أشهرومختلف عناصر االمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة 

 خمسين دينار"

التزام المرخص له  ي"األردن/ل( من قانون االعالم المرئي والمسموع 20كما نصت المادة )

باحترام الشخصية االنسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن االفكار واالراء 

ى النظام العام وحاجات االمن الوطني ومقتضيات وموضوعية بث االخبار واالحداث والمحافظة عل

 .المصلحة العامة"

بداية من الدخول على الموقع الشخصي للغير المشهر  متنوعة شخاصاألعلى طرق االعتداء  ان

ا يتم من م الجرائم باستخدام الكمبيوتر والشبكات وغالبا  مسمى والذي يندرج تحت  به وتغير محتوياته

لدول عددها باآلالف في كافة ا أصبحوالتي  اإلنترنتالمجانية لصفحات ة لكترونياإلمواقع الإحدى 

 .(2)بالشبكة العنكبوتية المتصلة 

 ،إلشاعاتاا بنشر هوعناصر جرائم االعتداء على الحياة الرتباط أركانوفي هذا المبحث سنتحدث 

 ،للجريمة تتمثل بالركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي العامة ركانن األإوكما هو معلوم ف

                                                           

 ـب، المكت(جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت في مصر والدول العربية)الجرائم المعلوماتية  .(2006عيسى )عمرو ( الفقي، 1)
 .111ص  الجامعي الحديث، األزاريطة، االسكندرية،

 منهجية البحث والتحقيق الجنائي المعاصر، دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والنشر اإلسالمية .(2010)محمد ، قصيب( 2)
 .7ص  مملكة البحرين، الملكية للشرطة، ةاألكاديمي
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ا عنصر العالنية وهو الركن المفترض لهكذا جرائم وبالتالي فاذ الشائعةجرائم نشر  إلىضيف أال انه إ

د ان تصدر الب فإنها باإلشاعةارتكبت جرائم التعدي على الحياة الخاصة والعتبارها جرائم مرتبطة 

وهنا ال  ياألردنقانون العقوبات  ن( م73)ي في المادة األردن المشر عية التي حددها وفق طرق العالن

 ،فصلمن هذا ال األولمجال للتوسع في ذكرها كونه تم التطرق لها في المطلب الرابع من المبحث 

العامة للجريمة وهي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وفق  ركانويبقى ان نتطرق لأل

 المطالب االتية:

 :األول المطلب
 لترووي ال  قعالمو  عبو الخاصة الحياة على العرداء لجويمة الشوع  الوتن

لتي يقوم ا عمالمحظورة، ونظرا  لكثافة األ فعالأل اإلنسان بارتكابتتحقق بشكل عام  الجريمة إن

 تهديدا  على سالمة وأمنو لتحديد تلك المحظورات التي تشكل خطرا   المشر ع ، فقد تدخلاإلنسانبها 

ال جريمة أ لمبد تطبيقا  وحدد لها العقوبات المالئمة وذلك بموجب نصوص عقابية،  والفرد،المجتمع 

 .(1) بنص وال عقوبة إال

( من 7/2المادة ) اعتبرتحيث  فعالمثل هذه األي على ارتكاب األردنالدستوري  المشر ععاقب 

ن ييردنلأل حرمة الحياة الخاصة أواعتداء على الحقوق والحريات العامة  يأن أي األردنالدستور 

 .(2) القانون أحكاموفق  عاقب عليهامجريمة يعتبر 

عرض  أوباع  أوطبع  " من انه:ي على األردنمن قانون العقوبات  (468المادة )كما نصت 

يين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم األردنرسوما  تعطي عن  أوصورا   أونقوشا  

                                                           

سوريا، الرسالة: دمشق،  مؤسسة، 1ج التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا  بالقانون الوضعي،  .(1985القادر )عودة، عبد ( 1)
 .112ص 

 .1952الصادر عام  ردندستور األ( 2)

https://maqam.najah.edu/legislation/33/item/2639/
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واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور 

 .(1) ."والرسوم

يعاقب كل من قام قصدا   " أنهي األردن لكترونيمن قانون الجرائم اإل (5كما ونصت المادة )

هو مرسل عن طريق  شطب محتويات على ما أوحور  أوأعاق  أوبالتنصت  أوباعتراض  أوبالتقاط 

نة تزيد على س تقل عن ثالثة أشهر وال معلومات بالحبس مدة ال أي نظام أوالشبكة المعلوماتية 

 .دينار ألف (1000تزيد على ) دينار وال مائتي (200تقل عن ) وبغرامة ال

 ( من قانون المطبوعات والنشر بانه" يحظر نشر اي مما يلي:38ونصت ايضا المادة )

اءة االس أوذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور  أوقدح  أوما يشمل على تحقير  -أ

 اليها.

بالصورة  أوم بالرس أواالساءة الرباب الشرائع من االنبياء بالكتابة  أوما يشتمل على التعرض  -ب

 باي وسيلة اخرى. أوبالرمز  أو

 .العنصرية أواثارة النعرات المذهبية  أوالمعتقد الديني  أوما يشكل اهانة الشعور  -ج

من ما يتض أويمس حرياتهم الشخصية  أوتحقير لالفراد  أوقدح  أوما يشتمل على ذم  -د

 اشاعات كاذبة بحقهم. أولومات مع

 ر عالمشي لم يحدد المعلومات التي يتوجب حمايتها وهنا يجب على األردن المشر عن أونجد 

 .الحاصلةي مواكبة التطورات األردن

                                                           

 وتعديالته. 1960( لسنة 16) رقم يردنقانون العقوبات األ( 1)
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ولو في معرض الشك  -شخص  إلىإسناد مادة معينة ي الذم بانه األردن المشّرععرف و

واء أكانت الناس واحتقارهم س بغض إلىتعرضه  أومن شأنها أن تنال من شرفه وكرامته  -واالستفهام 

 أورفه ش أواالعتداء على كرامة الغير كما عرف القدح بانه  ،تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم ال

  )1) .ةن مادة معينمن دون بيا-ولو في معرض الشك واالستفهام  -اعتباره 

 إلىه يوج -غير الذم والقدح  -سباب  أوكل تحقير ي التحقير بأنه األردن المشر عكما عرف 

ابرة برقية بمخ أورسم لم يجعال علنيين  أوبكتابة  أوالحركات  أوالمعتدى عليه وجها  لوجه بالكالم 

  )2) .ةبمعاملة غليظ أوهاتفية  أو

( من قانون 11نصت المادة ) حيث فعالاألي على ارتكاب مثل هذه األردن المشر عوقد عاقب 

شر ن أوإعادة إرسال  أوبإرسال  ل من قام قصدا  كعاقب " يانه:ي على األردنة لكترونيالجرائم اإل

أي نظام معلومات تنطوي  أو لكترونيالموقع اإل أوق الشبكة المعلوماتية يمعلومات عن طر  أوبيانات 

 عنغرامة ال تقل بأشهر و  حبس مدة ال تقل عن ثالثةلخص باشأي  يرتحق أوقدح  أوذم  لىع

 .(3) دينارلفي أ( 2000على )د يمائة دينار وال تز ( 100)

  

                                                           

 وتعديالته. 1960( لسنة 16) رقم يردنقانون العقوبات األ( من 188( المادة )1)
 وتعديالته. 1960( لسنة 16) رقم يردنقانون العقوبات األ( من 190( المادة )2)
 .2015 سنة( ل27) رقمي ردناألونية تر اإللكجرائم لقانون ا( 3)
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 :المطلب الثاي 
 لترووي قع ال عبو المو العرداء على الحياة الخاصة  لجويمةالوتن المادي 

يتحقق االعتداء  ومن خالله تظهر به الركن المادي المظهر الخارجي للجريمة ووجهها الذييعتبر 

 .(1) للجريمة التنفيذية عمالاألبه على المصلحة المحمية وتقع 

جريمة االعتداء و  ،السببية والعالقةن الركن المادي يتمثل بالسلوك والنتيجة إف ا سابقا  وكما بين  

 ي جريمة من حيث التكوين.أعلى الحياة الخاصة ال تختلف عن 

وحماية أسراره  عدم االعتداء على حرمة حيات الخاصة التشريعفي  اإلنسانمن مظاهر حماية 

 لغيرا عاطال الخاصة دون هحياتب المتعلقةسرار األب ظافاالحت اي شخص وخصوصيات، فمن حق

ه بار ر أخنش أو ه ونشر صورة الخاصةوير تص أوة الخاص محادثاته على أويها عل االعتداء أو عليها

، لذلك جرم االعتداء على حرمة هخصوصياتهدد يمس و بشكل ي االجتماعيالتواصل  على مواقع

  شكالأ باختالففي جرائم االعتداء على الحياة الخاصة الجرمي  الفعل، ويختلف الحياة الخاصة

 قاط، والتعليهاواالعتراض الخاصة على المحادثات واالتصاالت بالتجسس  يقع اإلعتداء، فاإلعتداء

 وغيرها،م هصور و الغير أخبار يقع على فانه يقع على الصورة، أما االعتداء بالنشر  الخاصةصور ال

  .(2)بالتعديل والمعالجة  يقع الصور  أوعلى التسجيل كذلك االعتداء 

 تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الشكلية التي ال يشترط فيها القانون الحصول على نتيجةو 

، الكشف خ،النسالمكونة للجريمة )االلتقاط، اإلعداد، النقل،  فعالاألمعينة، فمجرد القيام بأي فعل من 

                                                           

 .308القاهرة، ص  العربية،النهضة  ، دار4 الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام ط (،1985، )أحمد فتحي، سرور( 1)
ظل المرسوم بقانون  (. جرائم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة لألشخاص )في2018( الشامسي، أسماء علي سالم راشد )2)

تقنية المعلومات( دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة االمارات العربية المتحدة،  بشأن مكافحة جرائم 2012لسنة  5رقم 
 .23ص 
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 قام إذانتيجة بذاتها، فعلى سبيل المثال ال قتتحقلم  إذااظ( تقوم الجريمة حتى فاالحت

 الجاني بالتقاط صورة للمجني علي تقوم الجريمة حتى لو تم إتالف الكاميرا المستخدمة ولم يتم

 .(1) الركن المادي في الجريمة قالتقاط الصورة يتحقنشر الصورة، فمجرد 

 :المطلب الثالث
 لترووي عبو الموقع ال على الحياة الخاصة  العرداء لجويمة الوتن المعيوي

مادي  سية للجريمة، ويقصد بذلك أن الجريمة ليست فقط كيانفضم الركن المعنوي العناصر الني

األصول  ويمثل الركن المعنوي نفسي،ذلك لها كيان  إلىعل وآثاره ولكن باإلضافة فخالص قوام ال

النظرية العامة  أساسية في أهميةعليها، وللركن المعنوي  النفسيةلماديات الجريمة والسيطرة  النفسية

 .(2) الجريمة بغير الركن المعنوي قتتحقفاألصل ال يمكن أن 

الركن المعنوي صورة القصد  الخاصة يتخذالحياة ور جريمة االعتداء على وتطبيقا  على ص

خصوصية  جريمة االعتداء على التي تقوم بها صور فعالاد من طبيعة األفيستحيث  الجنائي،

حتى لو ترتب  أ،الخطال تقوم على  قصدية تعد جريمة ه، إذ االعتداء يتطلب القصد وعليشخاصاأل

 .(3) شرف المجني عليه أوعليها المساس بكرامة 

في  ةرادبد من تحقق عنصري العلم واإل االعتداء على الحياة الخاصة الولكي تتحقق جريمة 

العلم بركن العالنية انما يتحقق بعلم الجاني بان النشاط الذي قام به  إلىواما بالنسبة  ،الركن المعنوي

 انما وقع بصورة علنية، فاذا اعتقد بان نشاطه ليس علنيا انتفى القصد الجرمي وسقطت الجريمة،

                                                           

راسة متعمقة ومقارنة في  الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا االتصاالت الحديثة، .(2009) بيومي الفتاحعبد ، حجازي( 1)
، دار النهضة العربية، ضائية المدفوعة مقدما  فشارات القنوات ال كسر-واالتصاالت–االنترنت شبكات-جرائم الهاتف المحمول 
 .132ص القاهرة، الطبعة األولى،

 .518نجيب، مرجع سابق، ص حسني، محمود ( 2)
االتحادية  الجنائية للحي في حرمة المراسالت والمحادثات الشخصية ( الحماية2014) ارق عبده مرشد،، طالمعمري( 3)

 .206دبي، ص أكاديمية شرطة  والمحلية، دار نشر
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هما كان م وتقصيره إهمالهينقل الحديث  أويستمع  أوال يعاقب من يسجل  هعلى ذلك أن يترتبو 

 أشخاصبين فسجل محادثة دارت  حتو فم تسجيلالنسى جهاز  إذا مةذلك ال تقع الجريل، وتطبيقا  ما  يجس

ادثة التقط شخص مح إذاالجريمة  ، كما ال تقومالقيام بذلك إلى هإرادت هفي مكان خاص دون أن تتج

الخطوط الناجم عن عيوب  بكاعن تش نتيجةهذا الفعل  إلى هإرادت هدون أن تتج هاتفيا بشكل عرضي

 .(1) في هذه الحاالت رادةواإل االتصاالت، وذلك النعدام العلم اتشبك
  

                                                           

 .644ص ،قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة حشر  .(1990، )فوزية، ر( عبد الستا1)
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 :الفصل الخامس
 الخارمة، اليرائج، الروصيات

 الخارمةأولا: 
فى سرعة انتشار الشائعات كما أض إلى لكترونيواالخبار عبر الموقع اإلشار المعلومات ساعد انت

ا المعنية مما جعله لألطرافالمزايا مثل اتساع نطاقها وجاذبيتها وسرعة وصولها  عليها العديد من

لحق الضرر بالفرد والمجتمع بصفة أاألمر الذي  مجتمع،األمني واالجتماعي في أي  تهدد االستقرار

 ةمدروسبطريقة  لكترونيلتعامل مع الشائعات من خالل الموقع اإلا إلىين المشر عا مما دع، عامة

 .المختلفةومن خالل الوسائل 

اختراق زيادة  نتيجة  انتشارا  أكثر لكترونيعبر الموقع اإلرة ترويج الشائعات هت ظاأصبححيث 

زيادة انتشار  مة فيلالمسا شخاصاأل نبي نة ملكترونيومات اإللوالثقة في المع اإلنترنت شبكة

مواقع الويرجع السبب وراء انتشار الشائعات عبر  واألفكار، اآلراءمحتوى الشائعات مع إمكانية 

التي ساهمت بشكل كبير في  وماتيةلا التحديثات المعهالتي تقدم الطبيعة الفورية إلى ةلكترونياإل

العرض  صنيفتتحت  لكترونيالموقع اإلعبر وتندرج الشائعات المتداولة  ،انتشار الجرائم المعلوماتية

 أركانحدد ة يلكترونيكما انه لسبب عدم وجود نص في قانون الجرائم اإل ،االجتماعي آلراء الشخصية

للجريمة  عامةال ركانفانه تم تطبيق األ لكترونيعبر الموقع اإل الكاذبةخبار واأل اإلشاعاتجريمة بث 

 على مثل هكذا جرائم.
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 ثايياا: اليرائج

 ريعالكاذبـة ومنهـا التـش اإلشاعاتجريمة األخبار و  أحكامتعرضت معـظم التشريعات لبيان  قد .1

من الصعب وضع تعريف جامع انه إذ  جيددون أن تضع تعريفا لها وهذا مسلك  ياألردن

 .للفقه األمرللمسائل الجنائية تاركا  يتجنـب وضـع التعريفـات أيضا   المشر عوأن  للشائعة،

 لتواصلابل وتستفيد الشائعات من وسائل  ،اإلنترنت بظهورباستمرار  تزايدتأن الشائعات  .2

 كبيرة.في مزيد من االنتشار وبسرعة  االجتماعي

ي لم يورد نص خاص بجريمة بث الشائعات وانما اوردها ضمن حاالت األردن المشر عان  .3

ي ألردنا المشر عوكان على  الدولة، أمنقضايا  أومعينة تمس مواضيع تعنى بالوضع المالي 

عاد على مواقع التواصل االجتماعي ولها اب منتشرةت أصبحاالنتباه لهذه الظاهرة خاصه إنها 

 واثار سلبية على الفرد وعلى المجتمع.

 لكاذبةاي لم يحدد الطريقة التي يمكن ان تتم بها بث الشائعات واالخبار األردن المشر عان  .4

من خالل  أوالشائعات قد بثت من خالل المجالس واالجتماعات فيمكن ان تكون هذه 

 .اإللكترونيحتى من الموقع  أوالصحف 

ارة أن يكون هناك فعل ونتيجة ض لكترونيعبر الموقع اإل شاعةاإلبث جريمة ال يكفي لقيام  .5

 نتيجة.النما يجب أن يكون هناك عالقة سببية تربط بين هذا الفعل وتلك ا  الفعل، و  لهذا

بث  أوبيانات مغرضة  أومعلومات غير صحيحة  أوأن إذاعة األخبار والشائعات الكاذبة  .6

لذي تطلبه ا )العالنية( الركن المفترضيتحقق معه  لكترونيبواسطة الموقع اإلدعايات مثيرة 

 ي.األردن المشر ع
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 ثالثاا: الروصيات

 ترونياإللكالموقع ة ترويج الشائعات عبر هى تطوير التشريعات لمواجلع العمل ال بد من .1

ى المواقع لع بإجراء تعديالت تشريعية تفرض رقابة صارمة والمواطنين،الدولة  لحماية

ذه ه ى مراقبةلالقائمة ع الضابطة العدليةات هوامداد ج الشائعات،والصفحات التي تروج 

عقوبة في الالمواقع وتشديد  ذههمع  للتعامل نتكنولوجية حديثة وأفراد مدربي بوسائلالمواقع 

 .العقوبات نقانو 

ال بد من اعادة النظر بالتشريعات الجزائية لقانون الجرائم االلكترونية وقانون العقوبات  .2

 وتفصيل نطاق مسؤولية الموقع االلكتروني عن نشر الشائعة وحاالت معاقبته جزائيا.

 مجالي ف العاملين تثقيف ئلزيادة وسا نظرا لكثرة استخدام الموقع االلكتروني فال بد من .3

 أو التحقيق أوالضبط  مجالسواء في  ،اإللكتروني قعمو ال ممع جرائـ لتعاملى الالقضاء ع

 .المحاكمة

ات ى الشائعلسيطرة علي وبحثي لإعالمإنشاء مركز ب المختصةالجهات  يوصي الباحث .4

 التعامل معها.مية ونشر ثقافة لى أسس علا عها ونفيلهيلوتح اهى تتبع مصادر لع ويعمل

ال بد من تفعيل دور الجهات الرقابية الحكومية على محتوى الموقع االلكتروني بما ينسجم  .5

 مع التشريعات والقيم المجتمعية.

ال بد من ضرورة التفريق بين النقد المباح عبر الموقع االلكتروني وبين اغتيال الشخصية  .6

 من خالل معايير واضحة.
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كتشافها، اوسيلة  مة،الجريالحاسب أداة  ومكافحتها،ة لكترونيالجرائم اإل فهد،منيرة بنت  الحمدان،
 .اإلنترنتمنشور في 

 الرشد، الرياض. مكتبة ،وعقوبتهاالرحمن عبد اهلل، جريمة التشهير  دعب الخليفي،

مية العل اليازوريدار  ،الدعاية والشائعات والرأي العام )رؤية معاصرة(. (2015) عبد الرازق ،الدليمي
 .األردن ،عمان ،للنشر والتوزيع

-والتوزيع جرائم الصحافة والنشر الذم والقدح، دار الثقافة للنشر .(2010) فتحيالراعي، أشرف 
 عمان.

 مكتبة اآلالت الحديثة، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، .(1992هشام فريد ) رستم،
 أسيوط.
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 القاهرة. العربي،مبادى القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر  .(2008رؤوف عبيد )

 إستنبول.دار الدعوة  ،2ج الوسيط،المعجم  .(1993) أحمدالزيات، 

 النهضة العربية، ، دار4الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام ط .(1985) سرور، أحمد فتحي
 القاهرة.

 .دار الشروق ،2ط الحماية الدستورية للحقوق والحريات، .(2000أحمد فتحي ) سرور،

 القاهرة.دار النهضة العربية،  ،2لنشر واإلعالم، طجرائم ا .(2008) طارق سرور،

 )القسم العام للجريمة(، ديوان المطبوعات شرح قانون العقوبات الجزائري. (1998) هللعبدا سليمان،
 الجزائرية.الجامعية 

موقف الشريعة اإلسالمية من جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت،  .(2002) السنباطي، عطا عبدالعاطي
 القاهرة، مصر. النهضة العربية، دار

دار ، 1مواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنساني، ط .(2015عبد الرحمن بن إبراهيم ) ،الشاعر
 صفاء للنشر والتوزيع، عمان.

دار أسامة للنشر  ،1ط ،الجديد )شبكات التواصل االجتماعي( عالماإل .(2014علي خليل ) ،شقرة
 .األردن ،عمان ،والتوزيع

فة كلية جامعة الكو  ،الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية اإلجرائية ،عادل يوسف عبد النبي ،الشكري
 القانون.

جرائم الصحافة والنشر، وقانون حماية حق المؤلف والرقابة على . (1997عبد الحميد ) ،الشواربي
  مصر.منشأة المعارف، اإلسكندرية، ، 2الفنية في ضوء القضاء والفقه، ط المصنفات

الكتب والدراسات  الجرائم التعبيرية، جرائم الصحافة والنشر، دار .(2018) عبد الحميد الشواربي،
 االسكندرية.العربية، 

 المسؤولية الجنائية، جامعة الموصل: كلية الحقوق. .ت( )د الصفو، نوفل علي

 عمان. والتوزيع،دار اإلعصار للنشر  ،1، طلكترونياإل عالماإل .(2015مروى عصام ) صالح،
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 سعود.جامعة الملك  ،1ط الجزائي،العامة للنظام  حكاماأل .(2015عبد الفتاح مصطفى) الصيفي،

 دار الشروق، القاهرة. ،سالمالشائعات الكاذبة وكيف حاربها اإل. (2001) محمد سيد طنطاوي،

 رفي اتفاقية بودابست، وزارة العدل جمهورية مصة لكترونيالتنظيم التشريعي للجرائم اإل ،وليد طه،
 .العربية

راسة د بالمكتبة،الشبكات االجتماعية وتأثيرها على االخصائي  .(2009هبة ) ،ة ومحمدمينأ ،عادل
 جامعة حلوان. ، مكتبة د شوقي سالم،الفيسبوكلموقع  شاملة للتواجد واالستخدام

، 1الدولة، دراسة مقارنة، ط أمنالواقعة على الوجيز في شرح الجرائم  .(1999) سمير عالية،
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت.

 السلوك اإلنساني، مطبعة القاهرة الحديثة، القاهرة. .(1968عبد الرحمن، سعد )

 :القانون الجنائي العام، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية .(2014) عبد السالم، بغانة
 مطبوع بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.الجزائر، 

 .والتوزيعالحرب النفسية والشائعات، دار غريب للطباعة والنشر  .(1997) معتز سيد ،عبد اهلل

 دار الجامعة الجديدة للنشر. ،الجرائم المعلوماتية .(2004) محمد علي العريان،

دار النهضة  ،1ط األحكام العامة للعالنية في قانون العقوبات، .(2002) احمد السيد علي عفيفي،
 العربية، القاهرة.

 ، مؤسسة1التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا  بالقانون الوضعي، ج .(1985عودة، عبد القادر )
 الرسالة: دمشق، سوريا.

 ، مؤسسة6، ط1التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا  بالقانون الوضعي، ج .(1985) عودة، عبد القادر
 الرسالة: دمشق، سوريا.

الجرام الدولية وسلطة العقاب عليها، مطبعة جامعة القاهرة  .(1996) الفار، عبد الواحد محمد
 والكتاب الجامعي، القاهرة.
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 ،1جهة الخارج والداخل، ط الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من .(2010) وجدي شفيق ،فرج
 القانونية، القاهرة. دار الكتب

الجرائم المعلوماتية )جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت في مصر والدول  .(2006) عمرو عيسى الفقي،
 الجامعي الحديث، األزاريطة، االسكندرية. العربيـة(، المكتـب

صر، دراسة مقارنة بين القوانين منهجية البحث والتحقيق الجنائي المعا .(2010محمد ) ،قصيب
 مملكة البحرين. الملكية للشرطة، األكاديمية الوضعية والنشر اإلسالمية

الحقوقية، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي  .(2001القهوجي، علي عبدالقادر )
 .بيروت

، 1، طاإلنترنتالجرائم الناشئة عن االستخدام الغير مشروع لشبكة  .(2009محمد عبد ) ،الكعبي
 القاهرة. مصر، العربية،دار النهضة 

الضوابط األخالقية والتشريعية لشبكات التواصل االجتماعي في الدول  ،شريف درويش ،اللبان
 .اإلنترنتبحث منشور على شبكة  ،العربية

 ،1وشبكات التواصل االجتماعي العالمية، ط عالماإل .(2015) عالء الدين محمد عفيفي المليجي،
 اإلسكندرية. دار التعليم الجامعي،

 مفاهيمه وأساليبه ومهاراته، المكتبة الجامعية، اإلسكندرية.-االتصال الفعال .(2000منصور، هالة )

 .األردن ،عمان ،دار الفرقان ،4ط ،شاعةاإل. (1998) أحمد ،نوفل

في مرحلة جمع االستدالالت، دار الفكر  اإلنترنتوانب اإلجرائية لجرائم الج .(2006) نبيلة ،هروال
 الجامعي، اإلسكندرية.

 قانون العقوبات، القسم الخاص، كلية الحقوق، جامعة طنطا.. (1995) عمر إبراهيم الوقاد،

 القانون الجنائي الدولي، المركز القومي لإلصدارات القانونية. .(2010) يوسف، حسن يوسف
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 الجامعية ووحاتط: الوسائل واألثايياا 

 ية وتأثيرها في نشر األخبار مناألردنالشائعات في المواقع اإلخبارية  .(2015) أكحيل، رضا عيد
 األوسط، عمان. يين، رسالة ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة الشرقاألردنوجهة نظر الصحفيين 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية العمل التطوعي،  .(2015مريم ) ،خولة وقاسم ،حمايدية
رسالة ماجستير في تكنولوجيات االتصال الجديدة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم 

 واالتصال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة. عالماإل

 الخصوصية في نظام مكافحة النتهاكالمسؤولية المدنية  .(2010) السلمي، منصور بن صالح
جرائم المعلوماتية دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 قسم العدالة الجنائية: الرياض السعودية.

كلية الحقوق،  جمال الدين، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر، رسالة دكتوراه، العطيفي،
 ة، بدون سنة.جامعة القاهر 

 في النظام السعودي لكتروني(. المسؤولية الجناية عن االبتزاز اإل2015سامي مرزوق ) ،المطيري
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. الرياض.  رسالة ماجستير غير منشورة. )دراسة مقارنة(.

شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بتحقيق األمن المجتمعي،  .(2015) سلطان خلف ،المطيري
اإلستراتيجية، قسم الدراسات اإلقليمية والدولية، جامعة نايف العربية  رسالة ماجستير في العلوم

 للعلوم األمنية.

 اليدوات والمجالت  ثالثا:

 ،مجلة الدراسات والبحوث ،استخدام التقنيات الحديثة في الشائعات .(2001البداينة، ذياب موسى )
 .284أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، العدد 

مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطبيقاتها في دول مجلس التعاون . (2008) ناصر بن محمد، البقمي
مارات تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث سلسلة محاضرات اإل، لدول الخليج العربية

 .116العدد  ،االستراتيجية

 المسؤولية الجنائية عن االستخدام غير المشروع لمواقع التواصل .(2019عبدالحليم ) بوقرين،
 .1د العد ،16المجلد  ،الشارقةبحث منشور في مجلة جامعة  ،االجتماعي: دراسة مقارنة
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 ضمان الضرر الناشئ عن إساءة استخدام وسائل التواصل .(2016) عبدالواحد سامحالتهامي، 
 دراسة في القانون اإلماراتي، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، االجتماعي:

 مصر. ،59جامعة المنصورة، العدد 

شبكات  الشائعات عبر اَلمسؤولية الجنائية ل مروجي .(2019محمد ) ،والقضاةسيرين  ،جرادات
جتماعي،التواصل   .1العدد  ،20المجلد  والدراسات،مجلة جرش للبحوث  اال 

 أساليب :اإلسالم والشائعة، بحث منشور ضمن مؤتمر بعنوان .(2001) الحارثي، ساعد العرابي
 السعودية. مواجهة الشائعات، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث: الرياض،

وق جامعة بحث مقدم لكلية الحق الشائعات،اساليب مواجهة  .(2019) حمد عبد السالمأ خضر،
 .2019ابريل  23-22من  الفترةخالل  والشائعة،القانون  عنوان:تحت  طنطا،

ي معالمجلة الباحث اإل التغيير،دور مواقع التواصل االجتماعي في  .(2012بشرى جميل ) ،الراوي
 .18عدد 

مجلة  ،ومستقبلناوأثرها في حاضرنا  لكترونيتقنيات االتصال اإل. (2004رشيد، رائف عاطف )
 .األردن ،1عدد  ،43رسالة المعلم، مجلد 

 بحث منشور ضمنن، ائعات في القانون العقابي المقار الش أحكام .(2001) الشرفي، علي حسن
مؤتمر بعنوان: أساليب مواجهة الشائعات، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات 

 الرياض، السعودية.ث: والبحو 

الغش لمعلوماتي ظاهرة إجرامية مستحدثة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر  .(1993سامي ) ،الشوا
 القاهرة. السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي. دار النهضة العربية

في القانون الجنائي، بحث  نظرة حديثة حول تجريم الشائعات اإللكترونية .(2019الصالحي، مفيد )
المزمع إقامته في رحاب " "القانون والشائعات بعنوانالمؤتمر العلمي السنوي السادس  إلىمقدم 

 كلية الحقوق جامعة طنطا.

الشائعات في ضوء الشريعة والقانون مؤتمر القانون والشائعات  .(2019) عبد العاطي، حسام الدين
 طنطا.جامعة 
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 وصفيةمواقع التواصل االجتماعي اإليجابيات والسلبيات، دراسة . (2016عبد الكريم تفرقنيت )
العربية، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية  ترصد أهم المالمح في الدول

 .15واالجتماعية، جامعة البليدة، العدد 

والقانون، مجلد  الشائعات والجريمة في عصر المعلومات، مجلة األمن .(2004) السيد أحمد ،عمر
 .رقةالشاجامعة  ،كلية االتصال ،2د ، العد12

القانون  عنوان:تحت  طنطا،بحث مقدم لكلية الحقوق جامعة  .(2019فهمي، دنيا عبدالعزيز )
 .2019ابريل  23-22من  الفترةخالل  والشائعة،

 المسئولية الجنائية الناشئة عن إساءة استخدام مواقع التواصل .(2017دينا عبد العزيز ) ،فهمي
كلية الحقوق  " عالم"القانون واإل المؤتمر العلمي السنوي الرابع بعنوان إلىبحث مقدم  ،االجتماعي

 طنطا.جامعة 

األبعاد النفسية واالجتماعية في ترويج  .(2010شلدان، فايز كمال )و الهمص، عبد الفتاح عبد الغني 
 اإلسالمية،مجلة الجامعة  إسالمي،عبر وسائل اإلعالم وسبل عالجها من منظور  اإلشاعات

 .2010يونيو  الثاني،المجلد الثامن عشر، العدد 

 يظمةالقوايين واأل  :وابعاا 

 وتعديالته 1952سنة الصادر  ي األردنالدستور 

 وتعديالته 1993( لسنة11قانون الجرائم االقتصادية رقم )

 2006( لسنة 57ي رقم )األردنقانون الشركات 

 .2002( لسنة 76قانون األوراق المالية رقم )

 .2015( لسنة 26ي رقم )األردنقانون االعالم المرئي والمسموع 

 عديالته.( وت1995( لسنة )13ي رقم )األردنقانون االتصاالت 

 وتعديالته. 1998( لسنة 8ي رقم)األردنقانون المطبوعات والنشر 

 .( وتعديالته2015لسنة ) (27ي رقم )األردنة لكترونيقانون الجرائم اإل
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 .( وتعديالته1960( لسنة )16رقم ) ياألردنقانون العقوبات 

 1976( لسنة 43ي رقم )األردنالقانون المدني 

 .2004المينائية في الميناء لسنة  مدونة األمن البحري على المرافق
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