
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

                             ٹ ٹ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ       

 چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 

    

                                                                                    

 
 
 
 

23/ حزاباأل سورة     
 

 

 

 



 
 

 
 

 إقرار المشرفين
االجتماعي  والحوار النشر وضوابط )أحكامنشهد أنَّ إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ   
 والقانون  اإلسالمي الفقه في اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين

قد جرت تحت إشرافنا في  ) إيمان عبد نصيف محمد(للطالبة واألمريكي( العراقي
قسم الشريعة كلية العلوم اإلسالمية وهي من متطلبات نيل شهادة الماجستير، 

 تخصص: )فقه(.
 

 التوقيع:                                 التوقيع: 
 نيد شريف عبد           اسم المشرف: ضاري رشيد الياسيناسم المشرف: ج 

 اللقب العلمي: أ.د                   اللقب العلمي: أ.م.د
 م2018/   /: التاريخم                   2018التاريخ: /  / 

    
 

 وبناًء على التوصيات، أرشح هذه الرسالة للمناقشة.
 التوقيع:                                           
 االسم: أ.د تاج الدين أمجد                                          

 رئيس قسم الشريعة                                           
 م2018/   /: التاريخ                                           

 
 



 
 

 
 

                      

 

 (  إىل .. سيد الكون وخامت األنبياء واملرسلني حممد ) 

جز الكلمات عن وصفها وتسكن أمواج  إىل من تع، ونبع احلنان، الزهرة اليت ال تذبل  ..إىل 

حتى وصلت إىل هذه املرحلة من  ووقفت إىل جانيب، اليت ساندتين ،البحر لسماع امسها

 أمي  الغالية .  ، والنجاح التقدم 

 وعلمين االرتقاء ،  العطاء الذي زرع األخالق بداخلي  نبعو إىل .. املاس الذي ال يكسر 

 أبي الطيب.  

 . ن  زرعوا الورد يف طريقي: أشقائي الذي، وشقائق النعمان،  إىل .. مالئكة االرض

 معلماتيإىل من ال أنسى فضلهن عليَّ  الصغر منذ واملعرفة بالعلم عقلي نور من... إىل

 ،واساتذتي. ومدرساتي

 رفاقي املخلصني.: باإلخاء، ومتيزوا بالوفاءوالعطاء اإىل ..من حتلو

 إىل..وطين الغايل.
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و اَتن   َوالَ ﴿ : تعــالى قــا  لَ  ســَ َنم م   ال َفضــ  عــن أبــي هريــرة )رضــى ق عنــه ( قــا : ، ( 1)﴾ َبيــ 
 .( 2) )) من ال يشكر الناس ال يشكر ق ((: ( ) قا  رسو  ق

  ومــــن حــــ  النعمــــة علــــيَّ إن الكــــره وأقــــل جــــزاء للمعــــروف أن أشــــكر المــــولى     
وإلــى رســولنا ، ق ســبحانه وتعــالىيــل الــنعم، وعاــيم الجــزاء واألجــل المتفضل علــيَّ لجل

   (  ) محمد المريم 

 ســبحانه وتعــالى فــي هــذه واحترامــي لمــن لــه الفضــل األو  لعــد قأتقــدم لشــكري      
الموضـــول إلـــى  دجنيـــد شـــريف عبـــد( فقـــد وقـــت لجـــانبي منـــذ أ تيـــار هـــذاأ.م.)الرســـالة 

 لالرغم من سعة آفاق هذا الموضول. هنهايته، فغمرني لعلمه ومعرفت 
ه   ثــم      و أكمــل  أشــرف والوفــاء إلــى مــن  الصلــاال المقــرون  والعرفــان لالشــكر أتوجــَّ

غمرنــــي لعلمــــه ضــــاري رشــــيد الياســــين( فقــــد  دأ. م. مــــن رســــالتي )الجانــــب القــــانوني 
 تمفي للجزاء سلمت يداهم  إن أقو  لهم والملمات ال فما عسانيومعرفته  وسعة آفاقه، 

 
ــزاهم ق  ــاوجـ ــزاء، لمـ ــر الجـ ــي  يـ ــذل عنـ ــن  وابـ ــدامـ ــي ووقـــت جهـ ــاء فـ ــات  إعطـ المالحاـ
 والتي رفعت من شأن هذه الرسالة. والتوجيهات

 

 . 237سورة البقرة االية:( 1)
 ،، الترمذيالضحاك  بن  موسى بن سورة  بن عيسى بن محمد : الترمذي سنن  -المبير الجامع( 2)

  ،بيروت  ، اإلسالمي الغرب  دار ، معروف عواد   لشار:  تحقي  ،  ( ه 279: ت ) عيسى  أبو
، وقا  عنه   1954 ، رقم الحديث: الشكر في ما جاء أبواب: البر والصلة ، لاب: ،م 1998

 . 3/403 :حسن صحيح حديث الترمذي: 



 
 

 
 

ــوم اإلســالمية و  العمــادةوالثنــاء المبيــر إلــى  الجزيــل لالشــكر تقــدموأ      فــي كليــة العل
ــاتذة  وجميـــع الشـــريعة والعقيـــدة والفمـــر اإلســـالمي قســـم رئـــيس  كليـــة فـــيوالمشـــايخ األسـ
على ما قدموه لي على مر سنوات الدراسة مــن توجيــه وإرشــاد وتعلــيم  اإلسالمية العلوم

. د) لــي رشــادهلإ ســاعدني مــنأن ألكر  يفوتني وال ،فمان لهم فضل فيما انا عليه اآلن
 .(حافظ العزوزالعبد  علي

ه الرســالة مســ ولي إلــى مــن كــان لهــم فضــل فــي إتمــام هــذوأتقــدم لالشــكر الجزيــل      
، ومكتبــة العلــوم اإلســالمية، فقــد أعــانوني لمــا قــدموه لــي مــن مصــادر المواقــع العلميــة

  تصرت لي الجهد و الوقت فجزاهم ق عني  يرًا.ا
ــذل  أو      ــل كـ ــكر الجزيـ ــدم لالشـ ــن تقـ ــابوا عـ ــن أجـ ــى مـ ــ لة إلـ ــااألسـ ــي ترحتهـ ــى  التـ علـ

ــمية علـــى ال ـــيس بـــوك إلـــىالعراقـــي و  الفقهـــي المجمـــع ــفحة الرسـ للمجمـــع   مســـ و  الصـ
ــادر ل ــي المصـ ــوفيره لـ ــدتـ ــنفها أحـ ــالم  التـــي صـ ــذه إعـ ــون هـ ــي لتمـ ــي العراقـ ــع الفقهـ المجمـ

 أحسن صـــــــــــورة.الرسالة ل 
الجزيل للخبير العلمــي واللغــول وإلــى لجنــة المناقشــة رئيســًا وأعضــاًء وأتقدم لالشكر     

على الجهود والتوجيهات التي ستزيد هذه الرسالة رصانة واتقانــًا فجــزاهم ق عنــي  يــر 
 الجزاء وعايم الثواب إنه مجيب سميع الدعاء. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

نحمده  ونستعين ه  ونستغفره  ، ونعول لاهلل من شرور أنفسنا ومن سي اِت أعمالنا ،  الحمدهلل ،    
،  إله إال ق وحده  ال شري  له، واشهد  أن الضل له ، ومن ي ضِلل فال هادي لهمن يهدِه ق فال م  

 واشهد  ان محمدًا عبده  ورسوله  . 
 أما بعد: 

معرفة اأَلحكام الشرعية ألفعا  العباد  وفائدة عايمة، فمن  الله يتميرة فإن للفقه أهمية كب     
 يستجد من قضايا ونواز  على مر الزمان. وله القدرة على التعامل مع  ما

قد تعددت اإلنجازات العلمية فالحديث لم يشهد له مثيل من قبل  الهائل في العصر والتطور     
نترنت حيث تغلغلت هذه الشبكة في أغلب مراف  ومن بين هذه اإلنجازات شبكة اإل وتنوعت،

الحياة وأصبح لها  تأثير كبير في مراف  الحياة كافة حتى تحو  العالم لفضلها إلى قرية صغيرة 
األمر على لما كان  ديهيالب  ، ومنعلى جناح السرعة المعمورة  ءيحدث في أرجا يرل ويسمع ما

صور جديدة لم تعهد ، فستتولد صور من العالم االفتراضي تتطلب بيان أحكماها الشرعية  النحو
ومن بين األمور التي تحتاج إلى بيان أحكامها قضيتان في غاية األهمية القضية ، من قبل 

عبر  األجانب ناثوالثانية الحوار بين الذكور واإل األولى تتمثل بنشر المعلومات في هذه الشبكة
 لشبكة.ا ههذ

فهل يجوز نشر المعلومات في هذه الشبكة السحابية التي تشبعت فروعها في أرجاء      
شخصي  وضوالط لذل ؛ فالمعلومات منها ماهو  اً أم أن هناك أحكامبدون ضالط ؟ المعمورة 

رًا من حيث محتواه الفمري أو ضر ايحمل  يخص األ رين ومنها ما خص المرء نفسه ومنها ماي 
 ،يحمل حقوقًا فمرية بذ  أصحابها جهدًا ومااًل في تأليفها تسمى لحقوق النشر نها ماوم، الديني 

فهل يجوز االتالل عليها لغير ألن صاحبها أو التصرف فيها أو نسبها إلى غير صاحبها؟ وإلا 
لنشر تتخرج عن قضية االتي مهمة المسائل ال فهذهفهل هناك ضوالط لهذا األمر  كان جائزا

 ونبين حكمها الشرعي. ط الضوء عليهاتحتاج أن نسل
 ناث األجانب ، وإلا كان الفقهاء قد تملموانية موضول الحوار بين الذكور واإلوالقضية الثا     

محالير شرعية إلا كان يترتب على لل  من  ناث األجانب ومافي أحكام الحوار بين الذكور واإل
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قد يكون أشد  طورة أحيانًا حيث أن مساحة وصو  فله فإن الحوار في الشبكة  من غير دال  
يما لو كان هذا الحوار يحتوي فالطبيعي إلا قد يكون أشد ضررًا  المعلومة أكبر لكثير من الحوار

يمكن رأب الصدل الذي قد يحدثه  وقد الالرجل والمرأة،قد ي ثر على سمعة و على جوانب سلبية 
يتضمن أس لة تبية أو شرعية وأحيانًا  همن تعلم أو توجي  يكون هذا الحوار له دال   قدو هذا األمر 

وقد يستغل البعض هذا الحوار لالبتزاز أو فما حكمه؟ يحتوي على جوانب سلبية  ال الحوار كالماً 
فما حكم هذه األشياء للتحرش أو التشهير أو السب أو القذف إلى غير لل  البعض يتعرض 

ماهي ضوالط هذا  وأوهل تنطب  األحكام الشرعية عليه ؟كون الحوار جائزوفي أي حا  ي 
أن انتشار الحواسيب والهواتت الذكية ،ر تحتاج لبيان الحكم الشرعي فيهاهذه األمو كل الحوار؟

، وزيادة التواصل االجتماعي وتنوعها لكثرةعن انتشار تطبيقات وسائل  وتوفر  دمة النت فضالً 
ني لبحث هذا تدعكلها بيات وإيجابيات هذه األمور ترتب عليها من سلي ا قد أهتمام الناس بها وم
:محور شرعي،ومحور قانوني، ومحور أن ألحث الموضول من ثالثة محاور الموضول وقد ارتأيت

 تقني المتمثل لالوسائل المستخدمة للنقل المعلومات وتطبيقاتها المختلفة الموجودة في الشبكة .
يتم بناء حكم شرعي هو األساس الستناده إلى المصادر الشرعية ولمي  الشرعيوالمحور      

ألن من  الله يتم تشكيل تصور صحيح للتقنيات المستخدمة  المحور الثالثسليم كان البد من 
في الشبكة لأنواعها المختلفة والتي قد تتطلب احيانًا التفصيل ليعلل لل  مثاًل اسباب القو  

 حة أو التفصيل...لالتحريم أو اإللا
المتمثل لالجانب القانوني فهو ياهر األحكام القانونية التي تطب  في  المحور الثانيأما      

دولتين هما العراق و أمريكا ففي العراق يكون لحثي مهمًا لمن يعمل في مجا  القانون في 
ا  ولعقد مقارنة العراق ألن ما أتوصل إليه من نتائج قد تمون مرجعًا للمختصين في هذا المج 

من قبلهم وقد كان سبب  تبحثوه من أحكام أو لبيان أحكام لحاالت جديدة لم وضع مابين 
اال تيار للقانون األمريكي ألن أمريكا هي أو  دولة استخدمت شبكة اإلنترنت ولديها أحكام 

 وقدمها في هذا المجا . تهاقانونية منوعة لخبر 
األحكام التي مصدرها التشريع اإلسالمي واألحكام القانونية تأيت أن يقارن القارئ بين فار      

 التي مصدرها العقل البشري. 
 أهميته الموضوع:

ن النشر والحوار اإلجتماعي عبر شبكة اإلنترنت لهما دورًا كبيرًا وبارزًا أمما الش  فيه     
نترنت تنتج عبر شبكة اإل ةالمتدفقفمار والمعلومات كانت اال لاوإينعكس على الحياة اإلجتماعية 
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من مجملها الشبال الحاجات المشروعة من المعلومات إال إن جانبًا كبيرًا منها يمكن أن ينطوي 
أو السرقة على سبيل المثا : سرقة حقوق الملمية الفمرية،  ،على لعض االنحرافات أو الجرائم 

المضللة ، أو نشر الموضات و الخات ة و نشر المعلومات أوالتجسس للمواقع  والهكر واال تراق 
ذف ، أو و السب والقأويه سمعة اآل رين ، أو التشهير، اإللاحية أو تش المواقعالمنحرفة، أو 

ف لما يحصل عن لى اإلنحراإ ، هذا من جهة النشر أما الحوار فقد ي ديهملالتهديد، أو اإلبتزاز 
 سالمية وال يسمح بها القانون أو العرف. الشريعة اإلتتناسب مع تبيعة  من األمور التي ال هتريق

 أسباب اختيار هذا الموضوع:
 من أهم األسباب التي دفعتني الختيار هذا الموضوع مايأتي:

 ومالمسته لحاجات الناس وضرورياتهم.الموضول  ةحيوي  -1
 عدم وجود الوعي المافي في المجتمع لخطورة شبكة اإلنترنت. -2
رغبتي في دراسة مواضيع نواز  العصر من الناحية الفقهية والقانونية ، فحداثة الموضول  -3

حكامه وضوالطه أالمجتمع مما يستدعي ضرورة  بيان ومساسه لالواقع وامتداد  طورته على 
 الشرعية والقانونية.

تم ي لدراسات مستقبلية ،  جعل منه أساساً ان أظهر مسائله وأحصيها ألرغبتي الخوض في  -4
 والتوسع فيها من قبل الباحثين. المجملةفيها تفصيل لعض مسائله 

عراضهم أ موالهم و أتمس الناس في انفسهم و  ظهور العديد من االنتهاكات في مجتمعنا التي -5
لالواجب تجاه أمانة العلم  شعوراً  أقدم على هذا الموضولمع عدم العلم لأحكامها مماجعلني 

 الشرعي الذي احمله. 
 والباحثين. قراء جديد أصيل إلى المكتبة اإلسالمية، يخدم ال إضافة لحث -6

 :المشاكل والعقبات
لات المواضيع المتشعبة والمستجدة ينطوي لنول من الرسائل ن الخوض في مثل هذا اأومعلوم 

 صعوبات جمة ومشاق كبيرة ويمكن أن الكر لعضها:على 
 من مستجدات العصر. مواضيعه   مراجع ألنالو  مصادرالصعوبة الحصو  على  -1
) القانون ) التفسير، الفقة، الحديث(، وعلم القانون  يعلم الشرعكالعلم ، نالبحث في أكثر م -2

 الوضعي(، وعلم الحاسوب.، و  الجنائي
في هذا من قدر كبير من  يخفى ما يحتاج الموضول إلى االجتهاد في مواتن عدة وال -3

 المس ولية والصعوبة الشاقة. 
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 مراجعة لوي اال تصاص من العلوم غير الشرعية)كأساتذة القانون(. -4
ني لم آلو جهدا ان دراستي في تور الماجستير إال الالرغم من  تشعب الموضول وتوسعه،  -6

ي اال تصار ألن في البحث والدراسة وقد وصل عدد صفحات البحث إلى رقم كبير مع محاولت 
الموضول متشعب وتمتنفه صعوبات متعددة كأن تمون المعلومات لاللغة اإلنجليزية احيانًا 
 صوصًا لالنسبة للقانون األمريكي أو صعوبة الحصو  عليها لحداثتها أو لندرتها وكذل  لتعدد 

الرسالة   صرارًا و مواصلة النجاز هذهإإال إن هذه الصعوبات لم تزدني إال مجاالت البحث، 
 وبذلت فيها جهدًا كبيرًا ابتدأ من بداية السنة التحضيرية.   

 :الدراسات السابقة
لالحقوق الفمرية  ر من هذا الموضول ؛ فالبعض ا تص آ تناولت لعض الرسائل جانباً     

وسائل التواصل ولمن من جانب واحد تناو  فالم اإللاحية، والبعض اآل ر ، واألوالسب والقذف
إال وهو الحكم الشرعي، من غير تناو  النشر لالمواضيع التي تناولتها والضوالط والقوانين فقط 

 .واضيعالتي اد لتها على هذه الم
ن إسماعيل هنية،   ، لإشراف:ماز عبير علي محمد النجارجرائم الحاسب اآللي في الفقه اإلسالمي: -1

 ه. 1430 -م2009الشريعة والقانون قسم الفقه المقارن،كلية  غزة،-رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية
الضوابط األخالقية الستخدام وسائل االتصال في ضوء التربية اإلسالمية وتطبيقاتها  -2

جامعة أم  –:سعيد بن عبدق بن محمد، لإشراف: د.عبد الناصر سعيد عطايا، رسالة ماجستير التربوية
 مية والمقارنه، دون. قسم التربية اإلسال–القرل ، كلية التربية  

: دعاء عمر محمد كتانه،  سائل التواصل االجتماعي وأثرها على األسرة دراسة فقهيةو  -3
لإشراف:د.جما  أحمد زيد الميالني ، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع ، جامعة النجاح الوتنية _  

 م.2015كلية الدراسات العليا ، فلسطين، 
: رضوان بن أحمد العواضي ، محافاة إب ، اليمن،  جتماعي المغني في فقه وسائل التواصل اإل -4

 ه. 1438
  إصدارات  ، الزيدي أحمد ته.د :اإللكترونية واأللعاب التواصل مواقع استخدام في بطاالضو  -5

 .م2018 ، لغداد  ، الفجر دار ،  العراقي الفقهي المجمع
   .م2006بيروت، ،2ط  ،  الجيالني سبط:واالبتكار والتأليف الطبع حقوق   لقوانين باإلبكار اإلعالن -6
  رسالة  حورية، يسعد.د : لإشراف ،  علي اعمر نايت:اإللكترونية التجارة إطار في الفكرية الملكية -7

  الحقوق  كلية ، الجزائر -معمري  مولود جامعة ، األعما  الدولي القانون :فرل  القانون، في ماجستير
 .2014 ، السياسية  والعلوم
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  النشر،  أثناء الوتنية  المكتبة فهرس الرحمن، عبد  عثمان  عمر فردوس:اإللكتروني النشر -8
:يهدف هذا المتاب إلى تبيان الدور الذي تلعبه شبكة اإلنترنت في قضية النشر  م 2015السودان،

 العلمي اإللمتروني وإمكانية استفادة المكتبات ومراكز المعلومات من هذه الشبكة العالمية. 
 
 

 البحث:منهج 
وجدت من الضروري أن يستخدم منهجًا يتف  مع  صوصية الموضول ، ويمكن أن نسميه 

 المنهج المركب الذي يستمد مقوماته من محاسن المناهج العلمية األ رل:
 اإلشارة إلى المنهج التاريخي يعد ضرورة في تاريخ ظهور شبكة اإلنترنت و القوانين. -1
استخدام المنهج التحليلي لتحليل لعض المفاهيم والغوص في جزئياتها وترحها لشكل من   -2

 التفصيل في  صوص هذا الموضول.
 الوضعي. يتمثل لالمنهج المقارن في المقارنة بين أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون  -3
 عزو اآليات إلى سورها وأرقامها ولل  في الحاشية.  -4
 تعرف بتعريف جامع مانع. التعريف لالمصطلحات التي لم  -5
 التعريف لاألشخاص والمدن غير المشهورة أو المعروفة. -6
والبحوث ، والمقاالت ،  لم يكن االعتماد على المصادر والمراجع فقط ،بل على الرسائل ، -7

 قع.والموا والمجالت ،
 .ونتائج ثمينة وجديدة جريته للوصو  إلى معلومات أالذي الميداني استخدام االستبيان  -8
لم  التيعلى األس لة المعاصرة في المسائل،  لإلجالةمراسلة المجمع الفقهي العراقي ،  -9

 يتملم عنها سالقًا.
الرد ألقوا  و ا اقشةحاو  نقل أقوا  فقهاء العصر،مع من أعند وجود أي  الف في مسألة  -10

 الترجيح بينها.عليها ، و 
الخبرة ، حيث يمكن مناقشة  هتم تقديم القانون األمريكي على القانون العراقي ألكتسال  -11

 .عراقيقبل مجي ها، في القانون ال األشياء وأكتشاف الفوارق 
ن الصعوبة اإللمام مفو مسين والية ،  لحدإتتمون من لمون الواليات المتحدة األمريكية  -12

المتعلقة لعض الواليات من التشريعات إلى أ ذ نمالج  تمقوانين الواليات ، ولذل  بتشريع جميع 
 عتبارها نمالج  لهذا الموضول لاألضافة إلى القانون الفدرالي.ااإلنترنت ل  لموضول
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 وما ج ت له من جديد في هذه الرسالة:  -13
 االصطالحات من مناور شرعي.وضع تعاريف حد لمثير من  -أ

 مناقشة األقوا . -ب
بيان أحكام المسائل للحاالت التي قد تملم البعض عن جزء من أحكامها أو لم يتوصل إلى  -ت

 كل أحكامها.
 ....حكم إنشاء شبكة اإلنترنت المثا  على سبيل غفل عنها الباحثون  بيان ألحكام -ث
 يذكرها الباحثون.وضع ضوالط لمثير من المسائل وضافة ضوالط ا رل لم  -ج
رسالة تطبيقية من  ال  اجراء استبيان على عينة من االشخاص لكورًا وإناثًا لتمون الرسالة   -ح

 مصدرًا للباحثين ولتمون النتائج مجااًل لدراسات مستقبلية .
تم عرض المسائل في ثالثة جوانب تقنية وشرعية وقانونية لرسم صورة وافية عن الموضول  -خ

 في كل العاده.
 ف الدراسة:أهدا

 التعريف لمصطلحات الموضول.  -1
 والمقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي.  على األحكام والضوالط الفقهية للنشر والحوار، التعرف -2
 معرفة اآلثار السلبية واإليجابية الستخدام شبكة اإلنترنت. -3
 اإلنترنت في العراق وأمريكا.  معرفة تاريخ ظهور شكبة  -4
 القوانين في النشر والحوار في العراق وأمريكا.وضع تطوير  حلامر معرفة   -5
 جوء إليه. إلى اللوماهي األسباب التي تدعهم  اإلنترنت على الذكور واإلناث،  مدل تأثير معرفة  -6
 التعرف على األحكام والضوالط الفقهية  للنشر والحوار.   -7
 عالج مناسب لبعض األمور، من  ال  الضوالط التي نضعها.تقديم حلو  أو  -8
 ونسبة االشكاالت المتولدة عن إستخدامه. معرفة نسبة استخدام اإلنترنت -9

 خطة البحث:
 فصول : تةاقتضت طبيعة دراسة الموضوع أن تقسم إلى س

 التعريف بالحكم والقانون ونظرة عامة على تشريع القوانين في العراق وأمريكا ، : الفصل األول
وتاريخ ظهور قوانين النشر والحوار فيهما، سأتناول في هذا الفصل الموضوعات في ثالثة 

 :مباحث 
 التعريف لالحكم ، والقانون والفرق بينه وبين الشريعة.المبحث األول: 
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نارة عامة على تشريع القوانين في العراق ،وتاريخ تشريع القوانين المتعلقة  المبحث الثاني:
 لقضايا النشر والحوار اإللمتروني.

نارة عامة على القانون األمريكي، وتاريخ تشريع القوانين المتعلقة لالنشر  المبحث الثالث:
 والحوار اإللمتروني في امريكا.

 في واقع الحياة ، وفيه ثالثة مباحث : شبكة اإلنترنت و دورها : الفصل الثاني
 التعريف لشبكة اإلنترنت ، وتاريخ ظهورها في العالم و العراق.المبحث األول :
 أهمية و صائص اإلنترنت في تقدم الحضارة.  المبحث الثاني:

 أسباب إقبا  الذكورواألناث على شبكة اإلنترنت .المبحث الثالث: 
 نترنت ووسائله وأنوعه ، وفيه ثالثة مباحث:النشر عبر شبكة اإل: الفصل الثالث

 التعريف لالنشر عبر اإلنترنت والفرق بينه وبين النشر التقليدي.المبحث األول:
 وسائل النشر في شبكة اإلنترنت.المبحث الثاني:

 مات  المنشورة  في شبكة اإلنترنتأنوال المعلو المبحث الثالث: 
 أحكام وضوابط القضايا المعاصرة للنشر اإللكتروني ، وفيه ثمانية مباحث:: الفصل الرابع

 حكم إنشاء شبكة اإلنترنت واستعمالها.المبحث األول: 
 التعريف لالسرقة والسرقة اإللمترونية )االفتراضية(. المبحث الثاني:
 السرقة اإللمترونية )االفتراضية(. أقوا  العلماء في  أحكام المبحث الثالث:
 الملمية الفمرية مزاياها وعيوبها، وأحكامها.المبحث الرابع: 

 حكم تهكير المواقع وا تراقها والتجسس عليها.المبحث الخامس: 
حكم ترويج المعلومات الخات ة  واألكاليب  ونشر الموضات والمواقع المبحث السادس: 

 اإللاحية.
 التشهير والسب والقذف في اإلنترنت ، وحكمه الشرعي.المبحث السابع :

 الضوالط الشرعية  للنشر. المبحث الثامن:
األحكام القانونية للنشر عبر شبكة اإلنترنت في القانون األمريكي والعراقي : الفصل الخامس

 وفيه أربعة مباحث:
كة اإلنترنت في القانون  األحكام القانونية ألنوال متعددة من التجاوزات عبر شبالمبحث األول: 

 ى مستول لعض الواليات االمريكية.الفدرالي األمريكي وعل
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األحكام القانونية في نشر المواقع األلاحية وما يد ل فيها عبر شبكة اإلنترنت المبحث الثاني: 
 في القانون الفدرالي  األمريكي ، وعلى مستول لعض الواليات.

القانونية في التشهير والسب والقذف في القانون الفدرالي اإلمريكي،وعلى  األحكام:المبحث الثالث
 مستول لعض الواليات المتحدة األمريكية.

األحكام القانونية ألنوال متعددة من التجاوزات عبر شبكة اإلنترنت  في القانون  المبحث الرابع:
 .العراقي

 ذكور واإلناث االجانب في شبكةأحكام وضوابط الحوار االجتماعي بين ال: الفصل السادس
لفرق بينه وبين الشريعة وا ، مي والقانون األمريكي والعراقيفي الفقه اإلسال اإلنترنت

 وفيه أربعة مباحث:والقانون،
 التعريف لالحوار ، والتواصل االجتماعي ووسائله.المبحث األول :

جانب عبر شبكة اإلنترنت في أحكام و ضوالط  الحوار بين الذكور واألناث االالمبحث الثاني: 
 الفقه االسالمي.
األحكام القانونية في الحوار األجتماعي بين الذكور واألناث األجانب في القضاء المبحث الثالث:

 األمريكي والعراقي.
والحوار  األمريكي والعراقي في النشر الفقه اإلسالمي والقانون  الفرق بينالمبحث الرابع:

 االجتماعي.
 البرز النتائج  خاتمة ثم وضعت 

 مالحق.
 المصادر والمراجع.

هذه  ،فلم اد ر جهدًا أو وقتًا ال راج مسعايني تو يت الخير في اوحسبي وقبل الختام       
 الرسالة على اكمل صورة  وابهج حلة فان اصبت فارجوا ان اثاب لأجر الصائبين ، وان ا طأت 

 فيكفيني شرف المحاولة فمل ابن آدم  طاء.
صاغية لما ستبديها لجنة المناقشة من معلومات قيمة ستزيد هذا البحث رونقًا  وكلي الان   

 حبه وسلم.وجمااًل، وصِل ق على نبينا محمد وعلى آله وص
 
 



 

 

 الفصل األول 

التعريف باحلكم والقانون ونظرر  ااةرع ا رش يعرريق القروانل ر العررا  

يراول ر هراا الفصرل أوأةريكا ، وياريخ ظهرور وروانل الرعرر واحلروار ا،هسرا،  ر 

 :املوضواات ر ثالثع ةباحث 

 التعريف باحلكم ، والقانون والفر  ب،ره وبل العريعع.املبحث األول: 

يعريق القوانل ر العرا  ،وياريخ يعريق  نظر  ااةع ا ش املبحث الثاني:

 القوانل املتع قع بقضايا الرعر واحلوار اإللكرتوني.

نظرررر  ااةرررع ا رررش القرررانون األةريكررري، ويررراريخ يعرررريق  املبحرررث الثالرررث:

 ةريكا.ع بالرعر واحلوار اإللكرتوني ر االقوانل املتع ق
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 املبحث األول 
 باحلكم،والقانون والفرق بينه وبني الشريعة التعريف    

 والقانون لغة واصطالحا    ،   باحلكم   املطلب األول: التعريف 
 الفرع األول: التعريف بالحكم لغة واصطالحا  

 إَلا م  يحك بينهم مَ حك :يقا  اء  القض  منها: ويأتي لمعان  ، (1)يحكم   مصدر حكمَ  وهو  ع  الَمن  :اْلُحْكمُ   
 إَلا  اذكل  هِ علي  ت  َحَمم ا :)يق، (2)ةالِحكماحب العالم وَص  والحكيم   ، عليه مَ وحك له مَ وحك ،قضى

 ،(3)(بينه م ت  فصل مِ القو  نَ بي  مت  وحك لل  من وجِ ر خ ال ىعل َيقدر فلم فهِ  ال ِمن تهَمَنع
 أي ،(5)چپ  پ  پچى:ــــــ ــــــــــلاــــــــــ ـعـــــــــ ــ ق ت ا ــ ـــــــــــ ـقـــــ  ؛(4) (هقــــــ ـــــــ والفِ  مـ ــــــــ لــ ــــــــ ـــ عِ ــــــــال):مــــــ مـــــوالح  

 
، تحقي : رمزي   هـ(321 ق رحمه ينار: جمهرة اللغة: أبو لكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت: -((1

، ومقاييس اللغة: أحمد بن  564\ 1حكم( : م، مادة)1987بيروت،  –للماليين ، دار العلم 1منير لعلبكي، ط
م محمد هارون، ، تحقي : عبد السال هـ(395 ق رحمهفارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت: 

 . 91\2م، مادة )حكم(:  1979 -هـ 1399دار الفمر،
هـ(،  370 ق رحمهتهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت:  ينار: -( 2)

الصحاح تاج اللغة و  ،69\ 4م: 2001بيروت، -، دار إحياء التراث العربي 1تحقي :محمد عوض مرعب، ط
 : أحمد عبد  هـ( ، تحقي393 ق رحمه: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت  وصحاح العربية : أبو نصر 

و المحكم والمحيط   ،  1901\ 5م :  1987 - هـ  1407بيروت،  –، دار العلم للماليين  5الغفور عطار، ط 
هـ(، تحقي : عبد الحميد  458ق رحمه: علي بن إسماعيل بن سيده المرسي  )ت األعام: أبو الحسن

 . 49\ 3م:   2000 -هـ   1421بيروت ،  –، دار المتب العلمية  1هنداوي، ط
)ت:  ي الفيومي ثم الحموي، أبو العباسأحمد بن محمد بن علاح المنير في غريب الشرح المبير:المصب -( 3)

 . 145 \1بيروت، دون: ،هـ(، المكتبة العلمية 770نحو  ق رحمه
جما  الدين ابن مناور  محمد بن مكرم بن علي،أبو الفضل، ، لسان العرب:69 \4تهذيب اللغة:  - (4)

 ،مادة )حكم( ه1414بيروت ، ، ، دار صادر3هـ(، ط711 ق رحمه فريقى،)ت:األنصاري الرويفعى اإل
  ل يض، تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو او ، 140\ 12:

 الهداية، دار المحققين،من  تحقي :مجموعة هـ(،1205 ق رحمهلمرتضى،الزَّبيدي)ت:  الملّقب
 .522  \31(:حكم)مادة ،دون 

 . 12اآلية : من  سورة مريم، - (5)
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تعــالى المتعلــ  لأفعــا  المكلفــين   طــاب ق :في اصطالح علمــاء األصــولالحكم و .(1) وِفقهاً  ماً ِعل
  .(2) أو الوضع، التخيير أو ،لاالقتضاء

 ويقسم األصوليون الحكم إلى ثالثة أقسام: األقتضاء، التخير، الوضع
على  هسواء أكان بنوعي ، سواء أكان تلب فعل أم تلب ترك، الطلب قتضاء:األالمراد ب أوال :

 . (3) أم على سبيل الترجيح،سبيل اإللزام 
قد أ بيَح و ، بدون ترجيح أحدهما على اآل ر ،التسوية بين فعل الشيء وتركهبالتخير:ثانيا :المراد 

  .(4)كل منهما للمكلت
 .(5) منه أو مانعاً ،أو شرتًا له،هو جعل شيء سببًا أل ربالوضع: المرادثالثا :

  لى خمسة أقسام :إاألحكام التكلفية  تنقسم ف   

 فعله ثواب وعلى  على لحيث يترتب، (6)ما أمر الشارل له على وجه الحتم و اللزوم: وال : الواجبأ  
 

  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: ينار: تفسير القرآن العايم: أبو الفداء - (1)
  \ 5م:  1999 -هـ 1420والتوزيع، ، دار تيبة للنشر 2سامي بن محمد سالمة، طهـ(،تحقي :774 ق رحمه
216 . 

  رحمه )ت:  ينار:الغيث الهامع شرح جمع الجوامع : ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي - (2)
 . 39\1م: 2004  -هـ 1425، دار المتب العلمية،1هـ(، تحقي : محمد تامر حجازي، ط826 ق

،  ، دار السالم 1أ.د حمدعبيد المبيسي، ط صو  األحكام وترق االستنباط في التشريع اإلسالمي:أينار: - (3)
شرح مختصر األصو  من علم األصو :أبو المنذر   -، والتمهيد 197م : ص 2009هـ _ 1430دمش  ،

 -هـ  1432مصر،، المكتبة الشاملة ،2ط  حمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي،م
 . 7\1م: 2011

 . 198اإلسالمي:  التشريع في االستنباط وترق  األحكام  أصو ينار:  - (4)
الثعلبي سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم  ينار: اإلحكام في أصو  األحكام: أبو الحسن – (5)

لبنان،   -دمش   -هـ(، تحقي : عبد الرزاق ع يفي، المكتب اإلسالمي، بيروت 631 ق رحمه اآلمدي )ت:
 .96\1دون: 

وِ  الِفقه: – (6) أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الافري، )ت:  ينار: الَواِضح في أص 
، م سسة الرسالة للطباعة والنشر  1هـ(،تحقي : الدكتور َعبد ق بن َعبد الم حسن التركي، ط 513 ق رحمه

 . 124  \1: م1999 -هـ   1420لبنان،  –والتوزيع، بيروت 
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 . (1)تركه العقاب
 .(3)فيثاب فاعله وال يعاقب تاركه،(2)أمر الشارل لفعله ال على وجه الحتم واإللزام ما:ثانيا :المندوب

 .(4)الفعل والتركوهي الخطاب الدا  على تخيير المكلت بين : اإلباحة ثالثا : 
 .(5)يثاب تاركه، وال يعاقب فاعلهأي ما  ،نهي الشارل ال على وجه اإللزام: رابعا  :الكراهة 

ب ـ اقـ ويع يثاب تاركه،ما  أي،(6)اإللزام و على وجه الحتم ه  ما نهى الشارل فعل هو::التحريمخامسا  
 السبب، و الشرط ، والمانع لى ثالثة أقسام :ينقسم الحكم الوضعي إ. (7)لهـ فاع

ماجعله الشرل معرفًا لحكم شرعي، لحيث يوجد هذا الحكم عند،وجوده وينعدم عند :وال :السببأ  
فاً لحكم شرعي ه  أوهو كل وصف ظاهر منضبط، دلَّ الدليل على وجود، (8)عدمه     . (9)معرَّ

 
  محمد بن الحسين بن محمد بن  لت ابن الفراء )ت: ينار:العدة في أصو  الفقه:القاضي أبو يعلى، -(1)

-هـ(، تحقي  : د.أحمد بن علي بن سيرالمباركي، األستال المشارك في كلية الشريعة لالرياض  458ق  رحمه
 .159\ 1م:  1990-هـ   1410، بدون،  2جامعة المل  محمد بن سعود اإلسالمي، ط

، 1عبد ق بن يوست بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي، ط  ينار : تيسير  علم أصو  الفقه: -(2)
 . 28\1:   م 1997  -هـ  1418لبنان،  -م سسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  ق  رحمه  )ت: ينار: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الملوم: نشوان بن سعيد الحميرل اليمني -(3)
،  1د يوست محمد عبد ق، ط -مطهر بن علي اإلرياني  -حسين بن عبد ق العمري ، تحقي : د  هـ(573

 .6542/  10م:  1999  -هـ  1420سورية(،  -لبنان(، دار الفمر )دمش   -دار الفمر المعاصر )بيروت 
 . 123\ 1:لآلمدي ينار: اإلحكام في أصو  األحكام - (4)
لم األصو : أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى  ينار: المعتصر من شرح مختصر األصو  من ع -(5)

 . 24\ 1م :  2011  -هـ  1432، المكتبة الشاملة، مصر، 2بن عبد اللطيف المنياوي، ط 
 . االصفحة نفسه الساب  المصدرينار:  -(6)
ينار: شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن المريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم   -(7)

 -هـ  1407،م سسة الرسالة، 1، تحقي : عبد ق بن عبد المحسن التركي، ط هـ(716 ق رحمه الدين )ت :
 . 359\1م:  1987

، دار  هـ(483 ق رحمه ينار: أصو : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السر سي )ت: - (8)
 ق  رحمه محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:، والمستصفى: أبو حامد 341 \ 2المعرفة ، بيروت ، دون:

-75\ 1م:1993 -هـ 1413، دار المتب العلمية، 1هـ(، تحقي : محمد عبد السالم عبد الشافي، ط 505
335 . 

 . 127/ 1:  لآلمدي ينار: اإلحكام في أصو  األحكام - (9)
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 رد  لوجوبسبب والغصب  ،لوجوب الحجرسبب والجنون ، لوجوب الحد سبب الزنا  مثال:   
  :والغصب، والجنون ، فإلا انتفى الزنا، أو قيمته إن كان هالماً ، المغصوب إلا كان قائمًا ومثله

 .(1) والرد أو الضمان، رج والح، (دانتفى وجوب الحد )العقو 
وال يلزم من ،  تهوكان  ارجًا عن حقيق ،ما يتوقت وجود الحكم على وجوده: ثانيا : الشرط 

الزوجية شرط إليقال الطالق، مثال: .(2)ولمن يلزم من عدمه عدم لل  الحكم، وجوده وجود الحكم
فالوضوء شرط  ،وال يلزم من وجود الزوجية وجود الطالق زوجية لم يوجد تالق، توجدفإلا لم 

فإلا لم يوجد وضوء ال  رتب عليها آثارها من كونها صحيحة،لوجود الصالة الشرعية التي تت 
 .(3)تصح إقامة الصالة، وال يلزم من وجود الوضوء إقامة الصالة

 أو ما، (4)الذي يلزم من وجوده عدم الحكم  وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته:ثالثا : المانع 
 .  (5)رتب الشارل على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي لطالنه

 : يأتيفهما على ما ،أو مانع السبب ، حكمالفالمانع  على نوعين:مانع 
ي ــ مستلزم لحكمة تقتض ،منضبط ،ظاهر ،فهو كل وصت وجوديّ  ول:مانع الحكم:النوع األ

 أي عدم ،يترتب على وجوده عدم  الحكم أو ما ،(6) نقيض حكم  السبب مع لقاء حكمة  السبب

 
محمد، عالء الدين البخاري الحنفي  ينار: كشت األسرار شرح أصو  البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن  - (1)

الدكتور عبد   ، و الوجيز في أصو  الفقة:328\ 3هـ(،  دار المتاب اإلسالمي، دون:730 ق رحمه )ت:
 . 55: ص  م2006-ه  1427، بيروت ، لبنان ، 15المريم زيدان، ط

دعوة ، شباب ، مكتبة ال8هـ(، ط1375 ق رحمه ينار: علم أصو  الفقه: عبد الوهاب  الف )ت: -(2)
 . 118\ 1دار القلم، دون: ،األزهر

 . 119-118\1ينار: المصدر نفسه :  -(3)
في أصو  الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: أبو محمد موف   روضة الناظر وجنة المناظرينار:  -(4)

، م سسة الرّيان للطباعة  2هـ(، ط620 ق رحمه الدين عبد ق بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )ت:
، و الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شهاب  181/ 1م :2002-هـ1423والنشر والتوزيع،

هـ(،عالم المتب، 684 ق رحمه الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالمي الشهير لالقرافي )ت:
 .60\1دون:

  ق  رحمه :في شرح المحصو : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت نفائس األصو   ينار: – (5)
  -هـ 1416،مكتبة نزار مصطفى الباز، 1هـ(، تحقي : عاد  أحمدعبد الموجود،علي محمد معوض، ط684

 . 227/ 1م: 1995
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  .(1)ترتيب المسبب على السبب
 و القصاص قد تحقَّ  سبب ه من غيرفالحكم ه ،األبوة مانعة للحكم من القصاص مثال ذلك:   

 فإنَّ ذلك يعد مانعاً من ،فإلا كانت األبوة لأن كان القاتل ألًا للمقتو  ،وهو القتل العدوان  ،معارض

 .(2)فال يكون االبُن سبباً في عدمه القصاص لحكمة، وهي أنَّ األب سبباً في وجود االبن ،

ي ثر  ما أو ،(3)يقينا السبب وجوده لحكمة وجودي يخل  وصت كل النوع الثاني: مانع السبب:
ن في المانع معنى يعارض حكمة ،ألويحو  دون اقتضائه للمسبب ه  في السبب لحيث يبطل عمل

 .(4)السبب

 من أوغيرها، القرابة عن المسبب اإلرث وجود من مانع ،فهو  مورثه الوارث قتل   مثال ذلك:   

 .(5)  القاتلمجراه، ألن فيه معنى يهدم من نصرة ومواالة  يأخذ أن

هو األثر المترتب على  طاب ق تعالى، أو هو: مدلو  الخطاب  :(6)الحكم عند الفقهاءو  
   .(7)الشرعي وأثره

 
= 
 . 130/  1ينار: اإلحكام في أصو  األحكام لآلمدي: – (6)
، و أصو  االحكام وترق االستنباط في التشريع  227/ 1ينار: نفائس األصو  في شرح المحصو  : – (1)

 . 245اإلسالمي: ص 
ينار: تشنيف المسامع لجمع الجوامع لتاج الدين السبكي: أبو عبد ق بدر الدين محمد بن عبد ق بن   - (2)

، مكتبة  1هـ(، تحقي : د سيد عبد العزيز ، د.عبد ق ربيع، ط 794 ق رحمه بهادر الزركشي الشافعي )ت:
، وأصو   177\ 1م : 1998 -هـ  1418توزيع المكتبة المكية،  -قرتبة للبحث العلمي وإحياء التراث 

 .245االحكام وترق االستنباط في التشريع اإلسالمي: ص 
 .130/ 1ينار: اإلحكام في أصو  األحكام لآلمدي  -(3)
 . 64الوجيز في أصو  الفقة: ص نار: ي -(4)
محمد بن أحمد ، وغاية الوصو  في شرح لب األصو : زكريا بن 52\ 1ينار: تيسير  علم أصو  الفقه: -(5)

 مصر،،المتب العربية المبرل  دار،هـ(926 ق رحمه نيكي)ت: زين الدين أبو يحيى الس  بن زكريا األنصاري،
 .13\1دون: 

فقهاء : لمعنى العالم الفطن ، وهو العالم لاالحكام الشرعية العملية ، ومن لل  قد استعمل الفقيه: مفردة  –(6)
المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية لالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد ينار:  فيمن يقرأ القرآن ويعلمه فقهاء.

 . 698/ 2الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(،  دار الدعوة، دون  :
 .95\1ينار: اإلحكام في أصو  األحكام لآلمدي :  -(7)
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 الفرع الثاني: التعريف بالقانون لغة واصطالحا ، والتعريف بقانون اإلنترنت.

 لغةالتعريف بالقانون  المسألة األولى:
ي األصل، أنه ليس عرب ، حيث لهب رأي إلى القو  هذه الملمةتاب في تحديد أصل ا تلت المّ   

الالتينية التي تعني القاعدة أو التنايم وقد  Kanonتقى من كلمة وأنه د يل على لغتنا، مش
قاصدين بها قرارات المجامع المنسية، كما أ ذها االنجليز  Canonاقتبس منها الفرنسيون كلمة 

أصاًل آ ر لهذه حدد غيرهم من الّمتاب ، و Canon Iawعنهم فأتلقوها على القانون المنسي 
و لى اللغة السريانية،نسبه فري  إ ، كماالملمة فقيل: أنه رومي االصل،وقيل:ان أصله فارسي

صل مادة الث إلى القو  لأن اللفظ عربي األولهب رأي ث نسبه فري  أ ر إلى اللغة العبرية.
ع أ بار الشيء لالمعان في ويعني تتب  (1)، أما من حيث مادته ، فأصله لفظ )قن(وشكالً 
 .(2)هي فاعو  الدالة على المما  وبذ  الجهدا من حيث شكله فهو من صيغة عربية ،أممعرفته

ظل لعيدًا   ، إال أن أستعماله وعلى أية حا  ، فأن اللفظ سواء كان عربيًا في أصله أو أجنبياً    
)  :عن حقل الروالط القانونية حتى وقت قريب ، أما لفظ القانون فقد قصد له فالسفة المسلمين

، (3) ة أو في مجا  العلوم االجتماعية(ي سواء قامت في حقل العلوم الطبيع القاعدة المطردة
ياس   ( كلِّ  وعرفه صاحب كتاب القاموس المحيط لأنه: )ِمق  لى الناام واستعمل لإلشارة إ ، (4) شيء 

 
َل    الرَِّقي    ال ِقن  ) قن: –( 1)  .517/ 2: المنير المصباح(.َوَغي ِرهِ  ال َواِحدِ  َعَلى َواِحد   ِبَلف ظ   ي ط 
، وعلم أصو   3ه:ص 1963سليمان مرقس ، دار النهضة ، القاهرة ،  ينار: المد ل للعلوم القانونية: –(2)

، و مد ل الداسة القانون: د.ضاري رشيد  20م: ص 1996القانون: عبد ق مصطفى النقشبندي ، لغداد ، 
، وحقوق اإلنسان بين النصوص والنسيان :د.  16م:ص 2005-2004الياسين ، مطبعة جامعة لغداد  ، 

والمد ل   ،16م: ص 2015البنان ، –، دار الفارابي ، بيروت 1ط عبد الجبار عبد الوهاب سلطان الجبوري ، 
 .40:ص 1972لدراسة القانون والشريعة األسالمية : د.عبد الباقي البكري، مطبعة النجت ، العراق ،  

 . 20بد الباقي البكري، المكتبة القانونية ، لغداد ، دون: ص المد ل لدراسة القانون : د.ع –(3)
،  (هـ817 رحمه ق:ت ) الفيروزآلادل يعقوب  بن محمد  تاهر أبو الدين مجد  ينار: القاموس المحيط: -( 4)

وسي نعيم محمد  ، الرسالة م سسة في التراث  تحقي  مكتب : تحقي    للطباعة  الرسالة م سسة ،8، ط العرقس 
 .1/1226مادة )القانون (:  ،م  2005  - هـ  1426 لبنان، - بيروت  والتوزيع، والنشر
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 رتب نتائج معينة عند توافر شروطلحيث يحتم ت  تسير عليه أمور المون لصورة مطردة الذي
 .(5) اصة

 وشال استعماله بهذا المعنى اللغوي فقيل : قانون توالي الليل والنهار،أو قانون البقاء لألصلح،    
 وقيل ان لمل شيء قانونه الذي يحكمه ، فقانون الطبيعة هو القوة ، َوقانون األ الق هو الخير، 

 .و قانون المنط  هو الح .... وهكذا
لى دائرة الروالط القانونية في معام أقطار المجتمع لواقع فإن لفظ القانون لم يتسرب إوا   

ت الدولة العثمانية على سن تائفة من العربي إال منذ منتصت القرن التاسع عشر، حين أقدم
القوانين الوضعية، بدوافع شتى ثم شال استعماله لعد نشوء الدو  العربية على أنقاض 

، وإقدام الحكومات التي قامت فيها ، على سن التشريعات وإصدار القوانين العثمانيةاالمبراتورية 
الدو   نضج الفقه القانوني في هذه، ثم ازداد شيوعًا لعد التي تنام جوانب الحياة المختلفة

، وقد أقتصر معناه عند بدء تسربه إلى الحياة القانونية على وازدهار حركة التأليف فيها
في المجتمع العربي اإلسالمي واتسع نطاق  شرعة المدونة، ثم تعددت معانيهالنصوص الم

 .(1)مدلوله برسوخ وشيول أستعماله 
 التعريف بالقانون اصطالحا  بالمعنى الخاص والعام والتعريف بقانون اإلنترنتالمسألة الثانية: 

لعد أن استقر لفظ  القانون في حقل الروالط القانونية في مجتمعنا ، وصار شائعًا فقد    
، وثانيهما عام أو شامل ، يين اصطالحًا، أحدهما  اص أو ضي استعمل للداللة على معن 

 .(2)الثاني منزلة النول من الجنسوينز  األو  من 
: القانون بمعناه الخاصالتشريع فـ) يرادف عرف القانون لالمعنى الخاص ، لكونِه ،لقد    

شريع في دولة ما لتنايم أمر فيعني مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة لالت 
 .(3)وقانون المرور وقانون ضريبة الد ل(، فيقا  بهذا المعنى ، قانون نزل الملمية معين

ة المرعية في مجتمع ما والمنامة : فيعنى مجموعة القواعد القانوني  أما )القانون بمعناه العام   
لعالقات االجتماعية فيه والتي يلتزم األشخاص لاتباعها واال تعرضوا للجزاء ، وهو بهذا المعنى ل

 
 .20المد ل لدراسة القانون:ص   –( 5)
 . 16، المد ل لدراسة القانون لدكتور ضاري رشيد: ص 21 -20المد ل لدراسة القانون: ص ينار:  –( 1)
 الصفحات نفسها .  السالقة  المصادرينار:  –( 2)
 . 18:ص قوق اإلنسان بين النصوص والنسيان، و ح16ص :رشيد  ضاري  لدكتور القانون  لدراسة المد ل –( 3)
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 رل غير ة، مشرعة كانت أو مستمدة من مصادر أجموعة األحكام القانونية الملزميفيد م
 ة ــــــ طـــــــلـــــــ ســــــ : وهو القانون المدون الذي تسنه ال . والقانون بهذا المعنى يرادف التشريعالتشريع

 
 .(1)التشريعية(

الفقهاء القانون لمعناه العام بتعاريف عديدة، تتف  في المعنى وأن تباينت في  وعرف   
نسان الخارجية، تنفذ لأنه: قاعدة عامة ألفعا  اإل( هوالند) وهواظ.فعرفه أحد كتاب االنجليز االلف

فرنسا لأنه: مجموعة القواعد ( كاببتان)حد فقهاء من جانب سلطة لات سيادة ، وعرفه أقسرًا 
حد ، كما عرفه أ(2)شخاص الذين يعيشون في المجتمعة التي تحكم العالقات المعقدة لألالملزم

لأنه: مجموعة القواعد التي تنام الروالط  (3))رحمه ق( األساتذة العرب وهو السنهوري 
 .(4)االجتماعية والتي تقسر الدولة الناس على اتباعها ولو لالقوة عند االقتضاء

: مجموعة القواعد العامة المنامة للعالقات االجتماعية والقانون بالمعنى المتفق عليه هو   
ا، أو )مجموعة من القواعد بين األشخاص والمقترنة لجزاء تفرضه السلطة على من يخالفه

القانونية المجردة والملزمة ، التي تنام سلوك األفراد دا ل المجتمع ويكفل تطبيقها بواسطة جزاء 
 .(5)توقعه الدولة أي السلطة العامة عند الضرورة على كل مخالت لها(

القانونية لات العالقة بنام مجموعة القواعد ): فقد عرف بأنه نترنتقانون اإلأما التعريف ب   
 ( الذي شال في Cyber Lawمصطلح) ةلاإلنجليزي  ويطل  عليه تمنولوجيا المعلومات واإلنترنت
 

، والمد ل الدراسة  18ص : والنسيان  النصوص  بين اإلنسان حقوق  ، و 21: ص  القانون  لدراسة ا المد ل –( 1)
 . 17: ص   لدكتور ضاري رشيد القانون 

 17رشيد : ص المد ل الدراسة القانون لدكتور ضاري ينار:  –( 2)
ن هوري:الدكتور عبد الرزاق بن أحمد السنهوري، كبير علماء لقانون المدني في عصره. مصري. ولد  –( 3) السَّ

أصو  القانون،نارية العقد في الفقه   م، له العديد من الم لفات منها:1971م، وتوفي 1895في اإلسكندرية 
األعالم:  ير الدين بن محمود بن محمد بن   ينار:اإلسالمي ،شرح القانون المدني في العقود ، وغير لل .

 .350/ 3م:  2002، دار العلم للماليين، 15، طهـ(1396 رحمه قرس، الزركلي الدمشقي )ت:علي بن فا
 . 17المد ل الدراسة القانون لدكتور ضاري رشيد : ص ينار:  –( 4)
قانونية :د. لشرل النية،كلية العلوم القانونية  ، و المد ل الدراسة العلوم ال 23المد ل لدراسة القانون : ص  –(5)

و أصو  القانون : عبد المجيد عباس، تبعة المعارف،   ،2م:ص 2016فاس ،  -واالقتصادية واالجتماعية 
 .16لغداد، دون:ص 



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
19 

 
 

الذي يعني بهذا المجا  ويهتم  (1)الواليات المتحدة األمريكية من  ال  معهد الفضاء السابيري 
   ةـــــــ يـــــ دولــــــ د اإلتفاقات الـــــ قـــــــــ دأ عـــــــــ وقد ب  ،بتحديد كي ية التعامل مع مشكالت الفضاء اإللمتروني

 .(2) (م1998 عام نترنت أو اإللخصوص الفضاء السابيري 
 ومميزاتها عنه   بني الشريعة ،   القانون املطلب الثاني: الفرق  

 الفرع األول: الفرق بين الشريعة والقانون 
 تختلف الشريعة اإلسالمية عن القوانين الوضعية اختالفا  أساسيا  من ثالثة وجوه:

من الشريعة والقانون  القانون من صنع البشر، أما الشريعة فمن عند ق،وكل  فـ) الوجه األول:
يتمثل فيه لجالء صفات صانعه، فالقانون من صنع البشر ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم 
وضعفهم وقلة حيلتهم، ومن ثمَّ كان القانون عرضة للتغيير والتبديل، أو ما نسميه التطور، كلما 

تتمثل قدرة الخال  فصانعها هو ق، و  أما الشريعة:.إلى درجة لم تمن متوقعة الجماعةتطورت 
ومن ثم صاغها العليم الخبير لحيث ؛وما يكون  وكماله وعامته وإحاتته لما كان وما هو كائن

جل شأنه أن ال تغير وال  وأمراالستقبا  حيث أحاط علمه لكل شئ،تحيط لكل شئ في الحا  و 
  .(3)(تبد  

نها وسد حاجاتها.  و الجماعة لتنايم شد م قتة تضعها أن القانون عبارة عن قواع) الوجه الثاني:
، فهي قواعد متأ رة عن الجماعة، أو هي في مستول الجماعة اليوم، ومتخلفة عن الجماعة غداً 

، وهي قواعد م قتة تتف  مع حا  الجماعة الم قتة، تمعج مألن القوانين ال تتغير لسرعة تطور ال
فقواعد وضعها ق تعالى على سبيل  أما الشريعة. وتستوجب التغير كلما تغيرت حا  الجماعة

 
)هو البي ة األفتراضية التي يتم فيها تباد  المعلومات الرقمية عبر شبكات حاسوبية ،  :الفضاء السابيري  –( 1)

أو هو المجمول األكبر لشبكات الحواسيب التي تعرف لاسم اإلنترنت(.ينار: اتجاهات في أمن المعلومات 
المملمة العربية   ،دار النشر العبيكان ،1التشفير: ساري محمد الخالد ، ط –وأمانها: أهمية تقنيات التعمية 

 .  209م:ص 2018الرياض،  –السعودية 
 . 92م:ص 2009اإلعالم الجديد:ايمان علي عون،روالعبد الرحمان الجمل،جامعة البحرين،مملمة البحرين، -(2)
 .1/17دار الماتب العربي، بيروت، دون: التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا لالقانون الوضعي:عبد القادر عودة،–( 3)
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وضعت للمحافاة على الشريعة ) عند االصوليين:، فالشريعة (1) (الدوام لتنايم ش ون الجماعة
  .(2) الضروريات الخمس : وهي الدين والنفس و النسل والما  والعقل(

وتقاليدها وتاريخها، واألصل أن الجماعة هي التي تصنع القانون، وتلونه لعاداتها )الوجه الثالث:
 في القانون أنه يوضع لتنايم ش ون الجماعة، وال يوضع لتوجيه الجماعة، ومن ثم القانون متأ راً 

عن الجماعة وتالعا لتطورها، وكان القانون من صنع الجماعة، ولم تمن الجماعة من صنع 
الجماعة، وأنها لم تمن نتيجة  أما الشريعة اإلسالمية فقد علمنا أنها ليست من صنع .(3)القانون 

لتطور الجماعة وتفاعلها كما هو الحا  في القانون الوضعي، وإنما هي من صنع ق الذي أتقن 
  .(4)(كل شئ  لقه

   عن القانون   مميزات الجوهرية الشريعةالفرع الثاني: ال

 :(5)على القوانين الوضعية بثالث ميزات جوهرية الشريعة اإلسالمية تمتاز

الشريعة اإلسالمية على القوانين الوضعية لالمما ؛ أي لأنها  تمتازالمما :األولى: الميزة
استمملت كل ما تحتاجه الشريعة الماملة من قواعد ومبادئ وناريات، وأنها غنية لالمبادئ 

 ٹ ٹ چ والناريات التي تمفل سد حاجات الجماعة في الحاضر القريب والمستقبل البعيد.

(6)چ ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 . 

تمتاز الشريعة اإلسالمية على القوانين الوضعية لالسمو؛ أي لأن قواعدها  السمو:الميزة الثانية:
ومبادئها أسمى دائما من مستول الجماعة؛ وأن فيها من المبادئ والناريات ما يحفظ لها هذا 

 
 .1/19:المصدر الساب  نفسه   –( 1)
  عبيدة  أبو:  يحقت (هـ790 رحمه ق :ت ) لالشاتبي الشهير محمد  بن موسى بن  إبراهيم  :الموافقات  –( 2)

 . 31/ 1:  م1997  -هـ1417، عفان ابن دار، 1،ط  سلمان آ  حسن بن مشهور
 .1/21:الوضعي  لالقانون   مقارناً  اإلسالمي الجنائي التشريع –( 3)
 نفسها. المصدر الساب  الصفحة –( 4)
 .25-1/24نفسه:  الساب   المصدرينار:  –( 5)
 .3سورة المائدة، من اآلية: –( 6)
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ  .المستول السامي مهما ارتفع مستول الجماعة

(1)چ  ەئى   ى  ائ  ائ
 . 

 الدوام:تمتاز الشريعة اإلسالمية على القوانين الوضعية لالدوام؛أي لالثبات الثالثة: الميزة

 واالستقرار، فنصوصها ال تقبل التعديل والتبديل مهما مرت األعوام وتالت األزمان، وهي مع 

، القانون فيه اهواء ولذل  ناقص والدليل أنه (2) لل  تال حافاة لصالحيتها في كل زمان ومكان
 يتغير دائمًا.

الدين: الشريعة تعرف االنسان كيف تمون عالقته مع غيره ومع ربه أما القانون  الميزة الرابعة:
بين االنسان و القه، فالشريعة هي قانون الدين في جلب  فال يستطيع تنايم هذه العالقة
 المصالح ودفع المفاسد دينًا ودنيا.

فيها روح وال ظلم فيها ألنها من الخال ، بينما القانون  الي من  قوانين الشريعة الميزة الخامسة:
 لل  ألنه من وضع اإلنسان لذل  فيه ظلم كثير وتغيب عنه زوايا كثيرة.وألعد من  الروح وجامد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 71سورة الم منون، من اآلية:  –( 1)
 . 1/25:الوضعي لالقانون  مقارناً  اإلسالمي الجنائي  التشريع ينار: –( 2)
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 املبحث الثاني 
  القوانني   تشريع   العراق ،وتاريخ   ف   القوانني   تشريع   على   عامة   نظرة   

 . ف العراق   اإللكرتوني   واحلوار   النشر   بقضايا   املتعلقة 
 املطلب اأَلول: نظرة عامة على تشريع القوانني ف العراق 

وائل ووضع العراقيون األ ،في مطلع األلت الثالث قبل الميالد تم نشوء ناام الحكم في العراق   
  .(1)أقدم أنامة الحكم والسياسة والقضاء أسس وضعواو المعارف والفنون واآلداب  سس لمثير مناأل

وقد ترك  ،أو  مجتمع إنساني عاش في ظل القانون  العراق القديم أو بالد وادي الرافدين يعدو    
 .(2)لنا لعض معالم أثاره

وله دور لارز في تقدم  ،في حياة العراقيين القدماء مهماً  إن نهوض المدونات القانونية يعد دوراً   
يعد من أوث  المعايير والمقاييس و ،الحضارة الفمرية والقانونية لدل األنامة االجتماعية مضمار

 ثم تطور لعد لل  القانون وأصبح إلى مانحن ، (3)للحكم على مدل تقدم تل  الحضارة وتطورها
 عليه اليوم.

 :هيمن أول تشريع والتي كتبت في العراق أهم القوانين المدونة في التاريخ    
ن لــيس فــي العــراق آلالــى إقــدم القــوانين المكتشــفة أهــذا القــانون مــن  ديعــ  :نمــو-قــانون أورأوال  : 

صــــدره الملـــ  الســــومري أور نمــــو م ســـس ســــاللة أور الثالثــــة أوقــــدر  ،بــــل فــــي التـــاريخ، فحســـب 
مــن  دويعــ  ،شــريعة حمــورابي بثالثــة قــرون وقد سب  هــذا القــانون ، ق.م(2060 -2113السومرية )

 مثل القوانين السومرية ه ي بل ألنَّ  ،أهم القوانين في دراسة تاريخ القانون ال لمونه أقدم القوانين 

 
: م2009بيروت، ،،الوراق للنشر1م(،ط1984رحمه ق لاقر)ت:ينار:مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة:ته -(1)

1\46-48. 
ينار: تاريخ القانون في  المجتمعات  القديمة )قانون حمورابي ( نمولجا:مصطفى فاضل كريم   - (2)

، و  28 6:ص 3، العدد  3مجلة مركز لابل للدراسات الحضارية والتاريخية، المجلد  -الخفاجي، جامعة لابل
 . 41: ص 1980لغداد،   -القانون: د. هاشم الحافظ ، دار الحرية للطباعةتاريخ 

، دار 2ينار:شريعة حمورابي: دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة: د. عباس عبودي، ط - (3)
، تاريخ القانون في المجتمعات القديمة )قانون حمورابي ( 25-24:ص 2010عمان، -الثقافة للنشر 
 . 286انمولجا:ص 
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  .(1)المختلفة أيضاً  وانينوالق
 :عشتار تقانون لبثانيا :

العهد البابلي الذي  حكم بداية   امس ملوك ساللة أيسن ق.م(1924-1934)لبت عشتار 
 وهذا القانون موث  لاللغة السومرية وقد سب  شريعة حمورابي بنحو قرنين من الزمان ،القديم

 ةتمجيد للمل  وظهور  صاله الحميد هذا القانون  ةتتضمن مقدم ،ربعة ألواح تينيةأعلى ،(2)
وكانت السبب في  ،لحين اوالفساد اإلداري في لل   ،تشير المقدمة إلى األوضال المترديةو ، (3)
ة تعالج جميع ( مادة قانوني 35إلينا ) توقد وصل ،لرفع الالم عن الناسهو صدار القوانين إ

 .(4)ش ون الحياة
 

  :قانون اشنونا ثالثا :
لما يقرب ورابي فهو متقدم على قانون حم ،(5) كديةوهي من أقدم القوانين المكتوبة لاللغة األ

التشريع الثاني من  دفهو يع ،(6)ق.م1930وقد صدر هذا القانون نحو عام  ،القرنين من الزمن
 نوعه لعد البداية التي قام بها أور نمو مل  أور، أو يعتبر  الثالث من نوعه 

 
، و تاريخ  القانون   94م: ص 1988ينار: تاريخ القانون: عباس عبودي، دار المتب، الموصل،  - (1)

 .96-41لدكتور هاشم الحافظ :ص 
 . 450-106ينار: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة:ص  - (2)
،  لبنان -بيروت ، العربية النهضة دار،عصفور المحاسن أبو محمد معالم تاريخ الشرق األدني القديم:ينار:- (3)

 . 443 \1 ، دون:الزمان دار مكتبة،صالح العزيز عبد الشرق األدنى القديم في مصر والعراق: و  ،364\1 دون:
 –ينار: حقوق االنسان  للمرحلة االولى : م.د.ارواء فخري عبد اللطيف، حقوق النشر لملية اللغات  - (4)

 .7م:ص 2012-2011لغداد،جامعة 
اللغة األكدية: وهي لغة سامية شرقية، ظهرت في بالد الرافدين، تعود الى  عائلة اللغات السامية التي   - (5)

أ ذت المكان البارز لكونها اللغة الرسمية المدونَة منذ لقدم ، حيث كانت حضارة وادي الرافدين منذ ظهورها  
للغة وكانت اللغتان الرئيستان في التدوين والمالم اللغة السومرية و  في مطلع األلت الثالث  ق.م مزدوجة ا

 .    386  -75اآلكدية التي تفرعت الى الفرعين البابلية واآلشوية. ينار: مقدمة الحضارات القديمة: 
 . 288ينار: تاريخ القانون في المجتمعات القديمة )  قانون حمورابي ( انمولجًا:ص  - (6)
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 .(2)( 1)كاجينا في لجشاولة اإلدارية التي قام بها أورو لعد المح 
 (1750( وعام)1792الذي حكم لابل مابين عام ) المل  حمورابيد يع :شريعة حمورابيرابعا : 

ولمنها لم تمن  ،قانونية شاملة وصلت الينا من الشرق األدنى القديم ق.م أو  من وضع مجموعة
نونية التي تم العثور عليها حتى هم الوثائ   القاأ من  يعدومع لل   ،(3)  قدم القوانين الباقيةأ
وال تزا  شريعة  ،قوانين أ رل قد وضعت قبله لم ات السنينعلى الرغم من وجود  ،نآلا

 ون ــــــــــــــــــــــــا القان ـــــــــ حمورابي المحور األساسي ألية دراسة تاريخية قانونية في وادي الرافدين لاعتباره
 : (5) ويمكن تبويب موضوعات هذا القانون في ،(4)الذي وصلنا لصيغته األصلية الوحيد
 (.5لى)إ(1)من المادة القضاء والتقاضي: أصو  المرافعات  ❖
 .(126)(إلى 6)من المادة  قانون األموا : المعامالت ❖
 (.282)( إلى127)من المادة األحوا  الشخصية: قانون األسرة  ❖

وهي مجموعة من  : ور كاجينا(أ) اإلصالحات االجتماعية التي عرفت لاسممن  خامسا :
وضعها المل  السومري)  ،وبالخط المسماري ( 6)اإلصالحات االجتماعية الموثقة لاللغة السومرية

ق م( للقضاء على المساوئ التي كان يتذمر منها 2375كاجينا( حاكم دولة مدينة لجش ) أور
الماالم واالستغال  الذي كان يقع على الفقراء من األغنياء والمتقدمين ورجا  الشعب وإزالة 

قد وضع عددًا من االصالحات االجتماعية لتنام حياة األسرة والمحافاة على  كما ،المعبد
وعمل كذل  على معالجة الجرائم وتنايم  ،مكانة المرأة واستقالليتها في مجتمع المدينة السومرية

   .(7)لى درجة القانون لخلوها من المقدمة والخاتمةإصة بها ولم تصل تل  لعقوبات الخاا
 

ع في بالد الرافدين وتعتبر من اشهر دو  المدن التي قامت بدور لارز في تأريخ حضارة  مدينة لجش: تق  - (1)
وادي الرافدين ، وقد ازدهرت في عصر فجر السالالت،  كما و تقع االن في منطقة أثرية واسعة لالقرب من 

 .301مقدمة الحضارات القديمة:ص  شط الحي )الغراف( بين دجلة والفرات. ينار:
 . 441\1الشرق األدنى القديم في مصر والعراق:  ينار: - (2)
ينار: شريعة حموابي وأصل التشريع في الشرق القديم:محجموعة من الم لفين، ترجمة :أسامة سراس،  - (3)

 . 9:ص 1993دمش ،، ، الدار عالء الدين 2ط
 . 289انمولجًا:ص ينار:تاريخ القانون في المجتمعات القديمة )  قانون حمورابي (  - (4)
 .225\1ينار: معالم حضارات الشرق األدني القديم:  - (5)
اللغة السومرية:هي لغة قوم سكنوا في جنوب العراق ، في مطلع األلت الثالث ق.م وكانت هنال  لغتان   - (6)

ة. ينار: مقدمة  رئيستان في التدوين والمالم اللغة السومرية و اآلكدية التي تفرعت الى الفرعين البابلية واآلشوي
 .   76-75الحضارات القديمة:ص 

 .6، وحقوق االنسان للمرحلة االولى: ص  357-356 \1: المصدر الساب  نفسهينار: - (7)
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 لكرتوني ف العراق ملطلب الثاني: تاريخ ظهور قوانني النشر و احلوار اإل ا
مع فلسفة التغير الذي  ةمنسجمحرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر :  جاءت   

 .(1) م2003 لعد شهده العراق
 لى إواالتصاالت الذي يشهده العصر الحاضر  دل االنتشار الواسع لتمنولوجيا المعلوماتأوقد    

وقد تطورت وسائل التواصل االجتماعي  ،والدراية في استخدامها ةظهور جيل جديد لهم الخبر 
و  ،والفيديوهات، من  ال  ظهور مدونات ومواقع مشاركة الصور ،تطورًا غير مألوف من قبل

و مشترك متصل أوقد أصبح لمل مستخدم  ،(2) رلعد اآل صبحت تتزايد يوماً أوسائل الحوار 
هي  و  ،رأيه و أفماره ومعتقداتهيعبر فيه عن ان لى أي موقع يريد إالوصو   يةامكان نترنتلاإل

كثر األ عن كونها النافذة اإلعالمية فضالً  ،للتعبير عن الرأي  الوسيلة األقول واألكثر استخداماً 
اآلراء أو المعلومات عن تري  المالم أو  أو  تباد  األفمار ولل  في ،مًا وانتشارًا وتفاعالااستخد

 .(3)المتالة أو اإلشارات
فقد  ،اهتمام القضاء لالمشكالت المطروحة إثارةله دور كبير في  وسائل اإلعالمإن تطور    

  .(4) ركان الحكم الصالح ونعني له حكم القانون والنزاهةأصبح  اإلعالم الحر ركنًا اساسيًا من أ
ن نشير إلى أن ن النشر والحوار اإللمتروني يجب أولمي تمون الصورة واضحة حو  قواني 

  :(5)لى قسمينإوسائل اإلعالم تنقسم 
 ، والدعاية اوالسينم، و التلفزيون ، واإللاعة ، الصحافة  ول الوسائل التقليدية:األ  

 . نترنت( والبث الفضائيلمترونية) الممبيوتر واإلمنها اإل تقليدية:الالثاني الوسائل غير 

 
 :  19-4-2012ينار: جرائم النشر في القانون العراقي: القاضي ناصر عمران الموسوي،  - (1)

https://www.iraqja.iq/view   
د بين حرية التعبير وحماية األمن الوتني) دراسة قانونية (: د. رضا همسي ،  ينار: اإلعالم الجدي  - (2)

 . 1ورقة الجزائر ، دون :ص   –كلية الحقوق العلوم السياسية   -جامعة قاصدي مرباح 
،العدد: ينار: حرية الرأي والتعبير في بي ة األنترنت : المجلة القومية الجنائية ، المجلد الرالع والخمسون  -( 3)

 .8:ص  2011الثاني ، يوليو  
إصدار المركز العربي لتطوير حكم القانون النزاهة ،   –ينار: اإلعالم في الدولة العربية رصد وتحليل  - (4)

 . 17:ص 2007بيروت،
 . 6:ص 1972اإلعالم والدعاية ناريات وتجارب: د. محمد عبد القادر حاتم، القاهرة ، ينار:  – (5)
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 عن تري  وسائل ال حدود له صبح انتشار المعلومات واأل بار والوقائع واألحداث أفقد     
الرتماب  غير إن هذه الوسائل أصبحت للبعض تعد مصدراً ، (1)فائقة السرعة الل تميز تو اإلعالم 

ذه ولل  من  ال  االستخدام غير المشرول له، حرية التعبير والتواصل بذريعة، أعما  دني ة 
هم والطعن في ب م جماعات والتشهير أ رين سواء أكانوا أفرادًا الوسائل بهدف المساس لحقوق اآل

ال يتوقت و  ،سرارهم والتد ل في  صوصياتهم والحاق األلل بهم أوشرفهم وكشت  أعراضهم
زعزعة حيانًا إلى أتهدف و  (2)لأنواعها رتماب الجرائمصبحت وسيلة ألأألمر على لل  فحسب بل ا

من  ال  نشر أ بار ومعلومات زائفة وترويجها ، استقرار الدولة وقد تهدد أمن الوتن وسيادته 
جماعات  لى لل إوالمساس لالناام العام وقد يلجأ بهدف النيل من هيبة الدولة وسمعتها 

 .(3)نترنتلاستخدام شبكة اإلللدولة مناهضة 
لقضايا النشر  ةعن تشكيل محاكم متخصص في العراق علىعلن مجلس القضاء األأ وقد    

قا  المتحدث الرسمي للسلطة القضائية  إل ،(4) لمتروني في ثالث رئاسات است نافواإلعالم اإل
على اصدر بيانًا يتعل  بتشكيل محاكم متخصصة لقضايا النشر واإلعالم ن مجلس القضاء األأ

وأضاف أن هذه المحاكم تتولى النار في  ،وكركوكفي مركز رئاسات است ناف البصرة وبابل 
سيصبح لدل إلى أنه الفتًا بذل   ،(6)والجزائي (5)النشر و اإلعالم في الجانبين المدني قضايا 

 
الجديد.. تطور االداء والوسيلة والوظيفة: د. انتصار ابراهيم ، د. صفد حسام الساموك،  ينار: اإلعالم- (1)

 . 24:ص 2011جامعة لغداد ، 
حكام السلطانية : أبو الحسن علي  األ الجرائم : ) إنها محاورات شرعية زجر ق عنها لحد أو تعزير(. - (2)

 .  1/322ه ( ، القاهرة ، دون :   450 قرحمه بن محمد بن محمد بن حبيب ، الماوردي ) ت :
 .1ينار: اإلعالم الجديد بين حرية التعبير وحماية األمن الوتني) دراسة قانونية (:ص  - (3)
َلى من المحكمة الَِّتي  - (4) َع  ِعِه ِإَلى المحكمة األ  أصدرته إللغائه َأو  االست ناف:  تري  الطعن على الحكم ِبَرف 

-ه 1415البيان،  دار ،2ط  ، محمد رأفت عثمان :  لناام القضائي في الفقه اإلسالمي اينار: تعديله.
 . 552\ 1م:1994ـ
م على دفع مبلغ من النقود أو أداء شيء  اّص لي صفة   - (5) دعول المدني: )دعول ترفع لحمل الَخص 

 . 2080/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة : الستيفاء حقوق مدنّية  صوصّية(.مدنّية محضة أو  
محكمة جزائّية: )ونعني بها  محكمة الجزاء؛ نول من المحاكم له صالحية النَّار في الجرائم والدَّعاوي  - (6)

 . 373\1الجنائيَّة(. المصدر نفسه: 
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وأوضح  ،ربع محاكم للنشر واإلعالم في لغداد وبابل وكركوك و البصرةأعلى مجلس القضاء األ
 من قانون التنايــــــم القضايا رقم  : ثانيا \ (35و 22)ين حكام المادتأأن البيان صدر استنادًا إلى 

 
 
 ، (1)2004لسنة  (12)رقم حكام القسم السالع من األمر داللة اوب  م1979السنة  (160)

ة ضرورية في حياة ج احالحرية  :والجاهلية اإلسالم بين الحرية وقال صاحب كتاب مفهوم    
فإن اإلنسان لو رغبات متصادمة وعقو  متفاوتة  ،لى ا رإولمن تختلت من شخص  ،االنسان

ومشاعر مختلفة؛ فإن فهمه للحرية سيكون متناقضًا بتناقض تل  الرغبات والمشاعر والعقو ، 
 سواء  ،وبتناقض المجتمعات البشرية؛ وبالتالي لن تحصل حرية شاملة وصالحة للبشرية جميعاً 

 .(2)م في العالم االفتراضيأالعالم الخارجي  كانت تل  الحرية في
في الباب الثاني من الحقوق  إن حرية األفراد مصانةعلى  العام ومع لل   قد نص القانون     
سنة  في  (ج،ب،أ) الفقرة  فيما يخص مواقع التواصل في (12)ساسية في المادة األ
6\3\2004(3) . 
أن الحرية العامة والخاصىة أيضًا على  2004في سنة  )أ،ب(الفقرة  )13وقد نصت المادة )  

مصانة والح  لحرية التعبير مصان وكما أجازت الفقرة )و( على الح  لحرية الفمر والعقيدة 
 .(4)الدينية

شخص الذي الإن  في العراق 2005\10\1نة الذي صدر س (5)برز مالمح الدستورأإن    
 الدستور ألنَّ  ،لى مسألة قضائيةاألمر إيتجاوز أو يعتدي على حقوق وحرية األشخاص  يتحو  

 
 م:2016\ 12\7محاكم جديدة للنشر واإلعالم في لابل والبصرة وكركوك: القاضي عبد الستار بيرقدار، - (1)

https://www. iraqja.iq/view 
 3\ 1م :  2011 -هـ   1143,2ينار: مفهوم الحرية بين اإلسالم والجاهلية: علي بن نايف الشحود، ط  - (2)
 http://www.jfoiraq.orgينار: التشريعات القانونية الخاصة لحرية التعبير في العراق:  -(3)
:هيفاء راضي جعفر 2005تور جمهورية العراق لسنة ينار: التنايم القانوني لحرية الصحافة في دس– (4)

البياتي، لإشراف: د.غازي فيصل مهدي،  رسالة تقدمت الى مجلس كلية الحقوق ، الجامعة النهرين ، نيل  
 . 56م : 2012لغداد ،  –درجة الماجستير في القانون العام 

ملالتي  ال َقاِعَدةالدستور: لغة هي  – (5) م وَعة االصطالح العامة:، وفي لمقتضاها يع    الَِّتي  األساسية ال َقَواِعد  َمج 
َف َراد  إزاء سلطتها ومدل ِفيَها الحكم وناام الدولة شكل تبين  . 283/ 1: الوسيط المعجمينار:  .األ 
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والعقيدة كما  ،لى حرية الفمرإضافة ، إمور المقدسة فال يجوز االعتداء عليهما أعتبرهما من األَ 
الحماية  إن  موضول الرأي الذي ينتج عن فمر محاط لمناخ ثم ،فيه (42)شارت لها المادة أ

فقد تد ل من ضمن الفقرة )ج( التي  ،له   للترويج  الدستورية والقانونية قد يتخذ صور العالنية
 من وسائل ، عن الصحافة والمطبوعات  و غيرها  (3\19)لكرها قانون العقوبات في المادة 

 . (1) والنشرالدعاية 
نترنت في العراق فأنها تأ ذنا جرائم اإلعندما نتوسع في مفهوم السياسية الجنائية لخصوص      

العلى الفاعل الذي يعده إو ال عقوبة   ،ال بنصإ)ال عقوبة وال جريمة التقليدية لالعقيدة الجنائية 
ونص 2005) من الدستور العراقي لسنة ثانيا/(19)القانون وقت اقترافه جريمة...( المادة 

وال  ،ناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافهب  الإقاب على فعل أو امتنال ال ع(1)المادة
جاء في قانون العقوبات  ،يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون(

المعد  هذه المواد القانونية والمبادئ الدستورية هي الحاكم 1969لسنة  (111)العراقي رقم 
بالغ عن الجرائم المعلوماتية فأن مسألة اإل.(2)النافذ في تجريم المتهم بنص القانون الجنائي

بالغ وترتيب مسائل تتعل  لمدل ماهو متاح من نصوص في التشريعات الجزائية التي توجب اإل
 بمعنى:،وفي تطبيق قاعدة ال جريمة وال عقوبة بال نص  .(3)  عقوبات عليها

أما جرائم و  ،المكون للجريمة: حددت الشريعة نص الفعل أوال : من حيث النص على الجريمة
وأما جرائم التعزير العادية فهو جريمة في أي وقت، وفي أي  جرائم القصاص أو الدية وأما ،الحد

دد بوصفه ،ظرف قد ، أما في التعزير للصالح العام  فالفعل المحرم لم يحدد لعينه، وإنما ح 
ض الاروف ماسًا لصالح فيترتب على هذا أن يكون فعل ما في لعيختلت الوصت عن الفعل 

وار ــــ حــــــــر والــــ شـــــــــ ن ــــال فمثال ،(4)الجماعة أو ناامها، وفي ظروف أ رل غير ماس بهما
  كالسب والقذف. حدد لصفة الفاعل ال لعينةت  ني لمترو اإل

 
 .المصدر الساب .ي ناصر عمران الموسوي ينار:جرائم النشر في القانون العراقي: القاض - (1)
الجرائم االلمترونية في مواقع التواصل حدود الشكول والعقوبة والنقص التشريعي في القانون  ينار:  - (2)

 م: 2016 \1\ 30العراقي: المحامي احمد فاضل المعموري ،
http://www.alnoor.se/article 

عة ينار: مشروعية األدلة االلمترونية في اإلثبات الجنائي :د. ميسون  لت حمد الحمداني ، الجام - (3)
 . 220النهرين ، كلية الحقوق، دون:ص 

عبد القادر عودة، دار الماتب العربي، لالقانون الوضعي:ينار:التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا  - (4)
 .153\1بيروت: 



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
29 

نصت الشريعة على العقوبات المقررة للجرائم في كل  ثانيا : من حيث النص على العقوبة: 
ناامها، للحفاظ على المصالح العامة و  ،األحوا ، ولمنها عينت عقوبة كل جريمة على حدة

 ولهذا فقد عينت الشريعة مجموعة من العقوبات لهذه الجرائم، وتركت للقاضي أن يختار من بينها 
 .(1)العقوبة المالئمة

على أنه: 1971( لسنة 23( من قانون المحاكمات الجزائية رقم )47فقد نصت المادة )      
بال شكول أو علم بوقول  لمن وقعت عليه جريمة ولمل من علم بوقول جريمة تحرك الدعول فيها)

 .(2) (حد مراكز الشرتةأو أو االدعاء العام أو المحق  أن يخبر قاضي التحقي  أله  هموت مشتب 
  ـــ بـــ طـــــــ نوقد ي ، بالغ عن الجريمة و شخص في اإلأهذه قاعدة عامة في ح  كل مواتن  وتعد  

 .(3)لمترونيةقانون على الجرائم اإلاللل   
( في العام نفسه على العقوبات والغرامات على من يرتمب 219,247,48وقد نصت المادة)   

 .(4)تل  الجرائم
وحدد هذا القانون العقوبات  ،لشأن المطبوعات والنشر 2006لسنة  (3)وصدر قانون رقم  

 .(5)  والغرامات على من يتعدل على الحياة الخاصة
وقد حدد هذا القانون  ،لشأن اإلعالم المرئي والمسمول 2007لسنة  (61)وصدر قانون رقم    

صدر و  ،(6)عن تري  هذه الوسائل صةالعقوبات والغرامات على من يتعدل على الحياة الخا
على النشر (9)المادة  تنصو في السنة نفسها  (35)قانون العمل الصحفي إلقليم كردستان  رقم 

 .(7)عن تري  وسائل االعالم

 
 . 154-153\1::الوضعي  لالقانون  مقارناً  اإلسالمي الجنائي التشريع ينار: - (1)
 . 220االلمترونية في اإلثبات الجنائي:ص مشروعية األدلة  ينار: - (2)
 المصدر الساب  الصفحة نفسها. : ينار - (3)
 . 221:ص المصدر الساب  نفسهينار: - (4)
 في شأن المطبوعات والنشر.2006لسنة  3ينار: قانون رقم  - (5)
 لشأن اإلعالم المرئي والمسمول.  2007لسنة  61ينار:  قانون رقم   - (6)
قانون العمل الصحفي في كوردستان،   2007لسنة  35ينار: القوانين والتشريعات العراقية : قانون رقم  - (7)

 http://wiki.dorar-aliraqم: 2008\9\ 10العراق ،–اقليم كردستان  
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قيادة مجلس القضاء األعلى عددًا هائاًل من الوسائل اإلعالمية منها عشرات  توقد وجد    
، لمترونية واإللاعات الراديوية العراقية القنوات الفضائية  العراقية وم ات الصحت والمواقع اإل

 ة إن دور المحكمة تحقي  العدال و ،(1)لى نهوض قضائي ومحاكم مختصة بهاإتحتاج وهذه 
تشكيل  2010تموز12.قرر مجلس القضاء األعلى في العراق (2)د والمجتمعوحفظ كرامة الفر 

نص المنشور في موقع السلطة في العراق على  و ، عالممحكمة مختصة لقضايا النشر واإل
قرر مجلس القضاء األعلى و ، تقدير لمافة أعضاء  السلطة الرالعة من اإلعالميين والصحفيين 

والدعاول المتعلقة  ل تخصيص محكمة في رئاسة است ناف الرصافة تتولى النار في الشكاو 
وعلى دراية  متمرساً  لهذه المحكمة قاضياً والجزائي و صص  عالم والنشر في جانبيها المدنيلاإل

ومكانتهم االجتماعية على أن يتم التعامل معهم لما لمقامهم عالم تامة بدور رجا  الصحافة واإل
و   طوة أهذا القرار يعد و ، و ضدهمأشكاول من قبلهم  عند وجوديتناسب مع هذه المكانة 

الحديث التي  قضايا مستجدات العصرجديدة و مهمة يخطوها  القضاء العراقي  فيما يتعل  ل 
 ي حدثلعد التغير الذ ،تحصل عن تري  وسائل النشر و اإلعالم وغيرها من الوسائل الحديثة 

وقد صدر أمر إداري من مجلس القضاء األعلى من محكمة النشر التي  ،(3)2003عام 
نص قانون المطبوعات والنشر المعد  .(4) النار لقضايا تل  الوسائل 2011ة ــــــ نـــــ ت ســـــــ استحدث

لمترونية لمترونية منها: المطبوعات اإلعلى القضايا اإل(5)في المادة  2012لسنة  (32)رقم 
تل  القضايا  تعدو  ،مواقع التواصل االجتماعيةتحقيقات والمقاالت والتعليقات و ونشر األ بار وال

أصبح للنشر اإللمتروني ووسائل االتصا   ثم ،(5) لات العالقة لالمطبوعات الصح ية
 .(6)والمعلومات بي ًة عالمية

 
 . 2007  لسنة 35  رقم قانون :  العراقية والتشريعات  القوانينينار:  – (1)
العقوبة الجنائية في الفقه اإلسالمي مقارنا لالقانون: منصور محمد منصور  ينار: الشبهات وأثرها في  - (2)

 . 200\ 1م:1986  -هـ1406، مطبعة األمانة،1الحفناوي، ط 
ينار: رؤية قانونية في المحكمة المختصة في قضايا النشر واالعالم في العراق: عبد الستار محمد  - (3)

 https://www.iraqja.iq/viewم: 2010\ 10\19ومضان روزبياني،
ينار: صحافيون ومحاميون يطالبون بتعديل قانون الطباعة والنشر "البائس والبائد" ومحكمة النشر تعده   - (4)

 http://www.almadapress.com/newsم:  2014\ 2\22"ال يعي " عملها: المدل برس، لغداد، 
 ، المادة الخامسة . 2012لسنة 32ينار: قانون المطبوعات والنشر المعد  رقم  - (5)
النشر اإللمتروني لترجمات معاني القرآن المريم في  دمة الدعوة: الدكتور فهد بن محمد المال ، ينار:  – (6)

 .14\1المتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات، دون : 
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ن مواقع أ (2013\9\17في2013/ب/2494)صدر قرار من محكمة المرادة العددو     
 .(1)ليها في قانون العقوباتإعالم المشار التواصل االجتماعي تعد من وسائل اإل

والنجت  ، و البصرة  ، و لغداد ، ربيل أتم عقد عدد من الندوات في   2014في سنة    
وفي نهاية هذه الندوات وضع الحاضرون ورقة  ،لمناقشة مسودة قانون المطبوعات والنشر

 .(2)  سياسية  اصة لقانون هي ة االعالم واالتصاالت
ة في الصح  على سبيل المثا  ،عالم من وسائل اإل دتع ،لمترونية ن المواقع اإلأوهذا يعني    
عندما  فمثالً  ،ها تنشر المعلومات واأل باريأ ذان حكم الصحت ألنَّ  ،لمترونية والمدونات اإل

ومن  ،تفتح هاتف  الخاص وتد ل على المواقع وتقرأ كل شيء فيكون حكمها حكم الصحيفة 
ولمل  ،عالم واالتصاالتن يكون لها حقل تسجيل في هي ة اإلألمترونية المفترض لالمواقع اإل

  .(3)حالة حكمها
و المواقع اإللاحية فإنها ممنوعة في القانون أفالم األسواء أكانت ،لاحيةوبالنسبة للمواقع اإل -

والا  ،فإن القانون يحاسب عليه ،و غيرهأ لغض النار عن كون األمر وقع المترونياً  ،العراقي 
 لاحي ممنول شرعاً و الشيء اإل ،(4)صدر له شكول فستحرك االجراءات ضد من يقوم بهذا الفعل

 جرائم قانون مسودة من( 22) المادةفي  ،وقانون العقوبات العراقية عالج هذه القضايا

 .2010 لسنة المعلوماتية
    

 

 

 
 

صل االجتماعي نمولجا: القاضي سالم روضان  ينار: وسائل اإلعالم في قانون العقوبات: مواقع التوا - (1)
 http://www.imh-org.comالموسوي، دون: 

 مادة قانون المطبوعات و النشر ، دون: -ينار: الشبكة العراقية لإلعالم المجتمعي - (2)
http://insm-iq.com 

النور، ينار: رئيس محكمة قضايا النشر واإلعالم :القاضي شهاب احمد ياسين ، موقع  - (3)
 http://www.alnoor.se/article م:2012\3\ 21

 المصدر الساب  نفسه. ينار:  – (4)
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 املبحث الثالث 
  املتعلقة   القوانني   تشريع   وتاريخ   األمريكي،   القانون   على   عامة   نظرة   

 اإللكرتوني ف أمريكا.   بالنشر واحلوار 
 ول: نظرة عامة على القانون األمريكي املطلب األَ 

تطور السياسي لمراحل عديدة كان لها أثر كبير في الفي  مريكيةالمتحدة األمرت الواليات      
فقد كانت قبل استقاللها تتمون من ثالث عشرة مستعمرة تخضع في جميع  ،تطور ناامها

 (2)مع تمتعها لشيء من االستقال  في لعض أمورها الدا لية (1)لى التاج البريطانيإش ونها 
أقدم  1787سبتمبر سنة 17دستور الواليات المتحدة األمريكية الذي تم التوقيع عليه في  ويعد

 .(3)حتى اآلن دستور مكتوب ومازا  قائماً 

 4وإعالن استقاللها في  ،ضد انجلترا لعد ثورة المستعمرات األمريكية الثالث عشرة   
لى قيام إنية هذه الدولة  لمن اتجهت ،(4) عقدت فيما بينها نوعًا من االتحاد التعهدي1776يوليو 

في والية فيالدل يا وهي أحد الواليات وبفضل جهود لعض الزعماء األمريكان عقد  ،قول أاتحاد 
وقد ضم هذا الم تمر  مسة ،  (5) )م تمر فيالدل يا( وسميَ  1787أيار عام25في  األمريكية 

 من جميع الواليات المختلفة لكل ما يحمله ه الء المندوبون من  برات سياسية  و مسين مندوباً 

 
  نسبي  استقال   لها  كان وأن البريطانية الملمية حكم تحت  تقع  التي الدو  تل  له يقصد  التاج البريطاني: - (1)

  كأستراليا  لها إسميا تالعة دولة عشر ستة البريطاني التاج فلسيادة ديموقراتيا، منتخبة مستقلة حكومة أو
وهي أربعة عشر دولة تالعة لألراضي   أما فعلياً  فقط، الدفال أمور في لها وغيرهم، تالعين وكندا ونيوزيلندا

البريطانية كل من المقاتعة البريطانية في المحيط الهندي، وجزر كايما  البحار ماوراء البريطانية تعرف لأقاليم
بل تارق وغيرها. ينار: تعرف على الدو  التي يضمها التاج البريطاني:مقا  عالء في البحر الماريبي، وج 

   grea-of-https://www.sasapost.com>states  م:2014/  12/9الدين السيد، موقع ساسة بوست، 
الدليمي ، ينار:النام السياسية في أوروبا الغربية والواليات المتحدة األميركية: د. حافظ علوان حمادي  - (2)

 . 257: ص  2001األردن، –، دار وائل ، عمان  1ط
 دار ،1ط ، اسماعيل أحمد  سيد  حسن. د  ينار: الناام السياسي للواليات المتحدة األمريكية وانجلترا: - (3)

 . 11ص  :دون  ، القاهرة  العربية، النهضة
 نفسها. الصفحة  المصدر الساب ينار:  - (4)
 .257السياسية في أوروبا الغربية والواليات المتحدة األميركية:ص ينار: النام  - (5)
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 ة وقد اتفقوا على قيام االتحاد الفيدرالي بين الدو  الثالث عشر ، (1) رفيعة ورغبة في قيام أمة قوية
 .(2)أقر مشرول الدستور االتحاديو 
مريكا إلى تقسيم ومشاركة السلطة المخولة بنص الدستور بين أويشير اصطالح الفدرالية في     

فالناام الفدرالي األمريكي: وهو مزيج من حقوق الواليات  ،الحكومة القومية وحكومات الواليات
 .(3)ويتيح للواليات والمحليات التحكم في العديد من المشاريع الهامة، وسيادة السلطة القومية 

و  ظهور للرقالة القضائية على دستورية القوانين في الواليات المتحدة األمريكية قبل أان ك    
 ههذ نَّ إها غير دة تشريع دا ل حدو طلكان لمل منها س و  ،استقاللها وانفصالها عن انجلترا

و أ (4)وامر الملمية الصادرة من التاج البريطانينما مقيدة لمقتضى األإالسلطة لم تمن مطلقة 
وكانت هذه األوامر الملمية وتل  القوانين اإلمبراتورية  ،مبراتوري القوانين التي يسنها البرلمان اإل

وقد تمتنع محاكم الواليات عن تطبي  القوانين التي  ،تعلو على جميع ما تسنه برلمانات الواليات
وتميزت هذه  ،إلا ما تجاوزت الحدود المرسومة ال تصاصاتها في األوامر تسنها برلماناتها

ولها الطعن أمام مجلس المل  الخاص في لندن إل ما تجاوزت سلطة ب تالعة  للواليات لقالالقوانين 
 .(5)المنصوص عليهاالتشريع الخاصة بهذه الواليات القيود 

الدســتور أعلــى قاعــدة قانونيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ويتــألت مــن مقدمــة وســبع  د  عّــ ي  و     
مواد وستة وعشرين تعدياًل ويقيم ناامًا فدراليًا تتوزل فيه السلطات بين حكومــات الواليــات المتحــدة 

متوازنة كذل  تتوزل السلطة على ثالثــة فــرول مســتقلة كما ي نشأ حكومة قومية  ،(6)والحكومة القومية
ويمثـــل رئـــيس الجمهوريـــة الفـــرل التنفيـــذي  ،وهــي الفـــرل التنفيـــذي والفـــرل التشـــريعي والفـــرل القضـــائي

 م  ــــــــــــــ ـــــ ويت  ،يــــــــــــــــــــــ رل القضائ ـــــــــــــــة العليا الفـــــ بينما يمثل المونجرس الفرل التشريعي وتمثل المحكم

 
،  1ينار: ناام الحكم في الواليات المتحدة األمريكية :الري إلويتز، ترجمة: جابرسعيد عوض، ط  - (1)

 .9م:ص 1996القاهرة، -جاردن سيتى  -الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية
 . 278-257السياسية في أوروبا الغربية والواليات المتحدة األميركية:ص  ينار: النام  - (2)
 . 29ينار: ناام الحكم في الواليات المتحدة األمريكية :ص  - (3)
 . 31:ص ف سالقاً رّ ع   – (4)
ي الحوراني،لإشراف:د. الد : لسمة عبد المعط ة في الواليات المتحدة األمريكيةالرقالة القضائي ينار: - (5)

 .4:ص م2010لحث جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، كلية الشريعة والقانون ،  ،الزعبي
 .122-108ينار: الناام السياسي للواليات المتحدة األمريكية وانجلترا:ص – (6)
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 ميركي: هو الهي ة التي والمونجرس األ، (1)ا تيار الرئيس مباشرة عن تري  االنتخالات المباشرة
 لى م تمر فيالدل يا إوقد ترجع تسميته  ،ميركيةتمارس السلطة التشريعية في الواليات المتحدة األ

 ويتمون المونجرس من مجلسين هما: ،و  الذي اتل  عليه المونجرس األ 1787عام 
الثاني:)مجلس كي ي ر ميمثل الشعب األ الذي:(Representative-وال :)مجلس النوابأ 

 .( 2) وهو يمثل الواليات الدا لة في االتحاد: (Senates-الشيوخ
ومع  ،تالقاً إواستقالاًل من السلطة التنفيذية والتشريعية  كثر تميزاً أوتعد السلطة القضائية      

واستعما  هذا  ،عضاء المحكمة العلياأ ح  الرئيس ومجلس الشيوخ في ا تيار من ن إلل  ف
لوي اتجاه  لا تيار قضاة هاالتأثير في اتجاهاتلى إي دي  اال تيار في حاالت كثيرة استعماالً 

وكل من السلطتين  ،بين السلطة القضائية من ناحية  وهذا الح  يقيم بدوره جسراً  ،فمري  معين
دور الرئيس للسلطة القضائية في الناام ومع لل   (3) ،التنفيذية والتشريعية من ناحية أ رل 

ولل   ،وهو أن تحكم  المحكمة على التصرفات واألفعا  التشريعية والتنفيذية ،مريكي لم يتقيداأل
 (1)وجاء في مادة (4) وليس لرسم سياسة قومية ،حكامأللتأكد من دستورية ما ي سن  من قوانين و 

للمونجرس سلطة في سن القوانين الضرورية والمالئمة لتنفيذ السلطات التي منحها هذا ) (8)فقرة 
 .(5)(الدستور الحكومة الواليات المتحدة

مع آخر تعديالته  كانت سنة  1778 صدر دستور الواليات المتحدة األمريكية  سنة   
 :و نصت المادة األولى : على تسع فقرات ونذكر بعض من فقراته: 1951

 رس ج تحو  لمون، إن جميع السلطات التشريعية الممنوحة في هذا الدستور  الفقرة األولى :
 

:د.محمد محمود النيرب، 1877ينار: المد ل في تاريخ الواليات المتحدة  األمريكية الجزء األو  حتى  - (1)
 . 118-117-116\ 1: 1997القاهرة،–فة الجديدة ، دار الثقا1ط

المد ل في تاريخ   و ، 258يات المتحدة األميركية:ينار: النام السياسية في أوروبا الغربية والوال  – (2)
 . 115-114\1الواليات المتحدة  األمريكية: 

  المد ل نقالن عن  .192: ص  م1969بيروت ، ،ينار: األنامة السياسية المعاصرة: د. يحيى الجمل  – (3)
 . 294: األمريكية  المتحدة الواليات  تاريخ في

المونغرس والسياسة الخارجية: جورج ريدي، مجلة هذه هي اميركا، وكاالت االعالم االميركية :  ينار: - (4)
 . 294: األمريكية  المتحدة الواليات  تاريخ في المد ل عن  نقالن .23ص 

ينار: تاريخ الواليات المتحدة األمريكية من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين: د.عبد العزيز  - (5)
 .  82م : ص 1999القاهرة،   –سليمان نوار، د.محمود محمد جما  الدين، دار الفمر 



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
35 

 .(1)الواليات المتحدة و أن  يتألت من مجلس للشيوخ وأ ر للنواب
يتألت مجلس النواب من أعضاء ينتخبون كل عامين من قبل أهالي الواليات  الثانية:الفقرة 

 كثر أي نا بي ـــــــــــــــ حيث يتمتع النا بون في كل والية لالم هالت التي يجب توافرها ف ،المختلفة 
  .(2)الفرول التشريعية عدداً 

ولمن ، إن جميع اإلصدارات الخاصة لالقوانين تصدر من مجلس النواب  الفقرة السابعة:
وله أن يواف   ،كما في سائر مشرعات النواب، لمجلس الشيوخ أن يقترح إد ا  تعديالت عليها 

البد أن تقدم إلى رئيس  ،ولمن قبل إن تصبح هذه االصدارات قانوناً ، على هذه التعديالت 
أعاده مع اعتراضاته إلى المجلس الذي صدر ، وإلا لم يقره ، أمضاه الواليات المتحدة فإلا أقره 

 .(3) منه
للمحافاة  ، والرسوم .... إلخ، والغرامات ، للمونجرس سلطة فرض الضرائب  الفقرة الثامنة:

كما وتصدر المعاقبة على التزوير في الودائع ، في الواليات المتحدة على المصالح العامة
وأن يعمل على تطوير العلوم والفنون النافعة  ،للبريد وأن ينشئ مكاتبا وترقاً  ،المتداولةوالعمالت 

 فيو إن له الح   ،والمحافاة على جميع حقوق الم لفين والمخترعين فيما ي لفون ويكتشفونه
 .(4)جرائم المرتمبة ضد األشخاصالاصدار العقوبات على 

 : في المادة لثانيةنصت 
 .(5)السلطة التنفيذية تعطى لرئيس الواليات المتحدة األمريكيةولى: إن الفقرة األ  

 :في المادة الثالثة تنص
وفي محاكم  ،إن تودل  السلطة القضائية للواليات المتحدة في محكمة عليا واحدةالفقرة األولى: 

  .(6)لى آ ر لإنشائهاإتقل عنها مرتبة قد يأمر المونجرس من وقت 
إن تشمل السلطة القضائية جميع األحوا  المتعلقة لالقانون؛ والعد  الناش ة  الفقرة الثانية:

 .(7)لمقتضى هذا الدستور

 
 . 112-111-108الناام السياسي للواليات المتحدة األمريكية وانجلترا: ص  ينار: - (1)
 .نفسها والصفحة الساب  المصدر ينار: – (2)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  - (3)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  - (4)
 . 115نفسه : ص الساب   ينار: المصدر  - (5)
 . 118-117نفسه:ص  الساب   ينار: المصدر - (6)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  - (7)
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الواليات  لكرتوني ف  اإل   النشر واحلوار   قوانني   تشريع  املطلب الثاني: تاريخ  
 املتحدة األمريكية 

 وسيلة عالم إل تنتقل من في تطوير وسائل اإل اً كبير  مريكية دوراً تلعب الواليات المتحدة اإل    
من  اللها يعبرون ف ينلتحقي  الرفاهية واإلستقرار للمواتن، وتقدماً  كثر تطوراً أ وسيلةلى إ ةمتطور 

 كبيراً  شهدت الساحة اإلعالمية العالمية ومنذ بداية التسعينيات تطوراً وقد ، (1)فمارهمأعن آرائهم و 
اإلنترنت وسيلة حيوية من وسائل االتصا  حتى أصبحت  عدكما وقد ، في استخدام الممبيوتر 

وسيلة أساسية في جمع المعلومات واأل بار واالتصا  وقد تزايد أعداد مستخدمي شبكة 
نترنت وسيلة جديدة لالتصا  ات وقواعد البيانات تتخذ من اإلوبدأ عدد كبير من شرك، نترنتاإل

فعلى ،لأل بار والمعلومات اً ساسي أ اً مصدر نترنت يد ل في دور الصحت وقد بدأ اإل ،لمستخدميها
 إلى(1996)نيونيوسبيل المثا  زاد عدد الصحت األمريكية التي تعتمد على هذه الخدمات من 

وقد برزت  ،من صناعة الصحافة األمريكية اإلنترنت جزءًا أساسياً حتى أصبح ،  (1997فبراير)
صبح ما يسمى لالبريد اإللمتروني وقوائم البريد والنشر أمسميات جديدة فرضها اإلنترنت وقد 

في مفهوم  كبيراً  من مسميات حملت مضامين أحدثت تغيراً  الخ، ةاإللمترونية والمواقع اإللمتروني 
     .(2)العمل الصحفي

لما له من  طورة عن غيره من وسائل االتصاالت في المعرفة والمعلومات اإلنترنت  يتميز    
مما دفع الحكومات سواء في في د وله على الخصوصيات المتعلقة لاألشخاص والحكومات، 

سم حماية انترنت تحت الدو  المتقدمة أم النامية لوضع قيود لأشكا  متفاوته على مضمون اإل
لذا فإنه يدفع للقضاء على ، واسكات العنصريين وباعة المراهية العنت واإلجراماألتفا  وإيقاف 

أن تل  القيود التي تعوق الوصو  تتزايد عبر العالم رغم  و ، نترنت حرية التعبير عبر شبكة اإل
 .(3)هم مما يتسبب في زيادة التقيد من حرية التعبيرا تالف أشكا  الحكومات وتوجيهات

فالتصفح والتجو  عبر  ،يسهل اإلنترنت وظيفة جمع البيانات الشخصية ومعالجتها ونقلها   
يترك لدل الموقع المزار كمية واسعة من وإضافة معلومات من قبل المستخدم نترنت اإل

 
 .  46ينار: ناام الحكم في الواليات المتحدة األمريكية: ص  - (1)
الت في الخطاب والطرح: د. الد محمد غازي، وكالة الصحافة  فحافة اإللمترونية االلتزام واالنينار: الص -(2)

 . 67-66:ص  20016مصر،  –العربية 
 . 395:ص مصدر الساب   نفسهينار: ال - (3)
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على شكل سجالت رقمية على ،يترك للمستخدم آثارًا ودالالت كثيرة تتصل له  و ، المعلومات
 والمواد التي قام بتنزيلها والرسائل التي أرسلها  ،التي لحث عنها  مواضيعوالها المواقع التي زار 

 تراق أو لأل ةعرضالمخزنة المعلومات الخاصة ممَّا يجعل هذه البيانات و وغيرها،  نترنتعبر اإل
وقد بدأ الوعي لخطورة الحاسوب على حرمة الحياة الخاصة في الدو  ، التزوير أو التشهير 

 ار ــــــــــــ طـــفتعالت االصوات لحماية الحياة الخاصة لمواجهة أ  ، سنة  30الغربية منذ ما يزيد على 
 . (1)لية للبياناتالمعالجة اآل

لاستخدام الحاسبات اإللمترونية  يضع القانون األمريكي الفيدرالي تنايمًا تشريعيًا  اصاً  لم    
وكان أو  تشريع  ،ولمن نام لل  من  ال  قوانين أ رل  ،معالجة البياناتللمعلومات أو ل اً بنوك

ح حي ( لحماية البيانات وح  الوصو  إليها لتص1970المشرل األمريكي هو عام ) هوضع
( المعد  رقم) 1974كما صدر قانون  اص لالخصوصية عام )، البيانات غير الصحيحة 

الخاصين لجرائم  (380-94والقانون ) ( 839-93رقمي) والقانونان، (1976( لعام )94-393
(الخاص  380-93وكذل  القانون رقم )، (1976و 1973)المراقبة والتفتيش الصادرين عامي 

 .(2)  لحماية حقوق التربية والحياة الخاصة
صدر قانون سياسة كابالت االتصاالت الذي حار شركات اإلرسا  من  1984وفي عام    

صدر قانون االتصاالت  (1986وفي عام )، تجميع أي معلومات عن المشتركين والمشت عنها
وكذل  قانون مساعدة  ،اإللمترونية الذي حار مراقبة االتصاالت اإللمترونية أو بث مضمونها 

أن تمون مالحقة الدولة والتد ل  ه( الذي اشترط في 1994االتصاالت الخاص بتنفيذ القانون )
 (1996االت عام )صدر قانون أ الق االتص،أفي التمنولوجيا المتقدمة بناء على أمر المحكمة 

نترنت إل حار هذا القانون صدر قانون حماية  صوصية األتفا  عبر اإل1998وفي عام ، (3)
على معدي المواقع عبر شبكة اإلنترنت نشر أي معلومة شخصية يكون مصدرها األتفا  الذين 

 
 تمر القانون والحاسوب لمعلومات: وليد العاكوم ، لحث مقدم لمينار: مفهوم وظاهرة اإلجرام ا - (1)

.نقال عن:  16، جامعة اإلمارات العربية المتحدة :ص 2000كلية  الشريعة والقانون لعام  –واالنترنت 
ينار:انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر االنترنت )دراسة مقارنة(: سوزان عدنان ، لإشراف: صفاء أوتاني، 

لجان ي كلية الحقوق ، جامعة دمش ، مجلة جامعة دمش  للعلوم االقتصادية والقانونية،المجلد قسم القانون ا
 . 437:ص  29

جامعة  -ينار: الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات :د.أسامة عبدق قايد،مصر -(2)
 . 438االنترنت )دراسة مقارنة(: ص .نقالعن :ينار: انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر 93:ص 1988القاهرة، 

ينار: السياسة الجنائية في مواجهة جرائم االنترنت )دراسة مقارنة(:د.حسين بن سعيد الغافري، دار  - (3)
 . 124:ص 2009مصر ، –النهضة 
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صو  على لم تتجاوز أعمارهم الثالثة عشر عامًا أل الزم القانون معدي هذه المواقع ضرورة الح 
، وفي العام نفسه أصدر قانون حقوق النشر األمريكية (1)للقيام لالنشر ئهمإلن مسب  من أوليا

 .(2)المسمى لقانون حقوق نشر األل ية الرقمية
لعنوان الخصوصية والبنية األساسية للمعلومات  مجموعة عمل الخصوصية تقريراً  تو صدر    

القومية التي جدَّدت ثالث قيم تحكم األسلوب الذي يجري من  الله الحصو  على المعلومات 
األجهزة الفيدرالية ببحث  (1995 )وقد قامت في عام، وسالمة المعلومات وجودة المعلومات 

 .(3)نتتطبي  مبادئ الخصوصية على االتصاالت و دمات اإلنتر 
فقد صدر ،نترنت في الواليات المتحدة األمريكية ظهرت الرقالة على اإل (1996 )في عام   

 هالنمولج الذي سوف تتخذ قانون لباقة االتصاالت للتعامل مع الوسيلة االتصالية الجديدة وهو
ادعت إدارة كلينتون أن القانون يحمي القصر من المواد غير الالئقة  ثم، سياسات الدو  األ رل 

 .(4)بين الراهقين نترنت اإل عبر وهو ماسوف يعمل على الحد من التعبير الحر
من قبل مجموعة عمل 1997نترنت المفتوحة المعلنة في مارس ويتوضح مبادئ سياسة اإل     

فالقوانين  ،نترنت لم يوجد في  واء تشريعي أن اإل ،تضم  براء أوربيين ومن أمريكا الالتينية 
الموجودة يمكن ويجب أن تقوم بتنايم التعامل مع اإلنترنت  لالدرجة نفسها التي يتم التعامل بها 

م مع ئ ولمن يجب ان تتال، لى أ رل إقوانين قد تختلت من دولة وإن ال، مع الوسائل األ رل 
واالتفاقية الدولية ، نسان المتضمنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالتزامات لحقوق اإل

لمن أية رقالة مبدئية على المادة مع محاولة  ،للحقوق المدنية والسياسية واأل القيات العامة
، للح  في حرية التعبير تل  المصلحة حتى تمون أقل تقييداً  البحث عن وسائل بديلة لحماية

على أن الح   (13)وفي الحقيقة فإن االتفاقية األمريكية حو  حقوق االنسان تنص في المادة 
ال يكون موضوعًا للرقالة المبدئية فترشيح أو إعاقة الوصو  إلى المادة إفي حرية التعبير يجب 

 .(5)يماثل الرقالة قبل النشرنترنت من قبل الحكومة اإل برع
 (  على 13( في الفقرة الثانية المادة)1969االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ) وقد نصت  

 
 . 439ينار: انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر االنترنت )دراسة مقارنة(: ص – (1)
الدار  –امي محمد عبود داوود ، علم المكتبات والمعلومات المعاصرة ينار: المتب اإللمترونية: ر – (2)

 . 190م:ص 2007المصرية اللبنانية،  
ينار: جرائم استخدام شبكة المعلومات العالمية)الجريمة عبر األنترنت (: د.محمد عبد الحميد عبد  – (3)

 .  226: ص  2000المطلب، لحث مقدم إلى م تمر القانون والحاسوب واإلنترنت ،
 . 395ص  ينار: الصحافة اإللمترونية: - (4)
 . 396نفسه: ص الساب  ينار: المصدر  - (5)
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مر لحماية األمن الوتني والمصالح العليا إمكانية تقييد الح  في حرية التعبير عندما يتعل  األَ 
من أجل ضمان احترام حقوق اآل رين أو سمعتهم و حماية األمن  ويكون لل  ضرورياً  ،للدولة 

 .(1)القومي أو الناام العام أو الصحة العامة أو األ الق العامة
لشأن جرائم  مستقالً  اً مريكية من بين الدو  السباقة التي جسدت تشريعالواليات المتحدة األ دتع   

تتميز بوجود أكبر قدر من التشريعات  و نترنت لصفه  اصة الممبيوتر لصفة عامة وجرائم اإل
 .(2) نترنت واالتصاالت(عالم ) الممبيوتر واإلالتي تغطي مسائل وسائل اإل

 –م 1976) لحماية أنامة الحاسب اآللي اً  اص اً مريكية قانون وضعت الواليات المتحدة األ   
نوال رئيسة للجرائم حّدد معهد العدالة القومي فيها  مسة أ م(1985)وفي عام م(،1985

 وهي: (3)المعلوماتية
 .  جرائم الحاسب اآللي الدا لية، جرائم االستخدام غير المشرول عن لعد-1
سب اآللي، أي التالعب غير المخو  وغير المشرول في الشبكة اجرائم التالعب لالح  -2

 المحوسبة.
 وإسنادها من قبل اآل رين. ،جرامية للنام والشبكات المحوسبةدعم التعامالت اإل-3
 المكونات المادية للحاسب. سرقة البرامج الجاهزة و  -4

(عّرف فيه جميع المصطلحات 1213رقم ) قانون تشريعيم( صدر 1986وفي عام )   
كما وضعت المتطلبات ،الضرورية لتطبي  القانون على الجرائم المعلوماتية والشبكات المحوسبة 

عاتها الخاصة ثر لل  قامت الواليات الدا لية لإصدار تشريألتطبيقه، وعلى الدستورية الالزمة 
 .(4)بها للتعامل مع هذه الجرائم

 
 . 29ينار: اإلعالم الجديد بين حرية التعبير وحماية األمن الوتني )دراسة قانونية( : ص – (1)
جربة سلطنة  ينار:قراءة في االتجاهات التشريعية للجرائم االلمترونية مع بيان موقت الدو  العربية وت - (2)

عمان : يونس عرب ، ورشة عمل تطوير التشريعات في مجا  مكافحة الجرائم االلمترونية، المنعقدة لمسقط ،  
، نقال عن الجريمة المرتمبة عبر اإلنترنت :صغير يوست ، لإشراف  3م:ص 2006 \4\ 2سلطنة عمان ،

القانون الدولي لألعما  ،جامعة   د.إقلولي محمد، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص 
 .61: ص 2013\ 3\6مولود معمري،كلية الحقوق والعلوم السياسية،  

ينار:الجرائم اإللمترونية بين التشريع والقضاء في الدو  الغربية: د.عبد العا  الديربي، المركز العربي  - (3)
 http://www.accronline.com:  2013\3\1أللحاث الفضاء اإلليكنروني،

 المصدر الساب  نفسه. ينار: - (4)
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نترنت مجموعة من التشريعات مريكية جرائم الممبيوتر واإلفي الواليات المتحدة األحاليًا  ينام   
فعلى المستول  ،على المستول الفدرالي وكذل  على مستول المحلي في متختلت الواليات

في فقرة أ ( من 2252( و)22051-2251-1463- 1462حيث نص القسم ) ،الفدرالي
داب آللمور المخالفة (  في قانون الواليات المتحدة على استخدام الممبيوتر في  األَ 18الفصل )

 .  (1)نترنتالعامة وتباد  المواد الفاحشة عبر اإل
ن يستعين أكان على القضاء قبل صدور التشريعات الفدرالية الخاصة لجرائم الحاسب اآللي    

فقد  تالف وغيرها،بنصوص قانون العقوبات التقليدية وتطبيقهاعلى لعض أفعا  السرقة  واإل
قرار تشريعات  اصة لمواجهة جرائم إو تعالت األصوات لضرورة  ةتسارعت التطورات التمنولوجي 

لى تشريع مستقل لمواجهة ظاهرة إأو  الدو  التي شعرت لالحاجة  اآللي،فمانت من الحاسب
حاتة واالنطباق على هذا النمط ن النصوص التقليدية عاجزة عن اإلإجرام المعلوماتي، و اإل

 .(2) المستحدث

 
ينار:قراءة في االتجاهات التشريعية للجريمة اإللمترونية مع بيان موقت الدو  العربية وتجربة سلطنة  – (1)

 . 6:ص  م2006\ 4\2عمان،  –عمان: د.يونس عرب، هي ة تنايم االتصاالت 
عبد الرزاق  لت، جامعة البصرة، كلية  ينار: جريمة أ تراق أنامة المعلومات دراسة مقارنة: سامية  - (2)

 . 11القانون، دون:ص 



 

 

 الفصل الثاني 

 : وا،ه ثالثع ةباحث ، احل،ا  ر واوق    دورها  شبكع اإلنرتنت و

 وياريخ ظهورها ر العامل و العرا .، التعريف بعبكع اإلنرتنت: املبحث األول

 أمه،ع وخصائص اإلنرتنت ر يقدم احلضار .: املبحث الثاني

 

 ناث ا ش شبكع اإلنرتنت . باب إوبال الاكورواإلأ: املبحث الثالث
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   : ث األول املبح 
 . ، وتاريخ ظهورها ف العامل والعراق بشبكة اإلنرتنت التعريف  

 ، وفيه ثالثة فروع:   املطلب األول: التعريف بشبكة اإلنرتنت لغة واصطالحا  
 الفرع األول: التعريف بشبكة اإلنترنت لغة

( فملمة NET( و)( INTERمكون من كلمتين من: INTERNETنترنت مصطلح اإل   
INTER ) وهو ا تصارا لالسم اإلنجليزي ) International،( وNET  وهو ا تصارا لالسم )
 .Network (1)اإلنجليزي 

 WorIdأو الشبكة العالمية ) ،( The Netنترنت بتسميات: كالشبكة) وقد تسمى شبكة اإل    
Net)،  أو(الشبكة العنمبوتيةThe Web) (2). 

 نواع:ألى ثالثة إالحاسوب  اتتنقسم شبك
هي شبكة لات مساحة جغرافية واسعة فقد تتجاوز المساحة (:WANوال :الشبكة الواسعة)أ

 ة أو الوتنية.ي مليقاإل ،الحضرية 
 ،هي شبكة لات مساحة جغرافية محدودة مثل الشبكة في البيت (:LANثانيا :الشبكة المحلية )

 أو الم سسة الصغيرة.، المعمل ،المدرسة 

المحلية مثل هي شبكة لات مساحة جغرافية أوسع من الشبكة (:MANثالثا :الشبكة الحضرية)
 .(3) ة كبيرةمساحة مدينة أو منطق

 
تمنولوجي( : حيدر شاكر –ينار: تمنولوجيا وأنامة المعلومات في المنامات المعاصرة مناور ) إداري – (1)

محمود ابراقن، المجلس  ، و االنترنت:252م: ص 2013 -ه 1434البرزنجي ، ومحمود حسن جمعة ، دون ،
 . 375: ص م2004الجزائر،   -المبرق  -األعلى للغة العربية

  ، دار الراتب الجامعية  لوظيفة األعالمية لشبكة اإلنترنت:عبد المل  الدناني،اينار: –(2)
، و سوء استخدام تقنية اإلنترنت والجوا  ودورهما في انحراف األحداث بدو  مجلس 21:ص م2001بيروت،

د.عبد العزيز بن محمد أحمد بن حسين ، أتروحة  التعاون الخليجي:إسماعيل بن وصفي غانم اآلغا، لإشراف:
مقدمة استممااًل لمتطلبات الحصو  على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم األمنية ، جامعة نايف العربية للعلوم  

 .  20م:ص 2009-ه 1430الرياض ، –األمنية ، كلية الدراسات العليا ، قسم العلوم االجتماعية  
العراق ،  –لغداد  ،، دار المتب والوثائ  4الحاسوب: د.فاضل عباس مهدي القرملي  وغيره، ط ينار:  - (3)

 . 72-71: ص م2014-ه 1435
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 ً  نترنت اصطالحاالثاني:التعريف بشبكة اإللفرع  ا
نترنت عن التعريف اللغوي وقدعرفت شبكة اإل ال يختلت كثيراً  نترنت في اإلصطالحاإلتعريف  

 لعدة تعاريف منها:
بعضها البعض لتراسل ب تترالط ، ماليين الشبكاّت العالميةشبكة معلوماتية تتمون من نها أ أوال :  

 .(1)المعطيات المختلفة الحجم والخصائص
سم لناام ضخم منتشر في جميع أنحاء العالم يتألت من أفراد ومعلومات ا نهاأعرفت ل  ثانيا :   

 .(3)تصا  عبر الشبكةلتنايم اال ( 2)وحواسيب وبرتوكوالت
لأنها مجموعة من عشرات اآلالف أو أكثر من شبكات الحاسب اآللي، التي تتباد  قيل  ثالثا :   

المعلومات على أساس متف  عليه من األنامة والقوانين المنسقة فيما بينها، وبناًء على هذا 
التناس  يمكن ألي جهاز حاسب آلي متصل لالشبكة االستفادة من أي جهاز حاسب آ ر 

 .(4)ن العالممتصل لالشبكة في أي مكان م
لحيث يمكن الوصو  إلى المعلومات  ،نترنت يمثل األبنية األساسية للمعلومات العالمية فاإل   

 . (5)ولل  عن تري  الد و  عبر سلسلة من البوالات التي توصل كل منها لأل رل  ،من  اللها 
    .(6)فهي شبكة ترق المواصالت السريعة من ثورة االتصاالت ، اً جزء اعدتوقد  

 
 . 12م:  ص  2005محمد بن عبد ق الزايد ، تونس،   مد ل إلى عالم االنترنت:ينار:   – (1)
 Webمستفيدي الويب)(، و Web Serversبروتوكو :وهو بروتوكو  اتصاالت بين  دمات الويب) - (2)

clients.)  :الشبكة العالمية للمعلومات : فاروق سيد حسين، مكتبة األسرة  -االنترنت ينار–  
 . 1اشرف حاجي، دون :ص  ، مصطلحات االنترنت:34:  م2003القاهرة، 

ومكتبة دار الثقافة  ، دار العلمية الدولية 1ينار: التعاقد لالبيع بواسطة األنترنت :إبراهيم أبو الهيجاء، ط  - (3)
 . 44:ص م 2002عمان ،   –والتوزيع 

دراسة عقدّية: محمد بن موسى المجممي،  -الّتنصير عبر الِخدمات التفاعلّية لشبكة المعلومات العالمّية  - (4)
كلية التربية، جامعة المل  سعود، المملمة العربية   -لإشراف:عبد ق بن عمر العبد المريم،  رسالة ماجستير 

 . 25\ 1هـ:1433عودية، الس
،  م 2005\9\ 6ينار: آثار اإلنترنت السالبة على المستخدمي: حنفي ، إسماعيل محمد ، هدل األسالم،  - (5)

www.hadielislam.com   و سوء استخدام تقنية األنترنت والجوا  ودورهما في انحراف األحداث بدو ،
 . 20مجلس التعاون الخليجي: ص 

م:   2001م(، القاهرة ،  1953ينار: اإلنترنت والقانون الجنائي:جميل عبد الباقي الصغير ) ولد :  - (6)
1/32 . 
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 يحوي معلومات وإنما هو وسيلة لنقل المعلومات المخزونة في الملفات أو  فاإلنترنت ال     
 .(1)الوثائ  من جهاز حاسوب إلى جهاز حاسوب آ ر

العالم جهزة الحاسب اآللي المرتبطة لعضها البعض المنتشرة حو  أوتشترك عدة ماليين من     
موحد عام يمكن للمستخدم التعامل معه من أي جهاز حاسب آلي  وتعمل ضمن بروتوكو 

فعند ، ولذل  سميت لالشبكة العنمبوتية لمثرة تشعبها (2)لاستخدام برامج وانامة مفتوحة متداولة
تهدف إلى ربط العالم وجعله  ،(3)شبه لشبكة العنمبوت لمثرت تشالكها وتدا لهاأرسمها تمون 

 .   (4) وغيره قرية صغيرة ، ويمكن الد و  إليها من  ال  جهاز الحاسوب
يقرب من مليار  وبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت للوصو  إلى لعض التطبيقات إلى ما    

مليون  321.3إلى وصل  من التطبيقات بعض األ رال، و (5) العمرية الف اتمستخدم من جميع 
 .(6)مستخدم لنمو شعبية موقع تويتر

مليار ، أما عدد مستخدمي  4.021حوالي  2018بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في عام       
 .(7)مليار 5.135وسائل التواصل االجتماعي حوالي 

 حسب عدد الساعات من قبل الذكور تشكل نسبة استخدام اإلنترنت في اليوم الواحد على      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . (8) الذي أجري في إحدل المليات العراقية حسب االستبيان ،   %50 ناثإلاو  ،50%

 
 . 104-103ينار: الحاسوب:ص  - (1)
م : 1996، الرياض،  1مار المستقبل: د.منصور بن فهد صالح العبيد، طاإلنترنت استثينار:  – (2)

مصر،  –القاهرة  –، المكتبة األكاديمية 1، واالنترنت العالم على شاشة الممبيوتر: زين عبد الهادل، ط32ص 
 . 19-18:ص 1996

 . 104-103ينار: الحاسوب:ص  - (3)
ه ( ،  1424 رحمه قمختار عبد الحميد عمر ) ت :ينار: معجم اللغة العربية المعاصر : د. احمد  - (4)

 . 2/1160م :   2008ه ،  1429، عالم المتب ،  1ط
:محمود سامي،   2017موقع اجتماعي للتسجيل مباشر  23ينار:مواقع التواصل االجتماعي أفضل  - (5)

 www.rowadalaamal.com: 2017يونيو 18رواد األعما ، 
:إسراء حسنى ، اليوم  %7.8مليون وتراجع اإليرادات 328عدد المستخدمين لـينار: تويتر تعلن زيادة – (6)

 .: 2017m.youm7.comأبريل   29السالع ، األربعاء  
   :2018/3/27ينار: آ ر احصائيات العالم الرقمي: منهد حبيب السماوي، موقع إيالف،  - (7)

https://elaph.com>web>opinion 
  تلبة  على ، عبد  شريف جنيد .د :المشرف مع لالتعاون  ، نصيف عبد  الباحثة:إيماناستبيان اجرته  – (8) 

 . 6/7/ 2018  بتايخ العراقية، الجامعات  احدل في  المليات  احدل
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 نرتنت ف العامل شبكة اإل وتطور  : تاريخ ظهور    ثاني املطلب ال
مر افتراضية من نسيج الخيا ، فقد تخيل الخبراء نترنت في بداية األَ كانت شبكة اإل     

ن األمريكان في أوائل الستينات من القرن العشرين وقول كارثة ت دمر شبكة االتصاالت و العسكري 
فمان الس ا : ما هو مصير تل  الوحدات؟ وكيف سيتم  ،بين القيادة والوحدات العسكرية 

االتصا  بها؟ وكيف ستصل األ بار إلى القيادة؟ وكيف ستتلقى تل  الوحدات أوامرها في ظل 
ومن هنا بدأت فمرة إنشاء شبكة اتصاالت ال مركزية ترد على كل تل  غياب االتصاالت؟ 

 . (1) االفتراضات
المركبة السوفيتية عام  تتلقأفقد  ،بدأت أصو  اإلنترنت منذ الحرب الباردة     

لعد ان الواليات المتحدة  بدأتفقد ونتيجة لذل   ،الصناعي األو   ا)سبوتيني ( قمره1957
( حتى تسرل ARPAمشروعات البحث المتقدمة )من قبل روسيا لالخطوة العمالقة  عرفت بهذه

(  برات معام ARPAوقد استعملت مشروعات ) ،في ألحاث الدفال واألشياء الخاصة له
 .(2)مريكيةالجامعات األ

هو تاريخ والدة الشبكة، ولل  حين ما أنشأت وكالة األلحاث  1969العام الميالدي  ديع     
زة ـــــ هـــــــط أج ــــــــ رب ــــــــ ل ،(ARPANETشبكة )أربانت   لى وزارة الدفال األمريكيةإالتالعة  ،المتقدمة

ألت  50بط تصل إلى ر سرعة ل  متصلة الشبكةحيث كانت  ،(3) الحاسوب اآللي في أربعة مواقع
 . (4)نترنتفمانت هذه هي بداية لشبكة اإل ،نبضة في ثانية 

 
 .          16هـ  : ص 18/2/1425  ينار: اإلنترنت وتطبيقاتها الدعوية ) للمبتدئين (: عبد ق ردمان ، دون ،– (1)
، اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت من وجهة 30الشبكة العالمية للمعلومات :ص  -ينار:االنترنت  – (2)

نار تلبة الجامعة اإلسالمية لغزة ودور التربية اإلسالمية في عالجها: أحمد أحمد لكر قنيطة، لإشراف: 
،    التربية، غزة ، فلسطينقسم اصو حمان عبد ق الصوفي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التربية ، 

 . 8:ص 20011-ه 1432
قرب  -تجهيز -،  دار الرضا للنشر1، ط يرب  رد. عماينار: البحث عن المعلومات في االنترنت :  - (3)

، و الجرائم المعلوماتية وترق مواجهتها: د. محمد علي قطب ، وزارة  72: ص 2000فندق برج الفردوس ،
، و اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت من وجهة نار تلبة  7-6تة ، دون ص الدا لية األكاديمية الملمية للشر 

 8الجامعة اإلسالمية لغزة ودور التربية اإلسالمية في عالجها: ص 
 . 7تية وترق مواجهتها:ص ينار: الجرائم المعلوما - (4)
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م تطور استعما  الشبكة من  ال  استخدام بروتوكو  لالتصاالت سمى 1972وفي عام      
(NCP: NetworkControl Protocol) ل ـــــــــمـــــــ فقد سمح لاتصا  مختلت الحواسيب لحيث تع 

 .(1)مما أدل إلى زيادة عدد الحاسبات ،وف  هذا البروتوكو 
البروتوكو  المخصص )( TCP/IPبروتوكو  سمى )الطور تم 1973في عام       

لحيث استخدم هذا البروتوكو  لتنايم حركة نقل وتباد  المعلومات  نترنت(إبروتوكو  \لالتصا 
لي المتخلفة وشبكة الممبيوتر التي تعمل ضمن البروتوكوالت وقد تختلت  جهزة الحاسب اآلأبين 

 . (2)عن  لعضها البعض
مريكية و ارجها نترنت دا ل الواليات المتحدة األوفي منتصت الثمانينات  توسعت شبكة اإل     

والجامعات لى تل  الشبكة العديد من الم سسات الحكومية إلتشمل كافة اقطار العالم فقد انضم 
وعرفت  ،لى الم سسات والشركات التجارية على ا تالف ا تصاصاتهاإومراكز االلحاث اضافة 
 .(3)(INTERNETلى انترنت )إ وا تصرت (Inter Network) الشبكة لاسم انتر نيتورك

زاد عدد  الشبكات الجزئية المتصلة شي ًا فشي ًا، وتوسعت الشبكة، إلى أن جاء الحدث      
(  مشرول CERNحين أنشأت م سسة )سيرن   1991المهم والتطور المبير في العام الميالدي 

 . (4)(WWW) التي يرمز لها ا تصارًا لالرمز(World Wide Webالشبكة النسيجّية العالمّية ) 
سنة في السنين 25ثم تطور لعد لل   ال   ،(5) م1993نترنت سنة قبا  على اإلوزداد اإل     

حسب ، و (6)يربط ماليين االجهزة في معام دو  العالم اً صبح البروتوكو  موحدأحتى  ،الماضية 
دولة  75نترنت م بلغ عدد الدو  المتصلة مباشرة لاإل1994نترنت لعامإفادة جمعية اإل

ماليين  3شبكة وأكثر من  35000غير مباشرة ولل  من  ال لصورة دولة مرتبطة 146و 
 .(7)جهاز

 
 .7: ص مواجهتها وترق  المعلوماتية الجرائمينار:   – (1)
 . 32، و االنترنت استثمار المستقبل: ص  نفسها الصفحة الساب  المصدر ينار: - (2)
 . 32ينار: االنترنت استثمار المستقبل:ص  - (3)
 .25دراسة عقدّية:ص  -ينار: الّتنصير عبر الِخدمات التفاعلّية لشبكة المعلومات العالمّية  - (4)
 .4:ص  www.abahe.co.ukينار: الشبكة الدولية للمعلومات وتطلبيقا تها:  - (5)
 . 33-32ينار: اإلنترنت استثمار المستقبل:ص  - (6)
 . 33-32نفسه:ص الساب  ينار: المصدر  - (7)
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لى هذا االتسال من االستخدام دون إنترنت بها ليصل ة التي تطور اإلي يصعب تصور المي      
لى عدد من إوقد يرجع لل   ،لجهات األكاديمية كانت أم تجاريةأي تد الت من أي من ا

وانخفاض تملفة  ،سباب منها استخدام بروتوكو  عام يتعامل مع معام االجهزة والبرامجاأل
دارة إو أحيان عدم وجود أي تملفة اضافية وفضال عن لل  غياب سلطة االتصا  وفي لعض األ

بل  ،ربطة لالشبكةجهزة والبرامج المت شخاص واأللوضع القيود على نوعية وكمية المعلومات واأل
جهزة والبرامج المرتبطة من  اللها لضمان االستفادة من تدير كل جهة مرتبطة لالشبكة األ

 .(1)الخدمات المقدمة
، وبدء يمد يديه ليغطي أرجاء العالم قاتبة لعد إن هائالً  تسع توسعاً إنترنت و و تطور اإل      

الخدمة في تقديم أفضل  العالم، وتساب  مقدمو لمختلفة في نواعها اأتوزعت الممبيوترات ل 
الخدمات للمشتركين، وأصبح لاإلمكان تناقل البيانات والمعلومات والصور واأل بار بين جميع 

 .(2)المشتركين في كل بلدان العالم على ا تالف لغاتهم واألقاليم التي يقطنونها
تر التالعة للشركات واألفراد كل نترنت من تشكيلة من آالف شبكات الممبيو تدار شبكة اإل   

 .(3) منهم يمثل جزءًا من هذه الشبكة
،  نرتنت ف العامل العربي والعراق اإل شبكة  : تاريخ ظهور  لث املطلب الثا 

 : ، وفيه فرعان وحالة اإلنرتنت ونظام الرقابة  ف العراق  
 الفرع األول: تاريخ ظهور شبكة اإلنترنت في العالم العربي و العراق  

في عدم  وكان لل  سبباً  ،نترنت إلى العديد من الدو  العربيةرغم من  تأ ر د و  اإلالل       
ينتشر في  إال أنه لعد لل  بدأ هفي بداية ظهور  هستخداماوجود قاعدة جماهيرية واسعة على 

 :(4)سالمية ومنهالعض الدو  العربية واإل
حيث تم  ،(5)م1991نترنت عام تونس من أوائل الدو  العربية ارتبطت لاإل دتع : وال : تونسأ 

خدمة لم تمون متاحة لعموم الموظفين إال في منتصت هذه ال لمنلدولة استخدامها في دوائر ا
ثم ارتفع ليصل  ،ألت مستخدم 55إلى  م2003وقد وصل عدد المستخدمين عام  ،التسعينات

 .(6) م2006إلى مليون مستخدم عام 

 
 . 33-32نترنت استثمار المستقبل:ص ينار: اإل– (1)
 .          16اإلنترنت وتطبيقاتها الدعوية ) للمبتدئين ( : ص ينار:   - (2)
 .          16ص :  المصدر الساب   نفسهينار:   - (3)
 . 245ينار: الصحافة اإللمترونية : ص  - (4)
 . 16ينار: اإلنترنت وتطبيقاتها الدعوية:ص  - (5)
 . 245ينار: الصحافة اإللمترونية : ص  - (6)
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حصاءات إلى أن وتشير اال ،م1992ثاني دولة عربية ترتبط لاإلنترنت سنة  دتع:ثانيا : الكويت 
 .(1) 2001سنةألت مستخدم في  200لى إعدد مستخدميه وصل 
فمان عدد  ،م 1993كل من مصر واإلمارات سنة  لاإلنترنت نأرتبط : ثالثا : مصر واإلمارات

ها من أصل ثالثة ألنَّ ،هذه النسبة عالية  دمليون مستخدم وتع1,25نترنت لإلمارات مستخدمي اإل
ألت مستخدم حتى نهاية 400أما عدد مستخدمي اإلنترنت في مصر فقد بلغ ،ماليين نسمة

صبح أولمن لعد لل   ،مليون نسمة  70ها من أصل ألنَّ ،فمانت هذه النسبة ض يلة  ،التسعينيات
 . (2)الشبكة  يزداد عدد مستخدمي

م في ثالث دو  1994نترنت في عام تزامن ظهور شبكة  اإل : رابعا : الجزائر ولبنان والمغرب  
ات ـــــــــــــ دمــــــ ن واحد وهي الجزائر ولبنان والمغرب ليتسنى لهذه الدو  األستفادة من   آفي  ةعربي 

 .(3)الشبكة
وقد وصل  ،م1995نترنت في دولة البحرين عام و  استخدام لشبكة اإلأَ ظهر :خامسا : البحرين

ألت  750ها من أصل نَّ أل ،ألت مستخدم وهي نسبة كبيرة  100نترنت  إلى عدد مستخدمي اإل
 .(4)نسمة فقط

هذه الدو   م في كل من1996سنة  دمة اإلنترنت اتيحت  :سادسا : األردن وقطر واليمن
، في حين تذكر لعض المصادر أن األردن ارتبط لاإلنترنت سنة (5) األردنو قطر واليمن :الثالث
أما عدد  ،نترنت في األردن نصت مليون مستخدمفمان عدد مستخدمي اإل، (6)م1994

ألفًا  150وتقدرهم لعض اإلحصاءات بنحو  ،ألت مستخدم 115مستخدمي اإلنترنت في قطر 
 ألت مستخدم وهي نسبة 150وصل إلى  نترنت في اليمن أما عدد مستخدمي اإل، م1997لعام 

 
استمشافية لبعض العوامل التي تحدد اإلقبا  على المحادثات الّرقمية لاالنترنت و آثارها  ينار: دراسة  - (1)

قسم الطرق الممية و نام   كلية العلوم اإلدارية، كما  رويبح و سامية رويبح، على تلبة كلية العلوم اإلدارية:
 . 2ص : 2العدد  12،  المجلد 2005المجلة العربية للعلوم اإلدارية ، المعلومات،

 . 245ينار:  الصحافة اإللمترونية : ص  - (2)
 . 17ينار: اإلنترنت وتطبيقاتها الدعوية:ص  - (3)
 . 246ينار:  الصحافة اإللمترونية : ص  - (4)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  – (5)
 . 17اإلنترنت وتطبيقاتها الدعوية:ص  ينار:  - (6)
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 .(1)  مليون نسمة 20من أصل  هاالنَّ  ،قليلة جدًا 
تذكر لعض المصادر ان  إل، (2) م4199نترنت سنة شبكة اإلالعراق ل  ارتبط:سابعا : العراق

لسبب ارتفال تملفتها  ،ض يل هفمان عدد مستخدمي  م ،1998العراق ارتبط لشبكة اإلنترنت في 
كثر أو كان  القطال العام والخاص، التي يتقضاها موظت من متوسط األجور %20التي تقدر بـ 

 .(3)استخدامها من قبل موظفي الدولة واألغنياء فقط
السعودية تم استخدام اإلنترنت من قبل عدد من السعوديين قبل السماح  وفي:ثامنا : السعودية

، فمان الد و  على اإلنترنت عن تري  مة العربية السعودية لصورة رسميةلاستخدامه في الممل
 دمة اإلنترنت رسميًا  تانطلقو  ،(4) االتصا  عبر شبكة إنترنت البحرين وكانت لاهاة الثمن

 . (5)م1999دا ل المملمة العربية السعودية في سنة
  هفقد وصل عدد مستخدمي م  2000نترنت في ليبيا سنة اتيحت  دمة شبكة اإل : تاسعا : ليبيا

دد ــــــ عـــــــــ وهي نسبة كبيرة مقارنة ب ماليين نسمة 6يتجاوز سكانها  إلى مليون مستخدم في دولة ال
 .(6)السكان 

، فقد سمحت رسميًا للمواتنين لاستخدامه، م2002نترنت سنة لاإل ارتبطت سوري اا:عاشرا :سوري
ويرجع السبب في قلة  ،ألت مشرك من أصل مليون نسمة 155فوصل عدد المستخدمين إلى 

لاإلضافة إلى استخدام مقارنة بد ل السكان  المستخدمين السوريين إلى ارتفال تملفة االستخدام
 .(7)السلطات السورية ناام الحجب

( المتخصص في تقرير إحصائيات لمستخدمي Intrernet World Statsونشر موقع )      
 ي اإلنترنت ــــــــات التي ينشرها دوريا، عن أعداد مستخدمللبيان  جديداً  اإلنترنت حو  العالم، تحدثياً 

 

 
 . 246اإللمترونية : ص ينار:  الصحافة  - (1)
 17ينار: اإلنترنت وتطبيقاتها الدعوية:ص  – (2)
 . 247ينار: الصحافة اإللمترونية : ص  - (3)
 . 246:ص المصدرالساب  نفسه ينار: – (4)
 . 17ينار: اإلنترنت وتطبيقاتها الدعوية:ص  - (5)
  .247ينار: الصحافة اإللمترونية : - (6)
 .نفسها والصفحة الساب  المصدرينار:  – (7)



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
50 

 .(1)2017في البلدان العربية ، لحلو  نهاية شهر آلار 
وفقا للتقرير ، تواصل مصر تصدرها المرتبة اأَلولى على العالم العربي لأعداد مستخدمي      

اإلنترنت، ثم تليها المملمة العربية السعودية إلى المرتبة الثانية على حساب المملمة المغربية 
ابل التي تراجعت إلى المركز الثالث عربيا، كذل  تقدمت الجمهورية الجزائرية للمركز الرالع، مق

، محتال المركز الخامس، وتراجعت 2016تراجع العراق مرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي 
سوريا على هذه القائمة ، لتمون في المركز العاشر، يليها مباشرة على التوالي كل من لبنان 

وسيلة اعات مستخدمي االنترنت وانتشاره حظ في هذا السياق أن نمو قطويالوسلطنة عمان، 
هي بين األعلى على مستول العالم  ،في المنطقة العربية واإلقليم ،لتلقي األ بار والتواصل 

 . (2)في فترة معينة %3000وبنسبة أكثر من 

، نترنت إلى عدد السكان لمل دولة وبحساب نسبة أعداد مستخدمي اإل، ومن جهة أ رل      
وتليها كال من ، من عدد السكان%94من  دولة قطر المرتبة األولى بنسبة تصل أكثرتتبوأ 

، و لالمقابل تشهد الدو  العربية %90والمملمة البحرينية  %90اإلمارات العربية المتحدة ب 
الواقعة في القارة األفريقية، أدنى نسبة ألعداد مستخدمي اإلنترنت إلى إجمالي عدد السكان لمل 

%،  7 3.بينما تسجل جزر القمر النسبة، %8.5دولة، وتسجل الصوما  النسبة األدنى ب
  :(3)ويمكن ان نوضح لل  من  ال  الجدو  االتي،  %7.16وموريتانيا

 
–، و إحصاءات مستخدمي اإلنترنت في البلدان العربية Intrernet World Statsينار: موقع  – (1)

2017: https://weedoo.tech 
 . نفسها السالقة المصادر ينار: – (2)
 المصادر السالقة نفسها. ينار:  – (3)

 نترنت في اإل ركين تنسبة المش الدولة ت
   34 .000.800 جمهورية مصر 1
 813.20  .695 السعودية 2
 154.207.20 المغرب 3
 105.15  .000 الجزائر  4

 14.  000  .000 العراق  5
 886.10  .813 السودان 6
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 .60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني: حالة اإلنترنت ونظام الرقابة  في العراق  
للوضع السياسّي واالقتصادي والعسكري  ناراً  ، اّصة حالة له  نترنت في العراقإلا      
 .(1)  الذي مر له البلد نتيجة للاروف المعقدة التي مر بها قلبت الم
من  هقفز عدد مستخدمي   في استخدام الشبكة في العراق  فعلى سبيل المثا  اً فنالحظ تباين       

مليون عراقي في  24لإلنترنت من أصل ألت مستخدم 45إلى  ،(2)2001في عام  500,21
 .(4) 2004ألت  مستخدم في عام 120لى حوالي  إثم  ،(3) 2002عام 

 
ال يس بوك : د.فتحي حسين عامر ، دون، ينار: وسائل االتصا  الحديثة من الجريدة الي  - (1)

 . 191:ص 2011
 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  – (2)
 . 247ينار: الصحافة اإللمترونية : ص  - (3)
 . 191ال يس بوك :ص  يل االتصا  الحديثة من الجريدة الينار: وسائ - (4)

    515.8  .420 دولة االمارات  7

 000.800.5 تونس  8
 700.5. 000 المملمة األدنية  9

 250.502.5 سوريا 10
 007.454.4 لبنان  11
 260.310.3 سلطنة عمان  12
 110.202.3 المويت 13
 869.007.3 فلسطين 14
 000.800.2 ليبيا  15
 2  000.200.2 دولة قطر 16
 752.276.1 المملمة البحرينية  17
 228.677 اليمن  18
 .132714 موريتانيا  19
 000.660 الصوما  20
 000.150 جيبوتي  21
 000.60 جزر القمر 22



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
52 

قبل عام  والسيما ،كانت صارمة على اإلنترنت فقد وبالنسبة لناام الرقالة في العراق      
نترنت بل عن تري  مقاهي اإل ،المناز   في  لهلم يكن استخدام اإلنترنت مسموحاً  إل ،2003
أو مراكز مّحددة تحتوي على برامج تقوم لمنع المواقع غير المرغوبة ) مثل  كانت حكومية

وفي  ،كانت  تحجب جميع مواقع البريد اإللمتروني، و (1) المواقع اإلسالمية واإللاحّية والسياسية(
تقوم السلطات  إل ،حالة الرغبة في الحصو  على بريد المتروني يكون هناك اشتراك منفصل 

 في العراق 2003عام وبعد  ،عليها  هتالعإلمترونية الواردة للمستخدم قبل لقراءة الرسائل األ
 .(2) أصبح استخدامه بال قيود و غابت هذه الرقالة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 191ص : بوك  ال يس الي الجريدة من الحديثة االتصا  وسائلينار:  – (1)
 . 247ينار: الصحافة اإللمترونية : ص  - (2)
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 املبحث الثاني 
 أهمية وخصائص اإلنرتنت ف تقدم احلضارة   

 املطلب األول : أهمية اإلنرتنت 
  تح ، ثم أصب(1)الجانب العسكري  في حصورةكانت شبكة اإلنترنت في بداية استخدامها م     

ة القطاعات لات الطبيعة األكاديمية لغرض البحث والتطوير، م تخدم لصفة رئيس1990لعد عام 
ولل  النخفاض تملفة االتصا  مما أدل إلى ، وقد انتشر استخدامها لشكل كبير بين األفراد 

 MCI)ارتباط العديد من شركات البريد اإللمتروني الدولي لإلنترنت ومن بينها أم سي آي )
 . (2) (At&T(، و )SPRINTوسبرنت ) 

على نقل وتباد  البريد 1990تركزت  دمته قبل عام  إلأهمية اإلنترنت محدودة ،  توكان     
اإللمتروني، والملفات، والبيانات، والبحث، وجمع المعلومات المتداولة التي تاهر لشكل بيانات 
حرفية أو رقمية لحيث يتم التنقل واال تيار بين مختلت المعلومات من  ال  كتالة أوامر سواء 

تضاعفت شبكة  1992للبحث أو للتخزين أو النقل الملفات ، و ال  السنوات التالية لعام 
 .(3) فيها القطال التجاري  لمامليون مشترك  40اإلنترنت حتى أصبحت تخدم اكثر من 

بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في القطال التجاري عن تري  المواقع التجارة اإللمترونية حوالي    
 .(4) 2018في عام  45%

 من أهمية شبكة اإلنترنت: ا  من النقاط التي نوضح فيها بعض ويمكن أن نجمل بعضا  
هي  دمة  اإلنترنت،شبكة في  أكثر الخدمات استخداماً  سرعة نقل وتمرير المعلومات : أوال :

لم، وتتميز هذه الخدمة لخاصيتين البريد اإللمتروني حيث يمكن مراسلة أي شخص في العا
ساسيتين: السرعة وانعدام التملفة ألن قيمة االشتراك في اإلنترنت مدفوعة، وربما هناك  اصية أ

ثالثة وهي ضمان وصو  الرسالة حيث أن الرسالة ترجع لمرسلها إلا كان العنوان  ات ًا، لذا 

 
 .23ينار: اإلنترنت العالم على شاشة الممبيوتر:ص  - (1)
 . 42-41ينار: اإلنترنت استثمار المستقبل:ص  - (2)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  - (3)
 المصدر الساب . إيالف.آ ر احصائيات العالم الرقمي : مهند حبيب السماوي ، موقع ينار:  - (4)
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 تستفيد منه الشركات والم سسات في مراسالتهم للذين يستخدمونها مثاًل لالتصا  لعوائلهم حو 
 م ـــــ لمراسلة الجامعات في الخارج واالنضمام إلى القوائ  العالم وأصدقائهم وأبنائهم المبتعثين، وأيضاً 

 .(1)البريدية للحصو  على المعلومات والمنتجات واأل بار وغيرها
جميعها تتيح شبكة  ي المجاالتفف :وخزنها المعلوماتبنكا  في جمع  نترنتشبكة اإل تعدثانيا :  

مما يسمح للشخص لالد و  إليها عند  ،ألنها مخزونة غالبية المواضيع تقريباً  غطيةاإلنترنت ت 
تحتوي على القرآن المريم التي مواقع الإلى شخص الد و  يروم  الحاجة فعلى سبيل المثا 

جمع المعلومات والبحث عن الشيء المطلوب وف  أساليب أو للأكمله واألحاديث النبوية الشريفة 
 .   (2)مختلفة لحث

و ، والطب ،علم اللغة: مثلنترنت التعليم لمختلف مجاالت العلوم :توفر شبكة اإل :ثالثا   
مشتركيها لالدعم ، و لحاث والمعلومات وتطورهاسس لتباد  األأفقد انشأت ، االجتمال ...الخ

فتقدم معلومة لات قيمة عالية للعديد مجاالت التدريس  في لالبرامج الجديدة المتخصصةمدادهم إو 
وتتيح شبكة اإلنترنت إمكانية الدراسة عن لعد في لعض المليات والمعاهد  من القطاعات

والمراكز في مختلت العلوم مما يختصر الزمان والمكان مع توفير قدر كبير من المواد 
 .(3)للمتعلم

رسا  والستقبا  البريد إل ،تستعين له مختلت الشركات إل تنوع مجاالت استخدامه: :رابعا  
في العديد من الشركات الشبكة  تستخدم و  ،لفاعلية مع العمالء والزبائن المنتارين ،لمترونياإل

 .(4)للتطوير ودعم مشتركيها وامدادهم لالبرامج الجديدة المتطورة ،الفنية والتقنية المتخصصة
لدوريات الشبكة أن تمون فضاء رحبًا لنشر ا تتيحتستخدم الشبكة قناة  إعالنية: خامسا :

عما  صحاب األأفقد جذبت العديد من  ،على ا تالف انواعهاوالنشرات والمجالت التجارية 
جديد في عالم التجارة لما هو  ها ماهو للتعريفيوفر البعض منو  على إعالناتها، تالللإل

 .(5)والصناعة
 

فتيات المجتمع   ، و إيجابيات وسلبيات االنترنت وأثرها على26ينار: اإلنترنت وتطبيقاتها الدعوية:ص  - (1)
: دانة وليد المري وعفراء السليطي ، لإشراف:د.هالة محمد فتـحي ، مس ولة مركز علي بن سعود في قطر

 . 13:ص 2010-2009اإليمان الثانوية المستقلة للبنات ، للبحث و التطوير العلمي  لمدرسة 
 .14ينار: إيجابيات وسلبيات االنترنت وأثرها على فتيات المجتمع في قطر:ص – (2)
  . 22-21-20اإلنترنت العالم على شاشة الممبيوتر:ص  ينار: - (3)
 . 42ينار: اإلنترنت استثمار المستقبل  :ص  - (4)
اإلعالنات في ظل تمنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدل الم سسات االقتصادية  ينار: فعالية  - (5)

 . 355:ص 7،  عدد 2010-2009جامعة الوادي مجلة الباحث ،–الجزائرية:  ويلد عفاف  
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 دمة البرامج والمقاالت والبحوث والتقارير المجانية التي توفر  المجانية:فير التقارير تو  :دسا  سا
 .(1)  من لوي اال تصاصات المختلفة، و أفراد أو تجارية أتوفر مختلت الجهات سواء أكاديمية 

 مصادر ترفيههلالنسبة للمبار والصغار لتنول يعد اإلنترنت من الوسائل الترفيهية: :سابعا  
  .(2)تقارير وااللعاب والمسالقات وغيرها  لإلتالل على ماهو مفيد كتعليمالك

،و الفنادقو  ،طيرانللمثل االستعالم والحجز  :لعديد من الخدماتل توفر فوائد متنوعة: ثامنا  
  ،الدوراتة،و العلمي  الندوات،و المباريات،و المسارحو  ،المطاعم،و السياراتة والحجز للنقل في السياح 

 .(3)غيرهاالتدريبيه و 
ميزته في  فض  ال من   حيث يتيح اإلنترنت  تجاريا : يوفر اإلنترنت إمكانية استخدامه:تاسعا  

تيح للمستهل  ي و ، وفر المعلومات عن األسواق واألسعاري فقد تجاريًا  ،إمكانية استخدامهالتماليف
لى زيادة الحركات إلل  دل أ و ، الشاملةالمركزية  سواقرتبط لم ات األا إل،  تيارالحرية في اال

شرات التجارية بين العديد من االقطار حيث يتم شراء السلع والخدمات عن تري  اال تيار بين ع
رؤية صور المنتج والشراء المباشر عن تري   ةمكاني إالف من تل  المنتجات مع آلا

 .(4)عالناتاإل
 على اإلتالل من اإلنترنت يمكنهم حيث :والطالب اإلنترنت مصدرا  مهما  للباحثين عاشرا :يعد

 والنشرات  المواقع من تخصصه في الباحث تهم التي والمعلومات األلحاث في المستجدات
 المكتبات تري  عن واأللحاث المتب من المراجع عن البحث ساعد فيي  وأيضا والدوريات،
 فيصل المل  ومركز المونجرس المكاتب المتخصصه للباحثين والطالب كمكتبة مثل اإللمترونية

 إد ا  على تحرص المكتبات أن نرل  ولذا والمكتبة االلمترونية الشاملة، والبحوث، للدراسات
 .(5)  وغيرها الناحية هذه في منها لالستفادة اإلنترنت  دمة
 فقد تبة بالنسبة لبعض الباحثين لسرعة الحصول على المعلومة ،أهم من المك فاإلنترنت يعد   

 
 . 43ينار: اإلنترنت استثمار المستقبل  :ص  - (1)
–، دار الفاروق 2اس عاد ، طينار:  اإلنترنت :كريستيان كرومليش، ترجمة: د. الد العامري، وإين - (2)

 . 56-55:ص 2000مصر،  -القاهرة 
 . 43ينار: االنترنت استثمار المستقبل  :ص  - (3)
-7، 6ينار: حكم التجارة اإللمترونية في الشريعة اإلسالمية: د. جما  عبود محمد الذيب، دون:ص  - (4)

9-10. 
 . 26ينار: اإلنترنت وتطبيقاتها الدعوية:ص  - (5)
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 ي ــــفالذي أجري  حسب االستبيان %64،ولإلناث %74شكلت نسبة أهمية اإلنترنت  للذكور

  .(1)إحدى الكليات العراقية 

 اإلنترنت َعد   يمكن :المستخدم مع متنقلة شخصية معلومات حقيبة حادي عشر: يعد اإلنترنت
 يتضمن موقع بناء على قادر شخص كل ألن المستخدم، مع متنقلة شخصية معلومات حقيبة

م فيه استخدام لشبكة لالعا ع استعادة المعلومة في أي مكان منثم يستطي  المعلومات ومن
 .(2)اإلنترنت

عنها في  البحث أو  الوظائت يتم عن تري  اإلنترنت عرض :وظائف عن ثاني عشر:البحث
 .(3)وم هالته اسم الموظت تالب الوظيفة بتسجيل  يقوم ، حيثالمواقع المتخصصة

 والبدل الشوائب من الصافية الدعوية المواقع انتشرت العديد من :هللا إلى ثالث عشر:الدعوة
سالم لالمنهج لى اإلإوالدعوة  إلى ق واإليمان بوحدانيته اتدعو  مواقع هناك وأصبحت والخرافات،

 .(4)  الوسطي
من أبواب اإلنترنت، حيث يمكن التسوق عن تري   اً كبير  اً هذا لال  يعد التسوق: :عشر رابع

الشبكة العالمية )بواسطة لطاقة االئتمان( بدءًا من شراء الماللس واألثاث واألجهزة المهربائية 
 .(5)..الخ ومرورًا لالمتب

عبر شبكة لأنواعها  هم بار أ على احوا  العالم و يمكن اإلتالل  خبار:األاإلعالم و  :عشر خامس
 .(6) بارالتي تقوم بنشر األالمتخصصة  مواقع وكاالت األنباءاإلنترنت، ولل  من  ال  

يتميز اإلنترنت  لإدارة  عشر:يعد اإلنترنت من الوسائل المهمة في الحوار والمحادثات:  سادس
الحوار لتباد   يمكن استغال  ،لمل من يريد االشتراك في الحوار مفتوحالمغلق و الالحوار بنوعيه 

 
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (1)
ينار: ورقة لعنوان تمنولوجيا االتصا  وتأثيراتها على الجمهور العربي ) لالتركيز على ف ة الشباب( :  - (2)

 . 17د. مجذوب لخيت محمد توم ، دون :ص 
 . 28ينار: اإلنترنت وتطبيقاتها الدعوية:ص  - (3)
واألساليب المعاصرة للدعوة اإلسالمية : د. صالح الرقب ، لحث مقدم لم تمر كلية  ينار: الوسائل  - (4)

أصو  الدين ، م تمر الدعوة اإلسالمية ومتغيرات العصر،  الجامعة اإلسالمية،  كلية أصو  الدين،  
 . 7م:ص 2005  -هـ1426

 . 27ينار: اإلنترنت وتطبيقاتها الدعوية:ص  - (5)
 . 27سه:ص نف الساب  ينار: المصدر - (6)
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الحصو  على  أجل ، من براء األس لة على مجموعة ترح وأيضاً ، مع أشخاص آ رين األفمار
المحادثة الصوتية  و إلجراء المكاتبة المباشرة، كذل  يتيح اإلنترنت مساعدة في المجا  المطروح

والمصورة بين األشخاص في مواضيع مختلفة، إال أن الموضول السائد في أنامة المحادثة هو 
 .(1)  وغيرها كحلقة دراسية في مجا  التعليمف والتواصل مع األقارب و التعار 

 املطلب الثاني: خصائص شبكة اإلنرتنت 
 كغيرها اتصا  فعالة ليست وسيلة جعلتها الخصائص من شبكة اإلنترنت لمجموعة تتميز    

 لميزة تتميز ثم هيواحد،  وقت في وسيلة من أكثر تجمع االتصا  األ رل ، فهي من وسائل
 كل عن تتميز و  تتفوق  جعلتها سمات لها شبكة اإلنترنت فإن ، ولهذا(2)من غيرها أكثر التفاعلية
 .األ رل  الوسائل
 :يأتي فيما اإلنترنت خصائص نوجز أن ويمكن

 يد في المعطيات تمركز جهة، اأَلمر الذي يحو  دون  ألي ملماً  ليست مفتوحة شبكة هي -1
  .(3)أ رل  جهة من كانمن  أي قبل من الشبكة على السيطرة يجنب و  جهة، من واحدة م سسة

 األرضية، المرة في نقطة ألعد إلى الوصو  على قدرة اإلنترنت : لشبكةالمونية و العولمة -2
 أصبحت حيث (4)المعلومة عولمة أمام المجا  تفسح الجغرافية، و  المنات  مختلت بذل  لتغطي

 .(5)  المكان و  الزمان تتخطى حواجز عالمية بي ة االتصا  بي ة
 .(6)  (temps réel حدوثها زمن في أي) الحين في المعلومة وصو  ضمان -3

 
 . 15ينار : إيجابيات وسلبيات اإلنترنت وأثرها على فتيات المجتمع في قطر : ص  - (1)
راوية هال  احمد شتا، مركزاإلسكندرية    حاجات المراهقين الثقافية و اإلعالمية، اإلسكندرية:ينار:  – (2)

على وسائل اإلعالم  .نقال عن اثر استخدام االنترنات لدل الشباب الجامعي 69م: ص  2006للمتاب ، 
التقليدية )دراسة تطبيقية على عينة من تلبة العلوم السياسية واإلعالم لجامعة الجزائر( :قيدوم فلة، لإشراف 
بو نوفة عبد الوهاب، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم االعالم واالتصا ، تخصص :اتصا  

ية العلوم السياسية واإلعالم ، قسم علوم اإلعالم  استراتيجي،  جامعة الجزائر بن يوست بن  ده ، كل
 . 99:  ص 2008  -2009واالتصا ، 

ينار: االنترنت )دراسة اتصالية ومصطلحية(: د.محمودإبراقن، معهد علوم اإلعالم واالتصا  لجامعة  – (3)
 .2نهج مختار دودو، بن عكنون ، الجزائر، دون:ص   -الجزائر

 . 99االنترنات لدل الشباب الجامعي على وسائل اإلعالم التقليدية:ص ينار: اثر استخدام  – (4)
  -االتصا  و نارياته المعاصرة: حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، الدار المصرية اللبنانية ينار:  – (5)

 . 108-107م: ص  2001القاهرة،  
 .2ينار: االنترنت )دراسة اتصالية ومصطلحية(:ص  – (6)
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 اآل ر، البعض و لعضهم بين المعلومات تباد  من فيها المشتركين اإلنترنت شبكة تمكن -4
 ؛ألن تدف  المعلومات اليتم من المرسل vidéotex (1)فيديوتمس تجربة في سائد هو  ما نحو على

 .(2)  في اتجاه المتلقي فحسب بل يتم كذل  من المتلقي إلى المرسل
 الصوتية المعطيات بنقل، لالمهاتفة الخاصة البرمجيات لعض لفضل اإلنترنت شبكة تسمح -5

 .(3)المتحركة والصور
 لاالتصا  القائمين على يطل  األدوار، و المتلقي و  لاالتصا  القائم يتباد  حيث :التفاعلية-6

  .(4)تبادلية و  االتجاه ثنائية المتلقي مع االتصا  ممارسة وتمون  مصادر، من مشاركين بدال لفظ
يسمح للفرد الواحد لاالتصا   شخصياً  اإلنترنت امكانية أن يتصل الشخص، اتصاالً يوفر -7

مباشرة لختلت األفراد ، في شتى أنحاء العالم، من هذا المناور، و يمكن لنا أن نضع اإلنترنت 
 .(5)في مقابل وسائل االتصا  الجماهير التقليدية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تمس: وهو أو  ناام إعالمي تفاعلي،  قامة بتسميته هي ة مختبرات البريد البريطانية  تجربة فيديو  – (1)
 . 69.ينار: النشر اإللمتروني واإل راج الصحفي: محيي الدين تيتاوي ، دون: ص 1969

 .2ينار: االنترنت )دراسة اتصالية ومصطلحية(:ص  – (2)
 . 99لى وسائل اإلعالم التقليدية:ص ت لدل الشباب الجامعي عنترنينار: اثر استخدام اال – (3)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  – (4)
 .2ينار: االنترنت )دراسة اتصالية ومصطلحية(:ص  – (5)
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 املبحث الثالث 
 اإلنرتنت   شبكة   على   اإلناث   و   الذكور   إقبال   سباب أ   

 نرتنت إل و اإلناث على شبكة ا   قبال الذكور األسباب اإلجيابية إل ول: املطلب األ 
على مختلت تأثير كبير على الذكور واإلناث  أصبح اإلنترنت في عصرنا الحاضر له    

 ،هذا الجهاز مفباتوا يمضون ساعات تويلة أما ورفيقاً ، اتخذوا من الممبيوتر صديقاً  إلأعمارهم 
كانت أنترنت يحتوي مواقع مختلفة سواء فاإل ،حتياجاتهم االذي ي من لهم كل ما يتناسب مع 

فتح أمام الشباب لالًا واسعًا للتعرف على أشخاص ي  ثم هو ،  يةملعمواقع تثقي ية أو ترفيهية أو 
من واإلناث  رمن األسباب اإليجابية في إقبا  الذكو  ن نوجز لعضاً أ ويمكن من بلدان مختلفة

 :(1)   على اإلنترنت منهامجتمعاتنا 
 . (2)حيث يدفعهم هذا الحب إلى البحث عن محتويات هذه المواقع: حب االتالل -1
 في العالم ومشاهدة أ بارهم .  ناسحوا  الأالتعرف على  -2
 .الحسنة واأل الق النافع العلم نشر -3
 االعالن عن محاضرات العلماء ومتالعتها .  -4
 . (3)لمستخدميه المسلمين هِ الدعوة إلى اإلسالم وبيان محاسن  -5

  . ذ لأسباب التقدم والرقيمعرفة العلوم المونية واأل -6

 .كتعليم التدبير المنزلي والطبخ وغيره اكتساب العديد من المعلومات المهمة -7

 .(4)من قبل علماء المسلمين  ودحضها اإلسالم حو  تثار التي الشبهات على الرد  -8

 . لدعاتها والتصدي البدل محاربة  -9

 
  : واوقاتهم كمبيوتر إنترنت بين السلبيات وااليجابيات اإلنترنت يغزو أفمار الشباب وعاداتهملحث ينار :  - (1)

 . 1:ص م  2014األلوكة شبكة مقالة على فتحي يكن ، 
 : 2009ينار : االنترنت ومخاتره على الشباب ،  - (2)

Articles.islamweb.net/media/index.php 
 . 15ينار : إيجابيات وسلبيات االنترنت وأثرها على فتيات المجتمع في قطر : ص  - (3)
مقالة  ، و اإلنترنت بين الخير والشر :عبد العزيز بن محمد  الطريف، 15ينار : المصدر نفسه:ص  - (4)

 http://www.saaid.net/rasael/207.htm ، دون:موقع صيد الفوائد على 
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 العلمية األلحاث في منه االستفادة -10

 .االطالع على الثقافات والحضارات المختلفة واالستفادة من تجاربها الناجحة -11

 نرتنت إل السلبية ف اإلقبال على شبكة ا   اآلثار : ثاني املطلب ال
 آثار تنوعت وقد ،لعض التقنيات مثله مثليخلو من سلبيات  نترنت إيجابيات فإنه المثلما لأل   

 واجتماعية ونفسية وأ القية عقدية آثار إلى العربي الشباب على السلبية اإلنترنت شبكة
 : تياأل النحو  على لل  وبيان وإجرامية وصحية واقتصادية

ثار سلبية على العقيدة وتشويها من  ال  التأثر لالعقائد له آ الترويج للعقائد غير اإلسالمية:-1
المخالفة لديننا اإلسالم، كنقل لعض من ثقافات المجتمعات الغربية التي تناقض الثقافة 

 .(1) اإلسالمية

فإن انتشار  الفاحشة أو بث الكراهية:الترويج لألخالق السيئة والسلوك المذموم واألفعال  -2
ترويج اليثير الغرائز الفطرية و  سلوك السيئ أو ماالمواقع تبث ما ينافي األ الق الحميدة من 

 . (2)   للفاحشة كالمواقع اإللاحية وكذل  التأثير العام على التنش ة األسرية

حسب  %32ولإلناث  ، %20نترنت يشكل نسبة بث الكراهية حسب رأي الذكور ألاف   

 .(3)السابقاالستبيان 

استخدام األشخاص لإلنترنت  يقلل  تقليل الروابط االجتماعية و األسرية بالواقع الحقيقي : -3
في الواقع االفتراضي  من فرص التفاعل االجتماعي الحقيقي حيث يبقى الشخص منطوياً 

فيضعت دور األسرة في التوجيه، لالنشغا  لمتالعة التقنيات، فينتج عن لل  التفم  األسري و 
 .(4)ضعت تحمل المس ولية نتيجة االنشغا  لالشبكة

 و فينتج عن لل  عدم الرغبة في القراءة وتدني المستول المعرفي  :العزلة وضياع الوقت -4
 

قسم تقنيات  -ينار:االستخدامات السلبية للتقنيات الحديثة:د.زياد الحاليبه، جامعة الدمام، كلية التربية  - (1)
 . 9ليم، دون:ص التع

ينار: اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت من وجهة نار تلبة الجامعة اإلسالمية لغزة ودور التربية   - (2)
 . 18-22اإلسالمية في عالجها: ص 

 . 43:ص اجرته الباحثةالساب  الذي ستبيان  الا – (3)
 . 13ينار:االستخدامات السلبية للتقنيات الحديثة: ص  – (4)
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 .(1)تويلة  ساعات لى شبكة الحاسب للد و  إ نتيجة للعمل  أمام الصالة إهما 
قد ء استخدام أي شيئ وإن كان نافعا إن سو  تأثيره السلبي على الصحة والحالة النفسية: -5

وحدوث آالم ،فالبقاء لساعات تويلة أمام الحاسوب قد يضعت البصر ،ي ثر سلبًا على االنسان
اعتال  و  في العضالت والمفاصل والعمود الفقري،  واإلصالة لالقل  ، وقلة النوم ، وكثرة السهر

الدورة الدموية من كثرة الجلوس مما قد ي دي إلى تخثر الدم في الساقين وحصو  الجلطات، 
لى شرود الذهن الموصو  نتيجة لقلة الحركة كذل  قد ي دي إارتفال نسبة اإلصالة لالسمنة ، و 

دمان اإللمتروني عند لعض مستخدمي يسمى لاإل عن ظهور ما ، فضالً (2)مع ضعت التركيز
 أشخاص يوجد ومثلما ، اإلنترنت شبكة في اإللحار إلى الملحة لالحاجة الشعوروهو ترنت اإلن 

 في اإللحار شخاص مدمنون على شبكة اإلنترنت فيصحبكذل  يوجد أ ، التلفاز على مدمنون 
 .(3)، مما يتسبب لالمشاكل الصحية النفسية االنفة الذكرأوقات تويلة استهالك اإلنترنت شبكة

لدى تشكل نسبة اإلصالة لالصدال لألدمان على شبكة اإلنترنت منوعة ،  اآلثار الصحية     

، واصابة  %8، واإلناث  %12نسبة الفقرات فعند الذكور  ، أما %80ناث ، واإل%40الذكور 

لدى الذكور ،  %28بضعف البصر  ب، أما اإلصا %12اث الذكور ، واإلن  لدى %8المفاصل ب 

، حسب االستبيان %4، واإلناث  %10، أما األصاب في بعض آالم العضالت  %20ث ناواإل

 .(4)الذي سبق
رقالة فممارسة الشراء اإللمتروني دون التأثير السلبي على الحالة االقتصادية والمالية للفرد: -6

ثار سلبية ،  وقد يلجأ البعض إلى  الخاصة لأحد الوالدين له آتمانية من  ال  استخدام البطاقات االئ
 ى تل   ـــــــــــــــ تزوير البيانات التي ترتبط بها المثير من الشركات والبنوك لاإلنترنت مما يسهل الد و  عل

 
 15إيجابيات وسلبيات االنترنت وأثرها على فتيات المجتمع في قطر :ص  ينار: – (1)
ينار: اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت من وجهة نار تلبة الجامعة اإلسالمية لغزة ودور التربية   - (2)

 . 31-27اإلسالمية في عالجها: ص 
مهور العربي ) لالتركيز على ف ة الشباب( :  ورقة لعنوان تمنولوجيا االتصا  وتأثيراتها على الجينار:  – (3)

 . 19د. مجذوب لخيت محمد توم ، دون :ص 
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (4)



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
62 

االشتراك المستمر في الشبكة من و ، (1)األنامة من قبل مخترقين أل تراق األنامة وتزوير المعلومات
  مدة لإن الجلوس كذل  ف ، قبل البعض ومن ثم دفع قسط االشتراك لالرغم من ضعت الحالة المادية بهم
 تويلة لقصد الهو يمنع األشخاص من العمل أو اإلستثمار التجاري أو غيرها. 

حقوق شبكة اإلنترنت ممارسة وانتهاك  تز ر بها  المشاكل التي من انتهاك حقوق الملكية الفكرية : -7
الملمية الفمرية كسرقة البحوث والرسائل و األتاريح و نسبها إلى غير أصحابها أو كطباعة المتب  

 الفمرية والتاريخية. و حقائ  العلمية ال ار والرؤل لغير قائليها أو تشويهلغير إلن صاحبها أو نسب االفم
  االساءة والضرر نتيجة لعمليات إلى كالهما  نالجنسا يتعرض قد انتشار الجريمة اإللكترونية : -8

أو قد   إيميالتهم تراق وتسلل إلى مواقعهم و واإلبتزاز، والتشهير من  ال  إ والتهديد  والنصب االحتيا 
والتسلل لاستخدام برامج  اصة    تراق الحواسيب إلى الضرر نتيجة إلى اإلتتعرض المعلومات المهمة و 

أو تصنيع فايروسات تخريبية، وقد يصل اأَلمر إلى جرائم القتل والخطت واالعتداء الجنسي نتيجة  
للحصو  على المعلومات الشخصية التالعة إلى ضحية، أو غرف الدجل والشعولة إلبتزاز الناس  

 .(2)والضح  عليهم وسرقة اموالهم

،  %60بة الجانب اإليجابي لإلنترنت من نار مستخدميه الذكور وعلى لل  فقد تشكل نس    
،  %44، أما من قبل اإلناث فتشكل نسبة الجانب اإليجابي لإلنترنت   %40والجانب السلبي
 . (3)حسب االستبيان الساب   %56والجانب السلبي 

 

 
  ورقة لعنوان تمنولوجيا االتصا  وتأثيراتها على الجمهور العربي ) لالتركيز على ف ة الشباب( : ينار:  – (1)

 . 31-26-25ص 
اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت من وجهة نار تلبة الجامعة اإلسالمية لغزة ودور التربية  ينار:  – (2)

 . 13، واالستخدامات السلبية للتقنيات الحديثة:ص 31-30-26اإلسالمية في عالجها:ص 
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان - (3)



 

 

 الفصل الثالث 

 : وا،ه ثالثع ةباحث ،  اإلنرتنت وو ائ ه وأنواه الرعر ارب شبكع  

                التعريررف بالرعررر ارررب اإلنرتنررت والفررر  ب،ررره وبررل الرعررر : املبحررث األول     

 التق ،دي.

 و ائل الرعر ر شبكع اإلنرتنت.: املبحث الثاني

 ر شبكع اإلنرتنت. املرعور  أنواع املع وةات: املبحث الثالث
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 : املبحث األول 
 التعريف بالنشر عرب اإلنرتنت والفرق بينه وبني النشر التقليدي 

والثاني من حيث  غة ،لن نعرف النشر بثالثة تعاريف األو ؛ من حيث اليمكن أ      
 االصطالح العام  الدارج، والثالث من حيث االصطالح الحديث عبر شبكة اإلنترنت. 

 ول: التعريف بالنشر لغة واصطالحا  املطلب األ 
ر: لمعنى اإللاعة أو  ،ينِشر، نَشر ،و الضم  ،و المسر ،لالفتح  :في اللغة النشر      وينش 

 .(1)أي جعل الخبر أو الشيء معروفا بين الناس،اإلشاعة أو اإلعالن
ومعنى  ،أمامه هونشر  (2) )رضي ق عنه(الريح الطيبة وفي الحديث  رج معاويةوورد لمعنى    

 .(3)    المس  منهريح تفوح لل  
  ،(5)؛ يهيج أعاله وأسفله، وانتشر الجرب، وانتشر المأل(4)وانتشار الورق وقيل إبراق الشجر   

 
 رحمه ق :ت ) ق جار الزمخشري  أحمد، بن عمرو بن محمود  القاسم أبو: ينار: أساس البالغة – (1)

  1998 - هـ 1419 لبنان، - بيروت  -العلمية المتب  دار ،1ط السود، عيون  لاسل محمد : تحقي  ،(هـ538
  القادر  عبد  بن لكر أبي بن  محمد  ق عبد  أبو الدين زين و مختار الصحاح: ،270/ 2: (نشر)مادة، م

 النمولجية، الدار ، العصرية ،المكتبة5ط محمد، الشيخ يوست: تحقي  ،(هـ666 رحمه ق:ت ) الرازي  الحنفي
تمملة المعاجم  و ، 206/ 5:مادة)نشر( :لسان العرب  ، و310\1: م1999 - هـ 1420 صيدا، - بيروت 
  ، 1ط الخياط، جما : عليه وعل  العربية إلى نقله ،(هـ 1300 رحمه ق:ت ) د وِزي  آن بيتر رينهارت  العربية

  : المعجم الوسيط ، و221/ 10:  م 2000 - 1979 من  العراقية، الجمهورية -واإلعالم الثقافة وزارة
 . 318/  1 ، و الجزء921/ 2: مادة)نشر(

معاوية:أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي س يان األموي القرشي ، من أصحاب الرسو  محمد صِل ق   – (2)
المنى واألسماء: مسلم بن الحجاج  .ينار:هجرية رجب سنة ستينعليه وسلم ، وأحد كتاب الوحي، مات في 

،عمادة  1هـ(، تحقي : عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، ط 261 رحمه قأبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:
 . 511/ 1 م:1984-هـ1404المملمة العربية السعودية،  -المدينة المنورة  -البحث العلمي لالجامعة اإلسالمية

: ت ) البصري  الفراهيدي تميم  بن عمرو بن أحمد  بن  الخليل الرحمن عبد  أبو :ينار: كتاب العين– (3)
،  251/ 6: مادة )نشر( دون، الهال ، ومكتبة دار السامرائي، إبراهيم د  المخزومي، مهدي د : تحقي  ،(هـ170

هـ(،  302 رحمه ق)ت:والدالئل في غريب الحديث: قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي، أبو محمد 
  ، 1065/ 3 م: 2001 -هـ  1422، مكتبة العبيكان، الرياض، 1تحقي : د. محمد بن عبد ق القناص، ط

 . 206/ 5لسان العرب :و 
: ِإلا  رج ورق ه(. شمس العلوم ودواء كالم العرب من الملوم:  - (4)  . 7139/ 11إبراق الشجر: )أورق الشجر 
 . 208-206/ 5العرب :لسان  ينار: - (5)
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 (1) المجتمع... في إشاعها  إذ:الفاحشة ونشر

 ونشر العود لالمنشار، ،  الف تواه والخبر ألاعه، نشر الثوب نشرًا: أي لسطهورد أيضًا و      
 .(2)  ق كتب فيها شتئ وانتشرت بين الناساور األ ت، ونشررعإلا في الليل  المواشي نتشرتكما أ
ه بها ينشر عنه ما ألنَّ  يعالج بها المجنون أو المريض سميت بذل  ة)لالضم( رقيوالن شرة     

 .(3)أي يكشت ويزا ، صاله من داءأ
ۆ  چ  قال تعالى:،  يبعثهم لعثا: َنَشَرهملعث ق الخل   ،البعث)وورد إن النَّشر) لالفتحة( هو     

: ه و الَِّذي َيب َعث  الَخل َ ، َأي ، ف(4)چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۅ   َماِئه عّز وجل الباِعث  من َأس 
ِت يوَم الِقَياَمةِ  ِييهم لعد الَمو   ويطلق النشور كذلك على إحياء الموتى فيقال:أنشرهم هللا،أي (5)(ي ح 

، (7)چۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  حب   چ، وورد في الكتاب العزيز قوله تعالى:(6)أحياهم

 . (8)چہ  ہ  ہ  ھ     ھ  چ  قال تعالى:

توصيل الرسائل الفمرية التي يبدعها  االعملية التي يتم لمقتضاههو  :لنشر في االصطالحا   
 .(10)  في األعما  التقليدية كالمتب مرةو  ألالمصطلح هذا م واستخد، (9)القراء لىإالم لت 

 
  للطباعة  النفائس دار  ،2ط  قنيبي، صادق حامد  - قلعجي رواس محمد  :ينار: معجم لغة الفقهاء - (1)

  .480  \1: م  1988 - هـ  1408 ، والتوزيع والنشر
نائي األزدي، أبو الحسن الملقب بـ   ،252/ 6ينار: العين : - (2) د في اللغة : علي بن الحسن اله  الم َنجَّ

هـ(، تحقي : دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي، 309لعد  رحمه ق»كرال النمل« )ت:
 . 734/ 2جمهرة اللغة :و  ،339\1م:   1988،عالم المتب، القاهرة، 2ط

 . 209/ 5لسان العرب : ينار: - (3)
 . 56سورة البقرة، اآلية:  - (4)
، دار 1التعريفات الفقهية: محمد عميم اإلحسان المجددي  البركتي، ط، وينار: 169/ 5تاج العروس: - (5)

 .1/45م: 2003 -هـ 1424المتب العلمية ، 
 . 828/ 2ينار: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : - (6)
 . 259سورة البقرة ، اآلية :  - (7)
 .22سورة عبس،اآلية: - (8)
  بهجة  اإللمتروني وانعكاساته على المكتبات في الوتن العربي:ينار: بناء المجموعات في عصر النشر  - (9)

 . 29ص :2،العدد 18 المجلد  ، م1997 للمعلومات، العربية المجلة: بومعرافي مكي
 .2بين النشر التقليدي والوصو  الحر في ضوء االتصا  العلمي) وتحديات وقيود(: ص  - (01)
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يشير ما كنشر المعلومات لأشكا  مختلفة ية، أي نتاجاإلعملية النشر لال وهناك من يعرف  
 .(1)المصطلح إلى توزيع األعما  المطبوعة مثل المتب والصحت والمجالت

 نرتنت املطلب الثاني: التعريف بالنشر عرب اإل 
تساهم في نشر وتعميم  نترنت  من أهم التقنيات المعاصرة التيالنشر عبر اإليعد      

 .(2)ألي فرد في أي مكان وزمان ؛المعرفية وإيصالهاالمعلومات 
 نترنت :اإلشبكة التعريف  النشر عبر في اتجاهات  ةيمكن تمييز أربعو   
 النشر الورقي نترنت واإلشبكة  عبر على العالقة بين النشرهذا االتجاه األول:يركز  هتجااال

، حيث لأنه نشر المعلومات التقليدية الورقية عبر تقنيات جديدة النشر عبر اإلنترنت فيعرف 
شبكة عبر  في تباعة المعلومات وتوزيعها ونشرهاي تستخدم الحاسبات وبرامج النشر اإللمترون

 .(3)اإلنترنت
مثل: المتب واأللحاث ، الوسائط المطبوعة ميدالعملية التي يتم من  اللها تق انهأأو       

وهذه الصيغة تتميز لأنها ، نترنتيمكن استقبالها وقراءتها عبر شبكة اإلو  ، لأسلوب جديدالعلمية
والرسوم ونقاط التوصيل  لتسجيالت الصوتيةمثل:ا، صيغة مضغوتة ومدعومة بوسائط وأدوات

 .(4)نترنتالتي تربط القارئ لمعلومات فرعية أو لمواقع أ رل على شبكة اإل
التي تتضمنها عملية النشر عبر اإلنترنت ، فينار إليه  يركز على األنشطة الثاني:االتجاه 

على أنه استخدام الوسائل اإللمترونية، ال سيما الحاسب اآللي وشبكات االتصا  ، في إعداد 
 . (5)لمستفيدين وتجميع وتخزين وتحديث المعلومات وبثها ل

 
 . 1جامعة األزهر ، دون :ص –كلية اللغة العربية لالمنوفية  ينار: مفهوم النشر : رضا سعيد مقبل ،  – (1)
 . 31م:ص 2010ينار: مواقع الناشرين العرب على اإلنترنت : د.فهد ساعاتي، دون ،  - (2)
، و   25م:ص 2003ينار: األنترنت عالم متغير: أشرف صالح الدين، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  – (3)

،  1290اإللمتروني وانعكاساته على المكتبات في الوتن العربي: ص بناء المجموعات في عصر النشر 
:   16، المجلد 35م، العدد 2011االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات  : أسامة السيد محمود،  

 . 147ص 
 . 32-31، و مواقع الناشرين العرب على اإلنترنت :ص 25األنترنت عالم متغير : ص  ينار: - (4)
، دار 13تجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات : محمد فتحي عبد الهادي، العدد ينار: اال – (5)

 .247م: ص 2000الهندسة، 
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ويرل  ،في إيصا  الرسالة أو المحتول للمستفيدين على الوسائط المستخدمة االتجاه الثالث:يركز
وأساليب  ،عبر اإلنترنت يمتد ليشمل جميع الوسائط واألشكا  اإللمترونية البعض لأن النشر

 .(1)إعدادها وتوزيعها
وينار إلى النشر عبر اإلنترنت على  ا  على كل من األنشطة والوسائط معيركز االتجاه الرابع: 

في جميع عمليات إنتاج  ،أنه لل  النول من النشر الذي يستخدم التمنولوجيا الحديثة للمعلومات 
التأليف وتجهيز مخطوتة الم لت والتجهيز المادي واالستنساخ وكذل   وهي:،  الرسالة الفمرية

 .(2)توزيع الرسالة وتداولها في وسيط إلمتروني
اآللي أو تحميل  النول من النشر الذي يتم فيه توزيع المعلومات عبر شبكات الحاسب ذاوه  

، وهذا المعلومات على أحد األشكا  أو الوسائط التي تشغيلها من  ال  جهاز الحاسب اآللي
 .(3)اإللمتروني المتاح على شبكة اإلنترنت webesterقاموسالورد في التعريف 

 االتجاهات السابقة في تعريف النشر عبر شبكة اإلنترنت:ويمكن مناقشة 
يمكن االعتراض على التعريف األو  أنه تعريف غير جامع مانع  أوال : مناقشة االتجاه األول:

 لما يأتي:
 تقنيات عبر التقليدية الورقية المعلومات نشر لأنه اإلنترنت عبر النشر حيث )عرف     

والمتب المصورة، وبذل  فقد ا رج المثير من وسائل النشر  pdfوبهذا يد ل ملفات  (4)جديدة(
للمعلومات كالطباعة النصية المباشرة ، والحديث الصوتي ، او الفيديو المسجل، وهي تشغل 

 نسبة هائلة من معلومات الشبكة ، التي غفل عنها هذا التعريف.

 ويعترض على  التعريف الثاني أنه جامع غير مانع لما يأتي: :الثاني ثانيا : مناقشة االتجاه

لي من قبل الحواسيب لات البرامج شطة التي تستخدم اآللة في نشر اآلفهو ال يميز بين االن  -أ
 المتخصصة للنشر وبين النشر من قبل مستخدم لشري للوسائل اإللمترونية. 

 
 . 32ينار: مواقع الناشرين العرب على اإلنترنت :ص  - (1)
، و االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات  : أسامة السيد  المصدر الساب  الصفحة نفسهاينار:  -(2)

 .149-148ون :ص محمود، د 
  -ينار: النشر اإللمتروني: فردوس عمر عثمان عبد الرحمن، فهرس المكتبة الوتنية أثناء النشر  -(3)

 .34م:ص   2015السودان،
 . 1290بناءالمجموعات في عصر النشر اإللمتروني وانعكاساته على المكتبات في الوتن العربي:ص - (4)
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ا حيث ال يختص في فيد ل فيه معلومات الحاسب وشبكات االتصا  على ا تالفه -ب
تعريف النشر في اإلنترنت، فلذا فهذا التعريف جامع غير مانع ، فضاًل عن انه ال يميز وال 

 يفرق بين الحوار والنشر.
 :الثالث لما يأتي التعريف على ويعترض :الثالث ثالثا : مناقشة االتجاه

وال يختص  (1) االتصا (لأنه جامع غير مانع حيث يد ل فيه )جميع الوسائط وشبكات  -أ
 .لالتعريف لشكبة اإلنترنت فهو غير مانع

 كذل  ال يميز بين الحوار والنشر.   -ب
لأنه غير جامع وغير مــــــــــــــــــــانع و كذل   يعترض على هذا التعريف:الرابع رابعا : مناقشة االتجاه

 يتصت لالغموض:
 ، في حين إن (2)الفمرية( الرسالة إنتاج عمليات فهو غير جامع حيث  ص النشر في)جميع -أ

 من النصوص المنشورة قد ال تحتوي على الرسائل الفمرية، فقد تمون مجرد لغو ال فائدة  اً كثير 
 منه.

 تعبير يتصت لالغموض. (3)  كذل  فإنه استخدام عبارة)التمنولوجيا الحديثة للمعلومات( -ب

 وكذل  واالستنساخ المادي والتجهيز الم لت مخطوتة وتجهيز و ص النشر )لالتأليف  -ت
ضمن ، وهذا منافي للواقع كما نعلم فالنشر قد يت (4)إلمتروني( وسيط في وتداولها الرسالة توزيع

رج اللغو والمالم الذي ال تائل   التأليف وغيره ، وقد يتضمن نصوص  النشر لال رين كذل  أ
 .وغيره من المعلومات المنشورة التي تد ل في لاب الجريمة وغيرها منه
كل معلومة هو نشر عبر شبكة اإلنترنت  : ويمكن أن يعرف النشر عبر شبكة اإلنترنت بأنه   

برنامج ينوب عنه أو غيره سواء اآللة، منسوبة للناشر أو ل تفهمها لغة داللة أولات معنى أو 
كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية ، سواء كانت لات نشر واقعي أو مخزنة في الشبكة ، ال 

 تحتوي على تحاور بوجه مباشر أو غير مباشر بين ترفين.

 
 . 32االنترنت :ص مواقع الناشرين العرب على  - (1)
 . 149-148، و االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات : ص  انفسه  الصفحةالساب  المصدر  – (2)
، و االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات : 32مواقع الناشرين العرب على االنترنت :ص  – (3)

 . 149-148ص 
 . نفسها الصفحات الساب  المصادر  – (4)
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 شرح التعريف النشر عبر شبكة اإلنترنت :
 شبكة اإلنترنتالنشر عبر  -أ

الشبكات  هاوالمعني لالشبكة كما هو معروف هي الشبكة العالمية فيخرج بهذا القيد كل      
 ، وكذل  تخرج الشبكات الدا لية. رل غير المتصلة لشبكة اإلنترنتاال
 داللة أو لغة تفهمها اآللة أو معنى ذات معلومة كل -ب

تشمل نشر جميع المعلومات سواء كانت نافعة أو ضارة تشمل أي جانب من الجوانب ،      
لات المعاني وكذل  الرموز واإلشارات لات الدالالت سواء كانت عقلية أو وضعية أو أي لغة 

 برمجة تفهمها اآللة. 
 غيره أو عنه ينوب لبرنامج أو للناشر منسوبة  -ت
فيد ل ما نشره كاتب النص أو مانشره البرنامج الذي صممه أو ما قام بنشره بنصوص غيره     

 كالم لت الذي يحتوي على مصادر والنصوص تشمل سواء كانت ملفات أو لغو أو غيره.

 سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية -ث
مثل الصحت   text(1)و على شكل ة كل ما هو مكتوب من نصوص مصورة أفتشمل المقروء   
مواقع التواصل االجتماعي، كال يس واإليمل ، و لمترونية ، والمجالت ، والجرائد ، والمدونات اإل

 بوك و غيره ، والمواقع الرسمية ..الخ.
 مسمول من تسجيالت صوتية لمختلت انواعها، ويد ل كذل  ماهو مرئي من صور  ويد ل ماهو 

 وافالم فيديو، والرسوم لات الدالالت وغيرها.
 الشبكة في مخزنة أو ذات نشر واقعي كانت سواء -ج

و مخزنة في الشبكة في وظاهرة على الشبكة أأي يمكن مشاهدتها لصورة مباشرة النَّها منشورة    
 كل روالط تقرأ عند الضغط على الرالط. االرشيف على ش

  .طرفين بين مباشر غير أو مباشر تحاور على تحتوي  ال -ح

 
(1) -text برنامج أو تري  استخدام أي معالج للملمات  :)هذا االمتداد يعبر عن ملت نص ويمكن تشغيله عن

، ASK PC Academyالناشر الصحفي(. ماهي امتداد الملفات ؟وكي ية معرفة امتداد الملفات ؟: 
4\17\2007:www.ask-pc.com 
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الحوار فالنشر من ترف واحد غير موجه إلى شخص لعينه إما الحوار ف يه  وهذا قيد أخرج   
توجيه المالم إلى شخص معين ومن الممكن أن يتحو  الحوار إلى نشر عندما يتم نشره لصورة 

 عامة.
  غي   والنشر    اإلنرتنت   ف   اإللكرتوني   املطلب الثالث: الفرق بني النشر 

 اإللكرتوني 
كما لكر كتاب النشر  والنشر غير اإللمتروني اإللمتروني في اإلنترنتين النشر الفرق ب    

 تي: وعلى نحو اآل ،(1)اإللمتروني
 النشر غير اإللكتروني النشر اإللكتروني في اإلنترنت  

يسهل عملية تجميع الوثائ  لأشكا   -ا
 متعددة صوتية، نصية، وصورية.

تصعب عملية تجميع الوثائ ، لأشكالها  -1
 المتعددة. 

إمكانية اإلنتاج السريع والعالي في جمع  -2
 كم كبير من الوثائ  اإللمترونية

تحتاج إلى وقت تويل في جمع كم كبير من  -2
 الوثائ . 

تبقى الوثيقة األصلية على جودتها  -3
حيث يمكن أن نعد  عليها، أي القدرة على  

 اإلضافة والحذف.

يها ألن هذا سوف حيث اليمكن أن نعد  عل -3
 عدم القدرة على اإلضافة والحذف. يشوه ماهرها،ل

مكانية التعديل والتجديد وإعادة إ -4
استخدام البيانات، وقد يطرح مشكلة في 

 ة والضبط.درجة الثق

عدم القدرة على استخدام البيانات والتعديل  -4
وضبط،  عليها، حيث يعطي الوثيقة ثقة تامَّة

 ونضمن سالمتها من العبث.
إمكانية التوزيع السريع للوثيقة ونشرها -5

 في أي مكان.
صعوبة نشر الوثيقة لسبب اإلجراءات  -5

 وعيب.الطويلة التي يمر بها، وهذا قد يكون ميزة 
صعوبة تحديد وتطبي  الحقوق الفمرية -6

 و القوانين اإلبداعية عليه.
من  حيث تضمن الحقوق كاملةعلى العكس  -6

 ناحية اإلبدال وضمان حقوق الم لت.
 

 
كلية اآلداب قسم  –جامعة المل  سعود ينار: النشر اإللمتروني: الدكتور جبريل بن حسن العريشي،   – (1)

 .2-1علوم المكتبات والمعلومات ، دون : ص 
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اإللمتروني مع غيره من صور  ي نشرأتشمل شبكة اإلنترنت و  ةأن هذه المقارن  :مع مالحظة
 .النشر اال رل 

غير  النشر عن اإلنترنت، في اإللكتروني لنشراالخرى لضيف بعض الفوارق يمكن أن أ   
 تي:اإللكتروني، على نحو اآل

 النشر غير اإللكتروني النشر اإللكتروني في اإلنترنت  
مكانية الوصو  والبحث السريع للمعلومات إ-ا

 .(1) المطلوبة
 للمعلومة. ءوالوصو  البطي -1

لت والبيانات( إحتما  زوا  المعلومات)الم -2
تصيب مواتن التي  لتعرضها لفايروسات

تلت يصيب الهاردات والسديات  و أالخزن 
 .(2)وغيره

امكانية التلت للمتب والوثائ  المخزونة  -2
لالوسائل التقليدية كالحرق والتمزق واالصالة 

 لاالضرار لسقوط السوائل عليها وغيرها.

يمكن عمل نسخ عديدة لسرعة للملفات  - 3
يسير ترونية بدون تملفه مادية مع وقت اإللم
 .(3)جدا

يصعب نسخ ملفات الورقية للتملفة المادية  -3
مع الجهد والوقت المبير الذي  الباهضة
 تتطلبه.

يمكن نقل المتب اإللمترونية والمعلومات  -4
 اال رل لات المم الهائل لأدوات  زن صغيرة 

 .(4)التحتاج جهد بدني مع شغلها حيز صغير

المعلومات التقليدية و يصعب نقل المتب  -4
 اً كبير  اً ومكان  اً كبير  اً تأ ذ حجملمونها المبيرة 
 لنقلها. اً كبير  اً جهدوتحتاج 

 
وبإصدارات  2007office،  وعلى سبيل المثا  برنامج .coogle . com scholمثل محرك لحث  – (1)

 المتعددة وغيره ،  حيث يوفر  دمة لحث دا ل النصوص يساعد على الوصو  الى المعلومة لسرعة . 
فايروس حصان تروادة وغيره. ينار: تمنولوجيا أمنية المعلومات وأنامة الحماية: عالء حسين  مثل  – (2)

 .  23م: ص 2007األردن،   –الحمامي و سعد عبد العزيز العاني، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان  
ة التي تتيح  وكذل  في البرامج العديد  كما هو موجود في انامة التشغيل  المتنوعة كالوندوز وغيره، – (3)

الضغط لالموس على الملت المراد  ل تتطلب سو  ذه البرامج واالنامة الالنسخ السريع ، فنسخ الملت في ه
 مادية لهذه العملية . ة   في المكان المطلوب ، بدون تملف صلنسخه ، وا تيار النسخ  لعد تحديد الملت وال

حيانا  أحيانا قدر االصبع كاالفالش، و أقدر اظفر اليد كالرام و وح احيانا احجام معدات الخزن من يترا – (4)
وكثيرة متوفرة في االسواق مثل االقراص، الهاردات  ةوهي انوال متنوع  ا رل ككت اليد مع الخفة في الوزن،

 وغيرها. 
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أو المجانية  تملفة المادية اليسيرةال -5
 . (1)للمعلومات اإللمترونية في الغالب

 مقابل الغال المادي في الغالب.  -5
 

سهولة الوصو  إلى المكاتب اإللمترونية،  -6
فهناك العديد من المكاتب مثل مكتبة 

 .(2)ااالسكندرية و الشاملة وغيره

صعوبة الوصو  إلى المكاتب العامة في  -6
 الغالب. 

من الممكن فتح المتاب اإللمتروني -7
 الموجود في الشبكة من أي مكان في العالم

 في مكان وجوده.اليمكن فتح المتاب إال -7

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كالسيدي واالفالش ..الخ. فال يكلت  زن المعلومات سول قيمة الوسيلة المخزون عليها ،  – (1)
 ممكن تحميلها عن تري  اإلنترنت ، لالهاردات وغيرها.  – (2)
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 املبحث الثاني:وسائل النشر ف شبكة اإلنرتنت 
لى إ تل  االساليب أو الطرق التي يستخدمها المنشر إليصا  الرسالة  :وسائل النشرونعني ب     

إحدل الوسائل  أكثر أو حيث يعتمد المنشر على ،الشريحة المستهدفة من المستخدمين والزبائن
، ويمكن اإلنترنت المستخدم من استخدام مرئية وأمسموعة  و أمقروءة : وسائل (1)تيةالثالث اآل

 : تيلى النحو اآلهذه الوسائل الثالث وعليه سيكون الحديث عن هذه الوسائل ع
 الوسائل املقروءة   املطلب األول: 

في إيصا  األ بار أو المعلومات إلى  ةلمهماهذه الوسيلة من الوسائل اإللمترونية  دتع      
يتيح اإلنترنت إمكانية نشر  إلالمجالت ... ،والمتب ،و المدونات  ،الصحت ،الناس عن تري 

لمترونية لمواصفات مشابهة وإمكانية نشرها لصورة االمعلومات التي كانت تنشر لصورة ورقية ، 
ي من حيث التلوين و الورق ونول الخط وحجمه وغير لل  وقد تميز هذا النول من لما هو ورق

والبعض  لمترونية حصراً المجالت الورقية هجرت وأصبحت ا النشر عن النشر الورقي فمثير من
 .(2)قل استخدام النسخة الورقية منه لصورة كبيرة لعد رواج النسخة اإللمترونية

 ويقرأ وينشر ينتج وصور فيه نصوص إلمتروني نشر هو  :اإللكترونيةالكتب  الفرع األول
 مصطلح لوصت مشاله للمتبكحيث يستخدم هذا ة،فهو صيغة رقمية مكتوب ، (3)اإلنترنت عبر

 .(4)ي  شاشة رقميةأو أ يتم عرضه على شاشة الحاسب اآللي ،رقمي شكل ولمن في، المطبوعة
ا أحدثته التأليف و المتب والنشر تأثيرات تختلت كثيرًا عم صناعةوقد أحدث اإلنترنت في      

في المكسب والخسارة ، وقد يعود السبب في لك إلى أن شبكة  األ رل  صناعاتفي العديد من ال
اإلنترنت تخوض هذه المعركة من موقع ال تخاف الخسارة وتساعد في لل  على انتشار الهواتت 

ويمكن نشر المتب لصيغ معروفة ، (5)هزة قراءة المتب اإللمترونيةالذكية، والحاسبات اللوحية وأج 

 
 com3.mawdoo.:2016موضول، مقالة على موقع ينار: وسائل اإلعالن:إيمان الحياري ،  – (1)
الجزيرة: أمين علوان ، األ بار علوم وتمنولوجيا  -ينار: الخط العربي بين الورق واإلنترنت – (2)

 www.aljazeera.netم : 2015\ 2\1
، دار البازوري 1ينار: الصحيفة اإللمترونية في ظل الثورة التمنولوجية: علي عبد الفتاح كنعان ، ط – (3)

 . 22م: ص 2014العلمية للنشر والتوزيع،  
االتجاهات  ينار: المتاب اإللمتروني ، مفهوم والخصائص : د. عماد عيسى صالح محمد ، مجلة – (4)

 . 74م:ص 2002، 17،العدد  9الحديثة في المكتبات والمعلومات ، كلية اآلداب ، جامعة حلوان ، مجلد 
  itwadi.com:2012\ 4\14وادي التفنية،  مقالة على  نار: المتب اإللمترونية:محمد فارس،ي - (5)
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 والذي يأتي احياناً ،   text) (1) (حيث تتيح هذه الصيغة تحويل النص  pdfالتي تحمل مثال
من الحماية الفمرية حيث تحفظ  اً تتيح نوعل pdfصيغة ـ إلى  ،(3)(exeمنها )  (2)متداتإل 

ب الورقية للتعديل على شكل صور ويمكن كذل  في الطريقة الثانية تحويل المت  النصوص القابلة
ونذكر على سبيل ، pdf (4)الى صور رقمية عن تري  التقاط صور للمتاب وتجميعها في ملت 

المصادر الورقية الى  آالفت والتي حول ،وغيرها(5) المثا  مكاتب عمالقة كالمكتبة االسكندرية
ي مكان في أتها في اءليها وقر إواتاحت بذل  لمل رواد القراءة الوصو   ،لمترونية الصيغة اإل

المخطوتات  ةتتيح هذه الطريقة ارشف وا يراً  ،لمترونيةوالشبكة ملي ة لماليين المتب اإل ،العالم 
 المعلومة من الضيال. ةوصيان 

أو منشور المتروني  ،لأنها نسخة رقمية لدورية مطبوعة :لكترونيةالدوريات اإلني ثاالفرع ال
 .(6)  للجرائد و المجالت والمقاالت وغيرهاو  نترنتي من وسائل الوصو  األ رل لألأأو 

 مصطلح الو  ،دوريات االتصا  المباشر، دوريات الشبكةو  ،الدوريات الرقميةولها تسميات منها 

 
 . 68ع ّرف سالقًا:ص  – (1)
عن تل  األحرف واألرقام أو الرموز المسبوقة بنقطة في إمتداد أو صيغة أو نول الملت: )هو عبارة   - (2)

وصت الملت وهذا اإلمتداد هو مايحدد وظيفته لمجرد النار إليه ويختلت هذا اإلمتداد حسب نول ووظيفة هذا 
كل ماتود معرفته عن إمتداد الملفات وكي ية التعامل مع االمتدادات الغريبة : موقع عرب الملت(. 

 www.arabefuture.com>2015/05:https//م: 2015فيوتشر،
(3) -exe   هي  صيغة لملفات التطبيقات في الويندوز في لينوكس، ويوجد تطبيقات ا رل بهذه الصيغة:

.... ومن الممكن تثبيت لعض برامج ويندوز ولمن لعد تثبيت احد   tgz,deb,rpmحسب التوزيعة 
مجتمع  -exeلات االمتداد : الملفات Bulletin.ينار:wineالمحاكميات احسنها 

 www.linuxac.oeg>forum>threads>95:2008\3\ 14لينمس، 
منتديات زوار المسجد النبوي الشريف، -(pdfينار:مكتبة المسجد النبوي الشريف:ماهي صيغة)- (4)

1\4 \2008:www.mktaba.org>showthread  بوالة العلم والنور:مالا تعرف عن  –، و بوالة داماس
 www.damasgate.com: 2004إلا كنت التعرف المثير فتفضل لالد و ،  ؟ pdfملفات 

 : 2017مكتبة اإلسكندرية،  –مكتبة اإلسكندرية: الصفحة الرئيسية ينار: –(5)
<https://www.bibalex.org  :ومكتبة اإلسكندرية ،www.bib-alex.com 

رة العربي:  د. سامر إبراهيم لا ت ، مجلة دراسة ببليومتر لإلنتاج الفم  -ينار: الدوريات اإللمترونية  - (6)
م :  2015-2014،  14جامعة اإلمام المهدي ،السودان ، العدد –جامعة لخت الرضا العلمية ، كلية اآلداب 

 . 144ص 
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حيث تعد هذه الدوريات وتوزل لشكل ، (1) استخداما وشيوعا الدوريات اإللمترونيةاألكثر 
عات عريضة بدءًا من و وتغطي موض ورقية،تحرر منها نسخة المترونية لنسخ وأحيانا  إلمتروني

ويوجد عدد من الدوريات اإللمترونية يمكن  ،ية إلى المقاالت العلمية المحكمةالمواد اإل بار 
كما توجد دوريات تصدرها م سسات  اصة يجب دفع المستفيد رسوم  ،ا مجاناً االتالل عليه

 .(2)مترونيلويطل  عليه لالمنشور إال ،إشتراك كي ترسل إلى بريده اإللمتروني
حيث يحتوي كل عدد من أعداد الدورية  ،والدوريات من المصادر المهمة للمعلومات      

الواحدة على مقاالت واتجاهات موضوعة متنوعة وعديدة استخدمت من مصادر متنوعة وكتبت 
كالمقاالت والبحوث  ،الدوريات من قنوات النشر العلمي الرسميلعض وتعد  ،لأقالم متنوعة

من أكثر وسائل ، ولذا فهي طيةتتسم لالتركيز وجودة التغ المحكمة المنشورة في الدوريات العلمية
منها  ويمكن ان تكون الدوريات على شكال .(3)من قبل الباحثين االتصا  العلمي استخداما

 تمون مشابهة أحياناً  وهي من بين  أحد و أبرز االنوال الدوريات و  :الصحف اإللكترونية
تجمع األحداث والمواضيع عن للصحيفة الورقية من حيث نول الخط ولون الورق وحجمه ، فهي 

لمترونية اتصالية اخصائص ل   عن لل  فهي تتميز فضالً  ،(4)فيها نشرهاليتم  الحقائ  الجارية
 .(5)نترنتمن  ال  شبكة اإل بثت   و  ة ،عديد

أو ،الصحت الرقمية  أو ،منها: الصحت الفورية تسميات أ رل لصحافة اإللمترونية ول     
لمعدالت يتم النشر حيث  ،الصحافة االفتراضيةو  ،ورقية غير الأو الصحافة  ،الصحافة التفاعلية

 ،ور من وكاالت األنباء والمراسلينفي نقل الخبر والص ،المرونة والمفاءةمع عالية السرعة 
 ن ـــــالفوتوغرافية والبحث ع الرسوم والصورنشر  مع إمكانية ،وتحرير المواد الصحيفة وتصحيحها

 

 
ينار: الدوريات اإللمترونية: فيصل صالح الصبر جبريل، محاضر لجامعة إفريقيا العالمية ، رئيس قسم   – (1)

 . 235-234م:ص 2017تقانتها ، عمادة ش ون المكتبات ،   دمات المعلومات و 
 . 234: ص المصدر الساب  نفسهينار:  - (2)
ينار: مشاكل النشر العلمي والتحكيم في المجالت العراقية : د. جنان صادق عبد الرزاق ، ومجموعة   - (3)

 .114م:ص 2013، 11من الم لفين،  مجلة كلية التربة األساسية ، جامعة لابل العدد 
 . 28ينار: الصحافة اإللمترونية:ص  - (4)
 . 27ينار: اإلعالم الجديد )تطوير األداء والوسيلة والوظيفة(: ص  - (5)
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 .     (1)المعلومات واستقائها من بنوك المعلومات وتصفحها أو حفاها وتباعتها

أكدت معام األلحاث والدراسات على إن الصحيفة اإللمترونية أصبحت وسيطًا إعالميًا و      
مع ا تصارها للزمان مكنت األفراد والم سسات من إرسا  واستقبا  المعلومات لحرية و  ،فعاالً 

السيما لعد أن شهدت نموًا مضطردًا وتزايدًا سريعًا في إقبا  العديد من الم سسات  ، والمكان
ت، يوما لعد صح ا النول من التسم بها هذي وتتنول الخصائص التي  ،الصحيفة على استخدامها

 .(2)نترنتلتمون لمثالة الميزة الجديدة للنشر على شبكة اإل يوم
هي ال تقل أهمية عن الصحت بين الدوريات ، و : المجلة اإللكترونيةومن ضمن الدوريات     

تم معالجة موضوعاتها إلمترونيًا  ،يستخدم لوصت مشاله للمجالت المطبوعةومصطلح المجلة 
يتم نشرها عبر  ،حيث يتوفر منها نسخة مطبوعة أو غير مطبوعة  ،متنوعة اللاستخدام الوسائل 

ويشرف على إصدارها م سسات أو جمعيات  ،فقد تصدر على هي ة سلسلة ،شبكة اإلنترنت 
للتعرف على  إلمترونياً  ويطلع عليها القراء ،علمية وأكاديمية أو م سسات نشر عامة أو فردية

 ،نوعين علىتقسم الدوريات و .(3)أحدث األلحاث واأل بار واآلراء في الموضوعات المحددة بها
 :يأتيفهما على ما

 سلوبإ بار العامة ل هذه الدوريات بنشر المقاالت واأل عنىلمترونية العامة : تالدوريات اإل ✓
 .جرائد والمجالت الموجهة لمافة الشرائح الك فراد المجتمع كافةمبسط ومفهوم وتمون مواجهة أل

البحوث والدراسات والمقاالت  تهتم هذه الدوريات بنشر لمترونية المتخصصة:الدوريات اإل ✓
الت المحكمة المتخصصة والمنشورات كالمج  موضول محدد ومعين الدقيقة والمتعمقة في

 . (4)التعليمية الخاصة لف ة معينة من لوي التخصص
 المدونات:الفرع الثاني 

 
 . 8ينار: الصحافة اإللمترونية: ص  - (1)
، و اإلنترنت والصحافة اإللمترونية  27اإلعالم الجديد )تطوير األداء والوسيلة والوظيفة(: ص  ينار: - (2)

، نقالن  146-128م: ص 2008)رؤية مستقبلية(: د. ماجد سالم تربان، الدار المصرية  اللبنانية ، القاهرة، 
 .اوالصفحة نفسه الساب  عن المصدر 

 صائصها(: المناومة العصرية للتمنولوجيا التعليمية،  –التطور  -ينار: المجلة اإللمترونية ) تعريفها  - (3)
2012:techm3lomat2012.bl ogspot.com 

 . 237ينار: الدوريات اإللمترونية :ص  - (4)
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و األكثر اإللمترونية التفاعلية للنشر في اإلنترنت شكا  األ التطبيقات أو هي أحد المدونات     
حيث تتضمن آراء ومواقت حو  مسائل متنوعة يعمل وف  ناام؛ إلدارة محتول  ،أهمية

معلومات( م ر ة  –صفحة على الشبكة تاهر عليها تدوينات )مد الت و تتمثل ل (،المضامين)
ويتضمن الناام  ،مدير ناشر المّدونةال ايتحكم فيهو ينشر عدد منها  ،ومرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعدياً 

 ،رجول إلى تدّوينة معينة في وقت الح لتمكن القارئ من ا ،لمد الت القديمةآلية ألرشفة ا
 .(1)  غير متاحة على الصفحة الرئيسة للمدّونة صبحعندما ت 

قد و  ،ويشير مصطلح المدّونين إلى األشخاص الذين يكتبون المدّونات وينفذون برامج التدّوين   
   .(2)م1997ظهرت المدونات في عام 

 املسموعة الوسائل    املطلب الثاني :
وسائل النشر المسموعة بتطور العصر فهناك وسائل مسموعة فقط كاإللاعة  تتنوع      

 ،نترنتومنها مسموعة ومرئية كالتلفزيون .... الخ عبر اإل، ومسجالت الصوات لمختلت انواعها
 :أتيوهي على ماي 
 : اإلذاعة أو الراديو  الفرع األول

 عتماداً إ هي عبارة عن تطبيقات برامج صوتية كومبيوترية يتم استخدامها للبث عبر الشبكة       
فلم تعد  ، Audioأو لتشغيل المواد الصوتية  Streamigلتدف  المعلومات  ،على تمنولوجيا

نترنت متعدد وإن راديو اإل ،اإللاعة عملية مركبة تحتاج إلى شغل قناة محددة في أوقات محددة 
الوظائت وهو راديو تفاعلي يمكن أن ينقل التحكم في الوسيلة اإلعالمية من الدولة وم سسات 

لجمهور اإللاعة والتلفزيون إلى جمهور المستمعين والمشاهدين وموردي المعلومات وسيتحو  ا
السلبي للراديو والتلفزيون إلى استخدام قوة التسجيالت الصوتية والمرئية ولكاء  الستخداممن ا

وتتيح الشبكة الرقمية لمل فرد  ،نترنتالمومبيوتر والمعلومات الضخمة المعروضة في شبكة اإل
 .(3)أن يبث برامج إلاعية أو تلفزونية

 
 

 . 30-29ينار:اإلعالم الجديد)تطوير األداء والوسيلة والوظيفة( : ص  - (1)
المواتنة: شريهان توفي  وشيرين كدواني، لحث  ح  من حقوق لمدونات السياسية وحرية التعبير ينار:ا - (2)

مقدم إلى م تمر اإلعالم والبناء الثقافي لحقوق المواتنة، أسيوط، جامعة أسيوط، كلية اآلداب ، قسم اإلعالم،  
 . نفسها والصفحة الساب  المصدر. نقال عن: 3-2:ص 2008شباط  

جما  محمد أحمد ، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان ، د.  ينار: اإلعالم والتوجهات الدولية الراهنة : - (3)
 . 163م:ص 2014
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 : مسجل االصوات أو البريد الصوتي  الفرع الثاني 
وغير لل  من  والمحادثات،  عبارة عن تطبي   لتسجيل المحاضرات مسجل الصوت     

 تتم عملية  لمجرد ضغط على زر التسجيل (( Sound Recorderصوات الم سمى سالقاً األ
 . (1)نترنتسجله عبر اإل حيث يقوم الشخص بنشر ما ؛التسجيل

 )ناام اتصاالت يرقم الرسالة المنطوقة ويرسلها عبر الشبكة ويحفاها وهو  :الصوتيالبريد وأما 
 .(2)(على قرص من أجل استرجاعها من قبل المستلم

 التلفزيون  :الفرع الثالث
البتوب و التاب هدته عن تري  التقنيات الحديثة كالهو الذي يمكن مشا التلفزيون الرقمي     

برامج  أينما كان اللمشاهد من متالعة اتمكن هذه التقنية و  والتليفون الذكي المتصلة لالشبكة ،
فقد بدأ  أو  ظهور للتلفزيون  حديثة ،لاستخدام أي تقنية أ رل الوسائل انفة الذكر أو لاستخدام 

 .(3)...الشخصي المحمو  في كّل من اليالان وكوريا 
نترنت تمنولوجيا التدف  المتزامن لإلشارات الصوتية عبر اإل ويستخدم البث التلفزيوني     

ستخدام عدة برامج تبعا لعامة الملفات اوالمرئية لتاهر على شكل بث حي يمكن مشاهدته ل 
 .(4)المستخدمة في عملية البث 

 املرئية   الوسائل   املطلب الثالث: 
يتم عن تريقها نشر   إلنترنت ألكثر جالبية للنشر عبر اإلاوهي من أهم الوسائل و      

سواء المشاهدة المباشرة أو  ،المعلومات والصور والفيديوهات من  ال  الرؤية والمشاهدة 
عبر شبكة كلها المعاصر  نوال التواصل المرئيويشمل أ ،التلفزيون ... مثل: ،المسجلة 

قد يضاف إليها المثير في المستقبل، ونذكر ، الموجودة في الوقت الحاضر والتي اإلنترنت
، وعلى  ...الخ،تيليجرام ،موقع ويكي ،إنستجرام ، موقع ديغ  ،اليوتيوب ،تويتر  ،فيسبوكهمها: أ 

 التفصيل األتي وعلى حسب تاريخ ظهورها:
 

 : http://support.microsoft.com .2017\ 7\28ينار: كي ية استخدام مسجل الصوت: – (1)
والمجاالت( : د. نجم عّبود نجم ، كلية االقتصاد –الوظائت  –االدارة والمعرفة االلمترونية) اإلستراتيجية  - (2)

 285م :  ص 2008عمان ، –الدارية ، جامعة الزيتونة االردنية، اليازوري والعلوم ا
 . 134ينار: اإلعالم الجديدإليمان  علي : ص  – (3)
 . 224: ص  ينار: اإلعالم والتوجهات الدولية الراهنة - (4)
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 Facebook: فيسبوك الفرع األول
من أشهر المواقع على الشبكة العالمية ورائد التواصل  اً يعد موقع ال يس بوك واحد     

 عن الرأي، فيجمع بين األشخاصللتعبير  اً إفتراضي  فضاءً وأصبح موقع ال يس بوك  ،جتماعياإل
ويساعد على نشر و تباد   ،يعمل على تموين األصدقاء المكان ف ماكن مختصراً من مختلت األ

، وإمكانية المحادثة  ،والتعلي  عليها  ،اتع الفيديو ومق ،المعلومات والملفات والصور الشخصية 
 .(1)ويسهل إمكانية تموين عالقات في فترة قصيرة ،أو الدردشة الفورية 

 ،على  يد أحد تالب جامعة هارفارد  ،م 2004في عام  ء تطبي  ال يس بوك بدأ  إنشا    
ليمكنهم من تباد   ،يهدف من  الله للتواصل مع زمالءه في الجامعة  ،يدعى مارك جوكر بيرج

إل يبلغ زوار هذا الموقع أكثر من مليار مستخدم من جميع  ،(2)صورهم وآرائهم وأفمارهمملفاتهم و 
،  %64من قبل الذكور مواقع التواصل من تشكل نسبة استخدام ال يس بوك ، (3)الف ات العمرية

 . (4)الساب  الستبيانحسب ا %28ناث واإل
 Twitter: تويتر  الفرع الثاني 

يقدم  دمة تدوين مصغر ويسمح  ،جتماعيحد مواقع شبكة التواصل االأهو  تويتر     
) مصطلح  (تويترو) مل رسالة،لحرفا  140وقراءة تعليقات ال تتجاوز  ونشر لمستخدميه لإرسا 

 .(5) تويت( الذي يعني ) التغريد( وأتخذ من العصفورة رمزًا له 
   ،(6)( بواسطة األمريكي جاك دورسي 2006هذه الخدمة المصغرة في  أوائل عام ) بدأ إنشاء    

 
للنشر والتوزيع، المفاهيم والوسائل والتطبيقات : صادق عباس ، دار الشروق  –ينار: اإلعالم الجديد  – (1)

 . 15م: ص 2008عمان، 
، و دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي السياسي   15:ص  المصدر الساب  نفسهينار:  - (2)

 . 5-4الجزائر، دون : ص  –نادية بن ورقلة ،جامعة الجلفة  واإلجتماعي لدل الشباب العربي:
:محمود سامي،   2017جتماعي للتسجيل مباشر موقع ا 23ينار:مواقع التواصل االجتماعي أفضل  - (3)

 موقع رواد األعما .
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (4)
 . 111م:ص 2017، دار المعتز للنشر والتوزيع،عمان  ،1ط علي حجازي إبراهيم ، ينار:اإلعالم البديل:  - (5)
م ،أصبحت مهمتا في أجهزة الممبيوتر  1976جاك دورسي ولد في سانت لويس بوالية ميسوري في سنة  – (6)

(، و لعديد من برامج االرسا .ينار: جاك 2006واالتصاالت في سن مبكر، وهو م سس موقع التويتر سنة)
= 
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فبلغ عدد  ، دمة حديثة في مجا  التدوينات المصغرة  كونه، ثم أ ذ هذا الموقع لاالنتشار
نتشار  ذ لالتطور واالأثم  ،م 2006مليون مستخدم في شهر مارس 200حوالي  همستخدمي 

م: التي نشرتها شركة 2017وأصبح عدد المستخدمين لحسب االحصائيات لعام ، (1)لشكل اوسع
 ، 2016مليون مستخدم في الرالع من عام  319عًا من تخدم شهريًا، مرتفمليون مس 328تويتر 

 . (2)مليون مستخدم حدا لنمو شعبية الموقع321.3وهو أمر يفوق توقعات المحللين الذين وضعوا 
 .(3)الساب ستبيان حسب اال %5ناث ، واإل %10من قبل الذكور  تويترتشكل نسبة استخدام    

 youtube: اليوتيوب الفرع الثالث
تميل لعض اآلراء إلى  إل ،شبكة اجتماعية أو ال هل هو،  هذا الموقعا تلفت اآلراء حو       
ه  ناراً  ةجتماعي مواقع اإلنوال الأمن  نوعاً تصنيف ال هذا دع، مما  هاتالفيديو  لنشر اً موقع َعدِّ

ألهمية ل جعلنا نتحدث عنه كأهم هذه المواقع ناراً وهذا من الخصائص  دالشتراكه معها في عد
أي ،المبيرة التي يقوم بها في مجا  نشر الفيديوهات واستقبا  التعليقات عليها ونشرها لشكل واسع

لشكل ها ل ومشاركة األفالم ونشر ين اليوتيوب موقع المتروني يسمح ويدعم نشاط تحميل تنز إ
يسمح فقط لمجموعة و يسمح لالتدرج في تحميل وعرض األفالم  اصة و حيث  ،عام ومجاني

 .(4)معينة لمشاهدتها
ة ــــــــــــــــــــــــــ بواسط ،2005ام ــــــــــــــــ ن عــ بدأ إنشاء هذا الموقع في الرالع عشر من فيراير م    

 يــــــــــــــــوانـــــــــــــــ ايــ ــــتــــــــ وال (5)يــ رلـــــــــــ ي ــــــــــاد هــــــــ شــــــــــــــ ي تـــــــــمـــــــــــــ ري ــــــــــــــــ األم مــــ ــــن هـــــــيــــــــــ فـــــــــــــ وظـ ـــــ ـم ةـــــــــــــــــــ ثالث
 

 
= 

-https://www.syr:10/7/ 2016دورسي اإلبدال في تويتر: موقع الباحثون السوريون، 
res.com>article 

 . 111ص  ينار: اإلعالم البديل:  - (1)
:إسراء حسنى ،موقع اليوم  % 7.8مليون وتراجع اإليرادات 328ينار: تويتر تعلن زيادة عدد المستخدمين لـ – (2)

 السالع . 
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (3)
أثر استخدام شبكات التواصل على مهارات التواصل والشعور لالوحدة النفسية لدل تلبة جامعة   ينار: - (4)

 . 291المل  فيصل: د.محمد محمد عبد المنعم ، ومجموعة من الم لفين، دون: ص 
م، وهو أحد م سسي  1977تشاد هيرلي: )تشاد ميريديث هرلي األمريكي ولد في بيردسبور بنسلفانيا عام – (5)

، معلومات موقع اليوتيوب ( الشهير. ماالتعرفه عن تشادهرلي ...من هو ؟سيرته الذاتية ، وإنجازاته وأقواله 
 https://www.arageek.com>   دون:عن تشاد...:موقع أراجي ،



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
81 

المتخصصة في التجارة   pay palةــــــــــــ الذين يعملون في شرك (2)والبنغالي جاود كريم،  (1)تشين
  .(3)االلمترونية

وبالتالي فإنه يحتوي على مقاتع قد التتف  مع الثقافات ،  يبثه أو يرفقه التوجد رقالة على ما   
 .(4)والقيم الخاصة لكل الشعوب

، من قبل المستخدمين  %10ناث واإل ، %20ليوتيوب من قبل الذكور تشكل نسبة استخدام ا   
 .(5) جري في إحدل الملياتأن حسب االستبيان الذي  ي العراقي 

 : موقع ديغالفرع الرابع
حيث يقوم  ،ديغ شبكة اجتماعية لنشر وتباد  المفضالت من قصص وأ بار عبر الشبكة      

وبحسب حصو  أكثرهم على أصوات  ،المستخدمون لإضافة روالط ونحوها على الموقع
: و له poqularاالول  ويقسم الموقع إلى قسمين: ،المستخدمين  تترتب المفضالت فيما بينهم

: و له المفضالت الشخصية و ياهر  Upcomingالثاني، ما أدرجه كل مستخدمي الموقع
     .(6)  لمل مستخدم مفضالته التي درجت في الموقع

حيث يسمح لإجراء مناقشات  ،لاكتشاف وتباد  المعلومات  إن عمل الموقع يتعل  أساساً    
ويعتمد هذا الموقع على محرك ،  اصية التعليقات و  المضامين الموجودة له عن تري ح 

 
م ، وهو تايواني األصل ويحمل الجنسية   1978التايواني تشين:)ستيف تشين من تايوان والمواد في عام  - (1)

األمريكية، وهو أحد م سسي مواقع اليوتيوب(.تعرف على ستيف تشين أحد م سسي اليوتيوب ، افاسكربت: 
  avascript  ،2017 /4/28 :https://avascript.net>postموقع 

م لألمانيا الشرقيه ، وهو أحد م سسي 1979اود كريم: وهو من أصو  بنغالية ولد في سنة البنغالي ج- (2)
موقع يوتيوب الشهير ، وله العديد من األعما .ينار:جاود كريم..البغالي الشاب م سس يوتيوب /...:موقع 

    www.arrajol.com>contentالرجل،
غزا  مريم،   ية الوعي السياسي لدل الطالبة الجامعين:ينار: تأثير مواقع التواصل االجتماعي على تنم - (3)

شعوبي نور الهدل ، لإشراف: د.عبد الرحمان صالحي ، مذكرة مقدمة الستمما  متطلبات شهادة اللسسانس 
ورقلة ، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية،   –أكاديمي، جامعة قاصدي مرباح 

 . 26: ص 2013-2014واالتصا ، التخصص:اتصا  وعالقات عامة،  لشعبة:علوم اإلعالم 
 . 522ينار: االعالم الجديدإليمان علي: ص  - (4)
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (5)
 . 25ينار:تأثير مواقع التواصل االجتماعي على تنمية الوعي السياسي لدل الطالبة الجامعين: ص  - (6)



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
82 

توصيات يسمح للمستخدم المشاركة في التصويت حو  ماهية القصص التي ينبغي أن تحتل 
من القصص المنشورة على الموقع تجعل  ن العدد المبير جداً في الصفحة األولى،أل مكاناً 

سلوك في فهم  اً كبير  ت دوراً الللغاية فيلعب محرك التوصي  االتالل على معامها صعباً 
 .(1)المستخدم وما يفضله بناء على ما قام بنشره على الموقع

 Instagramرام غ:إنستالفرع الخامس
واألجهزة اللوحية ، الهواتت الذكية  هو تطبي  مجاني يعمل على تباد  الصور على :رامغنستإ   

ومن  ،ويتيح هذا التطبي  للمستخدمين التقاط الصور وتحريرها وتحميلها ،وأجهزة الحاسب اآللي
 ،بوك وتويتر مثل فيس ،ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من  دمات الشبكات االجتماعية 

شعبية هي  اصية تحرير الصور  اولرام مشهورًا غالخصائص الرئيسية التي تجعل إنست ومن 
ات  اصة على الصور عن تري  استخدام  اصية تعديل تأثير  ةالتي تتيح للمستخدمين إضاف

 .(2)الصور )فالتر(
ومع لل   كثر من الشركات،نسبة واأل األغلب رامغاألفراد المستخدمين لتطبي  إنست يشكل    

ومن المهم أن  ،توجد شركات تنشئ ملفات  اصة بها تضع عليها صور منتجاتها وما شاله لل 
 .(3)كافة الشروط واألحكام الخاصة لهعلى اتالل على رام غمستخدمي إنستيكون 

ويتيح لنا أيضا تخصيص هاشتاق لمل ،(4))#(هاشتاقأنه يتيح لنا  اصية  نستغراميميز اإلويت   
لتعديل على الصور واضافة مكانية اإلى إمناسبة لتنشر فيه صورك ويراها أصدقاؤك لاالضافة 

 .(5)كفالتر لعض التأثيرات الجميلة،عليها عن تري  أدوات مختلفة لمعالجة الصور تأثيرات
من قبل المستخدمين  %18ناث ، واإل %22كور تشكل نسبة استخدام إنستغرام من قبل الذ    

 .(6)الذي أجريته في إحدل المليات الساب ين حسب االستبيان ي العراق

 
 . 25ص : الجامعين الطالبة لدل السياسي الوعي تنمية   على  االجتماعي التواصل مواقع تأثير  ينار: - (1)
 . 3:ص 2013يناير  19ينار: انستجرام:هي ة تنايم االتصاالت ، اإلمارات العربية المتحدة،  - (2)
 المصدر الساب   الصفحة نفسها.   ينار: - (3)
يتم استخدامها لتصنيف التغريدات أو األ بار لات (:)هي عبارة عن عالمة تصنيف #هاشتاق) – (4)

الموضول الواحد ، لحيث يمكن قرائتها من قبل متالعين هذا التغريات أو األ بار أو من قبل غير المتالعين  
 م: 2015/ 22/2لها، ودائمًا تبدأ لإشارة#(.مامعنى هاشتاج: مراد الشوالكة ، مقالة على موقع موضول، 

<https://mawdoo3.com 
 :  20/ 2013/7سر التقنية : موقع سر التقنية ،   -وهو مميزاته؟  Inst agramماهو ينار:  - (5)

Xenutech.blogspot.com> what-is-instagram 
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (6)
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 : موقع ويكي الفرع السادس
وتعديلها بدون أي قيود في هو موقع يسمح للزوار لإضافة المحتويات  :موقع ويكي     

واقع مكلمة ويكي إلى مرجع ويكي المستخدمة في إدارة هذا النول من ال تعود، وربما الغالب
وتعني هذه الملمة بلغة شعب جزر هاواي األصليين :لسرعة أو أسرل استخدمت هذه الملمة لهذا 

 .(1)النول من أنامة إدارة المحتول للداللة على السرعة والسهولة في تعديل محتويات المواقع
ما يميز مواقع ويكي لشكل و تيح موقع الويكي للزوار أن يكتبوا المواضيع لشكل جماعي ي     

تحديث مواضيع قديمة وتعديلها دون الحاجة إلى وجود  عام هو سهولة إنشاء مواضيع جديدة أو 
ومعام مواقع ويكي تمون مفتوحة لعامة الناس وال  رقالة تواف  على إنشاء الصفحات وتعديلها ،

شخص إلى التسجيل في الموقع ليتمكن من إنشاء وتعديل المواضيع بل يستطيع يحتاج أي 
 .(2)مباشرة المساهمة في الموقع دون إي قيد أو شرط

 : تيليجرام الفرع السابع  
يعمل على  ،مفتوح المصدر جزئيًا  ،هو عبارة عن تطبي  مجاني للتراسل  تيليجرام     

وبإمكان مستخدمي تيلجرام  ،ويركز على السرعة والخصوصية والناحية األمنية  ،منصات متعددة
لأمان مع إمكانات التشفير العالية لما في لل  الصور والفيديو والوثائ  من أي ، تباد  الرسائل

  .(3)التطبي  مشاركة كافة تنسيقات الملفات تقريباً هذا ويدعم ، نول 
  ن وهما م سسيي الروسي  (5)دروف لفوبا (4)يكوالين األ وين  من قبل2013تم تأسيه في عام     

 
 . 27الطالبة الجامعين: ص ينار: تأثير مواقع التواصل االجتماعي على تنمية الوعي السياسي لدل  – (1)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  – (2)
 م: 2015\11\3ينار: كل ماتود معرفته عن تيليجرام ، البوالة العربية لأل بار التقنية:احمد عنتر،  – (3)

https://aitnews.com>2015/11/3 
رياضياتي ومبرمج روسي وهو األخ  م، وهو 1980فاليريفيتش دوروف،ولد في روسيا  نيكوالي:نيكوالي – (4)

 األكبر لبافيل دوروف ، الذي أسس معه موقع التواصل االجتماعي فمونتاكتي، وفي وقت الح  تيليجرام.
 Николай Валерьевич Дуров — Циклопедия:2018/4/24: 
cyclowiki.org/wiki/Николай_Валерьевич_Дуров 

م، وهو رائد أعما  روسي اشتهر لكونه  1984ل دروف:لافيل فاليريفيتش دوروف ، ولد في روسيا فلا – (5)
 االجتماعي فمونتاكتي، والحقا تيليجرام. م سس موقع التواصل 

= 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
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ة ــــــــــــــــــــــ ركــــــــ تيلجرام ش ديع و ا،الشبكة االجتماعية في روسي مواقع الذي يعتبر من أكبر  VKموقع 
      كة في العاصمة األلمانية برلين. ويقع مقر الشر  ،VKمستقلة ال عالقة  لها بروسيا أو لشبكة 

لدعايات وال رسوم اشتراكات وال ليستعمل  وال ربحيوال غير تجاري  اً تيليجرام مشروع دويع    
  .(1)وهو ليس للبيع ،يقبل االستثمارات الخارجية 

القناة رؤية أو معرفة هوية المتالعين والمشتركين  اليمكن لمتالعينه ويتميز هذا التطبي  لأ     
 إمكانية إرسا  مع  المجاالت لمختلت هام كأرشيف تيليجرام قنوات استخدام ، حيث يمكناآل رين

 .(2) ، وغيرهملفات ووسائط متعددة
 المستخدمين قبل ، من %10ناث ، واإل %20رام من قبل الذكور تشكل نسبة استخدام تيلج     

 .(3) السابق  االستبيان حسب العراقيين

 :google scholarالفرع الثامن 
    google scholar عليه يطل  و ، للبحث سهلة تريقة يوفر مجاني لحث محرك :وهو 

 يضم ، فهو األكاديمي العلمي البحث محركات أهم من العلمي، يعد الباحث أو سكوالر جوجل
 األساتذة فيهم لما الباحثون  لها يحتاج التي العلمية و األكاديمية الم لفات كبيرة من مجموعة

العلمية  المعتمدة، والمجالت العلمية والرسائل األلحاث من والمعلمون والطالب ، ويتضمن العديد
 عالمية وجامعات أكاديميين ناشرين عن الصادرة والمقاالت والملخصات والمتب، المحكمة،
 .(4)واحد موقع في العلمي البحث م سسات من لل  وغير  متخصصة وجمعيات

حيث  (انطل  لمعاونة العمالقة، توجد عبارة )د ول  على الباحث العلمي من جوجل  عند    
محرك  Google scholarيعد ،تعود تل  العبارة الى عالم كبير في الفيزياء اسمه اسحاق نيوتن

الجامعين والمراكز  لحاث علمية لألساتذةأدمه الباحثون لما تم انجازه من لحث علمي يستخ 
   .(5)البحثية المبيرة في موضول الرسالة العلمية الخاصة لالباحث

 
= 

Дуров, Павел Валерьевич — Википедия:          
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дуров,_Павел_Валерьевич 

 . aitnewsينار: كل ماتود معرفته عن تيليجرام ، البوالة العربية لأل بار التقنية:احمد عنتر، موقع  – (1)
 : 2015\11\9ينار: كان هناك ،عالم التقنية: كل ماتريد معرفته عن تيليجرام :مدونة  الد صافي،  – (2)
 www.Khaledsafi.com   
 .43الذي اجرته الباحثة:ص الستبيان الساب  ا – (3)
منامة المجتمع   مقالة على تصنيف جديد للجامعات : د.تارق قابيل ، -ينار: جوجل الباحث العلمي - (4)

 . www.arsco.org:2016العلمي العربي، 
 :27/11/2017ينار: الباحث العلمي قوقل العداد رسائل الماجستير والدكتوراه: أكادمية الوفاق،   – (5)

 https://wefaak.com  › 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 :يأتي ما فوائد نذكر العلمي من أهم الباحث أو جوجل Google scholarفوائد 
 البحث مثل والمتقدم، األكاديمي العلمي للبحث متعددة يمنحنا  يارات العلمي، الباحث جوجل -1

 بتص ية تقوم معامالت  لاستخدام البحث أو  الجامعة أو  النشر تاريخ أو  الماتب اسم تري  عن
  .البحث نتائج

العلمي،  الباحث جوجل على ل  تاهر التي البحث نتائج في جميع والمصداقية الموثوقية  -2
 .صحتها في ش  أي يوجد وال فيها موثوق  نتائج هي

 مالئم. واحد مكان من متعددة مصادر في البحث  -3
 .لحث  لموضول صلة العلمية األلحاث أكثر على الحصو   -4
 .واإلصدارات األلحاث عن ومعلومات ملخصات على العثور  -5
 .الويب على أو  المكتبة  ال  من لأللحاث الماملة النصوص إلى الوصو   -6
 .العلمي البحث مجاالت من مجا  أي في جيدا والمصنفة الرئيسية األلحاث على التعرف -7
 مقالة كل في النص قيمة حيث من الباحثون  يستخدمها التي الطريقة بنفس المواد تصنيف  -8

 لحثية أعما  في بها االستشهاد مرات وعدد المقالة فيها تاهر التي النشر وجهةو  والم لت
 .أ رل 

 تساعده سكوالر، العلمي الباحث جوجل على له شخصية صفحة ينشئ أن لاحث لمل يمكن -9
 .(1)لها يتبع التي العلمية م سسته تصنيف ترفعو والفمري، العلمي إنتاجه ونشر حصر على
 ةالعلمي  النتائج جودة قياس على م شر : وهو h-Indexويتم قياس هذه البحوث عن تري     

 في البحوث هذه استخدام من والجودة البحوث، عدد لهم تقيم يتضمن  حيث ، معين لباحث
 المرات  وعدد للباحث المنشورة البحوث عدد على العامل هذا حساب يعتمد فقد ا رل، لحوث

 . (2)ا رل  لحوث في لحث لمل فيها استخدم التي
 

ينار: ما هو جوجل الباحث العلمي؟ وما فوائده؟:مصطفى القايد، تعليم  جديد أفمار تقنيات التعليم ،   – (1)
2014/10/29: https://www.new-educ.com/cest-quoi-google-scholarفوائد ال حصر   ، و

 : مallabout school 31/01/2017 :لها يوفرها جوجل "الباحث العلمي".. مالا تعرف عنها؟ : 
allabout-school.com   › 

رصانة المجالت والنشر العلمي : د. ف اد قاسم محمد ، ومجموعة من الم لفين ، جمهورية   ينار: - (2)
 . 14م: ص 2015العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 
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 املبحث الثالث 
 ف شبكة اإلنرتنت   املنشورة   املعلومات   أنواع   

 نرتنت عرب اإل   ، املال   ، التجاري    ، االقتصادي اجلانب    ف   : النشر طلب األول امل
 مطلبموا  لذل  جمعت في تشترك المجاالت الثالثة في كونها تسعى للحصو  على األ      

 ن تقسم على نوعين: أواحد ويمكن 
طري  ل االقتصاية والمالية و الذي تجري فيه العمليات التجارية  هو لل  النول:ولالنوع األ

لى حسالات البنوك والبطاقة إعمليات الد و  الحا  في االتصا  اإللمتروني في الشبكة كما هو 
 الذكية وبطاقات األتمان واالتصاالت الثنائية  وغيرها.

 .يطل  عليها اإلعالن  مور وهو ماهو العمليات التي تسعى لترويج هذه األَ  والنوع الثاني:
 نترنت مالي عبر شبكة اإلو االقتصادي والتجاري النشر : من النشرول النوع األ  
 نترنت المعامالت االقتصادية عبر اإلوال : أ 

تحواًل غير مسبوق في قطال اإلتصاالت في معام اإلقتصاديات  ةاأل ير  ةن األو  تشهد     
إحدل أسرل القطاعات نموًا وتطورًا إلستثمارات القطال الخاص  صبحت اإلتصاالتأو  ،العالمية 

 .(1)وميدانا رئيسًا لإلستثمارات األجنبية عابرة الحدود ه،في أنحاء العالم جميع
أتل  فرصًا كبيرة لإلستثمار  نأاإلنترنت وتحو  العالم إلى اقتصاد معلوماتي  اهورلكان    

 ، في ظل زيادة غير مسبوقة في الرالط اإلقتصادي للدو  وبين إقتصاديات العالم ،اإلعالمي 
فضاًل  ،بلغ درجته القصول  ،فحجم ترالط العالقات بين الدو  وبين التمتالت والمنامات  الدولية

عن بروز المنامات التجارية واإلقتصادية والمالية العالمية التي بدأ تلغي تدريجيا  مفهوم السيادة 
 . (2)مطلقةال

تضمن جانب من النشر عبر اإلنترنت األحوا  االقتصادية في جميع انحاء العالم ، حيث        
من قبل  %5، واإلناث %20تشكل نسبة استخدام مشاهدة المواقع االقتصادية من قبل الذكور 

 .(3) المستخدمين العراقيين حسب االستبيان الساب  الذي أجري في إحدل المليات
 

 . 20(: ص ينار: اإلعالم الجديد )تطوير األداء والوسيلة والوظيفة – (1)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدر ينار: – (2)
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (3)
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 نترنت ثانيا : المعامالت التجارية عبر اإل
رام صفقات  ب وإ، تتمحور التجارة اإللمترونية حو  عمليات ترويج وتباد  السلع والخدمات    

دون الحاجة إلى انتقا   من،أي إلمترونية غالبًا عبر اإلنترنت، ضات عبر وسائل رقميةو المعا
 ، لتزامات الناش ة عن التعاقد إلمترونياً اإلوسواء أمكن تنفيذ ، المتعاقدين لالجتمال في مكان واحد
إلا استلزم األمر أم  ،وتحميلها مباشرة عبر شبكة اإلنترنت ،مثل دفع قيمة البرامج اإللمترونية

 .(1)المادية إلى المشتري مثل إحضار مندوب الشركة السلعة  ،تنفيذها لشكل مادي 
 نترنت ثالثا : المعامالت المالية عبر اإل

التي تعتمد على أسلوب المحاسبة والدفع   ةتبرز أهمية الوظيفة المالية في المواقع التجاري      
 (2)ةــ يـ ـ ذكـ ـ والبطاقة ال لى حسالات البنوكإكما هو الحا  في عمليات الد و  ،نترنتعبر اإل

اتب المتقاعدين عبر و الحا  في العراق كاستالم ر  هو  كما، (4)وغيرها، (3)نيةئتمابطاقات االالو 
 كعقد البيع و الشراء. ، نترنتاالتصاالت الثنائية في اإلو  ،عن تري  البصمة الشبكة

 
 
 

 
 . 8ينار:حكم التجارة اإللمترونية في الشريعة اإلسالمية: ص  - (1)
العالم،تستخدم  تعتبر البطاقة الذكية من أحدث البطاقات البالستيكية المنتجة على صعيد : البطاقة الذكية - (2)

فيها تمنولوجيا متطورة حيث تضاف شريحة المترونية لالشريط المغناتيسي الموجود عادة في لطاقاتاالئتمان. 
 . 24م:ص 2006نادر شعبان ابراهيم، الدار الجامعية ، جمهورية مصر العربية ،   ينار: النقود البالستيكية:

 دمات أو  تصدر من قبل بن  أو م سسة التقديم  عبارة عن لطاقة بالستيكية لطاقة االئتمانية: – (3)
تسهيالت معينة ، على أن يقوم حامل البطاقة لسداد المبالغ المستحقة كليا أم جزئيا وف  نصوص العقد بين  
العميل )حامل البطاقة (، والمصرف أو الم سسة المصدرة للبطاقة.ينار: اآلثار السلبية الناجمة عن تزوير 

   107م: 2002، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض، 1:هشام مفيد محمود، ط البطاقات االئتمانية
، دار وائل للنشر والتوزيع، 1ينار: عناصر المزيج التسوي  عبر اإلنترنت : يوست احمد  أبو فارة ، ط - (4)

روني لدل البنوك ، واقع إستخدام التسوي  االلمت 123-120م: ص 2004جامعة القدس، أبو ديس، فلسطين، 
العاملة في قطال غزة: رند عمران مصطفى األسطل ، لإشراف : رشدي عبد اللطيف وادي، رسالة ماجستير  

م: 2009غزة، عماد الدراسات العليا، كلية التجارة ، قسم إدارة األعما  ،  –ادارة اعما  ، الجامعة اإلسالمية 
 138ص ، و االعالن عبر االنترنت )رسالة ماجستير( :  46ص 
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 نترنت عبر اإلفي اللغة ) بصورة مختصرة( عالن النوع الثاني: اإل
أو  ل  عالقة اقتصادية بين أشخاص قادرين على ، يساعد على نشر أفمار معينة فن     

 .(1)سلعة أو  دمة آ رين مستعدين الستعمالها تقديم 
يرى  ؟أم ال؟ عند نشره في شبكة اإلنترنت ا  ن هذا الموضوع اعالنيوما هو المعيار لكو   

نترنت المعلومات الموضوعة في تصرف الجمهور عبر مواقع شبكة اإل د: تع بعض الباحثين أنه
و المتعلقة لالسلع والخدمات لات تبيعة إعالنية تالما تهدف إلى دفع الذين يد لون المواقع إلى 

 . (2)شراء هذه السلع أو الخدمات
سواء و معنوي  أة يتم من  اللها الترويج لشيئ مادي وسيل : بأنهاإلعالن   ن نعرفأيمكن  

 .  االمكانات المتعددة في الشبكةمن  ال ،نترنتعبر اإل ياً سلب  أم ياً ايجابأكان 
 نترنت.و مرئية عبر اإلأو مسموعة أسواء كانت مقروءة الوسيلة: 

بيع انوال البضاعات المختلفة كالتجارية كافة  ا مقصود له الشئ المادي كالقضاي شيء مادي: 
 لمترونية.ترويج لبيع االلعاب والمتب اإلالوك ،وغيرها

حزاب السياسية والشخصيات المختلفة المقصود له كالترويج الى األ ما الشيئ المعنوي أ     
عالنات اإللمترونية ومن ضمنها عن تري  اإل هلى حزب والتشجيع على انتخالإكإنتماء شخص 

 ..الخ.عراف.لى األديان والجمعات واالإكالترويج   ،نترنتاإل
كإعالن مثاًل  ،ي شيئ مباح ألى بيع إكالترويج  يجالاً إ أوال :، وسلبًا :  يكون الترويج إيجالاً      

شياء المحرمة كبيع لى األإترويج مثاًل كالسلبًا  ثانيا : .(3)المتب عن إصداراتهم الجديدة ي ناشر 
 شخاص يرتدون ماللس متبرجة وغير لل .كعرض صور أل ،قة ن الاعالنات غير خمور واإلال
 ل   أولمتروني إلاالبريد و ، (4)عالنيكالشريط اإل المقصود باالمكانات المتعددة في الشبكة :   

 في مواقع أ رل أو فيفي الفضاء اإللمتروني شراء مساحات  ،أوموقع  اص لالجهة المعلنة 
  

 
ينار: اإلعالن عبر اإلنترنت ) دراسة وص ية تحليلية مقارنة(:فندوشي ربيعة ،لإشراف : لعقاب محمد،  - (1)

رسالة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم و االتصا  ، جامعة الجزائر ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ، 
 . 37م :ص 2005-2004قسم علوم اإلعالم واالتصا ،

 ص 110م :2000، دار األمين،القاهرة، 1ار: التسوق عبر اإلنترنت:محمد أحمد أبو القاسم، طين - (2)
 . 26ينار: سياسات اإلعالن ودورها في زيادة الحصة السوقية:ص  - (3)
ينار: فعالية اإلعالن في ظل تمنولوجيا المعلومات و االتصا  لدل الم سسات االقتصادية  – (4)

 .358:ص ةالجزائري
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 ويمكن تفصيلها على النحو اآلتي: (1)وغيره  البحثمحركات 
تحتوي  ،عالني: يتمثل في عرض رسالة ترويجية في شكل شريط دا ل المواقعالشريط اإل -1

 .(2)على صور ورسومات ونصوص
 ة ــــــــــ ي ـــــــــــفضل الوسائل التي تمكن من ايصا  الرسالة الترويج ألمتروني:من اإلعالن لالبريد اإل -2

 لصورة مجانية كما هو معلوم.ن تري  البريد اإللمتروني لآلالف من العمالء لنشر منتجاتهم ع
  .(3)و الفواصل ،اإلعالنات ضمن المواقع  -3

كثر وسائل الترويج جالبية وانتشارًا في ظل االتجاه نحو أاإلعالن عبر اإلنترنت من  ديع     
وقد قدم  ،سنوياً %12تزايد لمعد  ت المباشرة عبر اإلنترنت  اتفاإلعالن  ،التسوي  اإللمتروني 

وهو أن الم سسات تقدم رسائلها الترويجية لشكل  ،التسوي  اإللمتروني مفهوما جديدًا لإلعالن 
يتوقعون أن تمون جماهيرهم قادرة  و   مواقع إلمترونية محددة متعمد إلى بي ات مستهدفة من  ال

ويمكن الترويج لمختلت نواحي األنشطة ونشرها بواحدة من الوسائل   ،على تمييزها وإدراكها
المرئية والمسموعة والمقروءة على الجمهور لغرض حثه على شراء سلع و دمات من أجل 

االحصائيات الصادرة عن و  ،(4)شخاصإلى التقبل للسلع والخدمات أو األفمار أو األ هانسياق
( تد  على تزايد شعبية هذه الوسيلة  internet advertising bureauعالن اإلنترنت )إ مكتب 

ليون دوالر عن عام مدوالر أي بزيادة قدرها  ليون ميزيد عن  ما 2000اإلعالنية فقد انف  سنة 
  .(5)وهذه نسبة نمو هائلة م1999

يساعد على  ثم هو والمنتج على حد سواء  ،لذا أصبح اإلعالن ضرورة حتمية للمستهل        
 .(6) ويسمح بتحقي  األرباح المنشودة للمنتجين ،تلبية رغبات األفراد المتزايدة 

 
، و االعالن  85ينار: االتصا  في عصر العولمة : مي العبد ق  اسنو، الدور والتحديد الجديد : ص  – (1)

 .  181عبر االنترنت :
ينار:فعالية اإلعالن في ظل تمنولوجيا المعلومات و االتصا  لدل الم سسات االقتصادية الجزائرية:   - (2)

 . 358ص 
 المصدر الساب  الصفحة نفسها. ينار: - (3)
 . 355-353 -357:ص المصدر الساب   نفسهينار:  – (4)
كلية   محمد الجاسم ، جامعة دمش ، فادي القاق ، لإشراف: ينار: اإلعالن التفاعلي في االنترنت: -(5)

 .2االقتصاد،ماجستير تسوي  ، دون: ص 
 . 36ينار: اإلعالن عبر اإلنترنت ) دراسة وص ية تحليلية مقارنة(: ص  – (6)



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
90 

 املطلب الثاني: أنواع أخرى للنشر 
 احتوت شبكة االنترنت على مجاالت ثقافية متعددة نذكر أبرزها:

 : النشر الثقافي عبر اإلنترنت أوال  
نترنت الباب شبكة اإل تفتح ، فقد  اإلنترنتشبكة لمجاالت الثقافية التي احتوتها تنوعت ا     

فة في شتى المجاالت لحيث أصبح من لنواحي الثقافية المخت المن  نواح  عدة على مصراعيه في 
الشبكة اإلتالل السهل الولوج إلى مختلت الثقافات من  ال  نافذة الحاسبة عبر الشكبة فتتيح 

كذل  يتيح اإلتالل على  ةار من  ال  ما ينشر من قبل هذه الحض ةحضار على مختلت ال
مختلت العادات وأتعمة الشعوب فالشبكة ملي ة لقنوات الطبخ والمدن والغالات والحيوانات 

 . (1)والفضاء وغيره
 : النشر االجتماعي عبر اإلنترنت ثانيا  

في ثقافة  اصة  ،نترنتبين األفراد الذين يتفاعلون عبر اإل هذه الوسيلة من النشر تجمع     
يتضمن تحواًل  ،حيث يشكل هذا النمط الجديد إتارًا ثقافيًا جديداً ، لمجتمعات ما لعد القومية

 وأصبحنا لصدد ترق رئيسة لالتصا  والتفاعل ،فقد تغير مفهوم الزمان والمكان ،اجتماعيًا عميقاً 
جتماعي تالعًا رقميًا حيث اتخذ النشاط والسلوك اال،جتماعيةلخريطة اإلوإعادة تشكيل ل ،والترفيه

لقد ظهرت العديد من الصفحات االجتماعية  ،(2)لدل الشباب الماهرين في استعما  التمنولوجيا
هية ودينية وثقافية ي فهناك صفحات تعليمية وترف، على ال يسبوك وظهرت مجتمعات افتراضية

عالن عن الوظائت وجعلت من اإلعالم االجتماعي لمثالة سوق مواقع لإلكما ظهرت ، الخ...
ظهرت مواقع  ، حيث ويعتمد العديد من الشباب عليه للعثور على الوظائت ،إفتراضي للوظائت

صفحات النجوم ومشاهير الفن والموسيقى وكرة ،من أجل دعم التفاعل االجتماعي مع الجماهير
 .(3)القدم

 
 

 
 .wwwتارق   net.:2011\3\8:الماتب تارق، 2اإلنترنت وفائدته للمجتمعات   ينار:أهمية - (1)
ينار: ظاهرة اإلعالم اإلجتماعي وألعادها االقتصادية والسياسية واألمنية في العالم العربي: حمدي – (2)

 .40-39م: ص 2014األردن،  -عمان–، أمواج للنشر والتوزيع 1لشير، ط 
 . 41: ص المصدر الساب  نفسه ينار:  – (3)
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 ي عبر اإلنترنت يهالنشر الترف: ثالثا  
مارسة  يشهد الناس في هذه األيام ضغوتًا كبيرة في العمل أو صعوبة في قضاء وقت لم     

وآ رون ، أو سمال الموسيقى ، مشاهدة فيلم ل قد يذهبالناس بعض فالهوايات التي يفضلونها 
أو مشاهدة عروض ، رياضة الأو ممارسة ، نترنت أو اللعب على شبكة اإل، يفضلون الدردشة 

حيث ال  ،تم عرضها من قبل  وغير لل  من األنشطةحيث  ،أو مسلسالت تليفزيونية، كوميدية 
حيث تعتبر شبكة اإلنترنت منصة  ،التي يرغب البشر في ممارستها  هيوجد نهاية ألنوال الترفي 

 .(1)نترنتأي جهاز متصل لاإل من  ال لممارسة كل هذه األنشطة 
، %50ناث ، واإل %40من قبل الذكور  ةيهي استخدام مشاهدة المواقع الترفتشكل نسبة حيث     

 .(2)في إحدل المليات ي ين وفقًا لالستبيان الذي اجر ي من قبل المستخدمين العراق
 :النشر السياسي عبر اإلنترنت رابعا  
عبر لعض المواقع في توصلت دراسة أمريكية إلى أن االشتراك في األنشطة السياسية      

نترنت سعة نطاق نشاتهم السياسي  ارج اإليمكن أن يقود لعض المستخدمين إلى تو  الشبكة
  .(3)عبر الرسائل البريدية أو الهاتت أو وجهًا لوجة

، واإلناث %16السياسية عبر اإلنترنت من قبل الذكور تشكل نسبة استخدام مشاهدة المواقع     
 .(4) في إحدل المليات ي ين وفقًا لالستبيان الذي اجر ي من قبل المستخدمين العراق 4%

 نترنتعبر اإل ي: النشر الدينخامسا  
سائل المعاصرة عبر الو  ،(5) وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة نشر الدين اإلسالمي ،     

 نترنت.لى ق عبر اإلإمما تسهل عملية النشر الدعوة  ،و مرئية أو مقرؤة أسواء كانت مسموعة 
 

 
ينار: الترفية عبر اإلنترنت مزيد من الوعي من أجل المزيد من األمان: ديجيتا  قطر،  –(1)

18 \11 \2015:www.digitalqatar.qa   . 
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (2)
ع:غادة محمد، دون :  ينار:الشبكات االجتماعي تزيد المشاركة السياسية على أرض الواق –(3)

www.google.iq . 
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (4)
ينار: وسائل الدعوة إلى ق تعالى في شبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنت( وكي ية استخداماتها    - (5)

درجة الدكتوراه في الدعوة د.إبراهيم بن عبدالرحيم عابد، من الرسالة التي حصل بها الباحث على  الدعوية:
 .10ه: ص 1427واالحتساب من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، 
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 نترنت : النشر التعليمي عبر اإلسادسا  
من شروحات وتمارين وتفاعل  هوهو تقديم المحتول التعليمي مع ما يتضمن  النشر التعليمي    

 قادرة على  والشبكة ،تيسر النشر على مستول البلد و ارجهوي  ،ومتالعة لصورة جزئية أو شاملة 
ويتم لل  بواسطة برامج متقدمة مخزونة في الحاسب اآللي  ،تيسيير االتصا  على مستول العالم

  .(1)أو شبكة اإلنترنت
التعليمي وقد  وال يفوتنا إن كثيرًا من التطبيقات أو البرامج أو وسائل النشر المتعلقة لالنشر    

سهلت على الباحثين الوصو  إلى المعلومة لسرعة وا تصرت الوقت والجهد قدمت فائدة عايمة 
ي انحاء وسمحت بتباد  األفمار والتواصل مع مختلت الباحثين والعلماء والطلبة والمدرسين ف

العالم على سبيل المثا  نذكر المكتبة الشاملة وما قدمته من دور عايم في هذا المجا  وكذل  
ساتذتهم وفي عالم أو هذه التطبي  التواصل مابين الطلبة ويتيح  scholar  google (2)تطبي  

افتراضي ال بل أصبح البعض منها له اهمية كبرل على مستول رفع تسلسل الجامعات عالميًا 
 .lndex -h(3)من  ال  نشر البحوث فيها واعتماد لقياس 

ي ف %62، واإلناث %26تشكل نسبة مشاهدة المواقع العلمية عبر اإلنترنت من قبل الذكور      
 .(4)في إحدل المليات العراقية  ي االستبيان الذي اجر العراق حسب 

 سابعا :  نشر األخبار.
، وأ ر اقتصادية و أ بار تريفةة و ي سياسلمختلت انواعها ال بار نشر األ يشمل:األخبار     

لأ بار محاربة الفقر والمرض،  عتنيأ بار الدراسات واأللحاث من شتى أنحاء العالم، وكذل  ي 
لل  من النشر  فضاًل عن الحفاظ على البي ة، ونشر األ بار الرياضة العربية، والغربية، وغير

األ بار واأللحاث المتعلقة لشبكة  هذا النول من النشر بنشر يعتنيوكذل   عبر اإلنترنت،
 .(5)المعلومات ، ومعوقات حرية الرأي والتعبير على الشبكة وغير لل  من األ بار

 %5ناث ، واإل%22الرياضية من قبل الذكور تشكل نسبة استخدام اإلنترنت لمشاهدة المواقع     
 (6)في إحدل المليات العراقية  ي جر أي العراق حسب االستبيان الذي ف

 
، دار  1ينار: المنصات التعليمية المقررات التعليمية المتاحة عبر اإلنترنت :  رضوان عبد النعيم، ط - (1)

 . 4م:  ص 2016العلوم للنشر والتوزيع، 
 . scholar   googleينار: الباحث العلمي  - (2)
 . 84:ص سالقاً  فرّ ع    – (3)
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (4)
 . 134-313ينار: الصحيفة اإللمترونية:ص  - (5)
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (6)



 

 

 الفصل الرابق 

 : وا،ه مثان،ع ةباحث ،  أحكام وضوابط القضايا املعاصر  ل رعر اإللكرتوني 

 .إنعاء شبكع اإلنرتنت وا تعساهلاحكم : املبحث األول

 )االارتاض،ع(.التعريف بالسروع والسروع اإللكرتون،ع : املبحث الثاني

 أحكام السروع اإللكرتون،ع )االارتاض،ع(. أووال الع ساء ر: املبحث الثالث

 وأحكاةها.، امل ك،ع الفكريع ةزاياها وا،وهبا: املبحث الرابق

 حكم هتكري املواوق واخرتاوها والتجسس ا ،ها.: املبحث اخلاةس

ونعرر املوضرات واملواورق  واألكاذير  حكرم يررويا املع وةرات اخلا  رع: املبحث السراد 

 .اإلباح،ع

 .وحكسه العراي، التعهري والس  والقاف ر اإلنرتنت: املبحث السابق

 ل رعر. الضوابط العرا،ع: املبحث الثاةن
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 املبحث األول 
 واستعماهلا حكم إنشاء شبكة اإلنرتنت  

اإلنرتنت  املطلب األول: أقوال فقهاء العصر ف حكم إنشاء شبكة  
 واستعماهلا. 

 اختلف علماء العصر في حكم استخدام شبكة اإلنترنت على قولين:
 المبــاح أو  الواجب في استخدمت فإن ، استخدامها لحسب اإلنترنت شبكة حكم يكون القول األول:

مـــة ، وإلـــى هـــذا لهـــب أغلـــب علمـــاء وإن اســـتخدمت فـــي الحـــرام فهـــي محر   مباحـــة أو  واجبـــة فهـــي
ـبـــــعالشـــــــيخ خالـــــــد :مـــــــنهم(1)العصـــــــر ـعــــــنــــــــمـــــــد الـــــــــــــــ ــــــــــــاعــــــــرفــــــــــم الـــــــــــــــ  ،(3)(2)يـــــــــــ

 ــــــخــــــو الــــــشـــــــــيــــــ،  (5)(4)انـــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــخ مـــــــــــــــيــــــــشــــــــــــــــوالـ
 

ت عبد المريم الخضير .ينار: في حكم إد ا  اإلنترنالشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس، والشيخ  – (1)
 م: 2006، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز فركوس، إلى البيت: أبي المعز محمد علي

<https://ferkous.com ، وماحكم إدخال شبكة المعلومات اإلنترنت إلى اإلنترنت الرجاء التكرم بكالم أهل
 https://www.sahab.net>forums :2006العنبري،موقع شبكة سحاب السلفية،  العلم:محمد مصطفى

 الد عبد المنعم الرفاعي :  الد بن محمد بن عبدالمنعم آ  رفاعي، لاحث شرعي في الفقه وأصوله،  – (2)
لكالوريوس علوم وتربية، تخصص   والعقيدة، والفرق اإلسالمية.. وغيرها، ومستشار شرعي وأسري واجتماعي ،

رياضيات، ليسانس أو اإلجازة  شريعة إسالمية من كلية الشريعة، جامعة األزهر لالقاهرة. ينار: موقع الشيخ  
 ، دون:شبكة األلوكةموقع  الد بن عبدالمنعم الرفاعي : السيرة الذاتية،  

 /      www.alukah.net/web/refai 
تري   موقع النترنت الموزعة على الغير : الد عبد المنعم الرفاعي، ينار: فتول حكم شبكة ا – (3)

 ‹  https://ar.islamway.net : الفتاول ‹ حكم شبكة اإلنترنت الموزعة على الغيرم2012\ 12\ 13،اإلسالم
ولد فضيلة الشيخ في قرية دموه مركز دكرنس  الشيخ محمد حسان: محمد إبراهيم إبراهيم حسان ، – (4)

م، وهو داعية اسالمي ويعتبر من أشهر الشخصيات االسالمية  1962/  4/  8دقهلية عام لمحافاة ال
والشيوخ حصل على العديد من الدرجات العلمية ، وله العديد من الم لفات منها :حقيقة التوحيد،  واتر على  

ة فضيلة الشيخ محمد  تري  الدعوة ،  قواعد المجتمع المسلم ، اإليمان لالقضاء والقدر ..وغيرهم. ينار: ترجم
 http://iswy.co/e47f7 :   2005\3\ 12حسان ملفات متنوعة : تري  اإلسالم ، 

 :YouTube،06/04/2013الشيخ محمد حسان،ينار:حكم توصيل اإلنترنت للمناز : – (5)
https://www.youtube.com/watch?v=-x2 wIayQKUs  
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اإلسالم ،ومركز (4)(3)المنجد صالح محمد الشيخ و،(2)(1))رحمه هللا( ـوي فـيصل مــولـ
 .(6)،والمجمع الفقهي العراقي(5)ويب

 ، (8)( 7)خ صالح الفوزانـــــــــــالشيأنها محرمة لما تجلب من الشر والى هذا لهب  القول الثاني:
 

 
م، داعية ومفّمر إسالمي ، تولى 1941في عام  -لبنانشما   -الشيخ فيصل مولوي ولد في ترابلس– (1)

، معروف في لبنان والعالم العربي واإلسالمي واألوروبي توفي في لقضائية في لبنانعددا من المناصب ا
م ، وله العديد من الم لفات منها: تيسير فقه العبادات، السالم على أهل المتاب، ناام التأمين وموقت 2011

  \ 11\6: الجزيرة نت،إلسالم، وغيرها.ينار: فيصل مولوي ة منه، المرأة المسلمة، الرق في االشريعة اإلسالمي
 /www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/6 مولوي -م: فيصل2014

 . 15م: ص 2002ينار: فتاول اإلنترنت: صالح الدين ، دون،  – (2)
  ه 1380/ 12/ 30القدير والمربي ، ولد الشيخ في يوم محمد صالح المنجد: هو العالم الجليل والداعية  – (3)

 في دمش  ، وتلقى العلم على يد العديد من المشايخ  وله العديد من الم لفات ، والمشاركات العلمية. ينار: 
 https://www.marefa.org محمد صالح المنجد ،المعرفة ، دون : محمد_صالح_المنجد/

 .6478/  5م :  2009وجواب: لإشراف الشيخ محمد صالح المنجد، دون ، ينار: موقع اإلسالم س ا   – (4)
،   15432مركز الفتول اسالم ويب ، رقم الفتول:  موقع ينار: حكم توصيل شبكة اإلنترنت:  – (5)

اإلنترنت وسيلة تأ ذ حكم ما و  ، fatwa.islamweb.net>fatwa>ld=15432م: 2002\4\ 21
 :م2000\7\ 3364،5الفتول: رقم ويب،يتوصل إليه بها،مركز الفتول اسالم 

fatwa.islamweb.net>fatwa>ld=3364  
 م:28/ 2018/8المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم إنشاء شبكة اإلنترنت ،  –  (6)

alfiqhi.com.www  //http:  
 وهو )رحمه ق( والده وتوفي ،هـ  1354 عام ولد  الفوزان عبدق بن فوزان بن صالح  : الشيخالفوزان – (7)

وله  ،تخصص الدراسي فقه  ، لالمملمة العلماء كبار هي ة  وعضو لإلفتاء الدائمة وهو عضواللجنة  ،صغير
الملخص  ،نقد كتاب الحال  والحرام في اإلسالم  ،العديد من الم لفات منها: مجموعة فتاوي في العقيدة والفقه

شرح العقيدة الواسطية. ينار: نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة العالمة الشيخ صالح بن  ، الفقهي 
 //:saaid.net> warathah>fozan  https ون:د  ،صيد الفوائد  ،فوزان الفوزان: ترجمة العلماء والدعاة 

ينار: فتول للشيخ صالح الفوزان في حكم إد ا  االنترنت الى البيت ثم نشر هذا الفيديو في،  – (8)
 https://www.youtube.com/watch?v=j1wsQvObOh: م2009/10/2
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 .(2) (1)الشيخ ناصر مكارم الشيرازي و 
 أقوال  الفقهاء ومناقشتهاأدلة 

 القول األول:القائل بحسب االستخدام 
فقد ،المذهب األو  لأن هنال  أشياء لها َأكثر من وجه في االستخدام  رأيص يتلخ ويمكن     

شياء لات االستخدام ، وشبكة اإلنترنت واحدة من هذه األتستخدم في جوانب ايجابية أو سلبية 
حكمها دام المزدوج يكون شياء لات االستخ األ إلى أن الفقهاء المعاصرينالمزدوج ولهب جمهور 

 وعلى النحو اآلتي:،لحكمهاولهب أصحاب القو  األو  لالتفصيل ئها،لحسب ما القصد من إنشا
تعليم الطبخ ، و مور المباحة والنافعة ، مثل اال بار، تباح شبكة االنترنت في األ أوال : اإِلباحة:

 الرياضة ... الخ، والنافعة مثل: تعلم العلوم المفيدة أو تدريسها لكل أنواعها .و 
 لحالتين :ثانيا : التحريم في إحدى ا

 لى ما ال يجوز النار والسمال له.عند النار والسمال إ -1
 من االستخدام السيئ لشبكة اإلنترنت من قبل َأفراد العائلة. يأمن كان ال إلا -2

ودفعًا  ن حيث قالوا لجواز استخدام شبكة االنترنت ،افتى بذل  أغلب الفقهاء المعاصري  وقد   
 :على النحو اآلتيو لإلتالة واكتفيت بذكر كالم لعضًا منهم 

حكم توزيع  دمة اإلنترنت على األشخاص  أنَّ ل لقو  لى اإ خالد عبد المنعملهب الشيخ  /وال  أ  
مبني  على ما يغلب على الان من استعما  كل شخص ؛ ألن شبكة النت فيها المثير مما 

كغرفة المحادثة الفردية بين الجنسين، والقنوات الفضائية التي تبث عبر اإلنترنت   يحرمه الشرل:
التي واقع اإللاحية المدمرة لشباب األمة ، و عن الم التي فيها الغناء، والموسيقى، واألفالم ، فضالً 

هم على الباتل ، وتحبب إليهم المعتقدات واألفمار يلة والفاحشة بين المسلمين، وتجرؤ تنشر الرل
 .(3) الفاسدة المنحرفة الضالة

 
الشيرازي ،هو أحد العلماء المعاصرين  الشيرازي: ناصر بن محمد كريم  بن محمد لاقر مكارم مكارم  – (1)

ه  1345ومراجع الدين المعروفين كان له أدوار فعالة في قيام الثورة اإلسالمية في إيران، ولد في مدينة شراز، 
 : 2018/8/18م.ينار: ناصر مكارم الشيرازي: موقع ويكي شيعة ، 1927-

<ar.mobile.wikishia.net>index.php 
 : 8/28/ 2014فتول إيرانية :اإلنترنت السريع حرام!: موقع المدن ، ينار: – (2)

https://www.almodon.com>media 
 المصدر  الد عبد المنعم الرفاعي، موقع تري  اإلسالم.:ربكة اإلنترنت الموزعة على الغيحكم ش  ينار:– (3)

 .الساب 
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 أن الشخص على يجب ولذل  وغيرها، الدعوية و العلمية كالمواقعالمثير  الخير من فيهاو    
 األمة لهدم ومعوالً  المعصية، في لهم شريكاً  اليكون  حتى ؛ الخدمة تل  يعطيهم من انتقاء يحسن

 :(1) لل  على والدليل ،ق معصية من لسببه يتمكن شيء عمل للمسلم يجوز فال
ىئ       ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ  قا  تعالى: الكتاب: -1

 .(3)چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇچ  تعالى: قوله،  (2) چی  ی  ی  ی   
ة ، أ ب ي ع ن   السنة : -2 ي ر  ُسول   أ نَّ  ُهر  لَّى هللا   ر  ل ي ه   هللاُ  ص  لَّم ، ع  س   َكانَ  ه ًدل، ِإَلى َدَعا َمن   )) :ق ال   و 
رِ  ِمنَ  َله   َج  ورِ  ِمث ل   األ  وِرِهم   ِمن   َلِل َ  َين ق ص   الَ  َتِبَعه ، َمن   أ ج   . (4)َشي ً ا(( أ ج 
 المَفاِسد،  وَدر ءِ  المَصاِلح َتحصيل أمكن فإن ومفاسد ، مصالح   اجتمعت   إلا مقاصد الشريعة: -3

 فإن يل،والتَّحص ءالدَّر  ذَّرتع وإن ،(5)چہ  ھ      ہ  ہ  چ:تعالى ق ألمر لل ؛امتثاالً  فَعل نا
 :تعالى قا  ؛المصلحة واتلف ن بالي وال المفسدة، نادرأ المصلحة، من أعام المفسدة كانت

 ،(6)چى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ وئ وئ ۇئۇئ   ېۉ  ې  ې   ېچ

 ظاهره لمن الخدمة توصيل يجوز وعليه منفعتهما، من أكبر مفسدتهما ألن والميسر الخمر فحرم
 ق يرضي ال فيما استعمالها الان على يغلب من لخالف معه، لالتعاون  لأس وال الصالح،

 إلعانته عايم؛ إثم إليه الخدمة توصيل ففي المحرمات عن المت عدم ظاهره كان أو  تعالى،
 بيد فاألرزاق آ ر عمل عن لالبحث  العمل يروم لمن وينصح حدوده، يوتعدِّ  ق، معصية على
 .(7) أعلم وق منه،  يراً  ق عوضه هلل، َشي اً  ترك ومن سلفًا، مقدرة وهي ق،

 
 

اإلسالم.المصدر  تري  موقع الرفاعي، المنعم عبد   الد : الغير على الموزعة اإلنترنت  شبكة حكمينار: – (1)
 الساب .

 .2سورة المائدة، من اآلية: – (2)
 . 56سورة األعراف، من اآلية: – (3)
  محمد :  يحق ، ت (هـ261 رحمه ق :ت ) النيسابوري  القشيري  الحسن أبو  الحجاج بن مسلم :صحيح مسلم – (4)

:كتاب:  العلم ، لاب: من سن سنة حسنة أو سي ة   ، دون بيروت  – العربي التراث  إحياء  دار ، الباقي عبد  ف اد 
 . 2060/ 4:  2674 ومن دعا الى هدل أو ظاللة ،  رقم الحديث:

 . 16سورة التغابن، من اآلية: – (5)
 . 219سورة البقرة، من اآلية:  – (6)
  المصدر  اإلنترنت الموزعة على الغير:   الد عبد المنعم الرفاعي، موقع تري  اإلسالم.حكم شبكة ينار:– (7)

 .الساب 
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 بل الحرمة؛ أو  الحل في(  اإلنترنت شبكة)  على يحكم ال  حسان محمدالشيخ   قا  /ثانيا  
 .استخدامها من مقصدها على يحكم

 الزنا وأمور اإللاحية المواقع لىإ تريقها عن يد ل الشخص كان إل ستخدامهاا يجوز ال -1
 وعلى ، ق إلى التوبة عليه فيجب حرام استخدامها أن من اليقين علم يعلم كان فإلا. حرام فهذا
 .أيضاً  حرام يكسب ما وإن حرام، ايضاً  الشكل بهذا ليهاإ الطري  هذا يمهد من
 أو الحل في يستخدمها من يعلم وال ، الهداية تري  إلى بها يهدي عادية وصالت كانت إلا -2

    ـ  يباح أو  يجوز حيث االستخدام هذا عن مس والً  ليس فهو  ، الحرمة
 مس و  فهو الحرام في مهايستخد إليه يوصل من إن في يش  أو  هذا يوصل قد كان إلا أما   

 .(1)على اإلثم  ينيع عن لل  ألنه
 عز ق يرضي فيما الشبكة هذه المسلم استخدم إلا )رحمه هللا(مولوي  فيصل الشيخ قا  /ثالثا  

 إشاعة أو  المعصية أجل من استخدمه إما لل ؛ على م ثالاً  كان ربما بل،  عليه حرج فال وجل،
 فيه ويشترك اإلنترنت برامج يتعلم ومن ، بذل  آثم فهو  فائدة بدون  الوقت إضاعة حتى أو المنمر

 .(2) أيًضا آثم فهو  األعما  هذه مثل أجل من
 منمر إنمار أو  شرعي واجب تحقي  أجل من فيه يشترك ومن اإلنترنت برامج يتعلم ومن   

 . اإلنترنت  ال  من يحققها التي األعما  نول لحسب واجب أو أومستحب مباح فعمله
 فإلا.. اإلنترنت استخدام تري  عن يتحق  الذي العمل هو اإلنترنت استخدام في فالضالط إلاً    
 كان وإلا أيضًا، شرعيًّا واجباً  أجله من اإلنترنت استخدام فيكون  شرعيًّا واجباً  العمل هذا كان

 وهكذا أيضًا، حراًما لل  أجل من االشتراك فيكون  حراماً  اإلنترنت استخدام منه المقصود العمل
 .(3) المباح أو  ، المكروه أو ، المستحب في األمر

 المستفيد المستخدم استعما  لا تالف يختلت الحكم إن :يرل  المنجد صالح محمد رابعا /الشيخ
 :أحوا  على وهم الخدمة، هذه من
: والمباح النافع، في العالمية الشبكة هذه يستخدمون  أنهم - غالباً  أو  قطعًا، - ي علم أن -1

 .(4)لهم الخدمة هذه توصيل فيجوز

 
 .الساب  المصدر . YouTubeالشيخ محمد حسان، -حكم توصيل اإلنترنت للمناز  ينار:  – (1)
 . 16ينار: فتاول اإلنترنت: ص  – (2)
 نفسها.  المصدر الساب  الصفحةينار:  – (3)
 .6478/ 5ينار: موقع اإلسالم س ا  وجواب : – (4)
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 كالبنوك،  المحرمات، في العالمية الشبكة هذه يستخدمون  أنهم - غالباً  أو قطعاً  - ي علم أن -2
 .اإلثم على التعاون  من فيها لما لهم؛ الخدمة هذه توصيل يجوز فال: اإلنترنت ومقاهي

 إلى ي نار فهنا: يستخدمونها كيف ي علم ال أو  لها، المستخدمين عند األمر يستوي  أن -3
 النفع استعمالهم على الغالب كان فإن لهم، الخدمة تل  توصيل ي راد من استعما  من الغالب
 توصيل حرم: المحرم الضار استعمالهم على الغالب كان وإن لهم، الخدمة توصيل جاز: المباح
 .(1) لهم الشبكة
 :وعليه والضار، النافع وفيه والشر، الخير فيه اإلنترنت نإ ويب اإلسالم مركز في جاء /خامسا  

 على يغلب ال كان إن عليه مواقع مــــــ مي ـــ تص أو  المناز  إلى إيصاله في العمل في لأس فال -1
 عزوجل. ق معصية في يستخدمها الخدمات هذه إليهم توصل من الان

تعالى :  لقوله لل  على اإلعانة يجوز فال معصية، في سيستخدم أنه الان على غلب فإلا -2 
 .(2)چىئ     ی  ی  ی  ىئېئ  ىئ  ېئېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ 

 .(3) ق يرضي ال فيما اإلنترنت يستخدمون  الناس أغلب ألن أولى فالمنع الحا ، جهل إلا -3 

 االنتفال لشخص اليجوز حيث يجوز، ال فهذا صاحبها إلن لغير استخدامها كان إلا أما -4
 ِدَماَءك م   َفِإنَّ  ((الصحيحين: فــــــــي الـــــــذي للــــــحـــــديث منه، لإلن إال للغير المملوكة اإلنترنت لخدمة

َواَلم م   ، َوَأم  م  َراَضك   .(5)و يانة اعتداء يعد صاحبها رضى من غير ، فاستخدامها(4)((َحَرام   َعَلي م م   َوأَع 
 األصل في إنشاء شبكة اإلنترنت الجواز ،فذهب إلى أن  المجمع الفقهي العراقيأما  /سادسا  

 هي ـــــــــــ ها، فإلا استخدمت في الحل فا ويعتمد الحكم الشرعي على المقصد من استخدامها ومحتو 

 
 .6478/ 5ينار: موقع اإلسالم س ا  وجواب : – (1)
 .2سورة المائدة، من اآلية: – (2)
، و اإلنترنت  15432رقم الفتول:  مركز الفتول اسالم ويب، موقع ينار: حكم توصيل شبكة اإلنترنت:  – (3)

 . 3364 رقم الفتول:تول اسالم ويب،  مركز الف وسيلة تأ ذ حكم ما يتوصل إليه بها:
محمد بن إسماعيل أبو عبدق البخاري الجعفي، تحقي : محمد زهير بن ناصر  صحيح البخاري: –( 4)

العلم  ، لاب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب ، رقم الحديث:  هـ  ، كتاب :1422، دار توق النجاة ، 1الناصر، ط
105 :1  /33  . 

 ينار:حكم استخدام شبكة اإلنترنت شخصية دون إلن صاحبها:مركز االفتاء إسالم ويب، رقم الفتول: – (5)
 fatwa.islamweb.net>fatwa : م2010\ 8\14، 138806
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 .(1)وكذل  في المحتول ، م فهي حرامحرّ محال  ، وإلا استخدمت في ال
 القائلون بالتحريم: الثاني القولأدلة 

 في الفضائية القنوات أو  اإلنترنت إد ا  يجوز ال أنه لالقو  :الفوزان صالح الشيخ لهب أوال /  
 الناس لمن  النافعة شياءاأل غير في البيت وأهل الناس ويستعملها الشرور من تجلب لما البيت

 جلب في السبب أنت تمون  فال هم يرغبون  فيما يستعملونها والفسقة والسفهاء واألتفا  والنساء
على  المقيم على والواجب الفتنة أسباب في ال يد ل اإلنسان المتعافي بيت  إلى الشيء هذا

 .(2) شرا عليهم ويجر البيت أهل على ي ثر ما فيه يد ل فال البيت يصون  أنه البيت
 الجيل و دمة نترنت،لإل العالية السرعة تحرم )فتول  :الشيرازي  مكارم ناصر الشيخ قال ثانيا /
 مواقعه في س ا  على ورداً  األ القية المعايير وضد الشريعة ضد تعد ألنها ،(G3)الثالث

 ال الخدمات هذه  إنّ  ، إيران في الدنية القيادات أبرز من يعد الذي الشيرازي  قا  ، لمترونياإل
 عليها تسيطر التي الشبكة وهي الوتنية، اإلنترنت لشبكة المطلوبة الشروط ضمن تندرج

 مبالين  غير القضائيون  المس ولون  يبقى أال يجب لأنه مضيفاً  المشددة، للرقالة وتخضع الحكومة
 .(3)(الحيوية القضية بهذه

   األقوالمناقشة 

 االستخدام  بحسب ون القائل مناقشة أصحاب القول األول 
 مناقشة القول األول: أوال : 

إلى القو  أن حكم توزيع  دمة اإلنترنت مبني على الان من  الشيخ خالد عبد المنعملهب     
ثم استرسل لالقو  فقا  يجوز توصيل الخدمة لمن ظاهره الصالح وال ، استعما  كل شخص 

 أتف ،  (4)لأس لالتعاون معه لخالف من يغلب على الان استعماالها فيما ال يرضي ق تعالى
 ألنَّه نار؛ فيه فهذا الصالح ظاهره لمن الخدمة زيعتو  اشتراط أما قا  ما لعض الشيخ في  مع

 
المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم إنشاء شبكة اإلنترنت ، موقع  ينار: – (1)

  . الساب  المصدر العراقي.المجمع الفقهي 
 .  YouTubeينار: فتول للشيخ  صالح الفوزان في حكم إد ا  األنترنت إلى البيت، – (2)
 .الساب  المصدر .المدن موقع!: حرام السريع اإلنترنت : إيرانية فتول   – (3)
 الرفاعي، موقع تري  اإلسالم.ينار: حكم شبكة اإلنترنت الموزعة على الغير:  الد عبد المنعم  – (4)

 .الساب  المصدر
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 والتلفزيون  كالتلفون  المزدوج االستخدام لات األشياء جميع في الشرط هذا اشتراط يستوجب
  أن مثالً  أعرف وكيف الناس أعما  من كثير وتتعقد ستتعطل وعندها وغيرها والسكين والسيارة
 على يغلب كان إلا مع فضيلة الشيخ أتف  لمن! عابراً  لقاءً  كان إلا ال أو  ما هو صالحشخصاً 

 يبين لم أنه  الد شيخ كالم في المالحاة األمور ومن،  فتحرم محرم في سيستخدمها أنه الان
 لم فالشيخ لل  عن فضال توزيعها مجرد على واقتصر ومضمونها هاكإنشائ  الشبكة أحكام جميع
 .عليه سنأتي كما التمل ية األحكام الشبكة استخدام حكم يأ ذ قد حاالت يبين

 ثانيا : مناقشة القول الثاني: 
 يحكم بل الحرمة؛ أو  الحل في(  اإلنترنت شبكة)  على يحكم ال حسان محمد الشيخ قا     
 .(1)استخدامها وفصل لل  في ثالثة نقاط من مقصدها على
 أحكام جميع يبين لم أنه إال لكرهما التي( 1،2) النقطتين في حسان محمد الشيخ مع أتف     

 حكم يبين لم لل  عن فضال التملي ية األحكام تأ ذ فقد عليها سنأتي والتي ، النت استخدام
  .ومضمونها إنشائها

 ثالثا : مناقشة القول الثالث: 
نترنت على نحو القو  إلى أنه يكون حكم شبكة اإل إلى )رحمه هللا(فيصل مولوي لهب الشيخ  

 تي:اآل
ق  عن تري  استخدام اإلنترنت ... فإلا ح الضالط من استخدام اإلنترنت هو العمل الذي يت   

كان هذا العمل واجبًا شرعيًا فيكون استخدام اإلنترنت من أجله واجبًا شرعيًا أيضًا، وإلا كان 
ترنت حرامًا فيكون االشتراك من أجل لل  حرامًا أيضًا، وهكذا العمل المقصود منه استخدام اإلن 

وأتف  تمام االتفاق مع كالم الشيخ فيصل إال أنه  (2)األمر في المستحب، أو المكروه، أو المباح
 لم يبين حكم إنشاء الشبكة وحكم إنشاء المحتول.

 رابعا : مناقشة القول الرابع: 
 الحكم إن :نقو  العموم حيث إنشاء  دمة اإلنترنت فمنالمنجد  صالح محمد الشيخقا      

 .(3)الخدمة هذه من المستفيد المستخدم استعما  لا تالف يختلت

 
 .الساب  المصدر . YouTubeالشيخ محمد حسان، -ينار: حكم توصيل اإلنترنت للمناز    – (1)
 . 16ينار: فتاول اإلنترنت: ص  – (2)
 .6478/ 5ينار: موقع اإلسالم س ا  وجواب : – (3)
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ان ـ ليــه الشــيخ وأ تلــت معــه فــي تحــريم اســتخدام النــت فــي البنــوك إلا كــ وأتف  في أكثر مالهــب إ    
 اليًا أكثر رواتب المتقاعدين مثال  ـــــــــــــــــ التحريم؟! وح في األشياء المباحة التي ال تتعامل لالربا فلما 

 ن  ــــــــــــــــــــــ والقو  لالتحريم فيه ألية وضرر كبير على كثير م ،تستخدم الشبكة لاالتفاق مع الصيرفة
 عن تعطيل مصالح الشركات وغيرها. المستفيدين فضالً 

راد بها حكم التوصيل أظن أنه أالشيخ تملم عن حكم إنشاء الخدمة و  هذا لاإلضافة إلى أن    
فلم يتملم عن حكم التأسيس للشبكة وحكم المحتول ولم يبين إال التحريم والجواز وسنأتي عليه 

 حيث من الممكن أن تد ل جميع األحكام التملي ية في استخدام الشبكة.
 الخامسخامسا : مناقشة القول 

وقد فصل  ،(1)والضار النافع وفيه والشر، الخير فيه اإلنترنت أن ويب اإلسالم مركز في جاء    
 .هذا القو  إلى أربعة نقاط

 فالمنع الحا  جهل إلا( 3) النقطة في معه وأ تلت نقاط ثالث في ويب مركز مع وأتف     
 المزدوج  االستخدام لات األشياء جميع في الشرط هذا اشتراط الستوجب بذل  قلنا إلا أولى؛ألنَّه
 حكم عن إال يتملم لم  المركز أن والمالحظ السالقة المناقشة لتمرار حاجة وال.... كالتلفون 
 التملي ية األحكام تأ ذ قد ألنَّها عليها سنأتي والتي النت استخدام أحكام جميع يبين ولم إيصالها
 .ومضمونها إنشائها حكم يبين ولم الشرعية الضوالط استخدام وكذل 

 سادسا :مناقشة القول السادس
األصل في إنشاء شبكة اإلنترنت الجواز ،  إلى القو  لأن المجمع الفقهي العراقيذهب     

ويعتمد الحكم الشرعي على المقصد من استخدامها ومحتواها ، فإلا استخدمت في الحل فهي 
يشاله أنه فهذا الرأي أرل . (2)م ، وكذل  في المحتول حال  ، وإلا استخدمت في الحرم فهي حرا

 القو  االستخدام والمحتول.إال إنهم فصلوا في  لقية األراء

 مناقشة أصحاب القول الثاني القائلون بالتحريم
 الفضائية  القنوات أو  اإلنترنت إد ا  يجوز ال أنه القو إلى  الفوزان صالح الشيخ لهب أوال : 

،  (3)ةــــــــــــــــــــ النافع شياءاأل غير في البيت وأهل الناس ويستعملها الشرور من تجلب لما البيتإلى 
 

، و اإلنترنت  15432رقم الفتول:  مركز الفتول اسالم ويب، موقع ينار: حكم توصيل شبكة اإلنترنت:  – (1)
 . 3364 رقم الفتول:مركز الفتول اسالم ويب،   وسيلة تأ ذ حكم ما يتوصل إليه بها:

، موقع ينار: المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم إنشاء شبكة اإلنترنت  – (2)
 .الساب  المصدرالمجمع الفقهي العراقي. 

 . الساب  المصدر . YouTubeينار: فتول للشيخ  صالح الفوزان في حكم إد ا  األنترنت إلى البيت ، – (3)
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يخ نفسه قد نشر على الشبكة وكالم الشيخ فيه نار ألنَّه أواًل يتعارض مع كالمه فحديث الش
اء لات االستخدام المزدوج عن لل  فالقو  في تحريم األشي  لى جميع الناس فضالً ووصل إ

وإلا كان فيه منافع فلمالا ال نأ ذ لمنافعه ، شياء  دي إلى تحريم ما اليحصى عدده من األسي 
والغريب أن كالم الشيخ  الت أغلب فقهاء العصر الذين قالوا ، ونترك مضاره من  ال  ضوالط 

 لأن حكم النت يكون من حكم مقصده أي لحسب استخدامه.
 الجيل و دمة نترنت،لإل العالية السرعة تحرم في فتول  :الشيرازي  مكارم ناصرقال الشيخ  ثانيا :
وهذا المالم فيه نار، فميف  .(1)األ القية المعايير وضد الشريعة ضد تعد ألنها ،(G3)الثالث

تمون السرعة سببًا للتحريم؟ فلو كانت هذه الشبكة تنقل أمورًا مفيدة يحتاجها الناس من تعلم 
إلا  ر محموددينهم وأمور حياتهم والعلوم اال رل وتقدم لهم  دمات ؛فالسرعة في هذا المقام أم

 .وما ال يتم الواجب إال له فهو واجب انجاز واجب لفعلهاتحق  
لعد معرفة أقوا  الفقهاء و مناقشتهم هو مالهب إليه القو   : الذي يبدو لي راجحا  وهللا وأعلم 

 هذا القو :ترجيح في السبب و األو ، 
شبكة اإلنترنت فيها الخير والشر فالحكم عليها لالتحريم قد يفقدنا الخير الذي فيها، وكذل   -1

سب مقصدها من الحكم عليها لالحل قد يوقعنا لالشر الذي فيها ، وعلى لل  يكون حكمها ح 
، و) ما (المصالح جلب من أولى المفاسد درء) منها  تقو  الشرعية واعدوالق إنشاءها واستخدامها،
  (1) حر م فعله حر م تلبه(

إن شبكة اإلنترنت تأ ذ األحكام التملي ية الخمسة وهي الواجب ، واالستحباب، اإللاحة،   -2
 في مطلب الحكم الشرعي اآلتي لكره فيما لعد. اً والمراهية والحرام وسيكون لل  واضح 
 نرتنت احلكم الشرعي ف الشبكة اإل   املطلب الثاني: 

يتعل   :القسم األولإنها تتمون من قسمين،  لى مستلزمات إنشاء الشبكة لوجدنالو نارنا إ   
هو إيصالها  األوليتعل  في التعامل معها وهذا ينقسم إلى قسمين ،  : والقسم الثانيلإنشاءها 

هو نول العمل الذي يجريه المستخدم في هذه الشبكة ، إلن يكون  الثانيو إلى المستخدمين ، 
 نحو االتي :الحكمها على 

 
 المصدر الساب    .المدن موقع !: حرام السريع اإلنترنت : إيرانية فتول ينار:  – (1)
 دار ، 1ط ، (هـ911 رحمه ق:ت ) السيوتي الدين جال  لكر، أبي بن الرحمن عبد  :والناائر األشباه  – (2)

 . 151-1/87: م1990  - هـ1411 العلمية، المتب 
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 اإلنترنت   شبكة إنشاء  حكم  الفرع األول:
 ففيها لل  عن ال يختلت هاحال اإلنترنت وشبكة ايجابي وجانب سلبي جانب له شيء كل    

واالقتصادية، وتيسير الخدمات وتسهيل االتصاالت تعلم واالعما  التجارية الخير المثير كال
 وتجاوز على الخصوصيات وتشويه السرقة،و الشر كنشر الفاحشة  من ال تخلو  هيو  وغيرها

فتختلت  ،مقاصدها لحكم حكمها إنما لاتها في حكم لها ليس النتشبكة  و سمعة الناس وغيرها،
 .لا تالف استخدامها

وابتمار االنسان لهذه الشبكة هو حصيلة العقل الذي وهبه ق له وميزه وفاق له المخلوقات       
فالالم في الحكم هي الم المل  لمعنى إن ،  (1)چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ وقا  تعالى : 

لاحة المتبعة إن االصل في األشياء اإل ، لذا فالقاعدة(2)البشر في األرض  لقه ق  لينتفع له ما
ي  فأ لذل   (4)مام الشافعي، وهي من األصو  التي اعتمدها اإل(3)لم يرد نص على تحريمه ما

و المضمّن في معنى لهذه الشبكة يد ل تحت استثمار لما سخره ق لالنسان مباح استخدام 
أ نتيجة ، وإلا ما ترأ التحريم عليها فسيطر  : اإللاحةية السالقة، فيكون إنشاء حكم الشبكةاآل

صل إنشاءها وإنما ترأ لعارض  ارجي فيكون لالستخدام السلبي لها ، أي إن التحريم لم يشمل أ
حكم إنشاءها اإللاحة ويتحمل المستخدم إثم سوء االستخدام ؛ فيتوقت حكم إنشاءها على كي ية 

 مباحة ومن استخدمها في الحرام فهيت كان  األمور المباحةاستخدامها فمن استخدمها في 
 ة.حرمم

 
 . 29سورة البقرة، من اآلية:   – (1)
ِسير  الَبِسي ط: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي   – (2) ينار: التَّف 

( رسالة دكتوراة لجامعة اإلمام محمد بن سعود، ثم  15هـ(، تحقي : أصل تحقيقه في )468 قرحمه )ت:
جامعة اإلمام محمد بن سعود  -عمادة البحث العلمي  ،1قامت لجنة علمية من الجامعة لسبكه وتنسيقه، ط

 .295\ 2هـ: 1430اإلسالمية،  
هَ  ينار:  – (3) َباه  َوالنََّااِئر  َعَلى َمذ  َش  َماِن: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف األ  ِب َأِبي  َحِني َفَة الن ع 

هـ( ، وضع حواشيه و رج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار المتب 970 رحمه قلابن نجيم المصري )ت:
 .48\1،  تيسير  علم أصو  الفقه:93\ 1م:   1999 -هـ   1419لبنان،  -العلمية، بيروت 

أبو عبد ق بدر الدين محمد بن عبد ق بن بهادر الزركشي  البحر المحيط في أصو  الفقه : ينار:  – (4)
، و المد ل إلى دراسة المذاهب 212/ 1م :1994 -هـ 1414،  دار المتبي،  1هـ(، ط 794 رحمه ق)ت:

 . 25\1  :م 2001 -  هـ 1422  القاهرة، ، السالم دار  ،2ط الوهاب، عبد   محمد  جمعة على الفقهية:
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 ية ، ينقسم إلى ي إلنشاء شبكة اإلنترنت وتوصيلها من حيث األحكام التملفالحكم الشرعي    
 الوجوب، و االستحباب ، و اإلباحة ، والكراهة، والحرام.  مسة أقسام:

: الوجوب: إلا تعل  لأنشاءها أمور واجبة أو أمور تعل   اً شبكة اإلنترنت يكون واجب فإنشاء  أوال 
، ألن فيها قنوات ومواقعلمونها تخدم الناس وتساعدهم في مختلت مجاالت الحياة لالضروريات 
،  دينهمأمور تعلم الناس  وهيبتمار ، ي التعليم والطب ، واإلفتاء ، واإل ترال واإلحيث تد ل ف

العلوم المونية المعاصرة وتختصر عليهم الزمان والمكان وتسهل على تلبة العلم ، التعلم دون و 
هذه من الممكن لعض  ، وفال يضطر إلى السفر أو شراء المتببذ  مبالغ كبيرة من الما  

من  ال   والدينين  ال  رفع التوتر الطائفي رواح الناس مفي حماية أ  ان تمون سبباً  القنوات
على حماية  ارشاداتهاتساعد من  ال  تعين الناس على رفع الالم عنهم و  وقد، عية التو 
نشر له وسائل عديدة ، ومنها اإلنترنت ، ولل  عن الو دون تزيف الحقائ  نشر الح  حهم و اارو 

 تري  مواقعه وقنواته وتطبيقاته غيره.
 ووسيلة واجبة الواجب وسيلة ألن ،مستحباً  فيكون  لمستحب وسيلة كان ما:االستحباب:ثانيا  

النافعة التي تقدم منافع للناس التد ل  المفيدة المواقع على ، مثل االتالل(1) مستحبة المستحب
 .(2)ذه الشبكةأي كل فعل خير يقوم به الشخص عن طريق ه في الواجبات،
 ، كما (3)تحريماللاحة مالم يرد نص على شياء اإلصل في األفالقاعدة المتبعة إن األ :ثالثا :اإلباحة
لى إنوال من االستعماالت تنقلها أل تستخدمنه قد إال إ ئهافلم يد ل التحريم في إنشا،لكرنا سالقاً 

 من  ال  إنشائها استخدامها في الحرام. ال يتعمد المنشئ إلاحة لشرط فيكون حكمها اإل  رل،أحكام أ
وهة، فإلا إنشاءها المنشئ  مكروه فهو مكروه فوسيلة المكروه مكر لى إوصل أ ما رابعا :الكراهة:

كالتسلية في  (4)تأ ر عن نوافل العبادات، أو تضييع األوقات من غير فائدةاللى إ دي ي لعرض 
 .وه، فهي مكر االلعاب اإللمترونية وغيرها

 
، دار الوراق،  1ينار:األحكام الفقهية للتعامالت اإللمترونية: د. عبد الرحمن بن عبد ق السند، ط – (1)

، و استخدام تقنية الحاسب في العلوم اإلسالمية والعلوم المساندة: د.عبدق بن مبارك آ  98هـ:  ص  1424
 www.alukah.netه: 1427ست، موقع اآللوكة ، الرياض ،

ينار: المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم إنشاء شبكة اإلنترنت ، موقع   – (2)
 .الساب  المصدرالمجمع الفقهي العراقي. 

َماِن:  ينار:  – (3) َهِب َأِبي  َحِني َفَة الن ع  َباه  َوالنََّااِئر  َعَلى َمذ  َش   . 48\ 1 الفقه:، وتيسير  علم أصو  93\ 1األ 
ينار: غمز عيون البصائر في شرح األشباه والناائر: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين   – (4)

، 223\1م: 1985 -هـ 1405العلمية،  ، دار المتب 1هـ(، ط 1098 رحمه ق الحسيني الحموي الحنفي )ت:
 . 25\ 1و المد ل إلى دراسة المذاهب الفقهية: 
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 الرليلة وعرض ما ال يجوز النار إلا كان هذا اإلنشاء لقصد ترويج للفاحشة و  :: تحريمخامسا  
 اإلسالم ، أو تعليم اأَلمور الضارة  ةإليه،أو الحث على القتل، والتفري  بين الناس، و تشوية صور 

 اد ــــــــــ ــــــــ اإلثم والفس و الهكر، حيث يترتب على اإلنشائها سرقة الحسالات،و ، المواقع  تراقاكتعليم 
ىئ       ىئېئ  ىئ  ېئۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ ۆئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ  قا  تعالى:، (1)فهذا حرام

ال يرضي ق يد ل في التعاون لما  فمذل  تزويد اشخاص ألستخدامها،  (2)چی  ی  ی
 لىإمر وعمد وكذل  إن من تولى هذا األَ ،ية المريمةى اإلثم والعدوان الذي لكرتها اآلعل

  ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ يدخل في قوله تعالى: ،(3)نشرها

أي )ما كان فيه  راب ، چ ڑ   ڑ  ک  ک چقوله تعالى : ،(4) چڑ   ڑ  ک  ک  ک  
 .(5)األمور الدينية وناام األحوا  الدنيوية فهو الفساد الااهر(

 مع شبكة اإلنترنت حكم التعامل:   الثاني   الفرع
 لآلخرين  خدمتها حكم توصيل: األولى المسألة

 حرام وأ،  أو مكروه مباحأو مندوب أو واجب ، يكون حكم توصيلها لآل رين أما    
في لعض الحاالت التي يتوقت تحقي  الضروريات يحكم على اإلنترنت  وبذل :الوجوب:أوال  

، مثاًل (6)واجب( فهو له إال الواجب يتم ال )مالالوجوب، والدليل على لل  القاعدة الشرعية تقو 
 للعلوم.والتعليم  العلم نشر

 
 . 378\1:م2005مصر، -،المقطع للنشر والتوزيع،القاهر1:د.علي جمعة، طالبيان لما يشغلة األذهانينار:–(1) 
 .2سورة المائدة، من اآلية: – (2) 
 ينار: حكم شبكة اإلنترنت الموزعة على الغير:  الد عبد المنعم الرفاعي، موقع تري  اإلسالم. – (3) 

 .الساب  المصدر
 . 205المائدة،من اآلية:سورة  – (4) 
  رحمه ق لطائت اإلشارات = تفسير القشيري: عبد المريم بن هوازن بن عبد المل  القشيري )ت: – (5) 

 . 170\ 1، الهي ة المصرية العامة للمتاب، مصر، دون:3هـ(، تحقي : إبراهيم البسيوني، ط 465
الفرعية: ابن اللحام، عالء الدين أبو الحسن علي   ينار: القواعد والفوائد األصولية ومايتبعها من األحكام – (6)

هـ(، تحقي : عبد المريم الفضيلي،  المكتبة  803 رحمه قبن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي )ت:
 . 130  \1م:  1999  -هـ  1420العصرية، 
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ل يتوصك اإلنترنت الحاجيات يعد ايصا  اإلنترنت مندوب مما يتحق  لايصا  مندوب::الثانيا   
أمر مندوب وقد يصل إلى درجة الندب أو  اإلسالم في  دمة شبكة اإلنترنت لمن يستخدمها

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ اكثر، وألن األرض ومكوناتها  ل  ألجل اإلنسان كما قا  تعالى: 

(1)چۆئ  ۆئ   ۇئ
 ، وما دام هذا االستخدام اليد ل في دائرة الحرام فهو استخدام دا ل في  

 االتار المشرول المستنبط من اآلية.
عدم استخدامها في في الان  لبةل شبكة اإلنترنت لألشخاص عند غيتوص:المباح: ثالثا   

كمشاهدة األمور غير اال القية أو نشرها أو سرقة الحسالات أو ؛ القضايا السلبية ونشرها 
التهكير أو التجسس....  لمعنى يتم استخدامها في األمور المباحة كالتواصل مع األ رين ، أو 

  .(2) ألن االصل في األشياء اإللاحة ة وغيرهااأل بار والرياضمشاهدة 
 ، فايصا  اإلنترنت له مكروه.كما ان استخدام اإلنترنت فيما هو مكروه  رابعا : مكروه:

قضايا السلبية استخدامها في الفي الان  لبةيصا  الشبكة لال رين عند غإ الثانية: تحريم
 مور غير األ القية أو نشرها ، أو سرقة الحسالات أو أ تراقها و...غيرهاونشرها كمشاهدة األَّ 

  ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ  قا  تعالى: ،(3)المحرمات  من

يستخدمونها فيما ال يرضي ق يد ل في التعاون  فإعطائها الشخاص،  (4)چىئ     ی  ی  ی
، (5) نشره لىإمر وعمد األَ وكذل  من تولى هذا ، ية المريمةآلا تهى اإلثم والعدوان الذي لكر عل

ڑ   ڑ  ک    ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ يدخل في قوله تعالى: 

 الدينية األمور خراب فيه كان ، أي )ما  چ ڑ   ڑ  ک  ک چقوله تعالى : ،(6) چک  ک  

 .(6)الظاهر( الفساد فهو  الدنيوية األحوال ونظام
 

 29. سورة البقرة، من اآلية: – (1) 
،  و حكم توصيل شبكة   YouTubeالشيخ محمد حسان، -للمناز  حكم توصيل اإلنترنت  ينار:  – (2)

،  و االنترنت وسيلة تأ ذ حكم ما يتوصل 15432رقم الفتول:  مركز الفتول اسالم ويب ،موقع اإلنترنت:  
، واستخدام  6478/ 5، موقع اإلسالم س ا  وجواب : 3364رقم الفتول:  مركز الفتول اسالم ويب ، إليه بها:

  \ 10\24: 68566المباح والحرام: إسالم ويب ، رقم الفتول  اإلنترنت في
2005:fatwa.islamweb.net>fatwa 

، وفتول حكم شبكة اإلنترنت الموزعة على الغير:  الد عبد المنعم  نفسهاالمصادر السالقة  ينار:  – (3)
 الرفاعي، موقع تري  اإلسالم.

 .2سورة المائدة، من اآلية: – (4) 
 حكم شبكة اإلنترنت الموزعة على الغير:  الد عبد المنعم الرفاعي، موقع تري  اإلسالم. ينار: – (5) 

 المصدر الساب 
 . 205سورة المائدة،من اآلية: – (6) 
 . 170\ 1لطائت اإلشارات = تفسير القشيري: – (7) 
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 استخدام شبكة اإلنترنت   حكم : الثانية المسألة
 ن يأ ذ استخدام شبكة اإلنترنت األحكام التملي ية وعلى النحو اآلتي:يمكن أ

كإيصا  العلوم الشرعية عن لحاالت التي يستوجب فيها استخدامها مثال لولل   :: الوجوبأوال  
ألن تلب العلم  واجبال لبيان تريقاً  تعين إلا و اصة والدعاة، العلماء الشبكة لنشر َأقوا  تري 

 اآلراء لعض على الرد مثل ،فريضة على كل مسلم وما ال يتم الواجب إالله فهو واجب 
حكم العمل في الشبكة الوجوب يكون ، وكذل  (1)فيها الموجودة المنمرات عن والنهي المنحرفة

غيرها،من الحاالت التي تستوجب ك االسالم ، ونشره لصورة صحيحة..صورة في الدفال عن 
 .(2)واجب( فهو له إال الواجب يتم ال العمل في الشبكة، و)ما

 ووسيلة واجبة الواجب وسيلة ألن مستحبا، فيكون  لمستحب وسيلة كان ما :االستحباب: ثانيا  
لكرنا سالقًا في إنشاء كما ،  (3)النافعة المفيدة المواقع على مثل االتالل مستحبة، المستحب

 شبكة اإلنترنت.
 ،وهي (4)فالقاعدة المتبعة إن اأَلصل في اأَلشياء اإللاحة مالم يرد نص على تحريمه ::اإلباحةثالثا  

ڑ  ڑک  چ  قا  تعالى:، (5)من اأَلصو  التي اعتمدها اإلمام الشافعي كما لكرنا سالقاً 

في اأَلمور المباحة وهي كثيرة كمشاهدة األ بار والمتاجرة  الشبكة متفإلا استخد،  (6)چک
 .(7))البيع والشراء( وغير لل ، فحكمها اإللاحة كما مر بنا سالقًا في حكم إنشاءها وتوصيلها

 
الحاسب في العلوم اإلسالمية ، و استخدام تقنية 98ينار:األحكام الفقهية للتعامالت اإللمترونية: ص  – (1)

 المصدر الساب . والعلوم المساندة: د.عبدق بن مبارك آ  ست ،موقع اآللوكة.
 . 130  \1:ينار: القواعد والفوائد األصولية ومايتبعها من األحكام الفرعية – (2)
العلوم اإلسالمية ، و استخدام تقنية الحاسب في 98ينار: األحكام الفقهية للتعامالت اإللمترونية:ص  – (3)

 المصدر الساب . والعلوم المساندة: د.عبدق بن مبارك آ  ست ، اآللوكة. 
َماِن:  ينار:  – (4) َهِب َأِبي  َحِني َفَة الن ع  َباه  َوالنََّااِئر  َعَلى َمذ  َش   . 48\1 تيسير  علم أصو  الفقه: و،  93\ 1األ 
 . 25\ 1، و المد ل إلى دراسة المذاهب الفقهية: 122/ 1ينار: البحر المحيط في أصو  الفقه :  – (5)
 . 205سورة البقرة، من اآلية:  – (6)
،  و حكم توصيل شبكة   YouTubeحكم توصيل اإلنترنت للمناز  : الشيخ محمد حسان، ينار:  – (7)

يتوصل إليه  ، االنترنت وسيلة تأ ذ حكم ما  15432مركز الفتول اسالم ويب، رقم الفتول: موقع اإلنترنت: 
، واستخدام  6478/ 5موقع اإلسالم س ا  وجواب : ،3364: الفتول  رقم بها: مركز الفتول اسالم ويب،

 .الساب  المصدر اإلنترنت في المباح والحرام: إسالم ويب.
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ها المنشئ  أوسيلة المكروه مكروهة، فإلا إنشلى مكروه فهو مكروه فإوصل أ ما :الكراهة:رابعا  
 لى تأ ر عن نوافل العبادات، أو تضييع األوقات من غير إهذا  دي ي  التسلية والهو وقدرض غل

 
 .وه، فهي مكر (1) فائدة

فعل ال يرضى  يكون حكمها التحريم في االستخدام السلبي، ونعني لالسلبي كل :خامسا : التحريم
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ لقوله تعالى: لى الفاحشة، له رب العز كالنار إ

(2)چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڍ  ڌ
 عن ألصارهم يغضوا، أي ) 

 أو اإللاحية المواقع على لالتالل يستخدمها ونشر الفاحشة كمن (3) (ّللاَّ  يكره فيما شهواتهم
 .(4)لل  أو السرقة ونحو  المحرمة العالقات

 
 
 
 
 
 

 

 
، و المد ل إلى دراسة المذاهب  223\1ينار: غمز عيون البصائر في شرح األشباه والناائر:  – (1)

 .25\1الفقهية:  
 . 30، من اآلية: نورسورة ال – (2)
رحمه : ت ) الماتريدي منصور أبو محمود، بن محمد  بن  محمد : السنة أهل تأويالت =  الماتريدي تفسير – (3)

  م  2005 - هـ 1426 ، لبنان  بيروت، - العلمية المتب  دار ، 1، ط لاسلوم مجدي. د :  يحق، ت (هـ333ق 
:7 /543 . 
استخدام تقنية الحاسب في العلوم اإلسالمية  و، 98ينار:األحكام الفقهية للتعامالت اإللمترونية: ص  – (4)

  استخدام اإلنترنت في المباح والحرام: إسالم ويب.  والعلوم المساندة: د.عبدق بن مبارك آ  ست، اآللوكة، و
 المصدر الساب .
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 املبحث الثاني 
 االفرتاضية( التعريف بالسرقة والسرقة اإللكرتونية)    

، وشروطها   املطلب األول:التعريف بالسرقة لغة واصطالحا 
 الفرع األول : السرقة في اللغة واالصطالح 

ي قا :   ، ذ شيء في  فاء وسترأين والراء والقاف أصل يد   على سرق الس السرقة في اللغة :
،الملمة سرقة تطل  (2)فأ َذ مااًل لغيره  ،واسترقه  : جاء مستترًا إلى حرز  ،(1)سرق يسرق سرقةً 

ٺ  ٺ  ٺ   ٹ ٹ چ  .(3)أ ذ الشيء من الغير علي سبيل الخ يةعلى 

 .(4)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
اكتفى لعض الفقهاء في  فقد، عن التعريف اللغوي  السرقة في االصطالحمعنى  ال يخرجو      

 . (5) (وفي الشريعة هي هذا أيضاً )تعريفهم للسرقة لعد لكر التعريف اللغوي لالقو 
 .(أ ذ ما  الغير على وجه الخ ية) :(6)السرقة بقولهمرحمهم هللا وعرف الحنفية 
 من غير أن ي تمن عليه(. :)أ ذ ما  الغير مستتراً (7) رحمهم هللا عرفها المالكية

 مثله(. حرز من   َية ما  َأ ذ في تعريفها:) (8)رحمهم هللا  الشافعية وقا 

 
 . 154/ 3مقاييس اللغة :مادة سرق:– (1)
 . 893\1المحيط: مادة سرق:  القاموس- (2)
 .155/ 10ينار: لسان العرب :مادة سرق: – (3)
 . 38سورة المائدة ، من اآلية: – (4)
  رحمه ق ينار: فتح القدير: كما  الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف لابن الهمام )ت: - (5)

عبد ق الخميس، الملتقى  مصطلح السرقة :د. عبد الرحمن بن و ، 354/ 5هـ( ، دار الفمر ، دون:861
 fiqh.islammessage.com>م:2014\11\27،الفقهي

هـ(، دار 483 رحمه ق ينار: المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السر سي )ت: - (6)
، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:عالء الدين، أبو لكر  133/ 9م: 1993 -هـ 1414المعرفة ، بيروت، 

م  1986 -هـ 1406، دار المتب العلمية ، 2هـ(، ط587 رحمه ق)ت:ن مسعود بن أحمد الماساني الحنفيب
:7 /65 
يد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرتبي  ينار: وبداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الول – (7)

 . 229/  4م:  2004 -هـ 1425القاهرة، –هـ(،  دار الحديث 595 رحمه قالشهير لابن رشد الحفيد )ت:
ينار:  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين  – (8)

 . 439 \7م : 1984-هـ 1404هـ( ،  ط أ يرة، دار الفمر، بيروت، 1004رحمه قالرملي )ت: 
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 واالستتار(. الخ ية وجه على الما  َأ ذ تعريفًا للسرقة لالقو  :) (1) رحمهم هللا الحنابلة ولكر
 الفرع الثاني: شروط السرقة

جريمة السرقة البد من شروط والمالحظ أن الفقهاء قد ضمنوا تعريف السرقة   تتحدد لميو    
السرقة الشروط وجب أقامة حد  تضمن سب أ تالفهم في هذه الشروط فإلا ت شروط تحققها لح 

و    ، والدليل على لل  ، قا :السرقة ،ِدينَ  ِفي ِإالَّ  َقط عَ  الَ : ))َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ّللاَّ   َصلَّى قِ  َرس   َأو   ار 
 الشروط:، وهذه  (2) ((َدَراِهمَ  َعَشَرةِ 

 ، وا تلت الفقهاء في لل :نصالاً أن يبلغ -1
غرام  5مقدار دينارا أو عشرة دراهم فما فوق؛ أي يساوي  أن يبلغ النصاب :(3)الحنفية فعند   

فأن نصاب  250.000من الذهب فإلا كان سعر المثقا  الذهب مثاًل عيار أربعة وعشرين 
 ، (5)الشافعية،و (4)المالكيةعند الت ، ونصاب السرقة   250.000السرقة عند األحناف سيكون 

 
  رحمه ق المغني: أبو محمد موف  الدين عبد ق بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي،)ت:ينار: – (1)

 . 104/ 9م:  1968-هـ 1388هـ(،مكتبة القاهرة،  620
اِرقِ  َيد   ت ق َطع   َكم   ِفي َجاءَ  َما : لاب:لشار ت  الترمذي سنن – (2) ، قا  102/ 3:  1446 ، رقم الحديث: السَّ

َسل   عنه الترمذي حديث:  .م ر 
 الموصلي مودود  بن محمود  بن ق عبد : المختار لتعليل اال تيار ،9/179:للسر سي المبسوط ينار: – (3)

،   دقيقة أبو محمود  الشيخ: تعليقات  عليها (هـ683 رحمه ق :ت ) الحنفي الفضل أبو الدين مجد  البلدحي،
 . 103/  4: م  1937  - هـ  1356 بيروت، -  العلمية المتب  دار وصورتها،  القاهرة - الحلبي مطبعة

،  دار 1هـ(، ط179 رحمه قمال  بن عامر األصبحي المدني )ت:المدونة : مال  بن أنس بن  ينار: – (4)
 لت بن أبي  ، و التهذيب في ا تصار المدونة:547  – 526/ 4م: 1994 -هـ 1415المتب العلمية ، 

هـ(، تحقي : الدكتور 372 رحمه قالقاسم محمد، األزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البرالعي المالمي )ت:
هـ  1423، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي،1محمد سالم بن الشيخ، ط  محمد األمين ولد 

، والشامل في فقه اإلمام مال : بهرام بن عبد ق بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو  429/ 4م:2002 -
َياِتّي المالمي )ت: م  ِميِرّي الدِّ ( ، ضبطه وصححه: أحمد بن عبد  هـ805 رحمه قالبقاء، تاج الدين السلمي الدَّ

 . 932\2م:2008  -هـ 1429، مركز نجيبويه للمخطوتات و دمة التراث، 1المريم نجيب، ط
هـ(، دار 204 رحمه ق)ت:الشافعيينار: األم : الشافعي أبو عبد ق محمد بن إدريس بن العباس  – (5)

بية في الفقه الشافعي: أبو اسحاق  ، و التن 160 \6و جزء  159 \7م:1990-هـ 1410المعرفة ، بيروت،
، و النجم الوهاج في 24 \ 1هـ(، عالم المتب، دون:476 رحمه قإبراهيم بن علي بن يوست الشيرازي )ت:

= 
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  اــــــــهـــــــتـــــــ مــــــــ ي ــــدًا أو قـ فصاع فضة دراهم لهب، ثالثة دينارًا منأن يبلغ النصاب ربع  :(1)الحنابلةو 
يســـــــــــــــــــــــاوي  غم1,250فأن  250.000غم فـألا كان سعر المثقا  1,250وقيمتهما؛ ربع دينارًا   

راجحًا هو قو  االحناف في ألت دينارًا نصاب السرقة. على هذا الرأي والذي يبدو  62,5000
 حوط في القطع.اعتبار حد النصاب مثقا  لهب ولل  لأل

 .ي  ذ من حرز مثلهأن  -2
 . أن يكون اآل ذ مكلفاً -3
 ي  ذ على سبيل الخ ية واالستتار -4
 .( 2)ال توجد فيه شبهةو  ،مااًل للغيران يكون   -5

السرقة كاملة الشروط ؛هو  ركز عليها فقهاء العصر في كون  ومن الشروط المهمة التي   
حرزًا أو ال؟ ولمي نفهم لل  البد من الرجول  إللكترونيا األجهزةموضول الحرز هل يعد الفقهاء 

 إلى أقوا  الفقهاء القدمى .
يقا  أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إلا حفاته  ،(3)من الحفظ والتحفظ هو مأ ولالحرز في اللغة:

 .(4)هوضممته إلي  وصنته عن األ ذ
 

= 

ِميري أبو البقاء الشافعي )ت:   رحمه ق شرح المنهاج : كما  الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّ
 . 151-149 \9م: 2004  -هـ 1425دار المنهاج )جدة( ، ، 1هـ(، تحقي : لجنة علمية ، ط808

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد ق: أبو عبد ق أحمد بن محمد بن حنبل بن هال  بن أسد   ينار: -(1) 
هـ 1401، بيروت ، ، المكتب اإلسالمي1ير الشاويش، طهـ(، تحقي : زه241رحمه ق الشيباني )ت:

، و أ صر المختصرات في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل : محّمد بن بدر الدين  429\1م: 1981
، دار البشائر 1هـ(، تحقي : محمد ناصر العجمي ، ط1083رحمه ق بن عبد الح  ابن بلبان الحنبلي )ت:

 . 252\1ه:1416،اإلسالمية، بيروت 
و كفاية النبيه   ،104/ 9 المغني البن قدام:و  ،67-65/ 7 : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينار:  - (2)

، تحقي : مجدي محمد سرور هـ(710 رحمه ق)ت: األنصاري أحمد بن محمد بن علي في شرح التنبيه:
: 275 \17م: 2009، دار المتب العلمية ، 1ط لاسلوم، ل ِبيِّ   ، وتبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  وحاشية الشِّ

 بن  محمد  بن أحمد  الدين شهاب :الحاشية( هـ 743 رحمه ق:ت ) الحنفي  البارعي محجن بن  علي بن عثمان
ل ِبي   أحمد  /  3 :ه 1313 القاهرة، بوالق،  -األميرية  المبرل  ،المطبعة1،ط(هـ 1021 رحمه ق:ت ) الشِّ
  ، هـ(894 رحمه قبن قاسم األنصاري،أبو عبد ق المالمي )ت: محمد الرصال: شرح حدود ابن عرفة ،و 211

 . 503 \1:هـ1350المكتبة العلمية، ،1ط
 .38/  2مقاييس اللغة : - (3)
المصباح المنير في   ، و70 \1مختار الصحاح: ،99/ 15تاج العروس : ،334/ 5لسان العرب : - (4)

 .129/ 1غريب الشرح المبير: 
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 فقد عرف بتعريفات ، وهي: :والحرز في االصطالحات
 ،) مايحفظ فيه الما  عادة أي المكان الذي يحرز فيه :(1)رحمهم هللا  وال : عند الحنفيةأ 

 صاحبة مضيعا(. ما ال يعد والمحرز
 ،كل ما ال يعد صاحب الما  في العادة مضيعا لماله عرفاً ): (2) هللا رحمهم ثانيا :عند المالكية

 .(لا تالف األشخاص واألموا  وهو يختلت
 الحا  أو  عادة، ونحوه المسروق  له يحفظ الذي المكان) هو: (3) هللا رحمهم ثالثا :عند الشافعية

 .(وعدمه الحرز تحديد في المرجع هو والعرف. عليه مالمه غير يد د و  يمنع الذل
فإنه لما ثبت اعتباره في الشرل من  ،عد حرزا في العرف ما) :(4) هللا رحمهم رابعا : عند الحنابلة

ه ال تري  إلى معرفته إال من هل العرف؛ ألنَّ أ لم انه رد لل  إلى ع ،غير  تنصيص على بيانه
 .  (ليهإفيرجع  ،جهته 

تحي ـداء فـد.ف فقد ُعرف من قبل نـالمعاصريالفقهاء في اصطالح  الحرزما أ   
معنوية التي لها الو أتحفظ فيه الممتلمات المادية  : ما(6)د.أيمن محمد الشبول،و (5)اوي ـنــشط

 
الرائ  شرح كنز الدقائ : زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف لابن نجيم المصري البحر  - (1)

هـ( ، وفي آ ره: تمملة البحر الرائ  لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري  970 رحمه ق )ت:
 سالمي، دون:، دار المتاب اإل2هـ( ، وبالحاشية: منحة الخال  البن عابدين، ط  1138لعد  : رحمه ق)ت 

ينار: رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين   ،62/ 5
 . 96/ 4م: 1992  -هـ 1412بيروت، ، ،  دار الفمر2هـ(، ط1252 رحمه قالدمشقي الحنفي )ت:

 محمد  بن أحمد  العباس أبو  :حاشية الصاوي على الشرح الصغير= بلغة السال  ألقرب المسال  - (2)
 . 478-477/ 4:، دون المعارف دار ،(هـ1241 رحمه ق:ت ) المالمي لالصاوي  الشهير الخلوتي،

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجال في الفقه الشافعي: مصطفى ديب   – (3)
 . 213 \1م:  1989 -هـ  1409روت، بي -، دار ابن كثير دمش  4البغا الميداني الدمشقي الشافعي ، ط

منصور بن يونس بن صالح  : كشاف القنال عن متن اإلقنال ، وينار:111/ 9المغني البن قدامة:  - (4)
 . 136/ 6هـ(،  دار المتب العلمية ، دون :1051 رحمه قالدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )ت:

د. فداء فتحي شطناوي: د.فداء فتحي امين شطناوي ، تخصص أصو  الدين ، كلية الشريعة.ينار:   - (5)
   .https://aabu.edu.jo/Alumni/profile9500105097html بيانات فداء فتحي امين شطناوي :

أيمن محمد الشبو  قاسم دكتوراة في االنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية قسم   د.أيمن محمد الشبو : - (6)
م.ينار:  بر وفاته  2015االردن، وفاته سنة  –االنثروبولوجيا كلية االثار واالنثروبولوجيا جامعة اليرموك اربد 

= 
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فقد تنوعت األحراز في يومنا هذا إلى اكثر مما هو متعارف عليه سالقًا  ،قيمة إقتصادية
 . (1)ووسائل الحفظ متنوعة للما  لأشكاله ،كالقاصات والخزائن البنمية

 )االفرتاضية(   اإللكرتونية   املطلب الثاني: التعريف بالسرقة 
 في وإد اله وعلمه رضاه دون  صاحبه حيازة من الما  نزل هي))االفتراضية(:اإللكترونية السرقة

 .(2)السارق( حيازة
لطريقة غير إليها  الد و  مشكلةمراكز معالجة البيانات المخزنة في الحاسب اآللي  تواجه     

 ، ثمئتمانالو من  ال  لطاقات ا، أنترنت أو إحدل الشبكاتمشروعة كمن يد ل إلى شبكة اإل
كما عبر اإلنترنت ال يتصور حصو  فعل السرقة و  ،(3)ا على مبالغ ماليةميحصل بواسطته

من نقل حيازة المسروق  ،ن البيانات والبرامج ال تحمل الصفة الماديةأل رض الواقعأتحصل على 
من يد المال  إلى يد السارق و مع لل  فأن فعل السرقة يتم دون قيام السارق لأية حركة مادية 

 .(4)ملموسة لنقل حيازة الشيء المسروق 
قيمة اقتصادية وإن كانت مااًل معنويا،  للمعلومات اإللمترونية أهمية كبرل وهي لي      

ليها لصورة غير لمن يصل إبها الشرعيين أو اصح أ موااًل تائلة علىفالبرامج والبيانات قد تدر أ
 مشروعة.

فالمعلومات التي  قتصادية ،إوالبرامج مااًل معنويًا لا قيمة المعلومات في البيانات  دقد تع      
أموااًل معنوية حيث إن  توجد في لاكرة أجهزة الحاسب اآللي و اصة للبنوك أو المصارف تعتبر

الد و  واإلتالل عليها يعني إمكانية تغيرها والعبث بهذه المعلومات لصالح الجاني إما تحوياًل 
هذا من لاب التزوير لمن تعدياًل لهذه األرقام بزيادة أو نقص أو حذف ، وقد يكون  أولحسالات، 

 
= 

، وكالة الوقائع  2015\ 10\ 11صدم جميع اقاربه وتالله .. وفاة الدكتور ايمن الشبو  ، من جامعة اليرموك: 
   www.alwakaai.com>postاإل بارية ، 

ينار: التطبيقات المعاصرة لشرط الحرز في السرقة: د. فداء فتحي شطناوي، د.أيمن محمد الشبو ،  - (1)
 .5االردن، دون: ص  –رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك ، اربد 

: 2011 \3\  21محمد عبده القضاه، سرايا، المعلوماتية:  ةمقالة مفهوم جريمة السرق – (2)
http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=59187 

  .14: ص ه  1423منشاوي،مكة المكرمة،  محمد عبدق  االنترنت من مناور شرعي وقانوني:جرائم  ينار:–(3)
 . 62التطبيقات المعاصرة لشرط الحرز في السرقة: ص  ينار:– (4)
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العبرة لما ي و  إليه هذا العمل وهو سرقة هذه األموا  ولل  بتحويلها إلى أرصدة العابثين لترتفع 
 . (1) بهذا حسالاتهم وتمثر أموالهم

وسرقة هذه األموا  ووضعها في حسالاتهم ال يحتاج إلى عناء كبير، وإنما إلى تعديل       
لعض األرقام أو إرسالها إلى أرصدة وأسماء وهمية يتمكنون لعدها من أ ذ هذه األموا  

 .(2)اوالتصرف به
  %10، واإلناث %20لدل الذكور عبر اإلنترنت لحسالات لسرقة حدوث حاالت تشكل نسبة و    

 ، و الصور العائلية لدل %20، واإلناث %10أما نسبة سرقة الصور الشخصية لدل الذكور  ،
وفقًا ، %38، واإلناث %10، و أما سرقة المعلومات لدل الذكور %2 واإلناث ،%4 الذكور

 .(3)لالستبيان نفسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 27نفسه: ص الساب  المصدر  ينار: - (1)
ينار: لعنوان القراصنة اإللمترونية وجرائم شبكات الحاسوب : مقالة د. تيسير صبحي ، مجلة األمن  – (2)

 .8ه:ص  1417، شوا   44العدد 
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (3)
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 الثالث   املبحث 
 اإللكرتونية )االفرتاضية( أقوال العلماء ف أحكام السرقة    

 اختلف فقهاء العصر في حكم السرقة اإللكترونية على قولين :
السرقة الحقيقة وتنطب  عليها أحكامها  مثلها مثلإن السرقة اإللمترونية تعد سرقة  القول األول:

فتي ــــ سماحة المدار اإلفتاء  لجنة اإلفتاء ومرجع وبذل  قا  كل من: وإن الحاسوب يعد حرزاً 
  احمد محمـــــــــــــــــد و ،(4)(3)عــــفانـة الــدين د.حسـام،و (2)(1)ريمـــــكــبد الــــــــخ عـــــــــــــــــــالشي امـ الع

 محمد أيمن.د شطناوي و فتحي فداء. د .(6)(5)المـــــــــــنيفــــــــــــي الــــــــــــــرؤوف  عبـــــــــــــد
 مــــــــــإبراهي اـــــــــــــردينو  ،  (10)( 9)ارـــــــــــالنج دـــــــ مـــــــــح ــــــــم يــــــــــلـــــــع يرــــــــــعب ،(8)(7)الشبول

 
: سماحة الشيخ عبد المريم سليم السليمان ، ولدة في بلدة )أيدون( في محافاة  سليمالشيخ عبد المريم  – (1)

م ، وقد صدرت له اإلدارة الملمية السامية بتعيينه مفتيًا عامًا للمملمة األردنية  1944إربد لاألردن عام سنة 
 assa>م: 2017\ريناي \ 22)السيرة الذاتية(: السبيل ، سليم م. ينار: عبد المريم 2010\2\ 23الهاشمية سنة 

beel.net.. 
دائرة   موقع ينار: حكم االعتداء على الملمية الفمرية وسرقة األموا  عن تري  لطاقات االئتمان: – (2)

 .الساب  المصدر .المملمة األردنية الهاشمية  –اإلفتاء العام  
لد في فلسطين المعاصرين ، و ، أبرز علماء ةحسام الدين بن موسى محمد بن عفانحسام الدين عفانة:  – (3)

مة شيخنا د. م، أستال في الفقه واألصو . ينار: ترج1455-ه 1374، عام قضاء القدس –قرية أبو ديس 
 . www. Ahlaldeeth.com >showthreadم: 2009\8\ 6، حسام الدين عفانة:حذيفة السلفي، ملتقى اهل الحديث 

  https://dorar.netهـ:1432  دار النفائس، ،1نة، طد.حسام الدين عفا  السرقة اإللمترونية: ينار: – (4)
المنيفي : احمد محمد عبد الرؤوف المنيفي وكيل نيالة جبلة اليمن ، لاحث في الفقه واالصو ، و   - (5)

اصدر كتاب لعنوان )السرقة اإللمترونية وحكمها في اإلسالم(. ينار: السرقة اإللمترونية وحكمها في اإلسالم  
 . 1عبد الرؤوف المنيفي، شبكة األلوكة ، اليمن، دون: ص :احمد محمد 

 . 121-120نفسه :ص الساب  ينار:المصدر  – (6)
 .112مر تعريف الشخصيتان سالقًا:ص  – (7)
 . 28التطبيقات المعاصرة لشرط الحرز في السرقة: ص  ينار: – (8)
بيانات الجامعة اإلسالمية ، ينار:قارن ،عبير علي محمد النجار ، تخصص الشريعة االسالمية الفقه الم – (9)

 .www.cst-kh.edu.ps>index.php>anajjar عبير علي محمد النجار،الملية الجامعية للعلوم والتمنولوجيا:
، لإشراف:مازن إسماعيل هنية  اإلسالمي:عبير علي محمد النجار جرائم الحاسب اآللي في الفقهينار: – (01)
ه:   1430-م2009والقانون قسم الفقه المقارن، غزة،كلية الشريعة -ماجستير،الجامعة اإلسالمية سالة ر 

 . 50ص 
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  . (4)( 3)المنجد صالح محمد والشيخ ،(2)(1)الرفاعي
ا وإن الحاسوب ال يعد أحكامه عليها وال تنطــب  سرقة ـترونيةاإللم ال تعد السـرقة  القول الثاني:

 جميـل د،والسي (6)(4)عبد الرحمن ضرار الشاعرمن الشيخ وبذل  قا  كل  حرزاً 
 ،(10)(9)ـون ـــــــــيـــــــــلــــــــم أبـو غــــــــــــــلــــــــمـــس انـــــــــــعـ ــــــــمــض ـوةــــــــــــطـــعو  ،(8)(7)الــــرويــــلــــــــي

 
الدكتورة ردينا إبراهيم حسين الرفاعي، ولدت في األردن لمنطقة  اربد سنة  ردينا إبراهيم الرفاعي: - (1)

والماجستير والدكتوراة في الفقه وأصوله  ، حصلت على شهادة البكالورس في الشريعة اإلسالمية،  1967/ 5/4
من الجامعة االردنية ، ولها العديد من األلحاث العلمية ، منها األحكام الفقهية المتعلقة لصالة المعاقين سمعيا   
  وقواعدها  الفقهية، أحكام الهجر في الفقه اإلسالمي، وغيرها. ينار: السيرة الذاتية:ردينه إبراهيم الرفاعي، 

 .1كلية الشريعة ، الجامعة االردنية ، دون:ص  -ركاستال مشا
 . 97سرقة لطاقات االئتمان في الفقه اإلسالمي:  ينار: – (2)
 . 94:ص ف سالقاً رّ ع   – (3)
 . 6945 \5ينار:اإلسالم س ا  جواب: – (4)
  نائب رئيس المجلس األعلى  الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر: ا تصاص القضايا الشرعية . ينار:  – (5)

:  2012/11/12 للقضاء يستقبل الدكتور عبدالرحمن ضرار الشاعر: 
www.bna.bh/portal/news/532843?date=2012-11-13 

 . 403  \91م:   2010-هـ   2143المنتدل الشرعي العام ،  :3-أرشيف ملتقى أهل الحديث  ينار: – (6)
جميل موّنس الرويلي، هو مثا  مشّرف لطالب جامعة المل  فهد للبترو  )  السيد جميل الرويلي: – (7)

والمعادن، لم يكتِت لكونه مهندَس )كمبيوتر( فقط ! بل حّل  في شتى العلوم ، وركب سفينة العقل في لحر  
مثا    وصدر له كتاب )تحقي   الفة اإلنسان على األرض(.تمتاز كتالاته لالعم  الفمري والفلسفي  المعرفة

 ‹  https://www.stkfupm.comم: 2010\2\9المنتديات الجامعة )الماتب جميل الرويلي(: م شّرف لطالب 
 . 406\ 91:  3-ينار:  أرشيف ملتقى أهل الحديث – (8)
دكتوراة من الجامعة شهادة الم في الموقر ، وحصل على 1976عطوة مضعان مسلم، ولد أبو غليون : - (9)

عمل حاليا بوظيفة رئيس قسم في وزارة التربية والتعليم ، وشارك في العديد من الم تمرات الدولية  ا األردنية ، و 
انم أبو غليون :قسم أعالم  غ اق العمل. ينار:عشيرة أبو غليون: من اإللحاث وأور  اً والمحلية حيث قدم فيها عدد 
 جلس أبناء عشيرة أبو غليون :من العشيرة  ريطة الموقع،م 

 http://abughalyoun.com/index-1.php?id=148 
الجرائم االلمترونية بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية: عطوة مضعان مسلم أبو   ينار: – (01)

: 2009نية، األرد غليون،إشراف: د.سري الميالني، رسالة دكتوراه في القضاء الشرعي، كلية الشريعة الجامعة 
 . 97-96م:ص 2013سرقة لطاقات االئتمان في الفقه اإلسالمي: ردينا إبراهيم الرفاعي، دون،  نقال عن.120
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  .(1)إسالم ويب فتوى من مركزو 
 .(2) المسالم حازم ليس لحرز ، وهو ألبي نترنت فيه حرز وماالتفصيل ألن اإل القول الثالث:
تعد سرقة حالها كحا  السرقة الحقيقة وتنطب  عليها  اإللمترونية السرقة إن القائل القول األول:
 .الحاسوب يعد حرزاً أحكامها وإن 

سماحة المفتي العام الشيخ عبد في األردن  دار اإلفتاء لجنة اإلفتاء ومرجعواضافت     
محرزة محمية لالحرز اإللمتروني المستعمل ألمثالها اإللمترونية إلا كانت موا  األإن  :الكريم

كأرصدة البنوك توجب سرقتها الحد لشروته  ،لحيث ال يستطيع غير مالمها التصرف بها 
  ،فرط صاحبها في حفاها أو  ،أما إن كانت غير محمية وال محرزة  ،وبتقدير القاضي الشرعي 

 .(3)ه القانون فتنتقل عقوبة االعتداء عليها إلى التعزير الذي يقدر 
 عند قيمة لها متقـّومة أمواالً  تعد المعلومات )إلى أنعفانة الدين حسام د. الباحث توصل وقد   

 شروط وأن انتهاكه، يحرم حرزاً  الحماية ببرامج اآللي الحاسب ويعد بها، االنتفال ويجوز الناس
 و دمة االئتمان لطاقات على وكذل  البرامج، سرقة على تنطب  أن يمكن السرقة

 .(4) الشبكةالالسلمية(
 الشريعة في السرقة أحكام إن لالقو  :المنيفي الرؤوف عبد محمد حمدأ الباحث فصلو 

 أركان تطبي  تتبع  ال  من جلياً  لل  وياهر اإللمترونية السرقة على للتطبي  قابلة اإلسالمية
وأما في مجا  الحاسب اآللي فإن  اإللمترونية السرقة  وجوانب وقائع على الحدية السرقة وشروط

الحرز يتحق  لكل ما يمنع األشخاص غير المصرح لهم من الوصو  إلى المعلومات المخزنة 
 الحاسب  حماية بها التي الوسائل ، فإن العرف على الحرز مدار كان في الحاسب اآللي، ولما

  الناس رفــــــــــــــــــ ع إلى فيها يرجع فيه المخزنة المعلومات إلى الوصو  من ومنعه الغير من اآللي

 
،   80897ينار: عقوبة السرقة عن تري  لطاقات االئتمان: إسالم ويب ، رقم الفتول :  - (1)

13 \2\2007 :fatwa.islamweb.net 
 . 405  \91  :3 –أرشيف ملتقى أهل الحديث  - (2)
:لجنة اإلفتاء  حكم االعتداء على الملمية الفمرية وسرقة األموا  عن تري  لطاقات االئتمانينار:  – (3)

المملمة األردنية الهاشمية رقم   –ومرجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد المريم الخصاونة، دائرة اإلفتاء العام 
 aliftaa.jo>Questionم:  2013\ 1\31، 2771الفتول: 

 . https://dorar.netد.حسام الدين عفانة:  السرقة اإللمترونية: ينار: - (4)
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 وعموم المختصين بين عليها المتعارف الوصو  من المنع ووسائل . (1)اال تصاص أهل وعرف
 :اأَلتي تشمل اآللي للحاسب المستخدمين

 ناام التحق  من الد و : اسم مستخدم وكلمة مرور. ✓
 إال وف  معايير والونات يحددها  لى الناام والخروج منهإالجدار النار: منع الد و   ✓

 .ولون عن الناام  المس
 فاتيح معينة ال لمإالتشفير:وهو تقنية تمنع قراءة المعلومات والبيانات الموجودة في الناام  ✓

 م من المستخدمين.هيملمها مدراء الناام أو المألون ل
ألنَّ المنافذ المفتوحة هي التي يستعملها المهاجم في الد و  إلى :نااماغالق المنافذ في ال ✓

 .(2)الناام من  اللها
لما وضع فيه من برامج  فهذه الوسائل إلا توافرت في ناام معلوماتي معين فانه يعد حرزاً     

 .(3)سالميةات وفقا ألحكام الشريعة اإلوبيان 
 جهاز : إلى  أنشطناوي  فتحي فداء ، والدكتورة الشبول محمد أيمنلهب كل من الدكتور      

حرزًا  عليه أن نطل  يمكن الذي المالية هو  المعلومات هذه بذاكرته تحفظ الذي اآللي الحاسب
السيدة ، واشتراط هذا الشرط في الحرز اإللمتروني يتف  مع مالهبت إليه المعنوية األموا  لهذه

الشبو   محمد واشرط أيمنالمنيفي،  الرؤوف عبد محمد أحمد الباحث و  النجار محمد علي عبير
ويتحق   (4)الد و  إلى الحساب المحمي لتحق  السرقة البد من : شطناوي  فتحي فداء و الدكتورة

 لإحدل النقطتين:
 كطري  عديدة لأرقام البرنامج إلى الد و  محاولة من لاإلكثار إما السري  الرقم معرفة  -1

في سلة  المرمية الخاصة أوراقه من عليه لالحصو  أو  البنمي الحساب لصاحب الخاص البريد
  وبرامج أ رل  أجهزة على الشخصية والمعلومات الخاصة الحسالات برامج لعرض المهمالت وإما

 .(5)له الخاصة الشفرة  لف  السرية األرقام هذه من التعامل مهمتها

 
 . 109-108السرقة اإللمترونية وحكمها في اإلسالم : ص  ينار: - (1)
 . 109المصدر الساب  نفسه:ص ينار:  - (2)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  - (3)
 . 28التطبيقات المعاصرة لشرط الحرز في السرقة: ص  ينار: – (4)
 نفسها.  المصدر الساب  الصفحة ينار: – (5)
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 في األموا  هذه الد و  إلى بواسطته يمكن على المفتاح مستقباًل الذيالسارق حصو    -2
 . (1)سرقتها ثم ومن اآللي الحاسب لاكرة

، (2)ليه الفقهاء من شروط للحرز وباأل ص إلى مالهب إليه الشافعيةلى مالهب إإواستندوا    
، َثَمر   ِفي َقط عَ  الرسو  ق صلى ق عليه وسلم قا :))  أنالدليل  ، (3)َحِريَسةِ  ِفي َوالَ  م َعلَّ    َجَبل 

ل غ   ِفيَما َفال َقط ع   ،(4)ال َجِرين   َأوِ  ال م َراح   آَواه   َفِإَلا السطو  يوصتووفقا لذل  ول، (5) ((ال ِمَجنِّ  َثَمنَ  ب 
يمنع اللصوص منه  الحاسب اآلليفي  اً قوي  اً هنال  حافالمتروني لالسرقة ال بد إن يكون لإل
  .(6)الفعل لالسرقة  يوصتصبح حرزًا للبرامج و البيانات حسب العرف حتى لي 

 محمد علي السيدة عبيرليه لحرز اإللمتروني يتف  مع مالهبت إواشتراط هذا الشرط في ا   
فال بد أن يكون  لحسبه شيء كل حرز أن الفقهاء عند المعلوم أنه من حيث قالت النجار

حيث لو أهمل ماله لصون وإال كان صاحب الما  مضيعا الحاسب اآللي  في حا  من الحفظ وا
 .(7)فال تقطع يد آ ذه ،وترك ماله بال حافظ فيكون مضيعًا له

 
 . 28ص : السرقة في الحرز لشرط المعاصرة التطبيقات  ينار: – (1)
  الخطيب  أحمد  بن محمد  الدين، شمس:  المنهاج ألفاظ  معاني معرفة إلى المحتاج مغني ينار: - (2)

 .474/ 5:م1994  - هـ1415 ، العلمية المتب  دار، 1ط (هـ977 رحمه ق:ت ) الشافعي الشربيني
النهاية في غريب الحديث  يقا  للشاة التي يدرآها الليل قيل أن تصل إلى مراحها حريسة. ينار:  حريسة: - (3)

الجزري ابن  يباني واألثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد المريم الش
  -المكتبة العلمية   ،محمود محمد الطناحي -هـ( تحقي : تاهر أحمد الزاول 606 رحمه ق:ت األثير )
 .367/ 1 م:1979 -هـ  1399بيروت، 

  لفتح الجيم وكسر الراء وهو موضع مجمع فيه التمر للتج يف وهو له كالبيدر للحنطة. ينار:  الجرين : - (4)
داود: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الح ،  عون المعبود شرح سنن أبي 
 . 91\5هـ:  1415بيروت،  -دار المتب العلمية   ، 2ط ،هـ( 1329 رحمه قالصديقي، العايم آلادي )ت:

تحقي : لشار عواد  ،هـ( 179 رحمه قموتأ: مال  بن أنس بن مال  بن عامر األصبحي المدني )ت: – (5)
رقم الحديث:  ،لاب :مايجب فيه القطع ، كتاب: الحد ،هـ 1412 ،م سسة الرسالة ،معروف و محمود  ليل

 محمد  بن محمد  بن المبارك السعادات  أبو الدين  مجد : الرسو   أحاديث  في األصو  جامعو  ،30\ 2: 1789
  لشير  تحقي   التتمة  - األرن وط القادر عبد :  تحقي  (هـ606 رحمه ق: ت ) األثير  ابن الجزري  الشيباني

 م، رقم الحديث:  1970 ، هـ 1390 البيان ، دار مكتبة - المالح مطبعة  - الحلواني مكتبة ، 1عيون، ط

 . 567/ 3 حديث مرسل:  ،   قا  عنه الشيباني:1882
 . 29التطبيقات المعاصرة لشرط الحرز في السرقة: ص  ينار: - (6)
 . 50جرائم الحاسب اآللي في الفقه اإلسالمي: ص ينار:  - (7)
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أن يكون لما اشترط الفقهاء البد   أنَّه ليتم قطع يد السارق وفقاً  عبير عليواضافت الباحثة    
 في الحن ية ليهإ مالهب األرجح كان و  ،النصاب يبلغ ، وأنويقصد فعل السرقة ،اآل ذ مكلفاً 

 يسير عن والعفو  التجاوز لاب في واألد ل األحوط ألنَّه ؛ (1)دراهم لعشرة المسروق  قيمة تقدير
 لدرء كافية الفقهاء بين اال تالف ، وشبهة لالشبهات تدرأ الحدود فإن العضو؛ شرفو  الما ،

 الخ ية سبيل على ي  ذ إنال شبهة فيه، و  للغير ماالً  المأ ول يكون  الحد، وأن يهت  الحرز أن
  .(2)واالستتار

 لأن القو  تامة فإن سرقة هيالرفاعي ان السرقة اإللكترونية  إبراهيم رديناوقالت الباحثة 
 لعد لها أثراً  تترك جرائم الالو ، والشروط  األركان لها توفرت متى لالقطع، الحد هي عقوبتها

 في  التحقي  عن يختلت فيها والتحقي  في إثباتها لمكان ةوالصعوب  لالغموض؛ وتتسم ارتمابها؛
 .(3)االئتمانية البطاقات ، كالسرقة التقليدية الجرائم

 منها األموا  وتحويل البنوك مواقع  تراقإ أن ش  : والالمنجد صالح محمد قال الشيخو      
 لل  في فاألمر ، اليد قطع يوجب لل  كون  ، وأما لالباتل الناس ألموا  وأكل ، محّرم أمر

 منها ، شروط من له بد ال السارق  يد القضية، وقطعله  رفعت الذي الشرعي القاضي إلى راجع
 .(4) (عادة الما  فيه ي حفظ ما وهو ) حرز من مسروقاً  الما  يكون  أن

 وال تنطــب   الحقيقة كالسرقة سرقة ال تعد اإللمـــــــترونية الســــــرقــــــــة إن ينالقائل القول الثاني: 
 ، تفصيلهم في لل :حـــــــمــــامــــــهـــــــــاأ عليـــــها

سرقة ؛ألنَّ الفاإلنترنت ال يعد حرزًا لألموا  المعنوية :(5)الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعرقال    
 (6)الســــــــــــتـــــــــــأو اال  على الحيلة تحمل فهذه اإلنترنت تري  عن فالسرقةفيها شروط وال بد من تحققها؛

  
 

،  (هـ373 رحمه ق:ت ) السمرقندي إبراهيم بن أحمد  بن محمد  بن نصر الليث  أبو : ع ي ون ال َمَساِئل ينار: - (1)
ين صالح. د : تحقي  َداد  أسعد، مطبعة، الناهي الدِّ  290 -289  \1:  هـ1386، َلغ 

 . 50-48الفقه اإلسالمي: ص اسب اآللي في جرائم الح ينار: - (2)
 . 97ينار: سرقة لطاقات االئتمان في الفقه اإلسالمي:ص   –( 3)
 . 6945 \5ينار: اإلسالم س ا  جواب:  – (4)
 . 116:ص سالقاً  فرّ ع   – (5)
 .403  \91:  3-ينار: أرشيف ملتقى أهل الحديث  - (6)
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، َعن  ، الحديث  في جاء وقد ، َعَلى َلي َس  )):َقا َ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ّللاَّ   َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  َجاِبر   َوالَ  َ اِئن 
، َتِلس   َوالَ  م ن َتِهب  ع ( م خ   .(1) (َقط 

  حرزاً  يسمى ما في د ل وربما ، والبيت كالدار لالمكان حرزاً  يسمى ال اإلنترنت أن والصحيح   
 وال ، وغيره كالسوق  د وله من أحد يمنع وال لإلحراز معد غير مكان كل وهو  لالحافظ أو  لغيره
 . (2)التعزير وفيه لغيره الحرز من السرقة في الحد يقام
 هناك فليس عليها التحايل يمكن عجماء آلة أن المومبيوتر :(3)الرويلي وذكر السيد جميل   

 هي ألنَّها حرزا تسمى أن يمكن ال والذاكرة ( لفالن محفوظ )ما  يسمى شيء هناك ليس و حرز
 هو إنما و  الثمن( )عين ليس الذاكرة في الما  أن كما شيء ال فتصبح المعلومات تفقد قد لاتها

 م تمن رجل إلى تأتي كأن  تماما وبالفضة، لالذهب لها د ل ال كهربائية موجات معلومات و 
 المكان في الطري  قارعة على مرمي مثال أنه فيخبرك ما ما  مكان لتعرف عليه فتتحايل غبي

 . (4)الطري  قارعة على مرمي ماالً  أ ذ رجل يد نقطع تقو  فهل الفالني
 الفعل، هذا مثل فعل من على القضائي الحكم: (5)غليون  أبو مسلم مضعان وقال عطوة     

 أحدثه، حيث الذي والضرر يتناسب لما مقامه، يقوم من أو اإلمام لحكم يعزر أنَّه مكلفاً  وكان
 :يأتي لما الحد دون  لالتعزير الحكم على ويستد  ،(6)أ رل  مرة العمل هذا عن يردعه

و َ  َأنَّ  َعن َها، ّللاَّ   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعن   :أوال   َرء وا: َقا َ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى ّللاَِّ  َرس  ودَ  ))اد  د   َعنِ  ال ح 
ِلِمينَ  ، َما ال م س  ت م  َتَطع  ت م   َفِإن   اس  ِلم   َوَجد  َرًجا ِلم س  مَ  َفِإنَّ  ه ،ــــــ َسِبيلَ  واــــــ َفَخل   َمخ  ِطئَ  َأن   امَ ــــ اإل ِ  يــــــ فِ  ي خ 

وِ   .(7)ِلال ع ق وَبِة(( ِطئَ ـــــــي خ   َأن   ن  ــــــ مِ  ي ر  ــــــ َ  ال َعف 
 

: َما َجاَء ِفي الَخاِئِن، : الترمذي سنن - (1) َتِلِس، َوالم ن  َلاب  ، وقا  عنه   1448َتِهِب،رقم الحديث: َوالم خ 
 104/ 3:   حديث حسن صحيح الترمذي: 

 .403  \91:  3- الحديث  أهل  ملتقى أرشيف: ينار - (2)
 . 116:ص ف سالقاً رّ ع   – (3)
 . 406\ 91:  3- الحديث  أهل  ملتقى أرشيفينار:  – (4)
 . 114:ص سالقاً  فرّ ع   – (5)
نقال عن سرقة لطاقات  .120الجرائم اإللمترونية بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية: ص ينار:  – (6)

 . 96االئتمان في الفقه اإلسالمي:ص 
لمستدرك على الصحيحين : أبو عبد ق الحاكم محمد بن عبد ق بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن  ا – (7)

هـ( ، تحقي : مصطفى عبد القادر 405 رحمه قلابن البيع )ت:الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
= 
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 يكون   ، وأن والبد من إ رج الشيء المسروق من الحرز األعيان سرقة في إال يرد ال القطع -1
 .(1)الخ ية وجه على

السهل ارتماب الجريمة لات  من :العقوبات قانون  في األموا  على االعتداء جرائم في وجاء 
مرتمبيها،  تتبع وصعوبة الجريمة معالم إ فاء يمكنكما  النارية؛ الطالع التقني هذا من الناحية

 فليست المادية الطبيعة لات الجرائم من لغيرها مقارنة الجريمة في مادي أثر حيث ال يوجد لها
 .(2) السجالت في تتغير أرقام هي وإنما مفقودة، مجوهرات أو  أمواالً  هناك

 قوم ت  حيث دقيقة، غير إثباتها وسيلة ألن اإللمترونية، السرقة إثبات في تتمثل شبهة وجود -2
 .(3)التغيير يد لها أمور وهذه لمترونياً أ الجاني تتبع على
نوال االحتيا  ًا من أالسرقة اإللمترونية نوع كون :إسالم ويب ت الفتوى من مركزوجاء     

واعتداء على أموا  الغير دون وجه ح ، وعقوبته في الشريعة عقوبة تعزيرية حسب تقدير 
وهذا السرقة لالمعنى الشرعي لها ضوالط وشروط مرعية فالقاضي الشرعي لهذا الج رم وآثاره. 

 .(4)احتيا  واعتداء على أموا  الغير بدون وجه ح  النول من السرقة هو 
 ليس وما حرز، هو  ما فاإلنترنت  فيه  الذي فصل في قوله: المسالم حازم القول الثالث: أبو

 ال اإلنترنتف الناس لعامة مواقعهم على أصحابها يتيحها التي المعلومات، فإلا كانت (5)لحرز
 فهذا ونحوهم الموقع أصحاب من للخواص والمتاحة للعامة المغلقة المعلومات أما،  حرزاً  يعد

 نسقط أن للزمنا ،ملموساً  أو  كائناً  جماداً  ليس ألنَّه لحرز ليس أنه نقو  لهبنا ولو الحرز، عين
 .(6)أشبهها وما والنسخ النشر كحقوق  الملموسة غير الحقوق  كل
 

 
= 

م ،لاب:وأما حديث شرحبيل بن أوس،  رقم 1990 – 1411،  دار المتب العلمية ، بيروت ، 1عطا، ط 
  .4/426:، وقا  عنه أبو عبدق  : حديث صحيح اإلسناد  8163 الحديث:

سرقة لطاقات  . نقال عن120الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية: ص ينار: الجرائم اإللمترونية بين  – (1)
 . 96االئتمان في الفقه اإلسالمي:ص 

ينار: جرائم االعتداء على األموا  في قانون العقوبات: حسني نجيب محمود، دار النهضة العربية  – (2)
 .96الفقه اإلسالمي:ص  . نقال عن سرقة لطاقات االئتمان في153م: ص 1984للطباعة والنشر، بيروت، 

. نقال عن سرقة لطاقات 120ينار:الجرائم اإللمترونية بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية: ص  – (3)
 . 96االئتمان في الفقه اإلسالمي:ص 

 المصدر الساب  . .إسالم ويب موقع ينار: عقوبة السرقة عن تري  لطاقات االئتمان:  - (4)
 .405  \91:  3 –ملتقى أهل الحديث ينار: أرشيف  – (5)
 الصفحة نفسها.  الساب  المصدرينار:  – (6)
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 الذي بيدو لي راجحا  مما سبق القول الثاني:
صحاب ة كما جاء له أعدم تطبي  الحكم الشرعي لقطع يد السارق لالقضايا اإللمتروني      

 هو على مايلي:  القول االول

 :اإللمتروني  الفضاء في منطبقة غير  الحرز  شروط أن :وال  أ
  فال  اتالفايروس ستهدافهاال  لسهولة اإللمترونية المواقع  تراقإ يمكن إل حرزاً  تعتبر ال إنَّها-1

 . الجانب هذا منه حرزا تعد
الحرز للمعلومات يكون في بالد  فالخوادم وهي الحاجة صاحب يد في ليس الحرز مكان إنَّ -2

 أ رل وهذا ينافي شروط الحرز.
 من سواء ةالمحفوظ لمترونيةاإل شياءاأل في والتالعب االتالل تستطيع الدو  من كثيراً  إن -3

 ادامتها. و أ اياها مراقبتها  ال 
 يسرق  ماــــ نـــ حيف ؛ شاهد يوجد ال وهنا ؛(1)الحدية لالسرقة اإلقرار أو  شاهدين وجود من البد -4

 اإلقرار أما ، تحايل أو  نهب أو  ا تالس يعتبر الناس أمام سرق  إلا أما لوحده يكون  السارق قد
 .فسرقت لل  فعلت  أنا يقو  نفسه على يجني فميف حدوثه، يتصور وال يتحق  ال

 اللص له يقوم إنماو  الجريمة في تلبسه لحاة في السارق  يد في المسروق  يكون  أن يشترط :ثانيا  
 مس  يمكن ال الحقيقة في إال أنه اال رين حقوق  على تعد   فيه كان نوإ اإللمترونية لالموا 

 .فيها المسروق  يوجد وال يده تقطع فميف شيء

 
يثبت ذلك، وفي  من اإلثبات يقال قر الشيُء إذا ثبت وأقره غيره إذا أثبتُه ؛ أي الشاهدين األقرار:  – (1)

الشرع عبارة عن اإلخبار بما عليه من الحقوق وهو ضد الجحود وشرط صحته أن يكون المقر بالغا عاقال 
  بن  يحيى  بن  إسماعيل(: للشافعي  لاألم ملحقا مطبول)  المزني ينار: مختصر . صاب القطع نطائعا ، مع 

و  ، 8/371: م1990-هـ1410 بيروت، – المعرفة دار ،(هـ264 رحمه ق:ت ) المزني إبراهيم أبو إسماعيل،
 رحمه ق:ت ) لالقرافي الشهير المالمي الرحمن عبد  بن  إدريس بن أحمد  الدين شهاب  العباس أبو: الذ يرة
، و  150/ 259،12-9/257م: 1994 بيروت، -اإلسالمي الغرب  ،دار1 بزة، ط  بو  محمد  تحقي : (هـ684

ل ِبيِّ نز الدقائ  تبيين الحقائ  شرح ك   بن  محمد : المستقنع زاد  على الممتع والشرح ،3/213،  5/2ـ:وحاشية الشِّ
-14/361هـ: 1428 - 1422 الجوزي، ابن دار ،1، ط(هـ1421 رحمه ق:ت )  العثيمين محمد  بن صالح
373 . 

 



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
125 

 برياء أ يأ ذ فقد ولذا  مبتدئ بري  على التهمة الصاق من المحترف يتمكن إن سهولةال من :ثالثا  
  المحترفين. لجريمة  الحاسوب مجا  في الخبرة قليلو 

 أو  اال تالس أو  عليه ائتمن فيما الخيانة أو  اال تطاف في ليس أنه على العلماء واتف ) رابعا :
، َعن  ،(1) (حد الغصب أو  النهب ، َعَلى َلي َس  )): َقا َ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ّللاَّ   َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  َجاِبر   َ اِئن 

، َوالَ  َتِلس   َوالَ  م ن َتِهب   .(2) (َقط ع ( م خ 
 حرز في كما حرزاً  يعد أن يمكن ال واه   حرز اإللمتروني الحرز تجعل لكرتها التي النقاط هذه  

 عدم لشرط مناسباً  يراه  ما فيه ليقضي القاضي إلى ويترك التعزير  حكمه نأ وأرل  المادية السرقة
 يتالعبون  أو  اإللمترونية األموا  يسرقون  الذين  االشخاص له الء يكون  وقد اليد قطع و أ القتل
 أمر التثبت لعد رادعة عقوبة حقهم في واتخال والخاصة العامة الممتلمات على كبيراً  ضرراً  فيها
أو  كبيرة مالية غرامات العقوبة تمون  إن وممكن والخاصة العامة األموا  لممتلمات صيانة مهم

 صيانة للممتلمات. القاضي يحدده ماك حبس
 ّللاَّ   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعن  ، والدليل على لل  السرقة الحدية على السارق  عدم تطبي  عقوبة   

و َ  َأنَّ  َعن َها، َرء وا: َقا َ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى ّللاَِّ  َرس  ودَ  ))اد  د  ِلِمينَ  َعنِ  ال ح  ، َما ال م س  ت م  َتَطع   َفِإن   اس 
ت م   ِلم   َوَجد  َرًجا ِلم س  َمامَ  َفِإنَّ  َسِبيَله ، َفَخل وا َمخ  ِطئَ  َأن   اإل ِ وِ  ِفي ي خ  ِطئَ  َأن   ِمن   َ ي ر   ال َعف   ي خ 

 .(3)ِلال ع ق وَبِة((
الحرز االتفاق على اعتبار حيث من وبين القو  األو   أما القو  الثالث فال فرق بينه     

إال أنَّهم فرقوا بين المعلومات العامة والمعلومات المغلقة حيث جعل المعلومات  ،اإللمتروني حرزاً 
 ذ أأشبهها قياسًا على انها غير ملموسة ، وهذه حقوق فمرية ت  وما والنسخ النشر المغلقة كحقوق 

كما سيمر كول ضد المتهم إلى القضاء، إلا رفعت الش الحقوق الفمرية في الحالة الواقعيةحكم 
 علينا في الصفحات الالحقة.

 
 
 

 
 . 5423/ 7: للزحيلي وأدلته اإلسالمي الفقه – (1)
 . 121:ص سالقاً  هتخريج تم   - (2)
 . 121:ص سالقاً  هتخريج   تم – (3)
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 الرابع   املبحث 
 وأحكامها   وعيوبها،   مزاياها   الفكرية   امللكية 
 امللكية الفكرية مزاياها وعيوبها :  األول   املطلب 

 الفرع األول: تعريف الملكية الفكرية  
 هلمختلت أنوال هذ، عبارة عن انتاج ابداعي ينتجها العقل البشري  :الملكية الفكرية      

و تشمل الحقوق  و فنية من رموز وأسماء وصورأسواء كانت مصنفات أدبية  ،بداعات اإل
 براءات اال تراعات ، وتشمل كذل  (1)كذل ، والتسجيالت الصوتية ، وهي ات البث اإللاعي 

التجارية وأدوات التعريف التجارية  العلمية التمنولوجية واإلنتاج األدبي أو الفني والعالمات
 . (2) والــــــــــــــــرسوم ونمالج الصناعة والبيانات الجغرافية غير مقتصــر علـى للـ 

 وهي اإلسالمية العقيدة أسس أساس من من اإلسالمي المجتمع في تنطل  الملمية الفمرية     
لت اإلنسان أن لل  االستخالف، ومعنى عقيدة  يحق  لما يستثمره أن وله ، المون  هذا في مَستخ 
،وقد ظهر في (4)چ  پٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پچ  قا  تعالى: (3)له وللمجتمع والنفع الفائدة

وقد تنوعت وتطورت ترق النشر  لمترونيةالملمية الفمرية للمصنفات اإلنة اآل يرة ما يسمى ل اأَلو 
بدأ  النشر على األقراص المدمجة من مرت لمراحل مختلفة فقد للمرحلة الزمنية  اإللمتروني وفقاً 

CD، فأصبحت الحاجة ماسة إلى وضع التشريعات والقوانين التي  ،لمترونيوصواًل الى النشر اإل
 ،لل  عن تري  التعديل أو الحذف أو النسخ ... الخ  كان  تحمي تل  المواد من العبث سواء

 
(، و الضرر  2014( لحث عماهي الملمية الفمرية )wlpoينار: المنامة العالمية للملمية الفمرية ) – (1)

االقتصادي الناتج من التعدي على الملمية الفمرية: احمد عبد الوهاب ، دراسة حالة للملمية الفمرية واالدبية ، 
 . 5-4:ص 2013العامة ، المركز المصري لدراسات السياسات 

، و مقالة  90ينار: النشر اإللمتروني والشبكات والمكتبة اإللمترونية واإلنترنت لفردوس عمر: ص  – (2)
:  6/9/2016حماية حقوق الملمية الفمرية عبر شبكة اإلنترنت: عمر سليمان ملماوي،شبكة اآللوكة ، 

www.alukah.net . 
الشريعة اإلسالمية :محمد عثمان شبير، موقع الجزيرة نت ،  ينار: حقوق الملمية الفمرية في  –( 3)

 www.aljazeera.net م:2006\5\ 13
 . 39سورة فاتر، من اآلية :  –( 4)
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 ،نترنتيعرف اآلن لحماية الملمية الفمرية على اإل وقد تطورت تل  الحقوق حتى وصلت إلى ما
 فقد تتنول مواد النشر اإللمتروني  ،لممبيوتر واالتصاالتلعد ماكانت تطل  عليها لحماية أجهزة ا

 . (1)لى مواد مقروءة وسمعية ومرئية إ
نترنت في انتهاك الملمية الفمرية لبرامج الحاسب استخدمت الحواسيب اآللية وشبكة اإل  

لذل  يلح   ،والمصنفات الفنية المقروءة والمسموعة والمرئية ونشرها وتداولها بين األشخاص 
 .(2)لتل  المواد لمةالضرر المادي والمعنوي لالشخص أو الجهة الما

المصنفات المقروءة و المسموعة والمرئية ونشرها  الستخدام الحاسب اآللي لنسخما لالنسبة أ    
في  كبيراً  فقد انتشرت انتشاراً  ،غيرهانترنت و لصورة غير مشروعة من  ال  مواقع شبكة اإل

نترنت التي يتم استخدامها انتشرت برامج تباد  الملفات بين مستخدمي اإل وأيضاً  ةاآلونة األ ير 
 .(3)المر صة غاني واألفالم والبرامج غيرفي تباد  األ

 مزايا وعيوب النشر اإللكتروني للمصنفات الفرع الثاني : 
وأصبح من  ،من المعلومات والمصنفات الفنية و األدبية هائالً  نترنت قدراً اتاحت شبكة اإل     

سواء فيما  فقد ترتب على لل  عدة نتائج هامة ،السهل تسوي  المصنفات الرقمية عبر الشبكة 
 تي:فهما على نحو األَ  ،(4)أو لمستعملي الشبكة ،يتعل  لالم لفين 
 فيما يتعلق بالمؤلفين النقاط اإليجابية والسلبية للنشر اإللكتروني :المسألة األولى

 

)1( - ينار: حقوق الملمية الفمرية والتأليف في بي ة اإلنترنت: أحمد عبد ق مصطفى، دورية علمية محكمة  

اإلمارات العربية المتحدة  -تعنى لمجا  المكتبات والمعلومات ، رئيس التحرير د. هشام محمود عزمى، دبي 
: م2009 ، 21،العدد   

 journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view...id... 
ينار: جرائم الحاسبات واالنترنت ) الجرائم المعلوماتية(: محمد حجازي، عضو مجلس إدارة المركز  – (2)

 . 17:ص 2005المصري للمكلية الفمرية، 
 . 18-17نفسه :ص   الساب  ينار: المصدر - (3)
الفمرية في إتار التجارة اإللمترونية :نايت اعمر علي ، لإشراف د.يسعد حورية، مذكرة  ينار: الملمية  – (4)

تيزي وزو ، كلية   –لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرل : القانون الدولي األعما  ، جامعة مولود معمري 
 .20ص :2014الحقوق والعلوم السياسية ، مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السياسية ، 
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يتيح النشر اإللمتروني لهذه المصنفات نتائج ت ثر على الم لفين لعضها إيجابي وبعضها      
 : يأتيوهما على ما ،اآل ر سلبي

 
 بالمؤلفين: يتعلق فيما  اإللكتروني للنشرالنتائج اإليجابية  أوال :

 سهولة نشر المصنفات وانخفاض التملفة. -1
 من اللجوء إلى دار  بدالً  هالفني أو األدبي بنفسيسير على الم لت أن يقوم بنشر مصنفه الت  -2

 .(1)النشر
ينتج عنها إمكانية تسوي   ،إمكانية توصيل العمل إلى الجمهور وتوزيعه لسرعة فائقة وبدقة  -3

يقل لكثير عن السعر الذي تبال له المصنفات  ،المصنفات ضمن الشبكة لسعر ار ص 
  .(2)التقليدية للجمهور

لمترونية بين تعطي فرصة تفاعلية بين المرجع وم لفه من  ال  توفير امكانية المراسلة اإل -4
 .(3)الطرفين

 بالمؤلفين: يتعلق فيما  اإللكتروني للنشر النتائج السلبية ثانيا :
 اتمصنفالنشر حين تصعوبات لالغة لحماية ح  الم لت على النشر اإللمتروني يترتب  -1

 .(4)لغير علم صاحبها
  .إيقاف االعتداء على المصنت إلا تم نشر مصنفه بدون ألنه ى الم لتيصعب عل  -2
 . (5)صعوبة التقاضي نارا لتعدد القوانين -3
 

 
ينار: اإلنترنت والملمية الفمرية : د. حسام الدين عبد الغني الصغير ، أستال القانون التجاري، ووكيل   –( 1)

 . 3-2كلية الحقوق جامعة حلوان والمحامى لالنقض، دون: ص 
 .نفسها والصفحة الساب   المصدرينار:  –( 2)

البي ة الرقمية في ظل التشريع الجزائري : حقاص صونية، ينار: حماية الملمية الفمرية األدبية والفنية في  –( 3)
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص: المعلومات اإللمترونية ، االفتراضية   قموح ناحية، لإشراف:

، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، قسم علم   قسنطينة –وإستراتيجية البحث عن المعلومات، جامعة منتوري 
 . 79م:  ص  2012، الجزائر، المكتبات 

 . 20الملمية الفمرية في إتار التجارة اإللمترونية :ص  ينار: -( 4)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدر ينار: -( 5)
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 فيما يتعلق بمستعملي الشبكة النقاط اإليجابية والسلبية للنشر اإللكتروني  :ةثانيالمسألة 
لمتروني للمصنفات عدة آثار لعضها نترنت على النشر اإلصدر من  ال  شبكة اإل     

 تي :وهما على نحو األ ،سلبية ل اآل ر و  ،إيجابية للمستفيدين 
 الشبكة بمستعملي يتعلق فيما  اإللكتروني للنشر  اآلثار اإليجابية أوال :

 ال حدود لها للحصو  على المعلومات. صاً فر  هانترنت لمستعملي منحت شبكة اإل -1
 أصبح من سهل الحصو  على المصادر والمعلومات المطلوبة في وقت يسير عن تري   -2

 .(1)تقنيات الحديثةالاستخدام 
لسهولة ودقة بدون تملفة  ةمتروني اإلللات من الممكن نسخ المصنفات المنشورة على الشبكة  -3

 .(2)تذكر
 الشبكة بمستعملي يتعلق فيما  اإللكتروني للنشراآلثار السلبية ثانيا :  

غير متاحة لإلتالل عليها في لعض األحيان المصنفات الرقمية المنشورة على الشبكة  إنَّ  -1
بدون دفع مقابل  ي لسبب استخدام التدابير التمنولوجية التي تعوق الحصو  عليهاإال لمقابل ماد

 .(3)للم لت مادي
والتي قدر من التوازن بين مصلحة الم لفين ومصالح المجتمع لم يعد من الممكن تحقي   -2

لم فالتي تقررها التشريعات الوتنية على ح  الم لت  ،أغلبها ألغراض التعليم والبحث العلمي
على رغم أن القانون  ،مما ي دي إلى حرمان المجتمع من االستفادة منها،يعد في اإلمكان تفعيلها

تتعل   غراضالم لت في حاالت محددة أل يسمح لقيام الغير بنسخ المصنفات المحمية دون إلن
 .(4)بتحقي  المصلحة العامة

 
 
 

 
 . 5-3ينار: اإلنترنت والملمية الفمرية :ص  - (1)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  - (2)
المتصلة لالتجارة من حقوق الملمية الفمرية اتفاقية تريبس :حسام  أسس ومبادئ اتفاق الجوانب ينار:  –( 3)

 . 5م:ص 1999الدين عبد الغني الصغير، دار النهضة العربية ، القاهرة ،
 . نفسها الصفحة  الساب  المصدر ينار: –( 4)
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 . الفكرية   امللكية   أحكام   أقوال العلماء ف   املطلب الثاني:
لما يترتب على  ،شرعاً  مقرر يعدهل  ،في مسألة ح  التأليف  ون ا تلت الفقهاء المعاصر     

 على  قولين: ،(1)وجواز الضمان ،وتجريم االعتداء عليه  ،لل  حل المقابل المالي لهذا الح 
م ـ ري ــ وعدم التج ،حرمة المقابل المالي لهذا الح   إل ،ح  الم لت إقرارعدم ول :القول األ

 لهــــــــــــــب ـــــــدوقالمبتمــر،  و مشتـري إن يــدعـي أنه المـ لـت أولمــن ال يجــوز لل هــ تداء علي ـلاالع
 .(5)( 4)رديــــكـلاي ـــجـأحمد الح،واالستال (3)( 2)سبط الـــجـــــيالنـيو مـنهم ،  الــمـعاصـرين بـعض

ن ــ ديـ تـ معـريم الــــــ رورة تجـــــوض، ماديـــائد الــ واز العـــ وبالتالي ج ، ح  التأليف إقرار القول الثاني:
 ،(7)( 6)اـــــــــــ ـزرقـــــــــى الــفـــــــطــــــصـــــــم ذة :ـــــ ات ـــم االســــــــــ و  هـــ قـــــ ذا الــــــ اب هـ ــــــــح ــــــواص ،هـ ـــــــــي ـــــلــــ ع
 

 
 . 35ينار: جرائم الحاسب اآللي:ص   –( 1)
.ينار:  واالبتمار والتأليف الطبع  حقوق  لقوانين لاإلنمار اإلعالن سبط الجيالني صاحب كتاب الجيالني:  – (2)

 .1: ص م2006بيروت، ،2ط ، الجيالني سبط:  واالبتمار  والتأليف الطبع حقوق  لقوانين لاإللكار اإلعالن
 . 31-25:ص لمصدر الساب  نفسهينار :ا – (3)
  ، ولد في مدينة حلب في منطقة حي البياضة  ،المهدي المرديالمردي: أحمد الحجي بن محمد  – (4)

فقد قام  ،درس أكثر من كلية  ومنها  درس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة المويت  ،م1938
جان لوشارك في العديد من ال ،م1997لالمهمة إضافة إلى عمله في الموسوعة الفقهية لصفة  بير حتى عام 

  :  ، موقع شبكة الفتاوي الشرعية، دون ار: شبكة الفتاوي الشرعية : د. احمد الحجي المرديالعلمية .ين
www.islamic-fatwa.com 

، و جرائم   http://almoslim.net:2010\ 7\26 ،المسلم ، الجنة العلمية ينار: الحقوق المعنوية: – (5)
 . 35الحاسب اآللي في الفقه اإلسالمي: ص 

الشيخ مصطفى أحمد الزرقا أحد علماء سوريا، ومن أبرز علماء الفقه في العصر الحديث، واحد  الزرقا: – (6)
  ينار: . 1904هـ، المواف  1322رواد النهضة اإلسالمية في القرن الماضي، ولد لمدينة حلب في سورية عام 

ــــــراف الدكتور:مازن ش ،نارية العقد لدل الشيخ مصطفى الزرقا دراسة فقهية مقارنة : سامي عدنان العجوري 
رسالة ماجستير قدمت هذه الرسالة استممااًل لمتطلبات الحصو  على درجة الماجستير في  ،مصباح صباح

قسم الدراسات   –كلية التربية  ،دراســــات العليا والبحث العلميعمادة ال،غزة -جامعــــــــــــــة األزهـر ،المقارنالفقه 
 .7م:ص 2013 ،ـــــــتير الفقه  المقـــــــــــــــــارن اإلسالمية ماجســـــــــــ

بيروت –، دار القلم ، دمش  1ط ،الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد: مصطفى أحمد الزرقا  ينار: – (7)
 . 343  /1:م 1998،
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ة ــبـد وهــمــحـــمو ،(4)(3))رحمه هللا( يــوطـــبــضان الـــــد رمـمـحـد.مو ، (2)(1)يــنـــحي الدريــفتو  
  ،(9)ـيـــــــراقـالعي ـمع الفـــقـهجموال،(8)(7)د الشــلشـم.محمد محدو  ،(6)(5)(هللا رحمه)يــالزحيل

 

 
كلّية  فتحي الدريني: فقيه فلسطيني، وأحد كبار علماء الشريعة في العصر الحديث، شغل منصب عميد  – (1)

الشريعة لجامعة دمش  ورئيس قسم العقائد واألديان فيها، تبّحر في أصو  الفقه اإلسالمي وفي العلوم القانونية  
  وهو االبن البكر  ،م1923ولد في فلسطين لمنطقة الناصرة  ،والسياسية، إلى جانب ثقافته األدبية والتربوية

الجزيرة   –مع األبيض في الناصرة.ينار: فتحي الدرينيللمرحوم الشيخ عبد القادر الدريني، إمام و طيب الجا
 : 2017\5\  27، :موسوعة الجزيرة نت 

 www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017\5\27الدريني -فتحي 
 –بيروت ، م سسة الرسالة  ،2ط ،: د. فتحي الّدرينيلحوث مقارنة في الفقه االسالمي واصو ينار:  – (2)

 . 28م: ص 2008  -ه 1429،البنان 
اإلسالمي،   العالمالبوتي : محمد سعيد رمضان البوتي، عالم سوري، يعد من أبرز الفقهاء والدعاة في  – (3)

الجزيرة نت: موسوعة –م.ينار: محمد سعيد رمضان البوتي 1929بوتان في قرية جليكاولد في تركيا لجزيرة 
   www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015\4\21 البوطي-سعيد-محمد : 2015\ 4\ 12الجزيرة ،

  -، مكتبة الفارابي، دمش  1ط ،لبوتيينار: قضايا فقهية معاصرة : الدكتور محمد سعيد رمضان ا – (4)
 .84م:  ص 1991سوريا ، 

م،  1932الزحيلي: وهبة بن مصطفى الزحيلي ، ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمش  سنة  – (5)
تخصص العلمي الدقي  في الفقه وأصو  الفقه ، له العديد من الم لفات ومنها أصو  الفقه اإلسالمي ، تخريج  

الزحيلي: الموقع   وتحقي  أحاديث تحفة الفقهاء للسمرقندي، الوجيز في أصو  الفقه .. الخ. ينار: وهبة 
 <index.php>author   shamela.ws :الرسمي للمكتبة الشاملة 

 .2861/ 4ينار: الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي : – (6)
م، 6/1966/ 24فلسطين،  –محمد محمد سالمة الشلش، ولد في دورالدكتور محمد محمد الشلش :   -( 7)

ن ، شارك في لحوث لم تمرات عديد ومن تل  البحوث : جرائم  الدرجة العلمية: أستال مساعد ، في الفقه المقار 
، والتطّرف الفمري وآثاره  1987الهاتت النّقا  في ضوء الشريعة اإلسالمية وقانون العقوبات اإلماراتي لعام 

ـــــــــحــــــمــــــــد على المسلمين في الغرب ، الحريات العامة وحقوق اإلنسان في الفمر اإلسالمي . يــــنــاـــــــــــــر:د. مـ
 مـــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــــــــداألغــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: مـــــــــــــوقـــــــــــــــع -مــــــــــحـــــــمــــــد الشلش

majeedelagha.com/index.php?action=pages&id=83 
 النجاح  جامعة مجلة لحث  الشلش، محمد محمد . د : ية الفمرية بين الفقه والقانون ينار: حقوق الملم –( 8)

 . 29-28ص : م2006  -ه1427 فلسطين، ، الوتنية
الملمية الفمرية عبر شبكة  المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم السرقة – (9)

 رنت، موقع المجمع الفقهي العراقي.المصدر الساب .اإلنت

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/5/27
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 .(2)المجمع الفقه اإلسالمي الدوليأقرار ، و (1) السعوديةفي  اءتــإلفــــالــــلـجـــنـة الدائـــمة لو 
مقاصد و  ،المعقو و  ،والقياس ،اإلجمال، و والسنة، المتاب من :ولالقول األاستدل أصحاب و 

 .(3)الشريعة
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ٹ ٹ چ   :وال : الكتابأ

 .(4)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ےے

التداو  هذا الح  قد ي دي إلى حبس الم لت لمصنفه العلمي عن الطبع و  إقرارأن وجة الداللة:
 .(5)يعد هذا من قبيل كتمان العلم الذي نهى الشارل عنهإال مقابل ما يحصل عليه،حيث 

َفظ   َرج ل   ِمن   َما)): َقا َ  - َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ّللاَّ   َصلَّى - النَِّبيَّ  عن ه َري َرَة، َأِبي َعن   السنة:ثانيا :   َيح 
ت م ه   ِعل ًما مَ  ِلهِ  أ ِتيَ  ِإالَّ  َفَيم   .(6) ((النَّارِ  ِمن   ِبِلَجام   م ل َجًما ال ِقَياَمةِ  َيو 

وعليه فقد توعده ق  ماي لفه ، لم لت الح  في النشرعطى لمنع كتم العلم فقد أ وجه الداللة: 
ار ال يكون ـــــــــــ والوعيد لالن  ،كما لجم علمه عن الناس ،وهو أن يلجم بلجام من النار  ،لعقاب أليم

 .(7)إال على حرام
 ،إلن الم لت من دون األمة اإلسالمية على حل نسخ المتاب المشترل  أجمعتثالثا :اإلجماع:

ولم يقل لماليتها ،وقد وجدت في وقت مبكر، هذا ما جرل عليه علماء المسلمين قرونًا تويلة
 .(8)أحد

 
، القسم المكتوب عليها :إسالم ويب  ينار: نسخ برامج الممبيوتر ...بين المجيزين والمانعين ، وحكم أداء – (1)

  fatwa.islamweb.net>fatwaم:2002 \1  \30  ،13170تول:  رقم الف
رالطة العالم اإلسالمي مكة   -تبويب قرارات مجمعي )الدولي والرالطة( إلى الدورة الثانية والعشرين  – (2)

 .586-586م: ص 2016، دون،  1، ط:د.محمد نعمان محمد علي البغداديالمكرمة المجمع الفقه اإلسالمي
 .38اآللي:ص ينار: جرائم الحاسب    –( 3)
 .159اآلية:  ،سورة البقرة  – (4)
 المصدر الساب . ، الموقع المسلم. الحقوق المعنوية : الجنة العلميةينار:  – (5)
  رحمه ق :ت ) القزويني  يزيد  بن محمد  ق عبد  أبو - يزيد  أبيه اسم وماجة - ماجة ابن :ابن ماجة سنن – (6)

 دار  ،1ط  ق، حرز الّلطيف َعبد  - بللي قره كامل محمَّد  - مرشد  عاد  - األرن وط شعيب : تحقي  ،(هـ273
، 260 رقم الحديث: ،لاب:من س ل عن علم فمتمة  ،نةإبواب: الس ، م 2009 - هـ  1430 ، العالمية الرسالة

  . 175/ 1:وقا  عنه ابن ماجة : حديث صحيح
 . 36ينار: جرائم الحاسب اآللي : ص  – (7)
 .31-25ينار:اإلعالن لاإللكار لقوانين حقوق الطبع والتأليف واالبتمار:ص  – (8)
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 ،فال يجوز االعتياض عنه ،لشفعة ؛ من حيث كونه حقًا مجرداً يقاس على ح  ا رابعا :القياس:
 .(1)ومن ثم ال يجوز للم لت الحصو  على مقابل مادي لنتاجه الذهني

 مالي في الحصو  على أجر والقربة ال يجوز فيها، العلم يعد  قربة وتاعةخامسا  المعقول:
  .(2)أدائها

وتقديمها على الخاصة عين  ،إن الحفاظ على المصلحة العامة سادسا : مقاصد الشريعة:
يقتضيه العد   وهذا ما ،لها  ينارالمصلحة فإلا تعارضت مصلحة الفرد مع الجماعة فال 

إال ترتب على و واإلحسان فليس من العد  إهما  المصلحة العامة من أجل المصلحة الخاصة 
دائرة المعرفة انقلب فمتى تجاوز اإلنسان ، ألن المصلحة العامة هدف للتشريع لل  الفساد

ووجب لحكم الشريعة أن يحا  بينه وبين مامنحه من ح . ومن  ،استعماله للح  تغيانًا وظلماً 
فإيجاب ح  للم لت هو تحقي  لمصلحة  ،هناك كانت الحقوق ليست تبعًا للهول والشهوة 

 .  (3)وهذا لاتل ،الم لت لغض النار عن الجماعة 
والمصالح  ،والمقاصد  ،والعرف  ،والمعقو   ،والسنة  ،المتاب :ة أصحاب القول الثاني أدل

 كما يلي: ،(4)المرسلة
 أوال : الكتاب:

 .(5)چژ   ژ   ڑ  ڑ    چ  قوله تعالى:  -أ
فالواجب أن يوفى الناس حقهم ماديًا أو  نهت اآلية عن انتقاص حقوق الناس ، وجه الداللة:

 .(6)معنويًا ، وعليه فال يجوز انتقاص ح  الم لت جزءًا أو كالً 
  .(7)چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  چ قوله تعالى:  -ب

 
 ، الموقع المسلم . المصدر الساب .الحقوق المعنوية:الجنة العلمية ينار: – (1)
 نفسه.  الساب  ينار: المصدر – (2)
 ، الثقافة الجامعيةم سسة  ،1ط  ،ريعة اإلسالمية : أحمد فرج حسين ينار: الملمية ونارية العقد في الش – (3)

 . 121م: ص 1985
 .38ينار: جرائم الحاسب اآللي:ص   –( 4)
 . 85من اآلية:  ،سورة األعراف – (5)
 . 28ينار: لحوث مقارنة في الفقه االسالمي واصو : ص   – (6)
 .40-39اآلية:   ،سورة النجم – (7)
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 واإل أدل  ،من حقة في الدنيا هاإلنسان أجره في اآل رة حرمان  عطاء ال يلزم من وجة الداللة:
نقصان عدم االعتراف لح  الم لت ف ،(1)وا تالف ناام المعايش ،انقطال الحقوق لل  إلى 

 وح  التأليف واحد من هذه الحقوق. ،(2)لحقه
 هنا للنهي  وقعت )ال( (3) چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ېئۈئ  ېئچ  قولة تعالى: -ت

 .(4) وقد نهى ق تعالى عن االعتداء
 . (6)أي )ال يأكل لعضكم ما   لعض( (5)چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں چ  : تعالى قوله -ث

 ثانيا : السنة:
 َماَت  ))ِإَلارول أبو هريرة )رضى ق عنه ( عن النبي )صلى ق عليه وسلم (، أنه قـــــــــــا :  -1

ن َسان    .(7)ِلِه..(( ي ن َتَفع   ِعل م   َأو   َجاِرَية ، َصَدَقة   ِمن   إالَّ :َثاَلَثة   ِمن   ِإالَّ  َعَمل ه   َعن ه   ان َقَطعَ  اإل ِ
بدليل  ي كد الحديث انفصا  األثر العلمي عن صاحبه، واستقالله في نار الشرل ، وجه الداللة:

عدم لطالنه لعد وفاته ، حيث استمرار أجره عليه، لاستمرار نفعه واثره ، فصار اإلنتاج المبتمر 
 .(8)أصال في لاته ، والم لت تالع ألثره مثاب عليه

لح  : "- وسلم عليه ق صلَّى - ق رسو    قا َ : قا  هريرة، أبي عن  -2  بين جائز   الص 
لحاً  إال -أحمد زاد- المسلمينَ  مَ  أو حراماً  أَحلَّ  ص  ) رضى ق داود بن سليمان وزاد". َحالالً  َحرَّ

ِلم وَن  :وسلم عليه ق صلَّى - ق رسو    قا و : عنه( (())ال م س  وِتِهم  ر   .(9) َعَلى ش 
 

 . 28ص : واصو  االسالمي الفقه في مقارنة لحوث   ينار: – (1)
 . 38ينار: جرائم الحاسوب اآللي:ص  – (2)
(3 )

–
 . 190اآلية :  ،سورة البقرة  

(4 )
   ، 1ط ،إسماعيل محمود القاسم -أحمد محمد حميدان  -إعراب القرآن المريم : أحمد عبيد الدعاسينار:  –

 . 79 \1:هـ  1425دمش  ،   –دار المنير ودار الفارابي 
(5 )

–
  . 188 من اآلية:  ،سورة البقرة  

ِسير  الَبِسي ط  –( 6)  .612\3:التَّف 
: 1631رقم الحديث:  ،من الثواب لعد وفاته لاب: مايلح  اإلنسان ،: الوصية صحيح مسلم: كتاب  – (7)

3\1255 . 
 . 28ينار:  لحوث مقارنة في الفقه االسالمي واصو : ص  – (8)
 إسناده ، قا  عنه ابي داود حديث:3594رقم الحديث: ،  لاب: الصلح كتاب: األقضية،:ود دا يسنن اب  – (9)

 . 446/  5 :حسن
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 إشارة الحديث إلى و  ،نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إال لإلنهم اليجوز وجه الداللة:
أو الطباعة إال  ،خ ـــ الم لت يشترط عدم النس،فضرورة لقاء المسلمين على شروتهم وعهودهم

 .(1)فيجب الوفاء بهذا الشرط ،لإلنه 
، ِدَماَءك م   َفِإنَّ  (( والسالم: الصالة عليه قوله -3 م  َراَضك  َواَلم م  َوأَع  فإن  ،(2)َحَرام (( َعَلي م م   َوَأم 

، فتد ل من ضمنها على أموا  الناس لجميع أشكالهامنطوق الحديث يد  على حرمة االعتداء 
 األموا  المعنوية.

، ح رَّةَ  َأِبي َعن   -4 َقاِشيِّ ِه، َعن   الرَّ و َ  َأنَّ  َعمِّ رسول هللا  قا  :َقا َ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى قِ  َرس 
ِرئ   َما    َيِحل   الَ   )):()صلى هللا عليه وسلم ِلم   ام   .(3) ((ِمن ه   َنف س   ِلِطيِب  ِإالَّ  م س 

أنتجه، لما في لل  من إتاحة الفرصة  ما أو اصنعه ما لح  يتمتع فالصنال ثالثا : القياس:
لالستفادة لإنتاجه أو منع لل  ، فمذل  لجامع أن كليهما حبس نفسه على هذا األمر، وبذ  

 .(4)الجهد والوقت والما 
على  وبناءً  ،فعا  أيصدر عنه من أقوا  أو  اإلنسان محاسب على ما إذرابعا : القواعد الفقهية:

 .(5) والخراج لالضمان( ، عماًل لقاعدة )الغرم لالغنم ،لل  يكون له الح  فيما أبدعه
قض مقتضى األصل العام في يت إن انتفاء الح  المالي للم لت  خامسا : مقاصد الشريعة:

مماتلة وال ال ،ال يجوز نقصانهف ،التشريع من أن لمل إنسان حقه المامل في ثمرة مجهوده المالي
 .(6)وهو محرم لالنص ،ضرب من أكل أموا  الناس لالباتل هألنَّ  ،وال حرمانه من حقه ،في أدائه

 
 عبد  بن  أحمد : وترتيب  جمع واإلفتاء، العلمية للبحوث  الدائمة اللجنة :  1 -ينار: فتاول اللجنة الدائمة  – (1)

 . 188/ 13:  دون  الرياض، –  للطبع العامة اإلدارة  - واإلفتاء العلمية البحوث  إدارة رئاسة  الدويش، الرزاق
(2 )

–
 . 98تم التخريجه سالقًا:ص  

(3 )
–

: ، تحق (هـ458 رحمه ق:ت ) البيهقي لكر أبو ، موسى بن  علي بن الحسين بن أحمد  المبرل: السنن  
م،لاب: الغصب، رقم 2003 -هـ 1424 لبنات، – بيروت  العلمية، المتب  ، دار1القادر عطا، ط عبد  محمد 

 الدين، بن  ناصر محمد  الرحمن عبد  وزياداته:أبو الصغير الجامع ، صحيح166/ 6:  11545 الحديث:
، دون، لاب: حرب الالم ألت،رقم اإلسالمي ،المكتب (هـ1420 رحمه ق:ت ) األلباني  الحاج، األشقودري 

 . 1268  /2، قا  عنه األلباني: حديث صحيح:   7656 الحديث 
 . 40ينار: جرائم الحاسوب اآللي:ص   – (4)
الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آ  بورنو أبو الحارث   الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الملية: – (5)

 .365 \1م:  1996 -هـ  1416لبنان،  -م سسة الرسالة، بيروت ، 4ط ،الغزي 
 . 28ينار: لحوث مقارنة في الفقه االسالمي واصو : ص  – (6)
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وما يترتب على هذه  ،االعتراف لمالية اإلنتاج العلمي إن عدم سادسا : المصالح المرسلة:
للعالم الذي ابتمره يفضي غالبًا إلى انقطال العلماء عن االستمرار في  ،المالية من ح  المل  فيه

فوجب أن تسد الذريعة  ،وهذا ينافي المصلحة  ،وهذا التصرف  ممنول شرعًا  ،االبتمار واإلنتاج 
 .(1)يأ ذ الم لت حقه لما ابتمر حتى ال ينقطع يأ إلى هذا الما 

واال ترال و البحث  على التأليف،ويشجعهم إلى الناس يدفع الفمرية الملمية ح  ضمان   
 .(2)شريفة منافسة ظل في والتطوير االبتمار

، من  ال  ء اشي القيمة المالية في األ يبرزهو الذي  إن العرف االجتماعي سابعا : العرف:
إل إن إقبا  الناس على شيء هو الذي يلعب الدور في االستفادة منها أو لاالعراض عنها ، 

 . (3) أو عدم إعطاؤه القيمة المالية ، إعطاء لل  الشيء
 العلمية لإنجازاتهم يحتفاوا أن الناس بين العادة جرت (4)محمد محمد الشلشقا  الدكتور    

لأسرار  يحتفاوا أن بينهم العادة جرت و  المالية، وإيراداتها لمنافعها والفمرية وغيرها، وينفردوا
النفوس  إن ثم أحد، لل  ينمر اآل رين،حيث لم عن وحجبها األسرار بهذه والتفّرد صنائعهم

قد   واألفراد الدو  أن وبما الفطرة، مع يصطدم ال واإلسالم والتّمل ، الحوز حب على مجبورة
وترتيب  ، عليها االعتداء منع على الفمرية،واجتمعوا الملمية حقوق  حماية وجوب على تعارفوا
 وغاياته وأدلته الشرل نصوص تخالت لم ما مقبولة شرعية حجة العرف فهذا لل ، على العقوبة

 لالعرف ، و)الثابت(6) محكمة( ) العادة:منها كثيرة لل  في الفقهية والقواعد ،(5)وأصوله وأحكامه
، وهذا يد  على إن الملمية الفمرية عبر اإلنترنت مصونة لالعرف ؛ ألنَّها (7)لالنص( كالثابت

 
 . 28ص : واصو  االسالمي الفقه في مقارنة لحوث   ينار: – (1)
(2 )

–
 5077/  7الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي : ، و585المجمع الفقه اإلسالمي: ص  قرارات  تبويب  ينار: 

 . 84ينار: قضايا فقهية معاصرة : ص  – (3)
 .130ع ّرف سالقًا:ص   -( 4)
(5 )

 30-  29حقوق الملمية الفمرية بين الفقه والقانون : ص ينار: –
(6 )

إن القاعدة تعني أن العادة عامة كانت أم  اصة ت جعل حكمًا إلثبات حكم شرعي لم ي نص  محكمة:العادة  –
القواعد الفقهية   على  الفه لخصوصه، فلو لم يرد نص يخالفها أصاًل، أو ورد ولمن عامًا، فإن العادة تعتبر.

  م  2006 - هـ  1427 دمش ، ، الفمر دار ،1ط الزحيلي، مصطفى محمد . د  :وتطبيقاتها في المذاهب األربعة
:1 /298 . 
(7 )

الثابت لالعرف كالثابت لالنص: فحيث إلا لم  يجد في الفرل نص، ولم يمض له قياس وال استحسان نار   –
 . 94\1إلى ما عليه تعامل الناس. ينار: المد ل إلى دراسة المذاهب الفقهية :  
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لقًا لسرقة مااًل معنويًا واألموا  المعنوية مصونة لالعرف الشرعي كما د  عليها علماء العصر سا
 ي حرز ــــــــــــــــــــــــــــــ وكما جرت العادة على حفظ الحقوق والممتلمات واألموا  فاألموا  عبر اإلنترنت،

 مثلها.
 مناقشة األقوال 

  :مناقشة أدلة أصحاب القول األولأوال : 
لح  الم لت ال  فإن االعتراف ،أما ما استدلوا له من القرآن فهو استدال  في غير موضعه -1

إل نجد أن مواقع الم لفين على الشبكة  بدليل الواقع ،ومنع تداوله ، ي دي لحا  إلى حبس العلم
 .انتشار م لفاتهمتد  على 

الذي  ، ال دليل عليها، وما يدعم لل  وي كده وجود هذا الخالف ادعاء اإلجمال حجة لاتلة -2
كما أن مجهود النساخ قبل ا ترال الطباعة كان يطغى على جهد الم لفين، وبخاصة بين أيدينا،

 ثم أصحابها، أفمار دا ل تنشأ والعلمية الفمرية اإلبداعات ، أي  مع حرصهم على النشر والتأليف
 النسخ عملية في شاقة جهوًدا يبذلون  كانوا الذين النسا ين أيدي على لكتابتها إال تستقر ال

 نسبة،تمسب ا تصاص مجرد من قيمة،أكثر أو معنى أي الح  لهذا يتجلى يكن لم:والمتالة
 .(1)صاحبها

 حيث أنه  قياس مع الفارق ، ألن ح  الشفعة قد أثبته  إن دعول القياس غير صحيحة ؛ -3
الشارل لدفع الضرر، لخالف ح  التأليف فهو جهد فمري ، وبدني بذله الم لت ؛ فيجوز 

 .(2)االعتياض عنه
قولهم العلم ال يجوز أ ذ األجرة عليه غير مسلم ؛ ألن المتأ رين من الفقهاء أفتوا لجواز  -4

 .(3)؛ كاإللان ، واإلمامة ، وتعليم القرآنأ ذ األجرة على لعض الطاعات
فيما لهبنا إليه؛ حيث إن منع مثل  لالقبو إن مقاصد الشريعة التي تتحدثون عنها أولى  -5

 تألاه الشريعة الغراء ، وألن هذا الح  ي و  إلى اإلضرار لالعامة ؛ وحبس العلم عنهم ، وهذا ما
 ق األفراد ، فال لأس بذل  ؛ لمونه محققًا صون حقوق العامة ال يتأتى إال من  ال  صون حقو 

 .(4)لمقصد الشريعة األسمى
 

مجلة   في منشور لحث  البوتي، رمضان سعيد  محمد :  التجاري  االسم وح  العلمي اإلبدال ح ينار:   – (1)
  ، جدة  ،تصدر عن منامة الم تمر االسالمي  مجمع الفقه اإلسالمي التالع لمنامة الم تمر اإلسالمي لجدة:

 . 42-41ص :  اآللي الحاسوب  جرائم ، و 1958-  5/1957دون: 
 المصدر الساب . ، الموقع المسلم.الحقوق المعنوية :الجنة العلمية ينار:  – (2)
 . 2379/ 5ينار: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي :  – (3)
 . 42ص : اآللي الحاسوب  جرائمينار:   – (4)
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 نحن لصدد إثباته، ألنَّه لم يكن في مألوف  إن الحديث عن عرف السلت ال ينطب  على ما -6
 ظهر من  ال  كتالة على صفحات يقوم لأي  الناس وعرفهم السائد أن جهدًا فمريًا، أو علميًا ،

 .(1)، والجهد الذي بذله الناسخ في المتالةية ، ما عدا قيمة الورق ، والحبرقيمة مال
دبي، ومهما تسالقوا ، أو أفائدة عايمة لم لت علمي، أو فمري ومهما استشعر الناس ل      

؛ ظهر لأن القيمة المالية التي يمكن أن تقدر تل  الفائدة بها تذوب إزاء قيمة للحصو  عليه
 .(2)الجهد المبير المبذو 

 مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: ثانيا : 
االستدال  لاآلية األولى ليس في موضعه،أما األية الثانية فواضح أن المقصود بها في  -1

ذكره؛لوال أنه يريد بذل  اآل رة، إن سعيه ظاهر في الدنيا، فال حاجة ل اآل رة،وليس في الدنيا؛إل
واآلية الثالثة والرالعة لم تمن واضح وصريح في أن )االعتداء و األموا ( المقصود بها ح  

 التأليف لمون كلمة األموا  صريح األموا  النقدية. 
ل الخالف ، فالمقصود عدم مح هاالستدال  لالحديث األو  )إلا مات ابن آم ...( كذل  في  -2

، األثر ، ومقابلة المعنوي ، لمثلهانقطال أجره ، وهذا ال نختلت عليه ، ونحن نقو  لعدم انقطال 
 .(3)فمقابل العلم األجر، ولمن ليس الما 

 دون استثناء ما استثناهيم لفظ )شروتهم( في الحديث األو ،ف يه تعم (أما حديث)المسلمون.. -3
 كما هو تمام الحديث.رتًا أحل حرامًا،أو حرم حالاًل( )إال ش :عليه وسلم ()صل ق الرسو 

أما استداللهم لالحديثين اآل رين، فهو استدال  في غير موضعه ، إل ال محل له في هذا  -4
 آل رين ، بينما المتاب واألسطوانةالمناط ، فحديث ))ال يحل ما  امرئ ..(( مناته ما  ا

فواضح انتقا  ملميتهما من البائع للمشتري ، فال سلطة لألو  عليها،فهي أصبحت ملمًا 
 .(4)للمشتري، وال يشملها الحديث، ألنَّها تعد من ما  اآل رين

أما حديث من سب  إلى مباح فمناته الما  العام ، بينما األسطوانة انها ليست مااًل عامًا      
، وزالت ممن سب  وبال، فميف يكون الساب ، تقلت لالبيع للمشتري مية فردية ان مباحًا ، بل لمل

 .(5)أي البائع ، أح  لالسلعة من الثاني؟!
 

 .1959  -1958  /5:اإلسالمي الفقه مجمع مجلةينار:   – (1)
 .1959 -1958 /5: المصدر الساب  نفسهينار:   – (2)
 . 43ينار: جرائم الحاسوب اآللي: ص   – (3)
 .23-22صواالبتكار:  باإلبكار لقوانين حقوق الطبع والتأليف اإلعالنالصفحة نفسها، السابق المصدر:ينار  – (4)
 . نفسها الصفحات  ةالسالق دراالمصينار:   – (5)
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 .(1)عند الجمهور فليست كذل  عند غيرهم، كالحن ية مثالً  المنافع ، وإن كانت أمواالً  -5
وإن حكمنا لما ج تم له ، فإن عرف أسالفنا ال  مقابل مخالفة الشرل له ، قبو ليس للعرف  -6

 يجيز هذا الح  ، فال نتقو  على ديننا وند ل فيه ماليس منه.
الدعول لأن قوانين حماية الملمية الفمرية  تشجع الم لفين على التأليف ليس لها وجه ؛ ألن  -7

ومع لل  هو شرعًا، فالخمر فيه منافع للناس، ال تجعله حالالً  وجود منفعة ما في أمر ما
 .(2)حرام
 ما رأي الدين في استخدام برامج الممبيوتر المنسو ة ؟! :وهذا الحكم جاء ردا  على سؤال      

 ،ناسخ برامج الممبيوتر و ، الناشر والطالع و  ،عليه الزحيلي لقوله: إن للم لت وقد أجاب 
 فيها،وصريحًا في أعمالهم التي تعبوا  ،حقًا ماليًا شرعيًا صحيحاً  غيرهماو  ،والمسجالت الصوتية 

 و وق ـــ قـــــ ح ـــــذه الـــــ يحرم االعتداء على ه ، ى هذاوبناًء عل وأنفقوا عليها المثير من الما  والوقت.
ها من ح  اصحابها وحدهم ال ألنَّ وعلى المعتدي إعادة الحقوق ألصحابها ، المتاجرة فيها

 .(3)غيرهم
 أو والناشر الم لت بين الحاصل االتفاق أو العقد فيحكم بينهم التوزيع أو النشر حق وأما     

 والمدة المطبوعة النسخ حيث عدد من لمضمونه لتزاماإل االتفاق ترفي على حيث يجب الموزل،
، قو  تعالى: (4)لالعقود لالوفاء أمر تعالى وق العقد،االتفاق فيحرم نقض بنود  فيها يسري  التي

 . (6)چۈۆ  ۈ  چ، قوله تعالى:  (5)چ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 
 ليه القول الثاني ، لألسباب اآلتية:والذي يبدو لي رجحا  ماذهب إ

 قوة األدلة التي استد  بها هذا الفري . ل  -1

 
 .2862/ 4الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي : ينار:  – (1)
 . 44ينار: جرائم الحاسوب اآللي : ص   – (2)
 ، دار الفمر  ،1ط ،تحرير : محمد وهبي سليمان  ،ينار: فتاوي معاصرة للزحيلي: وهبة الزحيلي  – (3)

 . 45: ص المصدر نفسهنقالن  ،139م:ص 2003-ه1424 ،دمش 
اإلسالمي وأدلته للزحيلي  الفقه  ، و586-585المجمع الفقه اإلسالمي الدولي:ص  قرارات  تبويب  ينار: – (4)
:4 /2863 . 
 . 1اآلية:   ، من سورة المائدة   – (5)
 . 34اآلية:  من  ،سورة اإلسراء   – (6)
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 لمونه يخدم مقاصد الشريعة.  -2
واألموا  التي أنفقها وسهر اليالي من أجل ما بذلها لت على الجهود التي صيانة ح  الم   -3

 . ألفه
 .الواقع لفقهأكثر مالئمة  -4
 يشجع على استمرار العلم والتأليف ، حتى ال يندثر العلم.  -5
المعنوية فقد نص على  الحقوق القو  قرار مجمع الفقه االسالمي الدولي لخصوص  هذا يدأ -6

 يجوز وال فيها، التصرف ح  وألصحابها شرعًا، االبتمار مصونة أو واال ترال التأليف إن حقوق 
 .(1)عليها االعتداء

  حذر وقد كذل ، إليهم األمور هذه وتنسب ألصحابها الحقوق  هذه اإلسالمية الشريعة تراعي  -7
 .(2)صاحبه  غير إلى شيء ي نَسب أن من العلماء

ايأتي:االستحباب، ، وهما على مالشرعية عليهاحكام إال اني أضيف أنه يمكن تطبي  األ  -8
 لاحة ، المراهية ، الحرام.اإل

بد من التفري  بين االستخدام استخدام الملمية الفمرية ولمن اليستحب  :االستحباب:أوال
 لم إن ؛ نفسهل معينة برامج بنسخ إنسان يقوم أن من مانع الشخصي وغير الشخصي ، فال

 كل في حقاً  للمجتمع ألن ؛ العلمي االنتفال حدود في كان إن ، األصلية النسخة على حصلي 
 .(3)ق لح  ويعرف ، العام النفع له قصد شخصي عمل
وغيرها، إلا لم تقيد  والفنية واألدبية والصناعية الفمرية الملميةمن  يباح االستفاده اإلباحة: :ثانيا  

يباح استخدام هذه  هذا الح  هذه الحقوق لخدمة الناس، كمالشروط حيث جعلها صاحب 
عند الحاجة الضرورية لها إلا قيدت لشروط ، أي إلا كان لالحاجة الماسة لها ولم يوجد الحقوق 

  بديل ينوب عنها. 

 
(1 )

الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي   ، و586-585المجمع الفقه اإلسالمي الدولي: ص  قرارات  تبويب  ينار:  –
ريعة اإلسالمية: محمد  حقوق الملمية الفمرية في الشو  ،2095/ 5مجلة مجمع الفقه اإلسالمي:  ،5077/ 7:

 المصدر الساب . .نت  الجزيرة موقع ،عثمان شبير
(2 )

–
المصدر  .نت  الجزيرة موقع ،ريعة اإلسالمية :محمد عثمان شبيرحقوق الملمية الفمرية في الشينار:  

  الساب .
(3 )

–
 .45جرائم الحاسوب اآللي: ينار:  
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 دعند الحاجة الضرورية لها إلا استمشت لعالمقيد لشروط  استخدام  الحقوق يكره  : الكراهة:ثالثا  
 استخدامها هناك ماينوب عنها ولم يوجد وقت الستبدالها.

   وغيرها والفنية واألدبية حقوق الملمية الفمرية والصناعيةال يجوز االعتداء على  الحرام: :رابعا  
 ة ـــــ ي ــــام الشرعـــــــ مـــعلى عكس األح ، إلا كان (1)فيها التصرف ح  ، وألصحابهافهي مصونة شرعاً 

 السالقة.
 عليه، االعتداء أو مصادرته يجوز الح  ال هذا:(2)وقال الدكتور محمد محمد الشلش      

 اإللمترونية، والمكتشت،ومبرمج البرامج المتاب، والمخترل حقوق الملمية الفمرية كم لتوكذل  
 اإلنتاج بهذا ح  االست ثار له فإن غيره قبل لل  من شيء إلى سب  إن والصانع والملّحن
 وامتيازات من منافع اإلنتاج هذا على يتّرتب ما لكل االنتفال ح  له كما والفمري، الذهني

 التجارية عالمته ،أو (cd)اإللمترونية أقراصه أو  ا تراعه أو م لفه على يكتب أن لهثم  وحقوق،
 عبارة  أي أو ،محفوظة للمؤلف( والنشر الطبع حقوق  )كعبارة  االنتفال هذا من غيره يمنع ما

 االعتداء جواز يقتضي عدم وهذا المنتج، بهذا ا تصاصه وتفيد المعنى هذا إلى تشير أ رل 
 .(3)القانونية الشرعية والمالحقة لةللمسائ  نفسه يعّرض عليها يعتدي من أن و  الحقوق  هذه على

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1 )

–
حقوق   ،و2095/ 5مجلة مجمع الفقه اإلسالمي: ،5077/ 7اإلسالمي وأدلته للزحيلي :الفقه ينار:  

ريعة اإلسالمية: محمد حقوق الملمية الفمرية في الشو ، 30- 29الملمية الفمرية بين الفقه والقانون : ص 
 المصدر الساب . .نت   الجزيرة موقع ،عثمان شبير

 .130ع ّرف سالقًا:ص   -( 2)
(3 )

 . 29حقوق الملمية الفمرية بين الفقه والقانون : ص  ينار:  –
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 اخلامس   املبحث 
 عليها   والتجسس   واخرتاقها   املواقع   تهكي   حكم   

 املطلب األول: التعريف باهلكر واالخرتاق والتجسس 
د و  إلى المعلومات و البيانات ، لطريقة غير شرعية وألغراض غير سوية  هو الهكر:      

مثل التجسس أو السرقة أو التخريب حيث يتاح للشخص المتجسس )الهاكر( أن ينقل أو يمسح 
فيقوم لإصدار أوامر مثل  لإمكانه أن يتحكم في ناام التشيغل و أو يضيف ملفات أو برامج 

 .(1)إعطاء أمر الطباعة أو التصوير أو التخزين
مشاهدة ماتحتوي من ملفات أما بنية  هو الشخص الذي يخترق األجهزة ويستطيعفالهاكر:     

يستطيع و سرقتها أو تدميرها أو التجسس عليها أومشاهدة مايفعل الشخص على شبكة اإلنترنت، 
أوغير لل   (2) (trojanأو ) (patch)قع المراد ا تراقة بوجود ملت كـ المو الهاكر الد و  إلى 

 .(3)يتم الد و ، عن تري  شبكة اإلنترنت ات وغيرهاالملف فمن  ال  هذه
، %48واالستعانة به الذكور ،%5، واإلناث %10تشكل نسبة التعرض للهكر لدى الذكور     

ً  %44واإلناث   .(4)نفسه لالستبيان وفقا
هو عملية اقتحام شخص غير ) فاالختراق: ويختلت الهكر عن اال تراق فالهاكر اعم منه،      

مصرح له لالولوج إلى ناام معين لالد و  إليه مستعماًل في لل  أسلحته البرمجية و برته بنام 
كانت الحماية وتشغيل مهاراته بلغات البرمجة من  ال  ثغرات يكتشفها في ناام الحماية سواء 

 .(5) أجهزة أو مواقع أو  وادم أو حتى بريدًا إلمترونيا(
 

 :2010\ 1\17 ،ينار: ماهو الهكر أو تعريف الهكر:منتدل دار رعاية  – (1)
.hooxs.com>t2657-topic f2007 

(2) – trojan  (هو برنامج تجسس وله أسماء أ رل مثل مخدم( :server (  أو الالص )patch  أو )
  حصان  إلى نسبة( لمن مبدعين هذا النول من الملفات يفضلون األسماء الرنانة ، وهو spyالجاسوس )

 : 7/16/ 2008األرشت ،  –ماهو التروجان ..وكيف التخلص منه : موقع منتديات ل  النسائية  .(تروادة
<https://www.lakii.com 

 المصدر الساب . .رعاية دار  منتدلموقع :الهكر تعريف أو  الهكر ماهوينار:  – (3)
  .43:ص الباحثة اجرتهالساب  الذي  ستبيانالا – (4)
 م: 7/2011/ 15تقرير كامل عن اإل تراق) تعريفه، أنواعه، تاريخه(: رشيدة بنتاوت ، موقع فاتر، – (5)

= 
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هو شخص له مهارات عالية فـي استخدام لغات البرمجة و ــبرة كبيرة بناـــم :)فالمخترق  
 .(1)التشغيل(

في العالم دون الحاجة إلى وجود مكان  ومن الممكن أن تتم عملية اال تراق من أي      
رافي ليس له أهمية في الحد فالبعد الجغ، فيها المواقع  خص المخترق في الدولة التي ا ترق شال

 تراقات غير مكتشفة لعد لسبب التعقيد نية ، وال تزا  نسبة كبيرة من اال تراقات اإللمترو من اال
على  ختراقالذين تعرضوا لالتشكل نسبة ، و (2)الذي يتصت له ناام تشغيل الحاسب اآللي

ً  %10، واإلناث %20الذكور الشبكة من   .(3) السابق لالستبيان وفقا
ب اص، فقد ي   فهذه أنوال من الجرائم االلمترونية التي ترتمب ضد االفراد وتلح  بهم ضرراً       

لسبب تحديد مكانه أو التعرف الضحية لألل نفسي أو جسدي لشكل مباشر أو غير مباشر، 
وق ـــــــ قـــ انتهاك ح و منها تهديد أمن وسالمة الدولة،أ رل ومخاتره عديدة على معلومات سرية عنه 

 .       (4)التجسس على المواقع اإللمترونيةو نشر الصور اإللاحية، و  التأليف،
 .(6)ياهر حتى اآل ر في  عن البحث هو أو  ،(5)األمور بواتن عن بحثال :والتجسس     

غير  ين، الذين يستخدمون ترقاً تهديد كبير من قبل المخترقمواقع البيانات على يقع      
البعض  ، حتى وإن كان هذا التسلل يانه عليها االتاللمشروعة للوصو  الى أسرار اآل رين و 

لأنه عمل إجرامي يعاد  القرصنة والسرقة ؛ألن الفعل ال   من الفضو ، وقد وصفه كثيرون نوعاً 
هو اقتحام ، لمواقع شركات يتعل  لمجرد حب االتالل على المعلومات الشخصية لألفراد ، بل 

و هت  لــــجـــــــمــــــــيــــــــع بيانات مهمة  ومنامات سياسية وهي ات حكومية ؛ ينتج عنه سرقةتجارية 
 . (7)وق األشخاص والشركات من أجل إفشائها أو بيعها ؛ مما ي دي إلى  سارة مالية كبيرةـــــــ قــــــ ح 

 
= 

www.dafatiri.com>showthread>33404 . 
 المصدر الساب . .فاتر موقع ، بنتاوت  رشيدة(: تاريخه أنواعه، تعريفه،) اإل تراق عن كامل تقرير– (1)
 ،دار م سسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع ،ينار: اإلدارة اإللمترونية :د. مصطفى يوست كافي – (2)

 . 445م: ص 2011،جرمانه-دمش   -سوريا
 .43:ص الباحثة اجرته الذي الساب  االستبيان – (3)
 . 5-3دون:ص  ، تراق االلمتروني: غفران علي ومجموعة من الم لفين ينار: اإل – (4)
 .38/ 6: العرب  لسان ينار: – (5)
رحمه :ت ) لالماوردي ،الشهير بن محمد  محمد  بن علي الحسن أبو:تفسير الماوردي=النمت والعيون ينار:– (6)

 . 334/  5:دون  لبنان، –بيروت ،العلمية المتب  الرحيم،دار عبد   بن المقصود  عبد  ابن السيد :،تحقي (هـ450 ق
لإشراف: د. لعقاب محمد جامعة   ،فندوشي ربيعة عالن عبر االنترنت )رسالة ماجستير(: ينار:اإل  – (7)

 . 143الجزائر:ص 
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 حسب االستبيان الذي أجريتهُ فقد عبر اإلنترنت ةنسبة أرسال الفايروسات المدمرأما       

أ رل شخصية لتشكل نسبة انتحا  شخص ، و  %30، واإلناث %40لذكور فكانت نسبة تعرض ا
 حسب %26، واإلناث %20 في الشبكة للذكور واإلناث على النحو األتي: تعرض الذكور لذل 

 .(1)الساب  االستبيان
الفقهاء املعاصرين حبكم اهلكر و اإلخرتاق و التجسس    املطلب الثاني:أقوال 

 عرب اإلنرتنت: 
 الفرع األول: أقوال فقهاء العصر  

لحسالات  تراق وز الهكر واالأنه: ال يج فقالواتملم فقهاء العصر لحكم هذه الموضول     
، (3)(2)يـــــفـــــمحمد العرياآل رين والتجسس عليها، وقا  بذل  فقهاء العصر والكر منهم :الشيخ 

 ، (8)عـــــــــراقــــــــــيـــمـــع الـــفــــــقـــــهي الــجــمــال،(7) (6)وزانــــــــــــفـــــالصالـــــــــــــح الشيخ ،(5)(4)والعجالن

 
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (1)
المملمة العربية  ،ولد في الدمام ،محمد بن عبد الرحمن بن ملهي العريفي الشيخ محمد العريفي:  – (2)

أستال مساعد لكلية   ،صصه الدراسي اصو  الدينتخ ،هو داعية إسالمي سعودي ،م1970سنة  ،السعودية
 ،منها المفيد في تقريب أحكام المسافر  ،وله العديد من الم لفات   ،المعلمين لجامعة المل  سعود لالرياض 

هل تبحث عن وظيفة في الدعوة إلى  ،الدرر البهية في األلغاز الفقهية  ،المفيد في تقريب أحكام األلان 
خ د.محمد بن عبد الرحمن  ق...وغيرهما. ينار: من هو الشيخ العريفي: المنتدل الرسمي لفضيلة الشي

 :www.3refe.com/vb/showthread.php?t=164258 2\12\2011 ،العريفي
 :2012\ 9\15 ، تراق لعض المواقع "الهكر" ؟: الشيخ محمد العريفيانار: ماحكم ي – (3)

https://www.youtube.com/watch?v=Xlu--IRHGVQ   
عضو   ،عضو الجمعية لمكافحة اإلجرام اإللمتروني لفرنسا ، النالعجالن: عبدق بن عبد العزيز العج – (4)

عضو  ،هي ة التدريس لالمعهد العالي للقضاء .ينار: الجرائم اإللمترونية : عبدق بن عبد العزيز العجالن 
 .www.alriyadh.com: 2008  ، الرياض  ،الجمعية لمكافحة اإلجرام اإللمتروني لفرنسا

 .نفسه الساب   المصدر  – (5)
 . 94:ص ف سالقاً رّ ع   – (6)
 YouTbe.rettaم:  2013\4\ 9الشيخ صالح بن فوزان الفوزان،  لمترونية: تراق المواقع اإلاينار: حكم    –  (7)

via . 
ينار: المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم الهكر واأل تراق والتجسس ،  – (8)

 موقع المجمع الفقهي العراقي.



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
145 

 ،  (2)( 1)ــديــه الـــــــــــزيـــــــد.طـي: ــــــراقــــ عـــ ي الــ هــــقــــ فــ ع الـــ مـــ جــمـــ ي الـــــ ف اــ يـ لـــــ عــــ ة الــ   ـــيـــــ هــــ و الــــضــــــــ وع
لاال تراق أو  يسمى : أن الهكر أو ما(5)ويب إســـــالم مركز الفتوى  و  ،(4)(3)محمد صالح المنجد
 على االتالل واحتما  الغير حقوق  على االعتداء من فيه لما يجوز ؛ و الالتجسس محرم شرعاً 

إن عقوبة التجسس  (6)العجالني غيره ، وقا  يعرفها أن يجب الجهاز ال صاحبل  اصة أمور
 اإلسالم  أعداء ومواقع أجهزة  تراقإ تعين إلا لمنمرجع في تقديره إلى ولى األمر،و التعزير ، وال

من المتاب والسنة األدلة الشرعية على هذا الحكم ف، (7)لل  جاز أصحابها ألل لدفع سبيال
 واإلجمال، و القياس ، والمعقو  ،على النحو األتي :

 أوال : الكتاب
 .(8)چ    ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  قوله تعالى : -1

حرماتهم؛ و  الناس وهت  أسرار على التجسس و االتاللعن نهى ق تعالى وجة الداللة: 
 . (9)النهي واضح وصريح في االية، وقد يفيد التحريم

 
 

م، وهو عضو الهي ة العليا في المجمع الفقهي  1969الزيدي:د.ته أحمد الزيدي ، ولد في لغداد  – (1)
لمشاركة في العديد من الندوات.ينار:د.ته والمقاالت ، وا العراقي، وله لعديد من الم لفات العلمية ، والبحوث 

 https://arid.my> .أحمد الزيدي : موقع أريد ، دون :
مواقع التواصل واأللعاب اإللمترونية: د.ته أحمد الزيدي ، إصدارات ينار: الضوبط في استخدام  – (2)

 . 50:ص   م2018المجمع الفقهي العراقي ، دار الفجر ، لغداد ، 
 . 94:ص ف سالقاً رّ ع   – (3)
 .8/60ينار: موقع اإلسالم س ا  وجواب: – (4)
  ، 114097 رقم الفتول: ، تراق مواقع وأجهزة أعداء اإلسالم: إسالم ويب أحكم  ينار: –(5)

 ،35619 رقم الفتول:  تراق الممبيوتر ال يجوز:أو  ،  fatwa.islamweb.net>fatwaم: 2008\ 10\ 30
17 \8 \2003 : http://fatwa.islamweb.net تراق حسالات األ رين دون إلن منهم:  أ، وعدم مشروعية 

 <fatwa    fatwa.islamweb.netم:2011\  10\ 12،  165257اسالم ويب ، رقم الفتول:  
 . 143:ص سالقاً  ع ّرف – (6)
 موقع اإلسالم ويب. المصدر الساب . ، تراق مواقع وأجهزة أعداء اإلسالم: إسالم ويب أحكم  ينار: –(7)
 . 12من اآلية:  ،سورة الحجرات   – (8)
 .  17\ 1م:   2011-هـ   1432، 1ط ،الخالصة في أحكام التجسس: علي بن نايف الشحود  ينار: – (9)
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، وهو عام يشمل جميع انوال (1)ياهر حتى اآل ر في  عن البحث هو  :التجسسو      
ق في لل  بين التقليدي أو عبر اإلنترنت، فالتجسس يد ل ضمن الهكر التجسس ال فر 

 عــــليهـــــا ، اما لالتاللمنهما هو البحث في معلومات اآل ر ، ألن كل تراق وال فرق في لل واال
 .(2)ا أو تخريبها، وغير لل ، فهذه اآلية واضحة وصريحة في النهي عن التجسســـ هـ أو لسرقت 

 .(3)چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     چ قا  تعالى: -2
 اآل ر حقوق  على االعتداء من يسمى لاأل تراق أو التجسس فيه فإن الهاكر او ما وجة الداللة:

 . (4)غيره يعرفها أن يحب ال له  اصة أمور على االتالل واحتما 
 ثانيا : السنة 
، :)) ِإيَّاك م  َقا َ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ه َري َرَة، َأِبي َعن   -1  َأك َذب   الاَّنَّ  َفِإنَّ  َوالاَّنَّ

وا، َوالَ  الَحِديِث، س  وا، َوالَ  َتَحسَّ س  وا، َوالَ  َتَجسَّ وا، َوالَ  َتَحاَسد  وا، َوالَ  َتَداَبر  ون وا َتَباَغض   ّللاَِّ  ِعَبادَ  َوك 
َواًنا((  . (5)ِإ  

  رق  حرماتهم، وهت  الناس أسرار على االتالل عن اإلسالمية الشريعة نهتو  وجة الداللة:   
 ال وبياناتهم والمحادثات التي معلوماتهم على وتجسس لحرماتهم وهت  اآل رين لخصوصية

س واال تراق والهكر اآل رون، والنهي يفيد التحريم ويد ل فيه التجس عليها يطلع أن يرغبون 
 . (6)عبر اإلنترنت

قا  : سمعت رسو  ق  (7)) رضي ق عنه(قوله صلى ق عليه وسلم فيما يرويه معاوية -2
َته م،أو الناسِ  َعوراتِ  اتَّبعتَ  إن عليه وسلم يقو :))إنَّ َ  َت  َأف َسد  ِسَده م((، ف ِكد    أبو  ا ـــــــــــــــــــــــــــ قــــــــ أن ت ف 

 
 . 334/  5تفسير الماوردي = النمت والعيون :  ينار: – (1)
حكمها في اإلسالم وترق مكافحتها: د. عبد الرحمن بن عبدق  ،وسائل اإلرهاب  اإللمتروني  ينار:  – (2)

 .7دون: ص   ،موقع حملة السكينة، السند 
 .190من اآلية :  ،سورة البقرة  –( 3)
 :2010\9\3 ،منتديات كلمة سواء الدعوية   تراق المواقع واالجهزة ) الهاكر (:أحكم  ينار: –( 4)

https://www.kalemasawaa.com  
 .19/ 8:  6064 رقم الحديث: ،لاب: ما ينهي عن التحاسد والتدابر  ،: كتاب: اآلداب صحيح البخاري  – (5)
 . 293ينار:أحكام التقنية المعلومات: ص  – (6)
 . 63:ص سالقاً  ع ّرف – (7)
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 ق صلى- ق رسو ِ  معاوية ) رضى ق عنه(،ِمن سمعها كـــــلــــــمــــــــــة  : (1)(رضى ق عنه) لدرداءا
 .(2) بها(( تعالى ق   نفعه -وسلم عليه

إن الفساد نتيجة حتمية لتتبع العورات؛ وقد نهت الشريعة اإلسالمية عن  وجه الداللة:   
 .(3) االتالل على أسرار الناس وهت  حرماتهم

 ثالثا :اإلجماع
 .(4)تجسس المسلم على أ ية المسلم يحرم لاإلجمال   

 رابعا :القياس
المتجسس على بياناتهم ومراسالتهم عبر البريد ل يمكن قياس المطلع على عورات الناس،   

الخاص بهم ، لمن نار إلى بيت ما رجاء التسمع ، أو التقاط األ بار ، لجامع أن كليهما قد 
 .(5)اتلع على عورات الناس ، فوجب القو  لالتحريم

 خامسأ: المعقول
ن وشدد فيه، كان لل  مثبتًا لحرمة االتالل، إل العبرة من وجوب لما أمر ق تعالى لاالست ذا   

نترنت؛ أو جهازًا عبر اإل ًً و موقعاعلى المستور، فمن ا ترق بريدًا أ االست ذان عدم االتالل
مثله كمثل من فتح  فها لمراده وهواه ،ار الناس أو التقط صوتًا أو صورة، ثم وظليطلع على أسر 

 وئ  ۇئ   چ  ، لقوله تعالى:(6)الغريب الباب على أهله دون إلنهم ، وهذا مما ال ش  في حرمته

 .(7)چیۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ

 
 ، الدرداء أبو ،وسلم عليه ق  صلى ق رسو  صاحب : اإلمام ، القدوة ، قاضي دمش  ، و الدرداء  أبو – (1)

 عبد  أبو  الدين شمس : النبالء أعالم سير ينار: م(.652 –ه 32قيس ) ت:رضى ق عنه  زيد  بن  عويمر
  المحققين  من مجموعة:    يحق، ت(هـ748 رحمه ق:ت ) الذهبي َقاي ماز بن عثمان بن أحمد  بن محمد  ق

 . 337-335/  2:م  1985/  هـ 1405، الرسالة م سسة، 3، ط األرناؤوط شعيب  الشيخ لإشراف
، وقا  عنه أبي داود:  4888 ، رقم الحديث::لاب: في النهي عن التجسسداود األرن وطسنن أبي  – (2)

 .  250  /7 :صحيححديث إسناده 
 .7ينار: لحث وسائل اإلرهاب  اإللمتروني:  ص  – (3)
 .88اآللي: ص ينار:جرائم الحاسب  – (4)
 . نفسها الصفحة الساب   المصدر ينار: – (5)
 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  – (6)
 . 27من اآلية:  ،سورة النور – (7)
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 أن يوجع إلى رحمهم ق  الحنفية ذهب فقد المسلمين على يتجسس الذي الجاسوس أما    
  .(1)توبة يحدث حتى حبسه ويطا  عقوبة

  إلضراره  كالمحارب، لورثته دية وال وال يستتاب يقتل أنه إلى :(2)رحمهم هللا  المالكية وذهب 
 الموضع من وينفى ويطا  حبسه نماالً  يجلد:  ، وقيل(3)األرض في لالفساد وسعيه لالمسلمين

 إن يقتل:  لجهل، وقيل يعذر أن إال يقتل:  و قيل ، يتوب أن يقتل إال:  وقيل فيه، كان الذي
 .(4)لذل  اداً ــ تـــ عـــ م كان

 قتله. يجوز وال يعزر المسلم الجاسوس أن : إلى(5)رحمهم هللا  الشافعية وذهب
 على المسلمين. لضرره يقتل الجاسوس أن إلى :(6)رحمهم هللا  الحنابلة وذهب

 اإللمتروني البريد  تراقا يجوز: (7)عبد الرحمن السندعلى ماسب  يقو  الدكتور  بناءً      
 لل  في لما ، وعتادهم وعددهم أ بارهم لمعرفة ، معهم حا  الحرب في اإلسالم لأعداء الخاص

 
 رحمه ق الخراج: أبو يوست يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )ت: ينار: – (1)

 . 207\1دون:   ،المكتبة األزهرية للتراث  ،سعد ، سعد حسن محمد  الرءوفتحقي  : ته عبد  ،هـ( 182
ون،  تبصرة الحكام في أصو  األقضية ومناهج األحكام : إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرح ينار: – (2)

 . 297\ 2م:1986 -هـ 1406مكتبة المليات األزهرية ،   ،1ط ،هـ(799 رحمه ق:ت برهان الدين اليعمري )
الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرتبي : أبو عبد ق محمد بن أحمد بن أبي لكر بن فرح   ينار: – (3)

تحقي : أحمد البردوني وإبراهيم  ،2ط ،هـ(671 رحمه قاألنصاري الخزرجي شمس الدين القرتبي )ت:
 . 53\ 18م:  1964  -هـ  1384القاهرة ،  –رية دار المتب المص ،أت يش 

 . 195-194\2تبصرة الحكام في أصو  األقضية ومناهج األحكام :  ينار: – (4)
المجمول شرح المهذب )مع تمملة السبكي والمطيعي(: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ينار: – (5)

 . 343\19دون:  ،دار الفمر  ،هـ(676 رحمه قالنووي )ت:
دقائ  أولي النهى لشرح المنتهى المعروف لشرح منتهى اإلرادات : منصور بن يونس بن صالح   ينار: – (6)

 -هـ 1414عالم المتب ،  ، 1ط، هـ(1051 رحمه ق ريس البهوتى الحنبلى )ت:الدين ابن حسن بن إد 
 . 670\1م: 1993

تخصص  ،السند  رئيس هي ة األمر لالمعروف والنهي عن المنمرعبد الرحمن: عبد الرحمن بن عبدق  – (7)
ثم تولى عدًدا من   ،على شهادة البكالوريوس من جامعة المل  سعود في الحاسب اآلليوحاصل  فقه مقارن 

وله العديد من الم لفات العلمية ،إلى جانب عمله في عدة لجان علمية وإدارية .ينار:   ،األعما  اإلدارية 
فرقة  ،السيرة الذاتية لرئيس هي ة األمر لالمعروف والنهي عن المنمر الدكتور عبدالرحمن السند: الرياض 

 /https://ajel.sa/local 1515716:  2015 \1 \30 ،التحرير
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في األرض  المفسدين للمجرمين اإللمتروني البريد  تراقإ يجوز ،المسلمين ونصرة لجند فائدة من
 ودفع لقطع شرهم ، وجودهم وأماكن  ططهم ومعرفة الطري ، لتتبعهم كقطالو  كاللصوص

 ظـــ لحف التي جاءت اإلسالمية ةـــ عـــــالشري  لمقاصد مواف  وهذا المسلمين، عن ضررهم
 .(1)والعقل والما  ، و النفس ، والعرضالدين،

 الفرع الثاني: الحكم الشرعي للهكر واألختراق والتجسس 
 : على النحو اآلتيختراق والتجسس واال لهكرعلى ا تكليفيةحكام اليمكن تطبيق األو    

لدفع   تراق أجهزة ومواقع األعداء سبيالً اإلا تعين  تراق والتجسس الهكر واال :الوجوب وال :أ
صوص لالمفسدين في األرض والوكذل  المجرمين  كما لكر الفقهاء ،(2)ألل أصحابها عن الناس

 عن  ضررهم ودفع لقطع شرهم ، وجودهم وأماكن الطري  المعروفين؛ لمعرفة  ططهم اتعيوق
والما  و  والعرض الدين لحفظ التي جاءت اإلسالمية الشريعة لمقاصد مواف  وهذا المسلمين،

إلا مثاًل لمن أمن لهم واجبًا إلا كان لحماية المجتمع  يعتبر تعليم الهكر، (3)والعقل النفس
 الهكر كعصالاتمامنعهم قد ي دي إلى الحاق الضرر والخسارة في مملمات الناس و ايذائهم 

 وكانت وسائل التواصل هي الوسيلة لتحقي  هذا الشيء.  وغيرها
إلا إلا كان القصد حماية نفسه من التهكير واال تراق مثاًل  يباح تعلم الهكر اإلباحة: ثانيا :

 انتحل شخص شخصيته وهكره.
، (4) تراق الحسالات إلا كان لإلن صاحب هذا الحسابب الهكر وااليستح ثالثا : االستحباب:

  مثال عند سرقة حساله أو احتا  شخص آ ر شخصيته من أجل تشوية سمعته ....الخ.
والهكر تعليمه    تراقلاال المعرفة له من الشخص كتخلي ،مكروهة المكروه وسيلة الكراهة:رابعا : 

 كان شاكًا في انهما قد يستخدمانه لصورة سلبية. لالشخاص إلا
الغير  حقوق  على  تراق والتجسس؛ألن فيها اعتداء الهكر وااليحرم شرعاً خامسا :التحريم:

 .(5)وهواه  تالعب فيها  وفقًا لمرادهالناس و على أسرار  كاالتالل

 
تقنية المعلومات: عبد الرحمن بن عبدق السند ، إشراف: محمد بن جبر األلفي، رسالة أحكام  ينار: – (1)

-294ص  :ه1425،ة ، قسم فقه المقارن ،  السعوديةماجستير ، جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمي
295 . 

 الساب . المصدر  إسالم ويب .موقع  تراق مواقع وأجهزة أعداء اإلسالم: أحكم  ينار: – (2)
 . 295-294احكام تقنية المعلومات: ص  ينار: – (3)
 المصدر الساب . .اسالم ويب موقع  تراق حسالات األ رين دون إلن منهم: أعدم مشروعية    ينار: – (4)
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 السادس   املبحث 
 اإلباحية   واملواقع   املوضات   اخلاطئة واألكاذيب ونشر   املعلومات   ترويج   حكم   

 املطلب األول: أقوال علماء العصر ف ترويج املعلومات اخلاطئة ، واألكاذيب 
 على بنقلها ،ويقوم اإلشاعات هذه  لت يجري  الناس وبعض  طير، أمرها اإلشاعات     

 .(1)لاالً  لها يلقي وال ، واإلنترنت والمجالس المنتديات في عالِّتها
واألكاليب بين الناس،  وقد افتى الفقهاء المعاصرون لعدم جواز ترويج المعلومات الخات ة   

،  (3)( 2)ديـــــزيـــه الــــد.طراقي: ــــــــ عــــي الــــ هــــقـــــ فــــ ع الــــمــــ ج ـــمـــي الــــــعضو الهي ة العليا ف :وقا  بذل 
 ، (7)(6)ـدــــجـــالمـن حـصـــال دـــــمــــــحـــــم خــــــيـــــشــــــوال،(5)(4)ـيــدــــــعــــــالــــــس دـــــمـــــحــــــوالـــــشــيــــخ م

 ،(10)بــــــــــالم ويــــــــاء إســــــتــــــــز افـــــــــــــركـــــــــوم ،(9)(8)ـوزانــــــفــــــــــح الــــــ الصـــــــخ ــــــشــــــــيــــــوال
 

= 
 إسالم ويب.موقع  تراق مواقع وأجهزة أعداء اإلسالم: أحكم  و، 88جرائم الحاسب اآللي: ص ينار:  – (5)

 المصدر الساب .
 الموقع  ،الفوزان عبدق بن فوزان بن صالح الدكتور الشيخ: التأكد  قبل اإلشاعات  نشر حكم: ينار – (1)

 www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/13593: م2017 ،بن فوزان صالح الدكتور الشيخ الرسمي
 . 144ع ّرف سالقًا:ص  – (2)
 . 32مواقع التواصل واأللعاب اإللمترونية:ص ينار: الضوبط في استخدام  – (3)
  14 في الدعوة اإلسالمية ولد  رالطة  م سسي الجزائري ومن والمفمر الداعية  الشيخ محمد السعيد: االمام  – (4)

والتبليغ ، وتوفي   الدعوة لجماعة الم سسين األوائل من كان بلدية،  عثمان سيدي أيت  لقرية 1945 جويلية
 م:2014\ 7 \21الجزائري ، منديات لالنقال ،  والمفمر الداعية االمام السعيد  محمد  م. ينار: الشيخ1995

salut.7olm.org  › 
  إبراهيم  الشيخ: المجتمع أفراد  بين المغرضة الشائعات  نشر على المترتبة واأل طار ينار: األضرار – (5)

 م: 2012 \7\ 17  ،العزم روح السكينة، الحمود، والشيخ محمد سعيد ، و الشيخ فهد الفهيد 
https://www.assakina.com/mohadrat/16729html. 

 . 94ع ّرف سالقًا:ص  – (6)
 . 615/ 7: وجواب  س ا   اإلسالم موقع: ينار – (7)
 . 94ع ّرف سالقًا:ص  – (8)
 الموقع ، الفوزان عبدق بن فوزان بن صالح الدكتور الشيخ: التأكد  قبل اإلشاعات  نشر حكم: ينار – (9)

 المصدر الساب . .بن فوزان صالح الدكتور الشيخ الرسمي



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
151 

(4)( 3)الحمود والشيـخ ابــراهيــم ،(2)( 1)د. لــــــطيفـــــــة حسيـــن الــــــكنـــــــدري 
 والشيــخ فـهـد ، 

 تملم الفقهاء لخصوص هذا الموضول على مايلي:و ،  (6)(5)الفهــيــد
 الزيدي طه.د: العراقي الفقهي المجمع في العليا الهيئة أوال / عضو

 
= 
  \ 11\16،861313:الحديث  رقم ،ويب  إسالم: صحتها من التثبت  قبل دينية معلومات  نشر حكم: ينار– (01)

 .fatwa.islamweb.net:م2015
  أستال  م، 1964/ 1/9 المندري، ولدت في المويت  علي  حسين لطيفة. ي:  د ر د.لطيفة حسين المند  – (1)

  تقديم  التربوية، واإلدارة األصو  في الدكتوراه  وقد حصلت على شهادة   األساسية،  التربية كلية في مشارك
 مقاالت  وعناوين الدورات: و نشر  التعليمية والم سسات  اإلسالمية المراكزفي  المحاضرات  من مجموعة

  القراءة  مفاتيح التعليمية،  الوسائل  استخدام في اإلبدال  االنترنت، شبكة وعبر العلمية المجالت  في تربوية 
 ، دون : التطبيقي للتعليم العامة الهي ة المندري، علي  حسين لطيفة. د  ، فن الحوار. ينار:الجيدة

www.paaet.edu.kw/old/bec/dr-latifa%20hussien.htm 
  \ 6 \11، اإللمتروني القبس المندري، حسين لطيفة. د .أ :الماللة اإلشاعات  وراء االنسياق: ينار – (2)

 /alqabas.com 405928: / م2017
تخصص  اله، 1376ولد في ثرمداء  الحمود ، ناصر بن إبراهيم. د  الشيخ الدكتور ابراهيم الحمود: – (3)

 فرائض، وله العديد من المشاركات  ، شخصية أحوا  اإلثبات، تخصص الدقي  وسائلالالدراسي فقه ، و 
  36457 /الحمود -ناصر-بن -إبراهيم  :مداد، دون  موقع الحمود، ناصر بن ينار: إبراهيم العلمية. والخبرات 

midad.com/scholar/ 
  إبراهيم  الشيخ: المجتمع أفراد  بين المغرضة الشائعات  نشر على المترتبة واأل طار األضرار: ينار – (4)

 المصدر الساب  . .العزم روح السكينةموقع   الفهيد، فهد  الشيخ و ، سعيد  محمد  والشيخ ,الحمود 
هـ ، 1391 عام في ولد  الدين، أصو  كلية الفهيد ، عميد  إبراهيم بن سليمان بن فهد  الشيخ فهد الفهيد: – (5)

 في العقيدة مسائل دراسة: منها  والتحقيقات، الم لفات  من العديد  تخرج من كلية الشريعة وأصو  الدين ، له
  التعطيل  الجهمية ، وأصحاب  على ، والرد العباد  أفعا   ل  كتاب  وتحقي  دراسة األو ، القسم الترمذي سنن

  م: 1/2011/ 11 ، وشخصيات  أعالم : الفهيد  إبراهيم  بن  سليمان بن  فهد  ينار:.البخاري  لإلمام
/331931https://islamhouse.com/ar/author/  
  إبراهيم  الشيخ: المجتمع أفراد  بين المغرضة الشائعات  نشر على المترتبة واأل طار األضرار: ينار – (6)

 المصدر الساب  . .العزم روح السكينة ،الفهيد  فهد  الشيخ و ، سعيد  محمد  والشيخ الحمود،
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لذا يجب واأل بار التي ال يعرف مصدرها ، لالمعلومات مواقع التواصل االجتماعي ملي ة     
يكون حريصًا على عدم إعادة نشر المعلومة التي تصله قبل أن يتثبت على المسلم المتصفح أن 

 والسنة : ، من المتاب (7)من صحتها ، ويتوث  من مصدرها ومضمونها، والدليل على لل 
 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چ  ى:ـــــالــــ عــــ وت  سبحانه ق :قا  من الكتاب  -1

 .(1) چڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ٹ  ٹ
 الَعب دَ  ))ِإنَّ  :( يقو صلى ق عليه وسلم)الرسو  ق  َسِمعَ  ه َري َرَة، َأِبي َعن   ومن السنة: -2

ِرِق(( َبي نَ  ِممَّا َأل َعدَ  النَّارِ  ِفي ِبَها َيِز    ِفيَها، َيَتَبيَّن   َما ِلالَمِلَمِة، َلَيَتَملَّم    .(2)  الَمش 
و    َقا َ : َقا َ  ه َري َرةَ  َأِبي َعن  يكون همه السرعة في النشر والنقل حتى لعد التوثي  ،  وال  -3  َرس 

ثَ  َأن   َكِذًلا ِلال َمر ءِ  ))َكَفى :َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى قِ  لِّ  ي َحدِّ  .(3) َسِمَع(( َما ِلك 
ومنه التحقي  من دقة اآليات القرآنية ، ومقبولية األحاديث النبوية سندا ومتنا والتوث  من    

 .(4)العبارات المنسوبة للعلماء ، وكل لل  قبل أن يسارل لإعادة نشرها
 ويب  إســــــالم ثانيا /المركز االفتاء 

  ة مابلغ له،حتى يتأكد من صح  يبلغ لهوعدم بث ونشر كل ما ، لالتبين المسلم مطالب شرعاً    
 چ قا  تعالى: والدليل على لل : ،(5)فيجب عليه إن يتأكد من المعلومات إلا كان متعلقًا لالشرل

إن رسو  ، و (6)چجئېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی  ی ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
، َأنَّه   ي َرل  ِلَحِديث   َعنِّي َحدَّثَ  َمن   ))ق صلى ق عليه وسلم قا : وَ  َكِذب   . (7)ال َماِلِبيَن(( َأَحد   َفه 

 المنجد صالح محمد ثالثا / الشيخ
 

 . 32مواقع التواصل واأللعاب اإللمترونية:ص ينار: الضوبط في استخدام  – (7)
 .6اآلية :  ،سورة الحجرات  – (1)
 . 8/100:  6477، رقم الحديث:  اللَِّسانِ  ِحف ظِ صحيح البخاري: كتاب:الرقاق ، لاب:  – (2)
يِ ، لاب: ق رحمه مسلم اإلمام مقدمةصحيح مسلم:  – (3) : 5، رقم الحديث:  َسِمعَ  َما ِلك لِّ  ال َحِديثِ  َعنِ  النَّه 

1/10 . 
 .33-32مواقع التواصل واأللعاب اإللمترونية: ص ينار: الضوبط في استخدام  – (4)
 المصدر الساب . .إسالم ويب  موقع ينار: حكم نشر معلومات دينية قبل التثبت من صحتها: – (5)
 .36اآلية: ،سورة اإلسراء – (6)
 .8\ 1لاب:  وجوب الرواية عن الثقات وترك المذبين :   : مقدمة اإلمام مسلم رحمه ق ،صحيح مسلم – (7)
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 اإلشاعات ا تالق إن، اإلسالم حرمها كاليب، فالمذب فاحشةال يجوز ترويج االشاعات واأل    
: َقا َ  ِق، َعب دِ  َعن  ، (8)إليه يستريح وال المرء يرضاه ال واقع أمام نفسي مهرب تصديقها وسرعة

و    َقا َ  دق، عليكم)): َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى قِ  َرس  دق فإنَّ  لالصِّ  الِبر وإنَّ  الِبر، إلى َيهدي الصِّ
دق، ويتحرَّل  يصد ق الرج ل يزا  وما الَجنَِّة، إلى َيهدي يًقا، ق عندَ  ي متَب  حتى الصِّ  وإيَّاكم ِصدِّ

 يكِذب الرَّج ل يزا  وما النار، إلى َيهدي الفجور وإنَّ  الف جور، إلى َيهدي المذب فإنَّ  والمذَب،
 .(1) ((كذَّاًلا ق عند ي متب حتى المذب، ويتحرَّل 

 ويغرر الوهم يسوق  الذي ، وليسفي الحرب لمن يباح المذب الذي يضلل االعداء     
 .(2)لالمسلمين

و    َقا َ : َقا َ  ه َري َرةَ  َأِبي َعن         أن يحدث لكل  كفى لالمرء كذلاً )) :َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى قِ  َرس 
ه يسمع عادة الصدق والمذب فإلا حدث لكل ما سمع ال محالة أي إلا لم يتثبت ألنَّ  (3)((ما سمع

على غير ما هو عليه وإن لم يتعمد لمن التعمد شرط يكذب والمذب اإل بار عن الشيء 
 ، ينشره فيما الصواب يتحرل  أن ، فينبغيعرضة لإلثمه   فعدم التأكيد قبل النشر يجعل ،(4)اإلثم

 التحري  لل  حدث لعد والتقول، فإن لالعلم مشهورين مشايخ عن أو موثوقة، مواقع من نقليتم الف
عدم ، لمن  لل  تعمدت لم ألن  علي  إثم فال: صحيحة غير أحاديث أو  ، معلومات ونشرت

  .(5)التأكيد قبل النشر يجعلة عرضة لإلثم
 الفهيد فهد الدكتور السعيد، والشيخ محمد الحمود، والشيخ وابراهيم الشيخ الفوزان،/رابعا  
أو الخات ة أو األكاليب التي فيها مضرة   ةيجب على المسلم أن ال يروج اإلشاعات السي    

ها تد ل في الغيبة والنفاق وهذا على أ يه المسلم سواًء كانت تتعل  لاألفراد أو لالمجتمع النَّ 
ه فيما بينه وبينه وال ي شيع عنه األ ت واقعة  بار السي ة ولو كان حرام ، وعليه إن يستره ويناصح 

 
 .1573/ 7: وجواب  س ا   اإلسالم ينار: موقع – (8)
  الحديث: البر والصلة واآلداب ، لاب:قبح المذب وحسن الصدق وفضله ، رقم مسلم:كتاب:  صحيح  – (1)

2607 :4 /2013 . 
 .1573/ 7: وجواب  س ا   اإلسالم ينار: موقع  – (2)
 . 151تم تخريجه سالقًا:ص  – (3)
  بن  علي بن العارفين تاج بن  الرؤوف لعبد  المدعو محمد  الدين زين: الصغير الجامع شرح القدير فيض  – (4)

  مصر،  - المبرل  التجارية المكتبة ، 1ط ،(هـ1031 رحمه ق:ت ) القاهري  المناوي  ثم الحدادي العابدين زين
1356 :5\2 . 

 . 615/ 7: وجواب  س ا   اإلسالم ينار: موقع – (5)
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تستهدف كثيًرا من اإلشاعات  الحمود ابراهيمالشيخ وقال  ،(6)نشروأن ال ت ستح  المتمان، ت لمن 
 بث إن من يتولى و الحاالت والجوانب، فهي ت ثر على الحالة السياسية واالجتماعية واالقتصادية،

فالحرية الشخصية ال لية الملمة،  و يب وقلب الحقائ  ال يعرف قدر مسعات وترويج األكالشااال
تنول ، و  أمام ق عز وجل عما يقو  وعما يفعل  ني الخوض في الباتل، فاإلنسان مستع

االشاعات وترويجها لسرعة  نشر وسائل النشر بوسائله المختلفة،حيث تساعد هذه الوسائل من
والمعلومات الخات ة التي واستد  فقهاء العصر على حرمة ترويج األكاليب ، (1)فائقة بين الناس

 فيها لما يأتي:
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ  وتعالى: سبحانه ق قا  -1

 .( 2) چڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

 ڤ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  قا  تعالـى: -2

 .(4)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ ى:ــالـــــــ عـــا  ت ــ قو ،(  3)چڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ
و َ  َأنَّ  ه َري َرَة، َأِبي َعن   :فسر الغيبة -3 ر كَ )): َقا َ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  ق   َصلَّى قِ  َرس   ِلَما  َأَ اكَ  ِلك 

َره   ؟ َما َأِ ي ِفي َكانَ  ِإن   َأَفَرَأي تَ  ِقيلَ  «َيم  ، َما ِفيهِ  َكانَ  ِإن  : »َقا َ  َأق و   َتب َته ، َفَقدِ  َتق و    َيم ن   َلم   َوِإن   اغ 
يعني كذبت عليه لالبهتان ، فأنت آثم  على كل حا  ، سواًء كان فيه ما تقو   ،(5) ((َبَهتَّه   َفَقد   ِفيهِ 

هذا في  ،وكالهما جريمة ما عن المذب ،اأو ليس فيه ما تقو  ، ألن  ال تخرج إما عن الغيبة و 
ح  األمن وما ي ِخل  لاألمن ، فعلى المسلم أن يكتم ما  ، وكذل  في ح  المجتمعح  األفراد ، 

 
الموقع   ،التأكد: الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدق الفوزان قبل  اإلشاعات  نشر ينار: حكم – (6)

  بين  المغرضة الشائعات  نشر  على المترتبة واأل طار األضرار بن فوزان، و صالح الدكتور الرسمي الشيخ
 المصدر الساب . الفهيد. فهد  الدكتور والشيخ السعيد، محمد  والشيخ الحمود، إبراهيم كلمة الشيخ: المجتمع أفراد 

  الشيخ كلمة   المجتمع: أفراد  بين المغرضة الشائعات  نشر على المترتبة واأل طار ينار: واألضرار – (1)
 المصدر الساب .  الحمود. إبراهيم

 .6اآلية :  ،سورة الحجرات  – (2)
 . 12اآلية :  ،سورة الحجرات  – (3)
 . 18اآلية:  ،سورة ق – (4)
 . 2001/ 4: 2589رقم الحديث: ،لاب: الغيبة  ،مسلم: كتاب: البر والصلة اآلداب  صحيح – (5)
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ف الناس بها، أو يروجها بين الناس ، هذه تريقة  يحصل من األحداث ، ومن اإلشاعات وال ي خوِّ
 .(6)المنافقين،هم الذين يتصيدون اإلشاعات ويشيعونها لي روعوا المسلمين ويخوفوهم

 ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې    ۆچ قا  تعالى:  -4
 .(1)چى  ائ  ائ  ەئ  ىې  ې

 .(2)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  قا  تعالى: -5
هذا وعيد   ،(3)چۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   چ  :تعالى وقا   -6

إلا كان هذا فالمسلمين ،  ترهب ، فالمسلم ال يكون مروجًا لإلشاعات واأل بار السي ة التي شديد
الخبر أو هذا الحدث على المسلمين منه  طورة ويحتاج إلى عالج ، فليس عالجه بنشره بين 

 .(4)ليعالجوه ويدرؤوا  طره ا هذا ي رجع فيه إلى أ ولي األمروإنمناس الذين ال يملمون له العالج،ال
گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ     گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ  قا  تعالى:  -7

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ڻ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

، ويستعمل  فعلى كل حا  المسلم يحفظ لسانه وال يتملم لالشائعات، وال ينشر المخازي ، (5)چھ
 الصمت والستر، ويستعمل الدعاء لالصالح لإلسالم والمسلمين ، وشأن المسلمين ، هكذا يكون 

 .(6)المسلم
 خامسا / قالت السيدة لطيفة حسين الكندري 

نشرها من و الشعوب، فمجرد وصل المعلومة لالشخاص  وتفرق  األوتان، تمزق  اإلشاعات   
غير التثبت من صحتها، سواء تتحدث هذه االشاعات عن  صوصيات المشاهير أو التشهير 

 
  المترتبة  واأل طار  واألضرار  ،التأكد:صالح بن فوزان بن عبدق الفوزان قبل اإلشاعات  نشر  ينار: حكم  – (6)

 م. 2012 \7\ 17 ،السكينة روح العزم،الحمود  إبراهيم الشيخ المجتمع: أفراد  بين المغرضة الشائعات  نشر على
 المصدر الساب .

 .47اآلية:  ،سورة التوبة – (1)
 . 18اآلية:  ،سورة ق – (2)
 .19اآلية: ،سورة النور – (3)
 المصدر الساب . التأكد:صالح بن فوزان بن عبدق الفوزان. قبل اإلشاعات  نشر ينار: حكم – (4)
 .83اآلية: ،سورة النساء – (5)
 المصدر الساب   نفسه. ينار:  – (6)
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لالخصوم أو ترويج اإلشاعات، أوتحذيرات أمنية وتبية وتجارية واجتماعية واقتصادية وسياسية، 
إن سوء استخدام التقنيات الرقمية من أبرز التحديات  وهذا الداء ابتلي له المثقت وغيره ،

 . (7)لمعاصرةا
 ، وهو (انشر ت جر)مجرد نقرأ في  الرسائل اإللمترونية على حد قو  السيدة لطيفة وهذا كله     

وهذه األ بار والفيديوهات ، سلوك يشوبه الخلط والخلل ال سيما إلا ارتبط بتناقل أ بار براقة 
ية ومن ؤ ر وال ر تنتشر في الواتس أب وعلى صفحات ال يسبوك وسائر قنوات التواصل، بال فم

دون لكر المصادر، وقد تتضمن مما يزيد من انتشار سرعة اإلشاعات المغرضة، وإشعا  فتيل 
 .(1)إحداث الفوضى، وإشغا  الناس لمعلومات مدسوسة ال رصيد لها من الصحة

ثَ  أن   َكِذلاً  لالمرءِ  :))َكَفىقوله : عليه الصالة السالمالشريف،  النبوي  الحديث في ورد     ي َحدِّ
لِّ   دون  من سماعها لمجرد الرائجة المعلومات تداو  من مباشر تحذير ، وهذا(2)سمِع(( َما ِلك 

 المستقبلية، يعكس لل  الحديث النبوي الشريف ، اتجاه وآثارها وفحواها مصادرها في النار
 ومزيد تمحيص دون  من األقاويل نقل وعدم والعمل القو  في الدقة تحري  في اإلسالمية التربية

 والغيبة وسائر والمذب النميمة التحذير منو  تفمير، لحماية المجتمع من تشتت الجهود ،
 .(3)عنها المنهي السلوكيات

على نشر المعلومات واالشاعات الخات ة واألكاليب يمكن تطبي  االحكام الشرعية التملي ية    
 وعلى والنحو اآلتي:عبر شبكة االنترنت 

 ويغرر الوهم يسوق  الذي وليسمذب في الحرب الذي يضلل االعداء،يباح ال:اإلباحة:أوالُ 
 .(4)لالمسلمين

 
المصدر  .القبس اإللمتروني موقع المندري،  حسين لطيفة. د .أ الماللة: اإلشاعات  وراء ينار: االنسياق – (7)

 الساب .
 المصدر الساب ..اإللمتروني القبس المندري،موقع حسين لطيفة. د.أ:الماللة اإلشاعات وراء ينار:االنسياق –(1)
 . 151تم تخريجه سالقًا:ص  – (2)
المصدر .اإللمتروني القبس موقع المندري، حسين لطيفة.د .أ:الماللة اإلشاعات  وراء االنسياقينار: –(3)

 الساب .
 .1573/ 7: وجواب  س ا   اإلسالم موقع ينار:  – (4)
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يكره نشر اال بار مكروهة مثاًل  المكروه فوسيلة مكروه فهو  مكروه إلى أوصل ما:الكراهية:ثانيا  
تطلب ساعات من ، واألمور التي ت دي إلى التأ ير عن الفرائض التي ت قبل التأكد من صحتها

 لمترونية.العمل كااللعاب اإل
كاليب سواء تخص االشخاص أو المعلومات واالشاعات الخات ة واأليحرم نشر  : الحرام :ثالثا  

 . (5)المعلومات العلمية

 : فرعان ، وفيه    :أقوال فقهاء العصر ف حكم نشر املوضة املطلب الثاني  
 الفرع األول: التعريف بالموضة

 في للتغيير تخضع األمور واألشياء ، حيث في السائد المنتشر األسلوب هي الموضة     
الخ، ...والتجميل والتزين الماللس في ميدان ياهر ويختفى الطرز والطراز، وهذا والهي ة الشكل

 .(1)  رل لعد أفترة 
دقيقة هي التي تفرق بينهم،  اً بين الشباب والفتيات ، وأصبحت  يوت اً تدا لت الموضة كثير      

لعد ظهور لل  في العديد من الماللس واألزياء ، حيث انتقل األمر لعد لل  إلى قصات  والسيما
، وإيضا د لت هذه الموضات في العاب (2)الشعر فأصبحت القصات لاتها تتناسب للطرفين

 االتفا  و مستلزماتهم الدراسية.
في اآلونة األ يرة في العالم  وتتزايد تنتشر: إن الموضات الغربية أ ذت والمالحظ     

هذه نترنت ؛ لاعتبارها الوسيلة األسرل بنشر بح الترويج لها شاسع عبر شبكة اإلسالمي، وأصاإل
صار الناس يسيرون  لت هذه الموضات ويتبعونها على الموضات لحسب مواسم السنة، و 

 
/ 7:س ا  وجواب  اإلسالم  ، موقع فوزان بن صالح  الدكتور الشيخ: التأكد  قبل اإلشاعات  نشر  ينار: حكم  – (5)

  المترتبة واأل طار ويب ، واألضرار موقع إسالم: صحتها من التثبت  قبل دينية معلومات  نشر ، وحكم615
 فهد والشيخ سعيد، محمد  والشيخ الحمود، إبراهيم الشيخ : المجتمع أفراد  بين المغرضة نشر الشائعات  على

 اإللمتروني.  القبس المندري، حسين لطيفة. د .أ: الماللة اإلشاعات  وراء العزم ، واالنسياق روح الفهيد، السكينة
  19/11/2015الم ثرة فيها: حصه سعود الفهيد ، أرشيف المدونة اإللمترونية،الموضة والعوامل  ينار: –(1) 

 /blog-post-19.html19/11/2015mynew-fashion.blogspot.com/ م:
كـــــــــــــــــــــــــــده؟: ..تقدر تعمل 2017تسريحات شعر حريمى موضات للشباب في 10ينار: لالصور .. –(2) 

 m.youm7.com>story> م:2017 \4\7ــــــــســـــــــــــابـــــــــــــــع ،أســـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــــــــــــــدان ، الـــــــــيـــــــــــــــوم الـــــــــ
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 ذت وغيرها فقد أ والعريضة، والضيقة ،كنشر الماللس الطويلة، والقصيرة،  مواسمها، مثالً 
تتصنع وتتنقش وتتزين فترة لعد اآل رل والوانها تتوهج ، فأصبح لعض الناس تسيرون  لفها 

 .مهما غال ثمنها
 
 
 
 

 الفرع الثاني: أقوال فقهاء العصر في حكم نشر الموضات
 والشيخ، (2)( 1)د.حسام الدين العفانةوهو قو : وف  الضوالط ولمن ضات نشر المو ز يجو      
شبكة المعارف فتوى  ،(5) السعودية لجنة الدائمةتوى لفو ، (4) (3)المنجد صالح محمد

 .(6)اإلسالمية

 اإلسالمية المعارف أوال / شبكة
 ارتداؤه ينافي له يرّوج هذه الموضات ما كانت إنلهبت شبكة المعارف اإلسالمية قائلة:      
 .(7)  المعادية فال يجوز لل  الغربّية للثقافة ترويجاً  يعدّ  ارتداؤه كان اإلسالمّية،أو  واأل الق العّفة

 نةفاعحسام الدين الثانيا / 
 ىــــــــــــلـــــــــــــ التي تخالت آداب الدين اإلسالمي ع والممثالت الممثلين صور نشر يحرم     

  في يد ل لل  ألن و االلعاب...،و الدفاتر أالماللس أاء كانت على المنتجات لجميع انواعها سو 

 
 .115ع ّرف سالقًا:ص  - (1)
، المكتبة العلمية  ودار 1فتاول يسألون  : األستال الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، ط   ينار: – (2)

 .184  -181\14هـ:  1430 -  1427أبو ديس ،  -الطيب للطباعة والنشر، القدس 
 . 94ع ّرف سالقًا:ص  – (3) 
يخ محمد صالح  ينار: حكم العمل في تصميم الماللس ، وماللس الموضة : الموقع لإشراف الش  – (4) 

 . http://www.islamqa.com :2014\ 4\24المنجد ، اإلسالم س ا  وجواب،  
 .75\13:  1 -ينار: فتاول اللجنة الدائمة  – (5)
األحكام الشرعية لوسائل التواصل االجتماعي: شبكة    -فقه الولي فقه التواصل اإلجتماعي ينار:   - (6)

 .36م:ص   2014ـ-ه 1435المعارف اإلسالمّية الثقافية ، ، جمعية 1المعارف اإلسالمية،  ط
 المصدر الساب  الصفحة نفسها. ينار:  – (7)
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 لترويج المحرمة الوسائل هذه يستعمل الذي التاجر وأن الناس، بين والفواحش المنمرات إشاعة
 الممثلين صور على تشتمل التي المنتجات بيع يحرم و الحرام، كسبه في ي د ل فإنه تجارته

 والفساد للرلائل الترويجأن و  محرمة والمنمر الفحشاء نشر على تشتمل التي والممثالت، فالصور
 هذا تحريم على يد  ومما أشكالها، لمختلت البضائع ترويج في استعمالها يجوز ال واإلفساد

 رحمه) قا  صاحب كتاب المغني (8)چی    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئچ  :تعالى العمل قوله
 للفساد  نشر فيه آلداب،صور المخالفة ل نشر أن ش  ، فال (9)التحريم( يقتضي النهي )وهذا: (ق

 يد ل إنه والعدوان، كما اإلثم على التعاون  لاب في دا ل لل  وكل للشهوات إثارة وفيه والرليلة
ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  چ  :تعالى ق قا  ، (1)الذنوب كبائر من وهذا الناس بين الفاحشة إشاعة في

 . (2)  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ 
، فهذا (3)التقليد االعمى أو  لالمافر تشبه فيه يكن لم ما الرأس شعر قص يجوز أنه األصل     

، فأصبح  فيها تشبيه لالمافرات وانة اال يرة ال تجوز ألندليل على إن موضة القصات في اآل
َما  ّللاَّ   َرِضيَ  َعبَّاس   اب نِ  َعنِ  لالرجا  وهذا منهي عنه ، تتشبه والنساءالرجا  تتشبه لالنساء   َعن ه 

و    َلَعنَ )) :َقا َ   ِمنَ  َوالم َتَشبَِّهاتِ  ِلالنَِّساِء، الرَِّجا ِ  ِمنَ  الم َتَشبِِّهينَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى ّللاَِّ  َرس 
 .(4) (ِلالرَِّجاِ ( النَِّساءِ 

 المنجد صالح محمد الشيخ في السعودية، و الدائمة للجنة فتوى  /ثالثا  
تصميم الماللس أو تصنيعها و ياتتها يأ ذ حكم لبسها تمامًا ، فما جاز لبسه أن  الفتوى  جاءت

 وما لم يجز لبسه لم يجز تصميمهتصميمه وصناعته و ياتته وترويجه، من الماللس جاز

 
 .2من اآلية:  ،سورة المائدة  – (8)
 .167/ 4المغني البن قدامة : – (9)
 . 184  -181\ 14فتاول يسألون  :  ينار: – (1)
 . 19سورة النور ، من اآلية:  – (2)
 . 167/ 1يسألون  :ينار: فتاول    – (3)
صحيح البخاري : كتاب :اللباس ، لاب: المتشبهون لالنساء و المتشبهات لالرجا ، رقم الحديث:   – (4)

5885 :7 /159. 
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 والزينة، المفاتن إظهار: كله لل  ويجمع ونشرها بين الناس ترويجهو وصناعته والمتاجرة له 
 والمالبس كما يبدو لها ثالث حاالت : ،(5) األجانب الرجا  أمام المرأة  أعضاء وتحديد

كعامة ماللس ، مباح عادًة الوهي الماللس التي تستعمل على وجه  :مالبس مباحة مطلقا   وال :أ
الرجا  واألتفا ، والماللس النسائية الساترة أو التي تلبس عادة بين النساء أو تلبسها المرأة في 

 .(6)هاو ياتتها وتصنيعها وبيعها وترويج وهذه ال حرج في تصميمها ، بيتها
وهي الماللس الرجالية المصنوعة من الحرير، أو الماللس النسائية غير  : مالبس محرمة ثانيا :

الساترة والتي تستعمل عادة في المناسبات العامة أو للاهور بها أمام الناس ، أو يغلب على 
فهذه الماللس ال يجوز تصميمها وال  ياتتها وال  ، الان استعما  النساء لها لشكل محرم

 .(1)تصنيعها وال ترويجها، لما فيها من اإلعانة على الحرام
ذل  لحسب إرادة من يلبسها ، فقد ف : مالبس تستعمل في المباح أو الحرام على حد سواء ثالثا :

فمثل  ،(2)قد تلبسها أمام الرجا  األجانبو ، أو أمام النساء والمحارم ،  في بيتهاتلبسها المرأة 
هذه الماللس األصل إلاحة صنعها ؛ ألن لها وجوهًا من االستعما  المباح ، ويتحمل وزرها من 

 .(3)استعملها في الوجه المحرم
لقص  شعر قصات وقد ظهرت والرجا  النساء بين انتشرتالتي  أما لالنسبة لقصات الشعر   

لعض وترك البعض اآل ر ، فقد يد ل في القزل المنهي عنه، وقد روي أن رسو  ق صل ق 

 
، المصدر  اإلسالم س ا  وجواب موقع حكم العمل في تصميم الماللس ، وماللس الموضة :  ينار: – (5)

 109  -75\13:  1 -، و فتاول اللجنة الدائمة الساب 
المصدر  .وجواب  س ا  اإلسالمموقع :  الموضة وماللس ، الماللس تصميم  في العمل حكم  ينار: – (6)

 الساب .
 المصدر. وجواب  س ا  اإلسالم موقع:  الموضة وماللس ، الماللس تصميم  في العمل حكم  ينار: – (1)

 .الساب 
 المصدر الساب  نفسه. ينار:  – (2)
 109 -75\13: 1  - الدائمة اللجنة فتاول  ينار: – (3)
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 ش  ، وتفسير القزل : هو يحل  لعض رأس ويترك لعض،ال (4) الَقَزِل(( َعنِ  َين َهى عليه وسلم :))
 .(5)األعمى التقليد ومن المنمر من الفعل هذا أن

 مناقشة أقوال فقهاء العصر في نشر الموضاتالفرع الثالث: 
 له يرّوج ما الموضات هذه كانت في موضعه ، إن شبكة المعارف اإلسالميةاستدال   أوال :
 المعادية الغربّية للثقافة ترويجاً  يعدّ  ارتداؤه كان أو اإلسالمّية، واأل الق العّفة ارتداؤه ينافي

في محله اي إلا كانت تنافي العفة واأل الق فال يجوز،  الموضع األول. وأرل (6)لل  فاليجوز
تنافي  لي أنه الحرج لموضات الثقافة الغربية إلا كانت ساترة وال فالذي يبدو  الموضع الثانيأما 

عند لبسها  ارج البيت، واألدلة على  العفة واأل الق اإلسالمية وال تاهر من  اللها الزينة
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ     چ :له تعالىوالدليل قو حرمة الزينة كثيرة، 

ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ     

 .(1)چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 الدين آداب تخالت التي والممثالت الممثلين عن وضع  صور نةفاعالحسام الدين تملم ثانيا :
 ...االلعاب وأ الدفاتر و أ الماللس على كانت سواء انواعها لجميع المنتجات على اإلسالمي

في حرمة  اتف  مع الشيخ، (2)الناس بين والفواحش المنمرات إشاعة في يد ل لل  فحرم لل  ألن
لم يفصل بين الموضات العربية أو الغربية في ، ولمن الشيخ  والممثالت الممثلينوضع الصور 
تل  الصور التي تلبس  لل  ، إلا لم توجد فيها إلا كانت تويلة أو قصيرة أو غير الماللس مثالً 

 
 .163/ 7:  5920 ، لاب: القزل  ، رقم الحديث:: اللباسصحيح البخاري: كتاب  - (4)
ينار: اإلقنال في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم   – (5)

هـ(، تحقي : عبد اللطيف محمد  968 رحمه قالحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا )ت:
، و   7674/ 5، موقع اإلسالم س ا  وجواب :21/ 1 لبنان، دون: –موسى السبكي، دار المعرفة بيروت 

 194\5:  1  -فتاول اللجنة الدائمة 
 . 36األحكام الشرعية لوسائل التواصل االجتماعي: ص -فقه الولي فقه التواصل اإلجتماعي ينار:  – (6)
(1) 

–
 . 31سورة النور، اآلية:  

 . 184  -181\ 14فتاول يسألون  :  ينار: – (2)
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 تقليدال أو  لالمافر إلا كان فيه تشبه الرأس شعر ، وهو نفسه يحرم قصهو  ارج في المنز  أ
 األعمى أو تشبه الرجا  لالنساء أو لالعكس.

 أو  الماللس تصميم :المنجد صالح محمد الشيخ و  ،السعودية في الدائمة اللجنة فتاول  ثالثا :
، فهذا في موضعه حيث فصل هذا الفري  الموضة (3) تماماً  لبسها حكم يأ ذ و ياتتها تصنيعها

الدين ل أيضًا، وهذا ما اتف  معه شرعًا، لحسب التقسيم الذي يوالم العصر، ولم يخالت الشر 
س التي تستر العورة وال تمون الماللإال اني أرل جواز لبس اإلسالمي دين يسر وليس عسر، 

وما عداه جائزه  ارج بيت الزوجية تاهر منها مفاتن الجسم فهذا غير جائز  ضيقة أو شفافة
 ، و سيأتي بيانه في المطلب الثالث.لباسه

 
 

 املطلب الثالث: احلكم الشرعي لنشر املوضات 
 : األتي النحو  ، وعلى،التحريم، االستحباب، المراهة اإللاحةيمكن تطبيق األحكام الشرعية :     

 ، فإنه يجوز تصنيعهيكون جائزًا ألن األصل في األشياء اإللاحة يستعمل ما كل أوال : اإلباحة:
الساترة  ، و النساء الواسعة المسلمين،مثال:البسة الرجا  ، واالتفا  بين وترويجه وبيعه واستيراده

فبعض هذه الموضات وأن كانت مباحة ضمن حالة معينة وقد تمون محرمة في حالة أ رل 
والتي يباح لبسها دا ل البيت فهذه إلا كانت كاشفه فال تباح  ارج البيت  القصيرةمثال الماللس 

فالموضات لات الطالع المزدوج تمون مباحة والشخص المستخدم لها هو الذي يتحمل اثمها أما 
أو ممثلين مخالفة لآلداب ما كانت تحتوي على رسوم وصور محرمة شرعًا أو صور ممثالت 

 ه ـــــــــــــــــــــــــــــــ عكس أو شب ــــــــ الـــــــــ ور لاإلناث أو بــــــــــــــــــ ، أو قصات الشعر فيها تشبه الذك اإلسالمي الدين
  .(1)، فقد يد ل لل  لالحرام لالمفار

 
، و فتاول   اإلسالم س ا  وجواب موقع حكم العمل في تصميم الماللس ، وماللس الموضة :  ينار: – (3)

 109 -75\13: 1  -اللجنة الدائمة 
  -181\14فتاول يســــــألونــــــــــــ  : ، و 194\5، و 109 -75\ 13: 1 -ينار: فتاول اللجنة الدائمة  – (1)

، وماهو حكم تعلم تصميم األزياء )الماللس( الشرعية ؟ وهل ائتم عل شيء؟: المــــــــــــــــجلـــــــــــــــــــــــــــــس 184-167
م:  2010\ 9\8500،29ســـــــــــــــ ا : ــم الاالســــــــــــــــــــــالمي لـــــــــــــــــــــــــالفتاء، رقـــــــــــــ

www.fatawah.net>Questions  
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 وجه  على تستعمل التي مثاًل الماللسالقصد من استعمالها كما لكرت ، ف لحسب ولل       
 النساء، أو بين عادة تلبس التي النسائية والماللس ، واألتفا  الرجا  ماللس كعامة عادًة، مباح
 وتصنيعها و ياتتها في تصميمها حرج ال وهذه بيتها، في المرأة  تلبسها أو والمحارم،  النساء أمام

 االستعما  من لها وجوهاً  ألن ؛ صنعها إلاحة األصل الماللس هذه فمثل وترويجة، وبيعها
 . (2)المباح

 وسيلة  كان ما وهي، (3)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ   ٹ ٹ چ ثانيا : االستحباب:
 لحسب ولل  مستحبة، المستحب ووسيلة واجبة الواجب وسيلة ألن ؛اً مستحب  فيكون  لمستحب

للجبب والربطات والشاالت الجميلة، مثاًل نشر الموضات  ،قلياًل عند المساجديلبسها  من إرادة
 ألن فيها الحث على االحتشام والعفة وهذا مايدعو إليه االسالم.

دات وتقاليد المجتمع اإلسالمي إلا كانت تنافي عا مكروهة، المكروه فوسيلة ثالثا : الكراهة:
 .(4)البي ة التي يعيش بهاأو 

 يحرم فإنه ، لل  الان على يغلب أو  ، التحريم وجه على يستعمل ما كل رابعا : التحريم:
، الوجه المحرم علىويتحمل وزره من استعمله  المسلمين ، بين وترويجه وبيعه واستيراده تصنيعه

مخالفة لإلسالم كالصليب ، أو صور ممثالت ، أو ممثلين  أو أشكا    كان تحتوي على صور  
ا  لالنساء أو النساء لالرجا  ، أو قصات الشعر فيها تشبه الرج  اإلسالمي مخالفة لآلداب الدين

والدليل  (1)والماللس الشفافة أو الضيقة والماللس التي فيها تشبه جنس لأ ر فهذا حكمه التحريم
 النَِّساءِ  ِمنَ  َوالم َتَشبَِّهاتِ  ِلالنَِّساِء، الرَِّجا ِ  ِمنَ  الم َتَشبِِّهينَ  ق َلَعنَ )) قا  صلى ق عليه وسلم

 .(2) (ِلالرَِّجاِ (
 اإلنرتنت   شبكة   عرب   اإلباحية   أقوال العلماء ف حكم املواقع   املطلب الرابع:

، و لحسب ي اأَلمور النافعة و الضارة كذل الوسائل التي قد تستخدم فاإلنترنت وسيلة من      
 ألنهاإلى المواقع اإللاحية  إلى ماهو محرم كالنار النار إرادة المستخدم ، وعلى لل  ال يجوز

 
 المصدر الساب .اإلسالم س ا  وجواب.موقع :ر: حكم العمل في تصميم الماللس، وماللس الموضةينا – (2)
 . 31: ،من اآليةاألعرافسورة  – (3)
 . 36فقه الولي فقه التواصل اإلجتماعي: ص  - (4)
فتاول يسألون  :   وحكم العمل في تصميم الماللس ، وماللس الموضة : اإلسالم س ا  وجواب، ينار:  – (1)

14 \181- 184-167 . 
 . 158تم تخريجه سالقا:ص   – (2)
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العديد من ، و (3)المجمع الفقهي العراقي بتحريها:من الفواحش التي حرمها ق تعالى، وقد افتى 
 ي:ـــــــــ راقـــــــــ عـــــــهي الـقــ عضو الهي ة العليا في المجمع الفك:  منهملعض  واكتفي بذكر علماء اإلسالم 

 ،(8)(7)ليالخـلـيـ حــمـد ـنبأحــمد  خالـشـيـ ،(6)اإلفــتـاء إســــــــالم ويــبـز ركـ مو ،(5)(4)الـزيــديه د.طــ 
و ،(5)دار اإلفتـــاء األردنيو  ،(4)( 3)الــرفـــاعي المنعــــم عبد خـالد و ،(2)(1)ـلحالــــمصـ دود.خـــالـ 

 .(7)والمجمع الفقه اإلسالمي في السودان، (6)المجلس  اإلسالمي لإلفتاء

 
ينار: المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم المواقع اإللاحية في  شبكة   – (3)

 اإلنترنت ، موقع المجمع الفقهي العراقي. 
 . 144ع ّرف سالقًا:ص  – (4)
 . 41-40مواقع التواصل واأللعاب اإللمترونية:ص ينار: الضوبط في استخدام  – (5)
رقم  ،ينار: لمالا نقع في فخ مشاهدة المواقع اإللاحية على اإلنترنت ومالا نفعل تجاهها: إسالم ويب   – (6)

وما حكم وكفارة مشاهدة المواقع االلاحية على   ،fatwa.islamweb.netم:2001\1 \11 ،6617الفتول: 
  https://www.ruqya.net>showthrhead م:2010\7\13، االنترنت: منتدل الرقية 

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي :هو الشيخ العالمة المجتهد أبو سليمان ، بدر الدين أحمد بن حمد بن    – (7)
درس الخليلي القرآن المريم والعلوم الدينية  ، 1942بار عام لمحلة مفنيستي لجزيرة زنج ولد  سليمان الخليلي،

والعربية في زنجبار وعمان على يد عدد من المشايخ، وله لعديد من الم لفاته ومنها: جواهر التفسير أنوار من  
بيان التنزيل، و الح  الدامغ ، و الفتاول ، و فتاوي العقيدة .ينار: أحمد الخليلي: موسوعة الجزيرة،   

 م:2015 \4\ 28يات علماء و مفمرون،شخص
  \www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015\4\27الخليلي-أحمد  
 المصدر الساب . منتدل الرقية.موقع نترنت: لاحية على اإلينار: ما حكم وكفارة مشاهدة المواقع اال  – (8)
  1965 -هـ  1385في مدينة مكة سنة ولد  أ.د  الد المصلح :  الد بن عبدق بن محمد المصلح،  – (1)

ويعمل محاضرًا في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فرل القصيم  م،
الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه اإلسالمي   ومفتي ، وله العديد من الم لفات العلمية ومنها: 

ة الواسطية، رسالة في  صالح القلوب ، التسوي  الشبكي رؤية شرعية، شرح  )رسالة ماجستير(، شرح العقيد 
ينار: نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ  الد بن عبدق المصلح : صيد   العقيدة الطحاوي.

، و الموقع الرسمي للشيخ أ.د  الد   https://saaid.net/Warathah/1/almosleh.htm : ، دون الفوائد 
  /https://almosleh.com صلح:الم

  YouTube ،11 \3ينار: حكم النار إلى المواقع اإللاحية ثم االستغفار لعد لل  :أ.د  الد المصلح ،   – (2)
 https://m.youtube.com>watch:م2015\
 . 93:ص سالقاف رّ ع   – (3)
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أوال / المجمع الفقهي العراقي، وعضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي د.طه أحمد 
 الزيدي
اليجوز تصفح المواقع اإللاحية والصور المثيرة للشهوة ، فناشرها عليه وزرها ووزر من      

أصحابها في لو رضى بها ، فيجب تجنب نشر الصور واألفالم المخلة لالحياء و (8)يشاهدها
للفاحشة في ؛ ألن في نشر هذه الصور إشاعة ، فهي من المحرمات المنهي عنها شرعاً المنتديات

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  چ لقوله تعالى: (1)وقد نهى ق تعالى عن لل المجتمعات اإلسالمية،

 . (2)چىئ  يئ    جب    حب    خب  مب  مئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ
وألن في نشرها داللة ودعوة على المعصية والسوء ، وقد توعد ق تعالى ورسوله من يفعل       

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۅۈ  ۈ  ٴۇ        ۋ  ۋچ  لل  ، قا  تعالى:

(3)چى    ى  ائ  ائ  ەئ    ېې
و َ  َأنَّ  ه َري َرَة، َأِبي َعن   ، وأيًضا    َعَلي هِ  ق   َصلَّى قِ  َرس 

رِ  ِمنَ  َله   َكانَ  ه ًدل، ِإَلى َدَعا َمن   )) :َقا َ  َوَسلََّم، َج   ِمن   َلِل َ  َين ق ص   اَل  َتِبَعه ، َمن   أ ج ورِ  ِمث ل   األ 
وِرِهم    .(4)َشي ً ا(( أ ج 

 
= 
 م :2012 \8 \24إسالم ، الد عبد المنعم الرفاعي، تري   حكم مشاهدة األفالم اإللاحيَّة: – (4)

https://ar.islamway.net › 
حكم تصفح المواقع اإللاحية: لجنة اإلفتاء،دائرة األفتاء العام ، المملمة األردنية الهاشمية ، رقم الفتول :   – (5)

 . aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1937 م:2011\11\20، 1937
 م:2009\ 2\10، 280:المجلس االسالمي لإلفتاء ، رقم الفتول:يةما حكم مشاهدة األفالم اإللاحينار: –(6)

www.fatawah.net/Fatawah/280.aspx 
الفقه يفتي لحرمة تصفح المواقع اإللاحية على اإلنترنت: نشر بواساتة الخرتوم اإلنتباهة ،موقع  مجمع   – (7)

 https://www.sudaress.com>smc :م2/26/ 2012اإلنتباهة ، 
ينار: المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم المواقع اإللاحية في  شبكة   – (8)

 ت ، موقع المجمع الفقهي العراقي، المصدر الساب .اإلنترن
 . 41-40اإللمترونية:ص مواقع التواصل واأللعاب ينار: الضوبط في استخدام  – (1)
    19: ، اآلية النورسورة  – (2)
   .25:  حل، اآلية الن سورة  – (3)
 . 96تم تخريجه سالقًا:ص  – (4)
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تجنب النار لما يرسل في هذه المنتديات من األفالم والصور المسي ة ، والمسارعة فيجب      
فيجب حار مشاركته، فقد أمرت الشريعة  ت من شخصلحذفها وتحذير من أرسلها فإن تمرر 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  ، قا  تعالى:(5)اإلسالمية لغض النار وصرفه عن هذه األمور

 .(6)چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڍ  ڍ  ڌ
 ويب  إسالم اإلفتاء ثانيا / مركز

أو الرجا  المشفين عن ، وال النار إلى صور النساء ال يجوز مطالعة المواقع اإللاحية     
من المحرمات الواجب على العبد أن  المسلم مطالب لغض النار وحفظ الفرج؛ ألن عوراتهم 

ڌ  ڎ  چ ى:ــــــــــــ الـــــــ ا  تعــــــــــــــــــ ى، قـــــــــلـــــــــــــــــ جل وع هيتركها امتثااًل ألمر  ال يزدجر عنها و 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  وقــــــــا  تـــــــــعـــــــالـــــــــــــــى: ، (7) چڎ  ڈ  ڈ   ژ  

  ق الرسو  قا ، (8) چک  ک    ژ   ژ  ڑ  ڑ  ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڍ  ڍ  ڌ
ِرص   ق صلى ، والقادر على النار في هذه المواقع قادرا (1) َين َفع َ (( َما َعَلى عليه وسلم: ))اح 

 .(2)على إن يفعل فيما هو أعام من لل 
 ، و أ.د خالد المصلح الخليلي حمد بن أحمد ثالثا / الشيخ

للنهي الوارد عن االتالل على  فمن المعلوم بداية حرمة االتالل على المواقع اإللاحية ،     
ق  مَ يضيعون أعمارهم وأوقاتهم فيما َحرَّ العورات، وما في لل  من أضرار لنفسه، كما أن الشباب 

 
 . 42-41ص ع التواصل واأللعاب اإللمترونية:مواقينار: الضوبط في استخدام  – (5)
 . 30من اآلية:  ،سورة النور  – (6)
 . 157من اآلية:   ،سورة األعراف  – (7)
 . 30من اآلية:  ،سورة النور  – (8)
ِويِض ال َمَقاِديِر هللَِّ  ،صحيح مسلم: كتاب:  القدر – (1) ِتَعاَنِة ِلاهلِل َوَتف  ِز َوااِلس  ِك ال َعج  ِر ِلال ق وَِّة َوَتر  َم   ،لاب: ِفي األ 

 . 2052/  4: 2664رقم الحديث: 
رقم   ،ينار: لمالا نقع في فخ مشاهدة المواقع اإللاحية على اإلنترنت ومالا نفعل تجاهها: إسالم ويب  – (2)

 .المصدر الساب .منتدل الرقية  موقعنترنت:لاحية على اإل ما حكم وكفارة مشاهدة المواقع اإلو ، 6617الفتول:  
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، ومن النافع لهم البحث عما هو مفيد في حياتهم والنار إلى بناء مستقبلهم ، لما هو نافع لهم 
 .(3)  في الدنيا واآل رة

أن  ، الشباب وكل من يطلع على المواقع اإللاحية الخليلي حمد بن أحمد الشيخينصح      
و    ومس، و  عن عمره كله  فاإلنسان مس ،ق في شبابهمالى  تقربيتقي ق في حياتهم وأن ي 

و    َقا َ : َقا َ ،عن شباله كله و    الَ ) ):َوَسلََّم  َعَلي هِ  ّللاَّ   َصلَّى قِ  َرس  مَ  َعب د   َقَدَما َتز   َحتَّى الِقَياَمةِ  َيو 
َأ َ  َناه ، ِفيَما ع م ِرهِ  َعن   ي س  َتَسَبه   َأي نَ  ِمن   َماِلهِ  َوَعن   َفَعَل، ِفيمَ  ِعل ِمهِ  َوَعن   َأف   َوَعن   َأن َفَقه ، َوِفيمَ  اك 

ِمهِ  كله، حيث إن اإلنسان في ساعة تنفيذ الحكم، وأي  لل  عن اإلنسان ي س ل (4) ((َأب اَله   ِفيمَ  ِجس 
حكم أبلغ من حكم ق تبارك وتعالى أبلغ حين يأتي الموت ويوفي كل إنسان لما عمل ، فعلى 

االنحدار إلى هذه الدركات  نفسهيتجنب وأن عن هذه،اإلنسان إن يتقي ق ، وأن ينهى نفسه 
ڻ     ڻں  ں  ڻ  ڻٹ ٹ چ ليل على لل : والد،(5)ةئي الرعي في هذه المراعي الوبا وعدم

 .(6)چ    ہۀ  ۀ  ہ  ہ
 الرفاعي  المنعم عبد رابعا / خالد

ي ألنَّها اإللاحيَّة؛ األفالم م شاهدة   ِللمسلم َيجوز ال       ق  عن والغفلة الَقلب، قساوةِ  إلى ت دِّ
ره، وعن تعالى  القلب، وقسوة النَّفس، إمراض إلى ي دي األفالم هذه مثل في النَّار وإتالق   ِلك 
 ق أمرنا وقد فيها، والتَّهاون  والمعاصي، الفواحش ارِتماب على والتَّجرؤ  الحال ، في والز هدِ 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ :تعالى الحرام؛قا  الَبصر عن لغِضّ  وتعالى سبحانه

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڌ

 
، و حكم النار إلى المواقع ت: منتدل الرقيةاحية على االنترنينار: ما حكم وكفارة مشاهدة المواقع االل  – (3)

 . المصدر الساب . YouTubeاإللاحية ثم االستغفار لعد لل  :أ.د  الد المصلح ، 
،   2417 رقم الحديث: ،قائ  والورل ، لاب: في القيامةوالر صفة القيامة  :ترمذي ت لشار: أبوب سنن ال– (4)

 .190/ 4: حديث حسن صحيحوقا  عنه الترمذي : 
 المصدر الساب . منتدل الرقية .موقع لاحية على االنترنت: ما حكم وكفارة مشاهدة المواقع اإلينار:   – (5)
 . 185من اآلية:    ،سورة آ  عمران – (6)
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 فإنَّ  تعالى  ق إلى لالتوبة فليبادر المواقع اإللاحية، هذه مثل على اتلع ومن، (1) چڳ
 . (2)له لنب ال كمن الذنب من التائب

 خامسا / دار اإلفتاء اإلردني
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  : وجل عز قا  ق البصر، لغض الم منين وجل عز ق أمر     

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک گ  گ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڍ  ڍ  ڌ

 الفتنة لاب اإلسالم وسد وأسباله، الفجور تعالى ق أي حرم، (3) چگ  گ  ڳ 
 .(4)إليها ي دي ما كل وحرم

 أمــر فتحريمهــا المحرمــات، هــذه إلــى تــ دي التــي المفاســد أعاــم من اإللاحية المواقع أن ومعلوم   
 هـــذه وإتاحـــة تقـــديم علـــى يعمـــل مـــن حـــ  فـــي الحرمـــة وتشـــتد اثنـــان، عليـــه يختلـــت ال جلـــي واضــح
 قــا  المواقــع، هــذه يتصــفح مــن كــل ووزر عملــه وزر عليه كان بذل  قام فمن لمتصفحيها، المواقع

ــالى ق ى    ى  ائ    ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۅۈ  ۈ  ٴۇ               ۋ  ۋچ  :تعــــ

ن   ، (5)چائ  ەئ   ي عــَ َرَة، َأبــِ و َ  َأنَّ  ه َريــ  لَّى قِ  َرســ  هِ  ق   صــَ لََّم، َعَليــ  ا َ  َوســَ ن  )) :قــَ ا مــَ ى َدعــَ  ِإلــَ
رِ  ِمنَ  َله   َكانَ  ه ًدل، َج  وِرِهم   ِمن   َلِل َ  َين ق ص   الَ  َتِبَعه ، َمن   أ ج ورِ  ِمث ل   األ     ىــــــــ ِإلَ  َدَعا َوَمن   َشي ً ا، أ ج 

ث مِ  ِمنَ  َعَلي هِ  َكانَ  َضاَلَلة ،  .(1) (َشي ً ا( آَثاِمِهم   ِمن   َلِل َ  َين ق ص   الَ  َتِبَعه ، َمن   آَثامِ  ِمث ل   اإل ِ
ولذل  فالمسلم يحاسب على رؤية ومشاهدة ما ال  ،وال ش  أن اإلنسان يتأثر لما يشاهده    

ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب   چ  قا  ق عز وجل : ،يحل

پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 
 .31-30اآلية : ،سورة النور – (1)
  .المصدر الساب .تري  إسالم موقع  الد عبد المنعم الرفاعي،  ينار: حكم مشاهدة األفالم اإللاحيَّة: – (2)
 .31-30اآلية : ،سورة النور – (3)
دائرة األفتاء العام ، المملمة األردنية الهاشمية ، رقم   ينار: حكم تصفح المواقع اإللاحية: لجنة اإلفتاء، – (4)

 المصدر الساب .  .1937الفتول :  
 . 25اآلية :  ،النحلسورة  - (5)
 . 96تم تخريجه سالقًا:ص  – (1)



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
169 

ٿ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ         

 .(2)  چڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  

 سادسا / المجلس  اإلسالمي لإلفتاء
صور الخليعة ونشرها، حرمة مشاهدة األفالم اإللاحية و  أكدت دار اإلفتاء الفلسطيني على   

 فالقضية كلها تدور ضمن دائرة التحريم.
 وبينت الفتول مخاتر هذه األفالم اإللاحية ومنها :

 مشاهدة هذه األفالم لها آثار نفسية وجنسية ومالية. -1
أصبح من و كانت هذه األفالم اإللاحية سببًا في انهيار الحياة الزوجية لمثير من األسر  -2

 .(3)الفيديو  فالمأيشاهدها يفضل الجنس على االنترنت أو 
 المجلس الفقه اإلسالمي في السودان سادسا /

أصدر مجمع الفقه اإلسالمي فتول لعدم جواز تصفح المواقع غير األ القية لشبكة اإلنترنت،    
 تعال: ، قا  (4)بتحريمهوقد جاءت النصوص القاتعة  فقد وضحوا أن هذا التصرف محرم شرعا،

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ 

 .(5) چک گ  گ  گ  گ  ڳ 

 
 
 

ينبغي على من ينار ف، (1)الحكم الشرعي للمواقع اإلباحية التحريم وال يجوز النظر إليهاو    
المواقع اإللاحية أن يبتعد عن هذا الذنب فورًا ، و يسارل إلى التوبة ويترك هذه المعصية إلى 

 
 . 23 –  20اآلية :   ،فصلت سورة  - (2)
 المصدر الساب . ما حكم مشاهدة األفالم اإللاحية :المجلس االسالمي لإلفتاء.ينار:  – (3)
 . الساب  المصدر مجمع الفقه يفتي لحرمة تصفح المواقع اإللاحية على اإلنترنت: موقع اإلنتباهة .ينار: – (4)
 .31-30اآلية : ،سورة النور – (5)
، رقم  لمالا نقع في فخ مشاهدة المواقع اإللاحية على اإلنترنت ومالا نفعل تجاهها: إسالم ويب ينار:  – (1)

حكم النار إلى  و نترنت: منتدل الرقية، لاحية على اإلما حكم وكفارة مشاهدة المواقع اإل و ،  6617: الفتول 
= 
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التي توجب مقت ق ، وفساد القلب وقسوته وانطفاء نوره ، ومما يعين على التوبة أال يسمح 
ج لنفسه لفتح المواقع اإللاحية ، أو الرسائل التي تتضمن صورًا إلاحية مهما كانت الاروف وليخر 

فورًا ، ويغل  الجهاز ويخرج ، أو ينصرف إلى عمل أ ر إلا لزم األمر، ومما يعين أيضا أال 
 .(2)على هذا الفعل القبيح غيره من أهل الصالح ممن ال يعينه   يتصفح اإلنترنت إال ومعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   السابع   املبحث 

 الشرعي   وحكمه   ،   اإلنرتنت   ف   والقذف   والسب   التشهي 
 

= 

حكم مشاهدة األفالم اإللاحيَّة:  الد عبد المنعم  و المواقع اإللاحية ثم االستغفار لعد لل  :أ.د  الد المصلح ، 
 .المصدر الساب .المواقع اإللاحية: لجنة اإلفتاء الرفاعي، حكم تصفح

  ، إسالم ويب موقع فعل تجاهها: ينار: لمالا نقع في فخ مشاهدة المواقع اإللاحية على اإلنترنت ومالا ن  – (2)
 .6617رقم الفتول:  
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 ، وفيه فرعان: األول: التعريف بالتشهي املطلب  
 واالصطالح  التشهير في اللغةالفرع األول : 

معناه )اإلعالن والتوضيح وعدم الستر، فيقا : أشهرت األمر أظهرته  اللغة: في التشهير    
لمعنى :أعلنه وألاعه ، وشهر له: ألال عنه السوء وشهره تشهيرًا   مأ ول من شهره ،. (1)(ولم تستره

 . (3)(في شنعة حتى يشهره الناس ظهور الشيء)وجاء في لسان العرب: الشهرة ،(2)فاشتهر

 .(4)عدم الستر على المجاهر لمعصيته،أو منمر تحذيرًا منه،أو تعزيرا له:أما التشهير االصطالح
 التعريف بالتشهير اإللكتروني الفرع الثاني: 

 شخص سمعة إيذاء له يقصد مطبول، أو  مكتوب تصريح وعرف التشهير اإللكتروني بأنه:)   
 وسائل من والتلفاز المذيال يكون  أن ويمكن األ بار، بث أو  واإلشارات الصور ما، لاستخدام

 كالم إصدار على معنوي  أو  تبيعي شخص إقدام للسمعة، أو هو  المسي ة األشياء هذه نقل
 يمس الم سسات، إحدل أو األشخاص أحد على تهجماً  يتضمن لاآللة، مطبول أو  لاليد مكتوب

 .(5)بها( والتشهير تشوييها بهدف سمعتها،
، حيث يعلن أو رة على الناس من غيره من الوسائلأشد  طو  ويعتبر التشهير عبر اإلنترنت:   

 ئل الثالثة:المرئية،أو السمعية،أو المتابية، ســـــــــــــــــــــواء أكانت الوسايذال الخبر لشكل أوسع وبأحد 

 
 .67/ 3:  اللغة مقاييسينار:  – (1)
 .498 /1المعجم الوسيط :مادة )شهر(:– (2)
 . 12/262:مادة)شهر(:العروس تاج،431/ 4: : مادة ) شهر(العرب  لسان،3/400: :مادة )شهر(العين – (3)
 محمد  بن أحمد  بن محمد   ليل: مختصر شرح الجليل منح، 145/ 16: للسر سي المبسوط ينار: – (4)

،  417/ 8: م1989-هـ1409 ،بيروت  – الفمر دار ،(هـ1299 رحمه ق:ت ) المالمي  ق عبد  أبو عليش،
  األوقاف  وزارة:  المويتية الفقهية الموسوعة، 452/ 5: المنهاج ألفاظ معاني معرفة  إلى المحتاج مغنيو 

 . 40/ 12:هـ 1427  - 1404  من ، المويت  - دارالسالسل ، 2، طالمويت  – اإلسالمية والش ون 
 م:2012  /1/ 15لمترونية، ينار:التحذير من جريمة التشهير: أبو عمر الحاي، مجلة الفرقان اإل – (5)

https://www.al-forqan.net/articles/1749.html 
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يحمل وسيلة واحدة في لعض فأما التشهير التقليدي في أعالن أو إلاعة الخبر صحيح ام لاتلة. 
 .(1)وهي تريقة المالماألحيان 

وتشكل نسبة التهديد لدل ،   %6، والتشهير لاإلناث  %14تشكل نسبة  التشهير لالذكور     
 .(2)الذي اجريته لالستبيان وفقاً عبر اإلنترنت  %12 ، اإلناث%18الذكور 

 املطلب الثاني :احلكم الشرعي ف التشهي عرب شبكة اإلنرتنت 
وفي ظل التطور  الشرل لحفظ أعراض الناس ومنع فضح عيوبهم والتشهير بها ، أعتنى    

 . (3)ظاهرة التشهير عبر اإلنترنت انتشرتالتمنولوجي 
تحدثه  األفراد والمجتمعات، من  ال  ماالتي لها ضرر كبير على التشهير من الجرائم  يعد    

، (4)من تصدل في العالقات، ووقول المثير من الخصومات والنزعات بين األفراد والجماعات
 :على تحريمه لقران الكريماوهنال  ادلة كثيرة في 

 األدلة من القران الكريم:
ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    چ قوله تعالى: -1

 . (5)چڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ  
رمى من نزلت هذه اآلية في الذين رموا عائشة لمن الذي تضمنته اآلية عام لمل  وجة الداللة:

وًءا، فهذا في عائشة ومن صنع مثل هذا في غيرها فله ما قا   تقترف م منة محصنة غافلة لم س 
 .(6)ق من اللعن

 ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  قوله تعالى: -2
 .(1)چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 
 م:2014\ 7\23، موقع تري  اإلسالم،النجار  سعد    الد  :اإللمترونية  الطريقة  على  لالناس   التشهير ينار: –  (1)

https://ar.islamway.net  › 
 . 43:ص الباحثة اجرته الذي الساب   االستبيان – (2)
 المصدر  ، موقع تري  اإلسالم. النجار سعد   الد  :اإللمترونية الطريقة على  لالناس التشهير ينار: –(3)

 .الساب 
 . الساب  المصدر . األلمترونية الفرقان مجلةموقع   التحذير من جريمة التشهير: أبو عمر الحاي،ينار:  – (4)
 24  -  23سورة النور، اآلية :   – (5)
  جعفر  أبو اآلملي، غالب  بن كثير بن يزيد  بن جرير بن محمد : القرآن تأويل في البيان جامعينار:   – (6)

  2000 - هـ 1420 الرسالة، م سسة  ،1ط شاكر، محمد  أحمد : تحقي  ،( هـ310 رحمه ق:ت ) الطبري 
 . 139/ 19:م
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البهت المبين أن يحكى عن الم منين والم منات مالم يفعلوه على سبيل العيب والتنقيص  الداللة:وجة 
 .هذه األدلة وردت في إيذاء الم منين لغير ما اكتسبوا. (2)من غيره

 فإن كان التشهير لشيء وقع من الشخص فعاًل فيمكن أن يفصل على النحو اآلتي:    
فهذه هي الغيبة التي حرمها ق تعالى في المتاب والسنة واإلجمال، حيث   التشهير بالمسلم صدقا : -أ

كماء ، وقد وجدت أقوا  للعلماء والح(3)حرم ق على الم من أن يغتاب الم من لشيء كما حرم الميتة
 .(4)كثيرة في لم الغيبة والمغتاب ولم النميمة والنمام

 األدلة على تحريم التشهير بالغير وإن كان صدقا :
 أوال : القران الكريم  

  ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀچ قو  تعالى: -1

 .(5)چ
 ثانيا : السنة

و َ  َأنَّ  ه َري َرَة، َأِبي  َعن   -1 ونَ : َقا َ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  ق   َصلَّى قِ  َرس  ر  ول ه   ق  : َقال وا  ال ِغيَبة ؟(( َما  )) َأَتد    َوَرس 
َلم ، ر كَ : َقا َ  أَع  َره (( ِلَما َأَ اكَ  ))ِلك  ؟ َما َأِ ي ِفي َكانَ   ِإن   َأَفَرَأي تَ  ِقيلَ  َيم  ،  َما ِفيهِ  َكانَ  ))ِإن  :َقا َ  َأق و     َتق و  

َتب َته ، َفَقدِ   .(6)(( َبَهتَّه   َفَقد   ِفيهِ  َيم ن    َلم   َوِإن   اغ 
َبى  ِمن   ))ِإنَّ  :قا  ،- وسلم عليه  ق صلى - النبيِّ  عن  زيد، بن سعيد عن -2 َبا  َأر  ِتَطاَلةَ  الرِّ   ِفي  ااِلس 

ِلمِ  ِعر ضِ  (( ِلَغي رِ  ال م س   .(7)  َح ّ 
و    َصِعدَ : َقا َ  ع َمرَ  اب نِ  َعنِ   -3 ت   َفَناَدل ال ِمن َبرَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ّللاَّ   َصلَّى قِ  َرس  ، ِلَصو   : َفَقا َ  َرِفيع 
َشرَ  َيا)) َلمَ  َمن   َمع  ل وا الَ َقل ِبِه،  ِإَلى اإِليَمان   ي ف ضِ  َوَلم   ِبِلَساِنهِ  َأس  ِلِمينَ  ت    وه م   َوالَ  ال م س    َتتَِّبع وا َوالَ  ت َعيِّر 

، َراِتِهم  َرةَ  َتَتبَّعَ  َمن   َفِإنَّه   َعو  ِلمِ  َأِ يهِ  َعو  َرَته ، ّللاَّ   َتَتبَّعَ  ال م س  َرَته   ّللاَّ   َتَتبَّعَ  َوَمن   َعو  ه   َعو  َضح   .(1) ((َيف 
 

= 
 58:  اآلية سورة األحزاب، – (1)
   .480/ 6: سالمة ت  كثير ابن تفسيرينار:   – (2)
   . 306/ 22: شاكر ت  البيان جامع=   الطبري  تفسيرينار:   – (3)
 . 338/ 16: القرتبي  تفسيرينار:   – (4)
 12:  ، من اآليةالحجرات سورة  – (5)
 . 2001/ 4: 2589:  الحديث  رقم الغيبة، تحريم: لاب  ، البر والصلة اآلداب : كتاب : مسلم صحيح – (6)
 ، وقا  عنه أبي داود حديث: 4876 :كتاب: األدب ، لاب: في الغيبة ، رقم الحديث:داود  أبي سنن – (7)

 269/  4:صحيح إسناده
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، ولهب لعض المفسرين (2)هذه النصوص أن الغيبة حرام لاتفاق الفقهاء بينت  وجة الداللة:
، ونقل (4)، فيحرم البهت والغيبة والنميمة وكالم لي الوجهين(3)والفقهاء إلى أنها من المبائر

كتاب ق  قد جاء لكرها في أوجه  على ثالث ، فالغيبة(5)اإلجمال على تحريمها والتحذير منها
واإلف  والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقو  في أ ي  ماهو فيه.وأما اإلف  فأن تقو   تعالى: الغيبة

 .(6)فيه ما بلغ  عنه ، وأما البهتان فأن تقو  فيه ماليس فيه
 :التشهير بالفاسق وفيه حاالت -ب
 :حاالت فيه فهذا الفاس  لالشخص  التشهير  كان أما إلا   
 إلا كان المشهر له يتصت لما قيل فيه لمنه ال يجاهر له وال يقع له ضرر على غيره،   -1

 
= 
ِايمِ  ِفي َجاءَ  َما  لاب:: لشار  ت  الترمذي سنن  – (1) ِمنِ  َتع   َهَذا، وقا  عنه الترمذي: 2032 ، رقم الحديث: ال م   

 .446/ 3:َغِريب    َحَسن   َحِديث  
  حسين  بن أحمد  بن موسى بن أحمد  بن محمود  محمد  أبو الملوك: تحفة شرح في السلوك منحة ينار: – (2)

  وزارة  ، 1المبيسي، ط الرزاق عبد  أحمد . د : ، تحقي  ( هـ855 رحمه ق:ت ) العينى  الدين بدر الحنفى الغيتابى
  والتوجيه  والشرح  والتحصيل البيان و  ،483 / 1م:2007 - هـ1428 قطر،  – اإلسالمية  والش ون  األوقاف
 د : ، تحقي (هـ520 رحمه ق:ت ) القرتبي رشد  بن أحمد بن محمد  الوليد  أبو :المستخرجة لمسائل والتعليل

  ، و 180 /18: م 1988 - هـ 1408 لبنان،  - بيروت  اإلسالمي، الغرب  دار ، 2، طوآ رون  حجي محمد 

 محمد  بن محمد  بن علي الحسن أبو: المزني مختصر شرح  وهو الشافعي اإلمام مذهب  فقه في المبير الحاوي 
 معوض، محمد  علي  الشيخ : تحقي  ،( هـ450 رحمه ق:ت ) لالماوردي الشهير البغدادي، البصري  حبيب  بن

،  465/ 3: م 1999- هـ 1419 لبنان، - بيروت  العلمية، المتب  دار ،1ط ، الموجود  عبد  أحمد  عاد  الشيخ
 . 68/ 15: المستقنع زاد   على الممتع الشرح   و
 . 337/ 16: القرتبي  تفسير ينار:  – (3)
  الدين  شمس ق، عبد  أبو مفرج، بن محمد  بن مفلح بن  محمد : المرعية والمنح الشرعية اآلداب ينار:  – (4)

 .1/5، دون: المتب  عالم، (هـ763  رحمه ق:ت ) الحنبلي الصالحي ثم  الرامينى المقدسي
  الشوكاني  ق عبد  بن محمد  بن علي بن محمد : األزهار حدائ  على المتدف  الجرار السيلينار:  – (5)

 . 741  /1دون:، حزم ابن دار ، 1، ط(هـ1250رحمه ق : ت ) اليمني
 . 335/ 16: القرتبي  تفسيرينار:   – (6)
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 فالتشهير محرم ألنَّه غيبة وإشاعة للفاحشة ومن المقرر شرعا أن الستر على المسلم واجب لـــمـــن  
 :   والسنة النبوية،  الكتاب ، والدليل على لل  ، من (1)ليس معروفا لالفساد

 القران الكريم اوال : 
ىئ  يئ      مئۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئچ  قو  تعالى:  -1

 .(2)چجب    حب    خب  مب  
، فهذا تأديب (3)أي يحبون أن تفشو الفاحشة وتنتشر والفاحشة هي الزنا أو القو  السيءوجه الداللة: 

 .(4)لمن سمع شي ًا من المالم السيء ، فقام بذهنه شيء منه وتملم له فال يكثر منه وال يشيعه ويذيعه 

 :السنةثانيا  
و َ  َأنَّ  قا : َعاِئَشَة)رضى ق عنها( قالت َعن   -2   الهي اتِ  َلِوي  أِقيل وا  )):َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى  قِ  َرس 

وَد(( إال َعَثراِتهم د   .(5)الح 
َما، ّللاَّ   َرِضيَ  ع َمرَ  ب نَ  ّللاَِّ  َعب دَ  َأنَّ  -3 َبَره   َعن ه  و َ  َأنَّ : َأ   ))  :َقا َ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى ّللاَِّ  َرس 

ِلًما َسَترَ  َوَمن   مَ  ّللاَّ   َسَتَره   م س   .(6)الِقَياَمِة(( َيو 

 
    م:2007/ 8/11ينار: أحكام التشهير : محمد عبد العزيز الخضري، مداد ،  – (1)

 /midad.com/article 199454التشهير/-أحكام -
 19: سورة النور ، اآلية – (2)
 دار  ،(هـ1250 رحمه ق:ت)  اليمني  الشوكاني  ق عبد بن  محمد بن علي  بن محمد : القدير فتح ينار:  – (3)

 . 17/ 4: هـ 1414 ،1بيروت، ط  دمش ، -  الطيب الملم دار كثير،  ابن
 . 29/ 6: سالمة  ت كثير  ابن  ينار:تفسير   – (4)
تاني  األزدي  عمرو بن  شداد بن لشير بن  إسحاق  بن  األشعث  بن سليمان داود داود: أبو  أبي  سنن – (5) ِجس    السِّ
بيروت، :كتاب:    – صيدا العصرية، المكتبة الحميد، عبد  الدين محيي  محمد: ، تحقي (هـ275 رحمه ق:ت)

 أحمد  ق عبد أبو حنبل:  بن أحمد اإلمام ، مسند133/ 4: 4375الحدود ، لاب: في الحد يشفع فيه ، رقم :  
  د : وآ رون إشراف مرشد،  عاد   - األرن وط  شعيب : تحقي ، (هـ241 رحمه ق:ت) الشيباني  حنبل بن  محمد  بن

م ، لاب:مسند الصديقة عائشة   2001 - هـ 1421 الرسالة، ، م سسة1ط التركي،  المحسن عبد بن ق عبد
 .300/ 42 وشواهده:  لطرقه  جيد حديث ، قا  عنه أحمد:25474 بنت الصدي  رضي ق عنها، رقم الحديث:

ِلم   الَ  : كتاب:الماالم الغصب ، لاب:البخاري  صحيح – (6) ِلم   َيا  ِلمَ  الم س  ِلم ه   َوالَ  الم س   2442 ، رقم الحديث: ي س 
:3 /128 . 
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 ا ، وهذا الستر في غير المشتهرينإلا تلع عليهأل يه على ستر زالت المسلم  حثوجه الداللة:
 .(1)والواجب في لل  نصحه ال فضحه

 .(2)ِلِه(( ّللاَّ   ي َراِئي ي َراِئي ، َوَمن   ِلهِ  ّللاَّ   َسمَّعَ  َسمَّعَ  صلى ق عليه وسلم :)) َمن  النبي  قا  -4
 يد  الحديث على أمرين: وجه الداللة:

 اآل ر.النهي عن القو  القبيح وكشت وعيوب  األول:
 .(3)أن من سمع لعيوب الناس وألاعها ، أظهر ق عيوبه الثاني:

 فقد ا تلت العلماء في التشهير له على قولين:أما إذا كان مجاهرا  بفسقه :  -2
  ( 6)،والشافعية(5)، والمالمية(4)لكره لفسقه والتشهير له وقا  الحن ية جوازالقول األول:

 .(7)والحنابلة
 .(9) (8)المنع من التشهير لالعاصي : ومنهم الشوكاني القول الثاني:

 استدل اصحاب القول األول من جمهور العلماء بما يأتي:
 :من السنة النبوية الشريفةفقد استد  

 
لي الشاللي علي  بن  العزيز عبد  محمد : النبوي  األدب ينار:  – (1)  دار ،4، ط (هـ1349 رحمه ق:ت ) الَخو 

 .1/56:هـ  1423 بيروت، ، المعرفة
 . 104/ 8: 6499 : كتاب:الرقاق ، لاب: الرياء والسمعة ، رقم الحديث:البخاري  حصحي  – (2)
 .األلمترونية  الفرقان مجلة الحاي، عمر أبو: التشهير جريمة  من التحذير:ينار – (3)
 .409/ 6:( المحتار رد ) عابدين  ابن وحاشية المختار الدرينار:  – (4)
 مهنا،  ابن سالم بن( غنيم أو) غانم بن أحمد  :القيرواني زيد  أبي ابن رسالة على الدواني الفواكهينار: – (5)

 .295/ 2: م1995  - هـ1415 ، الفمر دار، (هـ1126 رحمه ق:ت ) المالمي األزهري  النفراوي  الدين شهاب 
 . 320/ 16:  المبير الحاوي ينار:  – (6)
 .419/  15: المستقنع زاد  على  الممتع الشرحينار:  – (7)
  أهل  اليمن،من  علماء كبار من مجتهد  فقيه: الشوكاني ق عبد  بن محمد  بن  علي بن محمد الشوكاني:  – (8)

ه( له العديد من   1250 ،)ت:رحمه ق(لاليمن  والن، بالد  من ) شوكان بهجرةه 1173 ولد  ،صنعاء
 . 298/ 6:للزركلي األعالملل .ينار:..وغير القدير فتح،األ بار منتقى أسرار من  األوتار نيلالم لفات منها:

،  مكتبة الجامعة  3: محمد بن علي الشوكاني، ط رفع الريبة عما يجوز وما ال يجوز من الغيبةينار:  – (9)
 . 42ه:ص 1405اإلسالمية ، المدينة المنورة ، 
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عن عائشة ) رضى ق عنها ( قالت: استألن رجل على رسو  ق ) صلى ق عليه وسلم( فقا :   أوال :
و ِب  َس  َله ، ))ائ َذن وا و َ  َيا: ق ل ت   الَماَلَم، َله   َأاَلنَ  َدَ لَ  َفَلمَّا الَعِشيَرِة(( اب ن   َأوِ  الَعِشيَرِة، َأ   ِ، َرس    ق ل تَ  ّللاَّ

، َتَرَكه   َمن   النَّاسِ  َشرَّ  ِإنَّ  َعاِئَشة ،  ))َأي  : َقا َ  الَماَلَم؟ َله   َأَلن تَ  ث مَّ  ق ل َت، الَِّذي ،  َوَدَعه   َأو   النَّاس    النَّاس 
ِشِه(( اتَِّقاءَ   .(1)ف ح 

 على االستدال  بهذا الحديث لأمرين:  وقد اعترض 
 أن هذا من  صائص النبي )صلى ق عليه وسلم( -1
أن هذا الرجل لم يكن إل لاك صلح إسالمه بل هو من جملة من كان تبع اإلسالم في الااهر  -2

 .(2)وبقي أثر الجاهلية عليه وقد كان يتألت أمثا  ه الء ويعاملهم معاملة المسلمين الخالصي اإلسالم
و َ  َسِمع ت   :َسِعيد   َأب و َفَقا َ  ثانيا :  ِبَيِدِه،  َفل ي َغيِّر ه   م ن َمًرا  ِمن م م   َرَأل ))َمن   :َيق و    َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى قِ  َرس 

َتِطع   َلم   َفِإن   َتِطع   َلم   َفِإن   َفِبِلَساِنِه،  َيس  َعت    َوَلِل َ  َفِبَقل ِبِه، َيس  يَماِن(( َأض   .(3)اإلِ 
 يجوز تشهير لالفاس  المعلن لمايأتي:  وجه الداللة:

 كي اليغتر له الناس ولل  من أعام النصح لألمة.   -1
 رغبة في ردعه لعله يهجر هذا الفس .  -2
 من لاب إنمار المنمر المعلن.  -3
المجاهر لالفس  ال يستنمت أن يذكر له ، وال يعتبر هذا غيبة في حقه؛ألن من ألقى جلباب الحياء   -4

 .(4)ال غيبة له
هر لفسقه اليتألم بذكر لل  والغيبة إنما منعت لدفع الضرر عن المسلمين يذكر لما يكره  المجا -5

والمعلن يجاهر لفسقه ويفتخر له ، فالمجاهر لالفس  ال يضر أن يحكى عنه ألنَّه ال يتألم إلا سمعه بل  
 .    (5)قد يسر بتل  المخازي فإن الغيبة إنما حرمت لح  المغتاب وتألمه

 ودليلهم : (6):ومنهم الشوكانيالمنع من التشهير لالعاصيثاني:ال القول اصحاب استدل

 
ِتَيابِ  ِمنَ  َيج وز   َما  َلاب   : كتاب: األدب ، لاب:البخاري  صحيح – (1)  ، رقم الحديث:  َوالرَِّيبِ  الَفَسادِ  أَه لِ  اغ 

6054 :8 /17 . 
  اإلسالمية،  الجامعة مكتبة   ،3الشوكاني،ط علي بن محمد رفع الريبة عما اليجوز من الغيبة للشوكاني:   – (2)

 . 44-43:ص ه1405 ، المنورة المدينة
 .69/ 1:  49: الحديث  رقم من، المنمر عن  النهي  كون  بيان: لاب  ، اإليمان: كتاب :مسلم صحيح – (3)
 م:11/06/2009، 123513: الفتول  معنى التشهير لغة وشرعًا:مركز الفتاوي اإلسالمية، رقم – (4)

fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id... 
 . 207/ 4: الفروق  أنواء في البروق  أنوار=  للقرافي  الفروق ينار:   – (5)
 .42:ص  رفع الريبة عما يجوز وما ال يجوز من الغيبةينار:  – (6)
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ِجَ ِة،  َعن    َثِني: َفَقا َ  الم ر  ِلمِ  ِسَباب   :))قا النبي صلى ق عليه وسلم  َأنَّ  ّللاَِّ  َعب د   َحدَّ ، الم س  وق    َوِقَتال ه   ف س 
))  .(1) ك ف ر 

ويناقش هذا االستدال  أصحاب القو  األو  أي المجزين لأن المراد لالمسلم في الحديث هو المسلم 
 ، ويكون لل  لقصد النصح. (2)المامل اإلسالم والفاس  ليس كذل 
 مالهب إليه القو  الثاني عدم التشهير لالفاس  ، لألسباب األتية: ،والذي يبدو الي رجحا  وهللا واعلم

يث ) من رأل منمم منمرا ( في غير موضعه وغير مسلم له إل كيف يتحق  تغير  االستدال  لحد -1
المنمر لالتشهير لاإلنسان ، يتحق  التغيير بدحظ الحجة والرد المفحم أي لالرد على قو  الشخص 

 الفاس . 
ڭ  ڭ   ڭ     ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ قا  تعالى:   -2

  سبيل  ، ان ق تعالى أمرنا في كتاله العزيز اتبال(3)چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
، وق تعالى أمر نبيه موسى لالقو  اللين لفرعون مع أنه تجاوز الفسوق  (4)الحسنىة  والموعاة الحكمة

 إلى القو  لااللوهية. 
  َأِبي  َعن  لاالمكان أن يوجه إلى تري  التوبة، لمقارعة الحجة التي لديه يمكن أن نأ ذ لحديث  -3

ت ر   )اَل ): َقا َ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  ق   َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ه َري َرَة، ن َيا، ِفي َعب ًدا َعب د   َيس  مَ  ق   َسَتَره   ِإالَّ  الد    َيو 
ِلًما َسَترَ  وقا  إيضا صلى ق عليه وسلم:)َ)َمن   ،(5)ال ِقَياَمِة(( مَ   ّللاَّ   َسَتَره   م س   .(6) الِقَياَمِة(( َيو 

 
: كتاب: اإليمان ، لاب:  وف الم من من أن يحبط عمله وهو ال يشعر، رقم الحديث:   صحيح البخاري  – (1)

48  :1/19 . 
  أبو  الصنعاني،  ثم  المحالني الحسني، محمد  بن صالح بن  إسماعيل بن  محمد  : السالم سبلينار:  – (2)

 663/ 2: ، دون الحديث  دار ،(هـ1182 رحمه ق:ت ) لاألمير كأسالفه المعروف الدين، عز إبراهيم،
 .125سورة النحل، اآلية:  – (3)
  األثري،مراجعة  الحميد  عبد  بن ق عبد (: والجماعة السنة أهل) الصالح السلت عقيدة في : الوجيزينار – (4)

 المملمة  - واإلرشاد  والدعوة واألوقاف اإلسالمية  الش ون  وزارة ،1الشيخ، ط  آ  العزيز عبد  بن صالح : وتقديم
 . 2/221هـ: 1422 السعودية، العربية

َلةِ  ال ِبرِّ  :كتاب: مسلم صحيح – (5) َدابِ  َوالصِّ ن َيا، ِفي  َعي َبه   َتَعاَلى ق   َسَترَ  َمن   ِلَشاَرةِ  َلاب  ،  لاب: َواآل   ِلَأن   الد 
ت رَ  ِ َرةِ  ِفي َعَلي هِ   َيس   .2002/  4: 2590 ، رقم الحديث: اآل 

 . 173تم تخريجه سالقًا:ص  – (6)
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؛ألن (1)والما ( والنسب والعقل والنفس من أجل الحفاظ على المليات الخمسة:)الدين -4
التشهير في هذا الوقت قد ي دي إلى قتل انسان اليجوز قتله اليوم،أو أن ي ليه لاالعتداء على 

 العرض والما .
يحرم تشهير اإلنسان بنفسه، فيجب على المرء أن يستر على نفسه  تشهير اإلنسان بنفسه: -3

يه، وقد جاء في هذا الحديث عن النبي إلا واقع لنبًا وال يخبر له حدًا لعلَّ ق تعالى أن يستره عل
ِلًما َسَترَ  )صلى ق عليه وسلم(: ))َوَمن   مَ  ّللاَّ   َسَتَره   م س  ، فستر المرء على نفسه (2) الِقَياَمِة(( َيو 

 .( 3)أولى له من ستره على غيره
كجرح الرواة والشهود ومن  إذا كان التشهير على سبيل النصيحة للمسلمين والتحذير منهم: -4

اليحسنون الفتيا أو يكتبون لما ال يعلمون أو المبتدعة فهو واجب، فينمر على من تصدل 
 .(4)للتدريس والفتول والوعظ وليس من أهله ويشهر لأمره ل ال يغتر له

ٿ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ فهو واجب فقد قا  تعالى: إشهار إقامة الحدود: -5

 . (5)چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
لمن ق تعالى قا  تائفة وليس الجميع، فقد ا تلت رجا  الدين في عدد الطائفة  وجه الداللة:
من المسلمين، والبعض قا  رجلين فصاعدًا، وقيل ثالث نفر  منهم من قا :نفر من الم منين

النص وان ورد ، و (6)كذل  وقيل  مسة، وقيل عشرة،والبعض اآل ر أربعة نفر فصاعدا،فصاعدا
 الحدود من المقصود أَلنَّ  الحدود داللة؛ سائر في وارداً  يكون  فيه الوارد النص فيه حد الزنا، لمنَّ 

وهو زجر الـعامة فالحضور ينزجرون لأنفسهم لالمعاينة والغائبون ينزجون لإ بار  واحد كلها
 .(7)الحضور فيحصل الزجر للمل

 
 . 277/ 4: لآلمدي األحكام أصو  في حكاماأل – (1)
 . 173تم تخريجه سالقًا:ص  – (2)
 رحمه ق:ت )المل  عبد  بن  لت بن علي  الحسن  أبو لطا  ابن:لطا  البن  البخارل  صحيح شرح – (3)

 . 444  /8:م2003  - هـ1423السعودية،الرياض،،الرشد  مكتبة،2، ط إبراهيم بن ياسر تميم  أبو:تحقي ،(هـ449
 .663/ 2: السالم سبلينار:  – (4)
 2: ، اآليةالنورسورة  – (5)
 . 9-8/ 6: سالمة ت  كثير ابن تفسيرينار:   – (6)
 . 61-60/  7: الشرائع ترتيب  في  الصنائع بدائعينار:   – (7)
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  طه.د العراقي الفقهي المجمع في العليا الهيئة أفتى المجمع الفقهي العراقي، وقال عضوو    
،  (1)عبرها  ةاإلساء شرعاً  له كل من يستخدم شبكة اإلنترنت ومواقعها ال يجوز الزيدي أحمد

(2)حكم المكتوب كالمنطوق فيما لكرت، والدليل على لل بأن ككالم البذيء واللعن و 
 َعب دِ  َعن   ، 

و    َقا َ : َقا َ  قِ   الفاحش، وال لاللعان، وال لالطعان، الم من ))َلي َس  :َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ّللاَّ   َصلَّى قِ  َرس 
والتشهير االجتماعي لالسب وقا  د.ته يجب تجنب االعتداء اإللمتروني ،(3) البذيء(( وال

ېئ ىئىئ   چقا  تعالى: ،(4)المنتشرة لألست على شبكة اإلنترنتألن هذه من الجرائم والقذف،

 .(5)چی     ىئ 
جتماعية ، فتصير سببًا لأنه قد ي ساء استخدام المواقع اال لدار اإلفتاء األردنيبينت الفتول    

، والوقول في الذنوب ، فإن التشهير لالمسلم لتشهير لالغير والطعن في األعراض، وا في الفساد
 .(6)محرم شرعًا لما فيه من المفاسد المبيرة واآلثار الخطيرة مما ترفضة العقو  السليمة

 تطبيق االحكام الشرعية على التشهير من خالل العرض السابق يكون على نحو اآلتي :  
يحرم في األصل تشهير الناس لعضهم ببعض بذكر عيوبهم والتنقص منهم . وقد يد ل فيه    

 لى ما يتصت له المشهر له، فقد يكون جائز، وحرام المباح أو الواجب، كما يرجع لل  إالحكم 
 تية:في األحوا  اآل

 يكون التشهير جائزا ، بشرط:  -1
 

المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم السب والقذف والتشهير في  ينار:  – (1)
شبكة اإلنترنت،موقع المجمع الفقهي العراقي، والضوبط في استخدام مواقع التواصل واأللعاب 

 .49اإللمترونية:ص 
ينار: المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم السب والقذف والتشهير في   – (2)

 المصدر الساب . شبكة اإلنترنت ، موقع المجمع الفقهي العراقي.
 ، دار 4األلباني، ط الدين ناصر  محمد : عليه وعل  أحاديثه حق  البخاري: لإلمام المفرد  األدب  صحيح –( 3)

، وقا  312 لقه، رقم الحديث: يحسن َأن   ّللاََّ  َدَعا َمن   م، لاب: 1997 - هـ 1418 والتوزيع ، للنشر الصدي 
 . 1/130البخاري: حديث صحيح : اإلمام عنه 

 . 49-48:ص قع التواصل واأللعاب اإللمترونيةينار: الضوبط في استخدام موا – (4)
 .190من اآلية :  ،سورة البقرة  –( 5)
  م: 2015/ 5/ 24:، بتاريخ 3078ينار:دار اإلفتاء األردني:رقم –(6)

aliftaa.jo/QuestionPrint.aspx?QuestionId=3078 



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
181 

 يجاهر لالمعصية. ان كان -أ
 .(1)إلا كان الشتهير من لاب نصحة المسلمين ونحذيرهم -ب
 يكون التشهير حرام: -2
 .إلا كان المشهر له بري ًا مما يشال عنه ويقا  فيه -أ

ولمنه ال يجاهر له ، وال يقع له ضرر على  إلا كان المشهر له يتصت لما يقا  عنه ، -ب
 .غيره، فالتشهير له حرام أيضا، ألنَّه يعتبر من الغيبة التي نهى ق سبحانه وتعــــــــــــــــالـــــــــــــــى عنها

 .(2)ويحرم كذل  تشهير اإلنسان بنفسه ، إل المسلم مطالب لالستر على نفسه -ت
فقد يعد بذل  قذفًا حسب  التشهير عبر شبكة االنترنت يأ ذ حكم التشهير لاللفظ،وعلى لل  فإن    

 . (3)وتتجالب العقوبة الشرعية لهذه الجريمة عدة عقوبات هي القذف واللعان والتعزير نول التشهير،
 في جريمة منهما كل و  االنترنت عبر واالبتزاز التهديد لعد األحيان لعض في التشهير يد ل   
فالشريعة اإلسالمية كما لكرنا سالقًا يعد إنتهاك للعرض والتعدي عليه،الشخص،حيث  ح 

، كما يحرم (4)، والما (حافات على  الضروريات الخمسة:)الدين، والنفس، والعرض، والعقل
ېئ    ىئ    ېئۈئ  ېئچ  قولة تعالى:االعتداء على اآل رين في أنفسهم ، وأموالهم ، وأعراضهم، 

 .(6) وقد نهى ق تعالى عن االعتداء هنا للنهي  وقعت )ال( (5) چىئ  ىئ  ی  ی   
 املطلب الثالث: حكم القذق و السب عرب شيكة اإلنرتنت 

 .(7)القذف في اللغة: )الرمي(  
 

 . 207  -4/206: للقرافي الفروق ينار:  – (1)
  أبو  حجر بن علي بن أحمد  :البخاري  صحيح شرح الباري  فتح المصدر الساب  الصفحة نفسها،  ينار: – (2)

 وأشرف  وصححه لإ راجه قام ، الباقي عبد  ف اد  محمد : وأحاديثه وأبواله كتبه  رقم، الشافعي العسقالني الفضل
 ،  المعرفة لاز دار بن ق عبد  بن العزيز عبد : العالمة تعليقات  عليه،  الخطيب  الدين محب  :تبعه على

 . 100/ 1ه: 1379 بيروت،
: مقالة هيام المفلح،  تقنية   عبر االنترنت كجريمة معاصرةينار: عقوبة جريمة التشهير لاآل رين  – (3)

 /151147www.alriyadh.com  م :2006المعلومات ، الرياض ، 
 . 338 /1:الفقه أصو  علم تيسير – (4)
(5 )

 . 190اآلية :   ،سورة البقرة  –
 . 79  \1:إعراب القرآن الكريمينار:   –( 6)
 . 135/ 5:  العين – (7)
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  لالزنا، في معرض التعيير،  : الرمي(2)الشافعية : )الرمي لالزنا(، وزاد (1)الحنفية وفي الشرل قا  

 رميته.   إلا الشيء، قذفت: كتقو 
 لأنه : رمى مكلت حر  مسلم  بنفي نسب عن أب أو جد أو بزنا.  (3)المالكيةوعرف 
   ثمانين  جلد عليه الشهادة تممل  فلم له عليه شهد أو  لالزنا محصن :) رمى(4)الحنابلةوعرف 

 .  (المقذوف تلب إلا جلدة
وهو كل كالم قبيح ، كقو  إنسان آل ر : يا أحم  يا أكل الربا، يافاس ،   أما السب فهو الشتم :

 .(6)، وعلى هذا فالسب أعم من القذف ، وقد يطل  السب ويراد له القذف(5) وغيرلل 
وعلى لل  يكون عند التغاير يكون المراد لالقذف ما يوجب الحد، وبالسب ما يوجب التعزير، والسب     

 والدلة على التحريم القذف والسب من الكتاب والسنة واألجماع:،(7)محرم في دين ق عز وجل

 أوال : من الكتاب 
 حرم ق تعالى قذف المحصن والمحصنة، وهو من كبائر الذنوب، قا  ق عز وجل:  -1

  ڱڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 

 .(8)چڱ  ں   ں  ڻ    

 
 .43/ 4:( المحتار رد ) عابدين  ابن  وحاشية المختار الدر – (1)
 . 17/232: التنبيه شرح في  النبيه كفايةينار:  – (2)
 .540/ 3: المسال  ألقرب  السال  بلغة=    الصغير الشرح على الصاوي  حاشيةينار:  – (3)
  رحمه ق :ت ) المقدسي الدين  بهاء محمد  أبو  أحمد، بن  إبراهيم  بن الرحمن  عبد  :العمدة شرح  العدة – (4)

 . 599  ص :م 2003  هـ1424 ،القاهرة الحديث، دار ،(هـ624
  شطا  محمد  بن عثمان( لالبكري  المشهور) لكر أبو :المعين  فتح ألفاظ حل على الطالبين  إعانةينار:  – (5)

  م  1997 - هـ 1418 والتوريع، والنشر للطباعة الفمر دار ،1،ط(هـ1310 رحمه ق:ت ) الشافعي الدمياتي
 . 286/  9: ليل مختصر شرح الجليل منح، و 173/ 4:
  رحمه ق :ت ) المالمي الدسوقي عرفة بن أحمد  بن محمد : المبير الشرح على الدسوقي حاشيةينار:  – (6)

 . 309/ 4:دون  ، الفمر دار ،(هـ1230
 ابن  للمما  القدير فتح، و 156-139/ 2:  األحكام ومناهج األقضية  أصو  في الحكام  تبصرةينار:  – (7)

 . 350-316/ 5: الهمام
 .  4: ، اآليةالنورسورة  – (8)
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ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    چ قا  ق سبحانه وتعالى: -2

 .(1)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ھ   ھ  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ
 ثانيا : السنة 

َتِنب واَعِن  َعن ه ، ّللاَّ   َرِضيَ  ه َري َرةَ  َأِبي َعن   -1 ب عَ  قا  النبي )صلى ق عليه وسلم ( :)) اج    السَّ
و َ  َيا: َقال وا الم وِبَقاِت((، ؟ َوَما ّللاَِّ  َرس  ك  : َقا َ  ه نَّ ر  ِ، ))الشِّ ، ِلاهللَّ ر  ح    ِإالَّ  ّللاَّ   َحرَّمَ  الَِّتي النَّف سِ  َوَقت ل   َوالسِّ

، َبا، َوَأك ل    ِلالَح ِّ مَ  َوالتََّولِّي  الَيِتيِم، َما ِ  َوَأك ل   الرِّ ِت، َيو  َصَناتِ  َوَقذ ف   الزَّح  ِمَناتِ  الم ح   .(2) الَغاِفاَلِت(( الم   
ونَ َأنَّ  ه َري َرَة، َأِبي َعن   -2 ر  ؟(( َما رسو  ق )صلى ق عليه واله وسلم(:)) َأَتد  ِلس  ِلس  : َقال وا  ال م ف    ال م ف 

ِلَس  )) ِإنَّ : َفَقا َ  َمَتاَل، َواَل  َله   ِدر َهمَ  اَل  َمن   ِفيَنا مَ  َيأ ِتي أ مَِّتي ِمن   ال م ف    َوَزَكاة ، َوِصَيام ، ِلَصاَلة ، ال ِقَياَمةِ  َيو 
َطى َهَذا، َوَضَربَ  َهَذا، َدمَ  َوَسَف َ  َهَذا، َما َ  َوَأَكلَ  َهَذا، َوَقَذفَ  َهَذا، َشَتمَ  َقد   َوَيأ ِتي   َحَسَناِتِه،  ِمن   َهَذا َفي ع 
  ت ِرحَ  ث مَّ  َعَلي ِه، َفط ِرَحت   َ َطاَياه م   ِمن   أ ِ ذَ  َعَلي هِ  َما ي ق َضى  َأن   َقب لَ  َحَسَنات ه   َفِنَيت   َفِإن   َحَسَناِتِه،  ِمن   َوَهَذا
 .(3) النَّاِر(( ِفي
ِجَ ِة،  َعن   -3 َثِني: َفَقا َ  الم ر  ِلمِ  ))ِسَباب   :قا  النبي )صلى ق عليه وسلم( َأنَّ  ّللاَِّ  َعب د   َحدَّ ((  الم س  وق    ف س 

(4 ). 
 ثالثا : االجماع

 . كبرل  جريمة القذف  أن اإلسالمية على  األمة أجمعت فقد   
  من ألفاظهم تخلوا  قلما لاآل رين المشهرين أن اعتبار  على جدًا، وثيقة التشهير لجريمة  القذف  وِصلة     

  اصة كثيراً  ومشاهد مالحظ وهذا  ولواتهم،  وسمعتهم أعراضهم  في تمسهم لألفاظ  بهم المشهر قذف
 .(5)اإلنترنت شبكة في الحوار وساحات اإللمترونية والمواقع والمنتديات المجالس لعض في
 

 
 24  -  23سورة النور، اآلية :   – (1)
َوا َ  َيأ ك ل ونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ زب:َتَعاَلى ّللاَِّ  َقو  ِ  َلاب   كتاب: الوصايا، لاب: صحيح البخاري:  – (2)  ربظ ل ًما الَيَتاَمى َأم 

 4/10:  2766 ، رقم الحديث:10سورة النساء، من اآلية:
 3/1997: 2581: كتاب: البر والصلة واآلداب، لاب: تحريم الالم، رقم الحديث: صحيح مسلم  – (3)
 . 176تم تخريجه سالقًا:ص    – (4)
 . الساب  المصدر .األلمترونية الفرقان مجلةموقع  الحاي، عمر  أبو: التشهير جريمة من التحذير :ينار – (5)
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أما من سب ق عز وجل ، أو سب النبي)صلى ق عليه وسلم( أو سب الدين والملة فهو كافر  
 .(1) ارج من الملة

 والقذف على ثالثة أضرب: صريح ، وكناية ، وتعريض ، فاللفظ الذي يقصد له القذف إلا لم    
فإن فهم منه القذف بوضعه  فهو كناية وإال فهو تعريض، واتف   يحتمل غيره فهو الصريح ،

الفقهاء على أن القذف لصريح الزنا بوجب الحد لشروته ، وأما المناية فإن أنمر القذف صدق 
 .(2)بيمينه وعليه التعزير لإليذاء

عض إن جرائم القذف والسب من أكثر الجرائم التي تقع عن تري  شبكة اإلنترنت حيث نجد ل   
لى عدة أسباب لالقذف والسب لآل رين ولل  راجع إيستسهل الرمى  اإلنترنتالمتعاملين لشكبة 

 منها:
 .أن غالب من يرتمب لل  يختفي وراء أسماء وهمية فيأمن بذل  العقوبة في زعمه -1
فتجد القالف أو الساب من بلد  تحدهم حدود جغرافية ، أن المتعاملين لاإلنترنت ال   -2

 .(3) من بلد آ ر، األمر الذي يأمن معه من المالحقة القضائية ، والنااميةوالمقذف 
 قلة التقول وسوء الخل . -3
 . لل  الفعلعدم معرفة أثم  -4
القذف والسب عبر اإلنترنت  طير جدًا؛ ألن الذين يتصفحون اإلنترنت عدد كبير من الناس، و   

ومتاح للناس كافة ، حيث يتضرر له المقذوف أو الذي وقع عليه السب، فقد يكون فهو مشال 
هذا الضرر أكثر مما لو حصل لل  في عدد قليل من الناس ، ولذل  فإن بيان الحكم الشرعي 

عو إلى كف الناس عن الوقول لهذه المسألة وتوعية الناس بها وبخطورة هذا األمر مما يد
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  چ  ، فإن ق عز وجل يقو : (4)لمزل  الخطيرواالنزالق في هذا افيها،

 
 .282/ 2: األحكام ومناهج األقضية أصو  في الحكام تبصرةينار:   – (1)
  القاسم  أبو المريم، عبد  بن محمد  بن المريم عبد : المبير لالشرح المعروف الوجيز شرح العزيزينار:  – (2)

 دار، 1، طالموجود  عبد  أحمد  عاد  - عوض  محمد  علي:  يحق، ت(هـ623 رحمه ق:ت ) القزويني الرافعي
  منهج  شرح بتوضيح الوهاب  فتوحات ، و 335/ 9:م 1997 - هـ 1417 لبنان ، - بيروت  العلمية، المتب 

رحمه :ت ) لالجمل المعروف األزهري، العجيلي منصور بن عمر  بن  سليمان :الجمل لحاشية المعروف الطالب 
 . 739   -738/ 6:( المحتار رد ) عابدين  ابن وحاشية  المختار الدر ، و 427/ 4، دون:الفمر دار،(هـ1204 ق

 . 301-300ينار: أحكام تقنية المعلومات :ص  – (3)
 نفسها.  المصدر الساب  الصفحة ينار: – (4)
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ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

، فد  لل  على  طورة القذف ، وما أعده ق عز (1)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
وجل لمن ارتمب هذه الجريمة من عقوبات شديدة تهز قلب المسلم ، ويعلم معها شناعة هذا 

اإللمتروني للمقذوف أو المسبوب فيتم إرسا  الجهاز ، وقد يتم القذف أو السب عبر الفعل وقبحه
ة أشخاص فيعام بذل  الجرم ويشتد األلل لى عدسالة إلى الشخص وحده ، وقد ترسل إهذه الر 

ذل  الضرر ب يحصل اره بين هذا العدد من الناس، فعلى من وقع عليه القذف أو السب النتش
 . (2)نترنت في هذه اإليام عبر ساحة المواقع الحوار والنقاشعلى شبكة اإلمن الناس مثير ل

حسب االستبيان الذي  %8واإلناث  ، %36تشكل نسبة حدوث السب والشتم ضد الذكور و    
 (3) أجريته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5 -  4: ، اآليةالنورسورة  – (1)
 .  302-301ينار: أحكام تقنية المعلومات:ص  – (2)
 . 43االستبيان الساب   الذي اجرته الباحثة:ص  – (3)
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 املبحث الثامن 
 لنشر لالضوابط الشرعية    

 ، وفيه فرعان: لغة واصطالحا    الضابط ب ول: التعريف  املطلب األ 
 الفرع األول: التعريف بالضابط لغة

حفاًا بليغًا أو وهو مأ ول من ضبط الشيء يضبطه  ضبطًا: أي حفاه  في اللغةضابط ال    
والضبط لزوم  ،إلا قمت لأمرها قيامًا حازمًا محافاا عليها ،ومنه قيل: ضبطت البالد ،جازماً 

 .(1) والضبط اإلتقان واإلحكام ،الشيء وحبسه وحصره
 وقد استعمل الضابط في عدة معان منها:

قضية الشرعية العملية الملية المختصة بباب من أبواب الفقه ، اليستعمل الضالط في )أوال : 
 الرضال من يحرم) ، ومن األمثله على لل :(2)(جزئيات موضوعهاوالمشتملة لالقوة على أحكام 

 .(3)  (وحفيدك أ ي  ومرضعة وبنتها ولدك مرضعة أم: أربعة إال ، النسب من يحرم ما
قال :) في ضبط المثلي أوجه: أحدهما كل مقدر .(4) قد يأتي الضالط في  تعريف الشيءثانيا : 

 .(5)  ال يختلف أجزاء النوع الواحد( بكيل أو وزن ..والخامس:ما

 في المعاني من معنى تحقي  على عالمة يكون  الذي ثالثًا: يستخدم الضالط في المعيار
التخ يف؟  في الم ثرة المشقة ضالطما : الفقهاء على س ا أحد  جواب في لل  ومثا .الشيء

 أو إجمال أو  بنص فيحققه المعينة العبادة تل  مشاق أللعن  ان يفحص يجب على الفقيه
 مسقطًا، وإن جعلها منها أعلى أو  المشقة تل  مثل المشاق من لل  لعد عليه ورد ما ثم استدال ،

 
ي غريب الشرح المبير: مادة و المصباح المنير ف  ، 7/340ينار: لسان العرب:مادة )ضبط(: - (1)

 . 439/ 19وتاج العروس: مادة )ضبط(: ،1/675و القاموس المحيط: مادة )الضاء (:  ،2/357:)ضبط(
  ، األردن– النفائس دار ،شبير عثمان محمد .د  القواعد الملية والضوالط الفقهية في الشريعة االسالمية: - (2)

 . 21دون: ص 
 .476\1: للسيوتي والناائر األشباه - (3)
 دار ،1ط ،(هـ771 رحمه ق:ت ) السبكي الدين تقي بن  الوهاب  عبد  الدين تاج: والناائر  ينار:األشباه - (4)

 . 312\1م:1991  -هـ1411،العلمية المتب 
 .361\1: للسيوتي والناائر األشباه - (5)
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 فأي لالحديث، للحل  مبيح الحج في لالقمل التألي: لل  ومثا  مسقطًا، يجعله لم منها أدنى كان
  هــــــــــــ ب  فيعتبر ، لالنص للفطر مبيح السفر، وإال ف الحل  ألاح منه أعلى أو  مثله ألي مرض

 .(1)المشاق من غيره
ضالط مسائل الخلع: فإن ) ومثا  لل  : ويطل  الضالط على أقسام الشيء أو تقاسيمه.رابعا :

ومنها ما  ،ومنها ما يقع رجعًيا ، ومنها: ما يقع لمهر المثل ،منها ما يقع الطالق فيه لالمسمى
 .(2)  (اليقع أصالً 

 .(3)األمور الشروط واألسباب المتعلقة لأمر من على وقد تطل  الضوالط الفقهيةخامسا :

 ا  : التعريف بالضابط اصطالحفرع الثاني ال
المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه  ةالفقهي  (4)جزئياتالحكم كلي ينطب  على جميع الضالط    

منهما يجمع  كالً  حيث أن،  يصطالحالمباشرة، وقد يشترك مع القاعدة الفقهية في معناه ا
   .(6)من العلماء بينه وبين القاعدة ، و لم يفرق لعض  (5)جزئيات متعددة يربط بينها رالط فقهي

ق العلماء بين ا  ساسي هو: لقاعدة والضابط ، وكان الفارق األفرَّ

ً  أوالً:  .(7)من الضابط أن القاعدة أوسع نطاقا

 
 . 21ينار:القواعد الملية والضوالط الفقهية في الشريعة االسالمية: ص  - (1)
 . 382/ 1: للسبكي والناائر األشباه - (2)
 . 21ص : االسالمية الشريعة في الفقهية والضوالط الملية القواعد :ينار - (3)
و موسوعة   ،510/ 2المصباح المنير في غريب الشرح المبير:، 11\ 1والناائر للسبكي:  األشباهينار:  - (4)

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم:محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي  
و   ،تحقي : د. علي دحروج ،تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفي  العجم ،هـ( 1158لعد رحمه ق التهانوي )ت: 

مكتبة لبنان  ، 1ط ، األجنبية:د. جورج زيناني الترجمة، نقل النص الفارسي إلى العربية: د.عبد ق الخالدي
ومعجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر  ، 2/1110م: 1996، بيروت –ناشرون 

و القواعد الملية والضوالط  ،2/1345م:  2008 -هـ  1429 ،عالم المتب ، 1ط ،هـ( 1424 رحمه ق )ت:
 . 20ص الفقهية في الشريعة اإلسالمية : 

 عمادة ،1ط ،اللطيف العبد  صالح بن الرحمن عبد : للتيسير المتضمنة الفقهية والضوالط القواعد : ينار - (5)
 . 40\ 1:م2003-هـ1423 ،السعودية العربية المملمة -المنورة  المدينة -اإلسالمية لالجامعة العلمي البحث 

  حاج أمير لابن المعروف محمد  بن محمد  بن محمد  الدين شمس ق، عبد  أبو: والتحبير التقرير: ينار - (6)
 . 29\1: م1983  - هـ1403 العلمية، المتب  دار ،2ط ، (هـ879 رحمه ق:ت ) الحنفي  الموقت  ابن له ويقا 

، أبو :الفقهية القواعد  مناومة على البهية الفوائد  ينار: مجموعة - (7)  آ    حسن   بنِ  م حمَّد   بن   صالح   م حمَّد 
، ، ع َميِّر  طاني   األسمري    والتوزيع،  للنشر الصميعي دار ،1، طالجعيد  مسعود  بن  متعب : لإ راجها اعتنى القح 
 .20\ 1: م  2000 -  هـ 1420 السعودية، العربية المملمة
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 الضابط الفقهي يختص بباب واحد من أبواب الفقه، أما القاعدة ال تقتصر على باب واحد،  ثانياً:

 .(1)أبواباً شتى بل تضم

 .(2) معيَّن بمذهب قد تختص   الضابط وأما أكثرها، أو  المذاهب بين عليها متفق   القاعدة ثالثاً:

 كتب من كبير عدد في الضابط هذا ذكر ورد : (الحدود تسقط بالشبهات)مثال الضابط    

أو كتاب  في لاب الحدوديورده الفقهاء كثيرًا حيث  ، الصيغة أو بغيرها بهذه إما ، الفقهية القواعد
 ، وغير ذلك من ضوابط الفقهية.(3)الحدود

تنطب  على أبواب شتى من العبادات ، مثاًل  فهذه القاعدة بمقاصدها: األمور:مثال القاعدة
 .(4)يمان، وغيرها من أبواب الفقهوالجنايات، والعقود، والجهاد، واإل

 

 

 

 

 

 

 

 
  بن  حمد  بن صالح بن الرحمن عبد  بن ق عبد  الرحمن عبد  أبو الَمَرام: ب لو غ ِمن األحَكامِ  ينار: توِضيح   - (1)

  1423 المكّرمة، مّكة األسدي، مكَتبة  ،5ط ، (هـ1423 رحمه ق :ت ) التميمي  البسام إبراهيم بن  حمد  بن  محمد 
 . 52\ 1م:  2003 - هـ

 المصدر الساب  الصفحة نفسها. ينار:  - (2)
 . 669/ 2للتيسير: المتضمنة الفقهية والضوالط ينار: القواعد  - (3)
 . 22\1: األربعة المذاهب  في وتطبيقاتها  الفقهية القواعد : ينار - (4)
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 املطلب الثاني: الضوابط  ف النشر 
ما يقوم الشخص العمل له عبر شبكة اإلنترنت، سواء كان  في  يقصد لضوالط النشر:      

علماء العصر ع الغير ...وغير لل  ، فقد وضع  و تتب شر أو النار أو النقل أو البحث، أالن 
عند استخدام هذه الوسيلة من قبل الشخص، حتى ال يقع في حرمة  بهاضوالط ، ال بد اإللتزام 

قبل البدئ لالضوالط االنترنت أمور ال بد من توفرها  استخدام شبكة جواز في يشترط هذه الفتن،
  :النحو اآلتي الشرعية لخصوص النشر ، وهم على

الشخص  القيام استخدام شبكة اإلنترنت عّطل فإلا :الواجبات حساب أن ال يكون على -1
 يكون هذا االستخدام غير جائر. لالواجب

 يقع فال الشرعّية، الضوالط لجميع ميلتز  وعليه أن :حرام أي   فيه يقع هذا اإلستخدام  ال أن  -2
 . (1)مفسدة أيّ  أو اآل رين، أسرار كشت أو  النميمة أو  الغيبة في
أد ل نفسه في من ففيه فتنة كبيرة تدعو إلى جهنم ،  فاإلنترنت الحرام: عن البصر غض -3

ٱ  ٻ  ٹ ٹ چ ، (2)فمأنما د ل أبواب الجحيم ) والعيال لاهلل تعالى( الخوض في هذه الفتنة

 لإيمانه المسلم ليعتز ،(3)چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  لقوله: ق وصفهم الذين من وليكن

 .فعل أو قو  من فيه فائدة ال ما كل واللغو  ،(4)چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک
 : ألنَّه سيحاسب على تل  األوقات (5)اإلجتماعي التواصل مواقع استخدام في اإلفراط عدم   -4

 
 :االجتماعي  التواصل ووسائل  االنترنت  شبكة الستخدام الشرعية الضوالطينار: – (1)

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref.../lesson23.htm  ،
 . 27ص :  اإلجتماعي التواصل وفقه

 م:1/2013/ 7، اآللوكة ، المطري  جميل بن  علي بن محمد  :اإلنترنت  د و  آداب ينار:  – (2)
www.alukah.net  › 

 . 27سورة النساء، من اآلية: – (3)
 . 55سورة القصص ، االية : – (4)
ينار: التواصل االجتماعي ضوالطه وآداله: مقالة د.لسام  ضر الشطي، مجلة الفرقان ،  – (5)

 https://www.al-forqan.net>articlesم:2015\8\ 18
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دون إسراف وتفريط فيجب استخدامها على قدر الحاجة ، (1)التي يضيعها أمام تل  الشاشات
ينفعه  للمحافاة على ساعات عمره ، فإضاعة الوقت أشد من إضاعة الما  ، فليحرص على ما

، فالعاقل من يمأل كل ثانية من وقته لفائدة (2) اإلسالمية المواقع من االستفادة و  في دنياه وآ رته
 .  (4)ال يفيده وينفعه بحث ماالنشر والنقل و ال يضيع وقته في ، فإن (3)و ير

 فهي: أما الضوابط الشرعية في النشر
، وعدم اإلفراط في نشر حرام أي  يتضمن  ال أنو  ،الواجبات  حساب علىالنشر  يكون  ال أن -1

 المعلومات في مواقع التواصل اإلجتماعي كذلك.
 في النشر عبر من  ال  إجراء  المرعّية لالقوانينالشخص  يلتزم :أن اإللتزام بجميع القوانين -2

 .(5) شبكة اإلنترنت
،والتثبت من األخبار التي تنقل عبر هذه الشبكات (7)واألمانة الموثوقية، و (6)الصدق -3

قا   ،(9)والخيانة المذب عنَ  التام والبعد والنزاهة، المصداقية تحقي  حيث :(8)االجتماعية
 

 جامع  ،المنجد  صالح محمد  لشيخ : ا االجتماعي التواصل مواقع استخدام آداب  محاضرة تلخيص ينار:  – (1)
 www.saaid.net/twitter/272.htm :هـ  1434 شوا  14،  الاهران –  لالدانة لاز ابن

 .المطري  علي بن محمد : اإلنترنت  د و  آداب  ينار: – (2)
، مكتبة المطبوعات 10ه( ، ط1417ينار: قيمة الزمن عند العلماء: عبد الفتاح أبو غده)ت:رحمه ق  – (3)

 . 118-115اإلسالمية :ص 
مواقع التواصل االجتماعي االلمترونية، الضوالط واآلثار: سمير محمد عواودة ، م تمر )وسائل ينار:  – (4)

ور الخامس ، لحث جامعة النجاح الوتنية نابلس،  التواصل الحديثة وأثرها على المجتمع( ضمن المحم
 14م:ص 2014

 :االجتماعي  التواصل ووسائل  االنترنت  شبكة الستخدام الشرعية الضوالطينار: – (5)
https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref.../lesson23.htm.  ،

 . 27ص :  اإلجتماعي التواصل وفقه
 13مواقع التواصل االجتماعي االلمترونية، الضوالط واآلثار: ص ينار:  – (6)
  الثانوي  التعليم تالب  لدل تحققها ومدل اسالمي مناور من االلمتروني التواصل ضوالطينار:  – (7)

 .25-24:ص دون  المنورة، المدينة  المغذوي، عايض  بن عاد   : السعودية العربية لالمملمة
  النجاح  جامعة لحث  حسين، أحمد  محمد :  الحديثة التواصل وسائل الستخدام الشرعية الضوالطينار: – (8)

   10:ص م2014 فلسطين، نابلس، –  الوتنية
 .الساب  المصدر .المطري  علي بن محمد : اإلنترنت  د و  آداب ينار:  – (9)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ :تعالى

، ب نِ  قِ  َعب دِ  َعن  ، (1)چڦڦ    ع ود  و    َقا َ : َقا َ  َمس   َعَلي م م  : ))َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ق   َصلَّى قِ  َرس 
ِق، د  قَ  َفِإنَّ  ِلالصِّ د  ِدي الصِّ ، ِإَلى َيه  ِدي ال ِبرَّ  َوِإنَّ  ال ِبرِّ د ق   الرَّج ل   َيَزا    َوَما ال َجنَِّة، ِإَلى َيه   َيص 

قَ  َوَيَتَحرَّل  د  َتبَ  َحتَّى الصِّ يًقا، قِ  ِعن دَ  ي م  ِدي ال َمِذبَ  َفِإنَّ  َوال َمِذَب، َوِإيَّاك م   ِصدِّ وِر، ِإَلى َيه   َوِإنَّ  ال ف ج 
ِدي ال ف ج ورَ  َتَب  َحتَّى ال َمِذبَ  َوَيَتَحرَّل  َيم ِذب   ل  الرَّج   َيَزا    َوَما النَّاِر، ِإَلى َيه    .(2) ((َكذَّاًلا قِ  ِعن دَ  ي م 

 .(3)الفكرية الملكية حماية حقوق  -4
  .(4)احترام اآلراء المخالفة -5
: ال بد من االبتعاد عن األلفاظ التي ال يقرها عند نشر المعلومة االبتعاد عن األلفاظ البذيئة -6

، فمن صفات المسلم الح  أن ال يضر لغيره وال يسيء لهم عند التخاتب معهم بهذه (5)الشرل
 .(6)الوسائل مهما كانت جنسية الطرف األ ر

 وفقا   ،(7)فقد حفظ اإلسالم حقوق األفراد والمجتمع: أو نشرها  عدم تتبع عورات المسلمين -7
 صلى ق ) رسو  سمعت قا : ،  (8) (عنه ق رضي) معاوية وعنللنصوص واألدلة الشرعية، 

م، الناسِ  َعوراتِ  اتَّبعتَ  إن ))إنَّ َ  وسلم( يقو  : عليه ق َته  َت  أو َأف َسد  ِسَده م(( أن ِكد   .(9) ت ف 
 ص ــــــــــــر أ الق الشخ ـــــــــــــــ المواقع قد تدم فهذه:لنشر أيِة معلومة فيها باحيةتجنب المواقع اإل -8

 
 .6اآلية :  ،سورة الحجرات  – (1)
 .151تم تخريجه سالقًا: – (2)
  الثانوي  التعليم تالب  لدل تحققها ومدل اسالمي مناور من لمترونياإل التواصل ضوالطينار:  – (3)

 . 25-24:ص السعودية العربية لالمملمة
-63 ص  م:2009، المويت، العربية القومية الدار ،2، طالرحمن عبد  احمد  :والعولمة اإلسالمينار:  – (4)

68 . 
 .479 \4:سألون ينار:  – (5)
:كايد العلياني ، صحيفة عليان االلمترونية ،  األنترنت  استخدام ا القيات  و أداب ينار:  – (6)

 www.elyani1.com/articles-action-show-id-393.htm ه:1434\2\ 24
 . 55ينار: األحكام الفقهية للتعامالت االلمترونية:ص   – (7)
 . 63ع ّرف سالقًا:ص   – (8)
 . 145تم تخريجه سالقًا:ص  – (9)
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 المعادية اإلسالمية غير الثقافة نشر يجوز وال ،(1)المحرماتوتنمي الرليلة وتدفع الرتماب 
 .(2)عنها واالجتناب التحّرز ويجب فاسدة، ثقافّية أجواء بالتي تسب للمسلمين،

 نشر يجوز فال ليه عبر هذه الشبكة:بما ينشر أو يتصرف به أو ينظر إ مالبد اإللتزا  -9
ر اآل رين والتصرف بها يجوز عرض صو  الو  ،(3)االسالمية الشرعية للقواعد المخالفة الصور

لى صورة المرأة المسلمة السافرة ، وأيضًا ال يجوز نشر ابها ، أو النار إح صا من غير إلن
 .(5)التي تـــــــــــ دي للريبة والوقول في الحرام، كما ال يجوز التعلي  عليهاالصور المثيرة للشهوة أو 

التي الجدول من نشرها: البد من اجتناب المعلومات التي ال جدول من  اجتناب المعلومة -10
واجتناب العلومات التي ، نشرها، وال تائل من إلاعتها ، فعليه نشر المعلومات النافعة المفيدة

،)كما تجنب اإلساءة لألشخاص والهي ات وأصحاب الديانات (5)إلى الفتن والشر وتدع
قا : قا   ه َري َرَة، َأِبي َعن  ، (7)چڱ  ڱ     ں  ںچ وقا  تعالى:، (6)األ رل(

: قا  قا  ه َري َرةَ  َأِبي َعن  وأيضا ، (8) رسو  ق صلى ق عليه وسلم : ))احرص على ما ينفع ((
نِ  ِمن   :((الرسو  ق صلى ق عليه وسلم اَلمِ  ح س  ك ه   ال َمر ءِ  ِإس  ِنيهِ  الَ  َما َتر   .(9)  ((.َيع 

 
ينار: اآلثار السلبية من جهة نار تلبة الجامعة األسالمية :أحمد أحمد لكر قنيطة ، رسالة   – (1)

 . 22-21ه:ص 1432-م2011ماجستير،الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 
 .269\ 8:يسألون   ينار: – (2)
، دار المعتز للنشر والتوزيع ، 1ينار:الضوالط الشرعية لإلعالم: د.اسماعيل حمدي محمد، ط – (3)

 . 44م:ص 2017
 المصدر الساب . .االجتماعي  التواصل ووسائل  االنترنت  شبكة الستخدام الشرعية الضوالط ينار: – (4)
،  الصبار محمد  بن النميري  : مقالةاإلعالمية المنابر  عبر  المعلومة نشر في الشرعية  الضوالط ينار:  – (5)

 ‹   www.alukah.net م:5/2011/ 11اآللوكة،
 . 12ص :واآلثار الضوالط االلمترونية، االجتماعي التواصل مواقع – (6)
 . 77سورة الحج ، من اآلية :  – (7)
:كتاب:  القدر ، لاب: في األمر لالقوة وترك العجز واالستعانة لاهلل وتفويض المقادير هلل ، مسلم صحيح – (8)

 . 2052/  4: 2664رقم الحديث: 
/ 4، وقا  عنه الترمذي: حديث غريب: 2317 : أبواب الزهد ، رقم الحديث :لشار ت  الترمذي سنن – (9)

136 . 
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)ال يجوز للمسلم نشر األحاديث الموضوعة  تجنب االحاديث الموضوعة عند النشر: -11
 . (1)المكذوب بها على النبي صلى ق عليه وسلم، بهدف هداية الناس(

 بين الشقاق توجب التي األمور ينشر فال: (2) األمن واالستقرار في المجتمع( )صيانة -12
 أفراد  في القيم هذه وتنمية الدينية، القيم األ الق ونشر لالفضيلة ، ويجب إن يتحلي( 3)المسلمين
 والقيم  األ طار مواجهة على وقادًرا وقوًيا، متماسًكا مجتمًعا اإلسالمي المجتمع ليبقى المجتمع؛

 .(4)الوافدة
 واألخالقية االجتماعية واالعتدال، والقيم الوسطية ومنهج الشرعية بالتعاليم اإللتزام -13

 وأصالتهم، انتمائهم على يحرصون  يجعل المسلمون  قدف :عند نشر األفكار واآلراء والثقافية
 عن لعيدة أساليب استخدام  ال  من المشكالت وحل ، اإلنسان وحقوق  والقيم العلم واحترام

 .(5)والعرقية الدينية الفتن وإثارة التحريض عن والعنت، والبعد واإللزام القهر
 .بالناس التشهير عدم -14

 
المغني في فقه وسائل التواصل اإلجتماعي : رضوان بن أحمد العواضي ،محافاة إب ،  اليمن،  – (1)

 . 22ص  ه: 1438
 . 44الضوالط الشرعية لإلعالم:ص  – (2)
 .الساب  المصدر .االجتماعي  التواصل ووسائل  االنترنت  شبكة الستخدام الشرعية الضوالط ينار: – (3)
 م: 2017\ 12\ 23:موقع تيار االصالح،حدين لو سالح االجتماعي التواصل شبكات  ينار: – (4)

 www.noslih.com/article /حدين+لو +سالح +االجتماعي+التواصل +شبكات 
 المصدر الساب   نفسه.  ينار: – (5)



 

 الفصل اخلاةس 

ل رعر ارب شبكع اإلنرتنت ر القانون األةريكي والعراوي وا،ه    القانون،ع    األحكام  

 : أربعع ةباحث 

األحكام القانون،رع ألنرواع ةتعردد  ةرن التجراوربات اررب شربكع اإلنرتنرت ر : املبحث األول

 .ةستوى بعض الواليات االةريك،عالفدرايل األةريكي وا ش  القانون

األحكررام القانون،ررع ر نعررر املواوررق األباح،ررع وةررا يرردخل ا،هررا ارررب شرربكع : املبحرث الثراني

 .وا ش ةستوى بعض الواليات، ةريكياأل اإلنرتنت ر القانون الفدرايل

األحكرررام القانون،ررررع ر التعرررهري والسررر  والقررراف ر القررررانون : املبحرررث الثالرررث

 وا ش ةستوى بعض الواليات املتحد  األةريك،ع.، الفدرايل اإلةريكي

ر  األحكام القانون،رع ألنرواع ةتعردد  ةرن التجراوربات اررب شربكع اإلنرتنرت: املبحث الرابق

 .القانون العراوي
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 األول   املبحث  
  ف   اإلنرتنت   شبكة   عرب   وزات   التجا   من   متعددة   ألنواع   القانونية   األحكام   

 مريكية األ   الواليات   بعض   مستوى   وعلى   األمريكي   الفدرال   القانون 

ذات    خاصة   جديدة   قانونية    ونظريات   مفاهيم   على   نظرة :    األول   املطلب 
 باإلنرتنت   صلة 

مجموعة القواعد القانونية لات العالقة بنام تمنولوجيا )وهو مر بنا تعريف قانون اإلنترنت:     
( الذي شال في الواليات Cyber Lawويطل  عليه لاإلنجليزي مصطلح) واإلنترنت المعلومات

الذي يعني بهذا المجا  ويهتم بتحديد  (1)المتحدة األمريكية من  ال  معهد الفضاء السابيري 
وقد بدأ عقد اإلتفاقات الدولية لخصوص  ،كي ية التعامل مع مشكالت الفضاء اإللمتروني 

ل القانون الذي يتناو  تنايم اإلنترنت وهو أيضًا فرل من فرو  ،(2)(1998الفضاء السابيري عام 
هذا القانون  ة تواصلية بين الشبكات دون النار للحدود الدولية، حيث يعتنيوسيلة أو أدا 

  .(3) لاإلنترنت و دمات االتصا 
والقانون ، لقانون كالقانون المدنيااإلنترنت العديد من فرول ل  المختص قانون ال تناو  هذا     

 .(4)وغيرها من التشريعات ، والتشريعات الخاصة لالبنوك الدوليةوالقانون الجنائي، التجاري 

وناريات قانونية جديدة لات الصلة لاإلنترنت منها على سبيل وفقًا لذل  نشأت مفاهيم      
 المثا :

تضم العالمات التجارية وأسماء النطاقات والملمية  حيثالملمية الفمرية تخص تشريعات  -1
 الفنية واألدبية للمصنفات الرقمية وحماية براءات اإل ترال على المنتجات الرقمية وغيرها.

 
 . 19ع ّرف سالقًا:ص   – (1)
 . 92ص  :علي يمانإل  الجديد  عالماإل ، و 93ص :    الديربي العال عبد ل اإللكترونية الجرائم - (2)
  مكافحة  ناام وف  وعقوباتها اإلنترنت  جرائم، و 93: ص ينظر: الجرائم اإللكترونية لعبد العال الديربي  – (3)
، دار المتاب الجامعي، 1ه  دراسة مقارنه :د. عبد العزيز بن غرم ق الغامدي ، ط1428، المعلوماتية جرائمال

 .13م: ص 2017الرياض ، 
 92ص : إليمان علي الجديد  عالمينار: اإل – (4)
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ن ـــــــ الممبيوتر ومن ثم تطورها لتشمل جرائم اإلنترنت وجرائم االتصا  ضمتشريعات جرائم  -2
 .(1)  مفهوم أشمل )آمن المعلومات(

وتخزبن وتباد  البيانات  قواعد حماية تجميع ومعالجة أو  تشريعات الخصوصية -3
 .(2)الشخصية

 اإللمتروني والتسوي  اإللمتروني(. والتعاقد،) التواقيع اإللمترونيةتشريعات التجارة اإللمترونية -4
 تشريعات اإلستثمار والتجارة والضرائب واألنامة الحكومية لات الصلة لالمشورعات التقنية.  -5
التشريعات المالية والمصرفية فيما يتصل لالما  اإللمتروني وتقنيات الخدمات المصرفية في  -6

 بي ة اإلنترنت .
تشريعات تخص المحتول الضار لحماية الشبكة من الد و  غير المشرول والفيروسات  -7

 .(3)واإلقتحام
حيث يمكن القو  في هذا اإلتار أن الفقه والتشريع والقضاء في محاولة مستمرة لتنايم تل       

 .(4)المسائل لمواكبة التطور غير المسبوق في مجا  اإلتصاالت واإلنترنت
تشتمل المصنفات المكتوبة )المتب( وقد عرفتها المحكمة العليا األمريكية لأنها)كل إنتاج و      

لهني للم لت يحميه القانون ، وال يقتصر على الشكل فقط ،وإنما يشمل أية تريقة نشر يختارها 
 . (5) الم لت لعرض إنتاجه األدبي(

 
 

 

 

 
 

 .93-92ص :  علي  إليمان  الجديد  اإلعالم ينار: – (1)
 . 93-92ص :  المصدر الساب   نفسه ينار: – (2)
 . 92-91ينار: المصدر الساب   نفسه:ص  – (3)
 . انفسه الصفحةالساب  المصدر ينظر:  – (4)
(5) – .82,p,1980clereland,paris,bey ,the law of lierary property  -philip Witten   
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  شبكة   عرب   التجاوزات   من   متعددة   ألنواع   القانونية   األحكام املطلب الثاني:  
 ، وفيه  ثالثة فروع: األمريكي   الفدرال   القانون   ف   اإلنرتنت 

  الفرع األول: السرقة المالية والهكر واألختراق
 ه يتأثر لحكم الضرورة، الواليات المتحدة األمريكية معقد ألنَّ  التنايم القضائي في إن      

حيث يوجد هناك محاكم  اصة لكل والية، كما توجد محاكم  اصة لالدولة  ،لالتنايم الفدرالي
 .(1)الفدرالية

القانونية الخاصة لجرائم المعلومات التي تحصل عن تري   التشريعاتصدور  وقبل     
 التقليدية العقوبات قانون  بنصوص يستعينوا القضاة األمريكيين ان على الحاسوب اآللي كان

ند الهاتت، حيث جرمت هذه األفعا  ع خطوطل واالتالف لسرقةا أفعا  لعض على وتطبيقها
 . (2)و الد و  الغير المشرل لهم أيضاً حصولها عن تري  الحاسب اآللي أ

ء على جهود المونغرس بهذا بنا 1984لي الفيدرالي عام صدر قانون جرائم الحاسب اآل)     
 Act االحتيا  واساءة استخدام الحاسب االلي، واتل  على هذا القانون )قانون الخصوص

Abuse and frond computer   The  (1986ولى عام وتم تعـديل هذا القانون مرتين األ 
صنفة لى المعلومـات الحكومية المإوبموجب هذا القانون يعتبر الوصو  ، 1994والثانية عام 

و بيانات االئتمان فـي الم سـسات أ لى القيود الماليةإ، والوصو  بدون ر صة من عداد الجنايات
منه جرمت ( 130لى الحاسبات االلية الحكومية من عداد الجنح ، فالمادة )إو الوصو  أالمالية 

ولى من هذه لي مثل المودم فالفقرة األو النـشاتات المرتبطة لاالتصا  مع الحاسب اآلأاالحتيا  
و استغل ألى ناام الحاسب إريح المادة تقضي لمعاقبة كل من توصل عن علـم وبدون تص

ليها التصريح الممنوح له إليه على نحو غير مصرح له لتحقي  اغراض ال يمتد إفرصة للوصو  
و كشت المعلومات المخزنة دا له عن أو تدمير أو تعديل ألا تمكن بهذا االسلوب من استخدام إ

ما الفقرة الثانية من لات ألي من القيام بوظائفه المتعددة ، و اعاق ناام الحاسب اآلأعلم بذل  
و على ضعت القيمة التي أالمادة فقـد فرضـت عقوبـة الغرامة التي ال تتجاوز  مسة االف دوالر 

 
 . 29ص وانجلترا:  األمريكية المتحدة السياسي للواليات  ينار: الناام – (1)

)2( – ينار: جرائم أ تراق المعلومات أنامة المعلومات )دراسة مقارنه(:سامية عبد الرزاق  لت، لحث جامعة  

.  11كلية القانون،  دون :ص  –البصرة     
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و لكلتا أو الحبس مدة ال تزيد على سنة أو الخـسارة التـي سـببها لجريمته أها الجاني حصل علي 
 .(1) (هاتين العقوبتين

على د و  المصرح له و  اإلحتيا  الذي يتم بناءً  جريمة أ ذ المشرل األمريكي في     
من القانون  A – 1029لالخصوص في حاالت استعما  البطاقة الممغنطة ولل  في المادة 

التي جرمت لاستعما  لطاقات مسروقة أو منتهية الصالحية أو المزورة  1989الفيدرالي لسنة 
حيازة األجهزة المساعدة عل تزوير  1994مع العلم بذل  ، حيث أضيف إليها في تعديل سنة 

 .(2) البطاقات االئتمانية
من قانون الواليات المتحدة على كون انتاج أو نقل  (18( في الفصل )1028نص القسم)     

وثائ  تعريف و ادارة جهاز يتضمن ناام كمبيوتر لقصد استخدامه بتزوير الوثائ  أو انتاج أ
، (3)( من لات الفصل اال ال  لح  الم لت جريمة فدرالية1319القسم ) مزورة جريمة ، ويعد

 أي تجرمها تشريعات الواليات المتحدة كافة.
 اآللي لعام الحاسب لجرائم الفدرالي القانون  من( 3( ) أ) 1030 المادة نص في وجاء     

 غير لالد و  يقوم من كل المادة هذه تعاقب حيث األمريكية، المتحدة الواليات في1984
 كان متى الحاسب، هذا دا ل توجد معلومات لإنشاء ويقوم اآللي، الحساب إلى ناام له المصرح
 السلوك هذا على حيث يترتب لمصلحتها، أو  األمريكية المتحدة الواليات بواسطة حكومة يستعمل
 ترأت  التي المتالحقة التعديالت عند له لم ي  ذ النص هذا أن إال :االستعما  بهذا اإلضرار

 .(4)القانون  هذا على
 

 . 13م: ص 2011غايب، االنبار، المعهد التقني،  نصار محروسلحث   المعلوماتية: الجريمة  – (1)
)2( – ينار: اإلتار القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن:  معتوق عبد  

. 91م : ص 2012-2011اللطيف ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجسير وعلوم الجنائية ،   
الدو  العربية وتجربة سلطنة  ينار: قراءة في االتجاهات التشريعية الجرائم االلمترونية مع بيان موقت  – (3)

 6عمان: ص 
منشورات الحلبي الحقوقية ،   ،1ط   فريد، محمد  عاد  نائلة . د  :االقتصادية اآللي الحاسب  جرائم ينار:   – (4)

: إشراف ، سعيدة لعرة: (مقارنة دراسة ) الجزائري  التشريع في  اإللمترونية الجريمة   نقال عن .276ص م: 2004
-2015 ، السياسية والعلوم الحقوق  كلية ، لسكرة- يضر محمد  جامعة– ماجستير  رسالة الصالح، بنشوري 
 . 152-151ص :  م2016
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غير لوماتي، حيث تعاقب على الد و  على عبارة التجريم المع A4-1030ونصت المادة      
هو الغرض  مصرح له عمدًا إلى حاسب مشمو  لالحماية إلا كان الحصو  على منفعة ماديةال

( آالف دوالر أمريكي من 5الذي يقدر لأكثر من )من هذا الد و  ، وَعدَّ وقت الحاسوب اآللي 
الخامسة من هذه المادة على أن األشخاص المسموح لهم نصت الفقرة و قبيل المنفعة المادية ، 

لالد و  إلى الناام تتقرر مس وليتهم من أعما  اإلتالف إلا كانت عمدا في حين يكون على 
 .(1)األشخاص غير المصرح لهم لالد و  مس ولية عن أعما  اإلتالف في جميع الحاالت

 أعما  في المتورتين األجانب د و  يمنع تشريعاً  أميركيين مشرعين مجموعة اقترحت     
 ممتلماتهم، حيث يدعو  بتجميد المتحدة، ويسمح الواليات ضد اإللمترونية الجرائم أو  القرصنة
 إلى  األميركية السلطات اإللمتروني االقتصادي التجسس محاسبة قانون  المسمى الجديد التشريع
 الواليات لح  أجانب ارتمبها التي اإللمتروني االقتصادي التجسس قضايا من مزيد في التحقي 

 إلمترونية جرائم في المتورتين األجانب حصو  منع إلى الجديد التشريع المتحدة، حيث يسعى
فيها،  مقيمين كانوا إلا تأشيراتهم إلغاءسيتم حيث  المتحدة، الواليات إلى د و  تأشيرات على

  .(2)الطلب عند ممتلماتهم تجميد إلى لاإلضافة
 الرئيس التشريع المتحدة الواليات قانون  من(  18) القسم يمثل الفدرالي المستول  فعلى     
 : الجريمة قبيل من التالية األفعا  كون  تتضمن  ، حيث(  1030 المادة)  الممبيوتر لجرائم

 وكشت الحكومية الممبيوتر انامة أحد إلى(  الد و )  له المصرح غير التوصل – 1
 .  تلقيها بها مصرح غير جهة من المعلومات وكشت ، السرية المعلومات

 .  عليها االتالل مسموح  غير  معلومات إلى والتوصل كمبيوتر ي أ لىإ له المصرح الد و  غير – 2
 . (3) احتيا  ارتماب ثم ومن كمبيوتر أي إلى له المصرح غير الد و  – 3

 

 )1( –  Senate report n  104-357 congress,2and jession ,detailed discussion of the 
NII protection act ,1996. 

24نقال عن الجريمة اإللمترونية في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة(:ص   
 )2(– ينار:مشرول قانون  أميركي ضد  الجرائم اإللمترونية:الجزيرة – نت، 2013/ 6/6: 

www.aljazeera.net/news/international/.../ اإللمتروني-الجرائم -ضد -أميركي -قانون -مشرول ... 

 )3(–  ينار: قراءة في االتجاهات  التشريعية للجرائم االلمترونية :ص 6. 
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  .فيه المخزنة للمعلومات او البرامج  أو للناام  سواء له المصرحغير  الد و  جراء  اضرار  الحاق – 4
  ابتزاز لغرض االجنبية للتجارة أو  الواليات عبر كمبيوتر ألي ضرر لارتماب تهديد أو  بث – 5

 .(1) معنوي  أو تبيعي شخص أي من منافع أو  أموا 

 الفرع الثاني: سرقة الحقوق الملكية الفكرية

م؛ 1998أجاز المونجرس األمريكي في العام  إل القانون األمريكي حماية الناشرين ،حاو       
يعد هذا القانون  الحقوق النشر األمريكية المسمى لقانون حقوق النشر األل ية الرقمية ، و  حماية

ه لأنه يمثل في هذا في الواقع لمثالة التشريع لحماية حقوق النشر فقط ، بل يمكن القو  في 
( 304-105لحماية التقنيات من بين هذه التشريعات: القانون العام الرقمي )  تشريعاً  االساس

 نشر الذي ي جرم أعما  التحايل على المواد الرقمية بنسخها دون التر يص، ويعتبر قانون حقوق 
يتحكم في عمليات  ، انتهاك التقنيات لمثالة قفل رقمي أو أداة جيدة لقياس عمليات الرقمية األل ية

استخدام األعما  المحمية لموجب القانون ، حيث يحرم عمليات إنتاج أو اتاحة أي أداة  تشمل 
،أو استيراد أية  على معلومات أو برامجيات قد تساعد على انتهاك حقوق ملمية األعما  الرقمية
مية لطريقة غير تقنية أو منتج رقمي أو  دمة رقمية تساعد على أ تراق حقوق الملمية الرق

 . (2)  شرعية
مجموعة من  عبارة عن)مريكية لأنه: عرف قانون ح  الم لت في الواليات المتحدة األ     

شر أو غير مباشر في الحاسوب يمكن استعمالها لشكل مباالتي  التعليمات أو األوامر
 .(3) االلمتروني ولل  لغرض استخراج نتيجة معينة(

ري  لالنسبة إلى الواليات المتحدة األمريكية فان حماية برامج الحاسب اآللي عن تأما      
والدليل على لل  الحكم الصادر  ،اً والقى إهتماًما كبير  ةملحوظ زيادةقانون براءات اال ترال شهد 

فقد حكمت لأن ، في قضية أحد األشخاص ا في الواليات المتحدة األمريكيةمن المحكمة العلي 

 

)1(- ينار: قراءة في االتجاهات  التشريعية للجرائم االلمترونية مع  بيان موقت الدو  العربية وتجربة سلطنة  

   .6:ص عمان
 . 193-190:ص لمترونية لرامي محمد عبود داوود المتب اإلينار: – (2)
 .63م: ص 2005 ،دار وائل للنشر  ،الحاسوب والبرمجيات الجاهزة : الزغبي محمد بال   – (3)
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ل اليمكن حرمانه من الحماية عن تري  ناام براءات اال ترال لسبب أنه يستخدم برنامج اال ترا 
 .(1)الحاسب اآللي، وصدر في هذا المجا  العديد من األحكام القضائية

 4قد حرصت في المادة  1996لشأن ح  الم لت  (2)ر أن معاهدة الويبو كوجدير لالذ      
 (2)م المادة هو يد أن برامج الحاسب اآللي تعتبر من قبيل المصنفات األدبية في مفكمنها على تأ

فات أدبية في صن تتمتع برامج الحاسب لالحماية لاعتبارها م :فنصت على أنه(3)من اتفاقية برن 
انت تريقة ك  الحماية على برامج الحاسب أيا وتطب  تل ،من اتفاقية برن  (2)مفهوم المادة 

 .(4)التعبير عنها أو شكلها

منها حماية المصنفات الرقمية التي تنشر عبر شبكة  (8)دت االتفاقية في المادة كأو       
في  ي األدبية والفنية لالح  االست ثار يتمتع م لفو المصنفات  : نترنت، حيث نصت على أنهإلا

، لما في لل  إتاحة مهور لأي تريقة سلمية أو السلميةالتصريح بنقل مصنفاتهم إلى الج 
ور لحيث يكون في استطاعة أي شخص من الجمهور اإلتالل على تل  همصنفاتهم للجم

 وتشــمل العبــارة ،وفي وقت يختارهما أي فرد من الجمهور بنفسهما المصنفات من مكان 
وبشـمل  الطلـب علـى بنـاء اإلنترنـت عبـر الخصــوص، االتصـاالت وجــه ـىعلـ  بهــا، المستشــهد

 .(5)متفاعــل

 

)1( – ينار: الحماية القانونية لبرامج الحاسب  اآللي، دراسة مقارنة: إعــــــــــداد : عبد  الرحمن جميل محـــــــــــمـــــــــــــــود  

  الخاص  القانون  في الماجستير درجة لمتطلبات  استمماال األتروحة هذه قدمت  ، الد  غسان. د  :إشراف،حسين
 الدراسات  كلية ،الوتنية النجاح جامعة فلسطين ، نابلس،  في الوتنية النجاح جامعة في العليا الدراسات  لكلية
.24-23ص :م 2008 ،العليا  

التالعــة   المتخصصــة ت الــوكاال عــداد فــي أصبحــت  حكوميـة دوليـة منامـة عـن بـارةمعاهدة الويبو:)ع  – (2)
:المنامة  ملخصات االتفاقيات والمعاهدات واالتفاقات التي تديرها الويبو .(1974 ســنة المتحــدة مــمألا لمناومــة

 . 4:ص WIPO ،2013العالمية للملمية الفمرية 
)3( –  اتفاقية برن :  وهي وثيقة لاريس الم ر ة في 24  يوليـه/تمـوز  1971 التفاقيـة برن لحماية المصنفات  

  20 في اسيـــــــالدبلوم رـــــــــــمـــــــــــــالم ت اــــــــــاعتمده آما (:الم لت ح  لشأن )الويبو معاهدة ينار:. األدبية والفنية
  .  1996األو   انون ك/ديسمبر

)4( –  ينار: ملخصات  االتفاقيات  والمعاهدات  واالتفاقات  التي تديرها الويبو :ص 34-4
  

 )5( –  ينار:المصدر الساب  نفسه:ص 40  
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 المعاهدة مصنت، وتلزم ألي األقل على سنة 50لحماية المصنفات  المدة تمون  أن فيجب      
 التدابير على التحايل ضد توقع قانونية جزاءات على قوانينها في لالنص المتعاقدة األتراف

 ممارسة لدل الم لفون  يطبقها التي( ي تحميل البيانات إلى رموز التجفير ؛ أ مثل) التمنولوجية
 تسمح  التي البيانات لعض مثل الضرورية المعلومات في تغيير أو حذف أي وضد حقوقهم
( وتوزيعها اإلتاوات وجني التر يص مثل) حقوقهم إلدارة م لفيها أو المصنفات بتعريف

 .(1) (الحقوق  إدارة لشأن معلومات)
 للدو  متاحة ، والمعاهدة2002 سنة  التنفيذ حيز ود لت م1996 سنة المعاهدة أبرمت     

 تقرر أن المعاهدة لموجب الم سسة للجمعية ويجوز األوروبية، وللجماعة (2)الويبو  في األعضاء
 أو  التصدي  وثائ  إيدال ويجب المعاهدة. في ترفا لتصبح أ رل  حكومية دولية منامات قبو 

 .(3)للويبو  العام المدير لدل االنضمام
بدون تصريح أو  يعاقب القانون األمريكي على الد و  إلى معلومات مخزنة إلمترونياً و      

يعاقب على تعديل تريقة الد و  لصاحب الح  فيه، وت شدد العقوبة  ،حيثلتصريح ساب  يكون 
 TITLE 18إلا توافر قصد  اص يتمثل في الرغبة في الحصو  على مزايا تجارية أو مادية )

> PART I > CHAPTER 121 > Sec. 2701Sec. 2701) (4). 
لحد من االعتداءات لجعل م 1998تشرين األو   28القانون األمريكي الصادر في و        

 Digital Millenium Copyrightعلى حقوق الملمية الفمرية في نطاق اإلنترنت والمسمَّى بـ
Act (DMCA) ، صص الباب الثاني منه لتحديد مس ولية مقدمي  دمات اإلنترنت عن حيث 

اشترط لقيام حيث التعدي على هذه الحقوق، فحماهم من لعض دعاول التقليد والتزييف، 
التجارة )ترك التوجيه األ وروبي حو  و وليتهم في هذا المجا  تحق  شروط معينة، مس  

 ،   األ وروبية على تبني اتجاه عامالخيار للدو  في هذا المجا . فعملت أغلب الدو  (اإللمترونية

 

 )1( –  ينار: ملخصات  االتفاقيات  والمعاهدات  واالتفاقات  التي تديرها الويبو:ص 41. 
 . 199ع ّرف سالقًا:ص  – (2)

)3( –  ينار:المصدر الساب  الصفحة نفسها. 
  

  عبدالغني  شيماء د.: اإللمترونية االتصاالت  مواجهة في الخصوصية في الح ينار: –(4)
 ‹  www.shaimaaatalla.com :24\ 8\2015، عطاق
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 .(1)وضع قواعد عامة للمس ولية على اإلنترنت دون أيِّ تخصيص اه م  د

يشمل األفعا   2000جديدًا لجرائم الممبيوتر لسنة  األمريكية تصنيفاً أقرت وزارة العد       
التالية: السطو على بيانات الممبيوتر لاالتجار لكلمة السر، حقوق الطبع) البرامج والتسجيالت 

 .(2)الصوتية(، وعمليات الهاركز أو القرصنة، سرقة األسرار التجارية لاستخدام

 تحق  وال،  محكمة جنائية أمريكيةلى ح  رفع شكول إلل  يجب على صاحب الوعلى      
 شكول  استالم لعد إال الجنائي التعدي قضايا لعض في األمريكي االتحادي التحقيقات مكتب
 على التحايل أفعا  لعض الم لت إلنقال حقوقهم ، وأيضًا يد ل وفي ح  صاحب إليه يرفعها

 دفع والمدنية الجنائية العقوبات حيث تشمل.فيها والتد ل الم لت ح  إدارة لشأن المعلومات
  لوزارة  والتالعة الفمرية والملمية الحاسوب لجرائم المعنية الشعبة تشرفوالسجن، لقد ا غرامات

 .(3)الفمرية الملمية جرائم لمكافحة المبذولة الوتنية الجهود على األمريكية العد 
 أو  انتاج يعتبر حيث المتحدة الواليات قانون  من(  18)  الفصل من(  1028)  القسم أما     
 تعريف وثائ  إنتاج أو  الوثائ  بتزوير استخدامه لقصد كمبيوتر ناام يتضمن جهاز ادارة أو  نقل

       .(4)فدرالية جريمة الم لت لح  اال ال  الفصل لات من(  2319)  القسم ويعتر جريمة مزورة
 ( من اتفاقية التربــــس،وَعـــــــــــــــــــــــــــــدَّ 7ترف القانون األمريكي فيه لالقسم)التجارة فقد اعحماية أسرار و 
 
 

 
  بحث  ،األردن،فرح قاسم أحمد :-  مقارنة تحليليَّة دراسة - اإلنترنت   دمات  لمقدمي القانوني  الناام ينار: – (1)

،  9، العدد 13، مجلة المنارة ، المجلد القانونية الدراسات  قسم، والقانونية الفقهية الدراسات  كلية،البيت  آ  جامعة
 . 352-351م:  2007

)2( – ينار:جرائم إستخدام شبكة المعلومات العالمية: ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، لحث مقدم إلى م تمر  
 

.5م : ص   2000القانون والممبيوتر واإلنترنت ،كلية الشريعة والقانون لجامعة اإلمارات،  
  معلومات  األمريكية المتحدة الواليات  في والتنايمي القانوني الفمرية الملمية إلتار موجز عرض ينار:  – (3)

 . WIPO:عامة  أساسية
)4(- ينار: قراءة في االتجاهات  التشريعية للجرائم االلمترونية مع  بيان موقت الدو  العربية وتجربة ســــــــــــــلطنة 

. 6ص :عمان  
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 .(1) لح  الملمية أسرار التجارة محالً 
 الفرع الثالث: المعلومات الخاطئة واألكاذيب    

 بتاريخ مشترك بيان حيث اصدرالزائفة:  األ بار إزاء حازماً  موقفاً   المتحدة اتخذت األمم      
 ومنامة أوروبا في والتعاون  األمن ومنامة المتحدة األممفيه  أكدت ،2017 آلار/مارس 3

 لنشر ت ستخدم الزائفة األ بار أن والشعوب اإلنسان لحقوق  األفريقية واللجنة األمريكية الدو 
 إلغاء ضرورة على الموقِّعون  شدد كما ،سواء حد على الصحافة حرية عرقلة وتبرير الدو  دعاية
 أفضل المعلومات موثوقية تعزيز أن المتحدة األمم تعتبر الصدد، هذا وفي ،التشهير تجريم
 .(2)الزائفة األ بار لمحاربة تريقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  الغني  عبد  الدين حسام. د  :تريبس اتفاق على بناءا عنها المكشوف غير المعلومات  حمايةينار:  -(1)

  الفمرية الملمية عن العرب  المحامين واتحاد  الويبو بين المشتركة  الوتنية الندوة إلى مقدمة عمل ورقة ،الصغير
حكومة   مع لالتعاون  العرب  المحامين اتحاد  ،(الويبو) الفمرية للملمية العالمية المنامة  تنامها للمحامين،

-doc7- 03 wipo 2003 يناير 25 إلى 23 المنامة،من البحرين، محامي ونقالة البحرين مملمة
alm/bah/، قلفاط:  إشراف ، فتحية رصال :األنترنت  شبكة على للمعلومات  الجنائية الحماية عن نقالن 

 السياسية، والعلوم الحقوق  كلية  تلمسان،–بلقايد  لكر أبي  العام،جامعة القانون  في ماجستير رسالة شكري،
 . 154ص : م2012-2011الجزائرية، الجمهورية

 م:  2017:مراسلون بالحدود ، الصحافة حرية أعداء أيدي في للرقالة لريعة الزائفة، األ بارينار:  – (2)
https://rsf.org/ar/news/les-fake-news-pretexte-a-la-censure 
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  شبكة   عرب   التجاوزات   من   متعددة   ألنواع   القانونية   األحكام   املطلب الثالث:
وفيه ثالثة  ، األمريكية   املتحدة   على مستوى الواليات   القانون   ف   اإلنرتنت 

 فروع: 
 الفرع األول: السرقة المالية والهكر واألختراق والتجسس  

على االتار العام لتشريعات الواليات المتحدة في حقل جرائم الممبيوتر واإلنترنت يتمثل      
 : أتيلما ي  مستوى الواليات

تمل  حرية التشريع الخاص بها وليس هناك آلية  خمسينالو  ةالواحدكل والية من الواليات  -1
 أو محتول محدداً  ة شكالً على مستول الواليات أو المستول الفدرالي تتطلب تبني الوالي 

 .(1)دف إلى توحيد التدابير الشتريعيةوجود مشاريع توحيدية ومحاوالت وتصريحات ته معلقوانينها،
 ر يعتمد على مشرول قانون نمولجي تم وضعه االتار العام لتوحيد قوانين جرائم الممبيوت   -2

يقسم أحكام جرائم الممبيوتر واإلنترنت إلى ثماني و (،  1998من قبل هي ة اكاديمية عام ) 
ن هذا هو تقسيم القانون النمولجي لمنه يعتمد هنا كاتار للوقوف إن يالحظ أتوائت ، ويجب 

 (.2)على مواقت التشريعات القائمة والنافذة في الواليات
 الشخص قيام لإنه الممبيوتر تزوير يعرفو  الممبيوتر، تزوير انشطة جرمت لعض الواليات     

 فعله عن ينجم فقد كمبيوتر شبكة أو كمبيوتر لأي  اصة معطيات أي الغاء أو تعديل أو  لإنشاء
  .(3)تعليمات أو معنوية بوثيقة المتعلقة الحقيقة في تغيرا

 التزوير ووسائل أجهزة حيازة الممبيوتر جرائم قبيل من عدت ةحدوا والية فان االقل وعلى      
 ارتماب في المستخدمة أو  صيصا المصممة برامجها أو  معداتهاالتي تشمل الممبيوترات أو 

 .(4)التزوير

 

 :Susan W. Brenner, State Cybercrime Legislation in the United States of See  - (1 ) 
America: A Survey, 7 RICH. J.L. & TECH. 28 (Winter 2001),at 

http://www.richmond.edu/jolt/v7i3/article2.html.                                            
  سلطنة  وتجربة العربية الدو  موقت بيان االلمترونية مع للجرائم التشريعية االتجاهات  في نقالن عن قراءة

 . 6عمان:ص 
 نفسها.  ينار:المصدر الساب  الصفحة -(2)
 .  11ينار: المصدر الساب  نفسه:ص  -(3)
 . نفسها الصفحة الساب   المصدر ينار: -(4)

http://www.richmond.edu/jolt/v7i3/article2.html
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 جرمت غالبية الواليات المتحدة األمريكية استخدام الممبيوتر الرتماب االحتيا ، مثالً      
استخدم الممبيوتر أو الشبكة أو أي جزء منهما من أجل  الحصو  على الما  أو المنافع أو 

، ويلحظ توجه  الخدمات لاستخدام وسائل وهمية أو زائفة أو عن تري  وعود أو مااهر كاللة
البعض الدماج احتيا  الممبيوتر ضمن نصوص االحتيا  التقليدية المقررة في قوانين هذه 

قامت عدد من أقلة لشأن احتيا  الممبيوتر، حيث   وضع نصوص تشريعية مست الواليات بد
والتي يمكن أن تتضمن العديد من األفعا  مثل سرقة  الواليات المس ولية عن سرقة الممبيوتر

المعلومات...، حيث جرمت غالبية الواليات استخدام الممبيوتر الرتماب سرقة لالمعنى التقليدي، 
الستيالء على األموا  من غير المعطيات أو األجهزة او البرامج، وقليل من كسرقة الممتلمات وا

 .(1)الواليات جرمت حيازة معطيات أو برامج الممبيوتر المتحصلة من الجريمة
ساسي لجرائم الممبيوتر واإلنترنت المتصلة لاأل تراق ألشكل الواليات األمريكية  اعتنت      

والحاق الضرر لالنام والشبكات والمعطيات جراء هذه االنشطة ، حيث تنقسم التدابير التشريعية 
،وتائفة تشريعات Trespassالمتصلة لاأل تراق الى تائفتين: تائفة تشريعات انتهاك الحرمة

 Hackersيرجع الى التمييز بين تائفتي الهاكرز،وهذا التمييز Vandalismانشطة التخريب 
، وتائفة المريكرز Hackingالتي تقوم لأنشطة األ تراق وانتهاك الحرمة دون تصريح

Crackers   التي تقوم بهجمات التدمير انطالقا من دوافع الحقدCracking ومعام الواليات .
لشبكات بدون تر يص جريمة ، وهي تتوفر لديها تشريعات تعتبر الد و  الى نام الممبيوتر أو ا

، وكذل  فإن معام الواليات وضعت تشريعات تحار  Hackingما تعرف بتشريعات الـ 
هجمات التدمير وتعتبرها اكثر  طورة من انشطة الد و  غير المصرح له، فتقرر عقوبات 

رار مغلاة على الد و  غير المصرح له لقصد الحاق الضرر أو تعطيل عمل الناام أو األض
لأية صورة لالناام أو المعطيات، و لعضها يضيف جريمة إساءة استخدام معلومات الممبيوتر 
والتي يحار في نطاقها النسخ أو تلقي أو استخدام المعلومات التي تم الحصو  عليها كنتيجة 

 . (2)إلحدل جرائم األ تراق أو الهجمات التدميرية

 
 سلطنة وتجربة العربية الدو  موقت بيان مع االلمترونية للجرائم التشريعية االتجاهات  في قراءةينار:  – (1)

 . 10:ص عمان
 . 8ص :ينار:المصدر الساب  نفسه – (2)
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مجرد أ تراق الممبيوتر بنية ارتماب أو محاولة ارتماب أي ( 1)والية نيويورك  كدحيث ت      
 والبرامج الفيروسات نقل أو  إنتاج جرم الواليات وبعض.  عليها معاقب جريمة جريمة لمثالة

 اد ا  جريمة جعل وبعضها ا رل، واليات في الغرض لذات قوانين مشاريع تقديم وتم ، الضارة
 أي لائتمان نقصاً  أو  زيادة المساس أو تدمير أجل من كمبيوتر ناام الى زائفة معلومات

 .(2)شخص
 الممبيوتر تزويد  دمات أو الممبيوتر أجهزة على االعتداء جرم الواليات من اً عددهنال       

 الممبيوتر نام أو  للممبيوترات المزودة الخدمات أو  لألجهزة إتالف أو  تعديل على تنطوي  التي
 أو انمار الممبيوتر جرائم بين من الواليات لعض اعتبرت لل  من الممبيوت، وأكثر أوشبكات

 للناام، الد و  منع أو  الخدمة هذه تعطيل في أو التسبب الممبيوتر  دمة اعاقة أو قطع
 والية حيث اعتبرت ، الممبيوتر جرائم بين من جريمة الممبيوتر معدات تدمير اعتبر وبعضها
إن التهديد بتدمير الممبيوتر أو الناام،من أجل الحصو  على ما  أو أي ، (3)كاروليناشما  

 .(4)ارتمالا لجريمة كمبيوتر -منفعة للشخص أو لشخص آ ر او التسهيل له ارتماب أي فعل
لعض الواليات المس ولية جراء االعتداء على  صوصية الممبيوتر أو المعلومات،  )اقامت     

ن أو استخدام الممبيوتر والشبكات لقصد الرقالة أو جمع المعلومات عن الموظفي أو عند 

 
  األمريكية،  المتحدة الواليات  في السكان عدد  ناحية من األعلى وهي أمريكية، واليةهي )والية نيويورك :  – (1)

  والفنية  والتجارية المالية المجاالت  لمختلت كبير لشكل   تتأثر والتي المساحة، حيث  من األكبر المدينة وتعتبر
  الما   مراكز أهم من واحدة وتعتبر الواليات، كافة مع  لالمقارنة  والترفيهة  والتعليمية والتمنولوجية واألزياء
عدنان، موقع   ملأ نيويورك:  والية  مدن .(األمريكية المتحدة للواليات  االقتصاد  عاصمة وهي العالم، في  والتجارة

  ‹ mawdoo3.com م:2016الموضول ،
 سلطنة وتجربة العربية الدو  موقت بيان مع االلمترونية للجرائم التشريعية االتجاهات  في قراءةينار:  – (2)

 . 8ص :عمان
 ،البالد  شرق  في األتلسي المحيط شاتئ على تقع األمريكية  الواليات  حدل:هي )إالشمالية كاروالينا – (3)

  الثورة فترة  ال  البريطاني الحكم ضد  ثارت  التي ةعشر الثالث  المستعمرات  بين من  الشمالية كاروالينا كانت 
  وفرجينيا  الغرب  من وتنسي الغربي الجنوب  من جورجيا ووالية الجنوبية كاروالينا والية جنوبا تحدها. األمريكية

 /https://www.marefa.org كاروالينا_الشمالية ،دون:المعرفة :موقع الشمالية كاروالينا .(الشما  من
 سلطنة وتجربة العربية الدو  موقت بيان مع لمترونيةاإل للجرائم التشريعية االتجاهات  في قراءةينار:  – (4)

 . 10-9:ص عمان
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و القروض أو أي معلومات مالية شخصية مع توفر العلم لأن هذا أالسجالت الطبية أو الرواتب 
لعض الواليات افشاء كلمة السر العائدة لشخص آ ر  َعدَّت، في حين صرح لهالنشاط غير م

  .(1) جريمة كمبيوتر(
 :(3)، والية فرجينيا(2)كاليفورنياالواليات  على لل  نأ ذ بتطبي  األحكام على لعضوبناءً 

 أوال : التشريع في والية كاليفورنيا

 على  § Five hundred and two PEN -كاليفورنيا، قانون العقوبات (4)كودنص      
 فرل  منه فرول ةعد وله الشخصي الملت على القانون  هذا من (15)  القسم ينص :(5)مايلي
 أياً  يرتمب شخص أي فإن )ح(، الفرل القسم في عليه منصوص هو  ما استثناء  على نص )ج(
( 1)الفقرة؛ حيث نصت فقرات ةعدَّ  وفيه عامة: جريمة لارتماب مذنباً  يكون  التالية األفعا  من

أو استخدام أي  رــ ي ـــدمـــ ذف أو ت ـ ح بتعديل أو إتالف أوعلى الوصو  عن لعد وبدون إلن ، يقوم 
ن أجل إما )أ( تصميم أو تنفيذ أي بيانات أو كمبيوتر أو ناام كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر م

مخطط أو حيلة لالحتيا  أو الخدال أو االبتزاز، أو )ب( السيطرة لشكل غير صحيح أو 
 .(6)الحصو  على الما  ، والممتلمات ، أو البيانات

 
 سلطنة وتجربة العربية الدو  موقت بيان مع اإللمترونية للجرائم التشريعية االتجاهات  في قراءةينار:  – (1)

 . 10-9ص :عمان
  األمريكية،  المتحدة للواليات  الغربي الّساحل على  في تقع التي الواليات  إحدل هي  : كاليفورنيا والية – (2)

ينار: كاليفورنيا.."الوالية الذهبية" في أميركا: موقع الجزيرة الموسوعة  األمريكية. الواليات  أشهر من وتعتبر
 www.aljazeera.net>2015/11/26 م:2015/ 26/11|مدن ومنات ، 

)3( – والية فرجينيا : )و الية أمريكية في جنوبي الواليات  المتحدة، من الواليات  الثالث   عشر ة الم سسين للواليات   

 ت ــــــــــــــالس المستعمرات  احدل فيرجينيا كانت  و.  البريطاني الحكم ضد  ثاروا عندما 1776 في األمريكية المتحدة
: المعرفة ، دون:ڤيرجينيا (.الجديد  العالم في األولى البريطانية  

https://www.marefa.org/ڤيرجينيا  
 ألجل وموادّ  أبواب  في مجموعة شرح، بدون  القانون  فرول  من لفرل  اّصة تشريعّية نصوص ) كود: – (4)

 .117/ 9: العروس تاج .(بها العمل
... -o | FindLaw wFive hundred and t PEN § -California Code, Penal Code  - (5)  

https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html 

  Five hundred and tWo | FindLaw. PEN § -California Code, Penal Code  :See-  (6) 

https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html
https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html
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، أو يستخدم أي بيانات من الوصو  أو اإللن دون علم، يأ ذ، أو ينسخ (2)وفي الفقرة       
، سواء أو يأ ذ أو ينسخ أي وثائ  داعمة ،أو ناام كمبيوتر أو شبكة كمبيوترجهاز كمبيوتر 

  ،أو ناام كمبيوتر أو شبكة الممبيوتردا لية أو  ارجية لجهاز كمبيوتر،كانت موجودة أو مقيمة 
     ،رــــــ وت ــــ يــــ مب ـــ مــــال  دمات الستخدام أسباب أو  استخدام إلن ودون  علم عن يستخدم (3)وفي الفقرة 

 يدمر أو يحذف أو  يلح  أو  يغير أو يضيف إلن وبدون  علم تري  عن الوصو  (4) الفقرة وفي
 أو كمبيوتر ناام أو كمبيوتر جهاز إلى  ارجية أو دا لية موجودة كمبيوتر برامج أو  بيانات أي

 .(  1)كمبيوتر شبكة
 أو  الممبيوتر  دمات تعطيل في يتسبب أو  إلن ودون  علم عن يعطل (5) الفقرة وفي     

 ناام أو  الممبيوتر من له مر ص لمستخدم الممبيوتر  دمات رفض إلى ي دي أو  يرفض
  .(2)الممبيوتر شبكة أو  الممبيوتر

 اتـــــ دمـــــ    تعطيل يـــــف يتسبب أو  إلن ودون  علم عن يعطل من كل (10) الفقرة تـــ صـــ نو      
 مستخدم إلى الحكومية الممبيوتر  دمات رفض إلى ي دي أو يرفض أو الحكومية الممبيوتر
  .(3)الممبيوتر شبكة أو  الممبيوتر ناام أو  الحكومي لالحاسوب له مر ص

 كمبيوتر برامج أو بيانات أي دمري  أو  ضيفي  من كل إيضا القانون  هذا من (11)وفي الفقرة    
   ةـــــــــــــ امـــــــ عــــال التحتية البنية ناام كمبيوتر لناام  ارجية أو  دا لية أو  موجودة حاسوبية برامج أو 

 .(4)الممبيوتر شبكة أو الممبيوتر ناام أو  اآلمن للحاسب
 ،(2)،(1) الفقرة أحكام من أي ينته  شخص أي (1):العقوبات حددت (د) فرل )في أما     

 عليها يعاقب جناية لارتماب مذنب هو  (ج) القسم من (12)أو ، (11) ، (10) ، (5)،(4)
 و  سنوات ثالث أو  سنتين أو  شهرًا، 16 لمدة 1170 المادة من (ح) القسم لموجب لالسجن

 سجن في لالسجن عليها يعاقب جنحة، أو  ،(دوالر 10000) دوالر آالف عشرة تتجاوز ال غرامة
 لكلتا أو  ،(دوالر 5000) دوالر آالف  مسة تتجاوز ال لغرامة واحدة، سنة تتجاوز ال المقاتعة
 (ج) الفرعي القسم من (3) الفقرة يخالت شخص كل يعاقب (2)،(5) (والسجن لالغرامة العقوبتين

 :التالي النحو  على

 

  Five hundred and tWo | FindLaw. PEN § -California Code, Penal Code  :See-  (1) 
 ينار: المصدر  الساب  نفسه.  – (2)
 ينار: المصدر الساب  نفسه.  -(3)
 ينار: المصدر الساب   نفسه.  -(4)
 ينار: المصدر الساب  نفسه.  -(5)

https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html
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 المستخدمة الممبيوتر  دمات قيمة تتجاوز ال وحيث إصالة، عنه الينتج انتهاك ألو  لالنسبة (أ)
 ،أو(دوالر 5000)دوالر آالف  مسة تتجاوز ال لغرامة ،(دوالرا 950) دوالرا و مسين تسعمائة
 .والسجن الغرامة من كل قبل من أو  واحدة، سنة تتجاوز ال مقاتعة سجن في لالسجن

 5000) دوالر آالف  مسة على يزيد لمبلغ الضحية إنفاق عن تنتج مخالفة أي عن )ب(
 تسعمائة المستخدمة الممبيوتر.  دمات قيمة تجاوزت إلا أو ، إصالة حالة في أو  دوالر(

 تتجاوز ال لغرامة الالح ، االنتهاك أو  ثانية مخالفة ألي أو ، دوالًرا( 950) دوالًرا و مسين
 16 لمدة 1170 البند من )ح( القسم لموجب لالسجن أو  ، دوالر( 10.000) دوالر آالف عشرة
 آالف  مسة تتجاوز ال لالغرامة أو ،والسجن لالغرامة أو  سنوات، ثالث أو سنتين أو ، شهراً 
 كل قبل من أو  ، واحدة سنة تتجاوز ال مقاتعة سجن في لالسجن أو  ، دوالر( 5000) دوالر

 .(  1) والسجن الغرامة من
 هذا من  الشخصي الملت على تخصصالم (15) القسم من (13) (7) (6) الفقرة نصت     

 وسيلة توفير في يساعد أو  إلن ودون  علم عن يوفر:( مايلي على نصت (6) فالفقرة القانون،
 فقرة  وفي .القسم لهذا انتهاك في الممبيوتر شبكة أو  الممبيوتر ناام أو  الممبيوتر إلى للوصو 

 شبكة أو  كمبيوتر ناام أو  كمبيوتر جهاز أي إلى إلن ودون  الخطأ تري  عن الوصو  (7)
 إلى للوصو  وسيلة توفير في يساعد أو  إلن ودون  دراية عن يوفر (13) فقرة وفي كمبيوتر.

 شبكة أو  الممبيوتر ناام أو  العامة التحتية البنية أمان ناام كمبيوتر ناام أو  كمبيوتر جهاز
  .(2)  (القسم لهذا انتهاك في الممبيوتر

 شخص كل يعاقب (3) الفقرة نصت حيث ، العقوبات قانون  في المتخصص )د( )فرل وفي     
 التالي: النحو على )ج( الفرعي القسم من (13) (7) (6) الفقرة يخالت

 دوالر ألت تتجاوز ال لغرامة عليها يعاقب مخالفة ، إصالة إلى ي دي ال انتهاك أو  عن )أ(
 دوالر(. 1000)

 5000) دوالر آالف  مسة عن يزيد ال لمبلغ الضحية إنفاق عن تنتج مخالفة أي عن )ب(
 أو  ، دوالر( 5000) دوالر آالف مسةــ  تتجاوز ال الحقة،لغرامة أو  ثانية مخالفة عن أو ،(دوالر

 .(3)والسجن الغرامة من كل قبل من أو  ، واحدة سنة تتجاوز ال مقاتعة سجن في لالسجن
 

  Five hundred and tWo | FindLaw. PEN § -California Code, Penal Code  :See-  (1) 
 المصدر الساب   نفسه. – (2)
 المصدر الساب   نفسه. – (3)

https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html
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 دوالر(، 5000) دوالر آالف  مسة عن يزيد لمبلغ الضحية إنفاق عن تنتج مخالفة أي عن )ج(
 البند من )ح( القسم لموجب لالسجن أو  ، دوالر( 10000) دوالر آالف عشرة تتجاوز ال لغرامة

 لغرامة أو ، والسجن لالغرامة كالهما أو ، سنوات ثالث أو  سنتين أو ، شهور 16 لعام 1170
 سنة تجاوزي ال مقاتعة سجن في لالسجن أو  ، دوالر( 5000) دوالر آالف  مسة تتجاوز ال

 .(1) سواء( حد على والسجن لالغرامة أو ، واحدة
 ملت أو اإلنترنت نطاق اسم إلن وبدون  لعلم يستخدمه من على (9) الفقرة ونصت      

 أكثر، أو  إلمترونية رسائل أو  رسالة لإرسا  يتعل  فيما آ ر كيان أو  شركة أو  لفرد شخصي
 قانون  في المتخصص )د( فرل ومنالممبيوتر. شبكة الناام،أو  أو كمبيوت إتالف وبالتالي

  )ج( الفرعي القسم من (9) الفقرة يخالت شخص كل يعاقب (5) الفقرة نصت حيث العقوبات،
 .(2)  من الفرل )د/أ/ب( (13) (7) (6) فقرة في السالقة العقوبة نفس يأ ذ حيث
 فرجينيا والية في التشريع ثانيا :
م في مورجانتاون 1999)تم تأسيس أو  مكتب للمركز شكاول االحتيا  على االنترنت سنة      

 .(3)بوالية وست فرجينيا مركز(
 وتباد  تخزين في األضخم الموقع لإغالق فرجينيا األمريكية قراًرا والية في محكمة أصدرت     

  سارة  في والتسبب القرصنة قوانين لانتهاك الموقع مالمي المحكمة واتهمت العالم، حو  الملفات
 .(4)مليون دوالر لسبب األفالم والمواد المقرصنة 500أصحاب حقوق النشر أكثر من 

قضت محكمة في والية فيرجينيا األمريكية م 2017على موقع أ ر أ بار العالم عام  نشرو      
والواليات المتحدة بتهمة سرقة عشرات  يحمل جنسيتي روسيا ،شخصعلى  اً أشهر  110لالسجن 

 .(5)ألوف أرقام الحسالات البنمية
 

  Five hundred and tWo | FindLaw. PEN § -California Code, Penal Code  :See-  (1) 
 المصدر الساب   نفسه. – (2)
م:   2011الجنادرية للنشر والتوزيع ، ، 1،ط حسين سمير أسامة: والحلو  األسباب : اإللمتروني اإلحتيا  – (3)

 . 102ص 
 )4( – ينار: حقوق الملمية الفمرية الغائبة:موقع ساسة بوست 21 / 10/  2014م:

https://www.sasapost.com/intellectual-property-rights/ 
  أ بار : إلمترونية لطرق  الدوالرات  ماليين ا تالس لسبب  لأمريكا روسي لشاب  سنوات  9 السجنينار:  – (5)

 م: 2017/ 8/7 العالم
https://arabic.rt.com/.../887652- اإللمترو-القرصنة -بتهمة -لأمريكا -لروسي -أعوام-9-السجن  ... 

https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html
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 من بدءاً  تحليلها، يجري  التي اإلنترنت جرائم نطاق توضيح لغية ،2002 العام وفي     
 أعيدت اإلنترنت، على تاهر أ ذت التي اإلجرامية النشاتات من تشكيلة إلى البسيط  االحتيا 

 التحقيقات مكتب ودعا اإلنترنت، لجرائم الخاصة الشكاول  مركز اسم عليه وأتل  المركز تسمية
 والشرتة الفدرالية التجارة وهي ة البريدي التفتيش مكتب مثل أ رل، فيدرالية وكاالت الفيدرالي

. اإلنترنت جرائم ضد العمل في وللمساهمة لالموظفين المركز تزويد في للمساعدة وغيرها، السرية
 موظفين  ستةيعمل  فرجينيا، ويست بوالية ،لمدينة فيرمونت القائم الشكاول  مركز في أصبح وقد

 و دمات الممبيوتر صناعة وقطال األكاديمي القطال من محلالً  أربعين وحوالى فيدراليين
 الشكاول  في لالبحث يقومون  ثم الجمهور، من اإلنترنت لجرائم المتعلقة الشكاول  يتلقون  اإلنترنت

 وإلى للواليات والتالعة والمحلية الفدرالية وانينالق تطبي  وكاالت إلى وإحالتها ملفها وتوضيب
 وكاالت، عدة فيها تشارك التي العمل وفرق  التنايمية الوكاالت أو  الدولية القانون  تطبي  أجهزة
مركز  موقع بواسطة شكاول  تقديم العالم أنحاء كافة من الناس فيها، وبإمكان لالتحقي  للقيام

 .(1)دولة كل في ومعروفة موجودة تمون  تماد وهي اإلنترنت على لجرائم الخاصة الشكاول 

 الفرع الثاني: الحقوق الملكية الفكرية 
دستور الواليات المتحدة األمريكية أي القانون الفدرالي هو فقد يبقى أما الملمية الفمرية      

القانون التأسيسي لقوانين الواليات المتحدة حتى في الحقوق الملمية الفمرية ويمكن أن تعلن 
صدرت الواليات المتحدة قوانين  اصة  ،إل(2)المحكمة لطالن القوانين التي تتعارض مع الدستور

 ، ومنها :وأهتمت بهذا الجانبلفمرية بيها لخصوص الحقوق الملمية ا
 أوال : التشريع في والية كاليفورنيا

 تأسيساً  Fung فونغ م سسة ضد الحكم هذا وكان مستعجالً  حكماً  كاليفورنيا والية أصدرت     
 الدفع من تستفيد ال ثم ومن ، الم لت ح  على التعدي على المستخدمين حرضت أنها على

 
 وأشكالها صورها تعددت  االنترنت  جرائم، و 104-103: والحلو  األسباب : اإللمتروني اإلحتيا ينار:  – (1)

 م:2008، الرياض،أحمد   أسماء :  تقرير :منها  معلومات   سرقة  أو   وتخريبها   الشبكات   اقتحام  على   تقتصر  تعد   فلم

www.alriyadh.com/319127 
  معلومات  األمريكية المتحدة الواليات  في والتنايمي القانوني الفمرية الملمية إلتار موجز عرض ينار:  – (2)

 . WIPO:عامة  أساسية
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 من c 512المادة في عليه المنصوص Safe  defense harbor المس ولية من لاإلعفاء
 هدف على لفونغ إدانتها في المحكمة الرقمية.واستندت األل ية في األمريكى الم لت ح  قانون 
 إلى أرسلتها التى رسائلها  ال  من أما ، التعدي على التشجيع في العمدية فونغ ونية

 سهل الذي الفنى الدعم تري  عن وأما التنزيالت ف ة لأسماء قائمة المتضمنة المستخدمين
  المس ولية من لاإلعفاء فونغ دفال رفضها في – المحكمة واستندت الم لت ح  على التعدل

 .c(1) 512المادة يف عليه

 فرجينيا والية في التشريع ثانيا :

 من اثنين لسجن الحكم تم أنه األمريكية العد  وزارة( كونا) 11 - 3 - واشنطن علنتأ      
 دــــ عـــــــــــ ب( فرجينيا) في والية (2) (ايماجن) لاسم المعروفة اإلنترنت على القرصنة مجموعة اعضاء

 . (3)اعترافها لالتآمر على ارتماب جريمة التعدي على ح  الم لت
 العمر من ؛ فاألو : البالغ شخصين على الحكم تم أنه اصدرته بيان في العد وأكدت وزارة      

 ثالث لمدة ومراقبته شهرا 30 لمدة لالسجن( فرجينيا) والية من الشرقية المنطقة في عاما (57)
 الثاني: على حكم حين ، في دوالرا 449514 لقيمة تعويض ودفع سراحه اتالق لعد سنوات
 سراحه اتالق لعد سنوات ثالث لمدة ومراقبته شهرا 23 لمدة لالسجن عاما 28 العمر من البالغ
 شخصين مع الشخصين السالقين اتهما أن إلى دوالر، حيث يشار 7500 لقيمة تعويض ودفع

 التعدي جريمة ارتماب على منهما بتآمرهما كل ،حيث أقر(ايماجن) مجموعة مع آ رين لعملهما
 و ،(فرجينيا) والية من الشرقية للمنطقة األمريكية الجزئية المحكمة في الجنائية الم لت ح  على

 
،  ثقافة بالحدود ، مصر ، 1ينار: المس ولية المدنية للناشر اإللمتروني :تارق جمعة السيد راشد، ط – (1)

 . 235م: ص 2018
  نسخا  تصدر التي االولى المجموعة  لتصبح تسعى نترنت اإل على منامة قرصنة عصالة ) وهي: ايماجن– (2)

سجن امريكيين بتهمة قرصنة حقوق الطبع  .) نترنت تي تاهر فقط في دور العرض على اإل فالم المن األ
 :03/11/2012،  وكالة االنباء المويتية )كونا(والنشر على شبكة:

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2271711&Language=ar  
  . (كونا) المويتية االنباء وكالةموقع :شبكة على والنشر  الطبع حقوق  قرصنة بتهمة مريكيين أ سجن ينار: – (3)

 .الساب  المصدر

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2271711&Language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2271711&Language=ar
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 ونشر مشروعة غير لطريقة الحصو  إلى الجريمة في ا وشركاؤهماسعي  المحكمة لوثائ  وفقا
 كل  العرض، حيث اعترفا دور في تاهر التي الحقوق  محفوظة السينمائية األفالم من رقمية نسخ

 اللتقاط التسجيل وأجهزة االستقبا  أجهزة سراً  واستخدما السينما دور إلى لهبا منهما لانهما
 .(1)الحقوق  محفوظة األفالم من الصوت مسارات

 الخوادم التي على وتحميلها وتصفيتها وتحريرها الصوت مسارات على حصولهما وبعد     
 الفيديو ملت مع الصوت ملت لمزامنة البرنامج حاوال استخدام( ايماجن) المجموعة تستخدمها

 اإلنترنت عبر لتبادله مناسب للفيلم كامل ملت إلنشاء قانوني غير لشكل عليه الحصو  تم الذي
 فري  من المبذولة الجهود من جزءا القضية هذه وغيرها، وتعد( ايماجن) مجموعة اعضاء بين

 .(2)العمل المعني لالملمية الفمرية لدل وزارة العد  للحد من جرائم التعدي على الملمية الفمرية
 الفمرية لالملمية المعني العمل فري  اسس هولدر اري  االمريكي العد  وزير إنيذكر      

 وسالمة صحة وحماية والدولية المحلية الفمرية الملمية جرائم من المتزايد العدد لمكافحة
 االستفادة إلى يسعون  الذين اول   ضد للبالد االقتصادي االمن وحماية االمريكيين المستهلمين

 .(3)األمريكي واالبتمار اإلبدال من قانوني غير لشكل

 الفرع الثالث: المعلومات الخاطئة واألكاذيب

الواليات المتحدة األمريكية بوضع قوانين لمعالجة نشر المعلومات الخات ة ـ  لقد اعتنت     
حيث كتشفت دراسة أجراها فري  من الباحثين األمريكيين في جامعة )ستانفورد( بوالية كاليفرونيا 
األمريكية على مدل يقاة وانتباه الشباب والبالغين ، وقدرتهم على التمييز بين الخطأ والصواب  

 .(4)لومات التي يحصلون عليها عبر مواقع اإلنترنت المختلفةفي المع

 
  (. كونا) المويتية االنباء وكالة موقع:شبكة على والنشر  الطبع حقوق  قرصنة بتهمة أمريكيين  سجن ينار: – (1)

 .الساب  المصدر
 نفسه. الساب   المصدر  ينار: – (2)
 نفسه. الساب  المصدر  ينار: – (3)
ينار: دراسة : المعلومات الخات ة على اإلنترنت مصيدة ينخدل بها الشباب :موقع اليوم السالع،   – (4)

2016 /12 /1:https://my.youm7.com>story>  
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في الفترة من  804آالف و 7وكانت الدراسة قد أجريت على تالب جامعيين يبلغ عددهم      
ترحت عليهم العديد من األس لة المتنوعة والصعبة، في لعض  ،وقد2016يونيو  -2015يناير 

األحيان لمعرفة قوة انتباهم ومدل تحريهم دقة المعلومات التي يتحصلون عليها عبر موقع 
التواصل، وكانت النتيجة مخيبة لآلما ، حيث لم يشك  المشاركون في الدراسة ولو للحاة من 

ليها من شبكة اإلنترنت، بل وكان من السهل زيف وعدم دقة المعلومات التي يتحصلون ع
 ـ (1) داعهم لأي معلومات مضللة ومزيفة

كل من نشر المعلومات الخات ة المضللة أو الخادعة  يعاقب القانون في والية كاليفرونيا      
 .(2)عبر الموقع أو فقد شرط من شروط الموقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  . السالع اليوم موقع: الشباب  بها ينخدل مصيدة اإلنترنت  على الخات ة المعلومات :  دراسةينار:  – (1)
 .الساب  المصدر

 ، دون:MAF: موقع   Mission Asset Fund-صندق أصو  البعثة  -ينار:اتفاقية شروط االستخدام  – (2)
https:// mission asset fund.org>terms-of-use 
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 املبحث الثاني 
انون  األحكام القانونية ف نشر املواقع األباحية عرب شبكة اإلنرتنت ف الق   

 األمريكي ، وعلى مستوى بعض الواليات   الفدرال 
 

األول:األحكام القانونية ف نشر املواقع اإلباحية عرب شبكة اإلنرتنت  املطلب  
 ف القضاء األمريكي 

 بهذا المونغرس جهود على بناءً  1984 عام الفيدرالي اآللي الحاسب جرائم قانون  صدر   
 Act اآللي الحاسب استخدام وإساءة االحتيا  قانون ) القانون  على هذا واتل  ، الخصوص

Abuse and frond computer  The1986 عام األولى مرتين القانون  تعـديل هذا ( وتم 
( لالغرامة التي ال 130في المادة )فقررت العقوبة السالقة  1/ 223المادة ، ف1994 عام والثانية

تتجاوز  مسة اآلف دوالر أو ضعت القيمة التي حصل عليها الجاني أو الخسارة التي سببها 
كل من يقوم  لالنص علىال تزيد على سنة أو لكلتا هاتين العقوبتين ،  لجريمته أو الحبس مدة

و أو تلب أو بث أو صناعة أو تشجيع أوبعلمه وبواسطة وسيلة من وسائل االتصا  لخل  
 Indecent او غير ا القي Obscene  ر يكون فاضحا ً آي اتصا  أو أو صورة أاقتراح 

 . (1) عشرة سـنةوعالماً  لأن المتلقي لم يبلغ ثماني 
 الخليعة على والصور ؛ األفالم لمراقبة األمريكية الحكومة أمريكي لجهود فيدرالي قاض وجه  

 التجارية اإلنترنت مواقع سماح يعد 1998 العام في صادر لقانون  أتاح عندما اإلنترنت،
لإمكان الوالدين حماية أبنائهم قا  القاضي إنه حيث جريمة،  )الم لية( المواد إلى لالنفال لألتفا 

، حيث بواسطة برامج مراقبة وتنقية وغيرها من الوسائل التي ال تحد من حقوق التعبير لآل رين
 الدستور في األو  لالتعديل الحمائية المواد من االنتقاص تم إلا القاصرين ن لي قا  أيضًا  ربما

 .(2)حمايتهم لحجة األمريكي،
 

 . 13ص   المعلوماتية لمحروس: الجريمةينار:  – (1)
:   م29/03/2007 العرب، Alarab - العرب  موقع:  لاحيةاإل  المواقع مراقبة ترفض  اميركاينار:  – (2)

www.alarab.com/Article/12417 
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مواقع اإلنترنت التجارية التي تسمح  (تجريم)كان يتم  حيث، 1998لموجب قانون عام كان و     
 ع ـــــــــــــــــــــ ر المجتمـــــــــــــــ لمعايي )وفقًا  (م لية للقاصرين)لألتفا  لالنفال إلى المواد التي وصفت لأنها 

 .(1)ألت دوالر والسجن لمدة ستة شهور لمال  الموقع 50قيمة العقوبة التغريم  وبلغت،(المعاصر
 على المواقع من المائة في واحد نسبته ما أن وجدت أمريكية حكومية دراسة أن يشار    

 ومايكروسوفت، حيث قدم شركتي غوغل من كل تصنيف لحسب للجنس مخصصة اإلنترنت
     قانون  إحياء إلى تسعى العد  وزارة كانت فيما أمريكية لمحكمة الدراسة هذه حكوميون  محامون 

 التجارية المواقع على يفرض والذي ،1998 العام  في صدر والذي الشبكة عبر الطفل حماية
 الشخص عمر يثبت آ ر دليل أي أو  االئتمان لطاقات أرقام على تحصل أن اإلنترنت على
لالقاصرين(، ومع لل  فالقانون الذي  ) تضر مواد على تحتوي  مواقع إلى الولوج يحاو  الذي

 التي حصلت واالحتجاجات ،كونهصدر لح  المواقع االلاحية تم الغائه لسبب االعتراضات 
 اإلنترنت، عبر فيه يرغبون  ما وشراء رؤية في وحقهم للبالغين التعبير حرية قانون  مع متعارضاً 

 مع توافقاً  أكثر يكون  قد المراقبة، برامج مثل معينة، تمنولوجيا توافر إن المحكمة وقالت
 .(2)القانون 

 بتهمة والتعزير السجن عقوبة الجنسية، هندي السعودية، في مقيم المثا ؛ يواجه سبيل وعلى   
 شرتة من تلقته بالغ عقب األمنية السلطات له أتاحت أن لعد اإللاحية، المواقع تصفح

 من ال يسبوك عبر معرف بتصفح البالغ األمريكية، حيث أفاد المتحدة الواليات في االتصا 
 لعد معه التحقي  العام واالدعاء التحقي  هي ة وباشرت لاألتفا ، تحرش لمواقع السعودية دا ل

 شأنه من الذي األمرو  اإلنترنت، لمواقع تصفحه  ال  من تتبعه عبر هويته إلى توصلت إن
 السادسة  للمادتين وفقاً  القانون  عليها يعاقب التي اإللاحية المواد وتصفح نشر لجريمة إدانته

 .(3) سنوات 5 السجن إلى تصل لعقوبات المعلومات جرائم مكافحة ناام من والثامنة

 
 .الساب  المصدر .العرب  موقع:  اإللاحية المواقع مراقبة ترفض  اميركاينار:  – (1)
 ينار: المصدر الساب  نفسه.    – (2)
  م 16/03/2016أونالين،  الخليج :إلاحية مواقع يتصفح لالسعودية مقيم لاعتقا  يتسبب  أمريكي الغينار:  –(3)
:alkhaleejonline.net 
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 الرئيس التشريع المتحدة الواليات قانون  من(  18) القسم يمثل الفدرالي المستول  فعلى      
 الواليات قانون  من( 18) الفصل في(  1462)  فالقسم ،(  1030 المادة)  الممبيوتر لجرائم

  دةـــــــــــ المتح الواليات دا ل إلى لاألداب مخلة مواد الستيراد استخدام الممبيوتر يحار فإنه المتحدة
 . (1)األمريكية

 الواليات عبر فاحشة مواد اية نقل يحار( 18)  الفصل من( 1463)  القسم أن حين في     
 في اغرائه أو  قاصر أي توظيف الفصل لات من(  2251)  القسم ويجرم ،  ارجية الجهات أو 

)  القسم ويحار ،  ارجية لجهات وبثها مواد وتصوير  ل  فيها لما جنسية انشطة في المشاركة
 مع - استغالله لقبو  قاصر برعاية اال ال  الممبيوتر استخدام الفصل لات من(  22051

(  أ/ 2252 ، 2252)  القسمين ويعتبر،  جنسي استغال  على تنطوي  مواد انتاج في - العلم
 .(2)جريمة لاالتفا  الصلة لات الــــــمــــــواد الفاحشة وتباد  على نقل الفصل لات من
 األجهزة في للبحث واسعة سلطة تأكيد أيضا المتحدة الواليات ، )تواصل2017 أيار/مايو في   

 .(3)مخالفات( ارتماب في ش  أي دون  الحدود على البيانات ونسخ اإللمترونية
شبكة    عرب   اإلباحية   املواقع   نشر   ف   القانونية   األحكام :  الثاني   املطلب 

 . األمريكية   املتحدة   بعض الواليات   مستوى   على   اإلنرتنت 
 تضمنت الواليات معام فإن ، األ رل  الطوائت في إليها المشار الجرائم إلى لاإلضافة     

) األتفا  بدعارة تتعل  أو  القصر اغواء أو  استغال  تستهدف التي لاألفعا  تتعل  مواد قوانينها
Pornograptly   )أو  للتورط القصر اغواء و  الغراء الممبيوتر استخدام جرم الواليات لعض 

 لجمع الممبيوتر استخدام الواليات من العديد وجرمت ، محاورة جنسية انشطة في المشاركة
 انشطة على أو الحض أو عرض أو تشجيع تسهيل لغرض ومقارنتها األتفا  حو  المعلومات

  القيةغير األ الجرائم مكافحة إتار ضمن جهد وهو  الطفل بذل  تتصل محاورة جنسية
 

  سلطنة  وتجربة العربية الدو  موقت بيان لمترونية معاإل للجرائم التشريعية االتجاهات  في قراءةينار:  – (1)
 . 6:ص عمان

 . نفسها الصفحة الساب  المصدرينار:  – (2)
 Human| المتحدة الواليات : 2018 العالمي  التقرير :حو  األ بار  ر  األمريكية المتحدة الواليات  - (3)

Rights Watch:دون ، 
https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313435 

 



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
218 

 أو  تخزين أو  إلنتاج استخدام الممبيوتر حارت الواليات من العديد ان لاالتفا ، كما المتصلة
 المواد الرسا  الممبيوتر استخدام حار لاألتفا ، ومعامها المتصلة اإللاحية المواد توزيع

  لالتصا  استخدم ما الا جريمة الممبيوتر استخدام وبنسلفانيا والية أكدت ، وقد لالتفا  الفاحشة
 .(1)غير أ القية لأنشطة اقحامه لغرض لطفل

 حاكم وقعوقد ، شبكة على صور غير أ القية نشر يجرم لكاليفورنيا جديد قانون وصدر     
 )اإللاحية( بـ  يسمى ما على حار فرض شأنه من قانونا (2)براون  جيري  األمريكي كاليفورنيا والية

 إلن  دون  آ ر لشخص اإلنترنت شبكة على عارية صور نشر من سيجعل والذي االنتقام، بهدف
 .(3)قانوني غير إلال  وبقصد

 يحبس لأن 255 رقم الشيوخ مجلس قانون  وينص. قانونا ليصبح القانون  مشرول براون  ووقع    
 لطريقة  اصة صور بتوزيع‘ يدان من دوالر ألت قدرها غرامة ودفع أشهر ستة إلى تصل لمدة
 من المتزايد العدد لمكافحة محاولة القانون  ويعتبر اإلزعاج أو  المضايقة لقصد مشروعة غير

 قبل من اإلنترنت على اإللاحية المواقع على السالقات  للصديقات بها المصرح غير الصور
 صور  بنشر يقومون  الحواسيب قراصنة أن أيضا المعروف ومن. وغاضبين سالقين عشاق

 . (4)إلزالتها لاهاة رسوما ضحاياهم من يطلبون  ثم اإلنترنت على مسروقة

 
ينار: قراءة في االتجاهات التشريعية للجرائم اإللمترونية مع بيان موقت الدو  العربية وتجربة سلطنة  – (1)

 . 8-7ص  عمان:
( هو سياسي أمريكي 1938أبريل  7جيري بروان: )إدموند جيرالد "جيري" براون جونيور )من مواليد  – (2)

، وكان يشغل المنصب من عام  2011والحالي الحالي منذ عام  39وم لت ومحام يعمل كحاكم كاليفورنيا 
 ، مما يجعله أتو  والية في الوالية، وهو أقدم وأكبر سادس حاكم والية كاليفورنيا(. 1983إلى عام  1975

Jerry Brown–Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Brown 
ينار: قانون جديد لكاليفورنيا يجرم نشر صور عارية على شبكة اإلنترنت دون إلن صاحبها وبقصد  – (3)

المحسن سالمة ، رئيس التحرير: محمد   إلالله:البيت العربي االفريقي الدولي، رئيس مجلس اإلدارة: عبد 
، وكاليفورنيا تقرر منع نشر الصور   gate.ahram.org.eg/News : 04/10/2013 إبراهيم الدسوقى ،

 www.alquds.co.uk/?p=9030 : 04/10/2013 القدس، موقع  اإللاحية بهدف االنتقام:
اإلنترنت دون إلن صاحبها وبقصد  ينار: قانون جديد لكاليفورنيا يجرم نشر صور عارية على شبكة – (4)

إلالله:البيت العربي االفريقي الدولي، رئيس مجلس اإلدارة: عبدالمحسن سالمة ، رئيس التحرير: محمد إبراهيم  
 .الساب  المصدر .الدسوقى

 

http://www.alquds.co.uk/?p=9030
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 أن أريد عنه صدر بيان في الشيوخ مجلس في القانون  على وقا : أحد القضاة المشرف    
 هناك  يكن لم اآلن، فحتى. القانون  لهذا ماسة حاجة هناك أن إلقراره براون  للحاكم لالشكر أتقدم

 لسبب عقب على رأسا حياتهم انقلبت جداً  اً كثير  الضحايا،فهناك ه الء لحماية قانونية وسيلة
 .(1)فيهم ثقتهم وضعوا آ رين أشخاص أفعا 

 كاليفورنيا، بوالية دييغو، سان مدينة في شخص على القبض األمريكية السلطات ألقتو      
لعض األشخاص  اإللاحي(، حيث يتهم لـ)االنتقام إليكتروني موقع لإدارة صلته  ل ية على

األشخاص بدون رغبتهم من أجل المس ولين على المواقع بنشر صور غير أ القية لبعض 
 َمن ابتزاز في يستخدم كان الموقع إن تدمير حياتهم في لعض األحيان، حيث يقو  االدعاء

 َمن لشأن التحقي  الموقع، فسيجري  من الصور حجب مقابل منهم أموا  لطلب صورهم تنشر
 غير النشاط هذا إدارة  ل ية على مقاضاتهم وستتم  اصة صوراً  اآل رين مستغلين لابتزاز يقوموا

 .(2)والمستهجن القانوني
 في الق صر لح  أقر الماضي العام من سبتمبر في كاليفورنيا والية أصدرته والقرار الذي     

 الواليات من العديد تدرس االجتماعية،حيث الشبكات في المنشورة بهم الخاصة المشاركات حذف
. السالقين لشركائهم  اصة لصور   أشخاص نشر تعني التي االنتقامية لإللاحية مضادة قوانين

 وضعه سواءً  اإلنترنت من محتول  حذف تفرض المواقت لعض لأن الحالتين كلتا حيث تعترف
المواقع  . وهذا يعني إن محكمة كاليفورنيا كانت تهتم لقضاية(3)آ رون  نشره أو  توعاً  الشخص

 اإللاحية التي تعرض لهم من قبل األشخاص، وتنار في دعواهم ، وشكواهم.
  الغربية فرجينيا والية في التشريع

sixty §) العقوبات قانون  في ؛2012 الثاني كانون  من 11 :تحديث آ ر تاريخ) نص     
one-three fourteenA-(C ال  من والمهددة والمزعجة والمجهولة الفاحشة االتصاالت  

 في نص حيث ، (4)جزاء( ضربة ؛ اإللمترونية االتصا  وأجهزة المحمولة والهواتت الممبيوتر
 

  وبقصد  صاحبها إلن دون  اإلنترنت  شبكة على عارية صور نشر يجرم لكاليفورنيا جديد  قانون ينار: – (1)
 .الساب  المصدر .سالمة عبدالمحسن: اإلدارة مجلس رئيس:البيت العربي االفريقي الدولي، إلالله

 م: 2013:عربي ، كاليفورنيا في" اإللاحي اإلنتقام"لـ موقع صاحب   على القبض ينار:  – (2)
www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2013/12/131211_revenge_porn 

 : 20/07/2014:كراسات، اإلنترنت؟ ولمستخدمي للشركات  ”البيانات  محو في الح “ يعني مالاينار:  – (3)
https://karasat.wordpress.com/2014/07/20/right-to-be-forgotten/ 
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 منه  تلب لعد معين شخص إلى نقلها أو الفاحشة المواد تسليم في يتسبب من على )أ( فقرة
 االتصا  جهاز -1 مايلي: على (ب)  فقرة في نص كما المواد، هذه إرسا  عن المت

 أو  لمترونيا جهاز أي أو نداء جهاز أو كمبيوتر جهاز أو السلمًيا هاتًفا أو هاتًفا اإللمتروني
 نصية رسالة أو إلمتروني بريد أو  صوت أو  صورة أو مستند نقل على قادر آ ر السلمي

 يمكن حتى موقع أو شخص من تناظري  أو رقمي أو إلمتروني شكل في الجهاز هذا لاستخدام
 .(1)أ رل  مواقع في آ رين أشخاص أو  آ ر شخص قبل من تلقيه أو  مشاهدته

 اتصا   جهاز أي أو  شخصي رقمي مساعد أو جوا  هاتت أو  كمبيوتر جهاز استخدام -2
 البريد أو  النصية الرسائل إرسا  ، الحصر ال المثا  سبيل على يشمل، آ ر لمترونيا

 األ رل  الفاتورة غير البيانات أو  الصور أو  الفيديو  مقاتع أو  الفوتوغرافية الصور أو اإللمتروني
 والصور والرسائل والمستندات البيانات هذه نقل ويتضمن ، إلمتروني اتصاالت ناام تري  عن
 الشخصي  الرقمي المساعد أو  المحمو  الهاتت أو اإللمتروني البريد حساب أو  آ ر كمبيوتر إلى
 .(2)آ ر إلمتروني اتصا  جهاز أي أو 
 المعاصر المجتمع معايير يطب  الذي العادي الشخص:تعني )ب( فرل في الفاضحة، المواد -3

 الذي الصريح الجنسي السلوك ، صارخ لشكل مسي ة لطريقة ، يصت أو يصور أو ، للبالغين
 (3)الجنسي االعتداء أو ، محاكى أو  فعلي ، منحرف أو  تبيعي ، نهائي جنسي فعل من يتمون 

 هاتت أو  كمبيوتر جهاز لاستخدام عمد عن يسمح أن شخص ألي المشرول غير من (ج)     
 ألي الستخدامه سيطرته تحت آ ر إلمتروني اتصا  جهاز أو شخصي رقمي مساعد أو  نقا 

 .(4)القسم هذا لموجب محاور غرض

 
= 

www.haltabuse.org/resources/laws/westvirginia.shtml                        . 
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 وعند ، جنحة لارتماب مذنبا يكون  البند هذا أحكام من حكم أي ينته  شخص كل (هـ )     
 أو ، أشهر ستة على تزيد ال لمدة السجن أو دوالر 500 على تزيد لغرامة يعاقب ال ، إدانته

 ، ويغّرم ، جنحة لارتماب مذنبا الشخص يكون  ، الحقة أو  ثانية جريمة ارتماب حالة في .تغريمه
 أو ، واحدة سنة على تزيد ال لمدة السجن في ي حتجز أو  دوالر 1000 من أكثر إدانته، عند

 ( 1) تغريمه
على  لعضهم ينص فبينما بينها فيما متفاوتة ألعاداً  تأ ذ األمريكي الوالئي المشرل سياسة إنو    

القانونية، وعلى  نطاق الحماية في يضعها اآل ر لعضهم نجد للخصوصية الدستورية الحماية
 كان األمريكي القانون  في للخصوصية ومبادئ مفاهيم لوضع أعمل تشكل مجموعة حيث لل 
 صدرت والتي المعلوماتي، المجا  في المشاركين لجميع عامة من مبادئ صدر ما أبرزها من
 لمستخدمي وأ رل  في المجا  المعلوماتي، المشاركين يتعل  لجميع ما فمنها 1995 يونيو  في

 .(2)الشخصية المعلومات يقدمون الذين  لألفراد وأ رل  الشخصية، المعلومات
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Working to Halt Online .  -West Virginia  -Cyberstalking Laws - (1) 
  الحقوق،  كلية المنصورة جامعة دكتوراه، رسالة  فمري، ق عبد  أيمن: المعلومات  نام، جرائمينار:   – (2)

 .  144:ص األنترنت  شبكة على للمعلومات  الجنائية الحمايةنقالن  .539-538ص : 2005-2006
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 الثالث   املبحث 
  القانون الفدرال   ف   والقذف   والسب   التشهي   ف   القانونية   األحكام   

 األمريكية   املتحدة   الواليات   بعض   مستوى   اإلمريكي، وعلى 
عرب    والتشهي   والقذق،   ،   السب حكام القانونية ف  األ   املطلب األول : 

 مريكي. األ انون الفدرال  الق ف  اإلنرتنت  
تصدر عقوبات و تجرم الواليات المتحدة اإلمريكية السب والقذف والتشهير عبر اإلنترنت ،      

ا تبرت الواليات المتحدة ، والمملمة على كل من يرتمب مثل لل  لالحبس والغرامات ، حيث 
و ، المتحدة ، حاالت القذف والتشهير عبر اإلنترنت حدود السلطة القضائية في عالم اإلنترنت 

رضها المملمة المتحدة على نشر المعلومات التي تستهدف التشهير والسب تعد القيود التي تف
، يمكن مادة مكتوبة عالميا ممكناً  اإلنترنت يجعل الوصو  إلى أي، و العلني من أقول القيود

رفع دعول قضائية ضد الناشر أو الماتب الذي من ألي شخص  تعرض للتشهير على اإلنترنت 
، الذي ينص 1996، كما نص قانون )العفة في االتصاالت( األمريكي لعام  ارتمب التشهير

ومات يقدمها مقدم على أن ال يعامل أي مزود أو مستخدم للممبيوتر كناشر أو مصدر ألي معل
 .(1)محتول معلوتي آ ر

 المتمررة والعبارة المعنى، بهذا متواترة أحكام المتحدة الواليات في العليا الدستورية وللمحكمة    
 من أدنى حًدا تضمنت تالما مكفولة تال التعبير حرية حماية أن على تنص األحكام تل  في

 األشخاص سب تجرم القوانين كل إن :يلي كما لاإلنجليزية ونصها النافع، االجتماعي المردود
  الحالة  هذه في السب ألن التعبير، حرية من نوًعا لل  يعد أن يمكن ال حيث حقهم، في والقذف

 والقذف  السب هذا كان وإن لال  ما اآل ر، حرية على واعتداء آ ر شخص على عدواًنا يعد
 .(2)تائ ية أو  عرقية مجموعة له ا تصت أو  الناس، من ماليين بهما ا تص

 
حرية االتصا  حرية التعبير  تغيير البي ة القانونية والتنايمية الداعمة لإلنترنت:  مجموعة من الم لفين   – (1)

، آنا دوباتما ، وغيرهم ، قسم االتصا  والمعلومات، اليونسكو ، منامة األمم المتحدة للتربية  داتون  وليام
 59م:  ص 2010والعلم  والثقافة،  

  موقع  الجميل، فتحي أحمد : فرنسا في التعبير حرية على االعتداء جرائم سفابيو  – جيسو  قانون  – (2)
   :2015 ساسة،

= 



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
223 

  على تشهير قضية حو  استراليا في حكم صدور اإلنترنت عالم في القضائية السواب  ومن   
 فحسب. الشبكة هذه على معلومات من نشره يمكن ما على عالمية نتائج لها يكون  قد اإلنترنت

 قضية حو  حكماً  أستراليا في العليا المحكمة أصدرت فلقد اونالين ايست ميد  موقع أورده ما
 وكالة  على أستراليا في يعيش الذي غاتني  جوزف المناجم قطب رفعها اإلنترنت، على تشهير

 الوكالة رفعته است نافاً  لاإلجمال العليا المحكمة رفضت حيث الشهيرة، األميركية جونز( )داو 
. الشاكي يعيش حيث أستراليا من بدال المتحدة الواليات في التشهير دعول  بدراسة فيه تالبت
 أن اعتبرت أن لعد الشاكي يقيم حيث فيكتوريا والية في الملت دراسة على المحكمة ووافقت

. منه تصدر الذي البلد وليس فيه تقرأ الذي البلد هو  اإلنترنت على المعلومات نشر مكان
 المعرض الشخص يعتبر الذي البلد في تدرس إن يجب التشهير شكول  إن المحكمة واعتبرت
 .(1)سمعته عن الدفال فيه عليه لأن للتشهير

 الواليات في الشكول  رفعت حا  في أنه هو  وأمريكا أستراليا في الدعول  نار بين والفرق      
 حرية حو  ميركياأل األو  الدستوري  لالتعديل التذرل جونز( )داو وكالة امكان في كان المتحدة
 المطبقة تل  من صرامة اكثر التشهير قوانين حيث أستراليا في موجودة غير حماية وهي التعبير

 .(2)الدو  لعض عن ا تياريا تنشرها التي المعلومات حجب(ل ) األمريكية النشر دورو أمريكا  في
لمن لالفترة األ ير حسب القوانين الصادرة ال يعتبر التشهير عبر اإلنترنت في الواليات    

اليوم  ترامب ، دونالد األمريكي، الرئيس المتحدة اإلمريكية جريمة في ح  الشخص ، حيث انتقد
 تعبر وال والمخزية لالمشينة إياها  واصفاً  بالده، في التشهير قوانين ، 2018-01-10األربعاء

 الحالية التشهير )قوانين إن قوله ترامب عن إن( إن )سي شبكة األمريكية ، حيث نقلت القيم عن
 ستعيد إدارته أن مضيفا عقاب(، دون  عنهم اإلشاعات وترويج يريدون  من لإهانة للبعض تسمح
  أن ، وأكد(3)تعويض على تشهير أي من المتضرر حصو  لضمان القوانين هذه في النار

 
= 

https://www.sasapost.com/opinion/law-gesso-fabius/ 
 دون:البدر، الرياض، بدر قضائية: سالقة.. اإلنترنت  عبر  التشهير المقهى – (1)

www.alriyadh.com/24104 
 نفسه.المصدر الساب   – (2)
 م: 2018-01-10موقع المصري اليوم   ،  :«ومخزية  مشينة» أمريكا في التشهير  قوانين: ترامب  – (3)

www.almasryalyoum.com/news/details/1243519 
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 .(1)األمريكية قيمنا تعكس وال ومخجلة، مخادعة حالياً  لدينا السارية التشهير قوانين
 األمريكي   يقو  الرئيس   عليه سالقًا ، حيث كان اوهذا يد  على انهم رجعوا الى ماكانو     
ه التي الشتمِ  رسائل أقرأ   ال )أنا: (2)(لينمولن إبراهام) ، ت وجَّ  الردِّ  عن فضالً  ماروفها أفتح   وال إليَّ

 .(3) لشعبي( شي اً  قدَّمت لَما بها اشتغلت   لو  ألنني عليها؛
االحكام القانونية ف السب ، والقذق، والتشهي عرب    : ني املطلب الثا 

 اإلنرتنت على مستوى بعض الواليات املتحدة األمريكية 

 :(5)،والية فرجينيا(4)كاليفورنياعلى لل  نأ ذ بتطبي  األحكام على لعض الواليات  وبناءً      
 أوال : كاليفورنيا

 Five hundred and  -كاليفورنيا، قانون العقوبات  (6)كودمر بنا سالقًا نص    وقد       
two PEN §    

  منه فرول نصت و  الشخصي الملت على القانون  هذا من (15) القسم نص مايلي: على     
 شخص أي فإن ،)ح( الفرعي القسم في عليه منصوص هو ما استثناء  على نص )ج( الفرل

ة وفيه عامة: جريمة لارتماب مذنباً  يكون  التالية األفعا  من أياً  يرتمب ؛ حيث نص  فقرات عدَّ
 على نص إل عليها المفروض العقوبة (د) الفرل وحدد أيضًا، واالبتزازأ( على الخدال /1)الفقرة 

 
 دا ل الحريات  قمع" وغضب  نار" يفضح هل... التشهير قوانين تغيير نيته ترامب  إعالن لعد  – (1)

 :2018/ 11/1،الضاوي  هند : المتحدة؟ الواليات 
https://arabic.sputniknews.com/.../201801111029107822- قوانين-تغيير-ترامب-إعالن ... 

:الرئيس السادس عشر الواليات المتحدة األمريكية ، ولد لينمولن في كوخ  شبي  لينمولن إبراهام  – (2)
 م.ينار: الرئيس أبراهان لينموين : مع المكتبة الرقمية ، دون: 1865م ، توفي في سنة 1809سنة

https://www.wdl.org>item 
(3)–Ismailia Online    | م:31/12/2009 :والشتم  السب   يـــضرك  لن›  www.ismailiaonline.com 

 موضوعات ‹ تنمية لشرية 
 . 206ع ّرف سالقًا:ص  – (4)
 .206ع ّرف سالقًا :ص  – (5)
 206ع ّرف سالقًا:ص   – (6)
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 عليها يعاقب جناية لارتماب مذنب هو  (ج) القسم من ، (1) الفقرة ينته  شخص أي :  أن
 و سنوات ثالث أو  سنتين أو ، شهراً  16 لمدة 1170 المادة من (ح) القسم لموجب لالسجن

 لالسجن عليها يعاقب جنحة،  أعتبارها ،أو(دوالر 10000) دوالر آالف عشرة تتجاوز ال غرامة
  5000) دوالر آالف  مسة تتجاوز ال لغرامة واحدة، سنة تتجاوز ال لفتره المقاتعة سجن في

  .(1)والسجن لالغرامة العقوبتين لكلتا أو ،(دوالر

  (2)الغربية فرجينيا والية في التشريع ثانيا :
 الفاحشة االتصاالت على one sixty-three fourteenA-(C§) الرقم لي التشريع نص    

 االتصا  وأجهزة المحمولة والهواتت الممبيوتر  ال  من والمهددة والمزعجة والمجهولة
 أو التحرش بهدف ، شخص ألي القانوني النص غير من )أ( عليها، معاقب أفعا  ؛ اإللمترونية

 أو شخصي رقمي مساعد أو جوا  هاتت أو كمبيوتر جهاز استخدام ، آ ر شخص إلى اإلساءة
 ضد جريمة لارتماب التهديد  -2اإلساءة. أو التحرش -1 :أجل من آ ر إلمتروني اتصا  جهاز

 .(3)ممتلمات أو شخص أي
 يكون  البند هذا أحكام من حكم أي ينته  شخص كل على )ه( الفقرة في التشريع هذا ونص   

 ال لمدة السجن أو  دوالر 500 على تزيد لغرامة اليعاقب ،  إدانته وعند جنحة، لارتماب مذنبا
 أو ثانية جريمة ارتماب حالة في العقوبة شدد إنما .حصره أو  تغريمه أو  ، أشهر ستة على تزيد

 دوالر( 1000 من) أكثر ، إدانته عند ، ويغّرم ، جنحة لارتماب مذنبا الشخص يكون  ، الحقة
 من تد ل )أ( الفقرةو ، حجزة أو تغريمه أو ، واحدة سنة على تزيد ال لمدة السجن في ي حتجز أو 

 .(4)  الحكم أصدار عند العقوبات هذه  ضمن
 

 
 

            Five hundred and two | FindL. PEN § -California Code, Penal Code  - (1)   
 .  2012  الثاني كانون  من 11 في:تحديث  آ ر تاريخ - (2)

Working to Halt Online ..  -West Virginia  -Cyberstalking Laws - (3) 
     المصدر الساب   نفسه.– (4)

https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html
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 الرابع   املبحث 
  ف   ،   اإلنرتنت   شبكة   عرب   التجاوزات   من   متعددة   ألنواع   القانونية   األحكام   

 . العراقي   القانون 
 تمهيد

لمراحل متأ رة لعد االحتال  لشكل واسع  العراق في بدأ لمون النشر عبر اإلنترنت قد ناراً      
لشكل  اص، فقد جرت المحاوالت للتعرض له لالمشاريع  العراقي العقوبات فلم يتطرق له قانون 

قانون جرائم المعلوماتية لسنة  مشرولعلى وقد حصلت المصادقة  والمسودات التجريمية
 عليه وصادق النواب مجلس أقّره   ما على بناء ( 30كماهو الحال في القرار رقم )، (1)م2010
 من( 73)المادة من( ثالثا)  والبند( 61) المادة من( أوالً ) البند أحكام إلى وأستناداً  الرئاسة مجلس

( لسنة 31القانون اآلتي : رقم )  إصدار 2013/9/3ـ قرر رئيس الجمهورية بتاريخ  الدستور
 .(2)تصدي  االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات  2013

 االحتيا  جريمة ارتماب في اإلنترنت استخدام م  راً  استخدامها شال التي الجرائم من     
 للغير المشتركين وبيانات سرارأ فشاءوإ الغش او  التضليل لقصد الحاسوب أجهزة واستخدام
 قانون  عليها يعاقب الجرائم وهذه للغير تعود تجارية عالمةل الغش لقصد اإلنترنت شبكة واستخدام
 .(3)المعد  1969 لسنة 111 رقم العقوبات

 مشرول  صيغة هناك وانما المعلوماتية لجرائم اً  اص اً قانون  اآلن في العراق إلى ولم يصدر     
 الرؤل  ا تالف في والتنفيذية التشريعية السلطات بين الخالفات لسب النور يرَ  لم مقترح قانون 

 جرائم موضول في تد ل ال مواد وتضمينه وقاسية رادعة عقوبات تضمينه حو  والتصورات
 مواد وليس  اصة قوانين لىإ تحتاج والتي لالبشر واالتجار المخدرات تجارة من المعلوماتية

 (78) رقم اإللمترونية والمعامالت اإللمتروني التوقيع قانون  تشريع وتم وسب  لالقانون  مدمجة
 

:  slideshare،2012 /3/27...: موقع -ينار: مشرول قانون جرائم المعلوماتية في العراق – (1)
https://www.slideshare.net>hamzoz>ar... 

م: موقع المكتبة القانونية  2013( لسنة 31تصدي  االتفاقية العربية لمكافة جرائم تقنية المعلوماتية رقم ) – (2)
 lg-law.org>content-www.iraq: 9/30/ 2013العراقية للحكم المحلي ، 

، مجلس القضاء الزيدي جاسم عبد  كاظم القاضي:  العـراقي التشريع في المعلوماتية الجرائم مكافحة – (3)
 https://www.hjc.iq/view.1645 :15/ 2012/10األعلى ،  
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 اإللمتروني،والمستندات لالتوقيع تهتم التي البنود من المثير تضمن والذي 2012 لسنة
 اإللمتروني المالي والتحويل اإللمترونية والمالية التجارية والعقود اإللمترونية والعقود اإللمترونية

 وجرائم والعام الخاص لاالقتصاد وتمس العراقي الشعب حياة على وضرر  طورة أكثر وهي
 عقوبات توجد وال سياسي وافتعا  إعالمية ضجة دون  القانون  هذا تمرير وتم المالي االحتيا 

 .(1)والمعنوية الطبيعية األشخاص وحقوق  لمالية تمس التي القانونية والمواد المحاور هذه لمل
 إلى وتحتاج ومستمرة وبينة واضحة االعتداء فيها حالة أصبحت التي المعلوماتية جرائم وإن    

 وتمس المواتنين لعض وحريات حقوق  تنته  التي الجرمية االفعا  ويعاقب يحدد  اص تشريع
 المجتمع و صوصية االعتداء تبيعة وف  جرائم وتشكل الناس واعراض وحياة وكرامة لسمعة
 . (2) العراقي

القانون العراقي ، ولمن نترنت في على النشر عبر اإل هلم يصدر أي قانون  اص لحد لات      
قد يد ل النشر اإللمتروني في مادة أو فقرة لالمشروعات أو المسودات أو المقتراحات لسنة 

تشير  2017الى  2014، الخاص لقانون جرائم المعلوماتية ، أما من سنة 2013إلى  2010
)نحو تشريع قانون جرائم  م2018ال في سنة سودات والمقترحات ولم يقترح إالم إلى تل 

 ما أو  اإللمترونية المعلومات شبكة على النشر جرائم المعلومات ووسائل االتصا : حيث تعتبر
 التشريعي الوسط في المستحدثة الجرائم من(  المعلوماتية الجرائم)  بــ قانونا عليها يصطلح
 ان  الجرائم هذه لإحدل متعل  تشريع أي صياغة أو  عند اعداد المشرل على وينبغي ، يــــوالقانون 
 .(3) (التقليدية الجرائم عن الجرائم هذه تبيعة ا تالف إلى يلتفت

 

 
  في  التشريعي والنقص  والعقوبة الشكول  حدود  االجتماعي التواصل مواقع في االلمترونية الجرائمينار: – (1)

 م: 2016/ 01/ 30، المعموري  فاضل أحمد  المحامي :العراقي القانون 

www.alnoor.se/article.asp?id=294922 
 ينار: المصدر الساب  نفسه.  – (2)
 الجمهورية  النواب  مجلس:االتصا  ووسائل المعلومات  جرائم قانون  تشريع نحوينار:  – (3)

 : م14/01/2018العراق،
ar.parliament.iq/2018/01/14/ ووسائ-المعلومات -جرائم -قانون -تشريع -نحو  / 
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  املالية   لشبكة اإلنرتنت املتعلقة بالسرقة   القانونية   األحكام   املطلب األول:
  القانون   ف   اإلنرتنت   التجسس عرب و  األخرتاق    و   واهلكر   والفكرية 

 العراقي،وفيه ثالثة فروع: 
 الفرع األول: حكم إنشاء المواقع عبر شبكة اإلنترنت

 :على مايلي م2010قانون جرائم المعلوماتية المقترح لسنة  مشرول من  (22)نصت المادة    
تقل عن ) ثالثة ماليين دينار(  ( سنوات وبغرامة ال3يعاقب لالحبس مدة ال تزيد على ) )أوال :

 شبكة على مواقع انشاء على ساعد أو ادار أو  والتزيد على ) ستة ماليين دينار( كل من: انشأ
 (1)اتــــ أو روج لاستخدام شبكة المعلوم لعب القمار أو دعى ارسالمعلومات للعب القمار أو م

وال تزيد على )ثالثين  تقل عن )عشرة ماليين دينار ( العقاب لالسجن الم قت وبغرامة ال ثانيا : 
مليون دينار ( كل من ارتمب أحد االفعا  اآلتية ومنها على من : انشأ أو ادار أو ساعد على 
انشاء مواقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفس  والفجور أو أية برامج أو 

 .(2)ا(ـــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــل و عاد أو روجالعامة أمعلومات أو صور أو أفالم مخلة لالحياء أو االداب 
  في القضاء العراقياإلنترنت والهكر واالختراق والتجسس عبر السرقة المالية الفرع الثاني: 

على  2010جرائم المعلوماتية المقترح لسنة  قانون  مشرول  ( من7لقد نصت المادة )       
وال يزيد )عشرة ماليين دينار( يعاقب الشخص لالسجن الم قت وبغرامة ال تقل عن  أوال :مايلي: 

 كل من :  )ثالثين مليون دينار(عن 
أو الشركات أو الهي ات أو  استخدام ناام الحاسوب أو شبكة المعلومات العائدة لالشخاص -1

تمكن من االستيالء على أموا  الغير أو حقوقهم المالية أو حيث المصارف أو األسواق المالية 
حقوق المالية لأية وسيلة من الوسائل  الحق  لنفسه أو لغيره منفعة  مالية أو حرم الغير من 

 (3)اإللمترونية
معلومات إلى االستيالء لنفسه أو لغير توصل عن تري  احد أجهزة الحاسوب أو شبكة ال  -2

 ات ـــــــ اقـــــــــ طــــــــــ معاملة أو تعاقد المتروني أو ب  لومات أو بيانات أو شفرات في أيةعلى برامج أو مع

 
 المصدر الساب .  .slideshare...: موقع -مشرول قانون جرائم المعلوماتية في العراق  ينار: – (1)
 المصدر الساب  نفسه. – (2)
 ينار: المصدر الساب  نفسه.  – (3)
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 المترونية أو ما  منقو  ....
عبث أو تالعب أو حور أو عد  أو اصطنع أية بيانات أو كشفوفات أو برامج كل من   -3

 .(1) تتعل  لاألسهم والسندات واسعار العملة
يعاقب لالحبس مدة  القانون المقترح المشار إليه على :مشروع ( من 21ثانيا : نصت المادة)

)عشرة ماليين دينار( تقل عن  ثالث سنوات وبغرامة ال (3)( سنتين وال تزيد على2تقل عن) ال
كل من ارتمب أحد االفعا  العقوبتين أو لإحدل هاتين  ) عشرين مليون دينار(وال تزيد على 

تغيير تصاميم د ل موقعًا  اصا لشركة أو م سسة أو غيرها لمن ضمن تل  االفعا  من  اآلتية
 .(2)له لنفسه أو لغيره بدون وجه ح  أو استغ ه أو اتالفه أو تعديلههذا الموقع أو الغائ 

على إتالف المعلومات وقد يد ل في لل   م2011 القانون  مشرول من (3) نصت المادة     
 مليون  25 عن تقل ال غرامة أو   لالسجن يعاقب):الهكر أو األ تراق ألن فيه إتالف للمعلومات 

 البالد لاستقال  المساس لقصد المعلومات وشبكة الحاسوب أجهزة عمداً  استخدم من كل دينار
 للجهات تالعة أنامة و أ أجهزة أعاق أو  أتلت أو( محددة غير) معادية جهة مع التفاوض او 

 .(3)(األمنية
تقل  على أن:  يعاقب لالحبس مدة الالقانون أعاله  مشروع( من 19لقد نصت المادة )     
  مسة ماليين ( وال تزيد على ) عشرة ماليين ( كل من:تقل عن )  ( سنوات وبغرامة ال3عن )

حصل لشكل غير مشرول على معلومات أو بيانات أو برامج أو أية مخرجات للحاسوب  -أ
 ة المعلومات لقصد االضرار لالغيرفأفشاها أو أعلنها عمدًا من  ال  استخدام الحاسوب وشبك

جهة دون  أو اسرارهم أو بيانات المرور إلىأي نول من انوال معلومات المشتركين  افشى -ب
 مسوغات صادرة عن جهة رسمية مختصة.

لال أو نقل أو تداو  البيانات الشخصية المقدمة إليه من األفراد ألي سبب من األسباب  -ت
 .(4) ألن منهم لتحقي  منفعة مادية أو لغيره

 
 المصدر الساب .  .slideshare...: موقع -ينار: مشرول قانون جرائم المعلوماتية في العراق  – (1)
 المصدر الساب   نفسه.  – (2)
 م. 2011: العراق : مسودة قانون الجرائم المعلوماتية تشرين األو   19المادة   – (3)
 المصدر الساب .  .slideshare...: موقع -مشرول قانون جرائم المعلوماتية في العراق : ينار  – (4)
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جرائم المعلوماتية في القانون العراقي قانون  مشرولمن  / ج(1 / 13نصت المادة من )     
م  على :) تحريم على الشخص تسريب المعلومات التي يعرفها )لحوزته( لحكم 2011لعام 

نفسه ، أو استخدم هذه منصبه بهدف الحاق ضرر )ايذاء( لأحدا ما ، أو جلب فائدة ومنفعة ل
( مليون 10-5جلها ، وجود عقوبة تتراوح بين) لغرض آ ر من تل  التي وفرت ألالمعلومات 

 .(1)( سنوات(3دينار عراقي وسجن لمدة )
يفرض عقوبة قصول لمدة  (19/2)في الفقرة الثانية منها المادة  /أ(19/1)وفي المادة     
المعلومات  لفعل حيث تم أكتساباعلى الموظفين العموميين المنخرتين في نفس  سنوات7

 .(2) لطرق غير الشرعية)غير القانونية(
 اإللمترونية المواقع لمخترقي القانونية العقوبة م أن2017القانون في سنة  أحد  براء أوضح   

 مع التعاون  عدم حا  في سنة 15 لمدة السجن هي )القراصنة( تسميتهم على اصطلح أو ما
 بتنفيذ المعنية والجهات الحكومة اسرال ضرورة على مشددا التجسس، لقصد أو  ارجية دولة

 .(3)الجرائم هذه من والحد الحكومية للمواقع  تراقاال جرائم مرتمبي لح  الحكم
 مدة لالحبس حيث يعاقب( 363) المادة في م1969( لسنة 111و في قانون العقوبات رقم )  
 عمدا تسبب من العقوبتين هاتين لإحدل أو دينار مائة على تزيد ال وبغرامة سنة على تزيد ال

 .(4)الالسلمية أو  السلمية االتصا  أجهزة استعما  لإساءة غيره ازعاج في
 إتالف أو  ةلمصادر  تقتضي أن للمحكمة من مشرول القانون على أن( 29) نصت المادة   

  القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم ارتماب في المستخدمة البرامج أو  األجهزة أو  األدوات
 .(5)النية حسن غير لحقوق  اإل ال  دون 

الشخص  حيث يعاقب معاقبة:الالقانون أعاله نصت على   مشروع( من 6وفي المادة )     
 من ( مليون دينار كل50وال تزيد على) دينار ( مليون 25) عن تقل ال وغرامة في السجن

 عمدا االضرار إعاقة أو تعييب أو  وتعطيل إتالفالمعلومات في  وشبكة الحاسوب استخدم

 
 م.2011: العراق : مسودة قانون الجرائم المعلوماتية تشرين األو  19ينار: المادة   – (1)
 المصدر الساب  نفسه .  – (2)
  األ بار العراق نيوز ، عين   :العراق في (الهاكرز)لـ القانونية العقوبة على تعّرفينار:  – (3)

 aynaliraqnews.com> :م2017/ 3/6،المحلية
 . م1969  لسنة( 111) رقم العقوبات  قانون ينار:  – (4)
 .الساب  المصدر .slideshare موقع...: -العراق في المعلوماتية جرائم قانون  مشرول:ينار – (5)
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 لقصد المساس بناامها والبنى الدولة، لدوائر التالعة المعلومات شبكة أو  الحاسوب أجهزة لأنامة
 .(1)التحتية لها

 الفرع الثالث: السرقة الحقوق الملكية الفكرية
 تزيد ال مدة لالحبس يعاقب( 403في المادة )  1969 لسنة( 111) رقم العقوبات نص قانون    

 أو صنع من كل العقوبتين هاتين لإحدل أو  دينار مائتي على تزيد ال وبغرامة سنتين على
 .(2)مطبوعات أو  كتالا التوزيع أو  االستغال  لقصد نقل أو  حرزأ أو  حاز أو صدر أو  استورد

 يعاقب لالحبس مدة العلى:أوال :  القانون المقترح المشار إليه مشروع( من 21نصت المادة)
وال )عشرة ماليين دينار( ثالث سنوات وبغرامة التقل عن  (3)( سنتين وال تزيد على2تقل عن)

 تلك ضمن منأو لإحدل هاتين كل من ارتمب أحد االفعا   ) عشرين مليون دينار(تزيد على 
نشر أو نسخ عن تري  شبكة المعلومات وأجهزة الحاسوب مصنفات فمرية أو أدبية  من االفعال

تقل  يعاقب لغرامة ال ثانيا : القوانين أو االتفاقيات الدولية،أو الحاث علمية عائدة للغير تحميها 
كل من نسخ أو نشر أو تداو  برامج  ) مليون دنيار(وال تزيد على  )خمسمائة الف دينار(عن

 .(3)( ت غير مر صةأو معلوما
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نشر املعلومات اخلاطئة املضللة  حكام القانونية ف  األ   املطلب الثاني: 
 . عراقي القضاء ال ف  اإلنرتنت  اإلباحية عرب    واألكاذيب،و املواقع 

مشرول القانون ( من 22/3)قد جاء في  المادة ف المضللة: الخاطئة المعلومات نشرحول      
التعبير )الذي ينطوي على ( عدم التشهير اليقتصر تي تعرف العناصر األساسي للجريمة،ال

 .(1)لشكل وأضح على نشر معلومات كاللة التي من شأنها تشوية سمعة الطرف المتضرر
( 25) عن تقل ال وغرامة لالم بد يعاقب):لمذكورالقانون ا مشروع( من 6المادة ) وجاء   

 المعلومات: وشبكة الحاسوب استخدم من ( مليون دينار كل50تزيد على )وال  دينار مليون 
النعرات المذهبية أو الطائ ية، الفتن أو تمدير  اثارة او التهديد أو  المسلح العصيان اثارة -1

 لقصد ماللة وأ كاللة نشر أو إلاعة وقائع -2 ،األمن والناام العام أو اإلساءة إلى سمعة البالد
حكمها أو االضرار  في وما والمالية التجارية األوراق او لمترونياإل المالي لالناام الثقة اضعاف

 .(2) لاالقتصاد الوتني والثقة المالية للدولة(
 مشرول( من 22فقد نصت المادة )العراقي :القضاء في اإلنترنت أما المواقع اإلباحية عبر 

تقل عن )عشرة ماليين  العقاب لالسجن الم قت وبغرامة ال 2010سنة قانون جرائم المعلوماتية ل
 حد االفعا  اآلتية:ثين مليون دينار ( كل من ارتمب أدينار ( وال تزيد على )ثال

انشاء أو ادار أو ساعد على انشاء مواقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على  -1
الفس  والفجور أو أية برامج أو معلومات أو صور أو أفالم مخلة لالحياء أو االداب العامة أو 

 .(3)عاد أو روج لها
تية لترويج أو ألنشطة مخالفة  لآلداب أو استخدام شبكة المعلوما صغيرًا أو حدثاً  َض رَّ عَ   -ث

داب ألنشطة أو االتصاالت المخالفة لآلانتاج أو توزيع مواد الدعارة أو قام بتحضير أو تنايم ا
 التي يكون الصغير أو الحدث أو فاقد األهلية ترفًا فيها لاستخدام البريد اإللمتروني أو الحاسوب 

 
 .م2011 األو  تشرين المعلوماتية الجرائم  قانون  مسودة:  العراق: 19 المادةينار:   – (1)
 ينار: المصدر الساب  نفسه.   – (2)
 .الساب  المصدر  .slideshare موقع...: -العراق  في المعلوماتية جرائم  قانون  مشرول ينار:  – (3)
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 .(1)أو مواقع شبكة المعلومات
 الرئاسة مجلس عليه وصادق النواب مجلس أقّره   ما على بناء( 30كما كان قرار رقم )     

الدستور . قرر  من( 73)المادة من( ثالثا)  والبند( 61) المادة من( أوالً ) البند أحكام إلى وأستناداً 
تصدي   2013( لسنة 31) إصدر القانون اآلتي:رقم 2013/9/3رئيس الجمهورية بتاريخ 

( على جريمة 12االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نص في المادة )
و شراء،أو بيع ،أو استيراد مواد إلاحية ، و عرض ،أو توزيع،أو توفير،اونشر،أاإللاحية )إنتاج،ا

 . (2)أو مخلة لالحياء بواسطة تقنية المعلومات(
 يمكن تطبيق القوانيين التالية في كل مالم يرد به نص في هذا القانون :

 المعّد .1969( لسنة 111أواًل: قانون العقوبات العراقي المرقم )
  .(3)1971( لسنة 23ثانيًا: قانون أصو  المحاكمات الجزائية رقم )

مدني ، لحث السلطة التشريعة على جرت محاوالت من جانب نشطاء وناشطات المجتمع ال     
 سنة العراقيات االعالميات صدار قانون لخصوص جرائم المعلوماتية ، منها مثاًل: عقد منتدلا

 العراقي ، المدني المجتمع مع التضامن مبادرة آب وسكرتارية/26 المواف  السبت، ، يومم2017
 توصل المعلوماتية، لعد المناقشة والحوار وما جرائم قانون  مشرول حو  لغداد، في حوارية ندوة

 اللجان لاجتمال  رجت التي التوصيات وأهم للمشرول الثانية القراءة النواب وبعد مجلس ليهإ
 ما مع العالقة لات والقوانين والتشريعات الدولية التجارب مراجعة أبرزها من كان والتي المعنية
 .(4) المشرول تضمنه

 لإلعالم العراقية الشبكة قدمت السالقة البرلمانية الدورة و ال  ساب  وقت في أنه يذكر    
 مفتوحة رسالة ، القانون  هذا ضد حملتها وضمن الدولية المنامات لعض مع لالتعاون  المجتمعي

. العراق في المعلوماتية جرائم قانون  تشريع لوقت الدولية المنامات من 44 من أكثر وقعها
 مسودة إعادة تمو  العراقي الدستور أو  الدولي للقانون  وفقا يكن لم القانون  هذا تمرير إن مبينة

 
 .الساب  المصدر  .slideshare موقع...: -العراق  في المعلوماتية جرائم قانون  مشرول: ينار – (1)
  المكتبة  موقع  :2013( لسنة 31رقم) المعلومات  تقنية جرائم لمكافحة العربية االتفاقية تصدي ينار:  – (2)

 .المحلي للحكم العراقية القانونية
 .الساب  المصدر  .slideshare موقع...: -العراق  في المعلوماتية جرائم  قانون  مشرول: ينار  – (3)
  العراقي  االجتماعي للمنتدل :التعبير حرية يهدد  المعلوماتية  جرائم قانون  مشرولينار:  – (4)
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 مجلس رئاسة إلى رسمياً   طالاً  واإلعالم الثقافة لجنة تقديم لعد 2013 عام الحكومة القانون إلى
 رئيس وواف . اإلنترنت شبكة استخدام حرية ينته  ألنَّه القانون  مشرول وقت على لحثها النواب
 ويذكر . هذا(1)القانون  هذا صياغة عملية إيقاف وتم ، المقدم الطلب على العراقي النواب مجلس

 انشطة ضمن عقدت الندوة هذه أنَّ 
(2). 

رئيسة الثقافة البرلمانية قو  قانون عليها، هو من األسباب التي حالت دون تمرير ال    
 قاسية  نصوصا يضم السالقة الحكومة قبل من المقدم المعلوماتية جرائم قانون  )مشروللأن:

 وهو بوليسية دولة إلى الدولة ويحو  المعلومة إلى الوصو  وح  الحر التداو  من تحد وعقابية
 الوسائل يستخدمون  الذين اإلرهابيين عن لعيد هو  فيما العادي، المواتن على صارم قانون 
 على والتضيي  الحريات لقمع منامة حملة هناك:قولها في وأضافت. عالية لحرفية التقنية

 ومنها القوانين مشاريع مواد لعض  ال  من سواء  الرأي، عن التعبير وح  الفمرية التعددية
 أو السلمي، والتااهر الرأي  عن التعبير حرية وقانون  المعلوماتية جرائم وقانون  األحزاب قانون 

 .(3)األ رل( اإلجراءات  ال  من
في  مثل هذا القانون والمشكلة تممن المجتمع العراقي يأمن الحاجة إلى تشريعفي حين أن      
لى المعرفة هكذا قانون الفتقادهم إ لمناقشة م هلين ليسو  النواب مجلس اعضاء من المثيرأن 

 .(4)والثقافة حو  مفهوم المعلوماتية وما ينتج عنها من أثار ونتائج
 قانون  عــــــــــــــــــــــــــ م يتواف  لما المعلوماتية جرائم قانون  مشرول قراءة العراقي البرلمان انهىوقد     

    .(5) 2013 المعلومات لسنة تقنية جرائم لمكافحة العربية االتفاقية الى العراق جمهورية انضمام

 
 المصدر .العراقي االجتماعي للمنتدل: التعبير حرية يهدد  المعلوماتية جرائم قانون  مشرولينار:  – (1)

 .الساب 
  … الى  جسر منامة مع لالتعاون  شهرزاد  انشطة مشرول ضمن عقدت  الندوة هذه ان ويذكر هذا – (2)

  االتحادية  المانيا جمهورية من وبتمويل العراقي المدني المجتمع مع للتضامن الدولية والمبادرة االيطالية
 .المصدر الساب   نفسه.السويسرية  فاي وم سسة

 )3( – قانون  جرائم المعلوماتية وصناعة الناام البوليسي:  شبكة النبأ المعلوماتية،30/ 2016/07 :
 https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/7316 

)4( – ينار:القانون  الجديد  قد  يحبس  م بدا بناء على  تعليقات   على اإلنترنت : مجلس النواب العراقي، موقع 

م:   7/2016/ 27يال،   
  https://yallairaq.comـ

 م:8/27/ 2017، أربيل – رووداو:" البوليسي" بــ  المعلوماتية جرائم قانون  مشرول يصفون  عراقيون ينار: – (5)

www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/270820175 
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 ،والخطيرتناو  هذا الموضول المهم لمن لم يصل إلى مرحلة أصدار قانون  اص لالعراق ي
 على المجمع العراقي. والذي يمكن أن يترك أثارًا مدمرة

عرب شبكة    السب والقذف والتشهي حكام القانونية ف  األ املطلب الثالث:  
 عراقي اإلنرتنت بالقضاء ال 

نصوصًاعلى جريمة  1969 لسنة (111) رقم العقوبات الرالع من قانون  يتضمن الفصل     
ونصت  القذف ( على433نصت المادة )والتشهير: حيث  والسب القذف عقوبةالقذف والسب:

 من العالنية ترق  لإحدل الغير إلى معينة واقعة اسناد هو  القذف -1هذه المادة على مايلى: )
 من وتنه ـ حيث يعاقب هلأ  عند احتقاره و أ ليهإ اسندت من عقاب توجب ان صحت لو  شأنها
 في النشر لطري  القذف وقع العقوبتين . والا هاتين لإحدل وأ وبالغرامة لالحبس غيره قذف

 .(1) مشددا( ظرفا لل  عد اال رل  االعالم ترق  لإحدل أو  المطبوعات او  الصحت
 أو  موظت إلى موجها القذف كان إلا إال اسنده ما على الدليل اقامة القالف من يقبل وال)  -2

 لمصالح يتعل  عمال يتولى كان أو عامة نيابية صفة لي شخص إلى أو  عامة لخدمة مكلت
 ما كل على الدليل أقام فإلا عمله أو  المقذوف بوظيفة متصال القالف اسنده ما وكان الجمهور

  .(2)(الجريمة انتفت اسنده
 أو  شرفه يخدش لما الغير رمي : منجرى النص على السبقد (  ف434أما في المادة )     

 غيره سب من معينة ، حيث يعاقب واقعة اسناد لل  يتضمن لم وإن شعوره يجرح أو  اعتباره
 وإلا .العقوبتين هاتين لإحدل أو دينار مائة على تزيد ال وبغرامة سنة على تزيد ال مدة لالحبس

 لل  عد اال رل  اإلعالم ترق  لإحدل أو  المطبوعات او الصحت في النشر لطري  السب وقع
 .(3)مشددا ظرفا

 غير من عليه المجني مواجهة في السب أو القذف وقع نصت على )إلا  (435) و المادة    
  فتمون  ا رل  بواسطة لل  ابلغه أو إليه له لعث مكتوب في او  معه تلفوني حديث في أو  عالنية
  هاتين لإحدل أو  ديناراً   مسين على تزيد ال وبغرامة اشهر ستة على تزيد ال مدة الحبس العقوبة

 
 .المعّد  م،1969  لسنة( 111) رقم العقوبات  قانون   – (1)
 المصدر الساب   نفسه.  – (2)
 ينار: المصدر الساب   نفسه.  – (3)
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 .العقوبتين(
 ال مدة لالحبس يعاقب من قانون العقوبات العراقي: 438ت المادة وبشأن التشهير ، فلقد نص

 .(1)العقوبتين هاتين لإحدل أو دينار مائة على تزيد ال وبغرامة سنة على تزيد
 أو  الخاصة الحياة لاسرار تتصل تعليقات أو  صورا أو  ا بارا العالنية ترق  لإحدل نشر من – 1

 .ليهمإ االساءة نشرها شأن من كان إلا صحيحة كانت ولو  لألفراد العائلية
 تلفونية مكالمة أو برقية أو  رسالة على 328 المادة في لكروا الذين غير من اتلع من – 2

 .(2)لأحد ضرر الحاق لل  شأن من كان إلا إليه وجهت من لغير فأفشاها
م على ما يأتي:يعاقب   2010لسنة  (23)نص القانون المقترح لجرائم المعلوماتية في المادة     

وال تزيد   ماليين دينار()ثالثة سنتين وبغرامة التقل عن( 2)الشخص لالحبس مدة التزيد على
هاتين العقوبتين كل من استخدام أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات  أو لإحد)خمسة ماليين دينار(على

 . (3)أو أصوات أو أية وسيلة ا رل تنطوي على القذف أو السب، أو صور ، في نسبه للغير عبارات 
 قانون جرائم المعلوماتية ( مشرولتشير إليه ) لسن ماولمن الحكومة العراقية في سبيلها      

لتنايم استخدام شبكات المعلومات وأجهزة الحاسوب واألجهزة واألنامة اإللمترونية ، كانت 
 . (4)2011/تموز 27القراءة األولى للقانون المقترح قد تمت في مجلس النواب العراقي يوم 

 الرئاسة  مجلس عليه وصادق النواب مجلس أقّره   ما على ( بناء30ولقد صدر القرار رقم )     
الدستور . قرر  من( 73)المادة من( ثالثا)  والبند( 61) المادة من( أوالً ) البند أحكام إلى وأستناداً 

تصدي   2013( لسنة 31: رقم )إصدر القانون اآلتي 2013/9/3ريخ رئيس الجمهورية بتا
( على الجرائم 13ص في المادة )ث ن االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات،حي 

 ( 5)القانون على العقوباتمشرول الاإللاحية، ولم ينص هذا 

 
 .المعّد  م،1969 لسنة( 111) رقم العقوبات  قانون  :ينار  – (1)
 المصدر الساب . ينار: – (2)
 .الساب  المصدر  .slideshare موقع...: -العراق  في المعلوماتية جرائم  قانون  مشرول: ينار  – (3)
 . 2012ينار: قانون جرائم المعلوماتية العراقي   – (4)
  المكتبة  موقع:  2013( لسنة 31رقم) المعلومات  تقنية جرائم لمكافحة العربية االتفاقية تصدي ينار:  – (5)

 .المحلي للحكم العراقية القانونية



 

 

 الفصل الساد  

  جان  ر شبكع اإلنرتنت االجتسااي بل الاكور واإلناث األ أحكام وضوابط احلوار  

والفر  ب،ره وبل  ،  والقانون األةريكي والعراوي   ر الفقه اإل الةي 

 : وا،ه أربعع ةباحث ،  والقانون العريعع  

 والتواصل االجتسااي وو ائ ه.، التعريف باحلوار: املبحث األول 

احلوار بل الاكور واألناث االجان  ارب شبكع  أحكام و ضوابط: املبحث الثاني 

 اإلنرتنت ر الفقه اال الةي.

األحكام القانون،ع ر احلوار األجتسااي بل الاكور واألناث :  املبحث الثالث 

 األجان  ر القضاء األةريكي والعراوي.

الفر  بل الفقه اإل الةي و القانون األةريكري و : املبحث الرابق

 العراوي ر الرعر واحلوار االجتسااي.
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   األول   املبحث 
 ووسائله االجتماعي،    والتواصل   باحلوار،   التعريف 

 ، وفيه فرعان:   املطلب األول : التعريف باحلوار  لغة ، واصطالحا  
 الفرع األول: التعريف بالحوار لغة. 

، وعنه أصله من الحور)لفتح الحاء وسكون الواو( وهو الرجول عن الشيء وإلى الشيءالحوار    
 .(1) المشاورة من كالمشورة المحاورة من: والمحورة، حاورت فالن والمحاورة: مراجعة المالم 

، أي : التحاور: التجاوب ، وهم يتحاورون ، و المجادلة مراجعة المالم وتداوله ، والمحاورة :    
: لم يرد ولم يرجع الجواب فمرجع الحوار جوالا أي يحرم، ومنه قولهم: لم يتراجعون المال

و قا  ق    (3)چ  ٺڀ  ڀ   ٺ  چ تعالى :، قا  (2)للتخاتب والمالم المتباد  بين اثنين فأكثر
 .(5)يراجعه في المالمي ) وهو يحاوره( ، أ (4)چڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦچ سبحانه وتعالى: 

 الفرع الثاني: التعريف بالحوار اصطالحا
ة، وإثبات ح ،  قصدمناقشة بين ترفين أو أكثر،  ي  الحوار:     بها تصحيح كالم ،وإظهار ح جَّ

 وجود دون  أتراف أو  ترفين بين للمالم فهو مراجعة.(6)ودفع شبهة، ورد الفاسد من القو  والرأي
 التدافع  على نارتهما مقتضى المتنازعين فهو)إظهار: الجد  أما.لالضرورة بينهم  صومة
 عليه يطل  ترفين قد بين والحوار ،(7)والداللة( اإلشارة من مقامهما  يقوم ما أو  لالعبارة والتنافي

 في وقتنا الحاضر.  كذل  لالدردشة التي تحصل عبر مواقع التواصل
 

 . 219-217/ 4ينار: لسان العرب : – (1)
،  155/ 1باح المنير في غريب الشرح المبير:المصو  ،218/ 4لسان العرب :و  ،287/ 3العين: ينار: – (2)
 ،381 \1القاموس المحيط: و 
 . 1سورة المجادلة ، من اآلية :  – (3)
 . 37، من اآلية : مهتسورة ال – (4)
 . 488/  5تفسير الماوردي = النمت والعيون :  ينار: – (5)
-جدة المنارة، دار ،1ط حميد، ابن عبدق بن صالح ينار: أصو  الحوار وآداله في اإلسالم: – (6)

 . 5ص  :ه1415مكة،
أحمد بن سيف الدين تركستاني،المتاب  األديان مشروعيته وشروته وآداله:ينار: الحوار مع أصحاب  – (7)

 .9منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات، دون : ص 
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املطلب الثاني: التعريف بالتواصل االجتماعي ، ووسائله عرب شبكة  
 اإلنرتنت 

 الفرع األول: التعريف بالتواصل االجتماعي
هي عملية التواصل مع عدد من الناس)أقارب، اصل االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت:التو      

، فمن  ال  هذا (1) زمالء ،أصدقاء...(، عن تري  مواقع و دمات المترونية في الشبكة
األفمار، والمعلومات، التواصل االلمتروني تتم عملية التفاعل الالزمة لتباد  الخبرات، و 

لشبكة اإلنترنت، مثل:  نترنت من  ال  المواقع، والتطبيقات العلمية إلواالتجاهات، عبر شبكة ا
ائم البريدية، ، والتصفح عبر الشبكة ، والقو ال يس بوك، و التويتر، واليوتيوب، والبريد اإللمتروني

مجااًل لألفراد للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم لكل حرية وديمقراتية، لعيدًا  والمحادثة؛ مما تعطى
 .(2)ضغوط االجتماعية والسياسيةعن ال

تمثل نسبة حديث اإلناث مع الذكور  عبر  %20نسبة حديث لذكور مع اإلناث ،  %26تمثل و    

  .(3)في احد الكليات هعلى حسب االستبيان السابق الذي اجريت اإلنترنت، 
كانت نسبة تعرض له الذكور  %22في هذه المواقع لتحرش التعرض لتشكل نسبة و    

  .(4)  نسبة اإلناث وفقاً لالستبيان السابق %38للتحرش،و  
 اني : وسائل التواصل االجتماعي الفرع الث  
 أنستغرام، فايبر، وغيرهما.ئل التواصل االجتماعي كال يسبوك،التويتر،الواتس أب،قد تتنول وسا   

وهو شبكة اجتماعية) المترونية( تتيح للعديد من المشتركين عرض ملفاتهم  أوال : الفيسبوك:
و محادثات عبر هذا أيختارونه من نشاتات ، سواء نشر  الشخصية ، ومشاركة اآل رين فيما

 . وقد مر تفاصيل سالقًا في لاب النشر.(5)الموقع

 
دار النقاش،   ،1ط مقدادي، الد غسان يوست الينار:ثورة الشبكات االجتماعية: –(1)

 . 24م:ص 2013،األدرن 
االلمتروني من مناور اسالمي ومدل تحققها لدل تالب التعليم الثانوي  ينار: ضوالط التواصل  – (2)

 . 11لالمملمة العربية السعودية:ص 
 43االستبيان الساب  الذي  اجرته الباحثة:ص  – (3)
 المصدر الساب  نفسه. – (4)
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، %64بل الذكور اإلقبا  على مواقع التواصل تشكل نسبة استخدام ال يس بوك من ق   
 . (1)في احدل المليات ي وفقًا لالستبيان الساب  الذي أجر  %28واإلناث

 .(2)في السنوات اال يرة  تالتواصل االجتماعي التي انتشر هو احدل تطبيقات  ثانيا : التويتر:
 .(3)الساب ،وفقًا لالستبيان  %5ناث ، واإل %10م تويتر من قبل الذكور تشكل نسبة استخداو    

، يتميز لخدمة التراسل الفوري التواصل االجتماعيوهو أحد أنوال تطبيقات   ثالثا : الواتس آب:
البعيد بتملفة رمزية وبصور  لالنص والصوت والصورة والفيديو عبر الهواتت الذكية، مقرباً 

 . (5)، ويمكن من  اللها إرسا  الرسائل المكتوبة والصوتية (4)متعددة
حسب االستبيان الذي  %60، واإلناث  %20تشكل نسبة استخدام الواتس آب من قبل الذكور    

 .(6)اجرته الباحثة
فلتر هو تطبي  مجاني لتباد  الصور، يتيح لمستخدميه التقاط صورة ، وإضافة  نستغرام:إرابعا : 

 مر تفاصيله سالقا في لاب النشر.كما . (7)رقمي إليها ، ومن ثم عرضها ونشرها )م َرشح(
حسب االستبيان  %18واإلناث  ، %22من قبل الذكور  إنستغرامنسبة استخدام  تشكلحيث 
 .(8)الساب 

 
= 
اإلعالم  رسالة ماجستير في  ينار:ثأثير شبكة التواصل االجتماعي على المتلقين:محمد المنصور ، – (5)

 . 85م: ص 2012واالتصا ،مجلس كلية اآلداب والتربية ، األكاديمية العربية في الدنمارك،
 . 43االستبيان  الساب  الذي اجرته الباحثة:ص  – (1)
ينار: دورشبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا المجتمعية:    – (2)

   .79م:ص 2013أحمد يونس محمد حموده، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة  
 .43االستبيان الساب  الذي اجرته الباحثة:ص  – (3)
باس تاشكندي، صحيفة  ينار: الواتس آب .. وأثر التواصل االفتراضي على المجتمع: الد ع  – (4)

 . www.okaz.com.sa/article/587727 م:7/2013/ 9،عكاظ
 م:08/02/2016إحسان العقلة، موقع موضول،  ينار: ما هو الواتس آب:  – (5)

 mawdoo3.com   › 
 .43:ص الباحثة اجرته الذي الساب  االستبيان – (6)
 .3ينار: انستجرام:ص   – (7)
 .43:ص الباحثة اجرته  الذي الساب  االستبيان – (8)
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هو تطبي  مجاني للتراسل الفوري لالنص والصوت والصورة والفيديو عبر تيليجرام: سادسا :
 .(1)الهواتت الذكية

الذي  ،وفقًا لالستبيان الساب %10ناثاإلو  ،%20من قبل الذكور تيليجرامنسبة استخدام  تشكل   
 .(2)اجريته الباحثة
هو تطبي  للتراسل لالنص والصوت والصورة والفيديو للعديد من منصات الهواتت  سابعا : فايبر:

الذكية وأجهزة الممبيوتر الشخصية، يدعم برنامج الفايبر إجراء المكالمات بين المستخدمين الذين 
لديهم البرنامج على أجهزتهم المحمولة، لاإلضافة إلى إمكانية إجراء المكالمات إلى رقم هاتت 

يعمل برنامج الفايبر لاستخدام شبكة اإلنترنت سواًء كان االتصا  عبر شبكة الواي فاي   مباشرة ،
و أصبح  2010إنطل  هذا البرنامج في عام  و( 4Gأو  3Gأو عن تري  اتصا  البيانات )

 . (3)من أشهر برامج عمل المكالمات الصوتية عبر شبكة اإلنترنت
، حسب االستبيان  %10، واإلناث  %20نسبة استخدام فايبر من قبل الذكور  تشكلو     

 .(4)الساب 

 

 

 

 
 

 المصدر الساب . :احمد عنتر.التقنية لأل بار العربية البوالة ، ينار: كل ماتود معرفته عن تيليجرام – (1)
 .43االستبيان الساب  الذي  اجرته الباحثة:ص  – (2)
ينار: تعرف على أس لة وحلو  مشاكل الفايبر األكثر شهرة لالصور: مقالة ابراهيم جعفر ،  موقع     – (3)

 https://www.ts3a.com/?p=19111م: 2015تسعة ،
 .43االستبيان الساب  الذي  اجرته الباحثة:ص  – (4)
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 املبحث الثاني 
جانب عرب شبكة اإلنرتنت ف الفقه  ناث األ واإل     حكام احلوار بني الذكور أ  

 سالمي اإل 
بين المهتمين  في مواقع التواصل االجتماعي ، و صوصاً  (تلب صداقة)يكثر مصطلح      

بهذا العالم االفتراضي، سواء عن تري  المتالة أو المشافهة بين أفراد الجنس الواحد أي بين 
يه لعض المصالح  رجل يخاتب رجاًل، وامرأة تخاتب امرأة ، فهذا نول من التعارف قد تترتب عل

 .(1)و دنيوية ، وهذا في دائرة المباحكالمصالح دينية أ
الصداقة مصدر الصدي ، واشتقاقه أنه صدقه المودة والنصيحة ، والصدي : المصادق     
، فالصداقة هي قوة المودة، مأ ولة من الصدق وهو الصلب القوي فهي اتفاق القلوب على (2)ل 

 .(3)المودة فهي الصحبة عن محبة
 أقوال فقهاء العصر ف احلوار بني اجلنسني   املطلب األول: 

عصر في بيان الحكم الشرعي للمحادثة بين الجنسين األجانب عبر اإلنترنت ا تلت فقهاء ال   
 : قولينعلى 

ذا ـــــــ ، و هين الجنسين عبر المواقع التواصل تقع في دائرة الـــــــــــحــــــــــرامب  ةالصداق القول األول:
 ي ـــــــنــــــيــــــــســـــــحـــــــي الــــــــلـــــــد عــيــــــــوالس،(5)(4))رحمه هللا(نـــــــبريــن جــخ ابـــــيــــــشــلل و ـــ قــ ـ ال

 
الشريف، صيد الفوائد ، دون :   شاكر بن  محمد  التعارف: أجل من  والنساء الرجا  بين المحادثةينار:   – (1)

www.saaid.net/Doat/alsharef/06.htm 
 . 194/ 10ينار: لسان العرب: – (2)
  مهران  بن يحيى بن  سعيد  بن سهل بن ق عبد  بن الحسن  هال  أبو: معجم الفروق اللغوية ينار: – (3)

  التالعة  اإلسالمي النشر م سسة ،1ط بيات، ق  بيت  الشيخ: تحقي  ،(هـ395 نحو رحمه ق:ت ) العسكري 
 . 311  \1: هـ1412 ،  «قم» بـ  المدرسين لجماعة

  هـ في إحدل قرل القويعية ، 1352عبد ق بن عبد الرحمن ابن جبرين ، ولد سنة الشيخ ابن جبرين :   – (4)
العالم اإلسالمي، درس على  عضو اإلفتاء لالمملمة العربية السعودية سالًقا، وأحد أبرز كبار العلماء في وهو 

سيرة حياة الشيخ عبد ق  يد العديد من المشايخ لمختلت اال تصاصات ، وله العديد من الم لفات . ينار: 
 ‹   www.ashefaa.com م :2009  \7\13،فاء االسالمية ، الروئية الشرعيةابن جبرين رحمه ق: شبكة الش

والنساء عبر برامج المحادثة )الشات(: مركز االفتاء االسالم س ا  وجواب، المحادثة بين الرجا   ينار: – (5)
 /https://islamqa.info/ar 34841م: 2003\ 4\7
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جنة الدائمة لوال ،( 4)االردني تـــاءـاإلفـــ دار و  ،(3)ةـيــالمـاإلسـة كـبـــشـاوى تــفو ،(2)(1)السيستاني
 .(7)( 6)المطلقالشيخ عبدهللا و  ،(5)السعودية

تقع المحادثات بين الجنسين في دائرة المباح عند الضرورة فقط،والتزام الطرفين  القول الثاني :
  بن عقيل.د، و (9)(8)المنجد صالح محمدلاآلداب والضوالط الشرعية اإلسالمية،وبهذا قا  الشيخ 

 

 
هو المرجع الديني األكبر للشيعة في العالم،  لَت  ينار: السيستاني: السيد علي الحسيني السيستاني، – (1)

نجت، التي هي مدرسة العلوم الدينية الرئيسية لدل الشيعة  أبو القاسم الخوئي في زعامة الحوزة العلمية في ال
للهجرة في المشهد الرضوي الشريف،  1349التاسع من شهر ربيع األو  عام  اإلثنا عشرية،  ولد العالمة في 

السيد علي الحسيني السيستاني: الموقع   -السيرة الذاتية  له العديد من االعما  والبحوث  والتأليفات. ينار:
 د على الحسيني السيستاني ، دون : يسماحة المرجع  الدين األعلى الس مكتب 

 /1 https://www.sistani.org/arabic/data/ 
التحدث مع األجنبي:السيد علي الحسيني السيستاني، الموقع مكتب سماحة المرجع  الدين   ينار: – (2)

 /https://www.sistani.org/arabic/qa/0410 ، دون : د على الحسيني السيستاني ياألعلى الس
  لو  1 في: اإلنترنت  من نسخه  تم  ، اإلسالمية لالشبكة الفتول  جنة :ينار: فتاول الشبكة اإلسالمية  – (3)

 . 302/ 6: م 2009 نوفمبر، 18=   هـ ،1430 الحجة
فتاء األردني ، رقم الفتول: ينار: التحدث مع الجنس اآل ر عن تري  "الماسنجر": دار اإل – (4)

 aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=310 م: 2009\ 8\310،17
 . 298/  26:  1 -فتاول اللجنة الدائمة  ينار:  – (5)
في محافاة   ه  نابت من قبيلة الغياثات ، ولد عبدق المطل :الشيخ عبدق بن محمد المطل  من آ – (6)

هـ، وهو استال في الفقه المقارن لالمعهد العالي للقضاء ، وعضو هي ة كبار العلماء وألفتاء 1369االفالج 
ألعراض ، شهادة المرأة في  تحقي  في جرائم ا ل لالمملمة العربية السعودية، وله العديد من الم لفات منها:

  عربية:المملمة العربية السعودية، عبد ق بن محمد المطل  اللغة ال:، بيع المزاد.ينار: فضيلة الشيخالقضاء
-www.alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/kalaf :دون  مة للبحوث العلمية واإلفتاء،الرئاسة العا

almotlaq.aspx 
لهاأون الين، الشيخ عبدق المطل  ،  محادثات الرجا  مع النساء في اإلنترنت  لوة محرمة: ينار: – (7)

 www.lahaonline.com/articles/view/45710.htm م:29/05/2014
 . 94ع ّرف سالقًا:ص  – (8)
 .1321/ 7ينار: موقع اإلسالم س ا  وجواب :  – (9)
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خالد بن عبد المنعم  و،(4)(3))رحمه هللا ( الحــنـفي الخادمى سـعـــيد أبـوو  ،(2)(1)المقطري  محمد
ه ــــد.ط:هــــي العراقــــيلـــــعــــلــيـــا فــــي الـــمـجــــمـع الفـــقــعــــــضــــو الــــهــــيـــــئة ا ،و (5)الرفاعي

 ، (9)يـنـيـــطـــسـلــــاء الفــــــ تـــــــــاإلفدار و ،(8)يـراقـــــعـــي الـهــــقـــــفـــــمع الــــجــمــالو  ،(7)(6)ديــــــزيـــــال

 

 
 

المقطري :الشيخ الداعية الدكتور عقيل بن محمد بن زيد المقطري ، تلقى القران المريم والحديث الشريف  – (1)
والحسالات وغيرهما على يد العديد من المشايخ ، وقد تخصص في الحديث وعلومه ، وفقد حصل على العديد 

، له )نحو اكثر من  مسين( كتالا ما بين تأليف  يخ ، والقى العديد من الم تمرات من االجازات من المشا 
الداعيه المجتهد الدكتور / عقيل المقطري : السفير ابو وافد،  شبكة   وتحقي  وتخريج.. وغير لل .ينار:

 م: 19/01/2011  منتديات المقاترة،
almaqatra.mam9.com › .. › <FONT size=4 > 

د المقطري،  ينار: حكم تحدث النساء مع الرجا  عبر وسائل التواصل االجتماعي؟:د. عقيل بن محم  – (2)
-www.muslimsc.com/site/fatawah/islamic-famliy :26/03/2016،رالطة علماءالمسلمين

fiqh/68-2016-03-26-14-19-03 
، أبو سعيد الخادمي: فقيه أصولي، : محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمانأبو سعيد الخادمي  الحنفي – (3)

م ، توفي في القرية نفسها التي ولد فيها  1701ولده  في قرية ) ادم( من توالع قونية سنة  من علماء الحن ية،
م ، وله العديد من الم لفات منها: البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية للبركلي، حقيقة  1763سنة 

 .  68/ 7: لزركليل المالميين والصوفية وغيرهما.ينار: األعالمكلمة التوحيد عند 
  بن  محمد  بن محمد : أحمدية سيرة في نبوية وشريعة محمدية تريقة شرح في محمودية  بريقةينار: – (4)

 . 7/ 4:هـ1348 الحلبي، مطبعة  ،(هـ1156 رحمه ق:ت ) الحنفي الخادمى سعيد  أبو عثمان،  بن  مصطفى
 م:2008\ 3\16ينار: حكم الدردشة مع الجنس اآل ر:  الد عبد المنعم الرفاعي، تري  االسالم ، – (5)

https://ar.islamway.net › 
 . 144ع ّرف سالقًا:ص  – (6)
 . 35-33ص  مواقع التواصل واأللعاب اإللمترونية:ص ينار: الضوبط في استخدام  – (7)
ينار: المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم الحوار بين الذكور واإلناث في    – (8)

 شبكة اإلنترنت ، موقع المجمع الفقهي العراقي.  
،  ، موقع مصر العربيةإسالم عبد العزيز تحريم الشات بين الجنسين.. فتول وهجوم وتوضيح : ينار: – (9)

 . www.masralarabia.com/.../34512 1م :   2014 \9 \ 1
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 .(3)( 2)طيو ـــــــــــلــــــعــــــــدهللا الـــــــــــبـــــــــــــــــعو ،(1) دار اإلفتاء المصريةو 
 فقد تكلم الفقهاء العصر على ذلك بما يأتي : 

 قالوا الحوار بين الجنسين يقع في دائرة الحرام. الذينأصحاب القول األول:
  )رحمه هللا(أوال / الشيخ ابن جبرين

يجب االبتعاد  اً كبير  اً في مراسلة الشباب للشالات فتنة عايمة و طر قا  الشيخ ابن جبرين ان    
عنها وإن كان ليس فيها عش  وال غرام، حيث قا  الشيخ لعدم جواز ألي إنسان أن يراسل امرأة 

، ولمن ال يزا  له يان المراسل أنه ليست هناك فتنة ث في لل  فتنة، وقددأجنبية عنه ؛ قد يح 
، وقد أمر صلى ق عليه وسلم من سمع لالدجا  أن يبتعد ، ويغريها لهالشيطان حتى يغريه بها

 .(4)عنه ، وأ بر أن الرجل قد يأتيه وهو م من ولمن ال يزا  له الدجا  حتى يفتنه
 ثانيا  /السيد علي الحسيني السيستاني 

محادثة الرجل للمرأة عبر المواقع التواصل  : ال يجواز السيستاني الحسيني علي السيدقا     
 .(5)الحرام، سواء كان المحــــــــادثة صوتية أو كتابية في الوقول من األمن كالماسنجر لعدم

 ثالثا  / فتاوى الشبكة اإلسالمية 
إن الصداقة بين الجنسين صدرت فتول من الشبكة اإلسالمية بتحريم الصداقة لل  لالقو      

 ألفة عالقة إنشاء يجوز عبر وسائل التواصل االجتماعي ) تويتر وفيس بوك( حرام شرعًا، فال

 
  :  م30/08/2014فتول رسمية لـ"دار االفتاء" تحرم الـ"الشات" بين الجنسين: سمر مرزبان، ينار:  – (1)
/1842/...www.youm7.com ،  مصري  للشيطان:محمد  ..ومد لالجنسين حرام شرعا واإلفتاء:"الشات"بين  

  /548800https://www.elwatannews.com/news/detailsم:30/08/2014،الوتن ، موقع 
  –عبدق العلويط ينار:  لاحث شرعي و م لت كتاب تجديد اإلسالم. ينار: عبدق العلويط : – (2)

Mdrek: دون ، mdrek.com › Authors   › 
  107383م :2/06/2014جزايرس، “ لوة اإلنترنت” ليست شرعية:فتول  ينار: – (3)

https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/ 
 . كز االفتاء االسالم س ا  وجواب المحادثة بين الرجا  والنساء عبر برامج المحادثة )الشات(: مر  ينار: – (4)

 المصدر الساب .
  األعلى  الدين   المرجع سماحة مكتب  الموقع ، التحدث مع األجنبي:السيد علي الحسيني السيستاني ينار:  – (5)

 المصدر الساب .  .السيستاني الحسيني على د يالس

http://www.youm7.com/
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 رجل بين عالقة أي حرم اإلسالم فإن اإلنترنت، تري  عن ولو  والنساء الرجا  بين وصداقة
، فما ينطب  على حياتنا (1)الفتنة إلى ت دي الزواج،ألنَّها قد أساس على تقوم ال أجنبيين وامرأة 

يسري حتى على العالم االفتراضي ، ألنَّها قد تمون  –لجهة المقبو  والمرفوض  –الواقعية 
 .(2)للشيطان إليقال المستخدم في شيء من القتنة مد الً 

 رابعا / دار االفتاء اإلردني
لجنسين ال تخلو لأن الحوارات الخاصة بين االصادرة من دار االفتاء اإلردني أكدت الفتول     

فتحرم المحادثة الخاصة بين الشباب والفتاة عبر ،، ت دي إلى التعلي  المحرممن مخالفات شرعية
، ولل  لما يترتب على هذه ائل التواصل االجتماعي الحديثة ،ولو في أمور عامة ومباحةوس

، وقد (3)، يدعو إلى اإلعجاب واالفتتان غالبان تساهل في الحديث ورقة في القو المحادثات م
 لاًلا للشيطان تفتح فرقة المالم، (4) چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ قا  تعالى:
 إلى وبعدها والغرام، العش  كالم إلى لل  لعد لينتقل المباح، لالمالم الحديث فيبدأ للمعاصي؛

وقعت على أهلها الشر والبالء ؛ أوقد استدلت الفتول بتجارب جرت وأحداث ، واللقاء المواعدة
، فقد (5)من وراء لعض هذه المحادثات الفاحشة إلى لعضهم المحرم وقادتفأوقعتهم في العش  

ڀ  ڀ     ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ قا  ق عز وجل : قا  تعالى:

 .(6) چ  ٿڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
  النار يحد (7))رحمه ق ( العباس بن الفضل عمه ابنَ  وسلم عليه ق صلى النبي رأل ولّما   

 
 . 302/ 6ينار: فتاول الشبكة اإلسالمية :  – (1)
 . 2486/ 1نفسه: الساب  ينار: المصدر  – (2)
 المصدر الساب . تري  "الماسنجر": دار اإلفتاء األردني . التحدث مع الجنس اآل ر عن   ينار: – (3)
 . 32سورة األحزاب ، من اآلية :   – (4)
 المصدر الساب  نفسه.  ينار: – (5)
 . 21سورة النور ، من اآلية :  – (6)
ل  ) الفضل بن العباس:  – (7)   ألا  ويكنى ، قصي ب ن َمَنافِ  َعب دِ   َهاِشِم ب نِ  ب نِ  ال م طَِّلبِ  َعب دِ  ب نِ  ال َعبَّاسِ  ب ن   ال َفض 

و ِ  َمعَ  َوَغَزا ،العباس ولد  أسن وكان ،محمد    ِبَناِحَيةِ  َفَماتَ ،  وحنيًنا مكة - وسلم َعَلي هِ  ّللاَّ   َصلَّى - ّللاَِّ  َرس 
د نِّ  َرةَ  َثَماِنيَ  َسَنةَ  َعَمَواَس  َتاع ونِ  ِفي األ  ر  َرِة، ِمنَ  َعش   ط المبرل  الطبقات  .( ال َخطَّابِ  ب نِ  ع َمرَ  ِ اَلَفةِ  ِفي ال ِهج 

= 
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م ــــــــــــ لـــــــــ ة فــــــــ وشاب  )) رأيت شالاً  :وقا  إليها، النار عن ليصرفه ع ن َقه لول  النساء، إحدل إلى
 .(1) آمن الشيطان عليهما((

 محادثة في لالقو  الخضول فحرَّمت الفتنة؛ إلى المفضية األبواب لتسد الشريعة جاءت فقد   
 على الفقهاء نص بل واحد، مكان في األجنبية والمرأة  الرجل بين الخلوة ومنعت للرجا ، النساء
 كل، و  الفتنة وقول من ي خشى لما الطري ؛ في الشالة المرأة  على السالم الشاب إلقاء من المنع
 مع الفتاة حديث فليكن فيها، والمشاركة الخاصة، المحادثات هذه من المنع على دليل لل 

 .(2)فقط الشباب مع الشاب وحديث فقط، الفتيات
 خامسا / دار االفتاء في المملكة العربية السعودية 

 غير شاب بين فتاة وبين المراسلة لعدم تجوزالسعودية  العربية المملمة في االفتاء دارفتى أ     
 . (3)والفساد الشر إلى ويفضي الفتنة، يثير مما لل  ألن التعارف؛ بركن يعرف لما محرم،

 المطلق هللا عبد سادسا / الشيخ
 عبر والنساء الرجا  محادثات ،عضو هي ة كبار العلماء ، إن الشيخ عبد ق المطل  قا     

 اإليقال في الشيطان  طوات من  طوة وإنها المحرمة، الخلوة لمثالة االجتماعي التواصل وسائل
 وأن تعالى، ق سول  بها يعلم وال بينهم شخصية تمون  األحاديث لعض لأن لل  مبرراً ، لالمحرم

 مع الحديث عن االبتعاد إلى النساء داعياً  الرجا ، مع النساء حديث عند حاضراً  يكون  الشيطان
رض الواقع محرم في العالم ، فما هو محرم على أ(4)واإلرشاد الن صح لغرض كان وإن الرجا ،

 .(5)االفتراضي

 
= 

 المتب دار، عطا القادر عبد  محمد : تحقي ، (هـ230 رحمة ق:ت ) سعد  بن محمد  ق عبد  أبو :العلمية
 280/  7:م  1990 -  هـ 1410 ، 1، طبيروت  – العلمية

لََّها َعَرَفةَ  َأنَّ  َجاءَ  َما :أبواب: الحج ،  لاب:لشار ت  الترمذي سنن – (1) ِقت   ك  ، وقا   885،  رقم الحديث: َمو 
 . 225/ 2عنه الترمذي: حديث حسن صحيح :

 .الساب  المصدر التحدث مع الجنس اآل ر عن تري  "الماسنجر": دار اإلفتاء األردني. ينار: – (2)
 . 298/ 26:  1 -ينار: فتاول اللجنة الدائمة  – (3)
موقع  الشيخ عبدق المطل  ، مقالة  محادثات الرجا  مع النساء في اإلنترنت  لوة محرمة: ينار: – (4)

 .الساب  المصدر .لهاأون الين
م:  2011، 2/2ملتقى..:-حديث الشب مع البنت عبر اإلنترنت ، هل هو  لوة أم مالا؟  ينار: – (5)

www.zahran.org>showthread 
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الجنسين عبر المواقع التواصل يقع في دائرة ن الحوار بين لأ القائلون :أصحاب القول الثاني
 المباح.

 المنجد صالح محمد أوال /

 من الاته حدِّ  المتالة بين الجنسين  في أو  لالصوت - المحادثةقا  الشيخ صالح ان      
 تحريم تعالى ق دين في ، فالمعلوم الشيطان حبائل في للوقول تريقاً  تمون  قد ، ولمن المباحات

 أصله  كان لو  الحرام ، حتى في الوقول إلى ي دي قد ما كل وتحريم ، الشيطان  طوات اتبال
 عليه وجب:  الشيطان مصائد في الوقول نفسه على مباحًا، فمن علم في نفسه ضعفًا و اف

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  ، والدليل على لل : قا  تعالى:(1)نفسه وإنقال المحادثة، عن المت

، فنتتبع قاعدة سد الذرائع ؛ حينما يكون وسيلة األشياء تد  على   (2)چ پپ  پ
 .(3)المفسدة

 لشروط: لمن المحادثة بينهما و  تجوز ، واليقين الثبات نفسه في ظنَّ  ومن
 . لإلسالم الدعوة أو  ، المطروحة المسألة موضول  ارج المالم من اإلكثار عدم -1
 . العبارة تليين أو  ، الصوت ترقي  عدم -2
 .لالبحث تتعل  ال التي الشخصية المسائل عن الس ا  عدم -3
  للرجل، لالنسبة ، إ وة المخاتبات على االتالل أو المتالة في يشارك أن  -4

 .المخاِتبين قلوب إلى سبيل للشيطان يترك ال للمرأة ، حتى لالنسبة ، وأ وات
  .(4)الشهوة نحو  يتحرك القلب بدأ إلا التخاتب المباشر عن المت  -5

 المقطري  محمد بن عقيل. د ثانيا /
 إنه مباح، وفي األصل جائزة والنساء الرجا  بين والمحادثةلكر الدكتور عقيل لأن الحوار     

ولمن لشرط االلتزام لالضوالط اآلداب الشرعية بين  دنيوية أو دينية مصلحة تحق  كانت إلا

 
 .1321/ 7ينار: موقع اإلسالم س ا  وجواب : – (1)
 . 21سورة النور، من اآلية:  – (2)
 .126/ 3ينار: إعالم الموقعين عن رب العالمين : – (3)
 .1321/ 7ينار: موقع اإلسالم س ا  وجواب :  – (4)



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
249 

، ومسموعها مقروؤها الحديثة التواصل وسائل عبر أو  مباشرة المحادثة هذه كانت الطرفين، سواء
 في يتحدث إال وبشرط تحته تائل ال فيما المالم في والتشعب االستطراد والضوالط هي: كعدم

 على يبعث ما أو  ةالمباشر  وغير ةالمباشر  الشهوة يثير ما أو الجنسية محرمة كالقضايا مواضيع
 .(1)المحرم إلى يفضي لل  ألن لالقو  المرأة  تخضع إال وبشرط  التعل 

 العهد في النساء أن ، ومعلوم(2)چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ :تعالى ق قا      
 ولم ويتعلمن ويعلمن دينهن أمر عن ويسألن ويشترين يبتعن و الرجا  مع يتحدثن نّ ك النبوي 
 .(3) لل  عليهن أحد ينمر
 بين دائر فهذا التعل  أو  الفتنة إلى ي دي كان أو  تحته تائل ال وفيما ترفاً  المالم كان إلا أما    

 فقد الخمسة األحكام عليه تدور والرجا  النساء بين والمحاورة المالم والحرمة، حيث أن المراهة
 .(4)والمآ  الحا  لحسب ولل  مكروها أو حراما أو مباحا أو  مستحبا أو  واجبا يكون 

 )رحمه هللا(الحنفي  ثالثا /أبوسعيد الخادمي
جوز بال حاجة ؛ ألنه مانة الحوار مع الجنس األجانب ال ي قا  الشيخ ابو سعيد الحنفي     

إن هذا المالم يمكن إن  يالحظ:و ، (5)فيجوز التبليغ، فإن كان لحاجة كالشهادة والتبايع و الفتنة
ي إلا كانت ينطب  على الحوار بين الجنسين عبر شبكة اإلنترنت حــــــيــــث يباح عند الضرورة أ

 هناك جاحة ضرورية.
 رابعا / خالد بن عبد المنعم الرفاعي

، والمكاتبة،  كالمحادثةالجنسين عبر اإلنترنت  بين عالقات لعدم جواز إقامة الد قا  الشيخ     
 الحوار هذا يكون  و أن لل ؛ إلى الحوار؛ إال إلا كانت هناك حاجة  داعية مواقع في والمشاركة

 يطلع ال والمرأة  الرجل بين  اصاً  حواراً  وليس الناس، من جمع فيها يشارك عامة، ساحات عبر
 

ينار: حكم تحدث النساء مع الرجا  عبر وسائل التواصل االجتماعي؟:د. عقيل بن محمد المقطري،  – (1)
 .الساب  المصدر .رالطة علماءالمسلمين

 .32سورة األحزاب ،من االية : ينار: – (2)
  ، جتماعي؟:د. عقيل بن محمد المقطري وسائل التواصل االحكم تحدث النساء مع الرجا  عبر  ينار: – (3)

 .الساب  المصدر .علماءالمسلمين  رالطة
 المصدر الساب  نفسه.  ينار: – (4)
 . 7/ 4بريقة محمودية في شرح تريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية : ينار:  – (5)
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واأل الق ، فال يجوز  األدب حدود في الفتنة، وإن يكن أبواب من لاب   هذا فإن غيرهما؛ عليه
 كما الممقوتة، المستمرهة أو  المريبة، التعبيرات أو  األلفاظ الخروج عن دائرة اآلداب كاستعما 

ۋ  چ  :تعالى قا  ؛ (1)التنبيه ينبغي ما أهم ومن والشهوات، األهواء أهل من كثير شأن هو 

(2)چ    ائې  ى  ى  ائ  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې
ڤ  چ  تعالى: وقا  ،  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ، وقا  تعالى:(3)چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

     ٹ       ٹ      ٿ            ٿ    ٿ    ٿڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  پپ  پ  پ

 .(4)چڃڃ      ڄ      ڄ       ڄڄ       ڦ     ڦ       ڦ      ڦ     ڤ       ڤ     ڤ       ڤ    ٹ  ٹ 
 أحمد طه.د العراقي الفقهي المجمع في العليا الهيئة المجمع الفقهي العراقي، وعضو خامسا /
 :الزيدي

الحوار بين الذكور و اإلناث عبر شبكة اإلنترنت لهب المجمع الفقهي العراقي للقو  لأن      
يخرج عن اال تصاص  : أواًل: ان يكون لحاجة تستلزم هذا الحوار. ثانيًا: ان الشي ينيباح ل 

 .(5)والحديث العلمي
 ،فيها الضوالط المتعلقة لاجتمال الجنسين لصورة مباشرة يجب أن يرالَ  الدكتور طه وقا     

ة والعائلية عبر يجب تجنب تباد  الصور الشخصي و وأولها وجود المسوغ الشرعي للتواصل ،
تجنب و ، لتزام لضوالط الحديث بين الجنسينالمحادثات المرئية أو اإل و مواقع التواصل،

لحاجة يجب االلتزام لأداب الحديث ، وعند ات والصورة مع األجانب واألجنبياتالمحادثات لالصو 
ڇ  ڇ   چ  ، قا  تعالى:دم التعم  ومواصلة النار إلى لعضالمباشر والسيما في الستر وع

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک گ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

ويكون لل  حتى مع القريبات أو بين النساء أنفسهن ،  (6)چگ  گ  گ  ڳ 

 
 المصدر .تري  االسالمموقع حكم الدردشة مع الجنس اآل ر:  الد عبد المنعم الرفاعي،  ينار: – (1)

 .الساب 
 . 53سورة األحزاب ، من االية :  – (2)
 . 32سورة األحزاب ، االية : – (3)
 .21سورة النور ، االية : – (4)
ينار: المجمع الفقهي العرقي: س ا  موجه من قبل الباحثة حو : حكم المواقع اإللاحية في  شبكة   – (5)

 المصدر الساب .اإلنترنت ، موقع المجمع الفقهي العراقي. 
 .31-30اآلية : ،سورة النور – (6)
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الحتمالية تسرب هذه الصور من قبل الشركات المزودة لخدمة اإلنترنت، أو سوء االستخدام ، وقد 
التعامل مع األجهزة ،  تعرضت كثير من النساء لالبتزاز المالي ، والجنسي لسبب لل  ولجهلهن في 

وكثيرًا ما تأتي لعض النساء إلى مجلس اإلفتاء في المجمع الفقهي العراقي يطلبن الرأي الشرعي أو  
 .(1)النصيحة في معالجة هذه المشكلة

 سادسا / دار اإلفتاء الفلسطيني
أكدت دار االفتاء الفلسطيني أن األصل في كالم المرأة مع األجانب عنها بوساتة اإلنترنت له من      

لتزام بلباس التقول، والتحلي لاأل الق الفاضلة، فإن كانت  ، فهي تتعارض مع اإلالمحالير الشرعية
عة من الضوالط  المحادثة لما يخل لأحكام الشرل فعندئذ تحرم هذه المحادثات،وقد بينت الفتول مجمو 

 الواجب اإللتزام بها في حا  التواصل بين رجل وامرأة ليست من محارمه على النحو اآلتي: 
، إل بذل   أن يكون المالم على الساحات العامة ، وليس حوارًا  اصًا ال يطلع عليه أحد غيرهما  -1

 يعد لالًا من أبواب الفتنة . 
 والتعليم.   أن يكون المالم بهدف إحقاق ح ، أو بهدف التعلم -2
عدم  روج الرجل والمرأة عن اآلداب اإلسالمية ، أو استعما  األلفاظ والعبارات الخارجية عن   -3

 .(2)نطاق الحياء واأل الق
 سابعا / دار االفتاء المصرية  

نشر الموقع الرسمي لدار   للقو  لإلاحة الحوار لحدود الضرورة،فقد المصرية االفتاء لهب دار     
  على  الجنسين بين اإللمترونية فتول بتحريم المحادثات 1435لي العقدة  4اإلفتاء المصرية،بتاريخ 

 منهما كل وامرأة  رجل بين اإللمترونية المحادثة تجوز االجتماعي، فجاءت الفتول ال التواصل مواقع
فيه من فتح أبواب الفتن والشر،كما أنه يمثل مـد ال مـن   الضرورة،لما حدود فـي إال اآل ر عن أجنبي

 .(4)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺچ ،قا  تعالى:(3)مـدا ل الشيطان
 النول من  وقد أكدت الفتول أن عدم جواز لل  لما أثبتته التجارب في عصرنا من أن هذا     

 
 . 35-33:ص قع التواصل واأللعاب اإللمترونيةينار: الضوبط في استخدام موا – (1)
  موقع مصر العربية.  ،إسالم عبد العزيز فتول وهجوم وتوضيح :تحريم الشات بين الجنسين..  ينار: – (2)

 .الساب  المصدر
فتول رسمية لـ"دار االفتاء" تحرم الـ"الشات" بين الجنسين: سمر مرزبان، و اإلفتاء: "الشات" بين  ينار:  – (3)

 .الساب  المصدر ، موقع الوتن.لشيطان: محمد مصري الجنسين حرام شرعا.. ومد ل ل
 .3سورة الم منون ، اآلية: – (4)
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ال ينبغي للمرأة إرسا  صورتها لمن  و، وباب من أبواب الفساد والشر، المحادثات مضيعة للوقت
 .(1)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ چ  قا  تعالى: ،ال تعرف صيانة لنفسها وكرامتها وعرضها

بيين بواسطة تباد  المالم فالفتول تحث على عدم فتح لاب الشيطان بين رجل وامرأة أجن     
، لما في لل  من المرأة لصورها أو نشرها على مواقع التواصل االجتماعي، وعدم تباد  بينهما

، هذا وت كد دار اإلفتاء المصرية على أن المحادثات االلمترونية يجب أن  طر على سمعتها
 .(2)تمون في حدود الضرورة

 التي الخلوة لجو  مشابًها جوًّا بينهما فاستخدام وسائل التواصل بين الشاب والفتاة سيحدث    
 لل  فترك محرم إلى يجرهما الذي الحديث من وهو  هي ستتمكن الشرل، وكانت عنها نهينا

 .(3)متعين
 طيو ثامنا / عبدهللا العل  

؛ الحديث بين الرجل للمرأة عبر للقو  أنالباحث الشرعي  طيو عبدهللا العل لهب الشيخ     
، فالخلوة هي الخلوة الجسدية فقط ، أي وجود الرجل أو الجوا  ال يمكن اعتباره  لوة اإلنترنت

 .(4)والمرأة في نفس المكان لمفردهما
 اإلسالمى األدب عن  رج إلا المالم مواجهة أما الطرفين بلقاء مشروتة الشرعية فالخلوة     

لحرمة اإلسالم واستخدام ما  انتهاك ألنه الشرعية الخلوة من أشد فعقوبته اإلنترنت أو الهاتت فى
 .(5)يسره ق في المحرم

 وفي هذا النول من المخاتبة فيه الخلوة الممنوعة وإن لم يكن  لوة كاملة حيث يجلس الرجل     

 
 .3:اآلية  ، الم منون  سورة – (1)
ينار: فتول رسمية لـ"دار االفتاء" تحرم الـ"الشات" بين الجنسين: سمر مرزبان و اإلفتاء: "الشات" بين   – (2)

 .الساب  المصدر ، موقع الوتن.محمد مصري الجنسين حرام شرعا.. ومد ل للشيطان: 
تعليقات فقهية  مع لسنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة: أبو مال  كما  بن السيد سالمصحيح فقه ا ينار: – (3)

 . 3/52م: 2003،مصر  –لمكتبة التوفيقية، القاهرة معاصرة:فضيلة الشيخ،  ناصر الدين األلباني ..وغيره،ا
 . الساب  المصدر .جزايرسفتول “ لوة اإلنترنت” ليست شرعية: ينار: – (4)
  ،  لوة؟:شبكة الشفاء االسالميةرنت هل يعتبر حديث المرأة مع الرجل على الهاتت واألنت ينار: – (5)

 ‹   www.ashefaa.com م:01/01/2010
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والمرأة كالهما على جهاز الحاسب فيكتبان ما يشاءان من غير أن يدري أحد غيرهما لالمكتوب 
 د تقود ـــــــــ كن  لوة جسدية فهو  لوة معنوية قد تورث تعل  القلوب لعضها ببعض وقفهذا وإن لم ي 

 .(1)مع  مرور الزمن إلى الخلوة الجسدية
 المطلب الثاني : مناقشة األقوال 
 مناقشة  أصحاب القول األول:

 جبرين ابن قال الشيخ /أوال   

ففي مراسلة الشباب للشالات فتنة عايمة و طر كبير يجب االبتعاد عنها وإن كان ليس فيها     
. وهذا (2)عش  وال غرام، كما قا  الشيخ لعدم جواز ألي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه..

يجوز  أجنبية ورجل حرام وعلى لل  ال جرت بين أمراة  ةيعني على حسب قوله إن كل  محادث 
مراسلة  أهل العلم  أو االتباء أو المشايخ في األمور الضرورية. فس الي هنا إلا كانت المراسلة 

مواقع التواصل عبر  يتم اإلجالة على االس لة التي تطرح لهس! كيف هذا القو حرام على حسب 
االس لة التي تطرح له عبر المواقع حرام على  جالةعدم االفعاًل إن ؟ موقعيخلو منها كل  التي ال
ہ    ھ    ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ      چ : ، وق تعالى يقو إلا كان عالمًا لاالجالةشرعًا 

، وعلى لل  يجب التفصيل ، فليس كل كالم بين الجنسين هو حرام إلا كانت المراسلة  (3)چھ
في حاجة ضرورية ، وف  الضوالط الشرعية، فإن ق تعالى لم يحرم س الهن من وراء حجاب 

ۋ  ۅ  ۅ  چ  :تعالى مواقع التواصل يعتبر حجاب أو حاجز بين المرسل والمتلقي، قا و 

 .(4)چائې  ى  ى  ائ  ېۉ  ۉ   ې  ې
 السيد علي الحسيني السيستاني  /ثانيا 
قا  السيد علي الحسيني السيستاني: ال يجوز محادثة الرجل للمرأة عبر مواقع التواصل       

 نتف  تمامًا .(5)الحرام، سواء كان المحادثة صوتية أو كتابية في الوقول من األمن كالماسنجر لعدم
 

 م:06/10/2006، ملتقى أهل الحديث  وة اإللمترونية:ينار:الخل –(1)
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= 83810 

كز االفتاء االسالم س ا  مر موقع المحادثة بين الرجا  والنساء عبر برامج المحادثة )الشات(:  ينار: – (2)
 .الساب  المصدر .وجواب 

 .7سورة األنبياء، اآلية: – (3)
 . 53سورة األحزاب ، من االية :  – (4)
 . الساب  المصدر . التحدث مع األجنبي:السيد علي الحسيني السيستاني ينار: – (5)
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مع السيد علي السيستاني فيما قا  إلا لم تأمن المحادثة الوقول في الحرام فإن وجد من 
وضمن ضوالط، فالسبب من التحريم الذي حرمت فيه االشخاص من يأمن على نفسه من الفتنة 

 المحادثة يصبح غير موجود.
 ثالثا / فتاوى الشبكة اإلسالمية 

الصداقة بين الجنسين عبر وسائل التواصل  إلى إن للشبكة اإلسالمية للقو الفتول  تلهب      
 الرجا  بين وصداقة ألفة عالقة إنشاء يجوز االجتماعي ) تويتر وفيس بوك( حرام شرعًا، فال

 تقوم ال أجنبيين وامرأة  رجل بين عالقة أي حرم اإلسالم فإن اإلنترنت، تري  عن ولو  والنساء
. وأرل أنه يجب التفصيل فأتف  مع لل  من (1)الفتنة إلى ت دي الزواج،ألنَّها قد أساس على

وأما إلا  اب الصداقة وتضيع للوقت فهو حرام،أرل  إلا كان الحوار بين الطرفين من لف، جانب
كانت هناك حاجة ضرورية فاهلل تعالى لم يحرم س الهن من وراء حجاب وهنا أزواج الرسو  ق 
صلى ق عليه وسلم ومواقع التواصل يعتبر حجاب أو حاجز بين المرسل والمتلقي إلا لم تفتح 

ې    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ  :تعالى المامرة فال ضرر من الحوار،قا 

 .(2)چائى  ى  ائ
 الضوالط وف  كانت إلا وامرأة  رجل بين عالقة كل يحرم لم اإلسالمًا؟ و حرام يكون  كيفو      

 السيدة  ديجة )رضى ق عنها( كانت تاجرة  قبل اإلسالم.ألن  ، الشرعية
 اإلردني االفتاء دار رابعا /

 من تخلو  ال الجنسين بين الخاصة الحوارات لأنلدار االفتاء اإلردني للقو   فتول  أكدت     
 عبر والفتيات الشباب بين الخاصة المحادثة فتحرم المحرم، التعلي  إلى ت دي ، شرعية مخالفات

 هذه على يترتب لما ولل  ، ومباحة عامة أمور في ولو  الحديثة، االجتماعي التواصل وسائل
. هنا (3)غالبا واالفتتان اإلعجاب إلى يدعو  القو ، في ورقة الحديث في تساهل من المحادثات

إلعجاب ي القو  حيث  تدعو احد الطرفين لالقو  واضح إلا كانت المحادثات فيها رق والين ف
، أما إلا كان الحوار  اليًا من اسباب التحريم  بين الحرمةفهذا في الفتنة  لاأل ر والوقول

 
 . 302/ 6ينار: فتاول الشبكة اإلسالمية :  – (1)
 . 53سورة األحزاب ، من االية :  – (2)
 . الساب  المصدر التحدث مع الجنس اآل ر عن تري  "الماسنجر": دار اإلفتاء األردني .  ينار: – (3)
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، واألمن إلا التزم كال الطرفين لالضوالط الشرعيةبين الجنسين  ةتباح المحادث ان أرل المذكورة ف
 من الفتنة.

 خامسا / دار اإلفتاء في المملكة العربية السعودية
 بركن يعرف لما محرم، غير شاب وبين بين فتاة  المراسلة زاجو اإلفتاء لعدم  افتى الدار     

. حدد هذا القو  أيضًا الحوار (1)والفساد  الشر إلى ويفضي الفتنة، يثير مما لل  ألن التعارف؛
أرل هذا القو  في محله إلا كان من لاب التعارف فقط  إلا كان من لاب التعارف فهو حرام ،

 ضرورية في تل  المحادث، ألن هذا التعارف سوف يقع الطرفين الفتنة. ةولم يكن هناك حاج 
 الشيخ عبد هللا المطلق سادسا /

 وإنها المحرمة، الخلوة لمثالة االجتماعي التواصل وسائل عبر والنساء الرجا  محادثات إن     
 الشرعية ، و الخلوةخلوةتمون لمثالة ال كيف. (2)لالمحرم اإليقال في الشيطان  طوات من  طوة

چ  ،والتواصل عبر اإلنترنت كالم ال لقاء ، وق تعالى يقو :(3)مواجهة الطرفين بلقاء مشروتة

ۋ  ۅ  چ  :تعالى ؛ قا (4)چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

، هل يوجد هنا مانع من الس ا  (5)چائې  ى  ى  ائ  ېۅ  ۉ  ۉ   ې  ې
 أو المالم بين الجنسين إلا كان كال الطرفين ملتزمان لضوالط  هاتين اآليتان؟! 

  مناقشة أصحاب القول الثاني:
على إلاحة الحوار بين الجنسين مع التزام كال الطرفين لالضوالط  الشرعية  االدلة واضحة      

 التي وضعها هذا الفري  لمي يكون الحوار مباح.
 ، لألسباب اآلتية:مالهب إليه اصحاب القو  الثاني ولذل :والذي يبدو الي راجحا   

 بها. لة التي استدلوالقوة االد -1
 

 . 298/ 26:  1 -ينار: فتاول اللجنة الدائمة  – (1)
لهاأون موقع الشيخ عبدق المطل  ،  محادثات الرجا  مع النساء في اإلنترنت  لوة محرمة: ينار: – (2)

 . الساب  المصدر .الين
 رحمه ق:ت ) الجزيري  عوض  محمد  بن الرحمن عبد : األربعة المذاهب  على  الفقه ينار: – (3)

 .4/103: م 2003  - هـ  1424 لبنان، - بيروت  العلمية، المتب  دار ،2،ط(هـ1360
 . 32سورة األحزاب ، االية :  –(4)
 . 53سورة األحزاب ، من االية :  – (5)
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 كذل  فأن مسألة كون الحديث عبر النت  لوة شرعية فيه نار واآلية واضحة في قوله  -2
وهذا في عالم الواقع ؛ (1)چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  تعالى:

لشرط عدم الخضول لالقو  يمكن كذل  في عالم النت وهو عالم أفتراضي وهو  موهو جائز المال
 أقل قوة منه.

س ا  العلماء في و كمراسلة ويساعد على التعليم  كون هذا القو  أكثر مالئمة للعصر -3
، وسنأتي إلى لكرها ذل  األتباء وتعلم الحرف وغيرها إلا كان ضمن ضوالط كمختلت العلوم و 

وعلى  ى الحوار بين الذكور واإلناثعل تطبيق األحكام الشرعيةويمكن ،ةفي الصفحة الالحق
 النحو اآلتي: 
تحدث مع العلماء الك اً مواقع التواصل واجب يكون الحوار بين الجنسين عبر  أوال : الواجب:

 .التي تخص اأَلمور الدينية والدنيويةفي اأَلمور واألتباء 
،  العم والعمة أوالدمع  كالتحدثعند الضرورة بين الجنسين يستحب الحوار  ثانيا :االستحباب:

،ألنها فيه صلة (2)في الَمروبات العائلية التي تشمل األ وة والخوات وأبنائهم والخالة والخا ،
 الرحم.

يكون في دائرة المباح لمن وث  من نفسه الثبات واليقين عند عدم الوقول في  ثالثا : اإلباحة:
كمن كان نفس االقارب،  من غير، كالتحدث مع األجانب ط الشرعيةل ن ملتزم لالضواالفتن ويكو 

الجواب على الس ا  المطروح ، مع عدم األكثار لالمالم أو :، مثاًل هأو من غير  دين المستحدث
 .(3)لعبارات الين في القو  وا

مواقع التواصل في لاب المراهة؛ مثال التحدث من يكون الحوار بين الجنسين عبر  رابعا :الكراهة:
 لتزمون لالضوالط الشرعية. مغير حاجة ضرورية مع األشخاص وهم 

 ل امرأة ــــــــــــــــــــــ يحرم الحوار بين الجنسين عبر المواقع التواصل ؛ألي إنسان أن يراس خامسا :الحرام:

 
 . 32سورة األحزاب ، االية :  –(1)
، رقم م5200\6\6، ويب : مركز االفتاء االسالم ينار:كالم المرأة مع األجنبي عبر وسائل االتصا  -(2)

، حكم التواصل بين أبنات العم في fatwa.islamweb. net>fatwa> rld=62991 : 62991الفتول: 
 www.ahlalhdeeth.com>showthread: 4/14/ 2013منتدل  اص لالعائلة : ملتقى أهل الحديث، 

التواصل  حكم تحدث النساء مع الرجا  عبر وسائل  ، و1321/ 7وقع اإلسالم س ا  وجواب :ينار: م  – (3)
 .الساب  المصدر .علماءالمسلمين رالطة ،جتماعي؟:د. عقيل بن محمد المقطري اال
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 .(1)الفتنة أجنبية عنه ؛ إلا لم يأمن 
 املطلب الثالث:الضوابط الشرعية ف احلوار 

ال بد من  وأنما اتف مع اإلناث األجانب ال يعني كيف ما الذكور إن القو  لجواز حوار       
  وجود ضوالط شرعية تمنع حدوث قد ي و  إلى التحريم.

فعلى مستخدم الرسائل قبل أن يستخدم حواسه على لوحة  الخلوات عند ق من الخوف -1
 .(2)المفاتيح عليه إن يتذكر أن ق أقرب إليه من حبل الوريد

 كعدم اهما  أداء الفرض كصالة الفرض. ،الواجبات  حساب أن ال يكون على -2
 يكون في هذا الحوار أي شيء محرم كأرسا  الصور بين الطرفين.. وغيره. أن ال -3
 ، المرعية للحوار من  ال  إجراء في الحوار عبر شبكة اإلنترنت.(3)القوانينأن يتم االلتزام ل  -4
 .لين المالمعدم الخضول لالقو  و  -5
الضوالط  لل  فيراعى الشفوية إلى المحادثة تحو  التواصل فإلا الشفوية عدم المحادثة -6

 .(4)الشرعية 
 المالم على قدر الحاجة. -7
 .(5)عدم استخدام الصور واألفالم الشخصية ونشرها -8

 
 

  .كز االفتاء االسالم س ا  وجواب المحادثة بين الرجا  والنساء عبر برامج المحادثة )الشات(: مر  ينار: –(1)
 .الساب  المصدر

، و وسائل الساب  المصدر ، اآللوكة،المطري  جميل بن  علي بن محمد  :اإلنترنت  د و  آداب ينار:  – (2)
التواصل االجتماعي وأثرها على األسرة دراسة فقهية : دعاء عمر محمد كتانه، لإشراف:د.جما  أحمد زيد 
الميالني ، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع ، جامعة النجاح الوتنية _ كلية الدراسات العليا ، فلسطين، 

 . 47-46م: ص 2015
  فقه ، و الساب  المصدر ،االجتماعي  التواصل ووسائل االنترنت  شبكة الستخدام الشرعية الضوالطينار:  – (3)

 .27: ص اإلجتماعي التواصل
 ، موقع ترايدنت، العودة سلمان الشيخ :اإلنترنت  عبر الجنسين  بين للتواصل الشرعية الضوالطينار:  – (4)

 https://www.traidnt.net/vb/traidnt1037531 / م:16/11/2008
 .الساب  المصدر : مركز الفتول إسالم ويب.الجنسين بين الشبكي التواصل ضوالطينار: و  – (5)



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
258 

 .(1)التزام الحشمة واالبتعاد عن المالم الفاحش والمتردي، والسب والشتم -9
 .(2)الرف  لالناس والصبر على اآل رين -10

 األورل المذكور، لمن التواصل تحريم يوجب ما ثمة فليس مرعية، الضوالط هذه كانت فإلا     
 أن ، شبكيا التواصل كون  و رغم  الضرورة أو  الحاجة وجود عدم عند ، تربية واألولى ديانة

 أهل من ثقة على الشاب ويعتمد النساء ، إرشاد المرأة  فتتولى جنسه، على منمما كل يقتصر
 الشباب، عمر أن يكون الطرفين في سيما ال وإرشاده، نصحه يتولى واال تصاص الخبرة

 وقد  ،(3)السالقة الضوالط من لشيء اإل ال  إلى ت دي ما غالبا النت عبر ولو  الخاصة فالعالقة
ٺ    ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ :تعالى قا 

ڄ  ڄ  ڃ    ڄٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ٿٺ

چڃ
(4)

 . 

 
 
 
 

 
 
 

 
 المصدر ، موقع إسالم ويب.ويب  إسالم الفتول  مركز: الجنسين بين الشبكي التواصل ضوالطينار:  – (1)

 .الساب 
 .15-41ص : الحديثة التواصل وسائل الستخدام الشرعية الضوالط ينار:  – (2)
 المصدر ، موقع إسالم ويب.ويب  إسالم الفتول  مركز: الجنسين بين الشبكي التواصل ضوالطينار:  – (3)

 .الساب 
 21: ، االية النورسورة  – (4)
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 الثالث   املبحث 

  ف   األجانب   واإلناث   الذكور   بني   األجتماعي   احلوار   ف   القانونية   األحكام   
 والعراقي   األمريكي   القانون 

نرتنت ف القانون  جانب عرب اإل ناث األ املطلب األول: احلوار بني الذكور واإل 
 اإلمريكي. الفدرال  

لحماية ة لالحوار،لمن صدرت قوانين  اصة لم يصدر في التشريعات األمريكية قوانين  اص      
 الخصوصية عبر االنترنت.

كرس قانون  صوصية االتصا  مبدأ سرية المراسالت سواء في مواجهة السلطات الحكومية    
أو األشخاص الخاصة، حيث لم يسمح القانون لاالتالل على تل  المراسالت إال لعد صدور 

 .(1)إلن من السلطة المختصة
قتحام الخصوصية، الواليات المتحدة األمريكية المثير من القوانين لحماية األفراد من اسنت     

وقانون حرية المعلومات  1974القوانين قانون الخصوصية الفيدرالي الذي صدر سنة  ومن تل 
وكذل  صدر قانون المقاضاة للممبيوتر وحماية الخصوصية الصادرة سنة  1970لعام 

1988(2). 
 قبل من نترنتواإل المومبيوتر لجرائم اً قانون  1998 عام في مريكياأل القانون  وضع مشرول     
لموجبه،  الجرائم تقسيم وتم Crims Computer State Model والمسمى لحثـي اكاديمي فريـ 

وتضم في ثناياها  األشخاص: تستهدف التي الجرائم حيث نص القسم األو  : على تائفة
شخاص وتشمل القتل ولى الجرائم غير الجنـسية التي تستهدف األمجموعتين من الجرائم األ

لالمومبيوتر والتسبب لالوفاة عن تري  االهما  المرتبط لالمومبيوتر والتحريض مع االنتحار 
 

 الدين  صالح: لإشراف ، رأفت  نشول : لمترونياإل البريد  مراسالت  لخصوصية القانونية  الحماية ينار:   – (1)
 . 28:ص دون  ، الحقوق  كلية  جامعةالمنصورة، فوزي،

 جامعة، لحث الشمري  شمران عاد : مواجهته   ووسائل األفراد  لخصوصية لمترونياإل االنتهاكينار:  – (2)
:  لمترونياإل الموقع  االستراتيجية  والدراسات للتنمية  الفرات  مركزكلية القانون ،   كربالء

http://www.fcdrs.com 
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نترنيت و التحرش والمضايقة عبر وسائل االتصا  الم تمنة و االحداث والتحريض للقتل عبر اإل
الحقة عبر و التسبب لضرر عاتفي عبر وسائل التقنية ، والمأللضرر العاتفي  ةالمتعمـد

لمتروني وانشطة ضخ الوسائل التقنية وانشطة االتالل علـى البيانات الشخصية وقنابل البريد اإل
نتهاك الشخصي و االأو الزائفة ألمتروني غير المرغوب فيه وبث المعلومات المضللة البريد اإل

تشمل الجرائم  ما المجموعة الثانيةأو ما يسمى لالد و  غير المصرح له ، ألحركة المومبيوتر 
 نشطة جنسية غير مشروعةأوتشمل تحريض القاصرين على  Crimes Sexual الجنسية

  المواد  استضافة و  هالمترونية ونشر وتسهيل نشر عبر الوسائل اإل بهذه االنشطة  وافسادهم
 .(1) عبر االنترنيـت  الفاحشة

م بتعويض عن األضرار التي أصابته جراء انتهاك 1993قضي على مواتن أمريكي عام      
 .(2)رسائل بريده االلمتروني

 من عشر الثامن في 2013 للعام( 68\167) رقم المتحدة لألمم العامة الجمعيةوأصدرت      
 .  (3)الرقمي العصر في الخصوصية لشان 2013 الثاني كانون 
كل من قام  على الخاصة األمريكي لالحبس والغرامة  ةقانون االتصاالت اإللمتروني عاقب و      

جرم قيام عبر حدود الدولة األمريكية ، و لالتقاط أو حاو  أن يلتقط عمدا كل اتصا  المتروني 
مشرول مع علمه بذل  بنشر أو استعما  مضمون هذا  غير ي الشخص الذي التقط اتصا  لطر 

 .(4)تنطب  هذه األحكام على رسائل البريد اإللمتروني االتصا  ، وبال ش 
ال يوجد ضوالط قانونية للحوار ممكن أن يفهم من هذه القوانين أن الحوار جائز بين      

 االشخاص إلا تم تحقي  هذه البنود من القانون.
على    اإلنرتنت   عرب   اإلجانب   واإلناث   الذكور   بني   احلوار   املطلب الثاني: 

 مستوى الواليات املتحدة األمريكية 

 
 .14-13ص   المعلوماتية لمحروس: الجريمةينار:  – (1)
 . 28:ص لمترونياإل البريد  مراسالت  لخصوصية القانونية  الحماية ينار: – (2)

 )3( –General Assembly Resolution on “ The Right to Privacy in the Digital Age”  
no. 68/167 (2013).    

 . 17:ص لمترونياإل البريد  مراسالت  لخصوصية القانونية الحماية  ينار: – (4)



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
261 

 دستورية ضمانات األقل على منها واليات ثمانيفي  األمريكية المتحدة الواليات أقرت      
 قوانين على النص الواليات قوانين من العديد تضمن الشخصية، حيث صريحة للخصوصية

 أنها  إلى لاإلضافة ، لالغموض تتسم ما غالباً  الحماية هذه أن إال في الخصوصية الح  تحمي
 ي ــــــــادي ، فـــــ حـــــ االت ون ــــــــــــ للقان  ون ـــــــــ مـــــــــــت  السيادة فإن اديـــــــــ االتح  القانون  عـــــــــــ تتعارض م دماـــــــ عن 

 .(1)د القانون الذي ينص على حماية الخصوصيةـــــــــــــــ دي ـــــــ ح ـــــــت 
 من األشخاص تستهدف التي الجرائم مع تعاملاألمريكية  الواليات من قليل عددهنال       
 أو  الممبيوتر استخدام تَعدَّ  فقد( فرجينيا) والية ما،أ(2)الجنسي لالمحتول  المتعلقة الجرائم غير

 جرائم بين من جريمة لاألفراد المادي الضرر الحاق بنية تصريح بدون  الممبيوتر شبكة
 التي والمواد التهديدات إتالق أن االمريكية الواليات بين من والية( 16)  اعتبرت وقد. الممبيوتر

 ممكن تهديداً  نقل قد الجاني يكون  أن تتطلب ومعامها الجرمية األفعا  قبيل من االحقاد تثير
 أو  لعائلته أو  له ضرر أو لشخص اصالة اللحاق  Credible threat تصديقه وممكن تطبيقه

 قد سلوك ارتماب في المساهمة أو  السلوك الجرائم بين من اعتبر وبعضها آ ر، شخص لأي
 الزعاج التعرض أو  التهديد من للمعاناةreasonable Perso  Aالعادي لالشخص ي دي

  افراد  من أي أو  نفسه على الموت أو االصالة من الخوف وكذل  آ ر ضرر أي أو حقيقي
 تستهدف المترونية واسطة لأية بذي ة مواد تتضمن التي االتصاالت  جرم  وبعضها.  عائلته
 العام  هذا وفي.  فاحشة لغة استخدام لل  ويشمل لعائلته أو  له الضرر الحاق أو  شخص تهديد

اإلنترنت  عبر ترسل التي والذم التهديد رسائل على ينطب  النص هذا ان نيويورك محكمة تَعدَّ 
 أو  البذي ة المواد وتوزيع والتحرش والمضايقة والتهديد االزعاج تجرم قوانين مشاريع تقديم تم وقد .

 .(3)الجرائم هذه مثل على نصوصا قوانينها تتضمن ال التي الواليات من عدد في المزعجة
 :(5)(  4)،والية فرجينياكاليفورنياعلى لل  نأ ذ بتطبي  األحكام على لعض الواليات وبناًء       

 
 144ينار: الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة اإلنترنت: ص   – (1)
وسنشير الحقا الى   VA. CODE ANNمن قانون والية فرجينيا 152.7-18.2§   المادهينار:  – (2)

ارقام المواد واسماء الواليات لاالنجليزية ، وجزء كبير منها ورد في الدراسات المرجعية بذات آلية العرض ، 
ليها في الهامش المتقدم حيث اقتبست الهوامش لعد تدقيقها  إالمشار   Susan W. Brennerوتحديدا دراسة 

 التشريعية  االتجاهات  في نقالن عن قراءة االشارة ولهذا اقتضى التنويه.والرجول الى النصوص القانونية محل 
 .7عمان:ص  سلطنة  وتجربة العربية الدو  موقت  بيان  االلمترونية مع للجرائم

  سلطنة  وتجربة العربية الدو  موقت بيان مع لمترونيةاإل  للجرائم التشريعية االتجاهات  في قراءةينار:   – (3)
 . 7ص :عمان

 . 206مر تعريف والية كاليفورنيا  و والية فرجينا سالقًا:ص  – (4)
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 في والية كاليفورنيا أوال :التشريع
  ( § Five hundred and two) PEN -العقوبات كاليفورنيا،قانون  (1)كودنص      
 مايلي: على

 )ج( الفرلف  منه فرول نصت و الشخصي الملت على القانون  هذا من (15) القسم نص     
 من أياً  يرتمب شخص أي فإن ،)ح( الفرعي القسم في عليه منصوص هو ما استثناء على نص

أ( /1)؛ حيث نصت الفقرة فقرات عدَّت وفيه عامة: جريمة لارتماب مذنباً  يكون  التالية األفعا 
 أي : أن على نص إل عليها المفروضة العقوبة (د) الفرل وحدد أيضًا، على الخدال واالبتزاز

 لالسجن  عليها يعاقب جناية لارتماب مذنب هو (ج) القسم من ، (1) رةالفق ينته  شخص
 ال غرامة و سنوات ثالث أو سنتين أو ، شهراً  16 لمدة 1170 المادة من (ح) القسم لموجب
 سجن في لالسجن عليها يعاقب جنحة،  أعتبارها أو ،(دوالر 10000) دوالر آالف عشرة تتجاوز

 لكلتا أو  دوالر(، 5000) دوالر آالف  مسة تتجاوز ال وبغرامة واحدة، سنة تتجاوز ال المقاتعة
  .(2)والسجن لالغرامة العقوبتين

 : (3)الغربية فرجينيا واليةالتشريع في  ثانيا :
 االتصاالت على .one sixty-three fourteenA-(C§) الرقم لي التشريع نص     

 االتصا  وأجهزة المحمولة والهواتت الممبيوتر  ال  من والمهددة المزعجة و والمجهولة الفاحشة
 .(4)عليها معاقب أفعا  ؛ اإللمترونية

 استخدام  ، آ ر شخص إلى اإلساءة أو  التحرش بهدف شخص، ألي القانوني غير من )أ(
 من آ ر إلمتروني اتصا  جهاز أو  شخصي رقمي مساعد أو  جوا  هاتت أو كمبيوتر جهاز

  ل:ـــــــــــــــ أج 
 ــــاءة.ـــــــ اإلســــــــ أو  رشـــــــــ حــــــــ الت  لقصد هويته عن المشت دون  آ ر شخص مع اتصا  إجراء (1)

 
= 
 سلطنة وتجربة العربية الدو  موقت بيان مع اإللمترونية للجرائم التشريعية االتجاهات  في قراءةينار:  – (5)

 . 7ص :عمان
 .206ع ّرف سالقًا:ص   – (1)

  PEN § Five hundred and two | FindLaw. -California Code, Penal Code  See:-  (2)  
 .  2012  الثاني كانون  من 11 في:تحديث  آ ر تاريخ - (3)

Working to Halt Online ..:  -West Virginia  -Cyberstalking Laws  see:- (4 ) 

https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html
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 له. االتصا  عـــــــن الـــــــمـــــت الشخص مــــنــــــه يطلب أن بـــــــعـــــد شخص مــــــع اتصـــــا  إجراء (2)
 ات.ــــ مــــ لــــ تـــــمـــــم أو صــــــخـــــــــش أي دــــــــ ض ةــــــــ مــــــــــــ ري ـــــــ ج  ابــــــــــ مــــــــ ارت ـــــــــ ب دـــــــــــــ دي ــــــ هــــــتـــــــــ ال (3)
 إرسا  عن المت منه تلب لعد معين شخص إلى نقلها أو  الفاحشة المواد تسليم في يتسبب (4)

 .المواد هذه
 البند  هذا أحكام من حكم أي ينته  شخص كل على )ه( الفقرة في  التشريع هذا ونص     
 لمدة السجن أو دوالر 500 على تزيد لغرامة يعاقب ال إدانته، وعند جنحة، لارتماب مذنبا يكون 

 أو  ثانية جريمة ارتماب حالة في العقوبة شدد أنما.حصره أو تغريمه أو  أشهر، ستة على تزيد ال
 أو  دوالر( 1000 من) أكثر إدانته، عند ، ويغّرم ، جنحة لارتماب مذنبا الشخص يكون  ، الحقة

 من تد ل )أ( والفقرة ، حجزة أو  تغريمه أو  ، واحدة سنة على تزيد ال لمدة السجن في ي حتجز
 .(1)  الحكم أصدار عند العقوبات هذه  ضمن

 املطلب الثالث : قانون احلوار عرب شبكة اإلنرتنت  ف القانون العراقي 
لقانون الحوار يخلو التشريع العراقي من أي نص أو مقترح أو مسودة أو اتفاقية  اصة      

، ولمن تم وضع لعض األجانب عبر اإلنترنت في العراق االجتماعي بين الذكور و اإلناث
قانون  ، ومن تل  القوانين :قوانين ا رل و مسودات و مقترحات جوانب قانون الحوار في
هذا  ر ويمكن تطبي م المعّد  نص على السب والقذف والتشهي 1969العقوبات العراقي لسنة 

القانون على قانون الحوار عبر اإلنترنت إلا توفرت شروط قانون العقوبات مع قانون الحوار 
 .(2)سوف نالحظ لل  من  ال  تطبيقنا عليهو عبر اإلنترنت 

م الخاصة لقانون جرائم 2013إلى  2010التفاقيات من سنة أما المقترحات والمسودات وا     
المعلوماتية فقد نصت كذل  على السب والقذف والتشهير ، أو من اعتدل على الحياة الخاصة، 

م ، الذي 2010لسنة  (3) قانون جرائم المعلوماتية رقم ) (مشرول ( من 21إل نصت المادة)
على أن من اعتدل على الحياة الخاصة  (3)العراق، في النقطةالرئاسة في  مجلس عليه صادق

) خمسة وال تزيد على )مليونين دينار( تقل عن  تقل عن سنة وبغرامة ال يعاقب لالحبس مدة ال
سرية أو ن المبادئ أو القيم الدنية أو اال القية أو االي مكل من اعتدل على أ ماليين(

 

Working to Halt Online ..  -West Virginia  -Cyberstalking Laws - (1) 
 .الساب  المصدر .slideshare...: موقع -ينار: مشرول قانون جرائم المعلوماتية في العراق  – (2)
 اليوجد رقم لهذا القانون. – (3)
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تري  شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب لأي شكل  االجتماعية أو حرمة الحياة الخاصة عن
 .(4)من األشكا 

 أكثر أضحت حتى التهديد وانتشرت جريمة أشارت إحدل الدراسات إلى أنه قد: شاعت     
 وجها أو الهاتت عبر والتهديد لالفضيحة والتهديد لالقتل التهديد الناس حاديثأ في تداوالً  الجرائم

 تعددت جريمة……الدار لاب تحت ماروف بوضع تهديداً  أو  أل ر شخص   بواسطة أو  لوجه
 .(1)وسائلها

(من قانون العقوبات 432، 431 ،430تناو  المشرل العراقي جريمة التهديد في المواد )     
 ر لخطر يريد ايقاعه آنه )فعل الشخص الذي ينذر أويعرف التهديد ل  ،1969لسنه  111رقم 

نه )ترويع المجني عليه والقاء الرعب في قلبه بتوعده لأنزا  شر أو ماله( كما عرف ل ألشخصه 
و كتالة من شأنها القاء أتهديدًا كل قو   دو لماله(. وبهذا يعأكان لشخصه أمعين له سواء 

و أو الما  أالرعب والخوف في قلب الشخص المهدد من ارتماب الجاني لجريمة ضد النفس 
جالة إلى إمور مخدشة لالشرف وقد يحمله التهديد تحت تأثير لل  الخوف أَ و نسبة سر أافشاء 

 .(2)لى ما ابتغى متى ما اصطحب التهديد لطلبإالجاني 
من قانون  (432-431-430جريمة التهديد في المواد )قي على عقوبة نص  المشرل العرا    

فقرة ) (430حيث نصت المادة ) لكرنا سالقاً كما 1969لسنة  111العقوبات العراقي المرقم 
هدد آ ر لارتماب  و لالحبس كل منأيعاقب لالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات  -ولىاأل

و افشائها ألالشرف  ةمور مخدشأو لأسناد أو ما  غيره أو ضد نفس أو ماله أجناية ضد نفسه 
 –و االمتنال عن فعل مقصودًا له لل . فقرة الثانية أو بتمليف لأمر أوكان لل  مصحوبًا لطلب 

لى إبا صدوره و كان منسو ألا كان التهديد في  طاب  ا  من اسم مرسله إيعاقب لالعقوبة لاتها 
يعاقب لالحبس كل من هدد على أنه  (431المادة ) ، ونصتعومةو مز أجماعة سرية موجودة 

و أللشرف  ةو ما  غيره لأسناد امور  ادشأو ضد نفس أو ماله أآ ر لارتماب جناية ضد نفسه 

 
 ينار:المصدر الساب  نفسه.  – (4)

)1(– ينار: جريمة التهديد :  علياء  عبود  الحسني،موقع كتالات ،  2014م:
 

https://kitabat.com/2014/05/28/ التهديد -جريمة  / 

 )2( –ينار:المصدر الساب  نفسه.  
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كل من هدد آ ر على  (432، 430و افشائها لغير الحاالت المبينة في المادة )أاالعتبار 
  .و بواسطة شخص أ ر في غير الحاالت المبينةأشفاها و أو لاإلشارة كتالة أو لالفعل ألالقو  

لن أو لغرامة …( أتزيد على سنة واحدة  ( يعاقب لالحبس مدة ال431و  430) في المادتين   
 األمنةنسان المهمة هو حقه في الحياة تحمي نصوص التجريم في التهديد حقًا من حقوق اإل

 التي تشمل  الهادئة لعيدًا عن القل  والفزل والرعب ، وبذل  تقترب هذه الجريمة من الجرائم
في سالمة  المهةعناصر الحد أ الراحة واالستقرار النفس منل ان إاالعتداء على سالمة الجسم 

قد يولد لديه مرضًا عليه ن ما يولده التهديد من رعب وقل  ولعر لدل المجني إ حيثالجسم ، 
لى مرض عضوي بل قد تصل إو عاهة تستمر مدل حياته وبذل  تستحيل الحالة النفسية أنفسيًا 

 .(1) لى حد الوفاة  اصة لالنسبة لضعيفي المقاومةإدرجة تأثير التهديد في نفوس البعض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  الحسني،موقع  عبود  علياء: التهديد  جريمة م، المعّد ،و1969( لسنة 111ينار: قانون العقوبات رقم )  – (1)

 .المصدر الساب .كتالات 
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 املبحث الرابع 
القانون األمريكي و العراقي ف النشر    حكام أ الفرق بني الفقه اإلسالمي و   

 واحلوار االجتماعي. 
يتفقان في تجريم سرقة الحقوق الفمرية لأنواعها أوال : في نطاق سرقة حقوق الملكية الفكرية:

لى حسب كانت مادية أو معنوية ، ولمن يختلفان في بيان الحكم والعقوبات ولل  عأسواء 
اء العصر الضمان عند سرقة الحقوق الملمية الفمرية جعل لعض فقه مصلحة الفرد والمجتمع،إل

، ومنها (3). أما القانون األمريكي(2)بعض األ ر عدم جواز الضمانالجعل ، و (1)والتالعب فيها
،فرض عقوبات كالحبس (6)..، والقانون العراقي(5)فرجينيا ، والية(4)كاليفورنيا والية :والياته مثالً 

 سرق  تل  الحقوق.والغرامات على كل من 
 

  الفقه  في مقارنة لحوث  ، و343/ 1 :الجديد  ثوبه في  اإلسالمي الفقه:العام الفقهي المد لينار:  - (1)
و   ،2861/ 4: للزحيلي وأدلته اإلسالمي الفقهو  ،84ص  :معاصرة فقهية قضايا ،28ص  :واصو  االسالمي

: الفتول  رقم ، ويب  إسالم: عليها المكتوب  القسم أداء وحكم  ، والمانعين المجيزين بين ... الممبيوتر برامج نسخ
13170 . 

 الحقوق  لحث  ، و31-25ص  : واالبتمار والتأليف الطبع  حقوق  لقوانين لاإللكار اإلعالنينار:  - (2)
 . 35ص : اإلسالمي الفقه في اآللي الحاسب  جرائمو   العلمية، الجنة: المعنوية

  التشريع  في المعلوماتية جرائم لمكافحة القانوني اإلتار، و 13ص  :لمحروس المعلوماتية الجريمةينار:  – (3)
  مواجهة  في الخصوصية في الح و  ،193-190ص :اإللمترونية المتب  و ،91ص :المقارن  والتشريع الجزائري 

  تديرها  التي واالتفاقات  والمعاهدات  االتفاقيات  ملخصات  ،عطاق عبدالغني شيماء. د : اإللمترونية االتصاالت 
  وتجربة  العربية الدو  موقت بيان مع االلمترونية  للجرائم  التشريعية االتجاهات  في قراءةو  ،34-4ص :الويبو
ينار: تفاصيل لل  في فصل الحقوق الملمية الفمرية في القانون األمريكي من هذا   .6ص :عمان سلطنة

 الرسالة.
ve hundred and two | FindLaw .PEN § Fi -California Code, Penal Code  See:-  (4)  

 .235 اإللمتروني: ص  للناشر المدنية المس وليةنقالعن       
 ساسة  موقع:الغائبة الفمرية الملمية حقوق  ، و102: ص والحلو  األسباب : اإللمتروني اإلحتيا ينار:  – (5)

 . الساب  المصدر .بوست 

https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html
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 جرم كل من فقهاء العصر والقانون األمريكي والعراقي الهكرثانيا : الهكر واألختراق والتجسس:
 ترق أوتجسس اهكر أو ، حيث حرم فقهاء العصر كل من  تراق والتجسس عبر اإلنترنتواال

، (4)و والية فرجينيا، (3) كاليفورنيامثال:  و والياته( 2)فرض القانون األمريكي، و (1) رعلى ح  اآل
 عقوبات على  كل من يفعل لل  لالحبس و الغرامات. (5)والقانون العراقي

حرم فقهاء العصر نشر المعلومات الخات ة ذيب:ا: نشر المعلومات الخاطئة واألكثالثا  
 من يفعل لل  .على كل  عقوبات (8)، والعراقي(7)فرض القانون األمريكيو ،  (6)بي واألكال

 تالف في لل   بين فقهاء العصر ، حيث جعل لعض الفقهاء احصل  رابعا : نشر الموضات:
، و العراقي لم القانون فمال القانونين األمريكيأما في  ،(9)جواز نشرها ولمن االلتزام لشروتهم

 يضع قواعد  اصة بنشر الموضات عبر االنترنت.

 
= 
 المصدر الساب . .slideshare...: موقع -ينار:مشرول قانون جرائم المعلوماتية في العراق  – (6)
  بن  عبدق:  اإللمترونية الجرائم ،العريفي محمد  الشيخ: ؟" الهكر" المواقع لعض   تراقأ ماحكمينار:   - (1)

  مواقع   تراقأ حكم ،الفوزان فوزان بن صالح الشيخ:  االلمترونية المواقع  تراقأ حكم ،العجالن العزيز عبد 
 .ويب  إسالمموقع : اإلسالم أعداء وأجهزة

  الجزائري  التشريع في المعلوماتية جرائم لمكافحة القانوني  اإلتار، و 13ص  المعلوماتية: الجريمة  ينار:  – (2)
 . 193-190ص :اإللمترونية المتب  ،91ص :المقارن  والتشريع

Five hundred and two | FindLaw . PEN § -California Code, Penal Code  See:-  (3)  
 . 102: ص والحلو  األسباب : اإللمتروني اإلحتيا ينار:  – (4)
حيث  نصت   ، م2011 األو   تشرين المعلوماتية الجرائم قانون  مسودة:  العراق: 19 المادةينار:  – (5)

: العراق في( الهاكرز)لـ القانونية العقوبة على تعّرف و على أتالف المعلومات وتسريبها،( 13، 3،19المادة )
 . نيوز العراق عين

 وجواب س ا  اإلسالم موقعو ويب،  إسالم: صحتها من التثبت  قبل دينية معلومات  نشر حكمينار:   - (6)
  المترتبة  واأل طار األضرارو  ،فوزان بن صالح الدكتور الشيخ: التأكد  قبل اإلشاعات  نشر حكم، و 615/ 7:

: الماللة  اإلشاعات  وراء االنسياق ، والحمود  إبراهيم الشيخ: المجتمع أفراد  بين المغرضة الشائعات  نشر على
 المصادر السالقة.  .المندري  حسين لطيفة. د .أ
المصدر  .بالحدود  مراسلون موقع :الصحافة حرية أعداء أيدي في للرقالة لريعة الزائفة،  األ بارينار: - (7)

 .الساب 
(  6نصت المادة ) م2011 األو  تشرين المعلوماتية  الجرائم  قانون  مسودة:  العراق: 19 المادةينار:   - (8)

 .....لمترونياإل المالي لالناام الثقة اضعاف لقصد  ماللة او كاللة وقائع إلاعة أو نشرعلى 

https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html
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 و القانون األمريكي والعراقي نشر جرم كل من فقهاء العصر  المواقع اإلباحية: خامسا :نشر
 

أما القانون الخاص بنشر المواقع .(1)حرم فقهاء العصر نشر المواقع اإللاحية إلالمواقع اإللاحية، 
العقوبات على من  هفرض من  الل اً ن قانون و اإللاحية في أمريكا حيث وضع القضاة األمريكي 

، أما على مستول الواليات األمريكية حيث نصت (2)لغاء لل إنشر المواقع اإللاحية ولمن تم 
، والية (3)كاليفورنيانشر أمور مخالفة لاألداب كوالية عقوبات كالحبس والغرامات على كل من 

وضع القانون العراقي عقوبات كالحبس والغرامات على كل من نشر تل  المواقع  و ، (4)فرجينيا
 .(5)أو مايد ل في مضمونها

، والعراقي جرم كل من فقهاء العصر، والقانون األمريكي  سادسا : السب والقذف والتشهير:
  (6)بـــــــــــــــــــ ذف و الســـــــــــــــ قــــــــــــــر الـــــــــــــــــ صـــــــــ اء العـــــــــــــــ رم فقهـــــــــــــــــــ ث حــــــــ يــــــــ ، ح السب والقذف والتشهير

 
= 
حكم العمل   ،184 -181\ 14 : يسألون  فتاول  ، و 36ص : فقه الولي فقه التواصل اإلجتماعيينار:   - (9)

 المصدر الساب . .وجواب  س ا   اإلسالم موقع في تصميم الماللس ، وماللس الموضة :
  ، إسالم ويب موقع لمالا نقع في فخ مشاهدة المواقع اإللاحية على اإلنترنت ومالا نفعل تجاهها:  ينار:  – (1)
حكم النار إلى المواقع  و  ،الرقية منتدلموقع : االنترنت  على االلاحية المواقع مشاهدة وكفارة حكم ما و

 ،الرفاعي المنعم عبد   الد : اإللاحيَّة األفالم مشاهدة حكم، و اإللاحية ثم االستغفار لعد لل  :أ.د  الد المصلح
لمجلس موقع :اما حكم مشاهدة األفالم اإللاحية اإلفتاء األدن، و لجنةموقع : اإللاحية المواقع تصفح حكم

   .االسالمي لإلفتاء
العرب.  موقع:االلاحية المواقع مراقبة ترفض  ،و اميركا13المعلوماتية لمحروس:ص  ينار:الجريمة– (2)

 .والمصدر الساب 
 .المصدر الساب  :كراسات.اإلنترنت؟ ولمستخدمي للشركات  ”البيانات  محو في الح “ يعني مالاينار:  – (3)

 

         Working to Halt Online .. -West Virginia  -Cyberstalking Laws  see:  - (4) 
Working to Halt Online Abuse logo,2012/10/  11.                                     

  العربية  االتفاقية تصدي ، و slideshare...: موقع -ينار:مشرول قانون جرائم المعلوماتية في العراق – (5)
، نصت  المحلي للحكم  العراقية القانونية  المكتبة  موقع: م 2013 لسنة( 31)رقم المعلومات  تقنية جرائم لمكافحة

 المصدر الساب . ( على الجريمة اإللاحية ونشرها.12في المادة )
  عمر  أبو: التشهير جريمة من  التحذير و ، 9/335 :المبير لالشرح المعروف الوجيز شرح العزيز :ينار – (6)

 . المصدر الساب  .األلمترونية الفرقان مجلةموقع  ،الحاي
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 ن القانون ــــــــــــــــ س والغرامات في كل موضعت عقوبات كالحب. وقد (7)تفصيل وأما التشهير فيه
على من سب أو قذف أو (4)،والقانون العراقي(3)ووالية فرجينيا (2)كاليفورنياو والياته  (1)األمريكي

 شهر أو هدد شخص.
 ا تلت فقهاء العصر على لل : قا  البعض لجوز الحوار بينهما  سابعا : الحوار بين الجنسين:

ـانت هــــما مهما كـ حرم البعض اآل ر الحـــــــــــــوار بينــــــــــــ، (5)ولمن وف  الضوالط والحدود الشرعية
أما القانون األمريكي لم يضع قواعدًا  اصة لالحوار لحد لاتها وإنما قوانين  اصة .(6)األسباب

، واليجوز االعتداء (9)و والية فرجينيا ،(8)ـيـاــ ورن ـــــــفـ و والية كــــالي  (7)ـاالتـــصـــــــ لالمراسالت واالت 

 
  تقنية موقع  : مقالة هيام المفلح، عبر االنترنت كجريمة معاصرةعقوبة جريمة التشهير لاآل رين  ينار: – (7)

 ، يرجع تفصيل لل  في المبحث التشهير من هذا الرسالة.12/40: المويتية الفقهية الموسوعة، و  المعلومات 
ينار: حرية االتصا  حرية التعبير  تغيير البي ة القانونية والتنايمية الداعمة لإلنترنت:  مجموعة من   – (1)

داتون ، آنا دوباتما ، وغيرهم ، قسم االتصا  والمعلومات، اليونسكو ، منامة األمم المتحدة للتربية   الم لفين  وليام
 59م:  ص2010والعلم  والثقافة،  

        PEN § Five hundred and two | FindLaw. -California Code, Penal Code  - (2)   
Working to Halt Online ..  -West Virginia  -Cyberstalking Laws -  (3) 

 . المصدر الساب . slideshare...: موقع  -ينار: مشرول قانون جرائم المعلوماتية في العراق  – (4)
  التواصل  وسائل عبر الرجا  مع النساء تحدث حكمو  ،1321/ 7: وجواب س ا  اإلسالم ينار: موقع – (5)

  أحمدية  سيرة في  نبوية وشريعة محمدية تريقة شرح في  محمودية بريقة المقطري، محمد بن عقيل. د:االجتماعي؟
  فتول  ،العربية مصر موقع العزيز، عبد إسالم:  وتوضيح وهجوم فتول .. الجنسين بين  الشات و تحريم ،4/7: 

الجنسين حرام   واإلفتاء:"الشات"بين مرزبان، سمر: الجنسين  بين" الشات"الـ تحرم" االفتاء دار"لـ رسمية 
  ،حكم الدردشة مع الجنس اآل ر:  الد عبد المنعم الرفاعي  ،  الوتن  ، موقع للشيطان:محمدمصري شرعا..ومد ل 

 . المصادر السالقةاالسالم. موقع تري 
  س ا   اإلسالم  االفتاء  موقع مركز (: الشات) المحادثة  برامج  عبر والنساء  الرجا   بين  ينار: المحادثة – (6)

  الفتول  جنة:  اإلسالمية الشبكة فتاول  السيستاني، الحسيني  علي  موقع السيد :األجنبي  مع التحدث وجواب،
:  الفتول  رقم األردني،  اإلفتاء دار": الماسنجر" تري  عن اآل ر الجنس مع  التحدث ،6/302اإلسالمية: لالشبكة

 .298/ 26: 1 -فتاول اللجنة الدائمة  ،310
 الشمري.المصدر الساب .  شمران مواجهته : عاد   ووسائل األفراد لخصوصية االلمتروني  ينار: االنتهاك  – (7)

        PEN § Five hundred and two | FindLaw. -California Code, Penal Code  - (8)   
Working to Halt Online .  -West Virginia  -Cyberstalking Laws -  (9) 

https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html
https://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-502.html
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عليها لأي شكل من االشكا  كاالزعاج أو التهديد وغير لل . أما القانون العراقي لم يضع قانونًا 
.(10) اصًا لالحوار بين الجنسين وإنما قواعد  اصة لالحياة الخاصة لاالتصاالت والمراسالت

 
 .المصدر الساب ، و   slideshare...: موقع -ينار: مشرول قانون جرائم المعلوماتية في العراق – (10)

واإلناث  . يراجع تفاصيل لل  في فصل الحوار بين الذكو كتالات  موقع، الحسني عبود  علياء: التهديد  جريمة
 في القانون العراقي
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 الخاتمة
ا  ين شرف االنبياء والمرسلين نب أالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصالة والسالم على       

 صحاله أجمعين.  أمحمد وعلى آله و 
 من النتائج :  بحثي من أهم ما توصلت إليه في    
من أهم  صائصها  و مواقع ضارة غير نافعة، و على مواقع عديدة ومفيدة شبكة اإلنترنت تحتوي  -1

 .  لإنها تمكن المشتركين فيها من تباد  المعلومات 
و داللة أو لغة تفهمها اآللة،  أكل معلومة لات معنى  اإلنترنت هو  في شبكةالمعني بالنشر  -2

و مرئية ، سواء كانت  أو مسموعة أو غيره سواء كانت مقروءة أو ببرنامج ينوب عنه أمنسوبة للناشر 
 و غير مباشر بين ترفين. أشبكة، ال تحتوي على تحاور مباشر مخزنة في اللات نشر واقعي أو 

الذكور واإلناث   هو عملية تحاور بين  :عبر شبكة اإلنترنت الحوار بين الذكور واإلناث األجانب -3
  االجتماعي  مواقع التواصل أو أهل العلم أو األتباء.. عبربين األقارب أو األصدقاء  واء كانس

 حصل بها حوار. يأو انستغرام وغير لل  من مواقع  كالواتس آب وال يس بوك أو الفايبر أو التلجرام
هو مجموعة القواعد القانونية لات العالقة بنام  اإلنترنت:جديد يسمى بقانون قانون بروز   -4

الفضاء   هذا القانون بتحديد كي ية التعامل مع مشكالت عنى تمنولوجيا المعلومات واإلنترنت، حيث ي
 اإللمتروني، وما يحدث له، وأو  من وضع القانون لخصوص اإلنترنت هي أمريكا. 

 الخمسة التكليفية األحكام تطبيق يمكنحكم إنشاء شبكة اإلنترنت في الفقه اإلسالمي  -5
 عليه: 

أو   الطب ، والعلوم المهمة كتعلم  ،أمور واجبة أو أمور تتعل  لالضروريات  بها إلا تعل   :الواجب -أ
 الدفال عن صورة اإلسالم وغيره. 

  منافع تقدم التي  النافعة المفيدة المواقع على  يستحب إنشاء شبكة اإلنترنت كاالتالل  :االستحباب -ب
   الشبكة. هذه تري  عن  الشخص له يقوم   ير فعل كل أي الواجبات،  ال تد ل في للناس 

على   إنشاءها  ال  من المنشئ يتعمد إال لشرط اإللاحة شبكة اإلنترنتحكم إنشاء  يكون  :اإلباحة -ت
 . الحرام في استخدامها

  فائدة كااللعاب  غير من األوقات والهو وتضييع التسلية لعرض المنشئ إنشاءها فإلا الكراهة: -ث
 .مكروه فهي وغيرها، اإللمترونية

كترويج الفاحشة أو الحث على   إنشاء الشبكة إلا ترتب على إنشائها اإلثم والفســاد يحرم  :تحريمال  -ج
القتل، والتفري  بين الناس، وتشوية صورة اإلسالم، أو تعليم اأَلمور الضارة كتعليم ا تراق المواقع، 
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التعاون  ال يرضي ق يد ل في لما  فمذل  تزويد اشخاص ألستخدامهاوسرقة الحسالات، والهكر، و 
 . على اإلثم والعدوان

 يمكن تطبيق األحكام التكليفية الخمسة حكم استخدام شبكة اإلنترنت في الفقه اإلسالمي -6
 عليها:

  لنشر الشبكة  تري   عن الشرعية  العلوم كإيصا   الوجوب مثال  استخدامها في  إلا استوجب :الواجب -أ
 مسلم. كل على  فريضة العلم تلب ألن الواجب  لبيان تريقاً   تعين  إلا و اصة والدعاة، العلماء َأقوا 

 النافعة. المفيدة المواقع  على االتالل مستحبا مثل فيكون  لمستحب وسيلة  كان ما :االستحباب -ب
  البيع ) والمتاجرة األ بار كمشاهدة كثيرة وهي المباحة  اأَلمور في الشبكة استخدمت فإلا :اإلباحة -ت

 .  اإللاحة  فحكمها لل ، وغير( والشراء
  هذا وقد ي دي،  والهو التسلية  في استخدامها كان فإلا مكروه فهو مكروه إلى أوصل ما :الكراهة -ث

 .مكروه فهي فائدة، غير من  األوقات تضييع أو العبادات، نوافل عن تأ رال  إلى
  رب  له يرضى ال فعل كل لالسلبي  ونعني  السلبي، االستخدام في التحريم حكمها يكون  : التحريم  -ج

 الفاحشة. أو نشر الفاحشة    إلى كالنار العز
،  محاسبتهح  التأليف، وبالتالي جـــواز العــائد الـــمادي، وضـــــرورة  إقرار:حكم الملكية الفكرية -7

 : ويكون حكمها على النحو اآلتي
  الشخصي  االستخدام بين  التفري   من  بد ال ولمن الفمرية الملمية استخدام يستحب اإلستحباب: -أ

  النسخة  على يحصل لم إن  ، لنفسه معينة برامج بنسخ  إنسان يقوم أن من مانع فال الشخصي، وغير
  النفع  له قصد شخصي عمل كل في حقاً  للمجتمع ألن ؛  العلمي االنتفال حدود في كان  إن األصلية،

 ق.  لح  ويعرف  ، العام
 لشروط تقيد لم إلا  وغيرها،  والفنية  واألدبية  والصناعية الفمرية  الملمية من يباح االستفاده اإلباحة: -ب

  الحاجة  عند الحقوق  هذه استخدام الناس، كما يباح لخدمة الحقوق  هذه الح  هذا صاحب جعلها حيث
 .   عنها ينوب بديل يوجد  ولم لها الماسة لالحاجة  كان إلا  أي ، لشروط  قيدت إلا لها الضرورية

  لعد  استمشت إلا لها  الضرورية الحاجة عند لشروط المقيد الحقوق  استخدام يكره الكراهة: -ت
 .الستبدالها وقت يوجد  ولم عنها  ماينوب هناك استخدامها

  فهي  وغيرها  والفنية  واألدبية والصناعية الفمرية الملمية  حقوق  على  االعتداء  يجوز ال:تحريمال -ث
  الشرعــية األحكـام عكس على  االستخدام كان  فيها،أي إلا التصرف  ح   شرعًا، وألصحابها مصونة
 . السالقة

 :التكليفية الخمسةتطبيق األ حكام ا  ويمكن، في هذه األمور ختراق والتجسس:الهكر واألحكم  -8
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  يعتبر  كذل  ، و لدفع ألل أصحابها عن الناس  تراق أجهزة ومواقع األعداء سبيالً اإلا تعين  :الواجب -أ
  الحاق إلى ي دي قد المهكرين مامنع إلا  مثالً  المجتمع لحماية كان إلا جائز  لهم أمن لمن  الهكر تعليم

  هي التواصل وسائل وكانت وغيرها الهكر كعصالات يذائهمإ و الناس لماتتمم في والخسارة الضرر
 .الشيء   هذا لتحقي  الوسيلة

نتحل  سرقة حساله أو ا :عند مثالً  ،الذي هكرإلا كان لإلن صاحب هذا الحساب  االستحباب: -ب
 .   شخصا َأ ر شخصيته

  انتحل  إلا مثالً  واال تراق التهكير من نفسه حماية القصد كان إلا الهكر تعلم  يباح :اإلباحة -ب 
 . وهكره شخصيته شخص

   تعليمه  والهكر  تراق لاال  المعرفة له  من الشخص كتخلي مكروهة، المكروه وسيلة  الكراهة: -ت
 . سلبية لصورة هيستخدم قد شاكاً  كان إلا شخاصلأل
وهو فيها اعتداء على حقوق الغير كاالتالل على أسرار الناس وتالعب فيها، أو   :التحريم  -ث

   .يايفها لمراده وهواه 
على تحريم نشر المعلومات   فقهاء العصرجمع أ ترويج المعلومات الخاطئة، واألكاذيب:حكم  -9

في الحرب عبر اإلنترنت ليضلل بها   ةولمن يستحب ويباح نشر المعلومات المالل الخات ة واألكاليب ،
 . االعداء، وليس الذي يسوق الوهم ويغرر لالمسلمين 

 حكمه على النحو اآلتي: كون ي نشر الموضات:حكم  -10
   . الجميلةمثاًل نشر الموضات للجبب والربطات والشاالت  لل  لحسب إرادة من يلبسها،  االستحباب: -أ

باس الرجا  واالتفا  والنساء الواسعة الساترة غير  ل مثال  المباحكل ما يستعمل على وجه  :اإلباحة -ب
   .المجذلة للنار كالجباب اإلسالمية وغيرها

 . إلا كانت تنافي عادات وتقاليد المجتمع االسالمي أو البي ة التي يعيش بها الكراهة: -ت
يم ، أو يغلب على الان لل  ، فإنه يحرم تصنيعه  كل ما يستعمل على وجه التحر  الحرام: -ث

مخالفة لإلسالم كالصليب أو   و أشكاالً أتحتوي على صورًا  واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين ،
صور ممثالت أو ممثلين مخالفة آلداب الدين اإلسالمي ، أو قصات الشعر فيها تشبه الرجا  لالنساء  

 او النساء لالرجا  أو  لالمفار. 
 على تحريم المواقع اإللاحية.  فقهاء العصرأجمع  المواقع اإلباحية : حكم -11
  من  فيه لما  شرعاً  محرم لالمسلم التشهير:اإلنترنتشبكة  السب عبرو  والقذف التشهير، حكم -12

 قتل إلى  ي دي قد الوقت هذا في التشهير السليمة ،ألن العقو  ه  ترفض  مما الخطيرة واآلثار المبيرة المفاسد
 تعالى التشهير اإلنسان والما ، كما حرم ق العرض على   لاالعتداء  ي ليه أن اليوم،أو قتله اليجوز انسان
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شبكة والتشهير عبر  التوبة، تري  إلى  وجهت ي  أن ، إلا المسلم مطالب لالستر على نفسه، و لاالمكانبنفسه
 . اإلنترنت يأ ذ حكم التشهير لاللفظ

 :اإلنترنت عبر للنشر الشرعية الضوابط -13
  الصدق والموثوقيه  -2حرام  ،  أيّ  فيه يتضمن ال أنو  الواجبات، حساب علىالنشر  يكون  ال أن -1

  الملمية  حقوق  حماية -4االجتماعية،  الشبكات هذه عبر  تنقل التي  األ بار من التثبت  -3واألمانة،
  عورات  تتبع عدم -6المعلومة،  نشر عند البذي ة األلفاظ عن البتعاداالمخالفة  اآلراء احترام -5الفمرية،

  أو ينشر لما اإللتزام البد -8فيها، معلومة أي نشر لاحية اإل المواقع تجنب -7نشرها،  أو المسلمين
  تجنب  -10نشرها،  من الجدول  التي المعلومة اجتناب -9الشبكة، هذه عبر ليهإ  ينار أو له يتصرف

  لالتعاليم  اإللتزام -12المجتمع،  في واالستقرار األمن صيانة   -11النشر، عند  الموضوعة االحاديث
 واآلراء.  األفمار نشر  عند والثقافية واأل القية االجتماعية والقيم واالعتدا ، الوسطية  ومنهج  الشرعية

على  يمكن تطبيق األحكام الشرعية الخمسة: الحوار بين الذكور واإلناث األجانب احكام -14
التي في اأَلمور تحدث مع العلماء واالتباء الك :واجبال -أ: وهي ،األجانب واإلناث الذكورالحوار بين 

عند الضرورة  بين الجنسين يستحب الحوار  االستحباب: -بتخص اأَلمور الدينية والدنيوية ، 
العائلية التي تشمل اإل وة  في المروبات والخالة ، والخا ، العم والعمة أوالدمع  كالتحدث

يكون في دائرة المباح لمن وث  من نفسه   :باحةاإل -ت، واأل وات وأبنائهم، ألنها فيه صلة الرحم
يكون الحوار   الكراهة: -ث ، واليقين عند عدم الوقول في الفتن ويكون ملتزم لالضوايط الشرعية  الثبات

 ملتزمون من غير حاجة ضرورية مع األشخاص وهم  يكرهمواقع التواصل بين الجنسين عبر 
إنسان  مواقع التواصل ؛ألي يحرم الحوار بين الجنسين عبر  الحرام: -ج ،والط الشرعيةـــــــــــــــــــــــــــــــ ضـــــــلال

 الفتنة.  أن يراسل امرأة أجنبية عنه؛ إلا لم يأمن
 في شبكة اإلنترنت:األجانب ناث لحوار بين الذكور واإللالضوابط الشرعية  -15

  عليه  المفاتيح لوحة على حواسه يستخدم أن قبل الرسائل مستخدم فعلى الخلوة عند  ق  من الخوف  -1
  يكون  ال أنو  -3، الواجبات حساب على يكون  ال أن -2الوريد  حبل من إليه  أقرب ق أن يتذكر إن
 عدم -5،  األ الق  لالفضيلة يتحليإن  و العلم ونشر االصالح -4محرم ،  شيء أي الحوار هذا في

الضوالط   لل  فيراعى المحادثة إلى أصبح فإلا الشفوية المحادثة  عدم -6المالم،  ولين لالقو  الخضول
  الصور استخدام  عدم -8الحاجة،  قدر على  المالم -7لالقوانين ،   لتزاماإل يتم أن  -6، الشرعية
  عن  واالبتعاد الحشمة التزام -10اآل رين،  على والصبر لالناس الرف  -9ونشرها،  الشخصية واألفالم

 . والشتم والسب  والمتردي،  الفاحش المالم
  نونيةالقامن ناحية  -16
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 في القانون األمريكي والعراق شبكة اإلنترنتنشاء إحكم أوال : 
 لإنشاء شبكة اإلنترنت .    اً  اص  اً قانون األمريكي و منها والياتهالقانون لم يصدر      

م  2010( من قانون جرائم المعلوماتية المقترح لسنة 22نصت المادة )فقد  أما القانون العراقي :   
 .على إنشاء شبكة اإلنترنت 

 في القانون األمريكي والعراق الفكرية الملكية حكمثانيا : 
الملمية   على والية فرجينيا والية كاليفورنيا ، و  منها األمريكي الفدرالي ووالياتهحافظ القانون      

 المترونية    الفمرية عبر شبكة اإلنترنت اي كانت سواء كانت مصنفات أدبية أو برامج
اإلنترنت وإنما كان  شبكة لالحقوق الملمية الفمرية عبر  اً  اص اً لم يصدر قانونف أما القانون العراقي:

 . في المسودات والمقترحات اً لل  صادر 
  في القانون األمريكي والعراق ختراق والتجسسالهكر واألحكم ثالثا : 

وتم تعـديل هذا القانون   1984لي الفيدرالي عام صدر قانون جرائم الحاسب اآل القانون األمريكي:     
و النـشاتات المرتبطة أ( منه جرمت االحتيا  130، فالمادة ) 1994الثاني عام  وبالتعديلمرتين 

  -قانون العقوبات على  وفرجينيا كاليفورنيا، والية من كل نصت ، فقدلي لاالتصا  مع الحاسب اآل 
Five hundred and two PEN   §  الحاسب اآللي أو شبكة على كل من يفعل عن تري المتعل  

  . األحتيا اإلنترنت
لالهكر واأل تراق والتجسس عبر اإلنترنت وإنما كان لل    اً  اص اً لم يصدر قانون ف أما القانون العراقي:

 . في المسودات والمقترحات  اً صادر 
 في القانون األمريكي والعراق ترويج المعلومات الخاطئة، واألكاذيبحكم رابعا : 

  ات بيان تاصدر  إلموقفًا حازمًا إزاء األ بار الزائفة: اتخذت األمم المتحدة   القانون األمريكي:      
 . 2017مارس/آلار  3مشترك بتاريخ  

: مسودة قانون الجرائم المعلوماتية تشرين األو   19نصت المادة  فقدالقانون العراقي:أما      
مليون  ( 25يعاقب لالم بد وغرامة ال تقل عن ) ( من هذه المسودة : 6المادة ) تجاءحيث   م، 2011

( مليون دينار كل من  نشر أو إلاعة وقائع كاللة او ماللة لقصد اضعاف  50دينار وال تزيد على )
الثقة لالناام المالي االلمتروني او األوراق التجارية والمالية وما في حكمها أو االضرار لاالقتصاد  

 الوتني والثقة المالية للدولة.
 مريكي والعراقفي القانون األ نشر الموضاتحكم خامسا : 

 األمريكي والعراقي.قانون  اص لشأن نشر الموضات عبر اإلنترنت في كال القانونين  يشرل لم     
 في القانون األمريكي والعراق المواقع اإلباحية حكمسادسا : 
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ولمن تم الغاءه فيما لعد ،  لالمواقع اإللاحية ،  اصاً  اإلمريكي قانوناً  مشرلوضع ال القانون األمريكي:    
المواقع اإللاحية التي تعرض لهم من  لقضاياو فرجينيا( كانت تهتم ، كاليفورنيا  واليةولمن لعض والياته كـ) 

، وتعاقب كذل  لالحبس والغرامات، وكل قضية لها حكمها قبل األشخاص، وتنار في دعواهم ، وشكواهم
 الخاص وعقوبتها الخاصة. 

في  صوص قانون  2010( من مسودة القانون لسنة 22فقد نصت المادة )أما القانون العراقي :     
هذه المسودة العقوبة لخصوص هذا الموضول    تجرائم المعلوماتية على المواقع اإللاحية ، فقد حدد

قانون إصدر ال 2013/9/3قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ، و على الفس  والفجورة لالسجن الم قت والغرام
تصدي  االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نص في  2013( لسنة 31اآلتي:رقم )

 . (( على جريمة اإللاحية )إنتاج ،او عرض،أو توزيع12المادة )
 في القانون األمريكي والعراق اإلنترنت السب عبر والقذف التشهير، حكمسابعا : 

 وتصدر  ، اإلنترنت عبر والتشهير والقذف السب اإلمريكية المتحدة الواليات تجرم األمريكي:القانون       
 . كاليفورنيا وفرجينياوكذل  في والية  ، والغرامات  لالحبس لل  مثل يرتمب  من كل على عقوبات

  وشبكة  الحاسوب أجهزة استخدام من كلفقد اصدر القانون عقوبة الحبس على  أما القانون العراقي:   
السب  وأ القذف على تنطوي  ا رل  وسيلة أية أو صوات أو صور أو عبارات للغير  نسبه في المعلومات
 والتشهير. 

 :حكم الحوار بين الذكور واإلناث األجانبثامنا : 
 بين الذكور اإلناث األجانب.  قوانين  اصة لالحوارتشريعات  القانون اإلمريكيلم يصدر     

   اصة  اتفاقية أو مسودة أو مقترح أو نص أي من العراقي التشريع يخلوف  : القانون العراقيأما     
 االنترنت.  عبر  األجانب اإلناث  و الذكور بين   االجتماعي  الحوار لقانون 

 التوصيات:
هذه المواضيع التي تعد من المواضيع مثل احرص على من يأتي من لعدي أن يكتب في  -1

وإن تتوسع في قضايا شبكة المهمة واوصي الجامعات والمليات ورئاسة االقسام أن تبحث 
 مخاترها. لجميعليعي ااإلنترنت ومخاترها على المجتمع ، 

اوصي بدراسة جزئيات مباحث ومطالب كثيرة من الرسالة فأن كثيرًا منها تصلح ألن تمون  -2
: أحكام اإلدمان اإللمتروني ، أحكام مثالمواضيع نطاق لحث أكبر كرسائل واتاريح جامعية 

سلبيات شبكة اإلنترنت من الناحية الشرعية ، وأحكام ايجابيات الشبكة من الناحية الشرعية ، 
لقاء االفتراضي بين الرجل والمرأة ، والمعلومة اإللمترونية من المناور شرعي، الشهادة وأحكام اال
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اإللمترونية ، أحكام اثبات الجريمة اإللمترونية في المناور الشرعي والتقني، وأحكام الشرعية 
األموا  للعالقات غير األ القية اإللمترونية، أحكام الخلوة االفتراضية بين الرجل والمرأة، أحكام 

 االفتراضي والرقمية اجرته الباحثة.
 وضع جهات متخصصة قانونية لتستمد األحكام لقضايا الشبكة من االصو  اإلسالمية.  -3
مون هذه الرسالة أحد هذه المصادر للتشريع القوانين في البالد اإلسالمية الممكن أن ت  من  -4

 ن.من التشريعة اإلسالمية مصادرها لتشريع القواني  تستمدالتي 
 توعية المجتمع لفوائد واضرار الشبكة. -5
والمليات الشبكات ولغات البرمجية لما لها من دور في الحث على تعليم األفراد في المدارس  -6

 التطور التقني.
 فرض رقالة أسرية على األبناء الذين يستخدمون وسائل التواصل األجتماعي. -7
 نت، و تشريع قانون في مسألة ترويج على القضاء العراقي تفعيل مسودة قانون جرائم اإلنتر   -8

 المعلومات الخات ة واألكاليب، ونشر الموضات.
 ، تم التوصيل الى: حول اإلنترنتالكليات  ىاحد في ةاجرته الباحث الذي االستبيان وحسب

 للذكور  اإلنترنت هميةأ  نسبة شكلت فقد ، الباحثين ِلبعض لالنسبة المكتبة من أهم يعد اإلنترنت -1
 . %64  ولألناث ،  74%

 .%32، ولإلناث  %20إلنترنت نسبة بث الكراهية حسب رأي الذكور ايشكل  -2
  % 12 فالذكور الفقرات نسبة  أما  ، %80 ناثواإل ، %40 الذكور لدل لالصدال االصالة نسبة تشكل -3
  البصر  لضعت  الصابوا  ،  %12 ناثواإل ، الذكور لدل %8 لالمفاصل ةالصال وا ، %8 واإلناث ،

 . % 4 ناثاإل و  ،  %10 العضالت لآالم ة األصال أما ،  %20 ناثواإل  ، الذكور لدل  28%
  قبل من  أما ، الذكور قبل من % 40السلبي  والجانب % 60 لإلنترنت اإليجابي الجانب  نسبة تشكل -4
 .%56 السلبي  والجانب   ، %44  لإلنترنت اإليجابي الجانب نسبة  فتشكل ناثاإل
  تويتر  استخدام نسبة  ، و % 28 واألناث  ،  %64 الذكور قبل من بوك  ال يس استخدام نسبة تشكل -5

  و إنستغرام  . %10 ناثواإل ،  % 20 الذكور قبل من و اليوتيوب ، %5 ناثواإل ، % 10 الذكور قبل من
 . %10  ناثواإل  ، %20 الذكور قبل من اليوتيوب استخدام ،  %18 ناثواإل ،  %22 الذكور قبل من
 . % 5 ناثواإل ، %20 الذكور قبل من االقتصادية المواقع مشاهدة -6
 . %50 ناثواإل ،  % 40 الذكور قبل من الترفيهية المواقع مشاهدة نسبة -7
 . %4 واإلناث ، % 16 الذكور قبل من السياسية المواقع مشاهدة نسبة -8
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 . %62  واإلناث  ،%26 الذكور قبل من العلمية المواقع مشاهدة نسبة -9
 . %5 ناثواإل  ،%22 الذكور قبل  من الرياضية المواقع مشاهدة نسبة -10
 اإلنترنت  عبر  %20  الذكور مع اإلناث حديث نسبة  تمثل ، %26 اإلناث مع لذكور حديث نسبة -11
  ،%48 فالذكور له  ،واالستعان %10 واألناث ،%20 الذكور الدل تعرض للهكر نسبة تشكل -12

 % 44  واإلناث
 . %10 ناث واإل ،%20 الذكور المواقع الدل   أ تراق  نسبة -13
 . %30 ناثواإل  ،%40 للذكور  األنترنت عبر المدمرة الفايروسات أرسا  نسبة -14
  ، % 20 الذكور نارة حسب  نسبة تشكل الشبكة في  أ ر شخص شخصية شخص انتحا  نسبة -15

 % 26  واألناث
 الذكور لدل  التهديد نسبة  تشكل كما ،   %6 والتشهير لاإلناث  ،  %14 لالذكور التشهير  نسبة -16
 .   %12  اإلناث ،18%
 . % 8 ناثواإل  ،  %36 الذكور ضد والشتم السب استخدام نسبة -17
 .%38  واإلناث ، %22 لالذكور  التحرش استخدام نسبة -18
 % 60 واإلناث ،  %20 الذكور قبل من  آب الواتس استخدام نسبة -19
 . %10  واإلناث  ، %20 الذكور قبل من فايبر استخدام نسبة -20
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 ستبيان حول شبكة اإلنترنت الذي اجرته الباحثه في إحدى الكليات العراقيةعينة من اال
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kh.edu.ps>index.php>anajjar. 
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 دون.، القاهرة –دار الحديث ، 1ط، هـ(911: لكر السيوتي )ت 

ــيم -137 ــري ثـــم الدمشـــقي )ت : تفســـير القـــرآن العاـ ــن كثيـــر القرشـــي البصـ ــماعيل بـــن عمـــر بـ : أبـــو الفـــداء إسـ
 م. 1999 -هـ 1420، دار تيبة للنشر والتوزيع، 2ط، سامي بن محمد سالمة: تحقي ، هـ(774

ــير -138 ــأويالت =  الماتريـــدي تفسـ ــنة أهـــل تـ ــد : السـ ــد  بـــن محمـ ــدي منصـــور أبـــو، محمـــود  بـــن محمـ : ت) الماتريـ
 م  2005 - هـ 1426، لبنان، بيروت - العلمية المتب دار، 1ط، لاسلوم  مجدي. د: تحقي ، (هـ333
، أبو الحسـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي: تفسير الماوردي = النمت والعيون  -139

ــ(450: الشــهير لالمــاوردي )ت   -دار المتــب العلميـــة ، الســيد ابــن عبـــد المقصــود بــن عبـــد الــرحيم: تحقيـــ ، ـه
 دون .، لبنان –بيروت 

ــراق) تعريفـــه -140 ــل عـــن اإل تـ ــر كامـ ــه، تقريـ ــه(، أنواعـ ــيدة بنتـــاوت : تاريخـ ــع فـــاتر، رشـ : م15/7/2011، موقـ
www.dafatiri.com>showthread>33404. 

محمـد بـن محمـد المعـروف لـابن أميـر حـاج ويقـا  شمس الدين محمـد بـن ، أبو عبد ق: التقرير والتحبير -141
 م.1983 -هـ 1403، دار المتب العلمية، 2ط، هـ(879: له ابن الموقت الحنفي )ت 

جمــا  : نقلــه إلــى العربيــة وعلــ  عليــه، ـهــ(1300: رينهــارت بيتــر آن د وِزي )ت : تمملــة المعــاجم العربيــة -142
 م. 2000 - 1979من ، قيةالجمهورية العرا -وزارة الثقافة واإلعالم، 1ط، الخياط

دار وائـل ، عالء حسين الحمامي و سعد عبد العزيـز العـاني: تمنولوجيا أمنية المعلومات وأنامة الحماية -143
 م.2007، األردن –عمان ، للنشر والتوزيع
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ــور ) إداري   -144 ــرة مناـ ــات المعاصـ ــي المنامـ ــات فـ ــة المعلومـ ــا وأنامـ ــوجي(–تمنولوجيـ ــدر شـــاكر : تمنولـ حيـ
 م.2013 -ه1434، دون ، ومحمود حسن جمعة، البرزنجي

جامع ابن لـاز ، الشيخ محمد صالح المنجد : تلخيص محاضرة آداب استخدام مواقع التواصل االجتماعي -145
 www.saaid.net/twitter/272.htm: هـ 1434شوا   14، الطهران –لالدانة 

أبو المنذر محمود بن محمـد بـن مصـطفى بـن عبـد : شرح مختصر األصو  من علم األصو  -التمهيد  -146
 م. 2011 -هـ  1432، مصر -المكتبة الشاملة، 2ط، اللطيف المنياوي 

، لم المتـب عـا، هـ(476: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوست الشيرازي )ت : التنبية في الفقه الشافعي  -147
 دون.
ة   -148 ة لشــــبكة المعلومــــات العالميــــّ دمات التفاعليــــّ ة -الّتنصــــير عبــــر الخــــِ محمــــد بــــن موســــى : دراســــة عقديــــّ

، جامعــة الملــ  ســعود ، كليــة التربيــة -رســالة ماجســتير ، عبــد ق بــن عمــر العبــد المــريم: لإشــراف، المجممــي
 هـ.1433، المملمة العربية السعودية

، هيفاء راضـي جعفـر البيـاتي: 2005القانوني لحرية الصحافة في دستور جمهورية العراق لسنة التنايم  -149
نيــــل درجــــة ، جامعــــة النهــــرين، رســــالة تقــــدمت الــــى مجلــــس كليــــة الحقــــوق ، د.غــــازي فيصــــل مهــــدي: لإشــــراف

 م .2012، لغداد  –الماجستير في القانون العام 
محمـد عــوض : تحقيــ ، ـهـ(370: أبـو منصــور )ت ، محمــد بـن أحمــد بـن األزهــري الهـروي : تهـذيب اللغـة -150

 م2001، بيروت  -دار إحياء التراث العربي ، 1ط، مرعب 
أبـو سـعيد ابـن البرالعـي ، األزدي القيروانـي،  لت بـن أبـي القاسـم محمـد : التهذيب في ا تصار المدونة  -151

ر البحـوث للدراسـات دا، 1ط، الدكتور محمد األمين ولد محمد سـالم بـن الشـيخ: تحقي ، هـ(372: المالمي )ت 
 م.2002 -هـ  1423، دبي، اإلسالمية وإحياء التراث 

: م2015\8\18، مجلـــة الفرقـــان، مقالـــة د.لســـام  ضـــر الشـــطي: التواصـــل االجتمـــاعي ضـــوالطه وآدالـــه -152
https: //www.al-forqan.net>articles 

بــن محمــد أبو عبد الرحمن عبد ق بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد : توِضيح  األحَكاِم ِمن ب لو غ الَمَرام  -153
 هـ . 1423، مّكة المكّرمة، مكَتبة األسدي،5ط، هـ(1423: بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي )ت

ـ -154 ، اليـوم السـالع، إسـراء حسـنى: %7.8اإليـرادات مليـون وتراجـع 328تويتر تعلن زيادة عـدد المسـتخدمين ـل
 .: m.youm7.com 2017أبريل  29األربعاء 

، 1ط، عبـــد ق بـــن يوســـت بـــن عيســـى بـــن يعقـــوب اليعقـــوب الجـــديع العنـــزي : تيســـير  علـــم أصـــو  الفقـــه -155
 م. 1997 -هـ  1418، لبنان -بيروت ، م سسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

ــين ثــــأثير -156 ــبكة التواصــــل االجتمــــاعي علــــى المتلقــ ــد المنصــــور: شــ ــي اإلعــــالم ، محمــ ــالة ماجســــتير فــ رســ
 م.2012، األكاديمية العربية في الدنمارك، مجلس كلية اآلداب والتربية، واالتصا 

 م.2013، األدرن ، دار النقاش، 1ط،  الد غسان يوست المقدادي: ثورة الشبكات االجتماعية  -157
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أبـو جعفـر الطبـري ، محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب اآلملـي: القـرآنجامع البيان في تأويل  -158
 م. 2000 -هـ  1420، م سسة الرسالة، 1ط، أحمد محمد شاكر: تحقي ، هـ(310: )ت 
رة بـــن موســى بـــن الضــحاك: ســنن الترمـــذي -الجــامع المبيـــر  -159 و  أبـــو ، الترمـــذي، محمـــد بــن عيســـى بــن ســـَ

 م. 1998، بيروت ، دار الغرب اإلسالمي، لشار عواد معروف: تحقي ، هـ(279: عيسى )ت 
أبـو عبـد ق محمـد بـن أحمـد بـن أبـي لكـر بـن فـرح األنصـاري : الجامع ألحكام القـرآن = تفسـير القرتبـي -160

ـــ(671: الخزرجـــي شـــمس الـــدين القرتبـــي )ت  دار المتـــب ، أحمـــد البردونـــي وإبـــراهيم أت ـــيش: تحقيـــ ، 2ط، ـه
 م. 1964 - هـ1384، القاهرة، المصرية

  www.arrajol.com>content، موقع الرجل: جاود كريم..البغالي الشاب م سس يوتيوب /... -161
لحــث جامعــة ، ســامية عبــد الــرزاق  لــت:  تــراق المعلومــات أنامــة المعلومــات )دراســة مقارنــه(إجــرائم   -162

  دون .، كلية القانون  –البصرة 
، د.محمـد عبـد الحميـد عبـد المطلـب : جرائم استخدام شبكة المعلومـات العالمية)الجريمـة عبـر األنترنـت ( -163

 .2000، لحث مقدم إلى م تمر القانون والحاسوب واإلنترنت 
لحــث مقــدم إلــى مــ تمر ، ممــدوح عبــد الحميــد عبــد المطلــب : جــرائم إســتخدام شــبكة المعلومــات العالميــة -164

 م.2000، كلية الشريعة والقانون لجامعة اإلمارات ، ترنت القانون والممبيوتر واإلن
دار النهضـة العربيــة للطباعــة ، حســني نجيـب محمــود : جـرائم االعتــداء علـى األمــوا  فـي قــانون العقوبـات  -165

 م.1984، بيروت ، والنشر
ــة -166 ــرائم اإللمترونيـ ــز العجـــالن: الجـ ــد العزيـ ــن عبـ ــدق بـ ــي ، عبـ ــرام اإللمترونـ ــة اإلجـ ــة لمكافحـ ــو الجمعيـ عضـ

 .www.alriyadh.com: م2008، الرياض ، فرنسال
ــة -167 ــدو  الغربيـ ــي الـ ــاء فـ ــريع والقضـ ــين التشـ ــة بـ ــرائم االلمترونيـ ــديربي: الجـ ــا  الـ ــد العـ ــي ، د.عبـ ــز العربـ المركـ

 http: //www.accronline.com: م2013\3\1، أللحاث الفضاء االليكنروني
: إشراف، عطوة مضعان مسلم أبو غليون : والقوانين الوضعيةالجرائم االلمترونية بين الشريعة اإلسالمية  -168

 .2009، كلية الشريعة الجامعة األردنية، رسالة دكتوراه في القضاء الشرعي، د.سري الميالني
الجرائم االلمترونية في مواقع التواصل االجتماعي حدود الشكول والعقوبة والـنقص التشـريعي فـي القـانون  -169

 http: //www.alnoor.se/article: م30/01/2016، المحامي أحمد فاضل المعموري : العراقي
ــرقة  -170 ــا أو سـ ــبكات وتخريبهـ ــام الشـ ــى اقتحـ ــر علـ ــد تقتصـ ــم تعـ ــكالها فلـ ــورها وأشـ ــددت صـ ــت تعـ ــرائم االنترنـ جـ

 www.alriyadh.com/319127: م2008، الرياض ، أسماء أحمد : تقرير: معلومات منها
 ه .1423، مكة المكرمة، محمد عبدق منشاوي : مناور شرعي وقانونيجرائم االنترنت من  -171
ــادية -172 ــد فريــــد : جــــرائم الحاســــب اآللــــي االقتصــ ــاد  محمــ ــة عــ ــة، 1ط،، د. نائلــ ، منشــــورات الحلبــــي الحقوقيــ

 م.2004
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، مــازن إســماعيل هنيــة: لإشــراف، عبيــر علــي محمــد النجــار: جــرائم الحاســب اآللــي فــي الفقــه اإلســالمي -173
 ه.1430 -م2009، كلية الشريعة والقانون قسم الفقه المقارن ، غزة -الجامعة اإلسالمية  ،رسالة ماجستير

عضـو مجلـس إدارة المركـز المصـري ، محمـد حجـازي : جرائم الحاسبات واالنترنت ) الجـرائم المعلوماتيـة( -174
 .2005، للمكلية الفمرية

، وزارة الدا ليــة األكاديميـة الملميـة للشــرتة، د. محمـد علـي قطـب : الجـرائم المعلوماتيـة وتـرق مواجهتهــا  -175
 دون .

 :https: 19-4-2012، القاضـــي ناصـــر عمـــران الموســـوي : جـــرائم النشـــر فـــي القـــانون العراقـــي  -176
//www.iraqja.iq/view 

-2005، جامعــة المنصــورة كليــة الحقــوق ، دكتــوراه رسـالة ، أيمــن عبــد ق فمــري : المعلومــات ، جـرائم ناــم -177
2006 

، كليـة القـانون ، جامعـة البصـرة، سامية عبد الـرزاق  لـت:  تراق أنامة المعلومات دراسة مقارنةإجريمة  -178
 دون.
رسالة ، بنشوري الصالح: إشراف، لعرة سعيدة: الجريمة اإللمترونية في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة( -179

 . م2016-2015، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لسكرة-جامعة محمد  يضر–ماجستير 
 :httpsالتهديــــد -جريمــــة /: م2014، كتالــــات  موقــــع، الحســــني عبــــود  عليــــاء: التهديــــد  جريمــــة  -180

//kitabat.com/2014/05/28/ 
شــهادة رســالة مقدمــة لنيــل ، د.إقلــولي محمــد : لإشــراف، صــغير يوســت: الجريمــة المرتمبــة عبــر اإلنترنــت  -181

ــانون  ــي القـ ــتير فـ ــا ، الماجسـ ــدولي لألعمـ ــانون الـ ــري ، تخصـــص القـ ــود معمـ ــة مولـ ــوم ، جامعـ ــوق والعلـ ــة الحقـ كليـ
 .2013\3\6، السياسية

 م.2011، المعهد التقني، االنبار، محروس نصار غايب لحث : الجريمة المعلوماتية  -182
، رمــزي منيــر لعلبكــي: تحقيــ ، ـهــ(321: أبــو لكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد األزدي )ت : جمهــرة اللغــة -183

 م1987، بيروت  –دار العلم للماليين ، 1ط
، منامــة المجتمــع العلمــي العربــي، د.تــارق قابيــل: تصــنيف جديــد للجامعــات  -جوجــل الباحــث العلمــي  -184

 .www.arsco.org: م2016
، للمتـاب  اإلسـكندريةمركـز ، راويـة هـال  احمـد شـتا: اإلسكندرية، حاجات المراهقين الثقافية و اإلعالمية  -185

 م. 2006
 م.2005، دار وائل للنشر، الزغبي محمد بال : الحاسوب والبرمجيات الجاهزة -186
ــوب   -187 ــدي القرملـــــي: الحاســـ ــاس مهـــ ــل عبـــ ــره د.فاضـــ ــائ ، 4ط، وغيـــ ــب والوثـــ ــداد ، دار المتـــ ــراق–لغـــ ، العـــ

 .2014-ه1435
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دار ، ـهــ(1230: المــالمي )ت محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي : حاشــية الدســوقي علــى الشــرح المبيــر -188
 دون.، الفمر
أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد : حاشـــية الصـــاوي علـــى الشـــرح الصـــغير = بلغـــة الســـال  ألقـــرب المســـال  -189

 دون.، دار المعارف، هـ(1241: الشهير لالصاوي المالمي )ت ، الخلوتي
علي بـن محمـد بـن أبو الحسن : الحاوي المبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -190

، الشــيخ علــي محمــد معــوض : تحقيــ ، ـهــ(450: الشــهير لالمــاوردي )ت ، محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي
 م.1999-هـ  1419، لبنان -بيروت ، دار المتب العلمية، 1ط، الشيخ عاد  أحمد عبد الموجود 

ــديث الـشـــــ  -191 ــر اإلنترنــــــت احــــ ــع البنــــــت عبــــ ــالا؟، ب مــــ ــوة أم مــــ ــو  لــــ ــل هــــ ــى..-هــــ : م2011، 2/2: ملتقــــ
www.zahran.org>showthread  

ــا   -192 ــة االتصـ ــرو حريـ ــة التعبيـ ــت  و حريـ ــة لإلنترنـ ــة الداعمـ ــة والتنايميـ ــة القانونيـ ــر البي ـ ــة مـــن : تغييـ مجموعـ
منامة األمم المتحـدة للتربيـة ، اليونسكو، قسم االتصا  والمعلومات ، وغيرهم، آنا دوباتما، وليام داتون  الم لفين

 م.2010، والثقافة والعلم
ــة القوميـــة الجنائيـــة: حريـــة الـــرأي والتعبيـــر فـــي بي ـــة األنترنـــت   -193 ــد الرالـــع والخمســـون ، المجلـ ــدد ، المجلـ : العـ

 .2011يوليو ، الثاني
لحث منشـور فـي مجلـة مجمـع ، محمد سعيد رمضان البوتي: ح  اإلبدال العلمي وح  االسم التجاري  -194

 دون.، جدة، تصدر عن منامة الم تمر االسالمي: الفقه اإلسالمي التالع لمنامة الم تمر اإلسالمي لجدة
، د. شـــــــيماء عبـــــــدالغني عطـــــــاق: الحـــــــ  فـــــــي الخصوصـــــــية فـــــــي مواجهـــــــة االتصـــــــاالت اإللمترونيـــــــة -195
24\8\2015 :www.shaimaaatalla.com › 
، جامعة لغداد ، حقوق النشر لملية اللغات ، م.د.ارواء فخري عبد اللطيف: للمرحلة االولى حقوق االنسان -196

 م.2011-2012
ــوص والنســـيان -197 ــوق اإلنســـان بـــين النصـ ــد الوهـــاب ســـلطان الجبـــوري : حقـ دار ، 1ط، د. عبـــد الجبـــار عبـ

 . م2015، البنان–بيروت ، الفارابي
 http: //almoslim.net: م2010\7\26، المسلم، جنة العلميةلال: الحقوق المعنوية -198
ــة  -199 ــة الغائبـــــــ ــة الفمريـــــــ ــوق الملميـــــــ ــت : حقـــــــ ــة بوســـــــ  :https: م2014 /10/ 21موقـــــــــع ساســـــــ

//www.sasapost.com/intellectual-property-rights/ 
، لحـث مجلـة جامعـة النجـاح الوتنيـة، د. محمـد محمـد الشـلش: حقوق الملمية الفمرية بـين الفقـه والقـانون  -200

 م .2006 -ه1427، فلسطين
: : م2006\5\13، موقع الجزيرة نت ، محمد عثمان شبير: الفمرية في الشريعة اإلسالميةحقوق الملمية  -201

www.aljazeera.net 
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دوريـة علميـة محكمـة تعنـى ، أحمـد عبـد ق مصـطفى: حقوق الملمية الفمريـة والتـأليف فـي بي ـة اإلنترنـت  -202
ــا  المكتبـــات والمعلومـــات  ــود عزمـــى، لمجـ ــر د. هشـــام محمـ ــيس التحريـ ــدة -دبـــي، رئـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ، اإلمـ

  ...journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view...id:  م2009، 21العدد 
 .YouTbe.retta via: م2013\4\9، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:  تراق المواقع االلمترونيةاحكم  -203
ــم  -204 ــاكر (احكـ ــزة ) الهـ ــة:  تـــراق المواقـــع واالجهـ ــواء الدعويـ ــديات كلمـــة سـ  :https: م2010\9\3، منتـ

//www.kalemasawaa.com  
: 2008\10\30، 114097: رقــــم الفتــــول ، إســــالم ويــــب :  تــــراق مواقــــع وأجهــــزة أعــــداء اإلســــالماحكــــم  -205

fatwa.islamweb.net>fatwa 
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز ،  محمد عليأبي المعز : حكم إد ا  اإلنترنت إلى البيت  -206

 https: //ferkous.com>: م2006، فركوس
: رقــــم الفتــــول ، مركــــز االفتــــاء إســــالم ويــــب : حكــــم اســــتخدام شــــبكة انترنــــت شخصــــية دون إلن صــــاحبها -207

 fatwa.islamweb.net>fatwa: م2010\8\14، 138806
لجنــة اإلفتــاء ومرجعــه : وســرقة األمــوا  عـن تريــ  لطاقــات االئتمـانحكـم االعتــداء علــى الملميـة الفمريــة  -208

: رقـم الفتـول  المملمة األردنيـة الهاشـمية –دائرة اإلفتاء العام ، سماحة المفتي العام الشيخ عبد المريم الخصاونة
 aliftaa.jo>Question: م2013\1\31، 2771

 دون.، جما  عبود محمد الذيب د. : حكم التجارة اإللمترونية في الشريعة اإلسالمية -209
ــة -210 ــدل  ــــاص لالعائلــ ــي منتــ ــم فــ ــات العــ ــين أبنــ ــل بــ ــم التواصــ ــديث : حكــ ــل الحــ ــى أهــ : 2013/4/14، ملتقــ

www.ahlalhdeeth.com>showthread 
 :https: م2008\3\16، تريـ  االسـالم،  الـد عبـد المـنعم الرفـاعي: حكم الدردشة مع الجنس اآل ر  -211

//ar.islamway.net › 
ــد : وماللـــس الموضـــة، العمـــل فـــي تصـــميم الماللـــسحكـــم  -212 ، الموقـــع لإشـــراف الشـــيخ محمـــد صـــالح المنجـ

 .http: //www.islamqa.com: 2014\4\24، اإلسالم س ا  وجواب 
ــد للـــ  -213 ــتغفار لعـ ــع اإللاحيـــة ثـــم االسـ ــر إلـــى المواقـ ــم الناـ ــد المصـــلح: حكـ  YouTube ،11\3، أ.د  الـ

 https: //m.youtube.com>watch: م2015\
رالطـة ، د. عقيـل بـن محمـد المقطـري : حكم تحدث النساء مع الرجا  عبر وسائل التواصـل االجتمـاعي؟ -214

 . 26/03/2016، علماء المسلمين
: رقـم الفتـول ، المملمـة األردنيـة الهاشـمية، دائرة األفتـاء العـام، لجنة اإلفتاء: حكم تصفح المواقع اإللاحية -215

 .aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1937: م2011\11\20، 1937
 :https: مYouTube ،06/04/2013، الشـــيخ محمــــد حســـان: حكـــم توصـــيل االنترنــــت للمنـــاز  -216

//www.youtube.com/watch?v=-x2 wIayQKUs 
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: م200\4\21، 15432: رقــم الفتــول ، موقــع مركــز الفتــول اســالم ويــب : حكــم توصــيل شــبكة اإلنترنــت  -217
fatwa.islamweb.net>fatwa>ld=15432  

: م2012\12\13، تريـ  اإلسـالم،  الـد عبـد المـنعم الرفـاعي حكم شـبكة االنترنـت الموزعـة علـى الغيـر -218
 ‹ https: //ar.islamway.net اإلنترنت الموزعة على الغيرالفتاول ‹ حكم شبكة 

 :https: م2012 \8 \24، تريــ  إســالم، الرفــاعي الــد عبـد المــنعم : حكـم مشــاهدة األفــالم اإللاحيــَّة -219
//ar.islamway.net › 

الموقـع الرسـمي ، الشـيخ الـدكتور صـالح بـن فـوزان بـن عبـدق الفـوزان: حكم نشـر اإلشـاعات قبـل التأكـد  -220
 www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/13593: م2017، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان

: رقــم الحــديث ، موقــع إســالم ويــب ، إســالم ويــب : حكــم نشــر معلومــات دينيــة قبــل التثبــت مــن صــحتها -221
 .fatwa.islamweb.net: م2015 \11\16، 313861

ــة وبنـــوك المعلومـــات  -222 ــة الجنائيـــة للحيـــاة الخاصـ ــد : الحمايـ ــامة عبـــدق قايـ ــة القـــاهرة، مصـــر، د.أسـ ، جامعـ
1988. 

رسـالة ماجسـتير ، قلفـاط شـكري : إشراف، رصال فتحية: الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة األنترنت  -223
، الجمهوريـــة الجزائريـــة، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، تلمســـان–جامعـــة أبـــي لكـــر بلقايـــد ، فـــي القـــانون العـــام

 م.2011-2012
، عبـــد الـــرحمن جميـــل محمـــود حســـين: إعـــداد : نـــةالحمايـــة القانونيـــة لبـــرامج الحاســـب اآللـــي, دراســـة مقار  -224

د. غسان  الد, قدمت هذه األتروحة استمماال لمتطلبات درجة الماجسـتير فـي القـانون الخـاص لكليـة : إشراف
، جامعة النجاح الوتنية, كلية الدراسـات العليـا، فلسطين، الدراسات العليا في جامعة النجاح الوتنية في نابلس

 م. 2008
، صــالح الــدين فــوزي : لإشــراف، نشــول رأفــت : نونيــة لخصوصــية مراســالت البريــد االلمترونــيالحمايــة القا -225

 دون.، كلية الحقوق ، جامعةالمنصورةلحث 
نـدوة اقامهـا قسـم الدراسـات القانونيـة وشـارك بهـا نخبـة مـن : الحماية القانونية للملمية الفمرية في العـراق  -226

أ.م .د. اكــرم ، أ.د. درل حمــاد عبــد ، أ.د .حيــدر ادهــم: القــانون والحقــوق وهــم مــن مختلــت الجامعــات  االســاتذه
 م.2017\ 11\23، بيت الحكمة، م.م. بيداء عبد الجبار حسوني، أ.م.د. امل كاظم سعود ، فاضل سعيد 

، د. حسـام الـدين عبـد الغنـي الصـغير: حماية المعلومات غير المكشوف عنها بناءا علـى اتفـاق تـريبس -227
ــة  ــة الفمريـ ــن الملميـ ــرب عـ ــامين العـ ــاد المحـ ــو واتحـ ــين الويبـ ــتركة بـ ــة المشـ ــدوة الوتنيـ ــى النـ ــة إلـ ــل مقدمـ ــة عمـ ورقـ

ن العــرب لالتعــاون مــع حكومــة اتحــاد المحــامي، تنامهــا المنامــة العالميــة للملميــة الفمريــة )الويبــو(، للمحــامين
ــامي البحـــرين ــة محـ ــرين ونقالـ ــة البحـ ــة، مملمـ ــن ، المنامـ ــى  23مـ ــاير  25إلـ -doc7- 03 wipo 2003ينـ

alm/bah/ 
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، حقـــاص صـــونية: حمايــة الملميـــة الفمريــة األدبيـــة والفنيـــة فــي البي ـــة الرقميـــة فــي ظـــل التشـــريع الجزائــري  -228
االفتراضـــية ، المعلومـــات االلمترونيـــة: اجســـتير تخصـــص قمـــوح ناحيـــة, مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الم: لإشـــراف

قسـم علـم ، كليـة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، قسـنطينة –جامعة منتوري ، وإستراتيجية البحث عن المعلومات 
 م. 2012، الجزائر، المكتبات 

ــبكة اآللوكــــة، مقالــــة عمــــر ســــليمان ملمــــاوي : حمايــــة حقــــوق الملميــــة الفمريــــة عبــــر شــــبكة اإلنترنــــت  -229 ، شــ
 .www.alukah.net: م6/9/2016

المتاب منشور ، أحمد بن سيف الدين تركستاني: الحوار مع أصحاب األديان مشروعيته وشروته وآداله -230
 دون .، على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات 

 محمد مصطفى: حكم إد ا  شبكة المعلومات اإلنترنت إلى اإلنترنت الرجاء التمرم لكالم أهل العلم ما -231
 https: //www.sahab.net>forums: 2006، موقع شبكة سحاب السل ية، العنبري 

وكالـة موقـع : مـن جامعـة اليرمـوك،  بر وفاته صـدم جميـع اقاربـه وتاللـه .. وفـاة الـدكتور ايمـن الشـبو  -232
 www.alwakaai.com>post: م2015\10\11، الوقائع اإل بارية

 الفضــل أبــو الــدين مجــد ، البلــدحي الموصــلي مــودود  بــن محمــود  بــن ق عبــد : المختــار لتعليــل اال تيــار -233
 المتب  دار وصورتها، القاهرة - الحلبي مطبعة، دقيقة أبو محمود  الشيخ: تعليقات   عليها(  هـ683: ت )  الحنفي
 م 1937 - هـ 1356، بيروت  - العلمية

: تحقيـ ، ـهـ(182: األنصـاري )ت أبو يوست يعقـوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب بـن سـعد بـن حبتـة : الخراج  -234
 دون.، المكتبة األزهرية للتراث ، سعد حسن محمد ، ته عبد الرءوف سعد 

ــا ، أمــين علــوان: الجزيــرة -الخــط العربــي بــين الــورق واإلنترنــت  -235 : م2015\2\1األ بــار علــوم وتمنولوجي
www.aljazeera.net 

 م. 2011-هـ  1432، 1ط، علي بن نايف الشحود : الخالصة في أحكام التجسس -236
ــوة اإللمترونيــــــــــــة -237 ــديث موقــــــــــــع م: الخلــــــــــ ــل الحــــــــــ ــى أهــــــــــ  :https: م06/10/2006، لتقــــــــــ

//www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= 83810 
: دون ، ة العامـــــــــــــــــــة للتعلـــــــــــــــــــيم التطبيقـــــــــــــــــــيالهيـ ــــــــــــــــــ ، د. لطيفـــــــــــــــــــة حســـــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــي المنـــــــــــــــــــدري   -238

www.paaet.edu.kw/old/bec/dr-latifa%20hussien.htm 
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majeedelagha.com/index.php?action=pages&id=83 
 https: //arid.my> .: : دون ، موقع أريد : ه أحمد الزيديد.ت -240
   .-WIPO دا ل الويبو -241
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: م19/01/2011، منتديات المقاترةشبكة ، افد  السفير ابو و: عقيل المقطري  الداعيه المجتهد الدكتور -243
almaqatra.mam9.com › .. › <FONT size=4 > 

 ، السالع اليوم موقع: الشباب  بها ينخدل مصيدة اإلنترنت  على الخات ة المعلومات : دراسة -244
 <https: //my.youm7.com>story: م2016/ 12/  1

دراســة استمشــافية لــبعض العوامــل التــي تحــدد اإلقبــا  علــى المحادثــات الّرقميــة لاالنترنــت و آثارهــا علــى  -245
قســم الطــرق المميــة و ناــم ، كليــة العلــوم اإلداريــة، كمــا  رويــبح و ســامية رويــبح: تلبــة كليــة العلــوم اإلداريــة

 .2العدد  12المجلد ، 2005، المجلة العربية للعلوم اإلدارية، المعلومات 
منصـور بـن يـونس بـن صـالح الـدين : دقائ  أولي النهى لشرح المنتهـى المعـروف لشـرح منتهـى اإلرادات  -246

 م.1993 -هـ 1414، عالم المتب ، 1ط، هـ(1051: ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )ت 
: تحقي ،هـ(302: أبو محمد )ت ، قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي: الدالئل في غريب الحديث  -247

 .م 2001 -هـ  1422، الرياض ، مكتبة العبيكان،1ط،د. محمد بن عبد ق القناص 
ناديـة بـن : دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي السياسي واإلجتماعي لـدل الشـباب العربـي -248

 دون.، الجزائر –جامعة الجلفة ، ورقلة
أحمــد : لفلســطيني فــي القضــايا المجتمعيــةدورشــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي تنميــة مشــاركة الشــباب ا -249

 م.2013جامعة القاهرة ، رسالة ماجستير، يونس محمد حموده
جامعــة مجلــة ، د. ســامر إبــراهيم لا ــت : دراســة ببليــومتر لإلنتــاج الفمــرة العربــي -الــدوريات اإللمترونيــة   -250

 م .2015-2014، 14العدد ، السودان، جامعة اإلمام المهدي–كلية اآلداب ، لخت الرضا العلمية
ــة -251 ــدوريات اإللمترونيـ ــل: الـ ــبر جبريـ ــالح الصـ ــة، فيصـــل صـ ــا العالميـ ــة إفريقيـ ــر لجامعـ ــم ، محاضـ ــيس قسـ رئـ

 م.2017، عمادة ش ون المكتبات ،  دمات المعلومات وتقانتها
محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين الدمشــقي ، ابــن عابــدين: رد المحتــار علــى الــدر المختــار -252

 م.1992 -هـ 1412، بيروت ، دار الفمر، 2ط، هـ(1252: الحنفي )ت 
العــراق وزارة  جمهوريــة، د. فــ اد قاســم محمــد , ومجموعــة مــن المــ لفين: رصــانة المجــالت والنشــر العلمــي -253

 م.2015، التعليم العالي والبحث العلمي
ــوز مـــن الغيبـــة -254 ــع الريبـــة عمـــا يجـــوز ومـــا ال يجـ ــوكاني: رفـ ــد بـــن علـــي الشـ الجامعـــة مكتبـــة ، 3ط، محمـ

 ه.1405، المدينة المنورة، اإلسالمية
ــدة األمريكيـــة  -255 ــة القضـــائية فـــي الواليـــات المتحـ ــوراني: الرقالـ ــد المعطـــي الحـ ــمة عبـ ــراف، لسـ د. الـــد : لإشـ

 .2010، كلية الشريعة والقانون ، لحث جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، الزعبي
أبو محمد موف  الدين : إلمام أحمد بن حنبلروضة الناظر وجنة المناظر في أصو  الفقه على مذهب ا -256

الشـهير لـابن قدامـة المقدسـي ، عبد ق بن أحمد بن محمد بن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي
 م.2002-هـ1423، م سسة الرّيان للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط، هـ(620: )ت 
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محمـد ومضـان  عبـد السـتار: العـالم فـي العـراقرؤية قانونية في المحكمة المختصـة فـي قضـايا النشـر وا -257
 https: //www.iraqja.iq/view: 2010\10\19، روزبياني

 https: //www.wdl.org>item: دون ، المكتبة الرقمية: لينموين مالرئيس أبراها -258
: م2012\3\21، موقـــع النـــور، القاضـــي شـــهاب احمـــد ياســـين: رئـــيس محكمـــة قضـــايا النشـــر واإلعـــالم  -259

http: //www.alnoor.se/article. 
، أبـو إبـراهيم، المحالنـي ثـم الصـنعاني، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمـد الحسـني: سبل السالم  -260

 دون .، دار الحديث ، هـ(1182: المعروف كأسالفه لاألمير )ت ، عز الدين
 دون.، اليمن، شبكة األلوكة، احمد محمد عبد الرؤوف المنيفي: السرقة اإللمترونية وحكمها في اإلسالم -261
 https: //dorar.net: : هـ1432، دار النفائس، 1ط، ن عفانةد.حسام الدي: السرقة اإللمترونية -262
 م.2013، دون ، ردينا إبراهيم الرفاعي: سرقة لطاقات االئتمان في الفقه اإلسالمي -263
ــه -264 ــن ماجـ ــنن ابـ ــة : سـ ــن ماجـ ــم  -ابـ ــة اسـ ــد وماجـ ــه يزيـ ــد القزوينـــي )ت  -أبيـ ــن يزيـ ــد بـ ــد ق محمـ ــو عبـ : أبـ

دار ، 1ط، َعبد الّلطيف حرز ق -محمَّد كامل قره بللي  -عاد  مرشد  -شعيب األرن وط : تحقي ، هـ(273
 م  2009 -هـ  1430، الرسالة العالمية

عمــــرو األزدي أبــــو داود ســــليمان بــــن األشــــعث بــــن إســــحاق بــــن لشــــير بــــن شــــداد بــــن : ســــنن أبــــي داود  -265
تاني )ت  ِجســـ  ـــ(275: السِّ ل قـــره بللـــي -شـــَعيب األرنـــ وط : تحقيـــ ، ـه د كامـــِ ، دار الرســـالة العالميـــة، 1ط، مَحمـــَّ

 م. 2009 -هـ  1430
 محمـد : تحقـ  ،(ـهـ458: ت ) البيهقـي لكـر أبـو ، موسـى بـن علـي بـن الحسـين بـن أحمد : المبرل  السنن -266
 .م2003 -هـ 1424 لبنات، – بيروت  العلمية، المتب  دار ،1ط عطا، القادر عبد 

، وكالــة االنبــاء الكويتيــة )كونــا(: ســجن امــريكيين بتهمــة قرصــنة حقــوق الطبــع والنشــر علــى شــبكة -267
03/11/2012 :https: 

//www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2271711&Language=ar 
 العـالم أ بـار: إلمترونيـة لطـرق  الـدوالرات  ماليـين ا ـتالس لسـبب  لأمريكا روسي لشاب  سنوات  9 السجن -268

  -https: //arabic.rt.com/.../887652: م8/7/2017
: األحــداث بــدو  مجلــس التعــاون الخليجــيســوء اســتخدام تقنيــة اإلنترنــت والجــوا  ودورهمــا فــي انحــراف  -269

أتروحـة مقدمـة اسـتممااًل ، د.عبد العزيز بن محمد أحمد بن حسـين: لإشراف، إسماعيل بن وصفي غانم اآلغا
كليـة ، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة، لمتطلبات الحصـو  علـى درجـة دكتـوراه الفلسـفة فـي العلـوم األمنيـة

 م.2009-ه1430، الرياض  –االجتماعية  قسم العلوم، الدراسات العليا
دار النهضـة ، د.حسـين بـن سـعيد الغـافري : السياسة الجنائية في مواجهـة جـرائم االنترنـت )دراسـة مقارنـة( -270

 .2009، مصر –

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2271711&Language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2271711&Language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2271711&Language=ar
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: شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد ق محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن َقاي مـــاز الـــذهبي )ن: ســـير أعـــالم النـــبالء -271
هـ /  1405، م سسة الرسالة، 3ط، المحققين لإشراف الشيخ شعيب األرناؤوطمجموعة من : تحقي ، هـ(748

 م. 1985
الدين األعلى السـد علـى  الموقع مكتب سماحة المرجع: السيد علي الحسيني السيستاني -السيرة الذاتية  -272

 https: //www.sistani.org/arabic/data/ 1/: دون ، الحسيني السيستاني
فرقـة ، الرياض : السيرة الذاتية لرئيس هي ة األمر لالمعروف والنهي عن المنمر الدكتور عبدالرحمن السند  -273

 https: //ajel.sa/local/ 1515716: 2015 \1 \30، التحرير
 دون.، الجامعة االردنية، كلية الشريعة -استال مشارك، نه إبراهيم الرفاعيردي: السيرة الذاتية -274
 \7\13، الروئيـــة الشـــرعية، شـــبكة الشـــفاء االســـالمية: ســـيرة حيـــاة الشـــيخ عبـــد ق ابـــن جبـــرين رحمـــه ق -275

 ‹  www.ashefaa.com: م2009
: عبد ق الشوكاني اليمني )ت محمد بن علي بن محمد بن :  السيل الجرار المتدف  على حدائ  األزهار -276

 دون.، دار ابن حزم، 1ط، هـ(1250
تــاج ، أبــو البقــاء، بهــرام بــن عبــد ق بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن عــوض : الشــامل فــي فقــه اإلمــام مالــ  -277

َياِتّي المالمي )ت  م  ِميِرّي الدِّ ، 1ط، أحمـد بـن عبـد المـريم نجيـب : ضبطه وصـححه، هـ(805: الدين السلمي الدَّ
 م.2008 -هـ 1429، مركز نجيبويه للمخطوتات و دمة التراث 

 www.google.iq: دون ، غادة محمد : تزيد المشاركة السياسية على أرض الواقع ةالشبكات االجتماعي -278
: م2017\12\23، موقــــــــــع تيــــــــــار االصــــــــــالح: نشــــــــــبكات التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعي ســــــــــالح لو حــــــــــدي -279

 www.noslih.com/article /حدين+لو+سالح+االجتماعي+التواصل+شبكات 
 . www.abahe.co.uk: الشبكة الدولية للمعلومات وتطلبيقا تها -280
 : دون ، مادة قانون المطبوعات و النشر -الشبكة العراقية لإلعالم المجتمعي  -281

http: //insm-iq.com 
-www.islamic: دون ، موقع شبكة الفتاوي الشـرعية، د. احمد الحجي المردي: شبكة الفتاوي الشرعية -282

fatwa.com 
ــانون   -283 ــا لالقـ ــالمي مقارنـ ــه اإلسـ ــي الفقـ ــة فـ ــة الجنائيـ ــي العقوبـ ــا فـ ــبهات وأثرهـ ــور : الشـ ــد منصـ ــور محمـ منصـ

 م.1986 -هـ1406، مطبعة األمانة، 1ط، الحفناوي 
دار ابـن ، 1ط، ـهـ(1421: محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين ) ت : الشرح الممتـع علـى زاد المسـتقنع -284

 هـ. 1428 - 1422، الجوزي 
: الرصال التونسي المالمي )ت ، أبو عبد ق، محمد بن قاسم األنصاري : شرح حدود ابن عرفة الرصال  -285

 هـ.1350، المكتبة العلمية، 1ط، هـ(894

https://www.sistani.org/arabic/data
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، ـهــ(449: بـن  لـت بـن عبـد الملـ  )ت ابـن لطـا  أبـو الحسـن علـي : شرح صحيح البخارل البن لطـا  -286
 م.2003 -هـ 1423، الرياض، السعودية -مكتبة الرشد ، 2ط، إبراهيم أبو تميم ياسر بن : تحقي 
الــدين نجــم ، عأبــو الربيــ ، ســليمان بــن عبــد القــوي بــن المــريم الطــوفي الصرصــري : شــرح مختصــر الروضــة -287
 م. 1987 -هـ  1407، م سسة الرسالة، 1ط، عبد ق بن عبد المحسن التركي:تحقي ، هـ(716: )ت

، 2ط، أســامة ســراس: ترجمــة، مجموعــة مــن المــ لفين: وأصــل التشــريع فــي الشــرق القــديم شــريعة حمــوابي -288
 .1993، دمش ، الدار عالء الدين

دار الثقافــة ، 2ط، د. عبــاس عبــودي: دراســة مقارنــة مــع التشــريعات القديمــة والحديثــة: شــريعة حمــورابي -289
 .2010، عمان، للنشر
د : تحقيـ ، ـهـ(573: نشـوان بـن سـعيد الحميـرل اليمنـي )ت : شمس العلوم ودواء كالم العرب مـن الملـوم -290

 -دار الفمـــر )دمشـــ  ، لبنـــان( -دار الفمـــر المعاصـــر )بيـــروت ، 1ط، وآ ـــرون ، حســـين بـــن عبـــد ق العمـــري 
 م. 1999 -هـ  1420، سورية(

ــداد الملـفـــــ  -291 ــاهي امتـــ ــة امتــــــداد الملفـــــات مـــ ــة معرفـــ  ASK PC Academy: ؟ات ؟وكي يـــ
4\17\2007www.ask-pc.com : 

ــة والمفمـــــــر الجزائـــــــري  -292 ــام الداعيـــــ ــعيد االمـــــ ــد الســـــ ــال : الشـــــــيخ محمـــــ ــديات لالنقـــــ : م2014\ 7 \21، منـــــ
salut.7olm.org › 

، ـهــ(393: أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي )ت : الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة -293
 م .1987 - هـ 1407، بيروت ، للمالييندار العلم ، 5ط، أحمد عبد الغفور عطار: تحقي 

وكالـــة الصـــحافة ، د. الـــد محمـــد غـــازي : الت فـــي الخطـــاب والطـــرحفـــ الصـــحافة اإللمترونيـــة االلتـــزام واالن -294
 . 20016، مصر –العربية 

صــحافيون ومحــاميون يطــالبون بتعــديل قــانون الطباعــة والنشــر "البــائس والبائــد" ومحكمــة النشــر تعــده "ال  -295
 http: //www.almadapress.com/news: م2014\2\22، لغداد ، دل برسالم: هايعي " عمل

محمـــد زهيـــر بـــن ناصـــر : تحقيـــ ، محمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو عبـــدق البخـــاري الجعفـــي: صـــحيح البخـــاري  -296
 هـ .1422، دار توق النجاة، 1ط، الناصر

بـن نجـاتي بـن الحـاج نـوح ، أبـو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين :صحيح الجامع الصغير وزياداتـه -297
 دون.، المكتب اإلسالمي، هـ(1420: األشقودري األلباني )ت ، بن آدم

فقهيــة أبــو مالــ  كمــا  بــن الســيد ســالم مــع تعليقــات : صــحيح فقــه الســنة وأدلتــه وتوضــيح مــذاهب األئمــة -298
 م.2003، مصر –القاهرة ، المكتبة التوفيقية، ناصر الدين األلباني ..وغيره، فضيلة الشيخ: معاصرة

دار البــازوري العلميــة ، 1ط، علــي عبــد الفتــاح كنعــان: الصــحيفة اإللمترونيــة فــي ظــل الثــورة التمنولوجيــة -299
 م.2014، للنشر والتوزيع
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لملميــة ادراســة حالــة ، احمــد عبــد الوهــاب : الضــرر االقتصــادي النــاتج مــن التعــدي علــى الملميــة الفمريــة  -300
 .2013، العامةالمركز المصري لدراسات السياسات ، الفمرية واالدبية

ضــوالط التواصــل االلمترونــي مــن مناــور اســالمي ومــدل تحققهــا لــدل تــالب التعلــيم الثــانوي لالمملمــة  -301
 دون .، المدينة المنورة، عاد  بن عايض المغذوي : العربية السعودية

-3-26، 246250: رقـم الفتـول ، مركـز الفتـول إسـالم ويـب.: ضوالط التواصل الشـبكي بـين الجنسـين -302
 م.2014

لحث جامعة النجاح الوتنية ، محمد أحمد حسين: الضوالط الشرعية الستخدام وسائل التواصل الحديثة  -303
 م .2014، فلسطين، نابلس –

، اآللوكة، مقالة النميري بن محمد الصبار: الضوالط الشرعية في نشر المعلومة عبر المنابر اإلعالمية  -304
 ‹ www.alukah.net: : م11/5/2011
 https: الشــــــــرعية الســــــــتخدام شــــــــبكة االنترنــــــــت ووســــــــائل التواصــــــــل االجتمــــــــاعيالضــــــــوالط  -305

//www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref.../lesson23.htm. 
 م.2017، دار المعتز للنشر والتوزيع، 1ط، د.اسماعيل حمدي محمد: الضوالط الشرعية لإلعالم   -306
، موقــــع ترايــــدنت ، الشــــيخ ســــلمان العــــودة: الضــــوالط الشــــرعية للتواصــــل بــــين الجنســــين عبــــر اإلنترنــــت   -307
 https: //www.traidnt.net/vb/traidnt1037531 /: م16/11/2008
  021YouTube.galaxe: م2013\12\22، الشيخ محمد المنجد : ضوالط مواقع التواصل  -308
إصــدارات المجمـــع ، د.تــه أحمــد الزيــدي: الضــوبط فــي اســتخدام مواقــع التواصــل واأللعـــاب اإللمترونيــة  -309

 م.2018، لغداد ، دار الفجر، الفقهي العراقي
البغـدادي ، البصـري ، أبو عبد ق محمد بن سعد بـن منيـع الهاشـمي لـالوالء: المبرل ط العلميةالطبقات   -310

 1410، 1ط، بيروت ، دار المتب العلمية، محمد عبد القادر عطا: تحقي ، هـ(230: المعروف لابن سعد )ت 
 .م 1990 -هـ 

، حمــدي لشــير: وألعادهــا االقتصــادية والسياســية واألمنيــة فــي العــالم العربــي ظــاهرة اإلعــالم اإلجتمــاعي -311
 م.2014، األردن -عمان، أمواج للنشر والتوزيع، 1ط

 aliftaa.jo>Question: م2017\يناير \22، موقع السبيل: عبد المريم الخصاونة )السيرة الذاتية( -312
 ‹  mdrek.com › Authors: دون ، Mdrek –عبدق العلويط  -313
: محمـــد بـــن الحســـين بـــن محمـــد بـــن  لـــت ابـــن الفـــراء )ت ، القاضـــي أبـــو يعلـــى: العـــدة فـــي أصـــو  الفقـــه -314

جامعــة -األســتال المشــارك فــي كليــة الشــريعة لالريــاض ، د.أحمــد بــن علــي بــن ســيرالمباركي: تحقيــ ، ـهــ(458
 م. 1990-هـ  1410، دون ، 2ط، المل  محمد بن سعود اإلسالمي

 10\12، 165257: رقـم الفتـول ، اسـالم ويـب : حسالات األ ـرين دون إلن مـنهم  تراقإعدم مشروعية  -315
 <fatwa fatwa.islamweb.net: م2011\

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref.../lesson23.htm
https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref.../lesson23.htm
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ـــ" البوليســـي " -316 : م2017/8/27، أربيـــل – رووداو: عراقيـــون يصـــفون مشـــرول قـــانون جـــرائم المعلوماتيـــة بــ
www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/270820175 

ــات  -317 ــة معلومـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــي الواليـ ــانوني والتنايمـــي فـ ــة القـ ــة الفمريـ ــار الملميـ ــوجز إلتـ عـــرض مـ
 .WIPO: أساسية عامة

أبـو القاسـم الرافعـي ، عبـد المـريم بـن محمـد بـن عبـد المـريم: العزيز شرح الوجيز المعروف لالشرح المبير -318
، دار المتــب العلميــة، 1ط، عــاد  أحمــد عبــد الموجــود  -علــي محمــد عــوض : تحقيــ ، ـهــ(623: )ت  القزوينــي
 م. 1997 -هـ  1417، لبنان -بيروت 

مجلــس أبنــاء عشــيرة أبــو ، وقــعقســم أعــالم مــن العشــيرة  ريطــة الم: عــانم أبــو غليــون : عشــيرة أبــو غليــون  -319
 http: //abughalyoun.com/index-1.php?id=148: دون ، غليون 

ــات االئتمــــان -320 : م2007\2\13، 80897: رقــــم الفتــــول ، إســــالم ويــــب : عقوبــــة الســــرقة عــــن تريــــ  لطاقــ
fatwa.islamweb.net 

، تقنيـة المعلومـات ، مقالـة هيـام المفلـح: عقوبة جريمة التشهير لاآل رين عبر االنترنت كجريمـة معاصـرة -321
 م.2006، الرياض 

، دار القلـم -شـباب األزهـر -مكتبة الـدعوة ، 8ط، هـ(1375: عبد الوهاب  الف )ت : الفقهعلم أصو   -322
 دون.
 م.1996، لغداد ، عبد ق مصطفى النقشبندي: علم أصو  القانون  -323
جامعــة ، دار وائــل للنشـر والتوزيــع، 1ط، أبــو فـارة يوســت احمـد : عناصـر المــزيج التسـوي  عبــر اإلنترنـت  -324

 م.2004، فلسطين، أبو ديس، القدس
شـرف ، أبـو عبـد الـرحمن، محمـد أشـرف بـن أميـر بـن علـي بـن حيـدر: عون المعبود شرح سـنن أبـي داود  -325

 هـ. 1415، بيروت ، دار المتب العلمية، 2ط، هـ(1329: العايم آلادي )ت ، الصديقي، الح 
اِئل -326 د. : تحقيــ ، ـهــ(373: أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم الســمرقندي )ت : ع يــ ون ال َمســَ

ين الناهي َداد ، مطبعة أسعد ، صالح الدِّ  هـ.1386، َلغ 
زيــن الــدين أبــو ، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا األنصــاري : غايــة الوصــو  فــي شــرح لــب األصــو  -327

 دون.، مصر، دار المتب العربية المبرل ، هـ(926: يحيى السنيكي )ت 
شـــهاب الـــدين ، أبـــو العبـــاس، أحمـــد بـــن محمـــد مكـــي: والناـــائرغمـــز عيـــون البصـــائر فـــي شـــرح األشـــباه  -328

 م.1985 -هـ 1405، دار المتب العلمية، 1ط، هـ(1098: الحسيني الحموي الحنفي )ت 
، ـهــ(826: ولــي الــدين أبــي زرعــة أحمــد بــن عبــد الــرحيم العراقــي)ت : الغيــث الهــامع شــرح جمــع الجوامــع -329

 م.2004 -هـ 1425، ةدار المتب العلمي، 1ط، محمد تامر حجازي : تحقي 
 م.2002، دون ، صالح الدين: فتاول اإلنترنت  -330
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لو الحجـــة  1فـــي : تـــم نســـخه مـــن اإلنترنـــت : جنـــة الفتـــول لالشـــبكة اإلســـالمية: فتـــاول الشـــبكة اإلســـالمية -331
 م. 2009، نوفمبر 18هـ = ، 1430

أحمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق : جمـــع وترتيـــب ، اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلميـــة واإلفتـــاء: فتـــاول اللجنـــة الدائمـــة -332
 دون.، الرياض  –اإلدارة العامة للطبع  -رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ، الدويش

المكتبـــة العلميـــة ودار الطيـــب ، 1ط، األســـتال الـــدكتور حســـام الـــدين بـــن موســـى عفانـــة: فتـــاول يســـألون  -333
 هـ. 1430 - 1427، أبو ديس -القدس ، للطباعة والنشر

ــرة للزح  -334 ــاوي معاصـ ــيفتـ ــر: يلـ ــي, تحريـ ــة الزحيلـ ــليمان: وهبـ ــي سـ ــد وهبـ ــر، 1ط، محمـ ــ ، دار الفمـ ، دمشـ
 م.2003-ه1424

دار ، دار ابـن كثيـر، ـهـ(1250: محمد بن علي بن محمد بن عبد ق الشوكاني اليمنـي )ت : فتح القدير -335
 هـ. 1414، 1ط، بيروت ، دمش  -الملم الطيب 

ـــ(861: اســـي المعـــروف لـــابن الهمـــام )ت كمـــا  الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد السيو : فـــتح القـــدير -336 دار ، ـه
 دون.، الفمر
الــــــــــــــدريني -فتحــــــــــــــي: م2017\5\ 27، موســــــــــــــوعة الجزيــــــــــــــرة: ة نــــــــــــــت الجزيــــــــــــــر  –فتحــــــــــــــي الــــــــــــــدريني -337

www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017\5\27 
سـليمان بـن عمـر بـن منصـور : فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف لحاشية الجمـل  -338

 دون.، الفمردار ، هـ(1204: المعروف لالجمل )ت ، العجيلي األزهري 
 :https: م2/06/2014، جزايــــــــــــرس: ليســــــــــــت شــــــــــــرعيةفتــــــــــــول “ لــــــــــــوة اإلنترنــــــــــــت”   -339

//www.djazairess.com/akhbarelyoum/ 
ــــــ"الشات" بــــــين الجن -340 ــــــ"دار االفتــــــاء" تحــــــرم اـل : م30/08/2014، ســــــمر مرزبــــــان: ســــــينفتــــــول رســــــمية ـل

/1842/...www.youm7.com 
: م2009/10/2فتول للشيخ صالح الفوزان في حكم إد ا  االنترنت الى البيت ثم نشر هـذا الفيـديو فـي  -341

https: //www.youtube.com/watch?v=j1wsQvObOh 
 :https: 2014/8/28، موقــــــــــع المــــــــــدن: اإلنترنــــــــــت الســــــــــريع حــــــــــرام!: فتــــــــــول إيرانيــــــــــة   -342

//www.almodon.com>media 
أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن : الفــروق = أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق  -343

 دون.، عالم المتب ، هـ(684: المالمي الشهير لالقرافي )ت 
مـــة الرئاســـة العا، المملمـــة العربيـــة الســـعودية: عبـــد ق بـــن محمـــد المطلـــ  اللغـــة العربيـــة: فضـــيلة الشـــيخ -344

ــاء -www.alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/kalaf: دون ، للبحــــــــــــــــــــــوث العلميــــــــــــــــــــــة واإلفتــــــــــــــــــــ
almotlaq.aspx 

 ويلـد : فعالية اإلعـالن فـي ظـل تمنولوجيـا المعلومـات واالتصـا  لـدل الم سسـات االقتصـادية الجزائريـة  -345
 م.2010-2009، 7عدد ، مجلة الباحث ، جامعة الوادي، عفاف

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/5/27
http://www.youm7.com/


  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
304 

 م.1998، بيروت–دمش  ، دار القلم ، 1ط، مصطفى أحمد الزرقا: سالمي في ثوبه الجديدالفقه اإل -346
يّ : الفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــه -347 لـــِ ة بـــن مصـــطفى الز َحي  بـــَ أســـتال ورئـــيس قســـم الفقـــه اإلســـالمّي وأصـــوله ، د. َوه 

ريعة -لجامعة دمش    دون.، دمش  –سوريَّة  -دار الفمر ، 4ط، كّليَّة الشَّ
شــبكة المعــارف : األحكــام الشــرعية لوســائل التواصــل االجتمــاعي -فقــه الــولي فقــه التواصــل اإلجتمــاعي -348

 م. 2014ـ-ه1435، جمعية المعارف اإلسالمّية الثقافية، 1ط، اإلسالمية
ــن إبــــراهيم الفه  -349 ــليمان بــ ــد فهــــد بــــن ســ  :331931https/: م11/1/2011، أعــــالم وشخصــــيات : يــ

//islamhouse.com/ar/author/  
شـهاب ، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  -350

 م .1995 -هـ 1415، دار الفمر، هـ(1126: الدين النفراوي األزهري المالمي )ت 
علـيم الت، allabout school: تعـرف عنهـا؟فوائد ال حصر لها يوفرهـا جوجـل "الباحـث العلمـي".. مـالا   -351

 ‹  allabout-school.com: م31/01/2017، اإللمتروني
 : م2014 \11\6، الجزيرة نت : مولوي  فيصل -352

 /www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/6 مولوي -فيصل 
تـاج العـارفين بـن علـي زين الدين محمد المدعو لعبد الرؤوف بـن : فيض القدير شرح الجامع الصغير  -353

 .1356، مصر، المكتبة التجارية المبرل ، 1ط، هـ(1031: بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )ت 
 /https: //www.marefa.org ڤيرجينيا: دون ، موقع المعرفة: ڤيرجينيا -354
: صـاحبها وبقصـد إلاللـهقانون جديد لكاليفورنيا يجرم نشر صور عارية على شبكة اإلنترنـت دون إلن  -355

ــدولي ــي الـ ــن ســـالمة: رئـــيس مجلـــس اإلدارة، البيـــت العربـــي االفريقـ ــر، عبدالمحسـ ــراهيم : رئـــيس التحريـ ــد إبـ محمـ
 gate.ahram.org.eg/News: م04/10/2013، الدسوقى

مكتــب : تحقيــ ، ـهــ(817: مجــد الــدين أبــو تــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآلــادل )ت : القــاموس المحــيط -356
وســي: لإشــراف، تحقيـ  التــراث فــي م سســة الرســالة م سســة الرســالة للطباعــة والنشــر ، 8ط، محمـد نعــيم العرقس 

 م. 2005 -هـ  1426، لبنان -بيروت ، والتوزيع
، موقـع يـال، مجلـس النـواب العراقـي: القانون الجديد قد يحبس  م بـدا بنـاء علـى تعليقاتـ  علـى اإلنترنـت   -357

 /https: //yallairaq.comـ: م 2016/7/27
 المعّد .، م1969( لسنة 111قانون العقوبات رقم ) -358
 .2012لسنة 32قانون المطبوعات والنشر المعد  رقم   -359
 .2012قانون جرائم المعلوماتية العراقي   -360
 :https: م30/07/2016، ة النبـأ المعلوماتيـةشـبك: قانون جرائم المعلوماتية وصناعة الناام البوليسـي -361

//annabaa.org/arabic/annabaaarticles/7316 
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، موقـع ساسـة، أحمد فتحي الجميـل: جرائم االعتداء على حرية التعبير في فرنسا فابيوس –قانون جيسو  -362
https: //www.sasapost.com/opinion/law-gesso-fabius/2015م : 

 .1971لسنة  قانون حماية ح  الم لت رقم -363
 لإصدار قانون حقوق الملمية الفمرية. 2002( لسنة28قانون رقم )  -364
 لشأن اإلعالم المرئي والمسمول. 2007لسنة  61قانون رقم  -365
 في شأن المطبوعات والنشر.2006لسنة  3قانون رقم -366
 : م2013، عربي موقع: القبض على صاحب موقع لـ"اإلنتقام اإللاحي" في كاليفورنيا -367

www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2013/12/131211_revenge_porn 
: لجرائم االلمترونية مع بيان موقت الدو  العربيـة وتجربـة سـلطنة عمـانلقراءة في االتجاهات التشريعية  -368

المنعقـدة ، ورشة عمل تطوير التشريعات فـي مجـا  مكافحـة الجـرائم االلمترونيـة، المحامي الدكتور يونس عرب 
 م.2006، االردن –سلطنة عمان ، قطلمس
مــن الدســتور الموقــت وبنــاء علــى ماعرضــة  42اســتنادا الــى احكــام الفقــرة )أ( مــن المــادة  19قــرار رقــم  -369

لسـنة  رقـم: االتـي اصـدر القـانون ، 1971\1 \ 4وزير االعالم قرر مجلس قيادة الثـورة لجلسـته المنعقـدة بتـاريخ
 قانون حماية ح  الم لت. 1971

، سـوريا -دمشـ  ، مكتبـة الفـارابي، 1ط، الـدكتور محمـد سـعيد رمضـان البـوتي: قضايا فقهية معاصـرة -370
 م.1991

 شـوا ، 44 العدد  األمن مجلة، صبحي تيسير. د  مقالة: الحاسوب  شبكات  وجرائم اإللمترونية القراصنة -371
 .ه 1417

، دمشـ ، دار الفمـر، 1ط، د. محمـد مصـطفى الزحيلـي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المـذاهب األربعـة  -372
 م . 2006 -هـ  1427

، األردن، دار النفــائس، د.محمــد عثمــان شــبير: القواعــد المليــة والضــوالط الفقهيــة فــي الشــريعة االســالمية -373
 دون.
عمـادة البحـث ، 1ط، عبد الرحمن بـن صـالح العبـد اللطيـف: للتيسيرالقواعد والضوالط الفقهية المتضمنة  -374

 م.2003-هـ1423، المملمة العربية السعودية -المدينة المنورة -العلمي لالجامعة اإلسالمية
عـالء الـدين أبـو الحسـن علـي بـن ، ابـن اللحـام: يتبعها من األحكـام الفرعيـة القواعد والفوائد األصولية وما -375

، المكتبــة العصــرية، عبــد المــريم الفضــيلي: تحقيــ ، ـهــ(803: لــي الدمشــقي الحنبلــي )ت محمــد بــن عبــاس البع
 م. 1999 -هـ  1420

: ابــن جــزي الملبــي الغرنــاتي )ت ، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ق، أبــو القاســم: القــوانين الفقهيــة -376
 دون .، هـ(741



  
 

 
 

 األجتماعي والحوار النشر وضوابط أحكام

 بين اإلنترنت شبكة في األجانب واإلناث الذكور بين
306 

لــيم اق، ن العمــل الصــحفي فــي كوردســتانقــانو  2007لســنة  35قــانون رقــم : القــوانين والتشــريعات العراقيــة -377
 http: //wiki.dorar-aliraq: م2008\9\10، العراق –كردستان 

 دون.، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، 10ط، ه(1417عبد الفتاح أبو غده)ت : قيمة الزمن عند العلماء  -378
 /https: //www.marefa.orgالشمالية-كاروالينا: دون ، موقع المعرفة: كاروالينا الشمالية -379
: 04/10/2013، القـــــــدسموقـــــــع : كاليفورنيـــــــا تقـــــــرر منـــــــع نشـــــــر الصـــــــور اإللاحيـــــــة بهـــــــدف االنتقـــــــام -380

www.alquds.co.uk/?p=9030 
ــا -381 ــي أميركـ ــة" فـ ــة الذهبيـ ــات : كاليفورنيا.."الواليـ ــدن ومنـ ــوعة |مـ ــرة الموسـ ــع الجزيـ : م2015/ 26/11، موقـ

www.aljazeera.net>2015/11/26 
ــالم التقنيــــة، كــــان هنــــاك -382  : م2015\11\9، مدونــــة  الــــد صــــافي: كــــل ماتريــــد معرفتــــه عــــن تيليجــــرام: عــ

www.Khaledsafi.com  
مجلــة االتجاهــات الحديثــة فــي ، د. عمــاد عيســى صــالح محمــد : مفهــوم والخصــائص ، المتــاب االلمترونــي -383

 م.2002، 17العدد ، 9مجلد ، جامعة حلوان، كلية اآلداب ، والمعلومات المكتبات 
، ـهــ(170: أبــو عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم الفراهيــدي البصــري )ت : كتــاب العــين -384

 دون.، دار ومكتبة الهال ، د إبراهيم السامرائي، د مهدي المخزومي: تحقي 
ــدار المصــرية  –علــم المكتبــات والمعلومــات المعاصــرة ، داوود رامــي محمــد عبــود : المتــب اإللمترونيــة -385 ال

 م.2007، اللبنانية
 itwadi.com: م2012\4\14، التفنيةوادي ، محمد فارس: المتب اإللمترونية  -386
منصــور بــن يــونس بــن صــالح الــدين ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتى : كشــاف القنــال عــن مــتن اإلقنــال -387

 دون .، دار المتب العلمية، هـ(1051: الحنبلى )ت 
: عـالء الـدين البخـاري الحنفـي )ت ، عبد العزيز بن أحمد بـن محمـد : كشت األسرار شرح أصو  البزدوي  -388

 دون.، دار المتاب اإلسالمي، هـ(730
، موقـــع عـــرب فيوتشـــر: الغريبـــةكي يـــة التعامـــل مـــع االمتـــدادات كـــل مـــاتود معرفتـــه عـــن إمتـــداد الملفـــات و  -389

  https //www.arabefuture.com>2015/05: م2015
المعــروف ، نجــم الــدين، أبــو العبــاس، أحمــد بــن محمــد بــن علــي األنصــاري : كفايـة النبيــه فــي شــرح التنبيــه -390

 م.2009، المتب العلميةدار ، 1ط، مجدي محمد سرور لاسلوم: تحقي ، هـ(710: لابن الرفعة )ت 
: رقـم الفتـول ، م2005\6\6، ويـب مركـز االفتـاء االسـالم : كالم المرأة مع األجنبـي عبـر وسـائل االتصـا  -391

62991 :fatwa.islamweb. net>fatwa> rld=62991 
 :https: م2015\11\3، احمـد عنتـر: ار التقنيـةالبوالـة العربيـة لأل بـ ، كـل مـاتود معرفتـه عـن تيليجـرام -392

//aitnews.com>2015/11/3 

http://www.alquds.co.uk/?p=9030
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، فتحـي يكـن: كمبيوتر إنترنت بين السلبيات وااليجابيات اإلنترنت يغزو أفمار الشـباب وعـاداتهم واوقـاتهم -393
 م. 2014شبكة األلوكة 

عبـد الـرحيم : تحقيـ ، ـهـ(261: مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري )ت : المنى واألسماء -394
ــة المنـــورة -ادة البحـــث العلمـــي لالجامعـــة اإلســـالميةعمـــ ، 1ط، محمـــد أحمـــد القشـــقري  المملمـــة العربيـــة  -المدينـ

 م.1984-هـ1404، السعودية
 دون.، وكاالت االعالم االميركية، مجلة هذه هي اميركا، جورج ريدي: المونغرس والسياسة الخارجية -395
 .http: //support.microsoft.com: 2017\7\28: كي ية استخدام مسجل الصوت  -396
  جمـــا  الـــدين ابـــن مناـــور األنصـــاري الرويفعـــى، أبـــو الفضـــل، محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي: لســان العـــرب  -397

 .1414، بيروت  -دار صادر ، 3ط، هـ(711: اإلفريقى )ت 
ـــ(465: عبــد المـــريم بــن هـــوازن بــن عبـــد الملــ  القشـــيري )ت : لطــائت اإلشـــارات = تفســير القشـــيري   -398 ، ـه

 دون.، مصر، الهي ة المصرية العامة للمتاب ، 3ط، يم البسيونيإبراه: تحقي 

: الفتـول  رقـم، ويب  إسالم: تجاهها نفعل ومالا اإلنترنت  على اإللاحية المواقع مشاهدة فخ في نقع لمالا -399
 fatwa.islamweb.net: م2001\1 \11، 6617

ــالم اإللاحيـــة -400 ــاهدة األفـ ــاحكم مشـ ــالمي لإلفتـــ : مـ ــم ، اءالمجلـــس االسـ ــول رقـ : م2009\2\10، 280: الفتـ
www.fatawah.net/Fatawah/280.aspx 

 :https: م2010\7\13، منتــدل الرقيــة: نترنــت مــا حكــم وكفــارة مشــاهدة المواقــع االلاحيــة علــى اال  -401
//www.ruqya.net>showthrhead 

 ‹ mawdoo3.com: م08/02/2016، موقع موضول، عقلةإحسان ال: ما هو الواتس آب  -402
، ار تقنيـــات التعلــــيمجديـــد أفمـــ  تعلـــيم، مصـــطفى القايـــد : مـــا هـــو جوجـــل الباحـــث العلمـــي؟ ومـــا فوائـــده؟  -403

 https: //www.new-educ.com/cest-quoi-google-scholar: م2014/10/29
ــا -404 ــم  مــ ــر" ؟ احكــ ــراق لعــــض المواقــــع "الهكــ ــد العريفــــي: YouTube - تــ ــيخ محمــ : م2012\9\15، الشــ

https: //www.youtube.com/watch?v=Xlu--IRHGVQ 
 م.2011مسودة قانون الجرائم المعلوماتية تشرين األو  : العراق: 19المادة   -405
 م20/07/2014، كراسات : مالا يعني “الح  في محو البيانات”للشركات ولمستخدمي اإلنترنت؟ -406

 https: //karasat.wordpress.com/2014/07/20/right-to-be-forgotten/ 
موقـع : معلومـات عـن تشـاد...، وإنجازاتـه وأقوالـه، تعرفه عن تشادهرلي ...مـن هـو ؟سـيرته الذاتيـة ال ما -407

  https: //www.arageek.com> ، أراجي 
 https: //mawdoo3.com>: م2015/ 22/2، موقع موضول، مراد الشوالكة: مامعنى هاشتاج  -408
: م2013/7/20، التقنيـــــــة ســـــــر موقـــــــع: التقنيـــــــة ســـــــر -مميزاتـــــــه؟ وهـــــــو Inst agram مـــــــاهو  -409

Xenutech.blogspot.com> what-is-instagram 
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: م16/7/2008، األرشــــت – النســــائية لــــ  منتــــديات  موقـــع: منــــه الــــتخلص  وكيــــف.. التروجــــان مـــاهو  -410
<https: //www.lakii.com 

 hooxs.com>t2657-topic.: م2010\1\17، منتـدل دار رعايـة: أو تعريف الهكـر ماهو الهكر -411
f2007 

ـــالمي : مـــاهو حكـــم تعلـــم تصـــميم األزيـــاء )الماللـــس( الشـــرعية ؟ وهـــل ائـــتم عـــل شـــيء؟ -412 ـــس االســ المــــجلـــ
 www.fatawah.net>Questions: م2010 \9\29، 8500: رقم الســــ ا ، لـالفتاء

: م2008\4\1، المســـــــــــــــــــــجد النبـــــــــــــــــــــوي الشـــــــــــــــــــــريف منتـــــــــــــــــــــديات زوار -(pdfمـــــــــــــــــــــاهي صـــــــــــــــــــــيغة) -413
www.mktaba.org>showthread 

، بيــروت ، دار المعرفــة، ـهــ(483: محمــد بــن أحمـد بــن أبــي سـهل شــمس األئمــة السر سـي )ت : المبسـوط -414
 م.1993 -هـ 1414

ــي( -415 ــل الرويلـــ ــب جميـــ ــة )الماتـــ ــالب الجامعـــ ــّرف لطـــ ــا  م شـــ ــديات المن: مثـــ  :https: م2010\2\9تـــ
//www.stkfupm.com › 

ــور  -المجلــــة االلمترونيــــة ) تعريفهــــا -416 ــة العـصـــ :  صائصــــها( –التطــ ، رية للتمنولوجيــــا التعليميــــةالمناومــ
 techm3lomat2012.bl ogspot.com: م2012

تصـــدر عـــن منامـــة المـــ تمر : مجلـــة مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي التـــالع لمنامـــة المـــ تمر اإلســـالمي لجـــدة -417
 دون.، جدة، االسالمي

موقـع ، نشر بواساتة الخرتوم اإلنتباهـة: مجمع الفقه يفتي لحرمة تصفح المواقع اإللاحية على اإلنترنت  -418
 https: //www.sudaress.com>smc: م26/2/2012، اإلنتباهة

واال تـراق  حكـم الهكـر: حـو ، نصـيف عبـد  إيمانس ا  موجه من قبل الباحثة : المجمع الفقهي العرقي -419
 alfiqhi.com.www: م2018/8/28، العراقـــــي الفقهـــــي المجمـــــع موقـــــع، والتجســـــس عبـــــر شـــــبكة اإلنترنـــــت 

//http : 
 الملميــة السـرقة حكـم: حـو ، نصـيف عبـد  إيمـان الباحثــة قبـل مـن موجـه سـ ا : العرقـي الفقهـي المجمـع -420

 : alfiqhi.com.www //http: م2018/8/28، اإلنترنت  شبكة عبر الفمرية
الحــوار بــين  حكــم: حــو ، إيمــان عبــد نصــيف ســ ا  موجــه مــن قبــل الباحثــة: المجمــع الفقهــي العرقــي -421

 alfiqhi.com.www: م2018/8/28، العراقــي الفقهــي المجمــع موقــع، الــذكور واإلنــاث فــي شــبكة اإلنترنــت 
//http : 

الســب والقــذف حكــم : حــو ، نصــيف عبــد  إيمــان ســ ا  موجــه مــن قبــل الباحثــة: المجمــع الفقهــي العرقــي -422
 : alfiqhi.com.www //http: م2018/8/28، العراقي الفقهي المجمع موقع، والتشهير في شبكة اإلنترنت 

 حيــةحكـم المواقـع اإللـا: حـو ، نصـيف عبـد  إيمـان س ا  موجه من قبـل الباحثـة: المجمع الفقهي العرقي -423
   alfiqhi.com.www //:http: م 2018/8/28، العراقي الفقهي المجمع موقع، في شبكة اإلنترنت
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حكــم إنشــاء شــبكة : حــو ، نصــيف عبــد  إيمــان ســ ا  موجــه مــن قبــل الباحثــة: المجمــع الفقهــي العرقــي -424
 : alfiqhi.com.www //http: م2018/8/28، موقع المجمع الفقهي العراقي، اإلنترنت 

أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف : المجمـــول شـــرح المهـــذب ))مـــع تمملـــة الســـبكي والمطيعـــي(( -425
 دون.، دار الفمر، هـ(676: النووي )ت 

ــوة محرمـــة -426 ــت  لـ ــي اإلنترنـ ــا  مـــع النســـاء فـ ــ : محادثـــات الرجـ ــد ق المطلـ ــيخ عبـ ــن، الشـ ــا أون اليـ ، لهـ
 www.lahaonline.com/articles/view/45710.htm: م29/05/2014

، ء االســـالم ســـ ا  وجـــواب مركـــز االفتـــا: المحادثـــة بـــين الرجـــا  والنســـاء عبـــر بـــرامج المحادثـــة )الشـــات( -427
 /https: //islamqa.info/ar 34841: م2003\4\7

ــاء مــــن أجــــل التعــــارف -428 ــين الرجــــا  والنســ ــاكر الشــــريف: المحادثــــة بــ ــد بــــن شــ ــيد ، محمــ ــد صــ : دون ، الفوائــ
www.saaid.net/Doat/alsharef/06.htm 

: م 2016\12\7، ضي عبد الستار بيرقدارالقا: محاكم جديدة للنشر واإلعالم في لابل والبصرة وكركوك  -429
https: //www. iraqja.iq/view 

عبـد : تحقيـ ، ـهـ(458: )ت  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سـيده المرسـي: المحكم والمحيط األعام  -430
 م. 2000 -هـ  1421، بيروت  –دار المتب العلمية ، 1ط، الحميد هنداوي 

 البـوتي-سـعيد -محمـد : م12\4\2015، موسـوعة الجزيـرة: نـت  الجزيـرة–محمـد سـعيد رمضـان البـوتي  -431
www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015\4\21  

 https: //www.marefa.org محمد_صالح_المنجد/: دون ، موقع المعرفة: محمد صالح المنجد  -432
، هـ(666: زين الدين أبو عبد ق محمد بن أبي لكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت : مختار الصحاح -433

ــ  ــرية ، 5ط، يوســـت الشـــيخ محمـــد : تحقيـ ـــ 1420، صـــيدا -بيـــروت ، الـــدار النمولجيـــة -المكتبـــة العصـ  -ـه
 م.1999

 1422، القـاهرة، دار السـالم، 2ط، على جمعة محمد عبد الوهاب : المذاهب الفقهيةالمد ل إلى دراسة   -434
 م. 2001 -هـ 

 م. 2005، تونس، محمد بن عبد ق الزايد : مد ل إلى عالم االنترنت   -435
، 1ط، د.محمـد محمـود النيـرب : 1877األمريكية الجزء االو  حتـى  المد ل في تاريخ الواليات المتحدة  -436

 .1997، القاهرة–ديدة دار الثقافة الج
، فـاس -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيـة، د. لشرل النية: المد ل لدراسة العلوم القانونية -437

 م2016-2016
 دون.، لغداد ، المكتبة القانونية، د.عبد الباقي البكري : المد ل لدراسة القانون  -438
 .1972، العراق، مطبعة النجت، عبد الباقي البكري د.: المد ل لدراسة القانون والشريعة األسالمية -439
  م.2005-2004، مطبعة لغداد ، د.ضاري رشيد الياسين: اسة القانون ر مد ل لد ال  -440
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 ه.1963، القاهرة، دار النهضة، سليمان مرقس: المد ل للعلوم القانونية -441

  ‹ mawdoo3.com: م2016، موقع الموضول، عدنانمل أ: مدن والية نيويورك -442
لحــث ، شــريهان توفيــ  وشــيرين كــدواني: المــدونات السياســية وحريــة التعبيــر محــ  مــن حقــوق المواتنــة  -443

، قسـم اإلعـالم، كليـة اآلداب ، جامعـة أسـيوط، أسيوط، مقدم إلى م تمر اإلعالم والبناء الثقافي لحقوق المواتنة
2008. 

، دار المتـب العلميـة، 1ط، ـهـ(179: أنـس بـن مالـ  بـن عـامر األصـبحي المـدني )ت مال  بن : المدونة -444
 م.1994 -هـ 1415

أبــو عبــد ق أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال  بــن أســد : مســائل أحمــد بــن حنبــل روايــة ابنــه عبــد ق -445
 م.1981هـ 1401، بيروت ، المكتب اإلسالمي، 1ط، زهير الشاويش: تحقي ، هـ(241: الشيباني )ت 

أبـو عبـد ق أحمـد بـن : ـهـ(266 -ـهـ 203مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح )  -446
 دون .، الهند  –الدار العلمية ، هـ(241: محمد بن حنبل بن هال  بن أسد الشيباني )ت 

م بــن أبـو عبــد ق الحـاكم محمــد بـن عبـد ق بــن محمـد بــن حمدويـه بــن ن عـي: المسـتدرك علـى الصــحيحين -447
، مصـطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيـ ، ـهـ(405: الحكم الضبي الطهماني النيسـابوري المعـروف لـابن البيـع )ت 

 م .1990 – 1411، بيروت ، دار المتب العلمية، 1ط
محمـد عبـد السـالم عبـد : تحقيـ ، ـهـ(505: أبو حامد محمد بن محمد الغزالـي الطوسـي )ت : المستصفى -448

 م.1993 -هـ 1413، العلميةدار المتب ، 1ط، الشافي
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ABSTRACT 
 Praise is to Allah and peace be upon the Messenger of Allah (Peace Be 

Upon Him) 

  The jurisprudence of great importance and great benefit, it is through 

the knowledge of the provisions of the legitimacy of the acts of worship and 

has the ability to deal with what is found in the issues and downscale over 

time. 

  There are many scientific achievements in this era, including Internet 

achievements and have penetrated all the life facilities and the world has 

become a small village, and this aspect of development has resulted in many 

issues, including two issues of paramount importance the first issue includes 

the dissemination of information in this network, and the second issue 

Dialogue between males and females across this network. 

  The second issue is the dialogue of males with foreign females. Jurists 

have spoken in his caveat if there is no need for him. What is the ruling in this 

network, especially since it is not permissible for him to do so? Has become 

universal that may allow to see this girl or dialogue with this boy around the 

globe. Given the importance of these two axes, the title of my letter and its 

name has made the provisions and controls of publishing and social dialogue 

between male and female foreign in the Internet in Islamic jurisprudence and 

Iraqi and American law. 

 I wanted to include this research a legal study as well as a legitimate 

study of the work of a comparison between the legal side of the legal aspect as 

well as to see cases in which its ruling did not issue right, I estimated that I 

choose American law with Iraqi law because America is one of the first 

countries that have worked the Internet as well as with expertise legal and 

chose Iraqi law so as to find out the ruling on these issues in Iraq, the law of 

my country and tried to look all that may arise on the subject of publication 

and dialogue of things means, The vitality of the subject and the lack of 

enough awareness and the emergence of many of the violations and the 

newness of all these things led me to research and delve into it, the study 

included an introduction With a preface and six chapters and dealt with in the 

first chapter: the definition of governance and law and an overview of the 

legislation of laws in Iraq and America, the history of the emergence of laws 

of publication and dialogue, and in the second chapter dealt with: the role of 

the Internet in real life, And the fourth chapter dealt with: the provisions and 

controls of contemporary issues of electronic publishing, and the fifth chapter 

talked about: the legal provisions for publication through the Internet in the 

American and Iraqi judiciary, and required the study to address in Chapter six 

talk about: the provisions and rules of social dialogue between Male and 
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female foreigners in the Internet in Islamic jurisprudence and the American 

and Iraqi law, and the difference between him and the law and the law. 

  After going into the chapters and discussions and statement of the 

jurisprudents and legal rulings we have reached that the publication and 

dialogue is permissible through the Internet, but after the person is committed 

to the controls of legitimacy. 

1- The legal controls in allowing online publishing: It should not be at 
the expense of duties, and that there should be no forbiden things in it, and 

the promise of excessive dissemination of information in social media sites 

as well as adherence to all laws, honesty, reliability, honesty, and verification 

of news. Which are transmitted through these social networks, the protection 

of intellectual property rights, Respect for dissenting opinions to keep away 

from obscene words when publishing information, not to follow or publish the 

secrets of Muslims, to avoid pornographic sites, to publish any information 

therein, to adhere to what is published or acted upon or viewed through this 

network, to avoid the information that is not necessary to publish, When 

publishing, maintaining security and stability in society, adhering to the legal 

teachings, the method of moderation and moderation, and social, moral and 

cultural values in the dissemination of ideas and opinions. 

2 - The rule of dialogue between foreign males and females online: The 
scholars disagreed on the two sayings between permissibility and sanctity, 

and the most likely of the sayings is what goes to him the first saying: 

through the scholars of the era and the application of the provisions of 

legitimacy, and the observance of the modern era, 

3 - controls the legitimacy of the permissibility of dialogue 
between males and females in the Internet: 1 - not to be at the expense 

of duties,2 - not to be in this dialogue anything that is forbiden, 3 - to be 

committed to the laws, 4 - the reform and the dissemination of science and 

virtue, 5 - not to submit speech and speech, 6- Fear of Allah in the absence of 

the user of messages before using his senses on the keyboard to remember that 

Allah closer to the vein of the vein, 7. Speak as much as needed, 8. Do not use 

images and personal films and dissemination , 9- Compassion to people and 

patience on others, 10 - to secure sedition, 11 - the obligation of decency and 
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away from the obscene and harassing speech, insult and insult, 12 - 

compassion for people and patience to others. 

  Both American and Iraqi laws punish the offenses and events that take 

place through the Internet and the penalties that were issued in each incident 

after going into the subject. Depending on the seriousness of the events that 

occur to the person. 
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