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 الممخص: 

اػػت مهػػمندؼ مئػػغا   أصػػت ت شائػػت إتت إ ػػدر اصػػتدر شامنداػػد ا اػػف شا,ػػغال شااصػػرر   غ تاتػػت  
ضطرشب شااجماع تف تم  شااخملفة   ختصة ثترة شافزع غش  إذش إهمندؼ شااؤههتت شااناة  ً   شانظتـ غش 

فػػػل شادغاػػػة أغ راػػػغز شانظػػػتـ أغ اغضػػػغلتت  اغاػػػة منػػػـ شااػػػغشطف شااصػػػرر   أغ إذش مطر ػػػت إاػػػل 
هػػػػم,رشرخ أغ تت,ػػػػتغ شادغاػػػػة   ختصػػػػة فػػػػل زاػػػػف ط اػػػػ تف غهػػػػت ؿ  ضػػػػتات مػػػػرمتط تػػػػت اف شااجماإػػػػل غش 

)شمنمرنػػػت ت غمرثاربػػػت تػػػتا  شاخطػػػغرة للػػػل شامغشصػػػؿ شمجماػػػتلل شاهػػػراع لتػػػر شائػػػا ة شاإن تغماػػػة 
ماتهؾ شااجماع   غتتامتال للل ش اف شا,غال شااصرر    اث اإمتر إنمئتر شائت إتت غمرغاجنت 

غشااإلغاػػتت    غأاػتـ  تاػة شمنفمػتح شام نغاػغجل رغب شاجاػؿ شارشتػع غشا ػرغب شا داثػػةأ ػد أدغشت  ػ
ض شافرؽ غشاجاتلتت شمربتتاػة غشاامطرفػة غأهػل ة ا ػتارة تتت ائندبت شاإتاـ شآلف إمخذت تإ شامل

هػػم,طتتنـ غشامػػرثار  مهػػم  ؿ بػػذش شامطػػغر ام ,اػػؽ أبػػدشفنت فػػل شاغصػػغؿ   تػػر لػػدد اػػف شانػػتس غش 
 فانـ اف خ ؿ إئتلة شافغضل غشائت إتت غش  تذاب . 

اػػف صػػف تت اغش ػػع  تا,ضػػتغ شام نغاػػغجل شائػػت ع غأدغشمػػ ت لػػؾ شاارمتطػػةإػػؿ أتػػرز بػػذخ ش هػػل ة مغا
شامغشصػػؿ شمجماػػتلل اثػػؿ شافاهػػتغؾ غمػػغامر   غاغش ػػع شمنمرنػػت تصػػفة لتاػػة غشامػػل امػػردد للانػػت 
ا ااف شااهمخدااف اغاات   غتث شا ثار اف ش ختتر شا تذتة غشااإلغاتت شاا لغطة اامنت لنت بػؤءغ 

فػػغس شاختاثػػة فػػل م ,اػػؽ ت اهػػتلد بػػذخ شاجاتلػػتت غشصػػ تب شانغشهػػع ااػػ شااهػػمخدااف للػػل نطػػتؽ
 أ رشضنت . 
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 مقدمة :
فػػػػػل نهػػػػػا   ػػػػػؿ ث,تفػػػػػة اػػػػػف شاث,تفػػػػػتت شاتئػػػػػراة  اناػػػػػت   ماثػػػػػؿ شائػػػػػت إة  ظػػػػػتبرة إجماتلاػػػػػة لنصػػػػػرش  

لػػػػػػػف ظرغفػػػػػػػة شانفهػػػػػػػاة غشاهاتهػػػػػػػاة غشمجماتلاػػػػػػػة  لاا,ػػػػػػػت   فنػػػػػػل غااػػػػػػػدة اجماإنػػػػػػػت غمإتػػػػػػػر مإتاػػػػػػػرش  
 .غشم مصتداة غشاث,تفاة 

غفػػػػػػل شآلغنػػػػػػة ش خاػػػػػػرة مغشجػػػػػػ  اجماإتمنػػػػػػت شاإداػػػػػػد اػػػػػػف شااخػػػػػػتطر جػػػػػػرشغ إنمئػػػػػػتر شائػػػػػػت إتت فػػػػػػل 
بػػػػذخ شائػػػػت تت  ػػػػد أهػػػػنات فػػػػل أف تصػػػػغرة  اػػػػر اهػػػػتغ ة   فػػػػر ـ  اغش ػػػػع شامغشصػػػػؿ شمجماػػػػتلل

أهػػػػػػػنات شام,ناػػػػػػػة ت ػػػػػػػؿ  شطف شاصػػػػػػػ فل  إذشمل اػػػػػػػل أغ  شااػػػػػػػغ إطػػػػػػػ ؽ اػػػػػػػت اإػػػػػػػرؼ تػػػػػػػتااغشطف 
ربت للػػػػل ملػػػػؾ شائػػػػت تت فهػػػػتبـ فػػػػل نئػػػػغغ اػػػػت اإػػػػرؼ مغثاػػػػؽ ش  ػػػػدشث غاػػػػف ثػػػػـ نئػػػػفتللاػػػػة فػػػػل 

ب   شملػػػػػػػ ـ شاتػػػػػػػداؿ   غا ػػػػػػػف لػػػػػػػػدـ د ػػػػػػػة ش ختػػػػػػػتر غصػػػػػػػإغتة شامر ػػػػػػػػد اػػػػػػػف صػػػػػػػ ة غهػػػػػػػػ اة 
اصػػػػتدربت أهػػػػنـ فػػػػػل أف مصػػػػتإل ئػػػػت تت شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػتلل أدشة فإتاػػػػة ا ػػػػػؿ اػػػػف اراػػػػد تػػػػػث 

 إتت فػػػػل ظػػػػؿ  ثػػػػرة ش ختػػػػتر غهػػػػرلة مػػػػدفؽ شااإلغاػػػػتت غهػػػػنغاة مػػػػدشغانت غاػػػػف ثػػػػـ ش خػػػػذ شائػػػػت
 تنت غشملم,تد تصد نت غم غاف ش ف تر غشارؤر تنتغ للانت . 

تػػػػػتاغش ع شمجماػػػػػتلل غشاهاتهػػػػػ   شمجماتلاػػػػػة غأئػػػػػد فم ػػػػػت  غمإػػػػػد شائػػػػػت إتت اػػػػػف أخطػػػػػر شاظػػػػػغشبر 
تنػػػػػػػػػتغ شمجماػػػػػػػػػتلل ف,ػػػػػػػػػدشننت غاإػػػػػػػػػؿ شاهػػػػػػػػػتب شار اهػػػػػػػػػ  شاػػػػػػػػػذر ا,ػػػػػػػػػؼ غرشغ خطغرمنػػػػػػػػػت للػػػػػػػػػل شا

جػػػػػػػػرشغشت ختط ػػػػػػػة مصػػػػػػػػاب شا,ػػػػػػػرشرشت شافرداػػػػػػػػة  الاصػػػػػػػدش اة ااػػػػػػػت اػػػػػػػػؤدر إاػػػػػػػل إمخػػػػػػػػتذ  ػػػػػػػرشرشت غش 
ف شائػػػػػػت إة غرشغ منػػػػػػتفل شااظػػػػػػتبر ة إمخػػػػػػتذ شا,ػػػػػػرشر شاهػػػػػػلاـ   فم ػػػػػػتد م ػػػػػػغ غشاغطناػػػػػػة غمإطاػػػػػػؿ  ااػػػػػػ

شاهػػػػػػلتاة غاظػػػػػػتبر شاإنػػػػػػؼ نماجػػػػػػة ن,ػػػػػػص شااإلغاػػػػػػتت   ذاػػػػػػؾ أف ش فػػػػػػرشد فػػػػػػل  اػػػػػػرة ش  ػػػػػػدشث 
غف اإرفػػػػػػة شا ,ػػػػػػت ؽ   غامرمػػػػػػب للػػػػػػل ن,ػػػػػص شااإلغاػػػػػػة أف امخػػػػػػذغش اػػػػػػف شائػػػػػػت إة  ,ػػػػػػت ؽ ا ػػػػػتغا

غامإػػػػتالغش اإنػػػػت للػػػػل بػػػػذش ش هػػػػتس   غاػػػػف بػػػػذش شاانطلػػػػؽ فػػػػ ف شائػػػػت إتت شامػػػػل م اػػػػر شا ,ػػػػت ؽ 
مػػػػؤدر إاػػػػل نمػػػػت   هػػػػلتاة ء م,مصػػػػر للػػػػل اجػػػػتؿ اإػػػػاف أغ نئػػػػتط ا ػػػػدد اػػػػف اجػػػػتءت غأنئػػػػطة 

 شااجماع شااخملفة . 
ن,دـ ت ثنػػػػػػػػػت تإنػػػػػػػػػغشف   نئػػػػػػػػػر شائػػػػػػػػػت إتت لتػػػػػػػػػر ئػػػػػػػػػت تت اغش ػػػػػػػػػع شامغشصػػػػػػػػػؿ للاػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ غتنػػػػػػػػػتغ  

 فػػػػػلدرشهػػػػػة ا,ترنػػػػػة    ثتربػػػػػت غشااهػػػػػ غااة شاامرمتػػػػػة للانػػػػػت غهػػػػػتؿ شامصػػػػػدر انػػػػػت    –شمجماػػػػتلل 
 ث ثة اتت ث للل شان غ شامتال :

 اتباة ئت تت شامغشصؿ شمجماتلل ت –شمطتر شانظرر الت ث )اتباة شائت إة المبحث األول : 
 غااة شاامرمتة للل نئر شائت إتت لتر اغش ع شامغشصؿ شمجماتلل . شااه  المبحث الثانى :
 .  لتر اغش ع شامغشصؿ شمجماتلل ائت إتتانئر ش شاهتؿ شااخملفة المصدر المبحث الثالث :
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 المبحث األول 
 اإلطار النظرى لمدراسة 

 

 نتناول ىذا المبحث فى مطمبين عمى النحو التالى : 
 المطمب األول : ماىية الشائعة . 

 .المطمب الثانى : ماىية مواقع وشبكات التواصل اإلجتماعى 
 

 المطمب األول 
 ماىية الشائعة 

 : لمحة تاريخية عن الشائعة :  أولا 

 شائػػػػػػت إة ااهػػػػػػت تتاظػػػػػػتبرة شاجداػػػػػػدة   ف,ػػػػػػد لػػػػػػرؼ شمنهػػػػػػتف شائػػػػػػت إة انػػػػػػذ فجػػػػػػر شامػػػػػػترا    فػػػػػػ 
اربػػػػت اػػػػف انػػػػذ تػػػػدغ شاخلا,ػػػػة اخلػػػػغ اػػػػف شائػػػػت إتت فنػػػػذخ    ت  ماإػػػػاهػػػػمطاع شمنهػػػػتف أف امخاػػػػؿ اج
اتلاػػػػػػة ءزاػػػػػػة   غشاغش ػػػػػػع أف فػػػػػػل مػػػػػػترا  شاتئػػػػػػراة أاثلػػػػػػة غشضػػػػػػ ة أ تداػػػػػػث شمنهػػػػػػتف ظػػػػػػتبرة إجم

متػػػػػػػاف أف شائػػػػػػػت إة غجػػػػػػػدت للػػػػػػػل ش رض اػػػػػػػع شمنهػػػػػػػتف   تػػػػػػػؿ غ تػػػػػػػؿ أف انػػػػػػػزؿ شمنهػػػػػػػتف إاػػػػػػػل 
اػػػػػت ا ػػػػػث  رة   غ ثاػػػػػرش  ش رض   غلتئػػػػػت غمتلػػػػػغرت غمرلرلػػػػػت فػػػػػل أ ضػػػػػتف  ػػػػػؿ ث,تفػػػػػة غ ضػػػػػت

ف  ػػػػػػتف ارخػػػػػػذ أئػػػػػػ تء  أف اظػػػػػػؿ اغضػػػػػػغع ئػػػػػػت إة اإانػػػػػػة  رناػػػػػػت   بػػػػػػغ  اػػػػػػر  تتػػػػػػؿ اأهػػػػػػمنفتذ غش 
امنغلػػػػة فػػػػػل أغ ػػػػػتت اخملفػػػػة   تػػػػػؿ  ػػػػػد ا ػػػػدث أف امتلػػػػػغر أ ػػػػػد بػػػػذخ ش ئػػػػػ تؿ ااصػػػػػتإل أهػػػػػطغرة 

 ء ماغت . 
غاإػػػػػد إتلػػػػػاس أغؿ اػػػػػف رغج اأئػػػػػتلتت شا تذتػػػػػة   ف,ػػػػػد دخػػػػػؿ للػػػػػل  دـ غ ػػػػػغشغ  لاناػػػػػت للػػػػػػانـ 

 ػػػػػتؿ شا هػػػػػػت تن   شاهػػػػػ ـ اػػػػػػف تػػػػػتب م تػػػػػػ  شاػػػػػنفس غبػػػػػػغ تػػػػػتب شاخلػػػػػػد فػػػػػل شاػػػػػػدنات غشاالػػػػػؾ فانػػػػػػت
 َاػػػػػػت َغ َػػػػػػتؿَ  َهػػػػػػْغ ِمِنَات ِاػػػػػػف َلْنُنَاػػػػػػت ُغغِر َ  َاػػػػػػت َاُنَاػػػػػػت ِاُاْتػػػػػػِد َ  شائَّػػػػػػْاَطتفُ  َاُنَاػػػػػػت غمإػػػػػػتال :  َفَغْهػػػػػػَغَس 

ت  ٕٓشْاَختِاػػػػػػػػػِداَف ) ِاػػػػػػػػػفَ  َمُ غَنػػػػػػػػػت َأغْ  َلَ ػػػػػػػػػْافِ اَ  َمُ غَنػػػػػػػػػت َأف ِإءَّ  شائَّػػػػػػػػػَجَرةِ  َبػػػػػػػػػِذخِ  َلػػػػػػػػػفْ  َرتُُّ َاػػػػػػػػػت َنَنتُ َاػػػػػػػػػت
ػػػػػػت ِتُ ػػػػػُرغر   ت فَػػػػػػَدءَُّبَاتٕٔشانَّتِصػػػػػِ اَف ) َاِاػػػػػػفَ  َاُ َاػػػػػت ِإنِّػػػػػػ  َغَ تَهػػػػػَاُنَات  َاُنَاػػػػػػت َتػػػػػَدتْ  شائَّػػػػػػَجَرةَ  َذش َػػػػػت َفَلاَّ
 ِمْلُ َاػػػػػػت َلػػػػػػف َأْنَنُ َاػػػػػػت َأاَػػػػػػـْ  َرتُُّنَاػػػػػػت َغَنتَدشُبَاػػػػػػت شْاَجنَّػػػػػػةِ  َغَرؽِ  ِاػػػػػػف َلَلْاِنَاػػػػػػت َاْخِصػػػػػػَفتفِ  َغَطِف,َػػػػػػت َهػػػػػْغ ُمُنَات
ِتاٌف ) َلُدغ   َاُ َات شائَّْاَطتفَ  ِإفَّ  اَُّ َات َغَأُ ؿ شائََّجَرةِ   ت0)  تٕٕاُّ

                                                           

 .ٕٕ  ٕٔ   ٕٓهغرة ش لرشؼ :  اة ر ـ  (ٔ)
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فػػػػل نهػػػػا   ػػػػؿ ث,تفػػػػة اػػػػف شاث,تفػػػػتت  اناػػػػت   غاػػػػف ذاػػػػؾ شا ػػػػاف أصػػػػ تت شائػػػػت إة ماثػػػػؿ لنصػػػػرش  
لػػػػػػػػف ظرغفػػػػػػػػة شانفهػػػػػػػػاة غشاهاتهػػػػػػػػاة  لاا,ػػػػػػػػت   شاتئػػػػػػػراة   غبػػػػػػػػل غااػػػػػػػػدة اجماإنػػػػػػػػت غمإتػػػػػػػػر مإتاػػػػػػػػرش  

 ت . 2)غشمجماتلاة غشم مصتداة   ف  اغجد اجماع تئرر دغف ئت إتت 

ت خل,ػػػػػػت  شا,ػػػػػػداـ شا ثاػػػػػػر اػػػػػػف شائػػػػػػت إتت   فػػػػػػغءدة لاهػػػػػػل )للاػػػػػػ  شاهػػػػػػ ـف,ػػػػػػد لػػػػػػرؼ شامػػػػػػترا  
شاػػػػػػذاف  ػػػػػػػتغاغش اػػػػػػس ئػػػػػػػرؼ شاهػػػػػػادة اػػػػػػػراـ  لئػػػػػػػت إتت شامػػػػػػل رغج انػػػػػػػت غنئػػػػػػربت شاانػػػػػػػغداجػػػػػػتء ا

 اإل )للا  شاه ـ ت .غشامئ اؾ تتااه
شاإصػػػػػػػغر شمهػػػػػػػ ااة شاام  ,ػػػػػػػة شاإداػػػػػػػد اػػػػػػػف شائػػػػػػػت إتت   إتمػػػػػػػدشغ اػػػػػػػف تػػػػػػػدغ  غئػػػػػػػندت أاضػػػػػػػت  

 شاػػػػدلغة شمهػػػػػ ااة للػػػػل اػػػػػد شارهػػػػغؿ شا ػػػػػراـ هػػػػػادنت ا اػػػػد ) صػػػػػلل شا للاػػػػ  غهػػػػػلـ ت   اػػػػػرغرش  
 .اف لنغد إه ااة امإددة  إند شاخلفتغ شارشئداف غات أل,ت ت

إنمئػػػػػر  ت   إذٚ٘ٛٔد الئػػػػػت إتت لػػػػػتـ )شائػػػػػت إة إهػػػػػمخدشـ شاثػػػػػغشر شاننػػػػػغ غاػػػػػذ ر  ػػػػػذاؾ اؤرخػػػػػغش 
تػػػػػاف جنػػػػػغد شاجػػػػػاش شاننػػػػػدر أف دشنػػػػػتت شااػػػػػدشفع شامػػػػػل اهػػػػػمخداغننت ضػػػػػد شاثػػػػػغشر ادبغنػػػػػة تزاػػػػػت 
شاخنػػػػػػتزار غشات,ػػػػػػػر   ااػػػػػػت امرمػػػػػػػب للاػػػػػػ  نماجػػػػػػػة ملػػػػػػػؾ شائػػػػػػت إة أف إامنػػػػػػػع شاجنػػػػػػغد شاننػػػػػػػغد لػػػػػػػف 

طػػػػ ؽ شانػػػػتر لػػػػف طراػػػػؽ شااػػػػدشف ع   غذاػػػػؾ تهػػػػتب أف شاننػػػػدغس ا راػػػػغف فػػػػل ا ترتػػػػة شاثػػػػغشر غش 
 ت . 2)داتنمنـ أ ؿ ا ـ ش ت,تر ا غننـ اإتدغننت 

زدبػػػػػتر غهػػػػػت  اػػػػػت شاإصػػػػػر شاػػػػػذبت  الئػػػػػت إة ف,ػػػػػد تػػػػػدأأ ؿ شا ػػػػػرب شانفهػػػػػاة اػػػػػع شامطػػػػػغر شام,نػػػػػل غش 
ت غشا ػػػػػػرب شاإتاااػػػػػػة شاثتناػػػػػػة ٜٛٔٔ-ٜٗٔتػػػػػػتف شا ػػػػػػرب شاإتاااػػػػػػة ش غاػػػػػػل ) غمطػػػػػػغر أهػػػػػػتااتنت إ

هػػػػػػػػمخدشـ شائػػػػػػػػت إة تئػػػػػػػػ ؿ  ٜ٘ٗٔ-ٜٖٜٔ) ت   غ ػػػػػػػػد ا نػػػػػػػػت ثػػػػػػػػغرة شممصػػػػػػػػتءت اػػػػػػػػف نئػػػػػػػػر غش 
غاػػػػػػػع زاػػػػػػػتدة شامطػػػػػػػغر شانت ػػػػػػػؿ فػػػػػػػل غهػػػػػػػت ؿ شممصػػػػػػػتؿ غظنػػػػػػػغر   ت4) تاػػػػػػػر فػػػػػػػل ملػػػػػػػؾ شا ػػػػػػػرغب 

تت تئػػػػػ ؿ بت ػػػػػؿ غهػػػػػػراع مزشاػػػػػدت شائػػػػػت إشمنمرنػػػػػت غ ػػػػػذاؾ ئػػػػػت تت شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػػتلل  ػػػػػد 
 .  ؽتئ ؿ  ار اهتغ 

  

                                                           

شائت إتت اف شاانظغر شانفه  فل لصر شااإلغاتت   ندغة شائت إتت فل لصر  هتال ا اد بتئـ : (ٕ)
 .  ٘٘ـ   صػ ٖٕٓٓشااإلغاتت   أ تداااة   نتاؼ الإلـغ ش اناة   شاراتض   

 .  ٕٕٙ  صػ ٕ٘ٔٓللل تف لتدشا شا لتتنل : شا رب شانفهاة  رب شا لاة غشاف ر   شا,تبرة   لتاـ شا مب   (ٖ)

هإاد شا, طتنل   شمئتلة غأثربت للل أاف شااجماع  شاراتض   دشر طغاؽ النئر غشامغزاع  ا اد تف غ ش (ٗ)
  ٕٙ  صػ ٜٜٚٔ
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 : مفيوم الشائعة  ثانياا 
 مفيوم الشائعة فى المغة :  ( أ)

    ئػػػػػاع للػػػػػل غزف   فإػػػػػؿ   غبػػػػػغ فإػػػػػؿ اإمػػػػػؿ أجػػػػػغؼ ءـز اصػػػػػدرخ  ئػػػػػتع أصػػػػػل شافإػػػػػؿ
  غاإنػػػػػػػػتخ ائػػػػػػػػمؽ اػػػػػػػػف : شمنمئػػػػػػػػتر غشام,غاػػػػػػػػة   غاهػػػػػػػػمإاؿ فػػػػػػػػل ش لاػػػػػػػػتف أغ   ئػػػػػػػػاغلت  
 شااإتنل 

ئػػػػػاغع شا,ػػػػػـغ   غئػػػػػاغع شاإ,ػػػػػتر   غئػػػػػاغع شائػػػػػاب فػػػػػل شاػػػػػػرأس  ومنهههههو فهههههى األعيهههههان :
غمئػػػػاع شارجػػػػؿ أر : إدلػػػػل دلػػػػغر شائػػػػاإة . غمئػػػػتاع شا,ػػػػـغ   اػػػػف شائػػػػاإة   غ ػػػػؿ  ػػػػـغ 

 ات اهمإاؿ فل شادـ . أاربـ غش د امتع تإضنـ رأر تإض اننـ ئاع   غ تاتت  
ر   غئػػػػاغع شاهػػػػ ـ   غئػػػػاغع شاغ ػػػػتـ  غب ػػػػذش :  ػػػػغانـ ئػػػػاغع شاختػػػػمنههههو فههههى المعههههانى و 

  ... 
 ر : زشع   ئػػػػػػتع شائػػػػػػاب : إنمئػػػػػػر   غئػػػػػػتع شاختػػػػػػ : وقههههههد جههههههاع فههههههى لسههههههان العههههههرب

 . ت 5)ئاتع ء ا مـ هرش اغشائتلة ش ختتر شاانمئرة   غرجؿ ئاتع : أر 

 : غائػػػػتلت   غئػػػػاإتنت    اػػػػر ئػػػػاغع شائػػػػلغ ئػػػػاغلت   ) انمئػػػػر وجههههاع فههههى المعجههههم الوسههههيط 
نمئػػػػػر غا,ػػػػػتؿ ئػػػػػتع شائػػػػػلغ : أذشلػػػػػ ر ظنػػػػػ :  .... غشمئػػػػػتلة   شاختػػػػػر  اػػػػػر اثتػػػػػت  غش 

غشائػػػػػتع : شائػػػػػت ع اػػػػػع ئػػػػػغش ع   ر انمئػػػػػر غء مثتػػػػػت فاػػػػػ    غشاجانػػػػػ    غشائػػػػػت إة : شاختػػػػػ
 .ت 6)ر : شائت إة ت   غشائتلة : شاخت

 
 مفيوم الشائعة فى اإلصطالح :  ( ب)

غزغشاػػػػػت شانظػػػػػر إاػػػػػل نئػػػػػرمنت  مإػػػػػددت ا ػػػػػتغءت مإراػػػػػؼ شائػػػػػت إة   غمنغلػػػػػت افػػػػػتباـ درشهػػػػػمنت  
    غفاات الل أبـ بذخ شامإرافتت .. غ ااتت لالنت غمطغربت غهتؿ اغشجنمنت

رة ا,داػػػػة المصػػػػداؽ   ممنت ػػػػؿ اػػػػف ئػػػػخص إاػػػػل ئػػػػخص  خػػػػر دغف  ػػػػؿ  ضػػػػاة أغ لتػػػػت -
 ت . 7)أف م غف انت اإتاار أ ادة الصدؽ 

إصػػػػػط ح اإلػػػػػؽ للػػػػػل رأر اغضػػػػػغلل اإػػػػػاف    ػػػػػل اػػػػػؤاف تػػػػػ  اػػػػػف اهػػػػػاإ    غبػػػػػل  -
منم,ػػػػػؿ لػػػػػتدة اػػػػػف ئػػػػػخص إاػػػػػل  خػػػػػر   لػػػػػف طراػػػػػؽ شا لاػػػػػة شائػػػػػفناة دغف أف امطلػػػػػب 

 ت .8)ذاؾ اهمغر اف شاتربتف أغ شادااؿ 

                                                           

  شا,تبرة   شادشر شااصراة المرااؼ غشامرجاة    ٔجاتؿ شاداف ا اد تف ا ـر شتف انظغر   اهتف شاإرب   ج(٘)
 .  ٙ٘تدغف مترا  نئر   صػ 

 ٖٓ٘ـ   صػٕٜٚٔتبرة   دشر شااإترؼ   إترشباـ أناس : اإجـ شاغهاط   شا,(ٙ)
ها غاغجاة شمئتلة : شاجغردغف أااغرت غااغ تغهماتف   مرجاة ص ح اخاار غلتدخ رزؽ   دشر شااإترؼ   (ٚ)

 .  ٘ٔـ   صػ ٜٗٙٔشا,تبرة   
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ر اخملػػػػؽ ء أهػػػػتس اػػػػ  اػػػػف شاغش ػػػػع أغ مإاػػػػد شااتتا ػػػػة أغ شامنغاػػػػؿ أغ اختػػػػ بػػػػل شامػػػػرغا  -
إضػػػػػتفة اإلغاػػػػػة  تذتػػػػػة  فاػػػػػ  جتنػػػػػب ضػػػػػ اؿ اػػػػػف شا ,ا,ػػػػػة   أغشامئػػػػػغاة فػػػػػل هػػػػػرد خاػػػػػر 

للاػػػػػ  ت هػػػػػلغب ر اإظاػػػػػ  صػػػػػ اإل أغ مفهػػػػػار ختػػػػػر صػػػػػ اإل غشامإلاػػػػػؽ أغ ائػػػػػغب  اختػػػػػ
  غذاػػػػػؾ تنػػػػػدؼ شامػػػػػرثار شانفهػػػػػ  فػػػػػل شاػػػػػرأر شاإػػػػػتـ شاا لػػػػػل أغ  ا ػػػػػتار الغش ػػػػػع غشا ,ا,ػػػػػة
راة أغ شا,ػػػػػػغال م ,ا,ػػػػػػت  بػػػػػػدشؼ هاتهػػػػػػاة أغ إ مصػػػػػػتداة أغ لهػػػػػػ شم لااػػػػػػل أغ شاإػػػػػػتاال 

 .ت 9)  دغؿ أغ للل شانطتؽ شاإتاال ترجاإ للل نطتؽ دغاة غش دة أغ لدة 
ا,غاػػػػة امدشغاػػػػة تػػػػاف شانػػػػتس  ػػػػغؿ اغضػػػػغع ا ػػػػدد أغ ئػػػػخص اإػػػػاف خػػػػ ؿ فمػػػػرة زاناػػػػة  -

 ت 01)اإانة 

بػػػػل رغشاػػػػة ممنت لنػػػػت ش فػػػػغشخ دغف أف مرم ػػػػز للػػػػل اصػػػػدر اغثػػػػغؽ تػػػػ  اؤ ػػػػد صػػػػ منت أغ  -
ت 00)ر للػػػػل جػػػػزغ اػػػػف شا ,ا,ػػػػة اختػػػػر ا مػػػػغ اخملػػػػؽ أغ اتتا ػػػػة غم راػػػػؼ مػػػػرغا  اختػػػػر 

. 

شانػػػػػػتس دغف أف م ػػػػػػغف اهػػػػػػمندة إاػػػػػػل أغ ش ف ػػػػػػتر شامػػػػػػل امنت لنػػػػػػت  بػػػػػػل ملػػػػػػؾ شااإلغاػػػػػػتت -
اصػػػػػدر اغثػػػػػغؽ ائػػػػػند تصػػػػػ منت   غشائػػػػػت إة مػػػػػرغا  شاختػػػػػر اخملػػػػػؽ ء أهػػػػػتس اػػػػػ  اػػػػػف 

اػػػػف شاغش ػػػػع أغ للػػػػل شااتتا ػػػػة غشامػػػػل م ػػػػغف فػػػػل هػػػػرد ختػػػػر ا مػػػػغر للػػػػل جػػػػزغ ضػػػػ اؿ 
ة أغ شا ر ػػػػػػػة شامإتاراػػػػػػػة لػػػػػػػف طراػػػػػػػؽ شالفػػػػػػػظ أغ اػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ شان مػػػػػػػ شا ,ا,ػػػػػػػة   غمنم,ػػػػػػػؿ

 ف غللػػػػػػػل أفإتاػػػػػػػة غخاتاػػػػػػػ  تصػػػػػػػغرة مجإلػػػػػػػ إاػػػػػػػل شامػػػػػػػرثار للػػػػػػػل مف اػػػػػػػر شمنهػػػػػػػتغمنػػػػػػػدؼ 
 ت .02)غجتذتاة  غفل نفس شاغ ت مزدشد إنمئترش   اضاؼ إال شائت إة   ات  

أننػػػػت م ػػػػتد ممفػػػػؽ للػػػػل اإنػػػػل غش ػػػػد غبػػػػغ : أف شائػػػػت إة  يالحههههظ عمههههى كههههل التعريفههههات السههههابقة
غمإماػػػػد للػػػل مزااػػػػؼ  للانػػػت جنػػػة اػػػػت أغ ئػػػخص اػػػت   ا,ػػػػغـ بػػػل ختػػػر اجنػػػػغؿ شااصػػػدر  تاتػػػت  

شاغش ػػػػػػع غ ػػػػػػذاؾ نئػػػػػػر أف ػػػػػػتر اإلغاػػػػػػتت  اػػػػػػر د ا,ػػػػػػة   غممهػػػػػػـ بػػػػػػذخ ش ختػػػػػػتر  شا ,ػػػػػػت ؽ غمئػػػػػػغا 
,لػػػػػؽ غزرع تػػػػػذغر شائػػػػػؾ تت بااػػػػػة غشا اػػػػػغض   غمنػػػػػدؼ إاػػػػػل شامػػػػػرثار للػػػػػل شاػػػػػرغح شااإنغاػػػػػة غشا

                                                                                                                                                                      

  ٕٕٚ  صػ  ٕص ح نصر : شا رب شانفهاة اإر ة شا لاة غشااإم,د   شاغطف شاإرت    شا,تبرة   ط(ٛ)

 ٗٔٔـ   صػ   ٜٜٚٔ  شا,تبرة   دشر شااإتارؼ    ٗ  طٔر شامنتال : شارأر شاإتـ غشا رب شانفهاة   جاخمت(ٜ)
 . 

ا اد  اتؿ شا,تضل : شادلتاة شاهاتهاة غشا رب شانفهاة   شاار ز شمل ال الئرؽ ش غهط   شا,تبرة   (ٓٔ)
 .  ٕٚٔـ   صػ  ٜٜٚٔ

ـ    ٜٛٛٔاة   شانا ة شااصراة شاإتاة ال متب   شا,تبرة   لتدشامغشب إترشباـ رضغشف : اصر غشا رب شانفه(ٔٔ)
 . ٕٙصػ

 ٗٙٔـ   صػٜٚٚٔاإمز هاؼ لتدشا : شا رب شانفهاة غشائت إتت   دشر  راب الطتتلة غشانئر   شا,تبرة   (ٕٔ)
. 
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مبػػػػػػػدشؼ اصػػػػػػػدر  أغ مػػػػػػػداار اإنػػػػػػػل أغ مئػػػػػػػغا  صػػػػػػػغرة أغ شامػػػػػػػرثار فػػػػػػػل شاػػػػػػػرأر شاإػػػػػػػتـ م ,ا,ػػػػػػػت  
 شائت إة هغشغ أ تنت هاتهاة أـ إ مصتداة أـ إجماتلاة أـ ث,تفاة أـ له راة . 

 
 خصائص الشائعة : )ج( 

 تتميز الشائعة بعدة خصائص لعل أىميا : 
 اػػػػة  غتختصػػػػة إذش إرمتطػػػػت تاغضػػػػغلتت اناإػػػػد شانئػػػػر اػػػػف أبػػػػـ خصػػػػت ص شائػػػػت إة  -

 ت . 02)غجتغت لالاة نئربت فل ظرغؼ اصإب شاما,ف اف ص منت 

اػػػػػػف شاهػػػػػػنؿ أف مطلػػػػػػؽ شائػػػػػػت إة غا ػػػػػػف اػػػػػػاس اػػػػػػف شاهػػػػػػنؿ أتػػػػػػدش أف ممغ ػػػػػػؼ فتائػػػػػػت إة  -
مهػػػػػػار تهػػػػػػرلة شاصػػػػػػغت غشاضػػػػػػغغ لػػػػػػف طراػػػػػػؽ ش  اػػػػػػتر شاصػػػػػػنتلاة غشمنمرنػػػػػػت غاغش ػػػػػػع 

أطػػػػرشؼ شا ػػػػغف  اػػػػػث شامغشصػػػػؿ شمجماػػػػتلل  فػػػػل شاغ ػػػػػت شا تضػػػػر امصػػػػؿ إاػػػػل جااػػػػػع 
 ت . 04)إا مرغناة غش دة  أصتإل شاإتاـ  راة

شا اػػػػػػػػغض غش بااػػػػػػػػة    اػػػػػػػػت مهػػػػػػػػماد اضػػػػػػػػاغننت اػػػػػػػػف غش ػػػػػػػػع ممهػػػػػػػػـ شائػػػػػػػػت إة تطػػػػػػػػتتع  -
 ت 05)فرشد تإاف شملمتتر لند نئربت.شااجماع شاذر متث فا    غمرخد  تجتت ش 

اإرفػػػػة شائػػػػخص  غتةإشائػػػػت إتت أثنػػػػتغ إنمئػػػػتربت   فاػػػػف شاصػػػػاصػػػػدر  صػػػػإغتة اإرفػػػػة  -
أغ شاجنػػػػة اصػػػػدر شائػػػػت إة تػػػػتار ـ اػػػػف ضػػػػرغرة اإرفمػػػػ    غذاػػػػؾ اػػػػف أجػػػػؿ شاػػػػرد للػػػػل 

 ت . 06)شائت إة غا تهتة اطل,انت 

شاختػػػػر شاػػػػذر ء أهػػػػتس  ة غامنغلػػػػة غاخملفػػػػة فػػػػل شاتػػػػث اننػػػػت :مهػػػػمخدـ أهػػػػتااب امإػػػػدد -
أئػػػػػ تء  اػػػػػ  اػػػػػف شاصػػػػػ ة   أغ شاالفػػػػػؽ تجػػػػػزغ اػػػػػف شا ,ا,ػػػػػة أغ شااتػػػػػتا  فاػػػػػ     اػػػػػت نرخػػػػػذ

 ت .07)خرر التث اننت : شارغشاة غشا,صة غشارهـ شا ترا تمار  غش  ناة غشان مة أ

                                                           

شمئتلة غمرثاربت فل شااجماع   درشهة اادشناة فل ادانة شااغصؿ    اجلة  دشب  إااتف  اتدر رجب : (ٖٔ)
 .  ٚٔ. صػ ٕٔٗ-ٜٖٓ  صػ ٓٙشارشفداف   شاإدد 

للل لتدشافمتح ر اـ :مغظاؼ شائت إتت فل نئرشت ش ختتر شاملافزاغناة   درشهة م لالاة انئرشت أختتر  نتمل (ٗٔ)
   جتاإة ت دشد   شاإرشؽ .   ٕٗٔٓ/ٛ/ٖٔل  م ٕٗٔٓ/ٙ/ٔشام اار غشا رتاة الادة اف 

   ٕٓٔٓهنتغ شاجتغر : شمه ـ غشارأر شاإتـ   شاإرت  غشاإتاال     لاتف   دشر أهتاة النئر غشامغزاع    (٘ٔ)
   ٕٚٙصػ 
بتتس تف رجتغ  رت  : شائت إتت غدغر غهت ؿ شمل ـ فل لصر شااإلغاتت   لاتف   دشر أهتاة النئر  (ٙٔ)

 .  ٜٙ  صػ ٖٕٔٓغشامغزاع   
لتدشار اـ تف ا اد شااإزغدرر : شمئتلة غ ثتربت فل شااجماع   درشهة غصفاة م لالة     شاادانة شاانغرة   (ٚٔ)

 .  ٗٚ  صػ  ٕٓٔٓشاجتاإة شمه ااة تتاادانة شاانغرة   
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نم,لػػػػت اػػػػف شااصػػػػدر ش صػػػػلل إاػػػػل نت لنػػػػت للػػػػل اػػػػدشر شاػػػػزاف  لاػػػػت إ ام ارا مغىتائػػػػت إة -
أغ ارغجنػػػػػػػت   غمإماػػػػػػػد  ااػػػػػػػة شام ااػػػػػػػر أغ شامئػػػػػػػغاة للػػػػػػػل ر تػػػػػػػتت غدغشفػػػػػػػع غاخػػػػػػػتغؼ 
غذ ػػػػػػػتغ غذش ػػػػػػػرة شانت ػػػػػػػؿ غشااػػػػػػػرغج   غ ػػػػػػػذاؾ للػػػػػػػل ئػػػػػػػدة شاػػػػػػػردغد شاإتطفاػػػػػػػة اػػػػػػػدر شافػػػػػػػرد 

 غشااجماع . 

 

 تصنيف الشائعات وأنواعيا : )د( 
 الزمنية وموضوعاتيا إلى :ف الشائعات بحسب دوافعيا وتوقيتاتيا تصن
 الشائعات بحسب الدوافع النفسية : -0

 هب شادغشفع شمنهتناة غبل : غضع للاتغ شانفس ث ثة أنغشع ت 
 : غبػػػػل شائػػػػت إتت شامػػػػل مم ػػػػغف اػػػػف خػػػػغؼ شمنهػػػػتف غ ل,ػػػػ   شههههائعات اليههههفس والخههههوف

   ػػػػػػػػتاخغؼ اػػػػػػػػف ش لػػػػػػػػدشغ   أغ إنمئػػػػػػػػتر اػػػػػػػػرض أغ غتػػػػػػػػتغ أغ اػػػػػػػػف  ػػػػػػػػغشدث إربػػػػػػػػتب 
ف نػػػػػ  اضػػػػػػتلؼ    تاضػػػػػة شااصػػػػػدر    اػػػػػػت اهػػػػػتلد شاخػػػػػػغؼ للػػػػػل ظنػػػػػغر شائػػػػػػت إتت 

 ت . 08)اف مضخاانت غهرلة إنمئتربت 

 : شار تػػػػػة أغ ئػػػػػت إة ش اػػػػػؿ   غبػػػػػل  مهػػػػػال أاضػػػػػت   بػػػػػلغ  شهههههائعات األمهههههانى واألحهههههالم
م,تتػػػػؿ ئػػػػت إة شااػػػػرس غشاخػػػػغؼ   غبػػػػل مإتػػػػر لػػػػف ش اػػػػتنل غش  ػػػػ ـ لػػػػف طراػػػػؽ ن,ػػػػؿ 

لػػػػػػف غجػػػػػػغد  شائػػػػػػت إة مطاػػػػػػ ف هػػػػػػتاإنت غنت لنػػػػػػت فاإاػػػػػػد إاػػػػػػل مصػػػػػػدا,نت    ػػػػػػرف مم ػػػػػػدث
 ت . 09)زاتدة فل ارمتتت شااغظفاف 

 : شائػػػػػػت إتت شامػػػػػػل بػػػػػػذش شانػػػػػػغع اػػػػػػف أخطػػػػػػر أنػػػػػػغشع  غتإػػػػػػد شههههههائعة الحقههههههد والكراىيههههههة
خ لػػػػػف طراػػػػػؽ مجهػػػػػاد مهػػػػػمندؼ شامإػػػػػتاش شاهػػػػػلال غشامفر ػػػػػة تػػػػػاف شائػػػػػإغب غخلػػػػػؽ لػػػػػدشغ 

ثػػػػػػػترة شانزشلػػػػػػػػتت شاطت فاػػػػػػػػة غشااذبتاػػػػػػػػة   ػػػػػػػدث فػػػػػػػػردر غمإاااػػػػػػػػ  للػػػػػػػل أفػػػػػػػػرشد شائػػػػػػػػإب غش 
إاػػػػل م طػػػػاـ شاػػػػرغح شااإنغاػػػػة  غصػػػػغء  د لػػػػغشا,غااػػػػة اػػػػف أجػػػػؿ ضػػػػرب شانهػػػػا  شاػػػػغطنل الت
تغر شاخػػػػػػتاس تمػػػػػػرغا  بػػػػػػذخ شانغلاػػػػػػة اػػػػػػف الئػػػػػػإب   غا,ػػػػػػـغ شاإػػػػػػدغ غشاجغشهػػػػػػاس غشاطػػػػػػت

 ت . 21)شائت إتت 
 : تصنيف الشائعات بحسب التوقيت الزمنى وسرعة اإلنتشار  -2

                                                           

ـ    ٜٜٛٔاصطفل شادتتغ : شاارجع فل شا رب شانفهاة   تارغت   شااؤههة شاإرتاة الدرشهتت غشانئر   (ٛٔ)
 . ٜ٘صػ

 .  ٚٗا اد تف د ئف هإاد شا, طتنل : شمئتلة غشثربت للل أاف شااجماع   ارجع هتتؽ   صػ (ٜٔ)

 .  ٜٗ  صػ ٕ٘ٓٓ اادة هااهـ : شا رب شانفهاة   شا,تبرة   شادشر شاث,تفاة النئر   (ٕٓ)



11 
 

 : غبػػػػػل شائػػػػػت إتت شامػػػػػل مناػػػػػغ غمنمئػػػػػر تػػػػػتطغ  مػػػػػل مصػػػػػؿ إاػػػػػل  الشهههههائعات الزاحفهههههة
اػػػػػػػت ممنػػػػػػػتغؿ بػػػػػػػذخ شائػػػػػػػت إتت  شاننتاػػػػػػػة إاػػػػػػػل ار لػػػػػػػة ت اػػػػػػػث اإرفنػػػػػػػت شانػػػػػػػتس   غ تاتػػػػػػػت  

اغشضػػػػػػػاع مغجػػػػػػػ  ضػػػػػػػد اهػػػػػػػ غغال شا  غاػػػػػػػة غشا ػػػػػػػرض اننػػػػػػػت مئػػػػػػػغا  هػػػػػػػاإمنـ غ ػػػػػػػذاؾ 
 ت . 20)مهمندؼ لر لة شامطغر غشاناغ شمجماتلل غشم مصتدر الدغاة 

  غبػػػػػػل شائػػػػػػت إتت شامػػػػػػل منمئػػػػػػر تهػػػػػػرلة اذبلػػػػػػة  مػػػػػػل م طػػػػػػل  السههههههريعة :الشههههههائعات
رغا  ملػػػػػػػؾ شائػػػػػػػت إة فػػػػػػػل غ ػػػػػػػت شااجماػػػػػػع شااهػػػػػػػمندؼ أغ شاف ػػػػػػػة شااطلغتػػػػػػػة اػػػػػػػف غرشغ مػػػػػػ

 اتهػػػػػػل   غاإماػػػػػػد بػػػػػػذش شانػػػػػػغع اػػػػػػف شائػػػػػػت إة للػػػػػػل أبااػػػػػػة غ اػػػػػػغض شااغضػػػػػػغع شاػػػػػػذر 
 ت . 22)ممنتغا  

 : غاظنػػػر بػػػػذش شانػػػغع اػػػػف شائػػػػت إتت فػػػل خػػػػ ؿ فمػػػػرة  الشههههائعات الغاطسههههة أو الغائصههههة
اإانػػػػة غفػػػػل ظػػػػرغؼ اإانػػػػة   ثػػػػـ اخمفػػػػل ااإػػػػتغد شاظنػػػػغر اػػػػرة أخػػػػرر فػػػػل  ػػػػتؿ لػػػػغدة 

اػػػػػم ؾ شاإػػػػػرشؽ ش ارا اػػػػػة  ػػػػػغؿ إنرمنػػػػػت أغؿ اػػػػػرة   غمئػػػػػ ؿ شائػػػػػت إة شاظػػػػػرغؼ شامػػػػػل أظ
ة  اػػػػػػػث مظنػػػػػػر  تػػػػػػػؿ أر بجػػػػػػػـغ أغ أهػػػػػػل ة شاػػػػػػػداتر شائػػػػػػتاؿ بػػػػػػػذش شانػػػػػػغع اػػػػػػػف شائػػػػػػت إ

 ـ . ٖٕٓٓفل إ م ؿ شاإرشؽ لتـ  أارا ل   ختصة   لدشغشف
 تصنيف الشائعات بحسب موضوعيا : -2
  : غشاا,صػػػػػػػغد تنػػػػػػػت شائػػػػػػػت إتت شاامإل,ػػػػػػػة تتاجتنػػػػػػػب شاهاتهػػػػػػػ  الشهههههههائعات السياسهههههههية  

 غبػػػػل أخطػػػػر أنػػػػغشع شائػػػػت إتت شاانمئػػػػرة فػػػػل غ منػػػػت شا ػػػػتال   غملإػػػػب بػػػػذخ شائػػػػت إة دغرش  
 ثاػػػػرة انئػػػػربت  اػػػػف خػػػػ ؿ مرثاربػػػػت للػػػػل شافػػػػرد غشااجماػػػػع    اػػػػث مهػػػػمخدـ أئػػػػ تء    تاػػػػرش  

دشؼ هاتهػػػػػاة ر ػػػػػة غ صػػػػػص شافضػػػػت إل   غم ػػػػػغف اصػػػػتاإل أبػػػػػتاثػػػػؿ شان مػػػػػة غشاصػػػػغر شااف
مخػػػػػػػدـ فػػػػػػػل شاننتاػػػػػػػة اصػػػػػػػتاإل اإانػػػػػػػة المػػػػػػػرثار للػػػػػػػل مف اػػػػػػػر شانػػػػػػػتس غم ااػػػػػػػر اػػػػػػػغش فنـ 

مجتبتمنـ مجتخ  ضتات اإان    ت . 22)غش 

 : غشاا,صػػػػػػػػغد تنػػػػػػػػت شائػػػػػػػػت إتت شامػػػػػػػػل مر ػػػػػػػػز للػػػػػػػػل ش اػػػػػػػػغر  الشههههههههائعات اإلجتماعيههههههههة
غاػػػػػػغبف اػػػػػػف لزاامػػػػػػ  غاثػػػػػػتط  غشااهػػػػػػت ؿ شمجماتلاػػػػػػة غاػػػػػػت انػػػػػػـ شااجماػػػػػػع غاػػػػػػؤثر فاػػػػػػ 

ت   ا,تػػػػػػػغؿ أر ئػػػػػػػت إة غمصػػػػػػػدا,ن زش  ام فػػػػػػػ امخغفػػػػػػت   غائػػػػػػػؿ إرشدمػػػػػػػ  غاجإلػػػػػػػ   ل,ػػػػػػػت   درشمػػػػػػ  
 نػػػػ  اػػػػغرث ش  ,ػػػػتد شمجماتلاػػػػة غشا ػػػػرخ غشات ضػػػػتغ  غبػػػػذش شانػػػػغع اػػػػف شائػػػػت إتت خطاػػػػر

 ت . 24)تاف أفرشد شااجماع 

                                                           

 . ٙٛتف رجتغ  رت  : شائت إتت غدغر غهت ؿ شمل ـ فل لصر شااإلغاتت   ارجع هتتؽ   صػ لتتس(ٕٔ)

 
  ٚإااتف  اتدر رجب : شمئتلة غمرثاربت فل شااجماع   ارجع هتتؽ   صػ ٖٕ)

 .  ٔٙلتدشار اـ ا اد شاا دغرر : شمئتلة غ ثتربت فل شااجماع   ارجع هتتؽ   صػ (ٕٗ)
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 : اػػػػف شم مصػػػػتد أغ  اإانػػػػت   اجػػػػتء   غبػػػػل شائػػػػت إتت شامػػػػل منػػػػتجـ الشههههائعات اإلقتصههههادية
جااػػػػػػػع اجتءمػػػػػػػة   غشذ اهػػػػػػػإل ارغجنػػػػػػػت إاػػػػػػػل م ,اػػػػػػػؽ لػػػػػػػرض اإػػػػػػػاف اػػػػػػػف شم مصػػػػػػػتد 
صػػػػػػػتتم  لػػػػػػػػف طرا,نػػػػػػػػت   اثػػػػػػػؿ شائػػػػػػػػت إتت شامػػػػػػػػل مهػػػػػػػمندؼ أهػػػػػػػػغشؽ شااػػػػػػػػتؿ غأهػػػػػػػػإتر  غش 
شاإاػػػػػػػػ ت    اػػػػػػػػت اا ػػػػػػػػف أف مصػػػػػػػػاب شم مصػػػػػػػػتد ترامػػػػػػػػ  فا ػػػػػػػػغف مرثاربػػػػػػػػت فػػػػػػػػل شاتلػػػػػػػػد 

 ت . 25)لة شاا لاة غاغشطنا  غشهع شانطتؽ  تامل مصاب هإر شافت دة غشاإا
 غبػػػػػػل شائػػػػػػت إتت شامػػػػػػل مهػػػػػػمخدـ فػػػػػػل شااجػػػػػػتءت  منيههههههة :الشههههههائعات العسههههههكرية أو األ

شاإهػػػػػػ راة أغ ش اناػػػػػػػة أغ شمربتتاػػػػػػػة اثػػػػػػػؿ م طػػػػػػػاـ اإنغاػػػػػػػتت شا,ػػػػػػػغشت شااهػػػػػػػل ة غا,لػػػػػػػؿ 
ااػػػػػػتننـ فػػػػػػل شاػػػػػػدفتع لػػػػػػف أرض شاػػػػػغطف   غشا,ضػػػػػػتات شاغطناػػػػػػة غشام,لاػػػػػػؿ اػػػػػػف  لػػػػػزش انـ غش 

امإااػػػػػػػؽ شافر ػػػػػػػة تػػػػػػػاف  تغشجتتمنػػػػػػػت  اػػػػػػػت انت ػػػػػػػل غصػػػػػػػغء  أباامنػػػػػػػت غ ػػػػػػػدرمنت للػػػػػػػل شا,اػػػػػػػتـ 
 ت . 26)أفرشدبت اف جنة غتاف شا  غاة اف جنة أخرر غت مجتبتت امإددة 

 : غبػػػػػػل شائػػػػػػت إتت شاارمتطػػػػػػة تتم مئػػػػػػتفتت غشمتم ػػػػػػترشت شاإلااػػػػػػة  الشههههههائعات العمميههههههة
اػػػػػػف ملػػػػػػؾ شائػػػػػت إتت ف,ػػػػػػد  ػػػػػػتـ ا مػػػػػػب  غش اػػػػػػغر شاث,تفاػػػػػػة شاامنغلػػػػػة   غمخغفػػػػػػت  شااخملفػػػػػة 

شامتاػػػػػة   غ اػػػػػت ائػػػػػماؿ  شملػػػػػ ـ شا رتػػػػػ  ش ارا ػػػػػل ت  تطػػػػػة شامجػػػػػترب شاذراػػػػػة تتاهػػػػػراة
بػػػػػػػػذش شانػػػػػػػػغع اػػػػػػػػف شائػػػػػػػػت إتت للػػػػػػػػل ش اػػػػػػػػغر شاامإل,ػػػػػػػػة تاهػػػػػػػػارة شاجتاإػػػػػػػػتت غشا لاػػػػػػػػتت 

 ت . 27)غشااإتبد غارش ز ش ت تث شاامخصصة 

 دوافع الشائعات :  -(ىه)
 يوجد لمشائعات أىداف عديدة لعل أىميا : 

  غذاػػػػؾ لػػػػف طراػػػػؽ شاناػػػػؿ اػػػػف تنػػػػتغ شا,ػػػػاـ غاػػػػف تنػػػػتغ م طػػػػاـ شاػػػػرغح شااإنغاػػػػة الخصػػػػـ  -
شااجماػػػػػع رشد شاماتهػػػػػؾ غشامػػػػػرشتط شااجماإػػػػػل تػػػػػاف أفػػػػػ شامنظػػػػػاـ شا,ػػػػػت ـ   غشمخػػػػػ ؿ تدرجػػػػػة

  غاػػػػف أخطػػػػر ش اػػػػغر شامػػػػل مزاػػػػد اػػػػف خطػػػػغرة بػػػػذش شاغضػػػػع بػػػػغ مإػػػػرض بػػػػذش شانهػػػػؽ 
 ت . 28)اف شا,اـ غشامنظاـ اا تغءت شازلزلة غشمخ ؿ 

رهػػػػػػػػػغاة انػػػػػػػػػت غذاػػػػػػػػػؾ اػػػػػػػػػف مإاػػػػػػػػػؿ شائػػػػػػػػػت إة للػػػػػػػػػل م ,اػػػػػػػػػؽ ش بػػػػػػػػػدشؼ شاهاتهػػػػػػػػػاة شاا -
 ػػػػػػػتدة شانظػػػػػػػتـ شاهاتهػػػػػػػ  غشا  غاػػػػػػػة غشامخصصػػػػػػػتت  ممنتغانػػػػػػػت لػػػػػػػفل شااغضػػػػػػػغلتت شامػػػػػػػ

                                                           

 .  ٘ٙارجع هتتؽ   صػ للل لتدشافمتح ر اـ   (ٕ٘)

اؤر اجاد  هف : شائت إتت غه,غط ادانة شااغصؿ  درشهة فل أنغشع شائت إتت شامل رشف,ت ه,غط شاادانة (ٕٙ)
 .  ٖٓٔ-ٕٓٛ  صػػػػػ ٖٚغشمجرشغشت شا  غااة اد ضنت   اجلة  دشب ....   شاإدد 

ه ـ اننت   جتاإة شماتـ ا اد تف لتدشار اف أتغ ت ر جتتر : شائت إتت فل شااادشف شمل ال غاغ ؼ شم (ٕٚ)
 .  ٕٗ  صػ ٖٜٛٔهإغد شمه ااة   شاراتض شاهإغداة   

 .  ٜٛ اادة هااهـ : شا رب شانفهاة   ارجع هتتؽ   صػ (ٕٛ)
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زخ فػػػػل شااجماػػػػع   فنػػػػل مهػػػػإل إاػػػػل شامئػػػػ اؾ فػػػػل شاخطػػػػط شامػػػػل ارهػػػػانت شانظػػػػتـ شاتػػػػتر 
 ت . 29)شاهاته  فل شاتلد 

منػػػػػػػػدؼ شائػػػػػػػػت إة اػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ نئػػػػػػػػربت تػػػػػػػػاف أفػػػػػػػػرشد شااجماػػػػػػػػع للػػػػػػػػل تػػػػػػػػث شاخصػػػػػػػػغاة  -
غشامإػػػػػػػػػتاش شاهػػػػػػػػػلال ت اػػػػػػػػػث اصػػػػػػػػػتإل  لشانفهػػػػػػػػػ اضػػػػػػػػػرب إهػػػػػػػػػم,رشرخ غشات ضػػػػػػػػػتغ ماناػػػػػػػػػدش  

 ت . 21)شااجماع ااز ت غمضإؼ اإنغاتمة 

مجتبتمػػػػػة مجػػػػتخ  ضػػػػػاة شاػػػػػرأر شاإػػػػػتـ غاإرفػػػػة رد فإلػػػػػة غاغش فػػػػػةجػػػػس نػػػػػتض  - اػػػػػت   اػػػػػف  غش 
شائػػػػػػػػت إة فػػػػػػػػل إمخػػػػػػػػتذ أغ ماراػػػػػػػػر  ػػػػػػػػرشرشت هاتهػػػػػػػػاة أغ  خػػػػػػػػ ؿ شامػػػػػػػػرثار شاػػػػػػػػذر مخل,ػػػػػػػػ 

 ت . 20)إجماتلاة أغ إ مصتداة أغ له راة 

اثػػػػػػػؿ  مهػػػػػػػم  ؿ تإػػػػػػػض شاظػػػػػػػرغؼ شامػػػػػػػل م صػػػػػػػؿ أ اتنػػػػػػػت   شائػػػػػػػت إة إ مصػػػػػػػتدات   منػػػػػػػدؼ -
رمفػػػػػتع ش هػػػػػإتر غن,ػػػػػص شااػػػػػغشد غشاهػػػػػلع شاضػػػػػرغراة غاهػػػػػم ؿ ارغجػػػػػغ  إنمئػػػػػتر شاتطتاػػػػػة غش 
شائػػػػػػػت إتت ملػػػػػػػؾ شاظػػػػػػػرغؼ ا ػػػػػػػل ائػػػػػػػ  غش تتاغضػػػػػػػع شم مصػػػػػػػتدر غشاناػػػػػػػؿ اػػػػػػػف هاتهػػػػػػػة 

 ت . 22)شادغاة شم مصتداة 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 .  ٕٙللل تف لتدشا شا لتتنل : شا رب شانفهاة  رب شا لاة غشاف ر   ارجع هتتؽ   صػ (ٜٕ)

 . ٕٛغهت ؿ شمل ـ فل لصر شااإلغاتت   ارجع هتتؽ   صػباتس تف رجتغ  رت  : شائت إتت غ  (ٖٓ)
  ٓ٘للل لتدشافمتح ر اـ : ارجع هتتؽ   صػ  (ٖٔ)
 .  ٜٚلتدشار اـ ا اد شاا دغرر : شمئتلة غ ثتربت فل شااجماع   ارجع هتتؽ   صػ  (ٕٖ)
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 المطمب الثانى
 ماىية شبكات ومواقع التواصل اإلجتماعى

 
 : المقصود بمواقع وشبكات التواصل اإلجتماعى :  أولا 

إنمئػػػػػػرت فػػػػػػل شافمػػػػػػرة ش خاػػػػػػرة ئػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل للػػػػػػل ئػػػػػػت ة شمنمرنػػػػػػت غمامإػػػػػػت 
ت نمئػػػػػتر غشهػػػػػع للػػػػػل اهػػػػػمغر شاإػػػػػتاـ   تػػػػػؿ غ ػػػػػد تػػػػػتت تإضػػػػػنت اػػػػػف أ ثػػػػػر شااغش ػػػػػع شما مرغناػػػػػة 
زاػػػػػترة فػػػػػػل شاإػػػػػتاـ    مػػػػػػل أننػػػػػت تػػػػػػدأت مط ػػػػػل للػػػػػػل اػػػػػت  ػػػػػػتف اإػػػػػرؼ فػػػػػػل للػػػػػـ شمجماػػػػػػتع ب 

تإػػػػػد شاا ػػػػػتف ش غؿ غبػػػػػغ شاتاػػػػػت غشاا ػػػػػتف  الجػػػػػر شافػػػػػرد إااػػػػػ ت أر شاا ػػػػػتف شاػػػػػذر )شاا ػػػػػتف شاثتاػػػػػث 
أف شاا ػػػػػػػػتف شاثتاػػػػػػػػث  ت  رهػػػػػػػػة أغ شاجتاإػػػػػػػػة   غا,ػػػػػػػػد أصػػػػػػػػتإل غشضػػػػػػػػ شاثػػػػػػػػتنل غبػػػػػػػػغ شاإاػػػػػػػػؿ أغ شااد

 ت اماتز .  إا مرغنات   أصتإل ا تنت  
ظنػػػػػرت ئػػػػػت ة )اػػػػػتر هػػػػػتاس ت ش ارا اػػػػػة شائػػػػػنارة غتػػػػػدأت ائػػػػػتبدمنت مفػػػػػغؽ  ٕ٘ٓٓففػػػػػل لػػػػػتـ 

غأ تػػػػػر شائػػػػػت تت شمجماتلاػػػػػة للػػػػػل ت غتػػػػػدأت مإمتػػػػػر اػػػػػف أبػػػػػـ لػػػػػدد ائػػػػػتبدشت اغ ػػػػػع )جغجػػػػػؿ 
اهػػػػػػمغر شاإػػػػػػتاـ تتمضػػػػػػتفة إاػػػػػػل انتفهػػػػػػمنت شائػػػػػػنارة ئػػػػػػت ة )شافاهػػػػػػتغؾ ت غشامػػػػػػل أخػػػػػػذت  ػػػػػػذاؾ 

ت لػػػػتـ ) شامػػػػل أمت ػػػػت ئػػػػت ة ) شافاهػػػػتغؾ تاػػػػع ئػػػػت ة ) اػػػػتر هػػػػتاست ٕٗٓٓتتمنمئػػػػتر لػػػػتـ )
اػػػػػتدة ألػػػػػدشد اهػػػػػمخدال ت الاطػػػػػغراف إنئػػػػػتغ شامطتا,ػػػػػتت ااػػػػػت  ػػػػػتف اػػػػػ  أثػػػػػر  تاػػػػػر فػػػػػل ز ٕٚٓٓ

 شائت ة تئ ؿ  تار . 
خػػػػداتت مغفربػػػػت ئػػػػت ة شمنمرنػػػػت منػػػػم  ا فػػػػرشد  وتعههههرف شههههبكات التواصههههل اإلجتمههههاعى بفنيهههها :

إنئػػػػػػتغ تاتنػػػػػػتت ئخصػػػػػػاة لتاػػػػػػة أغ ئػػػػػػت  لتاػػػػػػة ضػػػػػػاف نظػػػػػػتـ اغ ػػػػػػد   غاا ػػػػػػننـ اػػػػػػف إنئػػػػػػتغ 
 ت اػػػػػػػػػة ا ئػػػػػػػػػختص شاػػػػػػػػػذاف ار تػػػػػػػػػغف فػػػػػػػػػل ائػػػػػػػػػتر منـ شممصػػػػػػػػػتؿ غائػػػػػػػػػتبدة  ػػػػػػػػػغش انـ أاضػػػػػػػػػت 
ا ئػػػػػختص شاػػػػػػذاف امصػػػػػػلغف تنػػػػػػـ   غملػػػػػػؾ شا,ػػػػػػغش ـ شامػػػػػػل اضػػػػػػإنت ش ئػػػػػػختص شآلخػػػػػػرغف دشخػػػػػػؿ 

 ت22).  شانظتـ
 

  

                                                           

  شا,تبرة   دشر شاإتاـ ئراؼ درغاش شالتتف : ادشخ ت فل شمل ـ شاتداؿ غشانئر شما مرغنل للل شمنمرنت (ٖٖ)
 . ٙٛ  صػ ٕٔٔٓشاإرت  النئر غشامغزاع   
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 اإلجتماعى : : أنواع ونماذج شبكات التواصل  ثانياا 
 نتناول أىم نماذج من شبكات التواصل اإلجتماعى كما يمى : 

 :( 24)( Facebookشبكة الفيسبوك ) - أ
غمػػػػػػػػداربت ئػػػػػػػػر ة فاهػػػػػػػػتغؾ ا ػػػػػػػػدغدة  غبػػػػػػػػل ئػػػػػػػػت ة إجماتلاػػػػػػػػة اا ػػػػػػػػف شاػػػػػػػػدخغؿ إاانػػػػػػػػت اجتنػػػػػػػػت  

إاػػػػػػػل صػػػػػػػف تت جنػػػػػػػة شاإاػػػػػػػؿ أغ شاادرهػػػػػػػة أغ فػػػػػػػاا ف الاهػػػػػػػمخدااف شمنضػػػػػػػاتـ   شااهػػػػػػػ غغااة 
 ػػػػػذاؾ  شاادانػػػػػة غذاػػػػػؾ تنػػػػػدؼ شممصػػػػػتؿ اػػػػػع شآلخػػػػػراف غشامفتلػػػػػؿ اإنػػػػػـ   غاا ػػػػػف الاهػػػػػمخدااف

م ػػػػػػػػداث الفػػػػػػػػتمنـ   ت نـ غأرهػػػػػػػػتؿ شارهػػػػػػػػت ؿ إاػػػػػػػػانـ أاضػػػػػػػػت  دإضػػػػػػػػتفة أصػػػػػػػػد تغ إاػػػػػػػػل  ت اػػػػػػػػة أصػػػػػػػػ
شائخصػػػػػػػاة غمإراػػػػػػػؼ ش صػػػػػػػد تغ ترنفهػػػػػػػنـ   غائػػػػػػػار إهػػػػػػػـ شااغ ػػػػػػػع إاػػػػػػػل دااػػػػػػػؿ شاصػػػػػػػغر شاػػػػػػػذر 

اػػػػػػ  شا لاػػػػػػتت غشااػػػػػػػدشرس شاماناداػػػػػػة فػػػػػػل شاغءاػػػػػػػتت شاام ػػػػػػدة ش ارا اػػػػػػة إاػػػػػػػل ألضػػػػػػتغ با ػػػػػػػة م,د
 لضػػػػػتغ شا ػػػػػـر شاجػػػػػتاإل  غهػػػػػالة المإػػػػػرؼ  شامػػػػػدراس غشاطلتػػػػػة شاجػػػػػدد غشاػػػػػذر امضػػػػػاف غصػػػػػفت  

 إاانـ . 
ت  ف ػػػػػرة تهػػػػػاطة   ػػػػػد طلتػػػػػة جتاإػػػػػة بترفػػػػػترد ) اػػػػػترؾ ٖٕٓٓغ ػػػػػد تػػػػػدأ شافاهػػػػػتغؾ فػػػػػل لػػػػػتـ )

ت شاػػػػذر أصػػػػتإل فااػػػػت تإػػػػد أصػػػػ ر الاػػػػتردار فػػػػل شاإػػػػتاـ   mark zuckerbergرتاػػػػزج زغ 
ا,ػػػػد  تنػػػػت ف ػػػػرة اػػػػترؾ ت نئػػػػتغ اغ ػػػػع إنمرنػػػػت تهػػػػاط اجاػػػػع اػػػػف خ اػػػػ  طلتػػػػة جتاإػػػػة بترفػػػػترد 
فػػػػػل ئػػػػػ ؿ ئػػػػػت ة مإػػػػػترؼ تنػػػػػدؼ مإزاػػػػػز شامغشصػػػػػؿ تػػػػػاف شاطلتػػػػػة غشمت,ػػػػػتغ للػػػػػل شاػػػػػرغشتط تاػػػػػننـ 

 تإد شامخرج . 
ت فػػػػػػل جتاإػػػػػػة بترفػػػػػػترد   إء أنػػػػػػ   مػػػػػػل  ٕٗٓٓ)  فترشاػػػػػػر ٗغ ػػػػػػتف أغؿ إنطػػػػػػ ؽ الئػػػػػػت ة فػػػػػػل 

تـ شاجاػػػػػػتبار شامػػػػػػل ة ) شافاهػػػػػػتغؾ ت ءزشؿ  اػػػػػػر امػػػػػػتح أاػػػػػػملػػػػػػؾ شاار لػػػػػػة  ػػػػػػتف شمئػػػػػػمرشؾ تئػػػػػػت 
ت فم ػػػػػت شائػػػػػت ة أتغشتنػػػػػت أاػػػػػتـ ٕٙٓٓهػػػػػتماتر اػػػػػف لػػػػػتـ )  ٕٙمهػػػػػمخدـ شمنمرنػػػػػت   ا نػػػػػ  فػػػػػل 

اػػػػػػدانـ لنػػػػػػغشف تراػػػػػػد  فػػػػػػر ثر   غشاػػػػػػذاف جااػػػػػػع ش فػػػػػػرشد شاتػػػػػػتا اف اػػػػػػف شاإاػػػػػػر ث ثػػػػػػة لئػػػػػػر لتاػػػػػػت  
 إا مرغنل ص اإل . 

 (25) (:youtubeشبكة اليوتيوب ) -ب
ام,طػػػػغش ا,ػػػػتطع youtubeنئػػػػرت ف ػػػػرة مرهػػػػاس ) ت لنػػػػدات  ػػػػتف ث ثػػػػة أصػػػػد تغ فػػػػل  فلػػػػة    غش 

فاػػػػػداغ غأرشدغش أف انئػػػػػرغبت تػػػػػاف زا  نػػػػػـ   غاػػػػػـ اهػػػػػمطاإغش إرهػػػػػتانت لتػػػػػر شاتراػػػػػد شما مرغنػػػػػل   
 ف ملػػػػػػؾ شاخداػػػػػػة اػػػػػػـ مػػػػػػمإل الاهػػػػػػمخدااف إرهػػػػػػتؿ شاالفػػػػػػتت ذشت شا جػػػػػػـ شا تاػػػػػػر   غبنػػػػػػت تػػػػػػدأت 

شمنمرنػػػػػت   غمإماػػػػػد ف ػػػػػرة شااغ ػػػػػع شاػػػػػذر  ف ػػػػػرة إنئػػػػػتغ اغ ػػػػػع مرفػػػػػتؽ أفػػػػػ ـ شافاػػػػػداغ للػػػػػل ئػػػػػت ة
ت للػػػػػػل إا تناػػػػػػة إمت ػػػػػػة متػػػػػػتدؿ شافاػػػػػػداغ شامػػػػػػل مهػػػػػػاإل الاهػػػػػػمخدااف  ٕ٘ٓٓمرهػػػػػػس فػػػػػػل لػػػػػػتـ ) 
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تم ااػػػػػؿ شاالفػػػػػتت شاامػػػػػغفرة للػػػػػل شمنمرنػػػػػت   هػػػػػغشغ أ تنػػػػػت إل ااػػػػػة أـ المهػػػػػلاة أـ ئخصػػػػػاة   
 غ أغ اػػػػػػت اراػػػػػػد ت هػػػػػػمثنتغ شاا مػػػػػػغر شااهػػػػػػغاهػػػػػػمطاع أر ئػػػػػػخص فػػػػػػل شاغ ػػػػػػت نفهػػػػػػ  أف انئػػػػػػر 

ـ  اػػػػػػر شا,ػػػػػػػتنغنل   إضػػػػػػػتفة إاػػػػػػػل خداػػػػػػػة شانئػػػػػػػر شامػػػػػػػل مغفربػػػػػػػت شائػػػػػػػت ة ف نػػػػػػػ  اهػػػػػػػاإل الاهػػػػػػػمخد
غشات ػػػػػث لػػػػػف شاا مػػػػػغر  هػػػػػب شا لاػػػػػة أغ شاف ػػػػػة غاػػػػػرمتط ت لػػػػػتدة نئػػػػػر اػػػػػت نئػػػػػرخ ش صػػػػػد تغ   

 شااغماغب تإدة اغش ع غمطتا,تت . 
غبنػػػػػػتؾ  غشلػػػػػػد الزاػػػػػػة النئػػػػػػر مإماػػػػػػدبت ئػػػػػػت ة شااغماػػػػػػغب   فنػػػػػػل ء مهػػػػػػاإل تغضػػػػػػع شاا,ػػػػػػتطع 

غش فػػػػ ـ شمتت اػػػػة   أغ ملػػػػؾ شامػػػػل مئػػػػ ؿ إهػػػػتغة شافالااػػػػة شامػػػػل مئػػػػجع للػػػػل شمربػػػػتب غشمجػػػػرشـ 
ا ػػػػػػػة اخملفػػػػػػػة غاػػػػػػػف ت 26)ا داػػػػػػػتف غشااػػػػػػػذشبب غشائخصػػػػػػػاتت    اػػػػػػػت مهػػػػػػػمخدـ ئػػػػػػػت ة شااغماػػػػػػػغب 

ة   شافرنهػػػػػػاة   شارغهػػػػػػاة   شاصػػػػػػاناة   غئػػػػػػت ة شااغماػػػػػػغب امت ػػػػػػة أبانػػػػػػت : شمنجلازاػػػػػػة   شاإرتاػػػػػػ
  شادغؿ شامل  تات ت ظر إهمخدشاةفل  تفة دغؿ شاإتاـ ت همثنتغ تإض 

 (27)  ( :twitterشبكة تويتر )  -ج
غبػػػػػػػل ئػػػػػػػت ة إجماتلاػػػػػػػة م,ػػػػػػػدـ خداػػػػػػػة مػػػػػػػدغاف اصػػػػػػػ ر   غشامػػػػػػػل مهػػػػػػػاإل ااهػػػػػػػمخداانت ت رهػػػػػػػتؿ 

ت  ػػػػػرؼ الرهػػػػػتاة   غذاػػػػػؾ لػػػػػف طراػػػػػؽ شائػػػػػت ة أغ ٓٗٔت ػػػػػد أ صػػػػػل )  tweetsم راػػػػػدشت 
لػػػػف طراػػػػؽ شارهػػػػت ؿ شانصػػػػاة شا,صػػػػرة أغ تػػػػرشا  شاا تدثػػػػتت شافغراػػػػة   غمظنػػػػر ملػػػػؾ شام راػػػػدشت 

ؼ شائخصػػػػػػل نػػػػػػت فػػػػػػل صػػػػػػف مة شار اهػػػػػػاة أغ اػػػػػػف شاالػػػػػػفػػػػػػل صػػػػػػف ة شااهػػػػػػمخدـ   غاا ػػػػػػف  رشغم
لػػػػػػف  RSSالاهػػػػػػمخدـ   غاا ػػػػػػف إهػػػػػػم,تتؿ شاػػػػػػردغد غشام راػػػػػػدشت تتاتراػػػػػػد شما مرغنػػػػػػل   غخداػػػػػػة 

غأصػػػػػت ت ئػػػػػت ة امػػػػػغفرة تتال ػػػػػة شاإرتاػػػػػة انػػػػػذ   smsطراػػػػػؽ شارهػػػػػت ؿ شانصػػػػػاة شا,صػػػػػارة  
 ت . ٕٕٔٓاترس )

ت غبػػػػػل ٕٙٓٓت فػػػػل شاخػػػػتاس لئػػػػر اػػػػف اغااػػػػغ لػػػػتـ ) twitterغانػػػػذ إطػػػػ ؽ ئػػػػت ة ) مػػػػغامر 
ر المغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل غمتػػػػػػتدؿ شااإلغاػػػػػػػتت تػػػػػػاف ش فػػػػػػرشد    مػػػػػػل جػػػػػػتغ لػػػػػػػتـ مهػػػػػػمخدـ  انتػػػػػػ

ت اائػػػػػػػند تإػػػػػػػض شامطػػػػػػػغر فػػػػػػػل شمهػػػػػػػمخدشـ  اػػػػػػػث  ػػػػػػػتـ شااهػػػػػػػ غاغف شمل ااػػػػػػػغف لػػػػػػػف ٕٛٓٓ)
 اػػػػػػ ت شاػػػػػػر اس ش ارا ػػػػػػ  تػػػػػػترشؾ أغتتاػػػػػػت ت هػػػػػػم  ؿ ئػػػػػػت ة شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل )مػػػػػػغامر ت 

فػػػػػل ذاػػػػػؾ شاغ ػػػػػت تتمضػػػػػتفة إاػػػػػل  غمغظافنػػػػػت فػػػػػل خداػػػػػة مػػػػػرغا  شاترنػػػػػتا  شاهاتهػػػػػ  اػػػػػ   ارئػػػػػإل
 اغشصلة نئر أختترخ تئ ؿ دغرر . 

 
  

                                                           

شا,رصنة شما مرغناة أهل ة شا رب شا داثة   لاتف   دشر أهتاة النئر غشامغزاع    تئرر  هاف شا ادشنل : (ٖٙ)
 .  ٗٔ  صػ  ٕٗٔٓ
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 :إيجابيات وسمبيات شبكات التواصل اإلجتماعى :  ثالثاا 
 .( 28)تتميز شبكات التواصل اإلجتماعى بعدة مميزات منيا ما يمي 

 : شائػػػػػػػػػت تت شمجماتلاػػػػػػػػػة غشا ػػػػػػػػػغشجز شاا تناػػػػػػػػػة غشاج رشفاػػػػػػػػػة  ت اػػػػػػػػػث أا ػػػػػػػػػ العالميهههههههههة
غم طاػػػػػت اػػػػػف خ انػػػػػت شا ػػػػػدغد شادغااػػػػػة    اػػػػػث اهػػػػػمطاع شافػػػػػرد فػػػػػل شائػػػػػرؽ شامغشصػػػػػؿ 

 اع شافرد فل شا رب غذاؾ تتهتطة غهنغاة . 

 : فتااهػػػػمخدـ ا ػػػػػغف فانػػػػػت امل,ػػػػػل غ ػػػػتررغ   فنػػػػػغ ارهػػػػػؿ غا مػػػػػب غائػػػػػترؾ    التفاعميهههههة
لاػػػػػػػة شامػػػػػػػل ء مغجػػػػػػػد فػػػػػػػل شملػػػػػػػ ـ شام,لاػػػػػػػدر   فنػػػػػػػل  ػػػػػػػد هػػػػػػػتلدت للػػػػػػػل إاجػػػػػػػتد شامفتل

 ت . 29)غألطت فرصة الائتر ة شافتللة الائتبد غشا,تررغ 
  : بػػػػػػذخ شائػػػػػػت تت شمجماتلاػػػػػػة فػػػػػػل  ػػػػػػؿ   اػػػػػػث دخلػػػػػػت التنههههههوع وتعههههههدد اإلسههههههتعمالت

همخدات فل شامإلاـ غشاهاتهة غشمل ـ غشم مصتد .   اجتءت شا اتة غش 
 : فتائػػػػػػت تت شمجماتلاػػػػػػة غبػػػػػػل مهػػػػػػمخدـ ) تتمضػػػػػػتفة ال ػػػػػػرغؼ  سههههههيولة اإلسههههههتخدام

غتهػػػػػػتطة شال ػػػػػػة ت شاراػػػػػػغز غشاصػػػػػػغر شامػػػػػػل مهػػػػػػنؿ شامفتلػػػػػػؿ  اػػػػػػت أننػػػػػػت ء م مػػػػػػتج إاػػػػػػل 
  إجرشغشت اإ,دة اأئمرشؾ . 

 : شائػػػػػػت تت شمجماتلاػػػػػػة مػػػػػػغفر شاغ ػػػػػػت غشااػػػػػػتؿ  ػػػػػػغف شامهػػػػػػجاؿ  التههههههوفير واإلقتصههههههادية
 فانت تتااجتف . 

ف,ػػػػػػػد أصػػػػػػػت ت ائػػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػػؿ  التواصهههههههل اإلجتمهههههههاعىأمههههههها عهههههههن سهههههههمبيات شهههههههبكات 
شمجماػػػػتلل فػػػػل ظػػػػؿ شامطػػػػغر شام,نػػػػل شا ػػػػداث مػػػػرثارشت هػػػػلتاة غشضػػػػ ة للػػػػل  اػػػػتة ش فػػػػرشد فػػػػل 
شااجماػػػػػع فػػػػػل  تفػػػػػػة ااػػػػػتداف شا اػػػػػتة شمجماتلاػػػػػػة غشم مصػػػػػتداة غشاهاتهػػػػػاة غش اناػػػػػػة غاػػػػػف ملػػػػػػؾ 

 شآلثتر ات الل : 

  : شبكات التواصل اإلجتماعى واإلرىاب 

 ت اغش ػػػػػػع شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل اػػػػػػف أبػػػػػػـ شاغهػػػػػػت ؿ شامػػػػػػل إرم ػػػػػػزت للانػػػػػػت شاا طػػػػػػتت أصػػػػػػت
شمهػػػػػػػػػمرشماجاة شمربتتاػػػػػػػػػة انئػػػػػػػػػر شاإنػػػػػػػػػؼ غشافغضػػػػػػػػػل غشمربػػػػػػػػػتب غش لاػػػػػػػػػتؿ شمجرشااػػػػػػػػػة غنئػػػػػػػػػر 
شائػػػػػػت إتت غش ختػػػػػػتر شاا لغطػػػػػػة   غزلزلػػػػػػة شا,نتلػػػػػػتت شاف راػػػػػػة غشاثغشتػػػػػػت شاإ,ت داػػػػػػة غشاا,غاػػػػػػتت 

فلػػػػاس اػػػػف ئػػػػؾ أف  –رننت إ ػػػػدشث تلتلػػػػة دشخػػػػؿ شااجماػػػػع ش خ  اػػػػة غشمجماتلاػػػػة شامػػػػل اػػػػف ئػػػػ
ام نغاغجاػػػػػت شااإلغاػػػػػتت   اثلنػػػػػت فػػػػػل ذاػػػػػؾ اثػػػػػؿ شام نغاغجاػػػػػتت ش خػػػػػرر   غجننػػػػػت شا,تػػػػػاإل شاػػػػػذر 

                                                           

 هاف شا ادشنل : شا,رصنة شما مرغناة أهل ة شا رب شا داثة   لاتف   دشر أهتاة النئر غشامغزاع    تئرر(ٖٛ)
 .  ٗٔ  صػٕٗٔٓ

غااد أ اد إترشباـ إاتـ : إهمخدشاتت ش طفتؿ شاصـ ااغش ع شامغشصؿ شمجماتلل غشمئتلتت شاام ,,ة اننت   (ٜٖ)
 رة   اصر )رهتاة اتجهمار  ار انئغدة   جتاإة لاف ئاس شا,تب
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تإػػػػػػػد اػػػػػػػـغ   ف,ػػػػػػػد أدت شامطػػػػػػػغرشت شام نغاغجاػػػػػػػة شامػػػػػػػل  اغاػػػػػػػت   أخػػػػػػػذت ا ا ػػػػػػػة مػػػػػػػزدشد غضػػػػػػػغ ت  
ث هػػػػتبـ بػػػػذش شامطػػػػغر  اػػػػفػػػػل  ,تػػػػة جداػػػػدة   ئػػػػندمنت غهػػػػت ؿ شممصػػػػتؿ إاػػػػل دخػػػػغؿ شمربػػػػتب 

رفػػػػػػػػل شمربػػػػػػػػتب غأئػػػػػػػػ تاة شاجداػػػػػػػػدة غا,غاتمػػػػػػػػة   شذ متػػػػػػػػاف أف ناػػػػػػػػط شمربػػػػػػػػتب فػػػػػػػػل إلػػػػػػػػتدة شانظ
اػػػػف منظػػػػاـ غبا ػػػػؿ امار ػػػػز فػػػػل شا ػػػػتال اػػػػـ اإػػػػد ارخػػػػذ ئػػػػ ؿ شمربػػػػتب شام,لاػػػػدر شاػػػػذر ام ػػػػغف 

انػػػػػػػتطؽ ا ػػػػػػػددة   غشاػػػػػػػذر  ػػػػػػػتف اػػػػػػػف شااهػػػػػػػار شا,ضػػػػػػػتغ للاػػػػػػػ  أغ إهػػػػػػػمندشفة   فتهػػػػػػػتب مطػػػػػػػغر 
 غهت ؿ شممصتؿ

غاػػػػػػت ال ,نػػػػػػت اػػػػػػف ظنػػػػػػغر ئػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل أصػػػػػػت ت شامنظااػػػػػػتت شمربتتاػػػػػػة 
 ت .41)لتترة ش غطتف غال دغد تئ ؿ اصإب شاهاطرة للانت ت لؽ شا دغد غمرااننت 

  : التفكك اإلجتماعى 

اػػػػػف فمػػػػػرشت  اهػػػػػمخدـ ئػػػػػت تت شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػػتلل خصػػػػػات   ا ف,ػػػػػد أصػػػػػتإل شاغ ػػػػػت شاػػػػػذر ا,ضػػػػػ
شجتػػػػػػتت اجماػػػػػػع غش صػػػػػػد تغ   غ ػػػػػػذاؾ ااترهػػػػػػة غ اػػػػػػع ش هػػػػػػرة غشاشامفتلػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل شااتتئػػػػػػر 

شااهػػػػػػػ غااة شمجماتلاػػػػػػػة مجػػػػػػػتخ شآلخػػػػػػػراف   غاػػػػػػػف ثػػػػػػػـ م ػػػػػػػدث شاافتر ػػػػػػػة شمجماتلاػػػػػػػة شا تػػػػػػػرر   
تإتد شاام,ترتاف   ت . 40) اث شام,ترب تاف شاامتتلداف غش 

  نتحال  الشخصيات :إنعدام الخصوصية وا 

شاإداػػػػػد اػػػػػف شااهػػػػػمخدااف اػػػػػف انم ػػػػػؿ ئخصػػػػػاتت ائػػػػػتبار غفنػػػػػتنتف أغ  مػػػػػل أئػػػػػختص بنػػػػػتؾ 
غشمتمػػػػػػػػزشز   غمغشجػػػػػػػػ  أ لػػػػػػػػب شائػػػػػػػػت تت  نئػػػػػػػػر اإلغاػػػػػػػػتت اضػػػػػػػػللة امئػػػػػػػػغاة شاهػػػػػػػػاإةلػػػػػػػػتدااف غ 

شمجماتلاػػػػػػة ائػػػػػػ لة إنإػػػػػػدشـ شاخصغصػػػػػػاة ااػػػػػػت خلػػػػػػؽ شا ثاػػػػػػر اػػػػػػف ش ضػػػػػػرشر شااتداػػػػػػة غشانفهػػػػػػاة 
 ت .42)

  : وسائل التواصل اإلجتماعى والحرب النفسية الشرسة 

فغهػػػػػػػت ؿ شامغشصػػػػػػػؿ شمجماػػػػػػػتلل  ػػػػػػػد هػػػػػػػنلت اػػػػػػػف شا,اػػػػػػػتـ تػػػػػػػتا رب شانفهػػػػػػػاة   غلظاػػػػػػػت أثربػػػػػػػت 
غتتمػػػػػت ث,ػػػػػة شااػػػػػغشطف ترتػػػػػ  ثػػػػػـ غطنػػػػػ  غغلاػػػػػ  بػػػػػل شاهػػػػػ ح ش غؿ فػػػػػل اغشجنػػػػػة بػػػػػذخ شا ػػػػػرب 

تطتؿ افإغانت     غش 
 

 

                                                           

. داهاتر  ٕٖٛتت ر شانجتر : شافضتغ شاهاترنل غم غءت شا,اـ   ا,ترنة لرتاة     شااهم,تؿ شاإرت    شاإدد  (ٓٗ)
 ـ .  ٕٔٔٓلتـ 
هند شاهغادر : غهت ؿ شامغشصؿ شمجماتلل دغربت فل شام غءت شااهم,تلاة : اف شا,تالة إال شافاهتغؾ    جاتؿ(ٔٗ)

 . ٛٙ  صػ  ٖٕٔٓأتغ ظت    ار ز شماترشت الدرشهتت غشات غث شمهمرشماجاة   
تاة االل  هاف : إمجتبتت شاطلتة إهمخدشاتت ئت تت شامغشصؿ شمجماتلل ) شافاهتغؾ   مغامر ت   ره(ٕٗ)

 .  ٓ٘  صػ  ٕ٘ٔٓاتجهمار   جتاإة ا اد خاض    ته رة   شاجزش ر   
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 المبحث الثانى
 المسئولية المترتبة عمى نشر الشائعات 

 عبر شبكات التواصل اإلجتماعى
 

ناػػػػػػت دغر ئػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػؿ ات ػػػػػػث فػػػػػػل اطلتػػػػػػاف نمنػػػػػػتغؿ فػػػػػػل ش غؿ انهػػػػػػغؼ نمنػػػػػػتغؿ بػػػػػػذش شا
شمجماػػػػػػػتلل فػػػػػػػل نئػػػػػػػر شائػػػػػػػت إتت تاناػػػػػػػت نمنػػػػػػػتغؿ فػػػػػػػل شاثػػػػػػػتنل شااهػػػػػػػ غااة شانتئػػػػػػػ ة لػػػػػػػف نئػػػػػػػر 

 متال : شائت إتت لتر بذخ شائت تت   غذاؾ للل شان غ شا
 دغر ئت تت شامغشصؿ شمجماتلل فل نئر شائت إتت . المطمب األول :

شااهػػػػػػػػ غااة شاامرمتػػػػػػػػة للػػػػػػػػل نئػػػػػػػػر شائػػػػػػػػت إتت لتػػػػػػػػر ئػػػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػػػؿ  المطمههههههههب الثههههههههانى :
 شمجماتلل .

 

 المطمب األول
 دور شبكات ومواقع التواصل اإلجتماعى 

 فى نشر الشائعات
 شا ػػػػػػرغب شانفهػػػػػػاة غبػػػػػػل  اػػػػػػمـ إهػػػػػػمخدشانت فػػػػػػإف شائػػػػػػت إتت مإمتػػػػػػر اػػػػػػف أبػػػػػػـ ش هػػػػػػتااب شامػػػػػػل 

ائػػػػػػ غؾ فػػػػػػ  صػػػػػػ منت   غامإػػػػػػذر شام ,ػػػػػػؽ اػػػػػػف أصػػػػػػلنت   غممإلػػػػػػؽ تاغضػػػػػػغلتت انػػػػػػت  أختػػػػػػتر 
غبػػػػػذش بػػػػػغ اػػػػػت ا ػػػػػدث  غاػػػػػؤدر مصػػػػػدا,نـ انػػػػػت أغ نئػػػػػربـ انػػػػػت  أبااػػػػػة اػػػػػدر شااغجنػػػػػة إاػػػػػانـ   

انػػػػػتغرشت   إاػػػػػل إضػػػػػإتؼ شاػػػػػرغح شااإنغاػػػػػة غ اػػػػػت أف شامنداػػػػػد ت هػػػػػمخدشـ شا,ػػػػػغة أغ إجػػػػػرشغ شا  تاتػػػػػت  
أ ػػػػد أبػػػػـ بػػػػذخ ش هػػػػتااب   ػػػػة شاجز اػػػػة اإمتػػػػر أاضػػػػت  تػػػػتا,رب اػػػػف شا ػػػػدغد أغ إلػػػػ ف شامإتشا رتاػػػػة 
ث شاػػػػػػذلر غشامخغاػػػػػػؼ غشاضػػػػػػ ط شانفهػػػػػػل شاخػػػػػػدشع لػػػػػػف طراػػػػػػؽ شا اػػػػػػؿ غشمانػػػػػػتـ   غتػػػػػػ   غأاضػػػػػػت  

 ػػػػػذاؾ شم ػػػػػرشغ غشامضػػػػػلاؿ غشاغلػػػػػد مهػػػػػمدرشج شاجتنػػػػػب شآلخػػػػػر ام ااػػػػػر اغ فػػػػػة ختصػػػػػة شملػػػػػ ـ غ 
  شاااػػػػنن  ضػػػػد شاػػػػدغؿ شانتااػػػػة غبػػػػغ اػػػػت هػػػػتبـ فػػػػل ظنػػػػغر اػػػػت تػػػػتت اإػػػػرؼ ب شاهاتهػػػػ  شا رتػػػػ

فػػػػػ ف لػػػػػدـ     شملػػػػػ ـ شاهاتهػػػػػ  شااإلػػػػػـغ غشادلتاػػػػػة غشا ػػػػػرب شانفهػػػػػاة شاإػػػػػتتر ال ػػػػػدغد شاغطناػػػػػة  
مغثاػػػػػؽ ش ختػػػػػتر   غصػػػػػإغتة شام ,ػػػػػؽ اػػػػػف صػػػػػ منت   غهػػػػػ اة اصػػػػػتدربت  ػػػػػد أهػػػػػنـ فػػػػػل جإػػػػػؿ 

 ػػػػؿ اػػػػف اراػػػػد تػػػػث أغ نئػػػػر ئػػػػت إة اػػػػت   فػػػػل ئػػػػت تت شامغشصػػػػؿ شمجماػػػػتلل أدشة فتللػػػػة فػػػػل اػػػػد 
فػػػػػػرز ش ختػػػػػػتر   غهػػػػػػاغاة شااإلغاػػػػػػتت   غهػػػػػػنغاة مػػػػػػدشغانت   غاػػػػػػف ثػػػػػػـ مصػػػػػػدا,نت ظػػػػػػؿ صػػػػػػإغتة 

 غشملم,تد تص منت . 
غ ػػػػػػد زشد إنمئػػػػػػتر شائػػػػػػت إة غهػػػػػػرلة مػػػػػػدشغانت تػػػػػػاف أفػػػػػػرشد شااجماػػػػػػع غختصػػػػػػة اػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ئػػػػػػت تت 

غطرا,ػػػػػػة إنمئػػػػػػتربت فػػػػػػل شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل   ش اػػػػػػر شاػػػػػػذر أدر إاػػػػػػل م اػػػػػػر تناػػػػػػة شائػػػػػػت إة 
شااجماػػػػع   غذاػػػػؾ تهػػػػتب إخػػػػم ؼ طتاإػػػػة غخصػػػػت ص شاتا ػػػػة شا تضػػػػنة املػػػػؾ شائػػػػت إتت   ف,ػػػػد 
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اػػػػػػػػد شاهػػػػػػػػلـ ر شائػػػػػػػػت إتت شامػػػػػػػػل رتاػػػػػػػػت مػػػػػػػؤدر إاػػػػػػػػل مندهػػػػػػػا ت شائػػػػػػػػت تت شمجماتلاػػػػػػػػة منمئػػػػػػػت
 غشافمنة فل شااجماع .  شمجماتلل غمثار شاتلتلة

أئػػػػػػػػػد اخػػػػػػػػتطر إهػػػػػػػػمخدشـ ئػػػػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػػػؿ شمجماػػػػػػػػػتلل  ف  غاإػػػػػػػػد نئػػػػػػػػر شائػػػػػػػػػت إتت اػػػػػػػػف
شائػػػػػػػت تت مهػػػػػػػنـ فػػػػػػػل إنمئػػػػػػػتر شائػػػػػػػت إة غمضػػػػػػػخاانت تئػػػػػػػ ؿ اتػػػػػػػتا  فاػػػػػػػ  فػػػػػػػل فمػػػػػػػرة  صػػػػػػػارة ء 

 ت . 42)مهم رؽ هتلتت 
ئػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل شامػػػػػػل أغجػػػػػػدت اجماإػػػػػػتت إفمرشضػػػػػػاة ذشتػػػػػػت خ انػػػػػػت غفػػػػػػل ظػػػػػػؿ 

شا ػػػػػػدغد شاج رشفاػػػػػػة غشا,اػػػػػػغد شمجماتلاػػػػػػة فػػػػػػ ف أر ئػػػػػػخص اهػػػػػػملـ رهػػػػػػتاة إا مرغناػػػػػػة أغ انئػػػػػػغر 
شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل م مػػػػػػغر للػػػػػػل ئػػػػػػت إة ف نػػػػػػ  لنػػػػػػدات ارهػػػػػػلنت أغ  للػػػػػػل صػػػػػػف تت ئػػػػػػت تت

 غجتذتامنت ادة أطغؿ . نت ائتر نت اع أصد ت ة ف ف شائت إة م مفظ تنا لم
منم,ػػػػػػل اتدمنػػػػػػت غأدغشمنػػػػػػت اػػػػػػف اصػػػػػػتدر  اػػػػػػت أف شائػػػػػػت إة للػػػػػػل ئػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل 

غشائػػػػػػػػت إة للػػػػػػػػل شائػػػػػػػػت تت اػػػػػػػػف  اػػػػػػػػث شاا مػػػػػػػػغر ل ػػػػػػػس شائػػػػػػػػت إة شام,لاداػػػػػػػػة   أثػػػػػػػرر ت ثاػػػػػػػػر 
غشاانطػػػػػػغؽ غشارهػػػػػػغـ شاام ر ػػػػػػة غشافاػػػػػػداغ شمجماتلاػػػػػػة مإتػػػػػػر لػػػػػػف ا مغشبػػػػػػت تػػػػػػتانص شاا مػػػػػػغب 

 ت . 44)أ اتنت 

الشهههائعات عبهههر ىهههذه الشهههبكات  وىنهههاك مجموعهههة مهههن العوامهههل يمكهههن أن تسهههيم فهههى إنتشهههار
 ومن ىذه العوامل : 

غهػػػػػػػرلة إنم,ػػػػػػػتؿ شااإلغاػػػػػػػتت تػػػػػػػاف شااهػػػػػػػمخدااف هػػػػػػػغشغ  تنػػػػػػػت  ثػػػػػػػرة غجػػػػػػػغد بػػػػػػػذخ شائػػػػػػػت تت   
ة فإتاػػػػػػة غ ػػػػػػغشناف مجػػػػػػـر ن,ػػػػػػؿ ش ختػػػػػػتر  اػػػػػػر تػػػػػػصػػػػػػ ا ة أـ  اػػػػػػر صػػػػػػ ا ة   لػػػػػػدـ غجػػػػػػغد ر ت

لػػػػػؽ شائػػػػػت إتت للػػػػػل غصػػػػػإغتة شامإػػػػػرؼ للػػػػػل ئخصػػػػػاة اطشاصػػػػػ ا ة لتػػػػػر بػػػػػذخ شائػػػػػت تت   
غجػػػػػػػػ  شام داػػػػػػػػد   إذ أف إنمئػػػػػػػػتر شائػػػػػػػػت إتت اػػػػػػػػف أئػػػػػػػػد غأخطػػػػػػػػر هػػػػػػػػلتاتت ئػػػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػػػؿ 
شمجماػػػػػػتلل ء هػػػػػػاات فػػػػػػل أغ ػػػػػػتت ش زاػػػػػػتت ش اناػػػػػػة أغ شاهاتهػػػػػػاة أغ شم مصػػػػػػتداة غفػػػػػػل ظػػػػػػؿ 

غمإمتػػػػػػر فػػػػػػل م طاػػػػػػة ملػػػػػػؾ ش زاػػػػػػتت غر تػػػػػػة شاجانػػػػػػغر فاػػػػػػ  غهػػػػػػت ؿ شملػػػػػػ ـ ش خػػػػػػرر  اػػػػػػتب 
شائػػػػػػت إتت شامػػػػػػل منمئػػػػػػر لتػػػػػػر ئػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل اػػػػػػف أخطػػػػػػر غأفمػػػػػػؾ ش هػػػػػػتااب 
شااهػػػػػمخداة فػػػػػل شامػػػػػرثار للػػػػػل ش اػػػػػف غشاجاػػػػػتبار   فنػػػػػل مإاػػػػػؿ للػػػػػل مخلخػػػػػؿ شااجماػػػػػع اػػػػػف 

 ت 45) :لدة زغشات أبانت

                                                           

مر ل لتدشاإزاز شاهدارر : مغظاؼ ئت تت شامغشصؿ شمجماتلل فل شامغلاة ش اناة ضد خطر شائت إتت ) (ٖٗ)
 ٜٕ  صػػ  ٕٗٔٓرهتاة اتجهمار  ار انئغرة ت   جتاإة نتاؼ شاإرتاة الإلـغ ش اناة   شاهإغداة   

 .  ٗٔٔبتتس تف رجتغ  رت  : شائت إتت غدغر غهت ؿ شمل ـ فل لصر شااإلغاتت   ارجع هتتؽ   صػ (ٗٗ)
شائت إة ذشت مرثار هتت  للل شارأر شاإتـ   غشارأر شاإتـ الإب دغرش جغبرات فل مغجا  اهارة شااجماع   ف ذش (٘ٗ)

ل شاطراؽ شاص اإل  ف  رشرشمة  تف بغ نفه  اغجنت مغجانت ص ا ت فنذش اؤدر إال أف اهار شااجماع  ف
ص ا ة غاإترة لف شمرشدة شاغشلاة الجاتبار شاا غنة انذش شااجماع   أات إذش  تف شارأر شاإتـ اغج  غاهمخدـ 



21 
 

شاانهػػػػػؽ تاػػػػػت اإر ػػػػػؿ إنجػػػػػتز فػػػػػل مإثػػػػػر شاإاػػػػػؿ شاجاػػػػػتلل  رتاػػػػػت م ػػػػػغف شائػػػػػت إتت هػػػػػتتت   -
 .  شاإاؿ تر ال 

 م طاـ اإنغاتت شااجماع غمزلزع إااتن  تاتتد ة غأبدشف  .  -

أاػػػػتـ  ػػػػغة  مئػػػػجاع شااجماػػػػع للػػػػل شمهمهػػػػ ـ لػػػػف طراػػػػؽ تػػػػث شااػػػػرس  مػػػػل ائػػػػإر أنػػػػ  -
 ت . 46)لظااة غأف جندة ضت ع دغف أر فت دة 

 اع . شااجم مثار رغح شمن,هتـ فل صفغؼ -

اجػػػػػػػتد فجػػػػػػػغة تاػػػػػػننـ غتػػػػػػػاف أفػػػػػػػرشد  - مإاػػػػػػؿ للػػػػػػػل ف,ػػػػػػػد شااجماػػػػػػع الث,ػػػػػػػة فػػػػػػػل شااهػػػػػػ غااف غش 
 شااجماع . 

 
 المطمب الثانى

 المسئولية المترتبة عمى نشر الشائعات
 عبر شبكات التواصل اإلجتماعى

امرمػػػػػػب للػػػػػػل نئػػػػػػر شائػػػػػػت إتت لتػػػػػػر ئػػػػػػت تت غاغش ػػػػػػع شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل  اػػػػػػتـ شااهػػػػػػ غااة 
 شاجنت اة غ د ارمب فل نفس شاغ ت  اتـ شااه غااة شاادناة غذاؾ للل شان غ شامتال : 

: المسههههئولية الجنائيههههة المترتبههههة عمههههى نشههههر الشههههائعات عبههههر شههههبكات ومواقههههع التواصههههل  أولا 
 اإلجتماعى : 

اػػػػػػف إفػػػػػػرشط ئػػػػػػداد فػػػػػػل شمهػػػػػػمخدشـ شاهػػػػػػلغ الخػػػػػػداتت شامػػػػػػل م,ػػػػػػدانت ئػػػػػػت تت  اإػػػػػػتنل اجماإنػػػػػػت
اػػػػف بػػػػذش شمهػػػػمخدشـ    ارتػػػػ  بػػػػؤءغ النمػػػػت   شااضػػػػرة غ شاامغخػػػػتخشامغشصػػػػؿ شمجماػػػػتلل  اػػػػث ء 

ف,ػػػػد مزشاػػػػد فػػػػل شآلغنػػػػة ش خاػػػػرة نئػػػػر شاإداػػػػد اػػػػف شائػػػػت إتت لتػػػػر ئػػػػت تت شامغشصػػػػؿ شمجماػػػػتلل 
غشااضػػػػػتر   غبػػػػػذخ شااخػػػػػتطر غشااضػػػػػتر اا ػػػػػف أف ااػػػػػت أدر إاػػػػػل إ ػػػػػدشث شاإداػػػػػد اػػػػػف شااخػػػػػتطر 

منػػػػػتغؿ اػػػػػف  شااصػػػػػتاإل شاإتاػػػػػة الاجماػػػػػع غشااماثلػػػػػة فػػػػػل اخملػػػػػؼ شاجػػػػػرش ـ شااتهػػػػػة تػػػػػراف شادغاػػػػػة 
غشانظػػػػػػػتـ شاإػػػػػػػتـ   أغ منػػػػػػػتؿ اػػػػػػػف شااصػػػػػػػتاإل شاختصػػػػػػػة غشااماثلػػػػػػػة فػػػػػػػل إرم ػػػػػػػتب شاجػػػػػػػرش ـ شااتهػػػػػػػة 

 تتائرؼ غشملمتتر . 

                                                                                                                                                                      

تطرا,ة ها ة غاضللة م ت مرثار شائت إتت ف,د اؤدر ذاؾ إال إنجرشؼ شااجماع اات انم  لن  لن  شااهتس 
هم,رشرة غ اتاة اصتاإل أفرشدة . تاصتا ة شا اغاة تات فل ذاؾ أان  غ   ش 

غفل ذاؾ ا,غؿ ط  أ اد ط  امغال :   إف شارأ شاإتـ ماتر انمئر إذش ات  رؾ اف لدد  تار اف شانتس   فا رؾ 
 غجدشننـ  غاغج   رشرشمنـ غا,اد  ر ة شا ت ـ   . 

جرشغشمنت   ط   ٔٗصػ  ٜٜٚٔ    دشر شاننضة شاإرتاة  ٕإنظر : ط  أ اد ط  امغال : جرش ـ شائت إتت غش 

 .  ٜٛا اد تف دلش هإاد شا, طتنل : ارجع هتتؽ   صػ(ٙٗ)
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 بػػػػػػـ شاجػػػػػػرش ـ شامػػػػػػل ممرمػػػػػػب للػػػػػػل نئػػػػػػر شائػػػػػػت إتت لتػػػػػػر  غهػػػػػػغؼ نإػػػػػػرض فػػػػػػل بػػػػػػذش شااطلػػػػػػب
 ئت تت شامغشصؿ شمجماتلل   غذاؾ للل شان غ شامتال : 

مإمتػػػػػر جػػػػػرش ـ شائػػػػػت إتت اػػػػػف جػػػػػرش ـ  الشهههههائعة جريمهههههة مهههههن جهههههرائم أمهههههن الدولهههههة : -0
  اث :شاإدغشف شااتتئر للل أاف شادغاة شادشخلل غشاخترجل 

ج ف,ػػػػرة أ اػػػػف  ػػػػتنغف شاإ,غتػػػػتت للػػػػل أنػػػػ  :   اإت ػػػػب تتاهػػػػجف  ػػػػؿ اػػػػف أذشع  ٓٛشااػػػػتدة  مػػػػنص
إاػػػػل دلتاػػػػة اثاػػػػرة  رضػػػػة أغ لاػػػػدأغ تاتنػػػػتت أغ إئػػػػتلتت  تذتػػػػة أغ ا  فػػػػل زاػػػػف شا ػػػػرب أختػػػػترش

غ ػػػػػػتف اػػػػػػف ئػػػػػػرف ذاػػػػػػؾ  لػػػػػػ  إا ػػػػػػتؽ شاضػػػػػػرر تتمهػػػػػػمإدشدشت شا رتاػػػػػػة الػػػػػػدفتع لػػػػػػف شاػػػػػػت د أغ 
 ة أغ إثػػػػػػترة شافػػػػػػزع تػػػػػػاف شانػػػػػػتس أغ إضػػػػػػإتؼ شاجلػػػػػػد فػػػػػػل تتاإالاػػػػػػتت شاإهػػػػػػ راة ال,ػػػػػػغشت شااهػػػػػػل

 اة    ش 
 غم غف شاإ,غتة شاهجف شااؤتد إذش إرم ب شاجرااة نماجة شامختتر اع دغاة أجنتاة . 
 غم غف شاإ,غتة شاهجف شااؤتد إذش إرم تت شاجرااة نماجة شامختتر اع دغاة اإتداة . 

ا تس اػػػػػدة ء م,ػػػػؿ لػػػػػف هػػػػمة أئػػػػػنر غء د غف,ػػػػػرة أ للػػػػل أنػػػػػ  :   اإت ػػػػب تػػػػت ٓٛشااػػػػتدة  غمػػػػنص
جناػػػػػػة أغ  ٓٓ٘جناػػػػػػة غء مزاػػػػػػد لػػػػػػف  ٓٓٔمزاػػػػػػد لػػػػػػف خاػػػػػػس هػػػػػػنغشت غت رشاػػػػػػة ء م,ػػػػػػؿ لػػػػػػف 
فػػػػػل شاخػػػػػترج تاتنػػػػػتت أغ إئػػػػػتلتت  تذتػػػػػة أغ  ت  ػػػػػدر بػػػػػتماف شاإ,ػػػػػغتماف  ػػػػػؿ اصػػػػػر  أذشع لاػػػػػدش  

ا رضػػػػػػة  ػػػػػػغؿ ش غضػػػػػػتع شادشخلاػػػػػػة الػػػػػػت د   غ ػػػػػػتف اػػػػػػف ئػػػػػػرف ذاػػػػػػؾ إضػػػػػػإتؼ شاث,ػػػػػػة شااتااػػػػػػة 
لمتتربػػػػػػػػت أغ تتئػػػػػػػػر تراػػػػػػػػة طرا,ػػػػػػػػة  تنػػػػػػػػت نئػػػػػػػػتطت  تتادغاػػػػػػػػ اػػػػػػػػف ئػػػػػػػػرن  شمضػػػػػػػػرشر  ة أغ باتمنػػػػػػػػت غش 

 إذش غ إت شاجرااة فل زاف شا رب  تتااصتاإل شا,غااة الت د   غم غف شاإ,غتة شاهجف 
اػػػػػػػف  ػػػػػػػتنغف شاإ,غتػػػػػػػتت للػػػػػػػل أنػػػػػػػ  :   اإت ػػػػػػػب تػػػػػػػتا تس اػػػػػػػدة ء  ٛٛٔمػػػػػػػنص شااػػػػػػػتدة  غأخاػػػػػػػرش  

ممجػػػػػتغز هػػػػػنة غت رشاػػػػػة ء م,ػػػػػؿ لػػػػػف خاهػػػػػة  ءؼ جناػػػػػة غء مزاػػػػػد لػػػػػف لئػػػػػراف أاػػػػػؼ جناػػػػػة أغ 
ت  ػػػػدر بػػػػتماف شاإ,ػػػػغتماف  ػػػػؿ اػػػػف نئػػػػر تهػػػػغغ  صػػػػد ت  ػػػػدر شاطػػػػرؽ شاام,ػػػػدـ ذ ربػػػػت أختػػػػتر أغ 

إاػػػػػل شا اػػػػػر   إذش  أغ اػػػػػزغرة أغ انهػػػػػغتة  ػػػػػذتت   اصػػػػػطنإة تاتنػػػػػتت أغ إئػػػػػتلتت  تذتػػػػػة أغ أغرش ػػػػػت  
 ػػػػػػػتف اػػػػػػػف ئػػػػػػػرف ذاػػػػػػػؾ م ػػػػػػػدار شاهػػػػػػػلـ شاإػػػػػػػتـ أغ إثػػػػػػػترة شافػػػػػػػزع تػػػػػػػاف شانػػػػػػػتس أغ إا ػػػػػػػتؽ شاضػػػػػػػرر 

 تتااصل ة شاإتا    . 
غجرااػػػػػة شائػػػػػت إة  راػػػػػة جرااػػػػػة الػػػػػـز ا,اتانػػػػػت مػػػػػغشفر ر نانػػػػػت شااػػػػػتدر غشااإنػػػػػغر غام ػػػػػغف شاػػػػػر ف 

فارخػػػػػػذ  )شافإػػػػػػؿت   ػػػػػػة هػػػػػػتتاة   أاػػػػػػت شاهػػػػػػلغؾشااػػػػػػتدر اجرااػػػػػػة شائػػػػػػت إة اػػػػػػف فإػػػػػػؿ غنماجػػػػػػة غل 
ث ثػػػػة صػػػػغر : مماثػػػػؿ شاصػػػػغرة ش غاػػػػل فػػػػل إذشلػػػػة ئػػػػت إتت  تذتػػػػة أغ ا رضػػػػة غاػػػػتؿ إاػػػػل ذاػػػػؾ 
تػػػػػػرر غهػػػػػػالة اػػػػػػف شاغهػػػػػػت ؿ غت ػػػػػػرض إاصػػػػػػتؿ شااإلغاػػػػػػة اإػػػػػػدد  اػػػػػػر ا ػػػػػػدد اػػػػػػف ش ئػػػػػػختص 

ارلػػػػب الئػػػػت إة أف ا ػػػػغف اػػػػف ئػػػػرنة م ػػػػدار ش اػػػػف شاإػػػػتـ أغ إا,ػػػػتغ ش  غائػػػػمرط فػػػػل شافإػػػػؿ شااػػػػتد
تػػػػػاف شانػػػػػتس أغ إا ػػػػػتؽ شاضػػػػػرر تتااصػػػػػل ة شاإتاػػػػػة شامػػػػػل بػػػػػل اصػػػػػل ة أفػػػػػرشد شااجماػػػػػع   ػػػػػؿ   
أاػػػػػػػت شاصػػػػػػػغرة شاثتناػػػػػػػة الهػػػػػػػلغؾ فػػػػػػػل شائػػػػػػػت إة فنػػػػػػػل  اػػػػػػػتزة أغ إ ػػػػػػػرشز ا ػػػػػػػررشت أغ اطتغلػػػػػػػتت 
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امضػػػػػػػانة أختػػػػػػػػترش أغ تاتنػػػػػػػػتت أغ ئػػػػػػػت إتت  تذتػػػػػػػػة ا رضػػػػػػػػة أغ دلتاػػػػػػػة اثاػػػػػػػػرة   أاػػػػػػػػت شاصػػػػػػػػغرة 
 ػػػػػرشز أر غهػػػػػالة اػػػػػف غهػػػػػت ؿ شاطتػػػػػع أغ شامهػػػػػجاؿ أغ شاإ ناػػػػػة شاثتاثػػػػػة فمماثػػػػػؿ فػػػػػل  اػػػػػتزة أغ إ
غ ماػػػػػػػة اطتػػػػػػػع أغ مهػػػػػػجاؿ أغ إذشلػػػػػػػة ا مغاػػػػػػتت خطتتاػػػػػػػة ممضػػػػػػػاف شااخصصػػػػػػة   غاػػػػػػػغ تصػػػػػػف  

ئػػػػت إتت  تذتػػػػة أغ ا رضػػػػة أغ اػػػػت فػػػػل   انػػػػت ا ػػػػغف اػػػػف ئػػػػرننت م ػػػػدار ش اػػػػف شاإػػػػتـ أغ إا,ػػػػتغ 
 شارلب تاف شانتس أغ إا تؽ شاضرر تتااصل ة شاإتاة . 

ضػػػػػػرر غشاخطػػػػػػر   غءتػػػػػػد اػػػػػػف  ػػػػػػدغث :  شا شانماجػػػػػػة فػػػػػػل جرااػػػػػػة شائػػػػػػت إة فلنػػػػػػت صػػػػػػغرمتفأاػػػػػػت 
غ ػػػػذاؾ غجػػػػغد ل  ػػػػة هػػػػتتاة تػػػػاف شافإػػػػؿ غشانماجػػػػة افػػػػتد   ر غ اػػػػتـ جرااػػػػة شائػػػػت إة امػػػػغفشانماجػػػػة 
 . اػػػػػت اؤهػػػػس ااهػػػػػ غااة شافتلػػػػؿ لػػػػػف نماجػػػػة فإلػػػػػ م ػػػػغف شانماجػػػػػة امرمتػػػػة للػػػػػل شافإػػػػؿ  ذاػػػػؾ أف
در الجرااػػػػػػة شائػػػػػػػت إة تػػػػػػاف غجػػػػػػػغد ل  ػػػػػػة هػػػػػػػتتاة تػػػػػػاف شافإػػػػػػػؿ ا,اػػػػػػػتـ شاػػػػػػر ف شااػػػػػػػتإذف  ف تػػػػػػد 

 دثة شاجرااة .غشاضرر أغ تاف شافإؿ غشاخطر شاذر م 
غفااػػػػػت امإلػػػػػؽ تػػػػػتار ف شااإنػػػػػغر الجرااػػػػػة شائػػػػػت إة شامػػػػػل شلمتربػػػػػت شا,ػػػػػتنغف جرااػػػػػة لاداػػػػػة ف نػػػػػة 
الػػػػػـز ا,اتاػػػػػة مػػػػػغشفر شا,صػػػػػد شاجنػػػػػت ل اػػػػػدر ارمت نػػػػػت غشا,صػػػػػد شااطلػػػػػغب فػػػػػل بػػػػػذخ شاجرااػػػػػة بػػػػػغ 
شا,صػػػػػػد شاإػػػػػػتـ شاػػػػػػذر ا,مضػػػػػػل للػػػػػػـ شاجػػػػػػتنل تتاهػػػػػػلغؾ شاػػػػػػذر ا,ػػػػػػغـ تػػػػػػ  غبػػػػػػغ هػػػػػػلغؾ  ػػػػػػتذب أغ 

شمجرشااػػػػػة إاػػػػػل إرم ػػػػػتب بػػػػػذش شاهػػػػػلغؾ غء ائػػػػػمرط  ػػػػػدغث ضػػػػػرر  رشؼ نامػػػػػ ا ػػػػػرض اػػػػػع إنصػػػػػ
اػػػػػػت تػػػػػػاف بػػػػػػذخ شائػػػػػػت إتت شا تذتػػػػػػة تػػػػػػؿ شااطلػػػػػػغب أف ا ػػػػػػغف اػػػػػػف ئػػػػػػرف بػػػػػػذخ شائػػػػػػت إتت م ػػػػػػدار 
ش اػػػػف شاإػػػػتـ أغ إا,ػػػػتغ شارلػػػػب تػػػػاف شانػػػػتس أغ إا ػػػػتؽ شاضػػػػرر تتااصػػػػل ة شاإتاػػػػة غامػػػػرؾ م,ػػػػدار 

 ذاؾ الهلطة شام,داراة ال,تضل .
 :لنظامية أو العمومية جريمة إىانة الييئات ا -2
ئػػػػػػػػ ؿ نئػػػػػػػػر شائػػػػػػػػت إتت لتػػػػػػػػر ئػػػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػػػؿ شمجماػػػػػػػػتلل جرااػػػػػػػػة إبتنػػػػػػػػة شانا ػػػػػػػػتت  ػػػػػػػػد ا

نغف شاإ,غتػػػػػتت شااصػػػػػرر للػػػػػػل اػػػػػف  ػػػػػػت ٗٛٔشانظتااػػػػػة أغ شاإاغااػػػػػة  اػػػػػث مػػػػػػنص شااػػػػػتدة ر ػػػػػـ 
اإت ػػػػػب تػػػػػتا تس اػػػػػدة ثػػػػػ ث هػػػػػنغشت غت رشاػػػػػة ء م,ػػػػػؿ لػػػػػف لئػػػػػرة  ءؼ جناػػػػػة غء مزاػػػػػد أنػػػػػ :  

 ػػػػػػؿ اػػػػػف أبػػػػػػتف أغ هػػػػػػب ت  ػػػػػدر شاطػػػػػػرؽ شاام,ػػػػػػدـ ر بػػػػػتماف شاإ,ػػػػػػغتماف لػػػػػف خاهػػػػػػاف أغ ت  ػػػػػػد
أغ أ با ػػػػػػػة نظتااػػػػػػػة اجلػػػػػػػس شانػػػػػػػغشب أغ أر اجلػػػػػػػس ناػػػػػػػتت  أغ شاجػػػػػػػاش أغ شائػػػػػػػرطة ت47)ذ ربػػػػػػػت 

 أخرر أغ شاا ت ـ أغ شااصتاإل شاإتاة أغ هلطة اف هلطتت شادغاة   

                                                           

 اف  تنغف شاإ,غتتت شااصرر  ٔٚٔامـ شارجغع إال شااتدة (ٚٗ)
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:آلتية توافر األمور اعنوى ومن ثم يمزم ويمزم لقيام ىذه الجريمة توافر ركنييا المادى والم  

ائػػػػػمرط ا,اػػػػػتـ بػػػػػذخ شاجرااػػػػػة أف ا ػػػػػغف شااجنػػػػػل للاػػػػػة با ػػػػػة نظتااػػػػػة أغ لاغااػػػػػة اثػػػػػؿ  -
 شاجاش أغ شائرطة أغ اجلس شانغشب ... إا  

لمتػػػػػتربـ  - أف امضػػػػػاف شانئػػػػػر إبتنػػػػػة شانا ػػػػػتت شانظتااػػػػػة أغ شاإاغااػػػػػة غشاإتػػػػػث تئػػػػػرفنـ غش 
 غشام,لاؿ اف شم مرشـ شاغشجب انـ . 

مػػػػػغشفر ئػػػػػرط شاإ ناػػػػػة غبػػػػػغ اػػػػػت ام ,ػػػػػؽ تنئػػػػػر بػػػػػذخ شائػػػػػت إتت لتػػػػػر ئػػػػػت تت شامغشصػػػػػؿ  -
اتػػػػػػػػث شاصػػػػػػػػغت أغ أغ شارهػػػػػػػػـ أغ شاصػػػػػػػػغرة أغ أر غهػػػػػػػػالة شمجماػػػػػػػػتلل هػػػػػػػػغشغ تتا متتػػػػػػػػة 

 .نئر فاداغ ... إا  

أف اإلػػػػػـ شانتئػػػػػر تصػػػػػفة شانا ػػػػػة شااغجنػػػػػة ضػػػػػدبت شافإػػػػػؿ غأف اػػػػػت ا,ػػػػػغـ تػػػػػ   اجػػػػػب أخاػػػػػرش   -
تر أغ تتائػػػػػػرؼ أغ شم مػػػػػػرشـ شاغشجػػػػػػب النا ػػػػػػة شاانتنػػػػػػة تتملمتػػػػػػ ائػػػػػػ ؿ إبتنػػػػػػة أغ اهتهػػػػػػت  

 .غء ائمرط فا  شمضرشر تنذخ شانا ة 

 :جريمة إىانة رئيس الجميورية  -2

 ػػػػػػػػد ائػػػػػػػػ ؿ نئػػػػػػػػر شائػػػػػػػػت إتت لتػػػػػػػػر ئػػػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػػػؿ شمجماػػػػػػػػتلل جرااػػػػػػػػة إبتنػػػػػػػػة ر ػػػػػػػػاس 
اػػػػػػف  ػػػػػػتنغف شاإ,غتػػػػػػتت شااصػػػػػػرر للػػػػػػل أنػػػػػػ  :  اإت ػػػػػػب  ٜٚٔشاجانغراػػػػػػة  اػػػػػػث مػػػػػػنص شااػػػػػػتدة 

هػػػػػػتلة غء مزاػػػػػػد لػػػػػػف ثػػػػػػ ث هػػػػػػنغشت  ػػػػػػؿ اػػػػػػف أبػػػػػػتف ر ػػػػػػاس  ٕٗتػػػػػػتا تس اػػػػػػدة ء م,ػػػػػػؿ لػػػػػػف 
 شاجانغراة ت  در شاطرؽ شاام,دـ ذ ربت   . 

اػػػػػػػف  ػػػػػػػتنغف شاإ,غتػػػػػػػتت للػػػػػػػل أف :   اإت ػػػػػػػب تػػػػػػػتا تس  ػػػػػػػؿ اػػػػػػػف لػػػػػػػتب  ٔٛٔة غمػػػػػػػنص شااػػػػػػػتد
 ت  در شاطرؽ شاام,دـ ذ ربت فل  ؽ الؾ أغ ر اس دغاة أجنتاة   

 يمزم لقيام الجريمة توافر األمور اآلتية : من ثم و 
 .أف ا غف شااجنل للاة ر اس شاجانغراة أغ ر اس دغاة أجنتاة  -

أف امػػػػػغشفر لنصػػػػػر شاإ ناػػػػػة غبػػػػػغ اػػػػػت ام ,ػػػػػؽ تنئػػػػػر ملػػػػػؾ ش  تذاػػػػػب غشائػػػػػت إتت لتػػػػػر  -
 .اغش ع شامغشصؿ شمجماتلل 

غبػػػػػػغ إمجػػػػػػتة إرشدة شاجػػػػػػتنل مرم ػػػػػػتب شافإػػػػػػؿ شاػػػػػػذر  د شاجنػػػػػػت ل شاإػػػػػػتـ ف,ػػػػػػطمػػػػػػغشفر شا,صػػػػػػ -
امضػػػػػاف نئػػػػػر اػػػػػت افاػػػػػد إبتنػػػػػة فػػػػػل  ػػػػػؽ ر ػػػػػاس شاجانغاػػػػػة أغ رؤهػػػػػتغ شاػػػػػدغؿ ش جتنػػػػػب 

غتاجػػػػػرد  ـ   فتمبتنػػػػػة ضػػػػػترة تػػػػػذشمنت فامرمػػػػػب للانػػػػػت  ماػػػػػت  غشااهػػػػػتس ت ػػػػػرشامنـ غئػػػػػرفن
 ت . 48)مإراض هاإة شااجنل للا  ا ذر غبذش ا فل مهم ,تؽ شاإ,تب غ غلنت 

 جريمة السب والقذف :  -4

                                                           

تدغر  نت : جرش ـ شااطتغلتت ) إجمنتدشت غنصغص  تنغناة ت   شاطتإة ش غال   انئغرشت شا لتل شا ,غ اة (ٛٗ)
 .  ٔٓٔ  صػ  ٕٛٓٓ  تارغت   اتنتف   
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 ػػػػد ائػػػػ ؿ نئػػػػر شائػػػػت إتت لتػػػػر اغش ػػػػع غئػػػػت تت شامغشصػػػػؿ شمجماػػػػتلل جرااػػػػة هػػػػب أغ  ػػػػذؼ 
 ػػػػػػؿ اػػػػػػف أهػػػػػػند ا اػػػػػػرة تغشهػػػػػػطة إ ػػػػػػدر  اإػػػػػػد  تذفػػػػػػت  للػػػػػػل أف :    ٕٖٓمػػػػػػنص شااػػػػػػتدة  اػػػػػػث   

اػػػػف بػػػػذش شا,ػػػػتنغف أاػػػػغرش اػػػػغ  تنػػػػت صػػػػتد ة  غجتػػػػت ل,ػػػػتب اػػػػف  ٔٚٔشاطػػػػرؽ شااتانػػػػة تتااػػػػتدة 
 . تت إ م,ترة لند أبؿ غطن أغهندت إااة تتاإ,غتتت شاا,ررة اذاؾ  تنغنت أغج

تػػػػتا تس اػػػػدة ء مجػػػػتغز هػػػػنة غت رشاػػػػة ء م,ػػػػؿ لػػػػف  للػػػػل أنػػػػ  :   اإت ػػػػب ٖٖٓشااػػػػتدة  غمػػػػنص
ة أغ ت  ػػػػػػػػدر بػػػػػػػػتماف اف غخاهػػػػػػػػات ة جناػػػػػػػػة غء مزاػػػػػػػػد لػػػػػػػػف هػػػػػػػػتإة  ءؼ غخاهػػػػػػػػا تنة جناػػػػػػػػأافػػػػػػػ

 ت .ٜٗ)  شاإ,غتماف 
للػػػػػػل أنػػػػػػ  :   غأاػػػػػػت اػػػػػػف أختػػػػػػر تػػػػػػرار  ػػػػػػتذب اهػػػػػػم ؽ شاإ,غتػػػػػػة غاػػػػػػغ اػػػػػػـ  ٖ٘ٓغمػػػػػػنص شااػػػػػػتدة 
 اهتب ئت إة   
اإانػػػػة تػػػػؿ امضػػػػاف     ػػػػؿ هػػػػب ء ائػػػػماؿ للػػػػل إهػػػػنتد غش إػػػػةللػػػػل أنػػػػ  :  ٖٙٓغمػػػػنص شااػػػػتدة 

الئػػػػرؼ أغ شملمتػػػػتر اإت ػػػػب للاػػػػ  فػػػػل ش  ػػػػغشؿ شااتانػػػػة تتااػػػػتدة  اػػػػف شاغجػػػػغخ خدئػػػػت   تػػػػرر غجػػػػ 
تػػػػػتا تس اػػػػػدة ء ممجػػػػػتغز هػػػػػنة غت رشاػػػػػة ء م,ػػػػػؿ لػػػػػف أاػػػػػؼ جناػػػػػة غء مزاػػػػػد لػػػػػف خاػػػػػس  ٔٚٔ

  ءؼ جناة أغ ت  در بتماف شاإ,غتماف   .
شاهػػػػػػػب مبتنػػػػػػػة أغ شا,ػػػػػػػذؼ أغ للػػػػػػػل أنػػػػػػػ  :   إذش مضػػػػػػػاف شاإاػػػػػػػب أغ ش    ٖٛٓغمػػػػػػػنص شااػػػػػػػتدة 

لػػػػػػػرض ش فػػػػػػػرشد  أغ فػػػػػػػل  ت طإنػػػػػػػت  ٔٚٔشاطػػػػػػػرؽ شااتانػػػػػػػة فػػػػػػػل شااػػػػػػػتدة )  م ػػػػػػػب ت  ػػػػػػػدشاػػػػػػػذر إر 
فػػػػل شا ػػػػدغد شااتانػػػػة فػػػػل شااػػػػغشد  خدئػػػػنت اهػػػػاإة شاإػػػػت  ت م ػػػػغف شاإ,غتػػػػة شا ػػػػتس غشا رشاػػػػة اإػػػػت  

للػػػػػػػل أء م,ػػػػػػػؿ شا رشاػػػػػػػة فػػػػػػػل  تاػػػػػػػة شانئػػػػػػػر فػػػػػػػل إ ػػػػػػػدر  ٖٚٓ   ٖٖٓ   ٕٛٔ  ٔٛٔ   ٜٚٔ
شا ػػػػد ش  صػػػػل غأء م,ػػػػؿ اػػػػدة شا ػػػػتس لػػػػف هػػػػمة ئػػػػنغر   شاجرش ػػػػد أغ شااطتغلػػػػتت لػػػػف نصػػػػؼ 

 . 
 

  

                                                           

صتاإل تف لتدشاإزاز شا راـ : شاخ ات شاجذلاة.نظرة للااة   ت ث ا,دـ الدغرة شاهتتإة لئر الاجاع /د ٜٗ))
 ـ.ٖٕٓٓشاف,نل شمه ال تا ة 
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: المسهههئولية المدنيهههة المترتبهههة عمهههى نشهههر الشهههائعات عبهههر شهههبكات ومواقهههع التواصهههل  ثانيهههاا 
 اإلجتماعى : 

ممرمػػػػب شااهػػػػ غااة شاادناػػػػة فػػػػل بػػػػذش شاصػػػػدد للػػػػل أهػػػػتس شا,غشلػػػػد شاإتاػػػػة الاهػػػػ غااة شام,صػػػػاراة 
شااػػػػػدنل غشامػػػػػل مػػػػػنص للػػػػػل أف :    ػػػػػؿ خطػػػػػر هػػػػػتب ت اػػػػػف شا,ػػػػػتنغف ٖٙٔغف,ػػػػػت اػػػػػنص شااػػػػػتدة )

 ال ار الـز اف إرم ت  تتامإغاض   . ضررش  
م,ػػػػػـغ  م,صػػػػػارات   غءئػػػػػؾ أف نئػػػػػر شائػػػػػت إتت لتػػػػػر ئػػػػػت تت شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػػتلل تئػػػػػ ؿ خطػػػػػر  
ت إتت لتػػػػػر بػػػػػذخ تػػػػػ  شااهػػػػػ غااة شاادناػػػػػة غبػػػػػغ اػػػػػت امفػػػػػؽ اػػػػػع شاجػػػػػرش ـ شانتجاػػػػػة لػػػػػف نئػػػػػر شائػػػػػ

 شءفػػػػرشد ااػػػػت انػػػػت اجػػػػرش ـ مػػػػؤد  شاػػػػ  شءضػػػػرشر تهػػػػاإة غ رشاػػػػةخ ش لػػػػب بػػػػذشاغهػػػػت ؿ    اػػػػث شف أ
 ت.51) اف متثار لل  ا تنمنـ شءجماتلاة

شاث ثػػػػػػ  : شاخطػػػػػػر غشاضػػػػػػرر  غ مػػػػػػ  م,ػػػػػػـغ بػػػػػػذخ شااهػػػػػػ غاا  ءتػػػػػػد اػػػػػػف مػػػػػػغشفر شر ػػػػػػتف شااهػػػػػػ غاا 
 شاهتتاة. 
 الخطف: -0

 اغؼشاخطػػػػػر اػػػػػػف اجػػػػػتؿ شااهػػػػػػؤاا  شام,صػػػػػاراة تتنػػػػػ  :  ػػػػػػؿ شن ػػػػػرشؼ لػػػػػػف شاهػػػػػلغؾ شااػػػػػػراإػػػػػرؼ 
اارم ػػػػػب شاضػػػػػرر اػػػػػع شدرش ػػػػػ  انػػػػػذش    شااغجػػػػػغد فػػػػػ  نفػػػػػس شاظػػػػػرغؼ شاخترجاػػػػػةالئػػػػػخص شاإػػػػػتد

 شءن رشؼ .
 ئػػػػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػػػػؿ شءجماػػػػػػػػػتل    غشاخطػػػػػػػػػرلتػػػػػػػػػر  تاجػػػػػػػػػرد نئػػػػػػػػػر شائػػػػػػػػػت إة غام ,ػػػػػػػػػؽ شاخطػػػػػػػػػر

غؿ : اػػػػػػتد  شغ اغضػػػػػػػغل  غاماثػػػػػػػؿ فػػػػػػ  شءخػػػػػػػ ؿ تغشجػػػػػػػب شام,صػػػػػػار  امطلػػػػػػػب لنصػػػػػػػراف :ش 
غاماثػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػ   ػػػػػػػػؿ شن ػػػػػػػػرشؼ لػػػػػػػػف شاهػػػػػػػػلغؾ شااإمػػػػػػػػتد  ػػػػػػػػتنغن    غشاثػػػػػػػػتن  : نفهػػػػػػػػ  شغ اإنػػػػػػػػغ  

غامرمػػػػػػػب للػػػػػػػ  ذاػػػػػػػؾ شف شاجتنػػػػػػػب    جػػػػػػػب ارشلتمػػػػػػػ    غهػػػػػػػغشغ تصػػػػػػػغرخ شاجتتاػػػػػػػة شغ هػػػػػػػلتاةغشاغش
خػػػػػػر   اثػػػػػػؿ   ماػػػػػػس ئخصػػػػػػت   تاجػػػػػػرد  اػػػػػػتـ شائػػػػػػخص تنئػػػػػػر إئػػػػػػتلة شااغضػػػػػػغل  ا ػػػػػػغف  ت اػػػػػػت  
  . شغ نئر صغر ا   ار ص ا ة   شاختصةختر  ار ص اإل لف  اتم

شف اػػػػت لػػػػف شاجتنػػػػب شااإنػػػػغ  شغ شانفهػػػػ  غبػػػػغ شاإنصػػػػر شاثػػػػتن  الخطػػػػت شام,صػػػػار  فػػػػ  ائػػػػمرط أ
ل ا,ضػػػػػػػتغ شافرنهػػػػػػػ  بػػػػػػػذش شممجػػػػػػػتخ   فم فػػػػػػػ  ػػػػػػػتـ شت أا ػػػػػػغف شائػػػػػػػخص هػػػػػػػ  شاناػػػػػػػ    ف,ػػػػػػػد متنػػػػػػػ

غشامهػػػػػػػػػرع اأن ػػػػػػػػػرشؼ لػػػػػػػػػف شاهػػػػػػػػػلغؾ شااػػػػػػػػػراغؼ الئػػػػػػػػػخص شاإػػػػػػػػػتدر  خطػػػػػػػػػر اغجػػػػػػػػػب شارلغنػػػػػػػػػة 
 ت 50)خراف شغ للل  ,غؽ غ راتت شآلدالاه غااة لف شملم

                                                           

ػ صػ (ٓ٘)   ٕٜلار ا اد شااتراة : ا اتاة شاادناة اف أضرشر شاص تفة شما مرغناة  
(٘ٔ)T.G.I paris, 15 mai 2004 , revelation du vrai nom du chantear partick brule  

  ٜٛائتر إاا  فل : لار ا اد شااتراة   ارجع هتتؽ   صػ 
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شا,ضػػػػػتغ شااصػػػػػرر إاػػػػػل أف شاخطػػػػػر شاػػػػػذر اإػػػػػد إلمػػػػػدشغ لػػػػػف شائػػػػػرؼ أغ  غذبتػػػػػت  ػػػػػذاؾ أ  ػػػػػتـ
 شاهػػػػػػاإة اػػػػػػاس اػػػػػػف شاضػػػػػػرغرر أف ا ػػػػػػغف شااإمػػػػػػدر هػػػػػػلغ شاناػػػػػػة تػػػػػػؿ ا فػػػػػػل أف ا ػػػػػػغف أرلنػػػػػػت  

الئػػػػػػخص شاإػػػػػػتدر غبػػػػػػذش غفػػػػػػل شارلغنػػػػػػة غشامهػػػػػػرع إن ػػػػػػرشؼ لػػػػػػف شاهػػػػػػلغؾ شااػػػػػػراغؼ    مهػػػػػػرلت  ا
 ت52)خطر اغجب الاه غااة 

امإلػػػػؽ ت ثتػػػػتت شاخطػػػػر اػػػػذبب أ لػػػػب شاف,ػػػػة غشا,ضػػػػتغ إاػػػػل أف شاخطػػػػر فػػػػل اجػػػػتؿ شملمػػػػدشغ غفااػػػػت 
إاػػػػػل أف شاائػػػػػرع لنػػػػػدات نػػػػػص  شا ,ػػػػػغؽ شاا زاػػػػػة الئخصػػػػػاة بػػػػػغ خطػػػػػر افمػػػػػرض إهػػػػػمنتدش   للػػػػػل

اػػػػف شا,ػػػػتنغف شااػػػػدنل للػػػػل أف ا ػػػػؿ اػػػػف غ ػػػػع للاػػػػ  إلمػػػػدشغ  اػػػػر ائػػػػرغع فػػػػل  ٓ٘فػػػػل شااػػػػتدة 
ب غ ػػػػػؼ بػػػػػذش شملمػػػػػدشغ اػػػػػع شامإػػػػػغاض لاػػػػػت  ػػػػػؽ اػػػػػف شا ,ػػػػػغؽ شاا زاػػػػػة ائخصػػػػػامة أف اطلػػػػػ

  .ا غف  د ا ,  اف ضرر
 ػػػػػد نػػػػػص للػػػػػل أر ػػػػػتف شااهػػػػػ غااة شام,صػػػػػاراة فػػػػػل اجػػػػػتؿ شملمػػػػػدشغ للػػػػػل شا ,ػػػػػغؽ شائخصػػػػػاة 

ة تػػػػػػتا ,غؽ شائخصػػػػػػاة ت ػػػػػػػؿ اػػػػػػف خطػػػػػػر غضػػػػػػرر غل  ػػػػػػػة هػػػػػػتتاة   غ ػػػػػػد إلمرفػػػػػػت بػػػػػػػذخ شااػػػػػػتد
اػػػػػف اجػػػػػرد  ػػػػػدغث شملمػػػػػدشغ دغف  ذاػػػػػؾ أف شاخطػػػػػر شااإمػػػػػدر افمػػػػػرض دش اػػػػػت   غافػػػػػتد   صػػػػػغربت

 .أر إثتتت  خر 
 :الضرر  -2

 غاإػػػػػرؼ شاضػػػػػرر ترنػػػػػ ت 52)شااهػػػػػ غااة شاادناػػػػػة غء امصػػػػػغر  اتانػػػػػت تدغنػػػػػ   شاضػػػػػرر بػػػػػغ أهػػػػػتس

 ت 54)ائرغلة ا    ؿ أذر اصاب شائخص فل  ؽ اف  ,غ ة أغ فل اصل ة
شمجماػػػػتلل غااػػػػت ء ئػػػػؾ فاػػػػ  أف شاضػػػػرر شانػػػػتم  لػػػػف نئػػػػر ئػػػػت إتت لتػػػػر ئػػػػت تت شامغشصػػػػؿ 

ء مخػػػػرج لػػػػف بػػػػذش شااإنػػػػل   فااػػػػت اػػػػمـ نئػػػػرخ اػػػػف أاػػػػغر  تذتػػػػة أغ الف,ػػػػة  ػػػػد مصػػػػاب شائػػػػخص 
  غذاػػػػؾ  ػػػػرف ا,ػػػػـغ ئػػػػخص تنئػػػػر ختػػػػر  ػػػػتذب أغ صػػػػغرة   ػػػػة شاا ااػػػػة  تنغنػػػػت  فػػػػل  ػػػػؽ اػػػػف  ,غ 

 اف هاإم  .   اتة شاختصة   د ش ئختص أغ منتؿالف,ة ماثؿ إنمنتؾ ال
تػػػػػػرف ا ػػػػػػغف  ػػػػػػد غ ػػػػػػع تتافإػػػػػػؿ أغ  أف ا ػػػػػػغف ا ,,ػػػػػػت  غائػػػػػػمرط فػػػػػػل شاضػػػػػػرر شااغجػػػػػػب الاهػػػػػػ غااة 

ف  تنػػػػػػت شافرصػػػػػػة أاػػػػػػر  تػػػػػػرف شامإػػػػػػغاض ائػػػػػػاؿ أاضػػػػػػت   للاػػػػػػت    هػػػػػػا,ع  ماػػػػػػت   مفغاػػػػػػؼ شافرصػػػػػػة غش 

                                                           

ذش  تف شااتل  اغظفت اف  ٖٕٜٔداهاتر لتـ  ٙ  ـ ا  اة اصر شا لاة شاغطناة فل (ٕ٘) ـ جتغ فا  : غش 
ذش بغ تل   تؿ أف اثتت ص ة شاختر إذش  تات لن  ئتنتت جداة  تفاة اغظفل ش اف شاإتـ ف  اه غااة للا  إ

 ٜٙٔ  ر ـ شا,رشر  ٖٖٚ  صػ  ٓٔ ف شامتلا  لف شاجرش ـ غشجب للا  تا,مضل شا,تنغف   شاا تاتخ   اهنة  
ائتر إاا  فل : جتتر صتتر ط  : أهتال شااه غااة شاادناة لف شاإاؿ  ار شاائرغع تاف شاخطر غشاضرر درشهة 

 .  ٓٚ  صػ  ٕٓٔٓا,ترنة   دشر شا مب شا,تنغناة   اصر   
ـ  ٖٜٜٔجااؿ شائر تغر : شانظراة شاإتاة اأامزشـ   شا متب ش غؿ   اصتدر شمامزشـ   دشر شاننضة شاإرتاة   (ٖ٘)

  ٕ٘٘  صػ 

  ٚٙٔر ـ  ٘ٚٓٔصػ  ٙٔس  ٜ٘ٙٔ/ٔٔ/ ٕٙشان,ض ادنل : (ٗ٘)
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ائػػػػػػػػمرط أف ا ػػػػػػػػغف شاضػػػػػػػػرر شااغجػػػػػػػػب   اػػػػػػػػت   ت55) ا ,,ػػػػػػػػت   إ ماػػػػػػػػتال إء أف مفغامنػػػػػػػػت اإػػػػػػػػد أاػػػػػػػػرش  
 . ت ؽ أغ اصل ة ائرغلة غأف ا غف اتهت   الاه غااة اتتئرش  

غ ػػػػػد ا ػػػػػغف شاضػػػػػرر شانػػػػػتم  لػػػػػف جرااػػػػػة نئػػػػػر شائػػػػػت إتت ضػػػػػرر اػػػػػتدر اماثػػػػػؿ فػػػػػل شمخػػػػػ ؿ 
  غاػػػػػدخؿ فػػػػػل بػػػػػذش شااإنػػػػػل تػػػػػتا ؽ شااضػػػػػرغر ت ػػػػػؽ أغ اصػػػػػل ة الاضػػػػػرغر ذشت  ااػػػػػة اتااػػػػػة 

 .اف خهترة غات فتم  اف  هب 
غا,صػػػػد تنػػػػت شاضػػػػرر شاػػػػذر اصػػػػاب  غ ػػػػد ا ػػػػغف شاضػػػػرر أدتػػػػ  أغ اإنػػػػغر غبػػػػذخ شاصػػػػغرة شا تاتػػػػة

فتا,ػػػػػذؼ غشاهػػػػػب إاػػػػػذشغ الهػػػػػاإة تػػػػػتام,غءت غشام رئػػػػػتت    تػػػػػتر غشاإػػػػػرض غشا رشاػػػػػةغشملم شائػػػػػرؼ
غشملمػػػػػدشغ للػػػػػل شا رشاػػػػػة  ػػػػػؿ بػػػػػذخ ش لاػػػػػتؿ م ػػػػػدث ضػػػػػررش إذش بػػػػػل مضػػػػػر تهػػػػػاإة شااصػػػػػتب 

لمتترة تاف شانتس   . ت 56)غمؤذر ئرفة غش 

فاػػػػف انئػػػػر صػػػػغرة ائػػػػخص اػػػػت ماػػػػس   غ ػػػػد اجماػػػػع شاضػػػػرر شااػػػػتدر غشااإنػػػػغر فػػػػل  ف غش ػػػػد 
للػػػػػل  اتمػػػػػة شاإت لاػػػػػة  اػػػػػت ا ػػػػػغف  ػػػػػد  تصػػػػػة غ اػػػػػر صػػػػػ ا ة فا ػػػػػغف تػػػػػذاؾ إلمػػػػػدر اتمػػػػػة شاخ

ش  ػػػػػػتـ شااإمػػػػػػدر ت هػػػػػػم  ؿ شاصػػػػػػغرة فػػػػػػ  اجػػػػػػتؿ دلتاػػػػػػة ذللاػػػػػػ  فرصػػػػػػة شا هػػػػػػب شااػػػػػػتال إّ  فػػػػػػغت
 ت . 57)مجتراة أغ أف نئر بذخ شاصغرة أضر تهاإمة شامجتراة 

 :عالقة السببية  -2
هػػػػػػتتاة اػػػػػػف شاخطػػػػػػر غشاضػػػػػػرر غمثتػػػػػػت شااهػػػػػػ غااة الػػػػػػـز ا,اػػػػػػتـ شااهػػػػػػ غااة شاادناػػػػػػة مػػػػػػغشفر ل  ػػػػػػة 

اثتػػػػػغت شاصػػػػػلة  شاادناػػػػػة فػػػػػل اجػػػػػتؿ نئػػػػػر شائػػػػػت إتت لتػػػػػر ئػػػػػت تت شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػػتلل متإػػػػػت  
 خطر شانتئر أغ شانت ؿ غتاف شاضرر شانتجـ لن  .تاف 

ال,تلػػػػػدة  إثتػػػػػتت ل  ػػػػػة شاهػػػػػتتاة تػػػػػاف شاخطػػػػػر غشاضػػػػػرر للػػػػػل لػػػػػتمؽ شااػػػػػدلل غف,ػػػػػت   غا,ػػػػػع لػػػػػبغ
شاإتاػػػػػػػػة فػػػػػػػػل شمثتػػػػػػػػتت شامػػػػػػػػل م,ػػػػػػػػرر أف :   شاتانػػػػػػػػة للػػػػػػػػل اػػػػػػػػف إدلػػػػػػػػل   غللاػػػػػػػػ  اجػػػػػػػػب للػػػػػػػػل 

 .شاخطر   غشاضرر   غل  ة شاهتتاةشااضرغر إثتتت مغشفر أر تف شااه غااة شاث ثة : 
ثتػػػػتت ل  ػػػػة شاهػػػػتتاة  ثاػػػػرش   ناػػػػت اػػػػت ا غش   مػػػػتج إاػػػػل جنػػػػد  تاػػػػر غء م,مضػػػػل غجػػػػغد دااػػػػؿ  ػػػػتطع غش 

تػػػػػاف ة غمإمتػػػػػر ل  ػػػػػة شاهػػػػػتتاة  ت اػػػػػة امػػػػػل ممػػػػػل مػػػػػرجإل غجغدبػػػػػت  اػػػػػتـ شاهػػػػػتتاا مفػػػػػل تػػػػػتا,رش ف شا
غتافنػػػػـغ شااختافػػػػة أف شاضػػػػرر اػػػػت  ػػػػتف اا,ػػػػع اػػػػغء   شاضػػػػرر أف نئػػػػر بػػػػذخ شائػػػػت إتت بػػػػغ للػػػػة

 .نئر ملؾ شائت إتت لتر ئت تت شامغشصؿ شمجماتلل 
غالاػػػػػدلل للاػػػػػ  أف اػػػػػدفع ت نإػػػػػدشـ شاهػػػػػتتاة تػػػػػاف خطػػػػػرة غتػػػػػاف اػػػػػت أصػػػػػتب شااػػػػػدلل اػػػػػف ضػػػػػرر 

شاهػػػػتب ش جنتػػػػ  غف,ػػػػت اػػػػنص شااػػػػتدة هػػػػغشغ تنػػػػدـ شا,ػػػػرش ف شامػػػػل مثتػػػػت ل  ػػػػة شاهػػػػتتاة أغ ت ثتػػػػتت 
                                                           

 اف شا,تنغف شاادنل شافرنه   ٖٛٛٔا,تتلنت شااتدة  اف شا,تنغف شاادنل شااصرر   ٔ/ ٕٔٔـ (٘٘)

لتدشارشزؽ شاهننغرر : شاغهاط فل ئرح شا,تنغف شاادنل   نظراة شمامزشـ   طتإة ختصة اجنة شائراإة (ٙ٘)
 . ٖٗٚ  صػ  ٙٚ٘  تند  ٕٙٓٓشمه ااة تن,تتة شاا تااف   

 .  ٘٘ٔلارغ ا اد شااتراة : ارجع هتتؽ   صػ (ٚ٘)
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  اػػػػػف شا,ػػػػػتنغف شااػػػػػدنل تػػػػػرف اثتػػػػػت أف شاضػػػػػرر غ ػػػػػع تهػػػػػتب ء اػػػػػد اػػػػػ  فاػػػػػ   ػػػػػرف ا ػػػػػغف  ٖٙٔ  
  تبرة أغ خطر شااضرغر .نتم  لف  تدث فجت ل أغ  غة 

غم,ػػػػػػػػػدار مػػػػػػػػػغشفر رشتطػػػػػػػػػة شاهػػػػػػػػػتتاة تػػػػػػػػػاف شاخطػػػػػػػػػر غشاضػػػػػػػػػرر أغ لػػػػػػػػػدـ مغشفربػػػػػػػػػت غاػػػػػػػػػف شااهػػػػػػػػػت ؿ 
 شااغضػػػػػغلاة شامػػػػػل مفصػػػػػؿ فانػػػػػت ا  اػػػػػة شااغضػػػػػغع ت اػػػػػر اإ,ػػػػػب للانػػػػػت اػػػػػتدشـ م,ػػػػػداربت هػػػػػت  ت  

 .إال أداة ا,تغاة غانت أصلنت تت غرشؽ  اهمندش  
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 المبحث الثالث
 عبر شبكات التواصل اإلجتماعىسبل التصدى لنشر الشائعات 

 

الػػػػػـز ااغشجنػػػػػة نئػػػػػر شائػػػػػت إتت لتػػػػػر ئػػػػػت تت شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػػتلل متنػػػػػل إهػػػػػمرشماجاة ئػػػػػتالة 
اػػػػف  ػػػػؿ  غفإتاػػػػة فػػػػل ا ترتػػػػة بػػػػذخ شاظػػػػتبرة شاامإػػػػددة شااخػػػػتطر   ش اػػػػر شاػػػػذر امطلػػػػب مإتغنػػػػت  

 شاجنتت شااإناة . 
 :لنحو التالى عميو سوف نتناول ىذا المبحث من خالل مطمبين عمى ا وبناعا 

اػػػػػػػػػػنن  شمهػػػػػػػػػػ ـ فػػػػػػػػػػل شامصػػػػػػػػػػدر الئػػػػػػػػػػت إتت لتػػػػػػػػػػر ئػػػػػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػػػػػؿ  المطمههههههههههب األول :
 شمجماتلل .

دغرة أجنػػػػػػػزة شادغاػػػػػػػة شااخملفػػػػػػػة فػػػػػػػل شامصػػػػػػػدر الئػػػػػػػت إتت لتػػػػػػػر ئػػػػػػػت تت المطمهههههههب الثهههههههانى : 
 شامغشصؿ شمجماتلل . 

 
 المطمب األول

 منيج اإلسالم فى التصدى لمشائعات 
 اإلجتماعىعبر شبكات التواصل 

 
هػػػػػػم,رشربـ  إف شمهػػػػػػ ـ  ػػػػػػـر إئػػػػػػتلة أهػػػػػػرشر شااهػػػػػػلااف غأاػػػػػػغربـ شادشخلاػػػػػػة ااػػػػػػت ااػػػػػػس أاػػػػػػننـ غش 
 مػػػػػل ء اإلػػػػػـ ش لػػػػػدشغ اغشضػػػػػع شاضػػػػػإؼ فػػػػػانـ فاهػػػػػم لغننت شغ  ػػػػػغمنـ فام صػػػػػنغش اػػػػػننـ    اػػػػػت 

تن  ف,ػػػػػػد  ػػػػػػتؿ شا هػػػػػػت    رشض شانػػػػػػتس غأهػػػػػػرشربـ شاختصػػػػػػةإئػػػػػػتلة اػػػػػػت ااػػػػػػس ألػػػػػػ  ػػػػػػـر أاضػػػػػػت  
 شاػػػػدُّْنَات ِفػػػػ  َأِاػػػػاـٌ  َلػػػػَذشبٌ  َانُػػػػـْ   َاُنػػػػغش شاَّػػػػِذافَ  ِفػػػػ  شْاَفتِ َئػػػػةُ  َمِئػػػػاعَ  َأفْ  ُاِ تُّػػػػغفَ  شاَّػػػػِذافَ  غمإػػػػتال :   ِإفَّ 

 ت58) َمْإَلُاغَف  َء  َغَأْنُمـْ  َاْإَلـُ  َغشالَّ ُ  ۚ   َغشآْلِخَرةِ 
غبػػػػػػذش بػػػػػػغ شا  ػػػػػػـ ش خػػػػػػرغر   أاػػػػػػت تتانهػػػػػػتة ال  ػػػػػػـ شاامرمػػػػػػب للػػػػػػل شائػػػػػػت إة شا تذتػػػػػػة بػػػػػػغ  ػػػػػػد 

ء فػػػػػػػػتامإزار,ػػػػػػػػذؼ شا  َاْرُاػػػػػػػػغفَ  غمإػػػػػػػػتال :   َغشاَّػػػػػػػػِذافَ    ػػػػػػػػتؿ شا هػػػػػػػػت تن   إف مػػػػػػػػغفرت ئػػػػػػػػرغط  غش 
َـّ  شْاُاْ َصػػػػَنتتِ   ۚ   َأَتػػػػد ش َئػػػػَنتَدة   َانُػػػػـْ  َمْ,َتلُػػػػغش َغَء  َجْلػػػػَدة   َثَاػػػػتِنافَ  َفتْجِلػػػػُدغُبـْ  ُئػػػػَنَدشغَ  ِتَرْرَتَإػػػػةِ  َاػػػػْرُمغش اَػػػػـْ  ثُػػػػ

 ت 59)   شْاَفتِهُ,غفَ  ُبـُ  َغُأغاََِٰ ؾَ 

 ُتْنَمتن ػػػػت شْ َمَالُػػػػغش َف,َػػػػدِ  شْ َمَهػػػػُتغش َاػػػػت ِتَ ْاػػػػرِ  َغشْاُاْؤِاَنػػػػتتِ  شْاُاػػػػْؤِاِنافَ  ُاػػػػْؤُذغفَ    َغشاَّػػػػِذافَ  غ ػػػػتؿ شا مإػػػػتال :
ت ْثا  ِتان ت  َغشِ   ت . 61)  اُّ

                                                           

 ٜٔ ر ـ اة شانغر:  هغرة(ٛ٘)
 ٗ ر ـ اة شانغر:  هغرة(ٜ٘)
 ٛ٘ ر ـ  اة ش  زشب:  هغرة(ٓٙ)
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غشمرجػػػػػػػػػتؼ فػػػػػػػػػل شال ػػػػػػػػػة :  غ ػػػػػػػػد هػػػػػػػػػال شا هػػػػػػػػػت تن  غمإػػػػػػػػػتال اطل,ػػػػػػػػػل شائػػػػػػػػػت إتت تػػػػػػػػػتااجرفاف
أاضػػػػػت للػػػػل شاخػػػػغض فػػػػل ش ختػػػػػتر شاهػػػػا ة غذ ػػػػر شافػػػػمف    نػػػػػ  شمضػػػػطرشب شائػػػػداد   غاطلػػػػؽ 

شر انئػػػػػر لنػػػػػ  إضػػػػػطرشب تػػػػػاف شانػػػػػتس غشمرجػػػػػتؼ  ػػػػػرشـ غمر ػػػػػ  غشجػػػػػب   ااػػػػػت فاػػػػػ  اػػػػػف شمضػػػػػر 
 ِفػػػػػػ  َغشاَّػػػػػِذافَ  شْاُاَنػػػػػتِفُ,غفَ  َانمَػػػػػ ِ  اَّػػػػػـْ  اَّػػػػػِ ف تال :     ػػػػػتؿ مإػػػػػتتااهػػػػػلااف   غفتللػػػػػ  اهػػػػػم ؽ شامإزاػػػػػر

ػػػػػَرٌض  ُ لُػػػػػغِتِنـ َـّ  ِتِنػػػػػـْ  َاُنْ ِرَانَّػػػػػؾَ  شْاَاِداَنػػػػػةِ  ِفػػػػػ  غفَ َغشْاُاْرِجفُػػػػػ اَّ ت ٓٙ) َ ِلػػػػػا    ِإءَّ  ِفانَػػػػػت ُاَجتِغُرغَنػػػػػؾَ  َء  ثُػػػػػ
 ت . 60)   َمْ,ِما    َغُ مُِّلغش ُأِخُذغش ثُِ,ُفغش َأْاَنَات ۚ   اَّْلُإغِنافَ 

غاتمػػػػػد نت غارغجنػػػػػت تػػػػػر تإل ش غصػػػػػتؼ  تػػػػػؿ إف شا هػػػػػت تن  غمإػػػػػتال  ػػػػػد غصػػػػػؼ اتمػػػػػدع شائػػػػػت إة
 ِإف  َاُنػػػػػػغش شاَّػػػػػػِذافَ  َأاُّنَػػػػػػت َاػػػػػػت اػػػػػػث غصػػػػػػفنـ شا هػػػػػػت تن  غمإػػػػػػتال تتافهػػػػػػؽ ف,ػػػػػػد  ػػػػػػتؿ مإػػػػػػتال :    

ت ُمِصاُتغش َأف َفَمَتاَُّنغش ِتَنَت    َفتِهؽٌ  َجتَغُ ـْ   .ت 62)  َنتِدِااَف  َفَإْلُمـْ  َات َلَللَٰ  َفُمْصِتُ غش ِتَجَنتَاة   َ ْغا 
مئػػػػتلتت غ ػػػػذاؾ غضػػػػع شمهػػػػ ـ اجاغلػػػػة اػػػػف شااتػػػػتدرغ مهػػػػتبـ فػػػػل شا ػػػػد اػػػػف مػػػػرغا  شغ ػػػػد 

 غفاات الل أبـ بذخ شااتتدرغ :   افاة شامصدر انت  
شامػػػػػل جػػػػػتغت تنػػػػػت ا خػػػػػ ؽ شانتالػػػػػة غشااثػػػػػؿ شاإلاػػػػػت  انتفاػػػػػت   اػػػػػرذغء   جإػػػػػؿ شمهػػػػػ ـ ذاػػػػػؾ هػػػػػلغ ت  

غشمرخػػػػػتغ غشامإػػػػػتغف غشامػػػػػرش ـ  غ ثػػػػػت للانػػػػػت ئػػػػػراإمنت شا ػػػػػرشغ اػػػػػف : شمجماػػػػػتع غشاا تػػػػػة غشااػػػػػغدة
 .غشائت إة اات ء ئؾ فا  ات بل إء نهؼ املؾ شا,اـ غشااثؿ    غشامإتطؼ غشاصفتغ 

أاػػػػر شمهػػػػ ـ ت فػػػػظ شالهػػػػتف   غأغضػػػػإل خطػػػػغرة شا لاػػػػة غ ػػػػـر شا,ػػػػذؼ غشمفػػػػؾ   غمغلػػػػد ا تػػػػػل 
 َأفْ  ُاِ تُّػػػػػػػغفَ  شاَّػػػػػػػِذافَ   تن  غمإػػػػػػػتال :   ِإفَّ رغشج شائػػػػػػػت إتت تتاإػػػػػػػذشب ش اػػػػػػػاـ   ف,ػػػػػػػد  ػػػػػػػتؿ شا هػػػػػػػت

 َء  َغَأْنػػػػػُمـْ  َاْإلَػػػػػـُ  َغشالَّػػػػػ ُ  ۚ   َغشآْلِخػػػػػَرةِ  شاػػػػػدُّْنَات ِفػػػػػ  َأِاػػػػػاـٌ  َلػػػػػَذشبٌ  َانُػػػػػـْ   َاُنػػػػػغش شاَّػػػػػِذافَ  ِفػػػػػ  شْاَفتِ َئػػػػػةُ  َمِئػػػػػاعَ 
 ت . 63)   َمْإَلُاغفَ 

 َظػػػػػػػفَّ  َهػػػػػػػِاْإُمُاغخُ  ِإذْ  اهػػػػػػػلـ    ػػػػػػػتؿ شا مإػػػػػػػتال :   اَّػػػػػػػْغَء أف ا,ػػػػػػػدـ شااهػػػػػػػلـ  هػػػػػػػف شاظػػػػػػػف ترخاػػػػػػػ  شا
ػػػػػَذش َغ َػػػػػتُاغش َخْاػػػػػر ش ِتَرنُفِهػػػػػِنـْ  َغشْاُاْؤِاَنػػػػػتتُ  شْاُاْؤِاُنػػػػػغفَ  تِػػػػػافٌ  ِإْفػػػػػؾٌ  بََٰ   غشائػػػػػت إتت اتناػػػػػة للػػػػػل ت 64  ) اُّ

ػػػػفَ  َ ِثاػػػر ش شْجَمِنُتػػػػغش  َاُنػػػغش شاَّػػػػِذافَ  َأاُّنَػػػت ؿ :   َاػػػػتغشا لػػػػز غجػػػؿ  ػػػػتهػػػغغ شاظػػػػف تتااهػػػلااف     شاظَّػػػػفِّ  اِّ
ػػػػػػت تَّْإُضػػػػػػُ ـ َاْ مَػػػػػػب َغَء  َمَجهَُّهػػػػػػغش َغَء  ۚ   ِإثْػػػػػػـٌ  شاظَّػػػػػػفِّ  َتْإػػػػػػَض  ِإفَّ   َاْرُ ػػػػػػؿَ  َأف َأَ ػػػػػػُدُ ـْ  َأُاِ ػػػػػػبُّ  ۚ   َتْإض 
 ت 65)  رَِّ اـٌ  َمغَّشبٌ  شالَّ َ  ِإفَّ  ۚ   شالَّ َ  َغشمَُّ,غش ۚ   َفَ ِرْبُمُاغخُ  َاْام ت َأِخا ِ  َاْ ـَ 

                                                           

 ٔٙ   ٓٙ ر ـ اة ش  زشب:  هغرة(ٔٙ)
  ٙهغرة : شا جرشت  اة ر ـ  (ٕٙ)
  ٜٔهغرة : شانغر  اة (ٖٙ)

 ٕٔهغرة : شانغر  اة  (ٗٙ)
 ٕٔهغرة : شا جرشت  اة (٘ٙ)
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 ػػػػػث شمهػػػػػ ـ للػػػػػل شامثتػػػػػت غشامتػػػػػاف فػػػػػل ن,ػػػػػؿ ش ختػػػػػتر   غأف اطلػػػػػب شااهػػػػػلـ شاػػػػػدااؿ شاتربػػػػػتنل 
 ِتَنَتػػػػػ    َفتِهػػػػػؽٌ  َجػػػػػتَغُ ـْ  ِإف  َاُنػػػػػغش شاَّػػػػػِذافَ  َأاُّنَػػػػػت إة اهػػػػػاإنت    ػػػػػتؿ شا مإػػػػػتال :   َاػػػػػتأاػػػػػة ئػػػػػت للػػػػػل 
ت ُمِصاُتغش َأف َفَمَتاَُّنغش  ت .66)   َنتِدِاافَ  َإْلُمـْ فَ  َات َلَللَٰ  َفُمْصِتُ غش ِتَجَنتَاة   َ ْغا 

 َاػػػػْرُمغش اَػػػػـْ  فَػػػػِ ذْ  ۚ   ُئػػػػَنَدشغَ  ِتَرْرَتَإػػػػةِ  َلَلْاػػػػ ِ  َجػػػػتُغغش ل ذ ػػػػر  ػػػػتدث شمفػػػػؾ :   اَّػػػػْغَء غ ػػػػتؿ شا مإػػػػتال فػػػػ
 ت . 67)   شْاَ تِذُتغفَ  ُبـُ  شالَّ ِ  ِلندَ  َفُرغاََِٰ ؾَ  ِتتائَُّنَدشغِ 

شااهػػػػػلااف أف اطل,ػػػػػغش شا ػػػػػ ـ للػػػػػل  ػػػػػث شمهػػػػػ ـ للػػػػػل شامف ػػػػػر فػػػػػل ا مػػػػػغر شمئػػػػػتلة فننػػػػػل 
ف,ػػػػػد تػػػػػاف شا لػػػػػز غجػػػػػؿ  ػػػػػتؿ شااػػػػػؤاناف شاػػػػػذاف      غال ػػػػػغش ل,ػػػػػغانـ لنػػػػػد  ػػػػػؿ ئػػػػػت إة  لغشبنػػػػػ

ػػػػت تِػػػػَرْفَغشِبُ ـ َغَمُ,غاُػػػػغفَ  ِتَرْاِهػػػػَنِمُ ـْ  َمَل,َّْغَنػػػػ ُ  هػػػػت تن  :  ِإذْ  م لاػػػػغش فػػػػل  تدثػػػػة شمفػػػػؾ ف,ػػػػتؿ  َاُ ػػػػـ اَػػػػْاَس  اَّ
 ت .68)   َلِظاـٌ  شالَّ ِ  ِلندَ  َغُبغَ  َباِّن ت َغَمْ َهُتغَن ُ  ِلْلـٌ  ِت ِ 

أغا ػػػػػػػؾ شانفػػػػػػػر اػػػػػػػف  شمنهػػػػػػػتف امل,ػػػػػػػل ش ختػػػػػػػتر تهػػػػػػػاإ  ء تلهػػػػػػػتن    غا ػػػػػػػفأف  فاػػػػػػػف شاتػػػػػػػدانل
  غاػػػػػـ ااػػػػػررغش ذاػػػػػؾ شاختػػػػػر للػػػػػل ل,ػػػػػغانـ اامػػػػػدترغش فاػػػػػ    تػػػػػؿ لغش شامف اػػػػػر شاصػػػػػ تت  اػػػػػـ اهػػػػػمإا

ام لاػػػػػػغف تنػػػػػػت تػػػػػػرفغشبنـ اػػػػػػف ئػػػػػػدة امل,ػػػػػػغف  تدثػػػػػػة شمفػػػػػػؾ تراهػػػػػػنمنـ ثػػػػػػـ لػػػػػػننـ أننػػػػػػـ  شا  ػػػػػػتؿ
اغجػػػدغش أنػػػ  اػػػف أا ػػػؿ  غاػػػغ مف ػػػر شاصػػػ تتة  لػػػا   فػػػل ن,ػػػؿ شاختػػػر غلػػػدـ شامف ػػػر فاػػػ     هػػػرلمنـ
   اػػػػػػؼ اا ػػػػػػف أف مػػػػػػمنـ زغجػػػػػػة  أطنػػػػػػر شاخلػػػػػػؽ ئػػػػػػلغ اإاتػػػػػػ  فػػػػػػرششفػػػػػػل  أف ا ػػػػػػغف شاا ػػػػػػتؿ 

 . أتدش   أفضؿ شاتئر شاذر إصطفتخ شا تمناة شافت ئة ؟ بذش ء اإ,ؿ 
هػػػػػػػت تن  غمإػػػػػػػتال أف شمنهػػػػػػػتف اهػػػػػػػ غؿ أاػػػػػػػتـ شا لػػػػػػػز غجػػػػػػػؿ غا تهػػػػػػػب لػػػػػػػف  ػػػػػػػؿ أختػػػػػػػر شا 

ػػػػت صػػػػ ار غ تاػػػػر    ػػػػتؿ شا هػػػػت تن  غمإػػػػتال  ت 69)  َلِماػػػػٌد  َرِ اػػػػبٌ  َاَدْاػػػػ ِ  ِإءَّ   َػػػػْغؿ   ِاػػػػف َاْلِفػػػػظُ  :  اَّ
ػػػػت تِػػػػَرْفَغشِبُ ـ َغَمُ,غاُػػػػغفَ  ِتَرْاِهػػػػَنِمُ ـْ  َمَل,َّْغَنػػػػ ُ  :   ِإذْ  غ ػػػػتؿ مإػػػػتال   َباِّن ػػػػت َغَمْ َهػػػػُتغَن ُ  ِلْلػػػػـٌ  تِػػػػ ِ  َاُ ػػػػـ اَػػػػْاَس  اَّ

 .ت71)   َلِظاـٌ  شالَّ ِ  ِلندَ  َغُبغَ 

َذششمخمصػػػػػػتص   ا,ػػػػػػغؿ ش ػػػػػػث شمهػػػػػػ ـ للػػػػػػل إرجػػػػػػتع ش اػػػػػػر  بػػػػػػؿ   َجػػػػػػتَغُبـْ  ا مإػػػػػػتال :   َغشِ 
ػػػػػفَ  َأْاػػػػػرٌ  ُهػػػػػغؿِ  ِإاَػػػػػل َردُّغخُ  َغاَػػػػػغْ  ۚ   تِػػػػػ ِ  َأَذشُلػػػػػغش شْاَخػػػػػْغؼِ  َأغِ  شْ َْاػػػػػفِ  اِّ اَػػػػػلَٰ  شارَّ  ِاػػػػػْنُنـْ  شْ َْاػػػػػرِ  ُأغِاػػػػػ  َغشِ 

 ِإءَّ  شائَّػػػػػػػْاَطتفَ  َءمََّتْإػػػػػػُمـُ  َغَرْ َامُػػػػػػ ُ  َللَػػػػػػْاُ ـْ  شالَّػػػػػػ ِ  َفْضػػػػػػؿُ  َغاَػػػػػػْغَء  ۚ   ِاػػػػػػْنُنـْ  َاْهػػػػػػَمنِتُطغَن ُ  شاَّػػػػػػِذافَ  َاَإِلَاػػػػػػ ُ 
 ت .71) َ ِلا   

                                                           

  ٙهغرة شا جرشت  اة (ٙٙ)
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 َفتِهػػػػؽٌ  َجػػػػتَغُ ـْ  ِإف  َاُنػػػػغش شاَّػػػػِذافَ  َأاُّنَػػػػت َاػػػػت ئػػػػتلة   ف,ػػػػد  ػػػػتؿ شا مإػػػػتال :   شامف ػػػػر فػػػػل لغش ػػػػب شم
ت ُمِصاُتغش َأف َفَمَتاَُّنغش ِتَنَت     .ت 72)   َنتِدِاافَ  َفَإْلُمـْ  َات َلَللَٰ  َفُمْصِتُ غش ِتَجَنتَاة   َ ْغا 

 
 المطمب الثانى

 دور أجيزة الدولة المختمفة فى التصدى لمشائعات 
 عبر شبكات التواصل اإلجتماعى

 

شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػػتلل مضػػػػػتفر جنػػػػػغد أجنػػػػػزة شادغاػػػػػة امطلػػػػػب شامصػػػػػدر الئػػػػػت إتت لتػػػػػر اغش ػػػػػع 
   غفاات الل دغر تإض بذخ ش جنزة : جااإت  

 

 ور اإلعالم فى التصدى لمشائعات :: د أولا 
ناػػػػػت  تنػػػػػت شاغظػػػػػػت ؼ  تنػػػػػت ش دغشر شامػػػػػل م,ػػػػػػـغ تنػػػػػت غهػػػػػت ؿ شملػػػػػ ـ فػػػػػػل شااجماػػػػػع   غا أاػػػػػت  

  إء أف شاغظافػػػػػة ش بػػػػػـ بػػػػػل شا فػػػػػتظ للػػػػػل ش اػػػػػف شااجماإػػػػػل اػػػػػف شامفمػػػػػت  شامػػػػػل م,ػػػػػـغ تنػػػػػت 
غشاػػػػدلتاتت شااخلػػػػة غشاانتفاػػػػة ا اػػػػف غشانظػػػػتـ شاإػػػػتـ أغشامتإثػػػػر هػػػػغشغ  ػػػػتف ذاػػػػؾ لتػػػػر شائػػػػت إتت 

   غاػػػػف ثػػػػـ ف ننػػػػت نػػػػرر أف شملػػػػ ـ بػػػػغ اػػػػف ام اػػػػؿ شاإػػػػبغ ش  تػػػػر فػػػػل شامصػػػػدر الئػػػػت إتت أاػػػػت  
  تف اصدربت . 

إف شملػػػػػػػ ـ شا ػػػػػػػؽ بػػػػػػػغ اػػػػػػػف امصػػػػػػػدر تتا لاػػػػػػػة شاطػػػػػػػتبرة ا ػػػػػػػؿ شائػػػػػػػت إتت شاا رضػػػػػػػة تػػػػػػػتا,غؿ 
شافصػػػػؿ غتتالهػػػػتف شاتػػػػاف   غاػػػػف بنػػػػت امتػػػػاف انػػػػت أف شملػػػػ ـ ش فضػػػػؿ غش  ػػػػغر غاػػػػت ا,صػػػػدخ اػػػػف 
شامنػػػػػذاب غشام,ػػػػػغاـ غشامإلػػػػػاـ بػػػػػغ ذشؾ شاػػػػػذر امصػػػػػؿ تتاغ ػػػػػت ع شااغااػػػػػة غشاطتر ػػػػػة غامصػػػػػدر ا ػػػػػؿ 

  فلػػػػػاس اػػػػػف غشاانطػػػػػؽ غشا جػػػػػة اػػػػػـغ ت ػػػػػؿ شاغضػػػػػغح غشاتاػػػػػتف طػػػػػتررغ غ ػػػػػتدث اػػػػػف ا ػػػػػدثتت شا
أغ شاػػػػرد   رفػػػػت   ة انػػػػت  رفػػػػت  فمػػػػرمل اإتاجمػػػػة الئػػػػت إتت  ػػػػرشغش  ػػػػدشث  غشجػػػػب شملػػػػ ـ أف مهػػػػمفزخ

لػػػػ ف شا ,ا,ػػػػػة  ناػػػػت ا,ترنػػػػة شا جػػػػػة تتا جػػػػة   غش  للانػػػػت غمنفاػػػػذبت تػػػػتا  ـ شااصػػػػػنغع شااػػػػدا    غش 
 تنرجة ش افتظ .  ؼ   غء أاضت  شانتصإة غشاختر شاا,اف شاذر ء اإرؼ شمخم 

غ ػػػػػذاؾ اجػػػػػب للػػػػػل شملػػػػػ ـ شامر اػػػػػز للػػػػػل شا,ػػػػػاـ شاإتااػػػػػة غشاهػػػػػتااة فػػػػػل نفػػػػػغس ش اػػػػػة  مػػػػػل 
ا ػػػػػػغف شمنهػػػػػػتف للػػػػػػل درجػػػػػػة  تاػػػػػػرة اػػػػػػف شاػػػػػػغلل غشا صػػػػػػتنة غم,ػػػػػػدار ش اػػػػػػغر   غرتػػػػػػط ش اػػػػػػة 

شاػػػػػػغطنل شاإػػػػػػتال غشارش ػػػػػػل شاارم ػػػػػػز اػػػػػػف شم هػػػػػػتس  تإضػػػػػػنت شاػػػػػػتإض غللػػػػػػل أهػػػػػػس غشضػػػػػػ ة 
 شم نػػػػػػػتع غشاث,ػػػػػػػة   فػػػػػػػتمل ـ شاػػػػػػذر اف,ػػػػػػػد ث,ػػػػػػػة شانػػػػػػػتس فاػػػػػػ  ء اا ػػػػػػػف أف ا ػػػػػػػغف اصػػػػػػػدرش  للػػػػػػل 

نإػػػػػدشـ ث,ػػػػػة شانػػػػػتس  م نػػػػػتلنـ تتا ,ا,ػػػػػة إذش  ػػػػػتف ااػػػػػترس شامضػػػػػلاؿ ففت ػػػػػد شائػػػػػلغ ء اإطاػػػػػ    غش 
فػػػػػل شامإتاػػػػػؿ اػػػػػع ش جنػػػػػزة شمل ااػػػػػة أغ شم منػػػػػتع تاػػػػػت انئػػػػػرخ بػػػػػغ أ ػػػػػد شاػػػػػدغشفع الاػػػػػغشطف  ػػػػػل 

                                                           

 .  ٖٙهغرة شا جرشت  اة (ٕٚ)
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نػػػػتغ ش زاػػػػتت اػػػػف غهػػػػت ؿ شملػػػػ ـ شااإتداػػػػة أغ شاانتفهػػػػة   فنػػػػغ اػػػػـ امل,ػػػػل شاهػػػػـ فػػػػل شاإهػػػػؿ أث
 . ف اؼ ا  أف اصد نت فل أاتـ شا ربشاهلـ أاتـ  مإغد للل شا ,ا,ة اف غهت ؿ إل ا ا

 اػػػػػث أف  اػػػػػػتب  - ف شائػػػػػت إة مرجػػػػػع تنهػػػػػتة  تاػػػػػرة إاػػػػػل إنإػػػػػدشـ شا ,ا,ػػػػػة أغ ن,صػػػػػنت  غنظػػػػػرش  
–شااإلغاػػػػػتت لػػػػػػف شائػػػػػػترع غ جتنػػػػػت ت,صػػػػػػد أغ دغف  صػػػػػػد امػػػػػاإل اأئػػػػػػتلة أف مماػػػػػػدد غمنمئػػػػػػر 

اػػػػػذاؾ ءتػػػػػد اغهػػػػػت ؿ شملػػػػػ ـ أف مظنػػػػػر شا ,ا,ػػػػػة  تالػػػػػة غت ػػػػػؿ مفصػػػػػا منت غلػػػػػدـ إخفػػػػػتغ ئػػػػػلغ 
 للل شانتس  مل ء ا غف بنتؾ هتب أغ  تفز اظنغر شائت إة أغ إنمئتربت . 

دغر شملػػػػػػػ ـ فػػػػػػػل شامصػػػػػػػدر الئػػػػػػػت إتت ف تػػػػػػػد اػػػػػػػف غضػػػػػػػع  غاػػػػػػف أجػػػػػػػؿ زاػػػػػػػتدة  ػػػػػػػدرة غفتللاػػػػػػػة
إهػػػػػػمرشماجاتت غخطػػػػػػط إهػػػػػػمتت اة جػػػػػػتبزة غاإػػػػػػدة  ػػػػػػتدرة للػػػػػػل شامإتاػػػػػػؿ اػػػػػػع شائػػػػػػت إتت غشا,ضػػػػػػتغ 
للانػػػػػػت فػػػػػػل انػػػػػػدبت    ػػػػػػذاؾ اجػػػػػػب مفإاػػػػػػؿ دغر شاصػػػػػػف تت غشااغش ػػػػػػع شما مرغناػػػػػػة الاؤههػػػػػػتت 

أئػػػػػ تؿ شملػػػػػ ـ شاجداػػػػػد  شمل ااػػػػػة غشارهػػػػػااة غشاػػػػػدغش ر شاغطناػػػػػة شااخملفػػػػػة ت لمتتربػػػػػت ئػػػػػ ؿ اػػػػػف
فػػػػػل اغشجنػػػػػة شائػػػػػت إتت غلػػػػػرض شا ,ػػػػػت ؽ شاامإل,ػػػػػة تاخملػػػػػؼ شا,ضػػػػػتات للػػػػػل شااجماػػػػػع شاػػػػػدشخلل 

 أغ شاخترجل . 
غشملػػػػػػ ـ شارهػػػػػػػال أغ  اػػػػػػػر شارهػػػػػػال اغشجػػػػػػػ  اهػػػػػػػ غااة شامصػػػػػػدر الئػػػػػػػت إتت   غللػػػػػػػل غهػػػػػػػت ؿ 

ب لظػػػػػاـ نتػػػػػتغ غ اربػػػػػت غشجػػػػػشملػػػػػ ـ شااخملفػػػػػة اػػػػػف إذشلػػػػػة غملافزاػػػػػغف غصػػػػػ تفة   غغ ػػػػػتءت ش 
فتاصػػػػ تفة م,ػػػػع للانػػػػت اهػػػػ غااة شامصػػػػدر ئػػػػت إتت شامػػػػل منمئػػػػر فػػػػل شااجماػػػػع   فػػػػل د ػػػػض شا

الئػػػػػت إتت شامػػػػػل ممنػػػػػتغؿ ئػػػػػ غف شاهاتهػػػػػة غشم مصػػػػػتد أغ شااجماػػػػػع اػػػػػف خػػػػػ ؿ نئػػػػػر شام ,ا,ػػػػػتت 
شااادشناػػػػة شااصػػػػػغرة انفػػػػل شائػػػػػت إة شامػػػػل أثػػػػػترت شاتلتلػػػػة  غللانػػػػػت أف مم ػػػػرؾ إاػػػػػل اغ ػػػػع شا ػػػػػدث 

اختػػػػػر  مػػػػػل ء مغجػػػػػد فرصػػػػػة أاػػػػػتـ نئػػػػػر شائػػػػػت إتت   غ ػػػػػذاؾ شمذشلػػػػػة غم طػػػػػل  ػػػػػؿ جغشنػػػػػب ش
فػػػػػل شا,ضػػػػػتغ للػػػػػل شائػػػػػت إتت إذش اػػػػػت غضػػػػػإنت فػػػػػل شملمتػػػػػتر  غبتاػػػػػت    تاػػػػػرش   غشاملافزاػػػػػغف انػػػػػت دغرش  

 هتلتت شاتث .  للل ادشر تااهت ة إنمئتربات شاغشهإة غدانتاا اة شمهمفتدة انن
 

 : دور األجيزة األمنية فى التصدى لمشائعات :  ثانياا 
شاإػػػػػػتاـ للاػػػػػػ    أصػػػػػػتإل  ػػػػػػؿ اػػػػػػت  دفػػػػػػل ظػػػػػػؿ ظنػػػػػػغر م نغاغجاػػػػػػت شا تهػػػػػػب شآلاػػػػػػل غزاػػػػػػتدة إلماػػػػػػت

اػػػػػػرغج شمئػػػػػػتلتت لتػػػػػػر ئػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل غ ػػػػػػذاؾ شمربػػػػػػتت  ذغ شاختػػػػػػرة ا متجػػػػػػة 
مصػػػػػػػػتؿ تئػػػػػػػػ تة  –شم مرشفاػػػػػػػػة فػػػػػػػػل بػػػػػػػػذش شااجػػػػػػػػتؿ شا اػػػػػػػػغ  غشااإ,ػػػػػػػػد  بػػػػػػػػغ جنػػػػػػػػتز  اتاػػػػػػػػغمر غش 

 شمنمرنت   غاف ثـ شا,اتـ تنئر شائت إتت غبغ  اف فل ا تن  دغف أف امرؾ أثرش . 
,ضػػػػػاة  غم,ػػػػػداانت إف ن,ػػػػػص شاختػػػػػرشت شافناػػػػػة فػػػػػل اجػػػػػتءت م داػػػػػد أر ػػػػػتف شاجرااػػػػػة شما مرغناػػػػػة 

اػػػػػػػة غرفػػػػػػػع ش د ا مالػػػػػػػة أاػػػػػػػتـ شااؤههػػػػػػػتت شاإدااػػػػػػػة تتمضػػػػػػػتفة إاػػػػػػػل صػػػػػػػإغتة شارصػػػػػػػد غشام ,ػػػػػػػؽ
ة شا ػػػػدغد شافناػػػػة غل  ػػػػتت أطػػػػرشؼ أر غا ػػػػتف اضػػػػتؼ إاػػػػل ذاػػػػؾ طتاإػػػػة شار ااػػػػة فػػػػل  ػػػػؿ زاػػػػتف

ممجػػػػػػػػتغز  ػػػػػػػػدغد شادغاػػػػػػػػة شاغطناػػػػػػػػة غشاإػػػػػػػػدد شانت ػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػف شااختافػػػػػػػػتت  ضػػػػػػػػاة لتػػػػػػػػر شمنمرنػػػػػػػػت 
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غشااخػػػػػػتافاف للػػػػػػل اػػػػػػدشر شاهػػػػػػتلة ااػػػػػػت اصػػػػػػإب اإػػػػػػ  شاضػػػػػػتط غشاا  ,ػػػػػػة غذاػػػػػػؾ مف ئػػػػػػر تت 
فػػػػػل شاغءاػػػػػتت  ا مرغناػػػػػة خػػػػػترج شاػػػػػدغؿ شاإرتاػػػػػة غ تاتػػػػػت  شمهمضػػػػػتفة غمهػػػػػجاؿ غ فػػػػػظ شاتاتنػػػػػتت شم

شاام ػػػػػػدة   اضػػػػػػتؼ إاػػػػػػل ذاػػػػػػؾ إ جػػػػػػتـ شاجانػػػػػػغر لػػػػػػف شامإػػػػػػتغف اػػػػػػع شااؤههػػػػػػتت ش اناػػػػػػة فااػػػػػػت 
 اخص شااهمغر شما مرغنل نماجة ث,تفة شامإغد للل ئذغذ تإض اغش ع شمنمرنت 

اامتتإػػػػػػػة غفػػػػػػػل شاغش ػػػػػػػع ء اغجػػػػػػػد فػػػػػػػرؽ اخمصػػػػػػػة غا غنػػػػػػػة اػػػػػػػف اصػػػػػػػتاإل شمهػػػػػػػمإ اتت شاإتاػػػػػػػة 
شاجاػػػػػػؿ شاجداػػػػػػد اطرا,ػػػػػػة  شانئػػػػػػتط شانػػػػػػدشـ اأربػػػػػػتب شااإلغاػػػػػػتمل   اػػػػػػذش فػػػػػػ ف شاار لػػػػػػة شاا,تلػػػػػػة أغ

شاإتاػػػػػة اامتتإػػػػػة غارش تػػػػػة غشام ػػػػػرر غشات ػػػػػث شااهػػػػػمار لػػػػػف شااإلغاػػػػػتت شاامإل,ػػػػػة  شمهػػػػػمإ اتت
تنئػػػػػػتطتت شاجاتلػػػػػػتت شمربتتاػػػػػػة اجػػػػػػب أف اماتئػػػػػػل اػػػػػػع شامطػػػػػػغر شام نغاػػػػػػغجل غ ػػػػػػذاؾ شاطػػػػػػرؽ 

 مإالة اف طرؼ بذخ شاجاتلتت شاندشاة . شا داثة شااه
اػػػػػذاؾ اجػػػػػب فػػػػػل شااهػػػػػم,تؿ شا,راػػػػػب إنئػػػػػتغ أجنػػػػػزة ئػػػػػرطة ختصػػػػػة تا  ,ػػػػػة امإاػػػػػدر شمربػػػػػتب 

غ ػػػػػذاؾ ارغجػػػػػغ شائػػػػػت إتت  امتتإػػػػػة أنئػػػػػطة شمربػػػػػتب شااإلغاتماػػػػػةشااإلغاػػػػػتمل   مخػػػػػمص ف,ػػػػػط ت
ة هػػػػػػااغبػػػػػػذش اػػػػػػت اا ػػػػػػف شمضػػػػػػفتغ للاػػػػػػ  تم غا تغاػػػػػػة ممتػػػػػػع  ثػػػػػػتربـ للػػػػػػل أاػػػػػػؿ شاغصػػػػػػغؿ إاػػػػػػانـ

 .   شمهمإ ـ شااإلغاتم
غمجػػػػدر شمئػػػػترة فػػػػل بػػػػذش شاصػػػػدد إاػػػػل أف إجػػػػرشغشت شاغ تاػػػػة اػػػػف بػػػػذخ شاظػػػػتبرة اجػػػػب أء م,ػػػػؼ 
لنػػػػد  ػػػػد شمجػػػػرشغشت شام,لاداػػػػة شامػػػػل مطلػػػػع تنػػػػت أجنػػػػزة شائػػػػرطة غشاإدشاػػػػة تػػػػؿ إف ش اػػػػر ا,مضػػػػل 

مهػػػػػار اػػػػػع إجػػػػػرشغشت شاغ تاػػػػػة شام,لاداػػػػػة  اػػػػػت أ ػػػػػدت أهػػػػػتااب أخػػػػػرر ادلاػػػػػة غفتللػػػػػة إهػػػػػمظنتر 
شادرشهػػػػػتت شام لالاػػػػػة شا داثػػػػػة أف فلهػػػػػفة شاغ تاػػػػػة اػػػػػف اغش ػػػػػع شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػػتلل م,ػػػػػـغ للػػػػػل 
ف اجانػػػػػػغر  اتػػػػػػدأ شااهػػػػػػ غااة شائخصػػػػػػاة غشااجماإاػػػػػػة مجػػػػػػتة ا تف ػػػػػػة شاجرااػػػػػػة شما مرغناػػػػػػة   غش 

فػػػػػل مػػػػػغ ل شاجرااػػػػػة ء ا,ػػػػػؿ غشاا,ااػػػػػاف للػػػػػل أرض غش ػػػػػدة دغر فػػػػػل  تاػػػػػة ش بااػػػػػة شااػػػػػغشطناف 
أبااػػػػة لػػػػف إجػػػػرشغشت شائػػػػرطة شام,لاداػػػػة غأجنػػػػزة شاإدشاػػػػة شااخملفػػػػة   غاػػػػف ثػػػػـ أصػػػػت ت شاػػػػدلغة 
اائػػػػػػتر ة  ػػػػػػؿ أفػػػػػػرشد شااجماػػػػػػع غبا تمػػػػػػة غاؤههػػػػػػتمة فػػػػػػل ا تف ػػػػػػة اغش ػػػػػػع شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل 

 . غاػػػػػػف بنػػػػػػتامطلتػػػػػػتت شامنااػػػػػػة شااهػػػػػػمدشاة  ة غمفرضػػػػػػ طتاإػػػػػػة شاار لػػػػػػ م,مضػػػػػػا  شاندشاػػػػػػة أاػػػػػػرش  
فػػػػػػل ظنػػػػػػر افنػػػػػػـغ شائػػػػػػرطة شااجماإاػػػػػػة اار ػػػػػػد شممجػػػػػػتة شارشلػػػػػػل ام,راػػػػػػر شااهػػػػػػ غااة شاجاتلاػػػػػػة 

شد شااجماػػػػػع غشاػػػػػذر اإنػػػػػل إلػػػػػتدة شام,ػػػػػترب غشامفػػػػػتبـ تػػػػػاف أفػػػػػر   اغشجنػػػػػة شاجرااػػػػػة غشاغ تاػػػػػة اننػػػػػت 
اجإػػػػؿ اػػػػف اػػػػف اتػػػػدأ أهتهػػػػ   تذ شا,ػػػػتنغف غم ,اػػػػؽ شاإدشاػػػػة   إنط  ػػػػت  غاؤههػػػػتمة اػػػػع أجنػػػػزة إنفػػػػ

ختصػػػػػة فػػػػػل ظػػػػػؿ منػػػػػتال شاانػػػػػددشت غغجػػػػػغد ذاػػػػػؾ اهػػػػػ غااة ائػػػػػمر ة تػػػػػاف  ػػػػػؿ بػػػػػذخ ش طػػػػػرشؼ 
 اخططتت دغااة مهمندؼ زلزلة أاننت شاف رر . 

نػػػػػػرر فػػػػػػل بػػػػػػذش شااجػػػػػػتؿ أبااػػػػػػة غضػػػػػػرغرة مفإاػػػػػػؿ  ااػػػػػػتت شامإػػػػػػتغف شاػػػػػػدغال فػػػػػػل اجػػػػػػتؿ  غأخاػػػػػػرش  
شامػػػػػػدراب ش انػػػػػػل للػػػػػػل ا تف ػػػػػػة شاجػػػػػػرش ـ شااإلغاتماػػػػػػة غتختصػػػػػػة شاارمتطػػػػػػة تتمربػػػػػػتب غمجناػػػػػػد 
شمربػػػػػػتتااف لتػػػػػػر اغش ػػػػػػع شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل نظػػػػػػرش ااػػػػػػت مضػػػػػػانة اػػػػػػف خطػػػػػػغرة للػػػػػػل ش اػػػػػػف 
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مطلػػػػب شام ػػػػتمؼ اػػػػف أجػػػػؿ ا تف مػػػػة تغضػػػػع  ااػػػػتت ااػػػػت اشا,ػػػػغال شاإػػػػتاال غشاػػػػغطنل غشم لااػػػػل 
 مإتغف دغااة نتجزة . 

 
 : عات عبر شبكات التواصل اإلجتماعى: دور البرلمان والقضاع فى مواجية الشائ ثالثاا 

اػػػػػػف شاجػػػػػػدؿ  إف اإضػػػػػػلة شار تتػػػػػػة شا,ضػػػػػػت اة للػػػػػػل ئػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل اثاػػػػػػر  ثاػػػػػػرش  
غاػػػػػػدر ل  ػػػػػػة ذاػػػػػػؾ ا اتاػػػػػػة أاػػػػػػف  ػػػػػػغؿ ائػػػػػػرغلامة غاػػػػػػدر مػػػػػػرثارة للػػػػػػل شا راػػػػػػتت شاادناػػػػػػة   

شافػػػػػرد غشااجماػػػػػػع   غاػػػػػػرمل ذاػػػػػؾ فػػػػػػل ظػػػػػػؿ لػػػػػػدد اػػػػػف شاام اػػػػػػرشت شامػػػػػػل مماثػػػػػؿ فػػػػػػل مزشاػػػػػػد لػػػػػػدد 
اهػػػػػػػمخدال شمنمرنػػػػػػػت غمصػػػػػػػتلد  جػػػػػػػـ ش خطػػػػػػػتر شاارمتطػػػػػػػة تئػػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػػؿ شمجماػػػػػػػتلل 

 اػػػػػف شا,ػػػػػغال هػػػػػغشغ اػػػػػف  تػػػػػؿ أجنػػػػػزة إهػػػػػمختترشت دغااػػػػػة غشامػػػػػل تػػػػػرزت  إنصػػػػػر منداػػػػػد جداػػػػػد ا
أغ جاتلػػػػػتت إربتتاػػػػػة أغ ت هػػػػػمخدشانت فػػػػػل شا,رصػػػػػنة غشاجرااػػػػػة شما مرغناػػػػػة   غمػػػػػزشاف ذاػػػػػؾ اػػػػػع 

غفػػػػػػػل ظػػػػػػػؿ لالاػػػػػػػة شام ػػػػػػػغؿ فػػػػػػػل طتاإػػػػػػػة شا ,ػػػػػػػغؽ م غانػػػػػػػت اانصػػػػػػػة اناػػػػػػػة الػػػػػػػرأر غشامإتاػػػػػػػر   
دغد شافرصػػػػػة أاػػػػػتـ أطػػػػػرشؼ غشا راػػػػػتت  اػػػػػث أمت ػػػػػت شاتا ػػػػػة شما مرغناػػػػػة شاافمغ ػػػػػة غشاإػػػػػتترة ال ػػػػػ

 خترجاة فل شامدخؿ فل شائ غغف شادشخلاة . 
لل  انصػػػػػة إل ااػػػػػة جداػػػػػدة غ ػػػػػد إهػػػػػمخدات شاجاتلػػػػػتت شمربتتاػػػػػة ئػػػػػت تت شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػػت

 هػػػػػتتتت غصػػػػػإغتة شا جػػػػػب اػػػػػف  تػػػػػؿ شادغاػػػػػة   غشاإاػػػػػؿ للػػػػػل  ئػػػػػافاػػػػػف هػػػػػنغاة مد ااػػػػػت مػػػػػغفرخ
 إخمرشؽ شا,تلدة شائتتتاة . 
رضػػػػػة غاػػػػػمـ ل فػػػػػل ئػػػػػف شا اػػػػػ ت شما مرغناػػػػػة شاا شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػػتلغاػػػػػمـ إهػػػػػمخدشـ ئػػػػػت تت 

شاإػػػػتـ غشامػػػػل  ػػػػد اػػػػمـ  اإناػػػػة ائػػػػ ف شاػػػػرأرإهػػػػمخدشـ شاصػػػػغر غشافاػػػػداغبتت شاام اػػػػزة اغجنػػػػة نظػػػػر 
خم  نػػػػػت أغ إلػػػػػتدة إهػػػػػمخدشانت تئػػػػػ ؿ اػػػػػؤثر فػػػػػل م راػػػػػؾ ش  ػػػػػدشث غئػػػػػف شا ػػػػػرغب مر اتنػػػػػت أغ إ

تااصػػػػػتاإل شا,غااػػػػػة ت اػػػػػة شامػػػػػرثار للػػػػػل شمهػػػػػم,رشر ت شامػػػػػل  ػػػػػد مضػػػػػر شانفهػػػػػاة غنئػػػػػر شائػػػػػت إتت 
 شادشخلل . 

نم ػػػػػػػتؿ شائخصػػػػػػػاة  غائػػػػػػػند شاغش ػػػػػػػع إهػػػػػػػمخدشـ بػػػػػػػذخ شائػػػػػػػت تت فػػػػػػػل جػػػػػػػرش ـ شمتمػػػػػػػزشز غشاهػػػػػػػر ة غش 
شاانتفاػػػػػة اػػػػػأدشب غنئػػػػػر أف ػػػػػتر بدشاػػػػػة غمئػػػػػغاة شاهػػػػػاإة غشاهػػػػػب غشا,ػػػػػذؼ نتباػػػػػؾ لػػػػػف ش لاػػػػػتؿ 

 دشخؿ شااجماع . 
شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل اػػػػػػف طػػػػػػرؼ جنػػػػػػتت اجنغاػػػػػػة غتتامػػػػػػتال فػػػػػػ ف إهػػػػػػمخدشـ ئػػػػػػت تت غاغش ػػػػػػع 

فهػػػػػف شا,ػػػػػغشناف غصػػػػػات ة اجإػػػػػؿ اناػػػػػة شاإدشاػػػػػة صػػػػػإتة ال تاػػػػػة فػػػػػل ظػػػػػؿ شاربتنػػػػػتت شاجداػػػػػدة   
شامئػػػػػػػػػػراإتت ء اا ػػػػػػػػػػف أف ا ػػػػػػػػػػؿ إئػػػػػػػػػػ تااتت غهػػػػػػػػػػت ؿ شامغشصػػػػػػػػػػؿ شمجماػػػػػػػػػػتلل   فتا,ػػػػػػػػػػتنغف ء 

خؿ اهػػػػػمطاع أف ا  ػػػػػؽ أئػػػػػتتح إذ أنػػػػػػ  اػػػػػع شامطػػػػػغر شام نغاػػػػػغجل  ػػػػػػد اهػػػػػمطاع أر فػػػػػرد أف اػػػػػػد
 .ت هـ غبال غاإلؽ غانئر ات ائتغ 
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اػػػػع زاػػػػتدة  اـ ااغش ػػػػع شامغشصػػػػؿ شمجماػػػػتلل ختصػػػػة  انػػػػذش امضػػػػإل انػػػػت ضػػػػرغرة غجػػػػغد م,نػػػػاف غمنظػػػػ
لػػػػػػػل ألػػػػػػدشد اهػػػػػػػمخدال بػػػػػػػذخ شائػػػػػػػت تت   غاػػػػػػػع شامػػػػػػرثارشت شاهػػػػػػػلتاة شاالاغهػػػػػػػة انػػػػػػػذخ شااغش ػػػػػػػع ل

 ثػػػػػترة شاتلتلػػػػػة غشا ػػػػػث للػػػػػػل شاإنػػػػػؼ غش لاػػػػػتؿ شامخراتاػػػػػػة   شااجماإػػػػػتت غختصػػػػػة فااػػػػػت امإلػػػػػػؽ ت
غا ػػػػػف فػػػػػل شاغ ػػػػػت ذشمػػػػػ  ء اجػػػػػب أف اػػػػػؤدر بػػػػػذش شامنظػػػػػاـ إاػػػػػل م,ااػػػػػد شا راػػػػػتت شااغجػػػػػغدة للػػػػػل 
بػػػػذخ شااغش ػػػػع غش   ػػػػتـ  تضػػػػة شادغاػػػػة للاػػػػ    فاػػػػت اجػػػػب شامر اػػػػز للاػػػػ  بػػػػغ لػػػػدـ إهػػػػمخدشـ بػػػػذخ 

 لاتؿ شاإنؼ فل شااجماع . شااغش ع فل تث شااغشد شامل مؤدر إال إ دشث شافر ة غأ
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 النتائج والتوصيات
 النتائج : :أولا 

مإػػػػد ئػػػػػت تت شامغشصػػػػؿ شمجماػػػػػتلل أبػػػػـ غهػػػػػت ؿ نئػػػػػر شائػػػػت إتت غأبػػػػػـ شاغهػػػػت ؿ شامػػػػػل إرم ػػػػػزت 
شمربتتاػػػػػػػػة انئػػػػػػػػر شاإنػػػػػػػػؼ غشافغضػػػػػػػػل غشمربػػػػػػػػتب غش لاػػػػػػػػتؿ للانػػػػػػػػت شااخططػػػػػػػػتت شمهػػػػػػػػمرماجاة 

 .شمجرشااة 

شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػػتع  اػػػػػتـ شااهػػػػػ غااة شاجنت اػػػػػة غاا ػػػػػف ئػػػػػت تت امرمػػػػػب للػػػػػل نئػػػػػر شائػػػػػت إتت ت
  اتـ شااه غااة شاادناة .  أف ارمب أاضت  

شامصػػػػػػدر الئػػػػػػت إتت للػػػػػػل ئػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتلل ا,مضػػػػػػل مضػػػػػػتفر شاجنػػػػػػغد غمإػػػػػػتغف 
ضػػػػرغرة شامإػػػػتغف تػػػػاف دغؿ شاإػػػػتاـ تػػػػاف  ػػػػؿ شاجنػػػػتت شااإناػػػػة دشخػػػػؿ شادغاػػػػة تػػػػؿ ا,مضػػػػل ش اػػػػر 

 . 

 التوصيات : :  ثانياا 
للػػػػػل غهػػػػػت ؿ شملػػػػػ ـ أف مظنػػػػػر شا ,ا,ػػػػػة  تالػػػػػة غت ػػػػػؿ مفصػػػػػا منت غلػػػػػدـ إخفػػػػػتغ ئػػػػػلغ للػػػػػل 
شانػػػػػتس  مػػػػػل ء ا ػػػػػغف بنػػػػػتؾ هػػػػػتب أغ  ػػػػػتفز اظنػػػػػغر شائػػػػػت إتت   غللانػػػػػت أف مم ػػػػػرر ش اتنػػػػػة 

 غشااصدش اة لند ن,ؿ ش  دشث شاهاتهاة غشمجماتلاة غشم مصتداة . 

شائػػػػت إتت شامػػػػل منمئػػػػر لتػػػػر ئػػػػت تت   اا ػػػػف أف مئػػػػ لنئػػػػر شاػػػػغلل شااجماإػػػػل تػػػػتاخطر شاػػػػذر 
شامغشصػػػػؿ شمجماػػػػتلل غذاػػػػؾ اػػػػف خػػػػ ؿ شااؤههػػػػتت شارهػػػػااة غانظاػػػػتت شااجماػػػػع شااػػػػدنل اػػػػف 

غشاانئػػػػػػغرشت شامػػػػػػل منػػػػػػدؼ امغلاػػػػػػة أفػػػػػػرشد شااجماػػػػػػع خػػػػػػ ؿ إ تاػػػػػػة شانػػػػػػدغشت غشا اػػػػػػ ت شادلت اػػػػػػة 
لاػػػػػػؿ إنمئػػػػػػتر شائػػػػػػت إتت  د فػػػػػػل ا ترتػػػػػػة غم,شامر اػػػػػػز للػػػػػػل دغر ش فػػػػػرشغ تخطػػػػػغرة بػػػػػػذخ شاظػػػػػػتبرة   

شامصػػػػداؽ غشامػػػػرغا  ا ختػػػػػتر غشاانئػػػػغرشت للػػػػل ئػػػػػت تت فػػػػل شااجماػػػػع غذاػػػػػؾ اػػػػف خػػػػ ؿ لػػػػػدـ 
 شامل اـ مصدر اف جنة رهااة .  غخصغصت  شامغشصؿ شمجماتلل 

للػػػػػػ  إنئػػػػػػتغ غمطػػػػػػغار انصػػػػػػتت إل ااػػػػػػ  م,ػػػػػػـغ  اع شااؤههػػػػػػتت شارهػػػػػػااة غ اػػػػػػر شارهػػػػػػااةمئػػػػػػج
 ػػػػػػػػدث شارهػػػػػػػػا  غشااغش ػػػػػػػػع تػػػػػػػػدغر شامصػػػػػػػػد  الئػػػػػػػػت إتت غشاػػػػػػػػرد للانػػػػػػػػت غذاػػػػػػػػؾ اػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ شاام

 .غصف تت ئت تت شامغشصؿ شمجماتل  املؾ شااؤههتت  شءا مرغناة

شءهػػػػػػ ااة تصػػػػػػػفة تصػػػػػػفة لتاػػػػػػة غتػػػػػػاف شاتلػػػػػػدشف شاإرتاػػػػػػة غ ضػػػػػػرغرة شامإػػػػػػتغف تػػػػػػاف دغؿ شاإػػػػػػتاـ 
شامئػػػػػػراع شااػػػػػػنظـ ائػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػؿ شمجماػػػػػػتل  اهػػػػػػد شاػػػػػػن,ص فػػػػػػ  بػػػػػػذش فػػػػػػ  اجػػػػػػتؿ  ختصػػػػػػة  

 شا,تنغف . غشامإتار غف,ت اات انظا  شاجتنب دغف شف ااس ذاؾ  راة شارأ 

 اػػػػػػػػتـ غزشرشت شملػػػػػػػػ ـ غبا ػػػػػػػػتت ئػػػػػػػػ غف شملػػػػػػػػ ـ غاجػػػػػػػػتاس شملػػػػػػػػ ـ شااهػػػػػػػػم,لة فػػػػػػػػ  شاتلػػػػػػػػدشف 
غ ئػػػػػؼ خططنػػػػػـ شاػػػػػتـ شاإرتاػػػػػة غشمهػػػػػ ااة ترصػػػػػد  هػػػػػتتتت ارغجػػػػػ  شمئػػػػػتلتت غانمػػػػػداتمنـ 

 شارأ  شاإتـ .
 المراجع
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 نػػػػػػدغةفػػػػػػ  لصػػػػػر شااإلغاتت  شاانظػػػػػغر شانفهػػػػػلهػػػػػتا  ا اػػػػػد بتئػػػػػػـ: شائػػػػػت إتت اػػػػػػف  -ٔ
ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؼ الإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػـغ شءاناػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا تدشائػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إتت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر شااإلغاتت أ

 ـ.ٖٕٔٓتض  شارا

 لػػػػػػػػػػتاـ تن :شا رب شانفهػػػػػػػػػػاة  ػػػػػػػػػػرب شا لاػػػػػػػػػػة غشاف ر شا,تبرةلتػػػػػػػػػػدشا شا لتػػػػػػػػػػ تػػػػػػػػػػف للػػػػػػػػػػ  -ٕ
 ـ.ٕ٘ٔٓشا مب 

غأثربػػػػػػػػػػػػػػػت للػػػػػػػػػػػػػػػ  أاػػػػػػػػػػػػػػػف  د شا, طػػػػػػػػػػػػػػػتن : شمئػػػػػػػػػػػػػػػتلةاا اػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػف د ػػػػػػػػػػػػػػػش هػػػػػػػػػػػػػػػإ -ٖ
 ـ.ٜٜٚٔشااجماع شاراتض دشر طغاؽ النئر غشامغزاع 

خ شادشر شاإتئػػػػػر شا,تبر  غر:اهػػػػػتف شاإرب شاجػػػػػزغجاػػػػػتؿ شاػػػػػداف ا اػػػػػد تػػػػػف ا ػػػػػـر تػػػػػف انظ -ٗ
  تدغف مترا  نئر.شااصراة المرااؼ غشامرجاة

 ـ.ٕٜٚٔشااإترؼ إترشباـ أناس:اإجـ شاغهاط شا,تبرخ دشر  -٘

صػػػػػػػػ ح اخااػػػػػػػػر غلتػػػػػػػػدخ  ماتف:هػػػػػػػػا لغجاة شمئػػػػػػػػتلة مرجاةغهجػػػػػػػػغردغف أاتػػػػػػػػغرت غااغت -ٙ
 ـ.ٜٗٙٔرزؽ دشر شااإترؼ شا,تبرة 

إم,ػػػػػػػػػد شاغطف شاإرت  شا,ػػػػػػػػػتبرة انفهػػػػػػػػػاة اإر ػػػػػػػػػة شا لاػػػػػػػػػة غشااششا ػػػػػػػػػرب صػػػػػػػػػ ح نصػػػػػػػػػر:  -ٚ
 ة شاثتناة. شاطتإ

 شا,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبرة دشر ٗ طٔاخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر شامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا :شارأ  شاإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ غشا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب شانفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة  ج -ٛ
 ـ.ٜٜٚٔشااإترؼ 

ا اػػػػػػػػػد  اػػػػػػػػػتؿ شا,تضػػػػػػػػػ :شادلتاة شاهاتهػػػػػػػػػاة غشا ػػػػػػػػػرب شانفهػػػػػػػػػاة  شاار ػػػػػػػػػز شمل اػػػػػػػػػ   -ٜ
 ـ.ٜٜٚٔالئرؽ ش غهط شا,تبرة 

لتػػػػػػػػػػػدشامغشب إتػػػػػػػػػػػرشباـ رضغشف:اصػػػػػػػػػػػر غشا ػػػػػػػػػػػرب شانفهػػػػػػػػػػػاة شانا ة شااصػػػػػػػػػػػراة شاإتاػػػػػػػػػػػة -ٓٔ
 ـ.ٜٛٛٔال متب  شا,تبرة  

الطتتلػػػػػػػػػػػػػػػة اإمػػػػػػػػػػػػػػػز هػػػػػػػػػػػػػػػاؼ لتػػػػػػػػػػػػػػػدشا:شا رب شانفهػػػػػػػػػػػػػػػة غشائػػػػػػػػػػػػػػػت إتت دشر  راػػػػػػػػػػػػػػػب -ٔٔ
 ـ.ٜٚٚٔغشانئر شا,تبرة 

  رجب:إءئػػػػػػتلة غمرثاربػػػػػػت فػػػػػػ  شااجماػػػػػػع  درشهػػػػػػة اادشناػػػػػػة فػػػػػػ  ادانػػػػػػة إااػػػػػػتف  اػػػػػػتد-ٕٔ
 .ٓٙشااغصؿ  اجلة أدشب شارشفداف شاإدد 

 درشهػػػػػػة إتت فػػػػػػ  نئػػػػػػرشت ش ختػػػػػػتر شاملفزاغناةللػػػػػػ  لتػػػػػػد شافمػػػػػػتح ر اـ:مغظاػػػػػػؼ شائػػػػػػت -ٖٔ
 مػػػػػػػػػػػ   ٕٗٔٓ\ٙ\ٔاػػػػػػػػػػػف لاػػػػػػػػػػػدة م لالاػػػػػػػػػػػة انئػػػػػػػػػػػرشت شختػػػػػػػػػػػتر  نػػػػػػػػػػػتم  شام ااػػػػػػػػػػػر غشاإرتاػػػػػػػػػػػة ا

  جتاإة ت دشد شاإرشؽ. ٕٗٔٓ\ٛ\ٖٔ
هػػػػػػػػنتغ شاجاغر:شمهػػػػػػػػ ـ غشاػػػػػػػػرأ  شاإػػػػػػػػتـ شاإرت  غشاإتاا   لاػػػػػػػػتف دشر أهػػػػػػػػتاة النئػػػػػػػػر  -ٗٔ

 .ٕٓٔٓغشامغزاع 
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غهػػػػػػػػػػػػػت ؿ شملػػػػػػػػػػػػػ ـ فػػػػػػػػػػػػػ  لصػػػػػػػػػػػػػر  دغرباػػػػػػػػػػػػػتس تػػػػػػػػػػػػػف رجػػػػػػػػػػػػػتغ  رت :شائػػػػػػػػػػػػػت إتت غ -٘ٔ
 .ٖٕٔٓشااإلغاتت لاتف دشر أهتاة النئر غشامغزاع 

 غأثربػػػػػػػت فػػػػػػػ  شااجماػػػػػػػع  درشهػػػػػػػة غصػػػػػػػفاة غر :شمئػػػػػػػتلةتػػػػػػػف  ا اػػػػػػػد شااإذ لتػػػػػػػدشار اـ-ٙٔ
 ـ.ٕٓٔٓ شمه ااة تتاادانة شاانغرة اإةم لالاة  شاادانة شاانغرخ شاجت

اصػػػػػػطف  شاػػػػػػدتتغ:شاارجع فػػػػػػ  شا ػػػػػػرب شانفهػػػػػػاة تارغت  شااؤههػػػػػػة شاإرتاػػػػػػة الدرشهػػػػػػتت -ٚٔ
 ـ.ٜٜٛٔغشانئر 

 ـ.ٕ٘ٓٓتفة النئر  اادة هااهـ:شا رب شانفهاة شا,تبرة دشر شاث,-ٛٔ
شااغصؿ درشهػػػػػػة فػػػػػػ  شنػػػػػػغشع شائػػػػػػت إتت  ؤ  اجاػػػػػػد  هف:شائػػػػػػت إتت غهػػػػػػ,غط ادانػػػػػػةاػػػػػػ-ٜٔ

ا  غااػػػػػػػػػػػػػػػػة اد ضػػػػػػػػػػػػػػػػنت اجلة أدشب ادانػػػػػػػػػػػػػػػػة غش جػػػػػػػػػػػػػػػػرشغشت ششامػػػػػػػػػػػػػػػػ  رشف,ػػػػػػػػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػػػػػػػػ,غط شا
 ـ.ٕٕٔٓ  ٖٚراة شاإدد شااهمنص

ل اػػػػػػػ  غاغ ػػػػػػػؼ شمهػػػػػػػ ـ لتػػػػػػػدشار اف أتػػػػػػػغ ت ػػػػػػػر جتتر:شائػػػػػػػت إتت فػػػػػػػ  شاااػػػػػػػدشف شم-ٕٓ
 ـ.ٖٜٛٔهإغد شمه ااة شاراتض شاهإغداة اننت جتاإة شماتـ ا اد تف 

ئػػػػػػػراؼ درغاػػػػػػػش شالتتف:اػػػػػػػػدخ ت فػػػػػػػ  شملػػػػػػػػ ـ شاتػػػػػػػداؿ غشانئػػػػػػػػر شما مرغنػػػػػػػ  للػػػػػػػػ  -ٕٔ
 ـ.ٕٔٔٓشمنمرنت شا,تبرة دشر شاإتاـ شاإرت  النئر غشامغزاع 

 لاتف دشر شهػػػػػػػل ة شا ػػػػػػػرب شا داثػػػػػػػة شما مرغناػػػػػػػة تئػػػػػػػر   هػػػػػػػاف شا ادشن :شا,رصػػػػػػػنة -ٕٕ
 ـ.ٕٗٔٓأهتاة النئر غشامغزاع 

غااػػػػػد أ اػػػػػد إتػػػػػرشباـ إاتـ:شهػػػػػمخدشاتت شمطفػػػػػتؿ شاصػػػػػـ ااغ ػػػػػع شامغشصػػػػػؿ شمجماػػػػػتل   -ٖٕ
   ة  جتاإة لػػػػػػػػػػاف ئػػػػػػػػػػاس,,ػػػػػػػػػػة اننت رهػػػػػػػػػػتاة اتجهػػػػػػػػػػمار  اػػػػػػػػػػر انئػػػػػػػػػػغر غشمئػػػػػػػػػػتلتت شاام 

 شا,تبرة اصر.
ة لرتاة  شااهػػػػػػػػػػػػػػم,تؿ ـ ا,ترتػػػػػػػػػػػػػػغم ػػػػػػػػػػػػػػغءت شا,ا شاهػػػػػػػػػػػػػػاترنل تػػػػػػػػػػػػػػت ر شانجتر:شافضػػػػػػػػػػػػػػتغ  -ٕٗ

 ـ. ٕٔٔٓ داهاتر ٕٖٛشاإرت  شاإدد 
شام ػػػػػػػػػػػغءت  بػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػلجاػػػػػػػػػػػتؿ هػػػػػػػػػػػند شاهغاد :غهػػػػػػػػػػػت ؿ شامغشصػػػػػػػػػػػؿ شمجماػػػػػػػػػػػتل  غدغر -ٕ٘

شت الدرشهػػػػػػػػتت غشات ػػػػػػػػغث تغ ظت  ار ػػػػػػػػز شماػػػػػػػػتر اػػػػػػػػ  شافاهػػػػػػػػتغؾ أشا,تالػػػػػػػػة إشااهػػػػػػػػم,تلاة:اف 
 ـ.ٖٕٔٓ شمهمرشماجاة

االػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػف:إمجتبتت شاطلتػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  شهػػػػػػػػػمخدشاتت ئػػػػػػػػػت تت شامغشصػػػػػػػػػؿ شمجماػػػػػػػػػتل  -ٕٙ
تاة شااتجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمار جتاإة ا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  رهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتشافاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغؾ مغامر)

 ـ.ٕ٘ٔٓرة شاجزش ر ه ت 
شامغشصػػػػػػػؿ شمجماػػػػػػػػتل  فػػػػػػػ  شامغلاػػػػػػػػة  مر ػػػػػػػ  لتػػػػػػػػدشاإزاز شاهػػػػػػػدار :مغظاؼ ئػػػػػػػػت تت -ٕٚ
ة جتاإة نػػػػػػػػتاؼ الإلػػػػػػػػـغ شائت إتت رهػػػػػػػػتاة اتجهػػػػػػػػمار  اػػػػػػػػر انئػػػػػػػػغر  راناػػػػػػػػة ضػػػػػػػػد خطػػػػػػػػش 

 ـ.ٕٗٔٓ شاهإغداة ش اناة



41 
 

 انئػػػػػػػػػػغرشت ٔغنصػػػػػػػػػػغص  تنغناػػػػػػػػػػةت طت: جػػػػػػػػػػرش ـ شااطتغلتت)شجمنػػػػػػػػػػتدشت تػػػػػػػػػػدغ   نػػػػػػػػػػ-ٕٛ
 ـ.ٕٛٓٓ  شا ,غ اة تارغت اتنتف شا لت
:شا اتاػػػػػػػػػة شاادناػػػػػػػػػة اػػػػػػػػػف أضػػػػػػػػػرشر شاصػػػػػػػػػ تفة شما مرغناػػػػػػػػػة  دشر د شااتراةلاػػػػػػػػػر ا اػػػػػػػػػ-ٜٕ

 ـ.ٕٚٔٓشاجتاإة شاجدادة ش ه ندراة 
أامزشـ شا مػػػػػػػػػػػػتب ش غؿ اصػػػػػػػػػػػػتدر شمامػػػػػػػػػػػػزشـ دشر اشانظراة شاإتاػػػػػػػػػػػػة ائػػػػػػػػػػػػر تغ :جااػػػػػػػػػػػػؿ ش-ٖٓ

 ـ.ٖٜٜٔشاننضة شاإرتاة 
لتػػػػػػػػدشارشزؽ أ اػػػػػػػػد شاهننغر :شاغهػػػػػػػػاط فػػػػػػػػ  ئػػػػػػػػرح شا,ػػػػػػػػتنغف شاادن  نظراػػػػػػػػة شمامػػػػػػػػزشـ  -ٖٔ
 ـ.ٕٙٓٓ طتإة ختصة اجنة شائراإة شمه ااة تن,تتة شاا تاااف ٔ ج
 شااغش ع شما مرغناة  -ٕٖ
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