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في متناول الجمیع ، فكان ال بد والتقنیة الحدیثة والتي أصبحت نظرا التساع الفضاء اإللكتروني 

أن یخضع هذا الفضاء وهذه التقنیة لنوع من التنظیم وأال ُتترك هذه الوسائل بدون قواعد منظمة لها
الغرض من لذا كانشاعات أو أخبار مغلوطة ، إلتمنع أي تعدي على حریة اآلخرین أو تداول ،

اإللكتروني وما قد یعتري هذا النشر من مخالفات سواًء كانت ا البحث هو تناول مسألة النشر هذ
.تمثل جریمة یعاقب علیها النظام هذه المخالفات مهنیة أو كانت هذه المخالفات

المطلب األول 
ماهیة النشر اإللكتروني

:ماهیة وتعریف النشر اإللكتروني وصوره : أوًال 
، أو إرسال، أو استقبال، وسائل التقنیة الحدیثة في بثستخدام إهوبالنشر اإللكتروني المقصود 

، أو أصواتكانت نصوصًا، أو مشاهد،أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئیة، والمسموعة؛ سواء 
أو صورًا ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول 

والذي یتضح من تعریف النشر اإللكتروني هو ارتباطه الوثیق بوسائل التقنیة الحدیثة ، وٕان كانت 
مسألة التقنیة الحدیثة من المسائل التي ال یمكن حصرها إذا أنها تتغیر من وقت إلى وقت وهي 

إال أن الئحة نشاط النشر اإللكتروني قد عددت بعض صور هذه ،ازدیاد ملحوظ كل حینفي 
أي صورة قد تجدها من دخال إلوزارة اإلعالم فيوتركت الباب موارباً على سبیل المثال ،الوسائل

.ضمن وسائل التقنیة الحدیثة 
:لكتروني التي ذكرتها الئحة نشاط النشر اإلوسائل التقنیة الحدیثةومن ضمن 

) ١(التنفیذیة لنشاط النشر اإللكتروني صفحة رقم ةأنظر الالئح١
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التفاعــل فیمــا بیــنهم مــن الكترونــي یســمح ألعضــائه بطــرح مواضــیع متنوعــة، و موقــع: المنتــدىـــــ 
.خالل إجراءات یحددها المسئول عنه

تطبیـــق مـــن تطبیقـــات االنترنـــت، تتـــألف مـــن مـــذكرات ومقـــاالت ویومیـــات وتجـــارب : المدونـــةــــ
، أو الصـورة، مـع إمكانیـة ، أو وصف ألحداث وغیرها، من خالل الـنص، أو الصـوتشخصیة

.التفاعل مع ما یكتب من خالل التعلیق
.بث المواد المرئیة، والمواد المسموعة على الموقع: موقع عرض المواد المرئیة والمسموعةــ
.خدمات النشر اإلعالني عبر مختلف الوسائل اإللكترونیةتقدیم : اإلعالن اإللكترونيــ
البث علـى الهـاتف ): إلخ... صور -إعالنات-أخبار-رسائل(البث عبر الهاتف المحمولــ

وغیرهمـا، سـواء كانـت أخبـارًا، أو ٢)MMS(و ١)SMS(الجوال للرسائل القصـیرة عبـر خـدمتي 
.إعالنات، أو صورًا، أو غیر ذلك

ـــ ـــع الشخصـــيـ ـــه مـــن : الموق ـــه، ولتمكین ـــة، واهتمامات موقـــع ینشـــئه شـــخص لعـــرض ســـیرته الذاتی
.مع أصدقائه وذوي االهتمام المشتركالتواصل

بین مجموعـة ) اإلیمیل(موقع یقدم خدمة تواصل عبر البرید اإللكتروني : المجموعات البریدیةــ
.من األفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل فیما بینهم في ذلك

.المواقع التي تقدم المعلومات التوثیقیة: األرشیف اإللكترونيــ
تطبیـق مـن تطبیقـات االنترنـت یسـمح بالتواصـل بـین شخصـین أو أكثـر عبـر : تغرف الحـواراــ

.النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جمیعاً 
ـــ ــة األنبــاء االلكترونیــةـ موقــع الكترونــي لــه عنــوان ثابــت، یقــدم خــدمات النشــر الصــحفي :وكال

المقروءة والمسموعة والمرئیة علـى الشـبكة، ویخصـص جمیـع صـفحاته، أو بعضـها للمتصـفحین 
المشتركین فیه من المؤسسـات واألفـراد، برسـوم مالیـة شـهریة، أو سـنویة محـددة، دون أن یـتمكن 

.تم تخصیصها للمشتركینغیر المشتركین من مشاهدة نفس الصفحات التي
هــو مـــن یتـــولى إصـــدار أي إنتــاج علمـــي أو ثقـــافي أو فنـــي بصـــیغة :دار النشـــر اإللكترونـــيــــ

٣.إلكترونیة بغرض التداول

وتعتبر الصور السابقة هي أغلب صور التقنیة الحدیثة المتاحـة فـي الوقـت الحـالي والتـي یمكـن 
. مات من خاللها ألي شخص نشر محتوى أو بیانات أو معلو 

المقصود بھ ھذه الخدمة ھي خدمة الرسائل النصیة القصیرة ١
.إرسال الوسائط المتعددة مثل الصور ومقاطع الفیدیوالمقصود بھذه الخدمة ھي خدمة ٢
.وما بعدھا١أنظر الالئحة السابقة صفحة ٣
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المطلب الثاني
تعریف وأركان جریمة النشر اإللكتروني

:تعریف جریمة النشر اإللكتروني: أوًال 
مـن خـالل تعریـف المقصـود بالنشـر اإللكترونـي ، یمكـن تعریـف جریمـة النشـر اإللكترونـي بأنهـا 

المطبوعـات یرتكب بواسطة وسائل التقنیة الحدیثـة بالمخالفـة لنظـام عملیة نشر ألي محتوىكل 
.والنشر والئحته التنفیذیة ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتیة والشریعة اإلسالمیة 

وقــد یحتــاج هــذه التعریــف لنــوع مــن التوضــیح وهــو مــا ســنتناوله مــن خــالل أركــان جریمــة النشــر 
:االلكتروني 

:أركان جریمة النشر اإللكتروني :ثانیًا 
:اإللكتروني عن غیرها من الجرائم ، كونها تتكون من ركنین ال تختلف أركان جریمة النشر 

، یما یعني ١الذي یتوفر بإتیان الفاعل النشاط المحظور هو الركن المادي و :الركن األول 
ونظام أالفاعل أو الناشر بفعل مخالف لنظام الطباعة والنشر والئحة نشاط النشر اإللكتروني ، 

:المعلوماتیة مكافحة الجرائم 

:صور الركن المادي في جریمة النشر اإللكتروني 

النشر اإللكتروني على حسب نوع المخالفات التي وردت النشاط المخالف في عملیةتتعدد صور 
:في األنظمة واللوائح ذات الصلة 

الذي تعد هذه الصورة هي األكثر خطورة من ناحیة الضرر جریمة التشهیر :الصورة األولى 
باستخدامه وسائل التقنیة الحدیثة والتي تم اإلشارة إلیها في ،على الغیریوقعه الفاعل أو الناشر
، وفضحه بین الناس٢إشاعة السوء عن إنسانٍ في یتمثل هذا السلوك و مقدمة هذا البحث ، 

ه الجریمة وحدد باستخدامه وسائل التقنیة الحدیثة ، وقد تناول نظام مكافحة الجرائم المعلوماتیة هذ
.لها عقوبة ، وسیتم التطرق لها في المطلب الخاص بالعقوبات 

.٣٤٢عبد القادر عودة ، المجلد األول ، صفحة . أنظر التشریع الجنائي في اإلسالم مقارناً بالقانون الوضعي  ، د١
.موقع مركز الدارسات القضائیة التخصصي على شبكة اإلنترنت ناصر بن زید بن داود ، عقوبة التشھیر ،  منشور على. أنظر د٢
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.نشر أخبار غیر صحیحة : ــ الصورة الثانیة 
، وٕان كان ١تتمثل هذه الصورة بقیام الناشر بنشر محتوى غیر صحیح أو كاذب على صحفته 

بالتأكید أن ال هلكنالغیر صحیح ،نظام المطبوعات النشر والئحته لم تحدد طبیعة هذه الخبر
٢.ٕاال كان یندرج تحت جریمة التشهیر و قذف وأأو یحتوى على سب یصل إلى حد كونه جریمة 

:مخالفة المحتوى اإللكتروني للشریعة اإلسالمیة : الصورة الثانیة 
سالمیة ، تتضمن هذه الصورة حالة قیام الناشر اإللكتروني ، بإطالق محتوى مخالف للشریعة اإل

:الشروط الواجب توافرها في أي محتوى یتم نشره الئحة النشاط اإللكترونيوقد عددت 
معتتعارضأجنبیةمصالحیخدمماأو،العاممهانظاأو،البالدبأمنیخلماإلىفضيیأالــ 

.الوطنیةالمصلحة
.المواطنینبینالفرقةوبثالنعراتإثارةإلىؤديیأالــ 
تهمبسمعاإلضرارإلىأو،مھابتزازإلىأو،هموحریاتاألشخاصبكرامةالمساسإلىؤديیأالــ 

.، أو بأسمائهم التجاریة 
.علیهالحثأواإلجرامتحبیذإلىؤديیأالــ 
.البالدفيالصحيأو،االقتصاديبالوضعضریأالــ 
.المختصةهة الجمنإذنعلىالحصولبعدإال،المحاكماتأوالتحقیقاتوقائعفشيیأالــــ 
دھوشواوقائعإلىوالمستند،العامةالمصلحةإلىلهادف االبناءالموضوعيبالنقدلتزمیأنــ 

.صحیحة
:لجریمة النشر اإللكتروني القصد الجنائي :الركن الثاني

ویتكوننها ونتیجتها، بأركالى ارتكاب الجریمة مع العلم إاتجاه إرادة الجاني والقصد الجنائي هو
یجب فالجاني أو المخالف عنصري العلم واإلرادة، منللجریمة يالركن المعنو أويالقصد الجنائ

،المتمثل في نشر محتوى إلكترونيجهالة بأن فعلهيأن یكون عالما علما یقینا غیر مقترن بأ

.٣٥أنظر نظام المطبوعات والنشر السعودي ، المادة ١
خالل وعلى الرغم من أن نظام المطبوعات والنشر عندما تحدث عن ھذه الصور وعقوباتھا ، كان بصدد التحدث عن المخالفات والجرائم التي تحدث من٢

شر الورقیة ، ولكن جاءت الئحة نشاط النشر اإللكتروني في مادتھا السابعة عشر على أن ما ورد في نظام المطبوعات والنشر في كالً الصحف ووسائل الن
.ینطبق على نشاط النشر اإللكتروني ) ٣٥،٣٦،٣٨،٣٩،٤١(من المواد 
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م ، أما بالنسبة لإلرادة فیجب أن یعاقب علیه النظايعمًال إجراممثلسوف یغیر موافق للنظام ،
إذا كانت إرادة الجاني معیبة كإرادة يتتمتع إرادة الجاني بالحریة التامة فال یكتمل القصد الجنائ

قام بنشر محتوى المكره على شيء، فمن أووالمجنون أو من وقع تحت تدلیس أوذي الغفلة السفیه
فال یعد مرتكبًا لجریمة أو مخالفة النشر إلكتروني مخالف للنظام وهو مكره أو في غیر وعیه

.اإللكتروني 

ثالطلب الثال
العقوبات المترتبة على جرائم النشر اإللكتروني

تختلف العقوبة المترتبة على جریمة النشر اإللكتروني على حسب طبیعة الفعل والذي بیناه عند 
:بنا أن نفرق بین حالتین التعرض لصور الركن المادي لهذه الجریمة ، وفي هذا الصدد یجدر

إذا كان المحتوى اإللكتروني المنشور یعد تشهیرًا بالغیر على حسب ما أوردناه في :الحالة األولى
بالحبس الصورة األولى للركن المادي لجریمة النشر اإللكتروني ، ففي هذه الحالة یعاقب الفاعل 

.١ف لایر أو بإحدى هاتین العقوبتین مدة ال تزید عن سنة ، وبغرامة ال تزید عن خمسمائة أل
أو أخبار مكذوبة وغیرها كتروني یحتوى على مخالفات مهنیة إذا كان المحتوى اإلل: الحالة الثانیة

، ففي التعرض لها عند تناول صور الركن المادي لجریمة النشر اإللكترونيتممن الصور التي
:تختلف العقوبات على حسب الفعل هذه الحالة

:تصحیح الخبر الكاذب وتعویض المتضررــ١
تطبق هذه العقوبة في حالة قیام الناشر اإللكتروني بنشر محتوى غیر صحیح ومبني على أخبار 
كاذبة ، فینبغي على الناشر طبقًا لهذه الحالة القیام بتصحیح الخبر ونشره مجانًا في أول عدد أو 

أو في مكان بارز فیه ،الخبر السابقنشر محتوى جدید یتم نشره ، وفي نفس المكان الذي تم 
داخل وسیلة النشر اإللكتروني ، كما یحق لمن أصابه ضرر من المحتوى اإللكتروني المنشور ، 

٢.المطالبة بالتعویض 

.من نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة  السعودي )  ٣(أنظر المادة ١
.من نظام المطبوعات والنشر السعودي ) ٣٥(مادة أنظر ال٢
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.ــ سحب المحتوى المنشور ٢
بسحب في حالة نشر محتوى إلكتروني مخالف للشریعة اإلسالمیة ، فیحق للجنة اإلعالمیة التقریر 

١.هذه المحتوى وحذفه 

غرامة مالیة قدرها خمسین ألف لایر أو إغالق وسیلة النشر اإللكتروني لمدة شهرین أو ــ ٣
. اإلغالق النهائي 

نظام على هذه العقوبة ، والتي وردت في األصل في النص في الئحة النشاط اإللكتروني جاء
إال ، من نظام المطبوعات والنشر)٣٨(المادة وردت هذه العقوبة في حیث ،المطبوعات والنشر

یمكن إستنباط لكنو أن الالئحة لم تحدد صراحة على أي من المخالفات یمكن تطبیق هذه العقوبة 
ما جاء في المادة الحادة عشر من الئحة النشاط اإللكتروني والتي جعلت كل من األمر من خالل

لم یبادر في خالل ستة أشهر من تاریخ هذه الالئحة بتصحیح وضعة وتسجیل نشاطه اإللكتروني 
لدى وزارة اإلعالم ، یعتبر مخالفًا لنظام المطبوعات والنشر والئحته مما یستنتج معه توقیع العقوبة 

أو الدائم للنشاط اإللكتروني ، في حالة عدم استجابة ة وهي الغرامة المالیة أو الغلق المؤقت السابق
..في خالل ستة شهور من نشر هذه الالئحةأصحاب النشاط اإللكتروني بتقنین أوضاعهم

تحدید الفعل المستوجب للعقوبة بدًال واضحة فيةوحقیقة األمر كان من الواجب أن تكون الالئح
.خاصة إذا كان یترتب على األمر عقوبة وهو أمر غیر محبذلالستنتاجاتمن رك األمر من ت

المطلب الرابع
النشر اإللكتروني أو مخالفاتالجهة المختصة بتوقیع العقوبة المترتبة على جرائم

تختلف الجهة المختصة بتوقیع العقوبات في جرائم النشر اإللكتروني على حسب نوع الجریمة ، 
:وینبغي لنا أن نفرق بین حالتین 

إذا كانت عملیة النشر اإللكتروني تمثل جریمة طبقًا لنظام مكافحة الجرائم :الحالة األولي 
:المعلوماتیة 

.من النظام السابق )  ٣٦(أنظر المادة ١
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المحكمة المختصة هي المنوط بها توقیع العقوبة ، وغالبًا تكون المحكمة ففي هذه الحالة تكون 
عى علیه ، وترفع الدعوى أو الشكوى إما مباشرة عن طریق الجزائیة التي یوجد بها محل إقامة المد

قید الدعوى بالمحكمة أو عن طریق تقدیم شكوى إلى الشرطة والتي تقوم بالتحقیق في الواقعة ومن 
حالة الموضوع إلى المحكمة الجزائیة أو حفظ ثم إحالتها إلى اإلدعاء العام ویقوم اإلدعاء العام بإ

، وینطبق األمر بأكمله في هذه الهیئة بعدم وجود مبرر إلقامة الدعوىفي حالة إذا رأت التحقیق
.الحالة على جرائم التشهیر عبر اإلنترنت والتي ذكرها المنظم في نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة 

هالفة لنظام المطبوعات والنشر والئحتخإذا كان المحتوى اإللكتروني یمثل م: الحالة الثانیة
) :األخطاء المهنیة(كتروني النشاط اإلل

، بتوقیع العقوبة المناسبة لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر قومففي هذه الحالة ت
اإلدارة المعنیة باإلعالم الداخلي والتي تقوم على المخالفة التي تنظرها ، وترفع الشكوى إلى 
التحقیقات، والمحاضر، واألوراق والمستندات باستقبال شكاوى النشر االلكتروني واستكمال كافة 

١.المطلوبة، ومن ثم رفعها للجنة للنظر فیها وٕاصدار القرار المناسب بشأنها

انتهاكًا للحقوق الملكیة الفكریة ، یمثلكان المحتوى اإللكتروني الذي تم نشرهكما أنه في حالة إذا
.الملكیة الفكریة المعنیةفیتم تطبیق األنظمة 

لب الخامسالمط
المحتوى في النشر اإللكترونيالمسئول عن

وذلك على النحو اإللكتروني ، صاحب المسئولیة عن المحتوى المنشور النشاطحددت الئحة 
:  التالي

رئیس تحریر الصحیفة اإللكترونیة، أو من یقوم مقامه في حال غیابه، یعتبر مسئوًال عن -١
.المحتوى المنشور

أو دار النشر اإللكترونیة یعتبر مسئوًال عن المحتوى المدیر المسئول لوكالة األنباء، -٢
.المنشور

.من الئحة النشر اإللكتروني ) ٨/٦(أنظر المادة  ١
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مع عدم اإلخالل بمسئولیة رئیس تحریر الصحیفة اإللكترونیة، أو المدیر المسـئول عـن وكالـة -٣
األنبـاء اإللكترونیــة، أو مــن یقــوم مقامهمــا فــي حــال غیابهمــا، یعتبــر كاتــب الــنص مســئوًال عمــا

.یرد فیه
المشــرف علــى أي مــن أشــكال النشــر اإللكترونــي للجهــات الحكومیــة، والمؤسســات التعلیمیــة، -٤

ـــي  ـــة، والریاضـــیة، ومـــدیر الجهـــة الت ـــة، والثقافی ـــة األدبی ـــة، واألندی ـــات العلمی ـــة، والجمعی والبحثی
.تصدر عنها مسئوالن عما ینشر فیها بموجب أحكام النظام وهذه الالئحة

عـن المحتـوى المنشـور عـن الفتـرة السـابقة مسـئوالً ،أو التسجیل،الترخیصیعتبر المتنازل عن-٥
١.للتنازل

الخاتمة
من خالل خمسة استعراضهكتروني والذي تم موضوع جرائم ومخالفات النشر اإللبعد تناول

أن نتناول الناحیة التنظیمیة لجرائم ومخالفات النشر اإللكتروني ، حیث یجدر بنامطالب رئیسیة ، 
هذه الجرائم والمخالفات تحتاج إلى تنظیم خاص یتسق مع طبیعة المحتوى اإللكتروني المنشور أن 

، كما أن الئحة النشاط التوالذي یتمیز بدون شك عن وسائل النشر التقلیدیة من صحف ومج
، كون أنه في األساس أن من ة غریها الغموض وتحتاج إلى إعادة صیااإللكتروني مازال یعت

وظائف اللوائح التنفیذیة إزالة ما یعتري النظام من غموض ، لكن هذا لم یحدث ، بل أن الالئحة 
نفسها تحتاج في بعض المواد لتفسیر ، كما أن كثرة اإلحالة داخل هذه الالئحة إلى نظام 

الالئحة فائدتها ، وخاصة في العقوبات وعدم تحدید المخالفات بشكل المطبوعات والنشر یفقد هذه 
. واضح ، مما یجعل مسألة إعادة صیاغة هذه الالئحة أمر مهم 

إعداد
أحمد عبد الفتاح

يونقانر اشتسم

.من الئحة النشر اإللكتروني ) ١٤(أنظر المادة ١


