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ت الخعبير عً السأيلقاهىهيت ال السؤٍت)  (مىاقع الخىاصل الاحخماعي عبر  حدود خٍس

 مدمىد عادل مدمىد. د

 في مجال جىاصل ألافساد طميَّ 
ً
 حدًدا

ً
لقد كان مً هخائج الثىزة الخكىىلىحيت في عالم الاجصاالث أن أفسشث واقعا

ت  (.Social Media -بـ )مىاقع الخىاصل الاحخماعي 
َّ
ت ألاجصال والخىاصل لألشخاص ابداء ازائهم في كاف وقد أجاخذ خٍس

 الظياطيت والاحخماعيت والاقخصادًت وغيرها مً اإلاجاالث. منها مجاالث الحياة

ت السأي والخعبير، ئذ أشازث اإلاادة )5002كفل الدطخىزالعساقي لظىت )وقد  ه "83( خٍس
َّ
 الدولت جكفل( مىه ئلى أه

 : وآلاداب العام ظامبالى ًخل ال وبما
ً
ت: أوال  . الىطائل بكل السأي عً الخعبير خٍس

ً
ت: ثاهيا  والاعالن والطباعت الصحافت خٍس

 ."...واليشس والاعالم

ق بىقد الافساد أو ختى اهخقادهم طىاء أكان ذلك 
َّ
والباخث في ما طبق، ًجد أنَّ ال مشكلت ًمكً أن جثاز فيما ًخعل

ت داخل مىاقع الخىاصل الاحخماعي 
َّ
ت الخعبير عً السأي في كاف  لكفالت اإلاشسع العساقي خٍس

ً
أم خازج هره اإلاىاقع؛ هظسا

 اهخقاد الاشخاصهقد و مسئيت ومظمىعت كاهذ أم مظمىعت فقط أم مكخىبت. وهى ما فخذ الباب أمام امكاهيت  ،الىطائل

ت.  ،عام بشكل    ال طيما الشخصياث العامَّ

 الىقد وختى وعلى السغم مً قاهىهيت 
 
ه الاهخقاد على الىحه ال

َّ
جثاز اإلاشكلت  –زبما  –ري طبق ذكسه، غير أه

ت الخعبير عً السأي  ه الظمعت، فاذا كان الحق في خٍس ت الىقد والاهخقاد ليصل ئلى الدشهير وحشٍى بخصىص ججاوش خٍس

م وبه ومظمىح
َّ
،  مظل

ً
 ئآل أنَّ الحق ًيخهي عىدما ًبدأ خق الغير. قاهىها

ه 
َّ
ختى لى وصل ألامس ئلى الاهخقاد و ابساش الاًجابياث والظلبياث،  عبر ٌظمذ هقد الاشخاص باعخدال فالقاعدة، أه

ه الظم ذلكعبر حظليط الضىء على الظلبياث فقط، ئال أنَّ  عت أو بث الاشاعاث ًجب أال ًصل ئلى جصُيد الاخطاء وحشٍى

.ً  التي مً شأنها الاضساز باألخٍس

 على ما طبق ذكسه، 
ً
ت ي الحق فيًيخهوجسجيبا   خٍس

َّ
ً أو الخعبير عً السأي، عىدما ًخعل ق ألامس بالىيل مً طمعت ألاخٍس

، فاإلاىاد )
ً
 ومدهيا

ً
( 888( مً قاهىن العقىباث زقم )38 -38ًإدي ئلى ؤلاضساز بهم، وقد كفل اإلاشسع العساقي ما طبق حصائيا

 عً 8191لظىت )
ً
( لظىت 80زقم ) ( مً القاهىن اإلادوي502/8اإلاادة )( عاقبذ على حسائم اليشس الضاز باألفساد، فضال

(8128)  
َّ
ض الضسز ألادبي الالخق باألفساد اإلااض في طمعتهم أو مسكصهم الاحخماعي ال ب ري قد ًدظبَّ قد أشازث ئلى أنَّ حعٍى

 به اليشس.

ثاز الظإال في هرا الصدد عً كفاًت الىطائل     الىقائيتٍو
 
اًت الافساد مً تي وضعها اإلاشسع العساقي في خمال

ت الخعبير عً السأي في مىاقع الخىاصل الاحخماعي؟  الاضساز الالخقت بهم حساء ججاوش خدود خٍس



  
 
ت خاالث اليشس الضاز، غير أنَّ هره وعخقد أنَّ الىطائل ال

َّ
ت وحشمل كاف تي وضعها اإلاشسع العساقي جدظم بالعمٍى

 أمام خماًت
ً
؛ بظبَّ الافساد مً ا العمىميت زبما جكىن عائقا

ً
 -زبما  -ز وطائل اليشس وحعقدها، الريب جطى  ليشس اإلاركىز آهفا

 قد ًإدي ئلى افالث مسجكبي حسائم اليشس مً العقاب.

ولرلك هسي مً الضسوزي جددًث القىاعد القاهىهيت ذاث العالقت لخخضمً وطائل أكثر فاعليت في مجابهت اليشس الضاز 

، وعخقد بضسوزة ما طبقفال ًىكس أنَّ الاخكام جخغير بخغُير الصمان. وئذا أزدها أن هضع بعض اإلاقترخاث بخصىص  باألفساد

ً في ي جيشس تالصام مىاقع الخىاصل الاحخماعي للعمل في العساقي باغالق الحظاباث ال اخباز مً شأنها اإلاظاض باألخٍس

لمخضسز اقامت لخبر ليدظنى خدبع هاشس الام هره اإلاىاقع ب، كما وعخقد بأهميت الص طمعتهم ومسكصهم الاحخماعي

تي لحقذ به حساء هرا  ،ضد اإلاظإول عً هرا الفعل /الدعىي الشكىي 
َّ
ض عً طائس الاضساز ال  عً اإلاطالبت بالخعٍى

ً
فضال

 ألامس.

mahmud_adel@uodiyala.edu.iq 

 


