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جريمة التشهير عبر وسائل تقنيات
المعلومات

وفق ًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية
*
السعودي دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة

الدكتور
محمد حميد مضحي المزمومي

*

امللخص
هدفت الدراسة إىل بيان أمهية البحث ىف جمال جريمة التشهري بالغري عرب سسال
تقنيات املعلومات ،لبيان اجلوانب السلبية هلذه اجلريمة ،سكيف يمكن التصدى هلا من
خالل بيان ماهية هذه اجلريمة سأركاهنا سالعقوبات القانونية املرتتبة عليها ىف ضوء نظام
مكافحة جرالم املعلوماتية السعودى الصادر ىف 1428/3/8هـ ،ملا متثلة هذه اجلرالم
من خطورة سواء عىل األشخاص الطبيعيني أم األشخاص املعنوية ،خاصة ىف ضوء
الصعوبات التى تواجه اجلهات املعنية ىف جمال املكافحة أس االثبات اجلنالي هلذا النوع
من اجلرالم سلذا عملت الدراسة عىل حماسلة املسامهة ىف مواجهة هذه الصعوبات من
أج محاية املجتمع من هذه اجلرالم سحتقيق التعاسن بني اجلهات الداخلية سالدسلية يف
هذا الصدد.

 أجيز للنرش بتاريخ .2016/3/23
 أستاذ القانون اجلنالي املساعد -جامعة امللك سعود -كلية احلقوق سالعلوم السياسية -قسم القانون العام.
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املقدمة
ظهرت يف األسنة األخرية تقنيات علمية ،الغرض منها هو تلبية حاجة بني البرش يف
أرسع سقت ممكن ،سحماسلة تقريب املسافات بينه سبني اآلخرين ،فالعامل يعيش يف عرص
ثورة تقنيات املعلومات ،ستعترب سسال تقنيات االتصال إحدى سسال التطور سالتقدم
يف عاملنا املعارص ،سلقد أتاحت هذه التقنية ملستخدميها قدرات هاللة سإمكانيات كبرية
يف جمال االتصاالت .فبواسطتها أصبح هناك حيز ساسع حلرية التفكري ساملعرفة ستبادل
الرأي مع اآلخرين يف أي مكان يف العامل ،إال أنه قد ترتب عىل هذه التقنيات ظهور أنامط
جديدة من اجلرالم مل تكن معهودة يف السابق سميت بجرالم املعلومات ،سمن أنواع
هذه اجلرالم ما يقع عىل عرض اإلنسان سرشفه مث جريمة التشهري بالغري سالتي تعد
من أكثر اجلرالم املاسة بالرشف ساالعتبار ،سذلك خلطورهتا ستفشيها ،لذلك اخرتت
البحث حول هذه اجلريمة سالتي عنونتها بجريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنية
املعلومات سفق ًا لنظام مكافحة اجلريمة املعلوماتية السعودية ،دراسة تأصيلية حتليلية.
أمهية البحث :تعد جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات من قبي
املوضوعات املهمة التي يفرضها الواقع سذلك من الناحيتني العلمية سالعملية ،سيتمث
ذلك يف أن القانون هو انعكاس لتطور املجتمع يف حقبة زمنية معينة يف كافة النواحي
السياسية ساالجتامعية سالثقافية سالتقنية
ستتمث األمهية العلمية يف التايل:
 -1مل يتطرق له أحد من الباحثني من قب بالدراسة سالتأصي سالتحلي يف ضوء
أحكام نظام مكافحة اجلريمة املعلوماتية السعودي.
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 -2إثراء املكتبة القانونية العربية ساإلسالمية يف بحث متخصص يف جريمة التشهري
املرتبطة بوسال تقنيات املعلومات سالتي ختتلف عن جريمة التشهري التقليدية.
 -3فتح اآلفاق أمام الباحثني لتناسل املوضوع من جوانبه سأركانه املختلفة.
أما األمهية العملية فتشم اآليت:
 -1مساعدة رجال التحقيق سالقضاء يف حتديد أركان جريمة التشهري عرب سسال
تقنيات املعلومات.
 -2تفيد هذه الدراسة املعنيني يف الفص بني جريمة التشهري عرب سسال تقنيات
املعلومات سبني اجلرالم األخرى املشاهبة هلا حيث ال جريمة سال عقوبة إال بنص.
 -3يساعد هذا البحث يف بيان محاية حقوق األشخاص الطبيعية ساالعتبارية سوا ًء
كانوا جناة أس جمني ًا عليهم.
مشكلة البحث :صاحب التطور احلديث يف سسال التقنيات املعلومات تطور ًا يف
خمتلف األنشطة سصور احلياة العامة ،فاستحدث املجرمون أساليب جديدة يف ارتكاب
اجلرالم ،فاملجرم ساجلريمة يف تقدم سجتدد ،فمجرم األمس ليس كمجرم اليوم سبالتايل
فجريمة األمس ليست كجريمة اليوم ،سيف ضوء التطورات التكنولوجية سخاصة يف
جماالت تقنيات املعلومات سالتي أفرزت بعض اجلرالم التي يمكن أن هتدد املجتمع يف
أمنه ساستقراره خاصة يف ما يتعلق بجريمة التشهري عرب سسال تقنية املعلومات،
سلكون هذه اجلريمة من أخطر اجلرالم املاسة بالرشف ساالعتبار ،كوهنا نمط ًا جديد ًا
خيتلف من مجيع الوجوه عن غريها من اجلرالم األخرى املنصوص عليها يف املادة الثالثة
من نظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية ،سذلك ألن املجرم يف هذه اجلريمة قد يتعمد نرش
العديد من الصور سالكتابات سالرسومات املنحرفة للتعبري عن أفكاره املزيفة سنفسه
الرشيرة ،بام قد يمس مصالح األشخاص الطبيعية ساألشخاص املعنوية عىل حد سواء،
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سالتي تعترب حممية يف الرشيعة سالنظام .سمن اإلشكاليات أيض ًا صعوبة العثور عىل
اآلثار املادية للجريمة أس إيقافها ،بالنظر إىل رسعة نرش املعلومات ستداسهلا يف الشبكة
العنكبوتية .فض ً
ال عن أن سهولة حمو الدلي يف زمن قصري تعد من الصعوبات التي
تعرتض عملية اإلثبات يف جمال جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات  .لذلك
رأى الباحث أمهية التصدي هلذه املشكلة خاصة يف ضوء نظام مكافحة اجلرالم
املعلوماتية السعودي الصادر يف تاريخ .1428/3/8
سلقد تبلورت إشكاليات البحث بالسؤال الرلييس التايل:
ما هي جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات يف نظام مكافحة اجلريمة
املعلوماتية السعودي؟ سيتفرع عن هذا السؤال الرلييس األسئلة التالية:
 -1ما املقصود بجريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات؟
 -2ما هي أركان جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات؟
 -3ما هي عقوبة جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات؟
منهج البحث :اتبعنا يف هذا البحث منهج ًا تأصيلي ًا حتليلي ًا ،سقد جتىل املنهج التأصييل
يف رد الفرسع إىل أصوهلا يف جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات ،كام
جتىل املنهج التحلييل بتفسري هذه اجلريمة ستوضيح أركاهنا سعقوبتها يف نظام مكافحة
اجلرالم املعلومايت السعودي ثم استخالصنا النتالج سالتوصيات.
حدسد الدراسة :سوف تقترص احلدسد املوضوعية هلذه الدراسة عىل صورة جريمة
التشهري التي توجب العقوبة التعزيرية التي حددها نظام مكافحة اجلريمة املعلوماتية
فقط ،سبذلك خيرج عن نطاق هذه الدراسة جريمة التشهري يف صورة حد القذف طبق ًا
ألحكام الرشيعة اإلسالمية املنصوص عليها يف القرآن الكريم سالسنة النبوية املطهرة.
خطة البحث :يشتم البحث عىل ثالثة مباحث سخامتة
416
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املبحث األسل :ماهية جريمة التشهري.
املبحث الثاين :أركان جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات.
املبحث الثالث :عقوبة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات.
أما اخلامتة فتشتم عىل أهم النتالج سالتوصيات املستفادة من البحث.

املبحث األسل
ماهية جريمة التشهري بالغري
تقسيم :سوف نقسم هذا املبحث ملطلبني :األسل خاص باحلديث عن تعريف
جريمة التشهري بالغري يف اللغة سيف االصطالح القانوين ،سالثاين :خاص بسامت جريمة
التشهري سمرتكبها ،سذلك عىل النحو التايل:

املطلب األسل
تعريف جريمة التشهري بالغري
حتى يمكننا معرفة جريمة التشهري يتعني علينا أن نتعرض لتعريف التشهري يف اللغة
أسالً ثم تعريف التشهري يف االصطالح القانوين عند الفقهاء ،سذلك يف فرعني عىل
التوايل:

الفرع األسل :التشهري يف اللغة
التشهري مصدر شهر يشهر تشهري ًا من الشهرة ،سالشهرة الفضيحة سأشهرت فالن ًا:
()1

استخفت به سفضحته سجعلته شهرة  ،سالشهرة ظهور اليشء يف شنعة حتى يشهره
()2

( )1ابن منظور ،أبو الفض حممد بن مكرم ،لسان العرب ،حتقيق :عامر أمحد حيدر ،سمراجعة عبداملنعم خلي ،
بريست ،دار الكتب العلمية ،ط1424 ،1هـ 2003-م .ج ،8ص .371
( )2الزبيدي ،حممد مرتىض ،تاج العرسس ،حتقيق :إبراهيم الرتزي سمصطفى حجازي ،بريست ،دار إحياء
الرتاث العريب( ،د .ط)( ،د .ت) ،ج ،12ص.266
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الناس ،سالشهرة سضوح األمر  ،سالشهرة تعني اإلعالن حيث ذكر يف مادة أس لفظة
الشهرة بمعنى :شهره شهر ًا سشهرة :أعلنه سأذاعه  .سالشهرة ظهور اليشء سانتشاره،
()3

()4

ساشتهر األمر انترش .
()5

سلفظة التشهري ترد كثري ًا يف مواطن الذم سالني من أعراض اآلخرين بالقذف
سالسب سالذم ساإلهانة ساالحتقار ،سغري ذلك من األلفاظ التي متس من كرامة اإلنسان
يف رشفه ساعتباره.

الفرع الثاين :التشهري يف االصطالح
مل يتطرق النظام السعودي إىل سضع تعريف حمدد سملزم جلريمة التشهري بالغري،
سلكن سردت لفظة التشهري يف صياغة الفقرة اخلامسة من املادة الثالثة حيث نصت عىل
أنه " يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سنة سبغرامة ال تزيد عىل مخساملة ألف ريال ،أس
بإحدى هاتني العقوبتني؛ ك شخص يرتكب أي ًا من اجلرالم املعلوماتية اآلتية:
 -1التنصت عىل ما هو مرس عن طريق الشبكة املعلوماتية أس أحد أجهزة
احلاسب اآليل -دسن مسوغ نظامي صحيح -أس التقاطه أس اعرتاضه.
 -2الدخول غري املرشسع لتهديد شخص أس ابتزازه؛ حلمله عىل القيام بفع أس
االمتناع عنه ،سلو كان القيام هبذا الفع أس االمتناع عنه مرشسع ًا.
 -3الدخول غري املرشسع إىل موقع إلكرتسين ،أس الدخول إىل موقع إلكرتسين لتغيري
( )3ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا ،مقياس اللغة العربية ،حتقيق :عبدالسالم هارسن ،بريست ،دار اجلي ،
(د .ط)1420 ،هـ 1999-م ،ج ،3/ص.222
( )4مصطفى ،إبراهيم مصطفى سآخرسن ،املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة العربية ،مرص :مكتبة الرشسق
الدسلية ،ط ،2004 ،4ص.498
( )5املصدر السابق.
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تصاميم هذا املوقع ،أس إتالفه ،أس تعديله ،أس شغ عنوانه.
 -4املساس باحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام اهلواتف النقالة املزسدة
بالكامريا ،أس ما يف حكمها.
 -5التشهري باآلخرين ،سإحلاق الرضر هبم ،عرب سسال تقنيات املعلومات
املختلفة".
سذلك عىل خالف الترشيع املرصي الذي سضع تعريف ًا حمدد ًا جلرالم القذف ،سالذي
نص يف املادة  1/302من قانون العقوبات عىل أن "يعد قاذف ًا ك من أسند لغريه
بواسطة إحدى الطرق املبينة باملادة  171من هذا القانون أمور ًا لو كانت صادقة
ألسجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات املقررة لذلك قانون ًا أس أسجبت احتقاره
عند أه سطنه ".
سيتطابق هذا مع مضمون جرالم التشهري يف نظام مكافحة اجلريمة املعلوماتية
السعودي ،سحتى نخرج بتعريف جلريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات،
ال بد لنا من معرفة التعريفات القانونية التي ذكرها فقهاء سرشاح القانون .سهناك عدة
تعريفات ملصطلح التشهري عند القانونني سهي متقاربة من حيث مضموهنا ،فهي إن
اختلفت يف عبارهتا إال أن مجيعها تؤدي إىل معنى ساحد ،سهو إسناد ساقعة حمددة متث
اعتدا ًء عىل رشف أس اعتبار املجني عليه علن ًا .سقب إيراد التعريفات االصطالحية نشري
إىل بعض تعريفات املعاجم القانونية ،سمن هذه التعريفات ما ييل:

-1التشهري :هو إقدام شخص طبيعي عىل إصدار كالم مكتوب باليد أس مطبوع،
يتضمن هتج ًام عىل أحد األشخاص (طبيعية ،أس اعتبارية) ،يمس سمعتها هبدف
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تشوهيها سالتشهري هبا .سيالحظ عىل هذا التعريف أنه اقترص عىل الكالم املكتوب أس
()6

املطبوع املوجه إىل األشخاص الطبيعية أس املعنوية ،دسن اإلشارة إىل الرسومات
ساألشكال سالصور ساإلشارات الدالة التي من شأهنا املساس بالرشف ساالعتبار.
سجاء أيض ًا تعريف للتشهري :بأنه إقدام شخص طبيعي أس معنوي عىل كتابة ما
يتضمن مساس ًا بسمعة شخص طبيعي أس معنوي هبدف تشوهيها.
()7

سهذا التعريف مث سابقه اقترص أيض ًا عىل املكتوب دسن اإلشارة إىل الكالم املنطوق
سال إىل الرسومات سالصور ساإلشارات الدالة عىل املساس بالرشف ساالعتبار.
سبالنظر إىل هذه التعريفات نجدها متقاربة من حيث مضموهنا فهي سإن اختلفت
معنى ساحد ،سهو إسناد ساقعة حمددة متث اعتدا ًء
يف عباراهتا إال أن مجيعها تؤدي إىل
ً
عىل رشف أس اعتبار املجني عليه علن ًا.
سيف احلقيقة أن جريمة التشهري من اجلرالم التي هلا األثر البالغ سلب ًا عىل شخص
اإلنسان ،فهي من "اجلرالم املاسة بالرشف" ساالعتبار ،سقد عاجلتها الترشيعات
الوضعية بأحكام خاصة حتت مسمى "اجلرالم املاسة بالرشف" .سمن التعريفات الدالة
عىل معنى التشهري املذكور يف نظام اجلرالم املعلوماتية السعودي ،ما جاء بمعنى القذف
يف القانون الوضعي ،سهو إسناد ساقعة حمددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أس
احتقاره إسناد ًا علني ًا عمدي ًا  .سيف القانون املرصي عرف املرشع القذف يف املادة 302
()8

( )6جرجس جرجس  ،معجم املصطلحات الفقهية سالقانونية ،بريست :الرشكة العاملية للكتاب ،ط،1
1996م ،ص120
( )7القاموس القانون الثالثي ،موريس نخلة سآخرسن ،منشورات احللبي احلقوقية :بريست ،ط 2002 ،1م
ص.511
( )8حسني ،حممود نجيب ،رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرص :دار النهضة( ،د ،ط)2013 ،م،
ص.702
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من قانون العقوبات يف الفقرة األسىل سالتي نصت عىل أن " يعد قاذف ًا ك من اسند
لغريه بواسطة إحدى الطرق املبينة باملادة  171من هذا القانون أمور ًا لو كانت صادقة
ألسجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات املقررة لذلك قانون ًا ،أس أسجبت احتقاره
عند أه سطنه ".
سهذه الطرق مل ترد عىل سبي احلرص ،سإنام ُذكرت عىل سبي البيان ،ألن نص املادة
 171بعد أن عددت سسال العالنية – أشار إىل "أي سسيلة أخرى من سسال العالنية
التي حيص هبا التشهري باملجني عليه .
()9

ستعرف املادة  296من قانون العقوبات اجلزالري القذف عىل النحو اآليت " :يعد
قاذف ًا ك ادعاء بواقعة من شأهنا املساس برشف أس اعتبار األشخاص أس اهليئات املدعى
عليها هبا أس إسنادها إليهم أس إىل تلك اهليئة" .
()10

ستضيف نفس املادة يف شطرها الثاين" :يعاقب عىل نرش هذا االدعاء أس ذلك اإلسناد
مبارشة أس بطريق إعادة النرش حتى سلو تم ذلك عىل سجه التشكيك ،أس إذا قصد به
شخص أس هيئة دسن ذكر االسم سلكن كان من املمكن حتديدمها من عبارات احلديث
أس الصياح أس التهديد أس الكتابة أس املنشورات أس الالفتات أس اإلعالنات موضوع
اجلريمة" .
()11

سيف ضوء ما سبق يرى الباحث أنه يمكن تعريف التشهري بالغري عرب سسال تقنيات
املعلومات بأنه" إسناد ساقعة حمددة عرب سسال تقنيات املعلومات تعد جريمة
( )9رسسر ،أمحد فتحي رسسر ،الوسيط يف قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرص:دار النهضة العربية ،ط،5
 ،2013ص939
( )10بوسقيعة ،أحسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانون اجلزالي اخلاص ،اجلزالر :دار هومة .ط،2012 ،14
ص.201
( )11املرجع السابق ،ص.201
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تستوجب عقاب من أسندت إليه أس احتقاره عند أه سطنه ،عىل أن يكون هذا اإلسناد
عالنية بواسطة هذ الوسال سعن قصد اإلرضار بمن أسندت إليه ".
ساإلسناد هنا هو إحلاق ساقعة حمددة بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات ،سيكون
من شأن هذه الواقعة املساس برشف ساعتبار من أسندت إليه ،سواء أكان شخص ًا
طبيعي ًا أم اعتباري ًا .ساإلسناد يكون بالقول أس بالفع أس بالكتابة ،فيمكن أن يتخذ
صورة شخص يتكلم باإلنرتنت أس يفع شيئ ًا كام لو تكلم شخص عن ساقعة سأشار
شخص آخر إىل املجني عليه .سيمكن طبع ًا أن يكون اإلسناد بالكتابة عىل اإلنرتنت أي
عىل املواقع أس سسال التواص االجتامعي .سيعد أيض ًا إعادة نرش املحتوى املجرم سابق ًا
بإحدى سسال تقنيات املعلومات جريمة بحد ذاته ،سيعترب تشهري ًا سإساءة للطرف
املقصود يف حمتوى املنشور .سمن يق إنه مل ينشئ املحتوى سإنام نرشه فقط ،فهذا ال يعفيه
من العقاب ألنه ليس سلوك ًا جديد ًا كام يعتقد ب هو سلوك جرم سابق ًا سيتم تطبيق
النظام عليه أيض ًا.
سيف ضوء ما سبق نرى سد هذه الثغرة يف النظام بالتعريف بجريمة التشهري سذلك
بصورة جامعة مانعة حتى ال ختتلف األحكام أمام القضاء من ساقعة إىل أخرى ،سذلك
إرسا ًء للعدل سحتقيق ًا للمبادئ القضالية أمام القضاء .سيتم بذلك حتقيق غرض املرشع
(املنظم) من جتريمه هلذه اجلريمة ستطبق أحكامها عىل املواطنني ساملقيمني يف اململكة

العربية السعودية بصورة عامة جمردة .أس أن يتم إصدار الاللحة التنفيذية ،سأن تتضمن
تعريف ًا جامع ًا مانع ًا جلريمة التشهري حتى ال تدخ يف جرالم القذف احلدية املنصوص
عليها يف القرآن الكريم سالسنة النبوية املطهرة.
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املطلب الثاين
سامت جريمة التشهري سمرتكبها
متهيد ستقسيم :اجلريمة املعلوماتية تتسم بطبيعة خاصة تتميز عن غريها من اجلرالم
التقليدية ،نظر ًا ملا تتطلبه من إملام ٍ
كاف باملهارات ساملعارف التقنية ذات الصلة باحلاسب
اآليل سأنظمته ،سقد دعم هذه الطبيعة اخلاصة للجريمة املعلوماتية ظهور الشبكة
العنكبوتية ،سما طرأ عىل هذه الشبكة من تطورات رسيعة انعكس عىل سامت مرتكب
هذه اجلريمة الذي غدا يعرف باملجرم املعلومايت ،متييز ًا له عن غريه من املجرمني
التقليديني  .سمن جهة أخرى فقد سمحت هذه التقنيات املعلوماتية بظهور صور
()12

جديدة من اجلرالم مل تكن موجودة يف املايض ،سذلك مث جرالم التشهري عرب سسال
تقنيات املعلومات .
سانطالق ًا من ذلك ،سوف نتحدث عن سامت جريمة التشهري عرب سسال تقنيات
املعلومات يف فرع أسل ،ثم نتحدث عن سامت مرتكب هذه اجلريمة يف فرع ثا،ن ذلك
عىل النحو التايل:

الفرع األسل
سامت جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات
تتميز هذه اجلريمة بالعديد من السامت من أمهها أهنا جريمة عابرة للحدسد ال
تعرتف بعنرص املكان سالزمان ،سكذلك تتميز بذاتية متيزها عن جريمة التشهري
( )12الشوا ،حممد سامي :ثورة املعلومات سانعكاساهتا عىل قانون العقوبات ،مرص :دار النهضة العربية ،ط،1
1994م ،ص.5
اخلييل ،شمسان ناجي صالح :اجلرالم املستخدمة بطرق غري مرشسعة لشبكة اإلنرتنت –دراسة مقارنة ،دار
النهضة العربية2009 ،م ،ص.38
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التقليدية  .سسوف نتحدث عن هذه السامت عىل النحو التايل:
()13

أسالً -ذاتية جريمة التشهري:
تتسم جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات مثلها مث باقي اجلرالم
املعلوماتية بسمة خاصة ،تتمث يف ارتكاهبا بواسطة تقنيات املعلومات املرتبطة
باإلنرتنت ،سيرتتب عىل الطابع التقني جلريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات
خصالص مشرتكة قد ال تتوافر يف جريمة التشهري التقليدية ،سيمكن إجيازها يف اتسامها
بكثري من التعقيد سالغموض ،سكذا عدم اتسامها بالعنف سال سفك للدماء سال آثار
القتحام ،سإنام هي كتابات سبيانات سرسومات تتغري أس متحى من السجالت املخزنة
يف ذاكرة احلاسبات ،سهي جريمة من السهولة إتالف أدلتها من قب اجلناة الفاعلني هلا،
سهي بذلك ال ترتك أثر ًا خارجي ًا مرلي ًا .سبذلك تكون هناك صعوبة يف اكتشافها
()14

مقارنة بعدد احلاالت التي يتم اكتشافها من اجلرالم التقليدية .
()15

سعالسة عىل ما تقدم ،فإن رد فع املجني عليه جتاه جريمة التشهري املعلوماتية خيتلف
يف الغالب عن ردة فعله جتاه جريمة التشهري التقليدية ،فإذا كانت القاعدة العامة أن
املجني عليه ضحية جريمة التشهري التقليدية يبادر باإلبالغ عن هذه اجلريمة ،فإن
( )13عوض ،حممد حمي الدين ":مشكالت السياسة اجلنالية املعارصة يف جرالم نظم املعلومات" ،سرقة عم
مقدمة إىل املؤمتر السادس للجمعية املرصية للقانون اجلنالي ،القاهر1993 ،م ،ص6
( )14رستم ،هشام فريد:جرالم احلاسب كصورة من صور اجلرالم االقتصادية املستحدثة ،بحث مقدم إىل
اللجنة العلمية إل عداد التقرير الوطني املرصي ملؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلريمة سمعاقبة املجرمني ،جملة
الدراسات القانونية ،جامعة أسيوط ،العدد السابع عرش ،1995 ،ص .41منصور ،الشحات إبراهيم
حممد:اجلرالم اإللكرتسنية يف الرشيعة سالقانون دراسة مقارنة ،اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي2011 ،م،
ص.191
( )15رستم ،هشام فريد" :قانون العقوبات سخماطر تقنية املعلومات" ،أسيوط :مكتبة اآلالت احلديثة (د .ط)،
1992م ،ص.40
424

12

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/7

?????? ??????? ??????? ????? ??????? ??????????? ????? ?????? ????? ????? ????????? ?????? ????? ??? ??????? ????? Almazmoumi:

[د .حممد محيد مضحي املزمومي]

املجني عليه ضحية جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات حيجم  -يف أغلب
احلاالت  -عن اإلبالغ عنها ،السيام يف احلاالت التي يكون فيها املجني عليه شخص ًا
معنوي ًا ،كالرشكات ساملؤسسات التجارية ،سذلك حفاظ ًا عىل سمعتها سمركزها
التجاري .
()16

ثاني ًا -التشهري جريمة عابرة للحدسد:
تتسم جريمة التشهري عرب سسال التقنيات احلديثة مثلها مث باقي اجلرالم
املعلوماتية ،بالطابع عرب الوطني ،فهي جريمة تتخطى احلدسد اجلغرافية للدسل ،حيث
أن اجلاين من املمكن أن يرتكبها سهو خارج إقليم الدسلة ،سكذلك يمكنه أن يرتكبها
من مناطق ليست بالقريبة عن مكان املجني عليه ،األمر الذي قد يؤدي إىل صعوبة يف
حتديد املكان الذي يرتكب اجلاين فيه جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات،
ناهيك عن املشكالت التي تثريها هذه اجلريمة ذات الطابع عرب الوطني ،حيث يثري
التساؤل حول آلية حتديد الدسلة التي خيتص قضاؤها بمالحقة مرتكب هذه اجلريمة،
ه هي الدسلة التي سقع فيها النشاط اإلجرامي ،أس الدسلة التي توجد هبا املعلومات
حم جريمة التشهري ،أس تلك التي سقعت هذه اجلريمة مساس ًا بمصالح أفرادها
سمؤسساهتا العامة ساخلاصة ،كام تثري هذه اجلريمة التي تتميز بالطابع عرب الوطني مسألة
مدى فاعلية الترشيعات اجلنالية الوطنية املطبقة يف الدسل املختلفة ،السيام تلك الدسل
التي مل تفرد ترشيعات جنالية خاصة ملكافحة اجلرالم املعلوماتية .
()17

( )16قورة ،ناللة عادل حممد فريد":جرالم احلاسب االقتصادية-دراسة نظرية تطبيقية" ،رسالة دكتوراه ،كلية
احلقوق ،جامعة حلوان2003 ،م ،ص.50
( )17حيي ،عادل":السياسة اجلنالية يف مواجهة اجلريمة املعلوماتية" ،مرص:دار النهضة العربية ،ط،2014 ،1
ص.58-57
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سكذلك من اإلشكاليات عدم االهتامم عىل املستوى الدسيل بالكثري من اجلرالم
املعلوماتية ،سكذلك عدم التعاسن الدسيل بسبب انتامء الدسل إىل أنظمة قانونية خمتلفة،
فك دسلة هلا مفهومها يف حتديد أركان اجلريمة سيف أنواع العقوبات سيف التحقيق
ساملحاكمة ،يضاف إىل ذلك أن جرالم املعلومات ال تنتمي إىل اجلرالم اجلسيمة التي
تدعو إىل االهتامم الدسيل هبا ،فالقانون اإلنجليزي مث ً
ال اليعترب من اجلرالم اجلسيمة إال
جريمة الدخول ستعدي البيانات ،سمن املعرسف أنه حتى يتم تعاسن دسيل يتعني أن
يتوفر جتريم مشرتك لفع معني ،سكذلك عقد اتفاقيات دسلية لالعرتاف باألدلة التي
يتم ضبطها يف دسلة ،حتى يكون هلا قوة يف اإلثبات أمام قضاء الدسل األخرى .
()18

سيرى الباحث األخذ بعني االعتبار سضع نظام عقايب سإجرالي متكام ملواجهة
اجلرالم املعلوماتية ،يراعى فيه مبادئ املرشسعية ساملبادئ الدستورية ،سيف الوقت الذي
يتحل من القواعد التقليدية  -سواء يف الناحية املوضوعية أس اإلجرالية  -سالتي قد
تكون غالب ًا قارص ًة عن مواجهة اجلرالم املعلوماتية سالتي من ضمنها جريمة التشهري
املعلوماتية .
()19

الفرع الثاين
سامت مرتكب جريمة التشهري املعلوماتية
إن من يقوم بجريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات ينتمي إىل ما يطلق عليه
املجرم املعلومايت ،سيف احلقيقة أن املجرم املعلومايت تعبري ينطوي عىل قدر من التجاسز
يف القول ،فالصحيح أنه ال يوجد نموذج حمدد للمجرم املعلومايت ،ب هناك عدة نامذج
( )18عطاهلل ،شيامء عبدالغني":تراجع احلق يف اخلصوصية يف مواجهة االتصاالت اإللكرتسنية" ،بحث مقدم
إىل املؤمتر العاملي الثاين بكلية القانون الكويتية العاملية16-15 .فرباير .2015ص.35
( )19غنام ،حممد غنام":عدم مالءمة القواعد التقليدية يف قانون العقوبات ملكافحة جرالم الكمبيوتر-بحث
مقدم إىل مؤمتر القانون سالكومبيوتر-كلية الرشيعة سالقانون-جامعة اإلمارات-مايو2000-م ،ص.36
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للمجرمني يستخدمون الكمبيوتر يف جرالمهم ،فهناك من يقوم باالعتداء عىل األموال،
سمنهم من يقوم باالعتداء عىل الرشف ساالعتبار مث جريمة التشهري عرب سسال
تقنيات املعلومات ،سهكذا األمر بالنسبة لصور أخرى من اجلرالم ،سبالتايل نجد أن
هناك صعوبة يف حتديد سامت معينة للمجرم املعلومايت بصفة عامة ،سذلك يعود إىل
تعدد اجلرالم املعلوماتية ستنوعها ساختالف صورها سأشكاهلا  .سيمكن إمجال أهم
()20

سامت مرتكب جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات فيام ييل:
أسالً :إن مرتكب جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات جمرم متخصص،
فقد ثبت يف العديد من القضايا أن عدد ًا من املجرمني ال يرتكبون سوى اجلرالم
املعلوماتية فقط ،أي أهنم يتخصصون يف هذا النوع من اجلرالم .
()21

ثاني ًا-إن مرتكب جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات جمرم حمرتف ،ذلك
أنه ال يسه عىل الشخص املبتدئ الذي اليعرف استخدامات سسال تقنيات
املعلومات ارتكاب مث هذه اجلرالم ،فاألمر يقتيض كثري ًا من الدقة سالتخصص يف جمال
تقنيات املعلومات.
ثالث ًا :إن مرتكب جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات جمرم غري عنيف،
فهو ال يلجأ إىل العنف يف ارتكاب هذه اجلريمة.
رابع ًا -إن مرتكب جريمة التشهري املعلوماتية متكيف اجتامعي ًا ،فهو ال يضع نفسه
يف حالة عداء سافر مع املجتمع الذي حييط به ،ب إنه إنسان متكيف معه ،ذلك أنه أص ً
ال

( )20غنام ،حممد غنام ،":ص.1
( )21حجازي ،عبدالفتاح بيومي ":علم اجلريمة ساملجرم املعلومايت " ،مرص:دار املعارف ،ط2009 ،1م،
ص.97
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إنسان مرتفع الذكاء سيساعده ذلك عىل عميلة التكيف .
()22

املبحث الثاين
أركان جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات
متهيد ستقسيم:
تقوم جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات -شأهنا يف ذلك شأن غريها من
اجلرالم -عىل ركنني :األسل مادي سالثاين معنوي.
فأما الركن املادي فهو يتكون من نشاط يتمث يف قول أس فع يصدر من املتهم يسند
فيه ساقعة معينة بطريق العالنية إىل املجني عليه.
يعلم –عادة -أن من شأهنا أن تؤذى سمعة املجني عليه أس تعرضه للعقاب .صحيح
أنه بالنسبة للحالة األخرية (تعريض املجني عليه للعقاب) ال يعذر أحد بجهله
للقانون ،فيفرتض يف املتهم أنه يعلم أن الفع معاقب عليه سبالتايل فإنه يعرض املجني
عليه للمساءلة اجلنالية إن صحت الوقالع املسندة إليه .
()23

سترتيب ًا عىل ما تقدم فإن دراسة هذا املبحث تقتيض تناسله من خالل مطلبني:
املطلب األسل :الركن املادي جلريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات.
املطلب الثاين :الركن املعنوي جلريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات.

( )22القايض ،رامي متوىل" :مكافحة اجلرالم املعلوماتية-يف الترشيعات املقارنة سيف ضوء االتفاقيات ساملواثيق
الدسلية "-مرص :دار النهضة ،ط2011 ،1م ،ص.55
( )23غنام ،حممد غنام":جرالم القذف سالسب يف القانون الكويتي" ،جامعة الكويت1998 ،م ،د .ط ،ص.9
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املطلب األسل
الركن املادي يف جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات
يقوم الركن املادي يف جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات عىل
العنارص التالية :نشاط إجرامي سهو فع اإلسناد .سموضوع هلذا اإلسناد سهو الواقعة
حم اإلسناد التي من شأهنا عقاب من تسند إليه أس احتقاره ‘سصفة هلذا النشاط هي
كونه علني ًا .
()24

سسوف نتناسل هذه العنارص بالرشح سالتفصي عىل النحو التايل:

الفرع األسل
اإلسناد يف جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات
سوف نتحدث يف هذا الفرع عن ماهية اإلسناد أسالً ،ثم نتحدث عن سسال
اإلسناد ،ثم نتحدث عن صور اإلسناد:
أسالً :ماهية اإلسناد يف جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات:
اإلسناد هو تعبري عن فكرة أس معنى فحواه نسبة ساقعة معينة متس الرشف ساالعتبار
ضد شخص معني .ستقوم جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات عىل
فعلني :أسهلام اإلفصاح عن الواقعة ،أي التعبري عنها .سثانيهام إذاعة الواقعة ،أي
إعطاؤها العالنية التي تفرتضها اجلريمة .سلكن إذا ارتكب ك ً
ال منها شخص عىل حدة،
فهام فاعالن للجريمة ،سيعني ذلك أن من اقترص نشاطه عىل جمرد إعطاء العالنية لواقعة
ذكرها غريه يعد معه فاع ً
ال جلريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات.

( )24حسني ،حممود نجيب ،مرجع سابق .ص704
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ثاني ًا :سسال اإلسناد يف جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات:
قد تكون هذه الوسال عن طريق القول أس عن طريق الفع  ،سسوف نفص ذلك
عىل النحو التايل:
 -1اإلسناد بالقول عرب سسال تقنيات املعلومات للتشهري بالغري:
سهو ك اعتداء بالقول عىل اآلخرين عن طريق التسجي الصويت أس املرلي عرب
مقاطع اليوتيوب أس الكيك .سالقول هنا نعني به أصوات ًا تعرب اصطالح ًا عن معنى ،يف
أي لغة من اللغات ،سال عربه بحجم القول سواء كان مج ً
ال عديدة أس مجلة ساحدة أس
جزء ًا من مجلة أس لفظ ًا أس مقطع ًا من لفظ إذا كانت له داللة ذاتية ،سال عربة بشكله،
فيستوي أن يكون نثر ًا أم نظ ًام .
()25

 -2اإلسناد بالفع عرب سسال تقنيات املعلومات للتشهري بالغري:
سهو ك اعتداء بفع عىل اآلخرين عن طريق الكتابة يف الفيس بوك أس التوتري أس
أي سسيلة من سسال تقنيات املعلومات األخرى .ساإلسناد هنا له عدة طرق منها:
 عن طريقة الكتابة التي يقصد هبا التشهري بالغري يف التوتري أس الفيس بك أس أي
سسيلة من سسال تقنيات املعلومات.
 عن طريق إعادة نرش الكتابة التي تتضمن عبارات التشهري سذلك بعم رتويت
هلذه العبارات حتى يشاهدها أكثر عدد ممكن من املتابعني يف توتري.
 عن طريق سضع الكتابة التي تتضمن عبارات التشهري يف خانة التفضي  ،كام
هو موجود يف سسال التواص االجتامعي ،سذلك بأن يقوم اجلاين بالضغط عىل أيقونة
( )25عوض ،حممد حمي الدين":العالنية يف قانون العقوبات" ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق جامعة القاهرة،
1955م ،ص .126حسني حممود نجيب ،مرجع سابق  ،705رمضان ،عمر السعيد ":رشح قانون العقوبات-
القسم اخلاص" ،دار النهصة:مرص ،ط ،1986 ،4ص.361
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التفضي ساإلعجاب.
 اإلسناد عن طريق اإلشارة للتشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات،
حيث تعد اإلشارة من سسال التعبري ،ستعني اإليامءات التي اصطلح عىل التعبري هبا
عن املعاين سالشعور من حركات اجلوارح سأجزاء اجلسم .
()26

سيعد التعبري عن اإلشارة باستخدام سسال تقنيات التواص للتشهري بالغري جريمة
معاقب ًا عليها إذا قام شخص معني بنسبة ساقعة مشينة إىل شخص معني ،سواء أكان
شخص ًا طبيعي ًا أم معنوي ًا ،يقصد من سراء فعله هذا إىل التشهري هبذا الشخص.
 اإلسناد عن طريق الصور للتشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات،
سمفهوم الصور هنا يتسع لك ما تنتجه فنون التصوير ،سخاصة التي تعم بربنامج
الفو تشوب ،سالتي يقصد هبا إظهار الشخص بصورة مشينة بقصد التشهري به ،سيدخ
يف هذه الصورة الصور الكاريكاتريية التي يقصد هبا تصوير أس متثي مضحك هزيل
لشخص ما ،سكذلك التصوير الرسيايل سهو التصوير الرمزي للفكرة أس لألشخاص،
فهو إبراز جلوهر الفكرة أس أهم ما يميز الشخص دسن اعتناء بالصورة ذاهتا  .ساإلسناد
()27

عن طريق الكاريكاتري أس عن طريق التصوير الرسيايل للتشهري بالغري عرب سسال
تقنيات املعلومات ،يتم باستخدام برنامج الرسام يف أجهزة احلاسب االيل.
سمما تقدم نجد أن املنظم السعودي عندما سن املادة الثالثة سالتي نصت عىل أنه "
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سنة سبغرامة ال تزيد عىل مخساملة ألف ريال ،أس
بإحدى هاتني العقوبتني؛ ك شخص يرتكب أي ًا من اجلرالم املعلوماتية اآلتية ،سذكر
منها يف الفقرة اخلامسة التشهري باآلخرين ساإلرضار هبم ،يريد أن حيارب يف جرالم
( )26عوض ،حممد حمي الدين ،ص.130
( )27املرجع السابق ،ص.140
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املعلومات كافة األلفاظ مقولة كانت أس مكتوبة سسلطان الرسوم سسسال التمثي التي
يتم استخدامها عن طريق سسال تقنيات املعلومات للتأثري عىل ملكات أفراد اجلامهري
الذين أصبح استغناؤهم عن هذه الوسال رضسب ًا من املستحيالت.
ثاني ًا :صور اإلسناد:
تتنوع صور اإلسناد يف جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات إىل عدة
صور عىل النحو التايل:
 صورة اإلسناد عىل سبي القطع:
تتحقق هذه الصورة التعبريية بك صيغة كالمية أس كتابية توكيدية جتزم بحقيقة الواقعة
املسندة سنسبتها إىل املجني عليه ،سأن هذا اإلسناد من شأنه أن يلقي يف رسع اجلمهور الذين
يشاهدسن هذه العبارات الشالنة عرب سسال تقنيات املعلومات صحة هذه الواقعة املسندة
إىل املجني عليه ،سهو ما يكفي سحده للمساس برشف املجني عليه ساعتباره.

()28

 صورة اإلسناد عىل سبي الظن:
تتحقق هذه الصورة بك صيغة كالمية أس كتابية تشكيكية من شأهنا أن تلقي يف
سقتية -أس ظن ًا أس احتامالً
ً
أذهان املستخدمني لوسال تقنيات املعلومات حقيقة -سلو
سلو سقتي ًا يف صحة العبارات املسندة إىل املجني عليه .
()29

 صورة اإلسناد الرصيح ساإلسناد الضمني:
تتحقق هذه الصورة إذا كانت العبارات املستخدمة يف جريمة التشهري بالغري عرب
سسال تقنيات املعلومات ،دالة داللة رصحية ساضحة سمبارشة عن القصد الذي يريده
( )28رسسر ،أمحد فتحي ،ص.930-929
( )29رسسر ،طارق ،جرالم النرش ساإلعالم ،اجلزء األسل –األحكام املوضوعية ،دار النهضة العربية ،مرص،
 ،2008ط ،2ص.517
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اجلاين ،سال حيتاج مستخدم تقنيات املعلومات إىل جمهود ذهني الستخالص املعني
املقصود ،فهنا يطلق عىل هذه الصورة صورة اإلسناد الرصيح ،سأما إذا كانت العبارات
التي تم استخدامها عرب سسال تقنيات املعلومات حتتاج إىل مزيد من اجلهد سالفهم
الكتشاف املعنى احلقيقي الذي يسترت خلف معناه الظاهر ،فإننا نكون أمام صورة إسناد
ضمني ،سهنا تتساسى طرق صور اإلسناد الضمني سواء أكانت عىل طريقة الكناية أم
التورية أم التلميح .
()30

 صورة اإلسناد عىل سبي االستفهام:
تتحقق هذه الصورة عرب سسال تقنيات املعلومات إذا تم التعبري عن ساقعة التشهري
بالغري عىل صيغة سؤال استفهام ،كمن يطرح سؤاالً عرب هذه الوسال يسأل فيه عن
صحة إسناد ساقعة مشينة إىل املجني عليه دسن تقديم إجابة.

()31

سيتحقق كذلك اإلسناد إذا كانت اإلجابة بنعم عىل سؤال حيتوي عىل عبارات مشينة
للتشهري بالغري ،كمن جييب بلفظ نعم عىل سؤال يتضمن التشهري بالغري ،سيتحقق ،كذلك
جريمة التشهري بالغري إذا كان العكس ،أي إذا كانت اإلجابة بالنفي متى كانت العبارات
دالة بجالء عىل أن اجلاين إنام رمى إىل إسناد هذه العبارات إىل املجني عليه ستأكيدها ،سمل
يكن النفي يف حقيقته إال من باب التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات.

()32

 صورة اإلسناد عىل سبي الرسد للمعلومات اخلاصة أس الرساية عن الغري:
يستوي يف هذه الصور التي تستخدم عرب سسال تقنيات املعلومات أن تكون
عبارات اجلاين رسد ًا ملعلوماته اخلاصة أس رساية عن الغري ،ففي احلالتني يتحقق املساس
( )30حسني ،حممود نجيب ،مرجع سابق ،ص.707
( )31حسني ،نجيب حممود ،مرجع سابق ص.707
( )32رسسر ،أمحد فتحي ،مرجع سابق ص.930
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برشف املجني عليه ،سخاصة أن من يرسى عبارات مشينة عن غريه أس يردد إشاعة عن
طريق هذه الوسال  ،يوسع من نطاق عالنية هذه العبارات ،سيعطي له صور ًا مل تكن
متوافرة من قب  ،سهنا يأخذ نفس حكم الصورة السابقة من يقوم بإعادة النرش .ذلك
()33

أن نق الكتابة التي تتضمن جريمة سنرشها يعترب يف حكم القانون كالنرش اجلديد سواء
بسواء  .سال يقب من أحد أن يتذرع بأن تلك الكتابة إنام نقلت من إحدى سسال
()34

تقنيات املعلومات ،إذ الواجب يقتيض عىل ك من ينق تلك العبارات التي سبق نرشها
أن يتحقق قب إقدامه عىل النرش ،من أن تلك العبارات ال تنطوي عىل أي خمالفة
للقانون ،سأن مساساة من قام بإعادة النرش مع الفاع الشخص الذي أنشأ العبارات
املشينة املسندة للشخص الطبيعي أس الشخص املعنوي ،يف العقاب ،هو حرص املنظم
السعودي عىل أن ال يفلت جمرم من عقاب .سلذلك كان املنظم السعودي موفق ًا عندما
أصدر نظام مكافحة اجلريمة املعلوماتية ليتصدى ملث هذه اجلرالم املستحدثة.

الفرع الثاين
الواقعة حم اإلسناد يف جريمة التشهري بالغري
عرب سسال تقنيات املعلومات

يتعني لتحقق جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات ،سرسد اإلسناد عىل
موضوع معني ،سهو أن يسند اجلاين إىل املجني عليه ساقعة مشينة عرب سسال تقنيات
املعلومات ،لو صحت هذه الواقعة ألسجبت عقابه جنالي ًا أس احتقاره عند أه سطنه.
()35

( )33حسني ،نجيب حممود املرجع السابق ص.708
( )34نقض مرصي  16يناير سنة  ،1950جمموعة األحكام ،س  1رقم 83ص  .251انظر كذلك نقض مرصي
 20ديسمرب سنة  ،1960جمموعة األحكام ،س ،11رقم181ص.992
( )35مصطفى ،حممود حممود ،رشح قانون العقوبات-القسم اخلاص ،دار النهضة :مرص ،1984 ،ط ،8
ص.350-349
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سيشرتط يف موضوع اإلسناد ثالثة عنارص ،تعيني الواقعة ،سأن جتع الواقعة املجني
عليه حم عقاب أس احتقار  ،سحتديد الشخص املوجه إليه العبارات املشينة .سسوف
نتحدث عن هذه العنارص الثالثة عىل النحو التايل:
 -1تعيني الواقعة :يشرتط يف األمر املسند عرب سسال تقنيات املعلومات إىل املجني
عليه أن يكون معين ًا سحمدد ًا عىل نحو يمكن إقامة الدلي عليه ،ال أن يكون يف صورة
مرسلة مطلقة غري منضبطة.

()36

سالواقعة حم اإلسناد هي تعبري عن حقيقة يمكن إدراكها سإثباهتا .سال يشرتط يف
حتديد الواقعة أن يكون تفصي ً
ال بحيث يتضمن مجيع عنارصها يف أذهان الغري .أما
اللفظ الذي ال ينطوي عىل نسبة سقالع معينة فال يتوافر به التشهري  .سمسألة حتديد
()37

الواقعة أمر نسبي مرتسك لقايض املوضوع يف حدسد سلطته املوضوعية عىل ضوء
الظرسف التي سقعت فيها جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات  .سيتفق
()38

الباحث مع هذا الرأي ،حيث إنه استند إىل الصلة الوثيقة بني املعيار النسبي للواقعة
سبني معيار القابلية لإلثبات ،فإذا كانت الواقعة تقب اإلثبات فهذا يفرتض معه إمكانية
حتديد الظرسف املحيطة هبا ،باإلضافة إىل أن من طبيعة جريمة التشهري بالغري عرب
سسال تقنيات املعلومات أنه ساقعة قابلة لإلثبات.
 -2أن جتع الواقعة املجني عليه حم عقاب أس احتقار:
يتعني أن تكون الواقعة املسندة عرب سسال تقنيات املعلومات إىل شخص املشهر به
من طبيعة معينة؛ إما أن تعرضه للعقاب إذا كانت صحيحة أس أن تؤذي سمعته.

()39

( )36رسسر ،أمحد فتحي ،مرجع سابق ص . 932
( )37حسني ،حممود نجيب ،مرجع سابق ،ص.710 .
( )38املصدر نفسه.
( )39غنام ،حممد غنام":جرالم القذف سالسب يف القانون الكويتي" ،ص.19
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سقد جاء تعبري "العقاب" مطلق ًا دسن حتديد من املرشع لقصده من ذلك :ه هو
العقاب اجلنالي أس هو العقاب التأديبي؟ سإزاء ذلك اختلف الفقه ،فاجته رأي إىل أن
مراد املرشع هو اجلزاء اجلنالي ،بينام اجته رأي آخر إىل أن املقصود هو اجلزاء اجلنالي أس
التأديبي لعمومية اللفظ .سهناك رأي ثالث يرى أن املقصود هو العقاب اجلنالي؛ ألن
()40

استعامل هذا التعبري يف قانون اجلزاء يشري إىل ذلك بالرضسرة .سخيتلف األمر إذا سرد
تعبري "العقاب" يف القانون اإلداري ،عندلذ يشــري إىل العقاب التأديبي سالباحث
()41

يؤيد ما ذهب إليه هذا الرأي.
سعىل هذا يشرتط أن جتع الواقعة املجني عليه حم عقاب أس احتقار .سقد جيتمع
االعتباران ،كمن يتهم شخص ًا باستغالل سظيفته للقيام بأعامل معينة يعود نفعها عليه
سال تصب يف مصلحة الوظيفة العامة ،ألن هذه الوقالع من شأهنا أن تعرض الشخص
املسند إليه للمسئولية اجلنالية أن صحت هذه الوقالع ،هذا فض ً
ال عن أهنا حتط من شأنه
سحتقره من الناحية االجتامعية .فالوقالع التي يرتتب عليها احتقار املجني عليه يف
جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات ختتلف عن الوقالع التي تؤدي إىل عقاب
املجني عليه ،إذا إهنا أسسع جماالً يف االنتشار سوا ًء بسبب رسعتها أس جتاسز احلدسد
اجلغرافية للدسل ،سهو مامل يتوفر يف جرالم التشهري التقليدية األخرى التي ال يستخدم

فيها سسال تقنية معلومات.
غري أن الواقعة قد تعرض الشخص للعقاب دسن أن يكون من شأهنا حتقريه
اجتامعي ًا ،كمن يذكر عن شخص أنه زاسل مهنة معينة بدسن ترخيص من اجلهة املعنية
بإصدار الرتاخيص.
( )40مصطفى ،حممود حممود ،رشح قانون العقوبات  -القسم اخلاص" ،دار النهضة العربية 1984 ،ص .350
( )41غنام ،حممد غنام ،املرجع السابق
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سنظر ًا ألن الوقالع التي يرتتب عليها احتقار املجني عليه ال يمكن حرصها ،فإن
تقدير ذلك يدخ يف نطاق السلطة التقديرية لقايض املوضوع الذي يدرس ظرسف
املجني عليه ،سيتصور مقدار االحرتام الذي يرتبط هبا ،سيرى ما إذا كانت نسبة الواقعة
إليه قد هبطت هبذا القدر من االحرتام .سثمة إرشادات تعني قايض املوضوع عىل تقدير
الواقعة :فمن ناحية تستوجب الواقعة االحتقار إذا كانت ختالف األخالق ،سهي
تستوجبه كذلك إذا كانت تثري النفور ،سخيتلف تطبيق هذين اإلرشادين باختالف
املجال الذي تتص به الواقعة املسندة إىل املجني عليه  .سيتحقق االحتقار يف جريمة
()42

التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات بك ما من شأنه احلط من كرامة املجني عليه
سإضعاف قدرته عند الناس ،أس بعبارة أخرى هو ك ما يمس رشفه ساعتباره بوجه عام
يف نظر املجتمع ،سواء بوصفه عضو ًا يف املجتمع (االعتبار االجتامعي) أس بالنظر إىل
مهنته(االعتبار املهني).

()43

سمن أمثلة ذلك من ينسب إىل شخص أن شهادته العلمية مزسرة ،أس أن ينسب إىل
حمام أنه مهم يف قضاياه ،أس أن ينسب إىل قاض أنه جيمع بني عمله ستقديم استشارات
ألصحاب القضايا ،إىل غري ذلك من األمثلة التي متس رشف ساعتبار من أسندت إليه.
سيشرتط يف ساقعة التشهري املسندة إىل املجني عليه عرب سسال تقنيات املعلومات
احتقاره عند أه سطنه .،سال يعني ذلك أن جريمة التشهري ال تتوافر هلا أركاهنا إال إذا
أمجع أه الوطن عىل االعرتاف للواقعة هبذا الوصف ،ب يكفي أن يكون من شأن
الواقعة اإلخالل بمكانة املجني عليه يف عرف مجاعة من الناس ينتمي إليها ،إذ تعد هذه
اجلامعة سطن ًا سإن ق عدد أفراده ،سهنا ال يعني بالوطن املجتمع الكبري ،سإنام يريد به
( )42حسني ،حممود نجيب ،مرجع سابق ص.718
( )43رسسر ،أمحد فتحي ،مرجع سابق ،ص.934
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املجتمع الصغري الذي حيدد بيئة املجني عليه ،سقد يكون بيئة قريته أس مدينته أس احلي
الذي يعيش فيه أس بيئة زمالء مهنته .سيرتتب عىل هذا التحديد نتيجة هامة سهي عدم
اشرتاط انتامء املجني عليه إىل أبناء الوطن الذي يعيش فيه ،فمن اجلالز أن يكون أجنبي ًا
سيكون من شأن الواقعة أن تستوجب احتقاره يف املجتمع الذي يعيش فيه فعالً ،سان
كانت ال تستوجبه يف عرف املجتمع الذي ينتمي إليه أص ً
ال .
()44

-3تعيني الشخص املوجه إليه جريمة التشهري:
تفرتض جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات اإلخالل باعتبار شخص
معني ،سمن ثم سجب تعيني هذا الشخص تعيين ًا كافي ًا ،سال يشرتط هلذا التعيني حتديده
باالسم أس تعيينه رصاحة ،ب يكفي معرفة شخصيته من يعنيه التشهري من ساقع
العبارات سظرسف الواقعة ساملالبسات التي اكتنفتها ،كالزمان ساملكان ساملهنة سغري
ذلك من معامل الشخصية.

()45

سقد قىض تطبيق ًا لذلك بأنه يكفي لوجود جريمة التشهري أن تكون عبارته موجهة
عىل صورة يسه معها فهم املقصود منها سمعرفة الشخص الذي يعنيه التشهري .فإن "
أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات التشهري من هـــــو املعني به استنتاج ًا
من غري تكلف سال كبري عناء ،سكانت األركان األخرى متوفرة ،حق العقاب عىل
اجلريمة ،سلو كان املقال خلو ًا من ذكر الشخص املقصود . " .غري أنه ال يلزم أن
()46

يستطيع الكافة التعرف عىل شخصية املقذسف يف حقه ،إذ يكفي أن يتمكن البعض من
معرفة من أسندت إليه الواقعة املؤثمة.
( )44حسني ،حممود نجيب ،ص.722
( )45رسسر ،مرجع سابق ،ص.936
( )46نقض  10أبري سنة  ،1930جمموعة القواعد القانونية ،ج  2رقم  20ص .9
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تطبيق ًا لذلك قضت حمكمة االستئناف بالكويت ،بوقوع التشهري " سلو كان املقال
خلو ًا من ذكر اسم الشخص املقصود.
()47

كام قضت حمكمة متييز رأس اخليمة بدسلة اإلمارات العربية املتحدة ،بأنه من املقرر
إذا كان اجلاين قد احتاط سمل يذكر اسم املجني عليه رصاحة عىل شخص من سجهت
إليه من ساقع العبارات ذاهتا سظرسف الواقعة ساملالبسات التي اكتنفتها ،سملا كانت
ً
سالغة أن املجني عليه هو
مدسنات احلكم املطعون فيه تفيد أن املحكمة قد استخلصت
املقصود بعبارات القذف سالسب ،فإن ما يثريه الطاعن يف هذا الشأن اليعدس أن يكون
جدالً يف تقدير أدلة الدعوى ،مما تستق به حمكمة املوضوع بغري معقب .
()48

سال يشرتط أن يرتتب عىل تعيني شخصية املجني عليه أن يصري معرسف ًا لك أفراد
املجتمع الكبري ،سإنام يكفي أن يكون يف استطاعة أفراد جمتمع حمدسد التعرف عليه " .
()49

سيستوي يف الشخص املوجه إليه التشهري عرب سسال تقنيات االتصال أن يكون
طبيعي ًا أس معنوي ًا .سبالنسبة إىل الشخص الطبيعي ،فإن احلامية اجلنالية العتباره ممتدة إليه
بغض النظر عن سنه سجنسه سأهليته املدنية سجنسيته ،ذلك ألن االعتبار لصيق بصفته
عضو ًا يف املجتمع ،سهو أمر يثبت له بحكم كونه إنسانا ًيعيش يف املجتمع.
()50

( )47حمكمة الكويت الكلية يوم  1994/4/30ىف القضية  94/2جنح صحافة  ،غري منشور مؤيد بحكم
حمكمة االستئناف  ،جلسة  1994/12/20رقم 948201ج .م ــ  94/2جنح صحافة  .انظر غنام  ،حممد
غنام  ،املرجع السابق  ،ص.12
( )48متييز رأس اخليمة  ،2011/10/9جمموعة األحكام ساملبادىء القانونية الصادرة يف املواد اجلزالية،
 ،2012 -2009املكتب الفني بمحكمة متييز رأس اخليمة  ،رقم  154ص .855
( )49غنام ،حممد غنام ،املرجع السابق ،ص.12
( )50رسسر ،مرجع سابق ،ص.937
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سقد يكون الشخص حم التشهري شخص ًا طبيعي ًا أس شخص ًا معنوي ًا كالرشكة أس
اجلمعية ،سجريمة التشهري املوجهة إىل الرشكة عرب سسال تقنيات املعلومات تلحق
أيض ًا بالقالمني عىل إدارهتا ،لذلك قىض بأن " الرشكات التجارية هي أشخاص معنوية.
سالتشهري الذي حيص يف حقها بطريق النرش ،هو تشهري يلحق القالمني بإدارهتا فيكون
معاقب ًا عليه قانون ًا ،عىل أن ملحكمة املوضوع أن تستخلص يف حكمها أن املقصود
بالتشهري هو شخص مديرها بعينه ،ساستخالصها هو مسألة موضوعية"( ) .فالقول
()51

عن رشكة من الرشكات إن من أمواهلا ما حتقق من جتارة املخدرات ،أس إهنا تُستخدم
كستار لالستيالء عىل أموال الدسلة التي تستثمرها يف اخلارج ،جيع هذه الرشكة جمني ًا
عليها يف جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات .سمن حق املمث القانوين
للرشكة عندلذ أن حيرك الدعوى اجلنالية طالب ًا احلكم بعقوبة التشهري ،باإلضافة إىل
التعويض ،عىل الفاع .

()52

ساحلامية اجلنالية التثبت للشخص املعنوي ما مل يكن متمتع ًا بالشخصية القانونية.
سيف هذه احلالة يعد هذا الشخص سحده هو املجني عليه يف جريمة التشهري عرب سسال
تقنيات املعلومات ،بغض النظر عن أعضاله من األشخاص الطبيعيني ،سخيرج عن
نطاق التشهري هنا ما يوجه ضد اآلراء أس املنتجات أس اخلدمات.

()53

الفرع الثالث
عالنية اإلسناد يف جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات

سوف نتحدث يف هذا الفرع عن تعريف العالنية أسالً ،ثم نتحدث عن مدى توافر
العالنية عرب سسال تقنيات املعلومات ثاني ًا.
( )51نقض  14نوفمرب سنة  ،1939القواعد القانونية ،ج  1رقم  327ص .377
( )52غنام ،حممد غنام":جرالم القذف سالسب يف القانون الكويتي" ،ص.14
( )53رسسر ،أمحد فتحي ،مرجع سابق ،ص.937
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أسالً-تعريف العالنية:
 -1العالنية لغة :هي اإلظهار ساجلهر ساالنتشار سالذيوع سالشيوع سالنرش أي
()54

اتصال علم اجلمهور بفع أس قول أس كتابة أس متثي .
 -2العالنية اصطالح ًا :سالعالنية اصطالح ًا يف القانون عامة ال خترج عن معناها
لغة ،سيقصد هبا اصطالح ًا أن يشاهد السلوك أحد الناس ،أس يسمعه إذا كان السمع
يدل عىل مادته ،أس أن يكون من شأن الفع بالكيفية التي سقع هبا أن يراه أس يسمعه
الغري  .أي ك ما يقع حتت نظر الكافة أس يص إىل سمعهم أس يمكنهم أن يقفوا عليه
بمشيئتهم دسن عالق يعترب علني ًا.
()55

سالعالنية تفيد اتصال علم اجلمهور بالتعبري الصادر عن فكر املتهم أس رأيه أس
شعوره  ،عرب سسال تقنيات املعلومات التي يستخدمها املتهم بالتعبري عن أقواله
()56

سأفعاله للتشهري بالغري .سحتت العالنية مكانة الصدارة يف العنارص املكونة لغالبية
جرالم الرأي سالنرش ،سهي اجلرالم التي يتجاسز فيها املتهم احلدسد القانونية حلرية
التعبري ،سيتخطى نطاق النقد املرشسع إىل حميط املساس بمصالح فردية كالتشهري بالغري،
سخاصة إذا استخدم عرب سسال تقنيات املعلومات.

( )54املقري ،أمحد بن حممد الفيومي ،املصباح املنري ،معجم عريب عريب ،املكتبة العرصية ،بريست ،ط،3
1999م ،ص .221
( )55عوض ،حمي الدين ،العالنية يف قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص .2رمسيس ،هبنام ،مرجع سابق،
ص .679عفيفي ،أمحد السيد عيل ،األحكام العامة للعالنية يف قانون العقوبات ،دارالنهضة :مرص،2002 ،
ط ،1ص .22فرج ،حمسن فؤاد ،جرالم الفكر سالرأي سالنرش ،دار الغد العريب :مرص ،ط ،1988 ،2ص.94
( )56عفيفي ،أمحد السيد عيل ،مرجع سابق ،ص .23النواسي ،عبداخلالق ،جرالم القذف سالسب سرشب
اخلمر بني الرشيعة سالقانون ،مكتبة االنجلو املرصية:مرص ،1989 ،ص.7
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ثاني ًا -مدى توافر العالنية عرب سسال تقنيات املعلومات:
تعترب العالنية هي العنرص اجلوهري يف جريمة التشهري عرب سسال تقنيات
املعلومات ،سلذلك ينبغي بيان كيفية حتقق هذه العالنية يف الكتابات سسسال التعبري
املختلفة التي تتم عرب سسال تقنيات املعلومات .سلبيان ذلك فإنه البد لنا من التحدث
عن اخلدمات التي تقدمها هذه التقنية ،سالتي نقسمها إىل خدمات يغلب عليها الطابع
اخلاص ،سخدمات تتسم بالعمومية.
 -1اخلدمات التي تتسم باخلصوصية:
هناك خدمات تستخدم عن طريق تقنيات املعلومات يمكن عن طريقها ارتكاب
جريمة التشهري بالغري ،سمنها خدمة الربيد اإللكرتسين ،فنجد أن الرسال التي يتم
تداسهلا عرب هذه اخلدمة تدخ يف نطاق املراسالت اخلاصة التي تتمتع باحلامية القانونية
املقررة لرسية االتصا الت عن بعد ،بام يكف عدم قدرة اآلخرين عىل كشف مضموهنا
أس االطالع عليها إال إذا سمح بذلك أحد األطراف املعنيني هبذه الرسالة ،أس باستعامل
سسال غري مرشسعة من قب الغري للدخول عىل هذا الربيد ،سهو ما يرتتب عليه انتفاء
العالنية .سيمكن أن تتوفر العالنية يف الكتابات التي حتتوي عىل عبارات التشهري
()57

املرسلة عرب سسال تقنيات املعلومات إذا تم إرساهلا إىل العديد من األفراد الذين ال
جيمع بينهم أي رسابط أس مصالح مشرتكة ،بام يتوفر معه سصف التوزيع .سفق ًا ملعناها
يف قانون العقوبات املرصي املادة  171ساملادة  23من قانون الصحافة الفرنيس الصادر
سنة 1881م ،كام تتوافر العالنية أيض ًا سفق نظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية السعودي،
الفقرة اخلامسة باملادة الثالثة.

( )57عفيفي ،أمحد السيد عىل ،مرجع سابق ،ص.545
442

30

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/7

?????? ??????? ??????? ????? ??????? ??????????? ????? ?????? ????? ????? ????????? ?????? ????? ??? ??????? ????? Almazmoumi:

[د .حممد محيد مضحي املزمومي]

سبنا ًء عىل ذلك تتوافر العالنية للتعبريات التي تتضمن كتابات للتشهري بالغري ،إذا

قام املتهم بإرسال صورة متعددة منها إىل العديد من األشخاص الذين ال تربطهم أي
رابطة عرب سسال تقنيات املعلومات اخلاصة بك منهم ،رغبة منه يف التنكي سالتشهري
بسمعة ساعتبار الغري ،سواء كان الغري شخص ًا طبيعي ًا أس معنوي ًا.
()58

بينام تنتفي العالنية ،إذا كانت عبارات القذف –عىل فرض صحة صدسرها -نقلت
عرب اتصال تليفوين بني املتهم سشخص آخر .
()59

 -1اخلدمات التي تتسم بالعمومية:
هناك بعض اخلدمات تكون متاحة عىل الشبكة العاملية  WEBسهي تتسم بطابع
العالنية ،ألهنا شبه مفتوحة بطبيعتها ،سموضوعة يف متناسل اجلمهور ،سال تستلزم
التسجي املسبق ،كام ال توجد قيود تعوق األفراد من االستفادة باإلمكانيات املتاحة
عليها ،فمث ً
ال يمكن ألي شخص أس مستخدم لشبكة اإلنرتنت أن ينشئ له موقع ًا عىل
شبكة الويب العاملية ،سيضمنها معلومات سبيانات سصور ًا سرسوم ًا سغريها ،التي
يمكن االطالع عليها من قب أي شخص يف مجيع انحاء العامل ،سهذه املعلومات قد
تكون مفيدة إذا استخدمت استخدام ًا صحيح ًا ،سقد تكون ضارة إذا ما هدف من
سرالها اإلساءة إىل اآلخرين سالتشهري هبم ،بناء عىل االطالع الفعيل أس االحتاميل من ك
املستخدمني لشبكة اإلنرتنت.

()60

( )58عفيفي ،أمحد السيد عىل ،املرجع نفسة ،ص.546
( )59متييز ديب 2007/5/7م :جمموعة األحكام ساملبادىء القانونية الصادرة يف املواد اجلزالية ،املكتب الفني،
عام 2007م ،العدد  18رقم  29ص.153
( )60الصغري مجي عبدالباقي ،اإلنرتنت سالقانون اجلنالي  ،األحكام املوضوعية للجرالم املتعلقة باإلنرتنت ،
دار النهضة العربية  ،2001،ص.52
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سنستنتج من ذلك أن العالنية هنا تتوافر للكتابات سالصور سالرسوم التي تتضمن
معاين سعبارات مشينة موجهة إىل املجني عليه للتشهري به أمام اآلخرين ،إذا تم عرضها
عرب سسال تقنيات املعلومات .سقد أيدت أحكام املحاكم الفرنسية هذا االجتاه ،حيث
قضت بتوافر العالنية أللفاظ القذف املذاعة عىل شبكة اإلنرتنت ،سعللت ذلك لكوهنا
موجهة لعدد غري حمدسد من األشخاص الذين يمكن هلم الدخول يف أي حلظة دسن قيد
أس رشط ،سدسن أن جيمع بينهم أي رابطة أس مصلحة مشرتكة ،سهي تتميز عن العالنية
املتحققة بناء عىل عرض الصحيفة املتضمنة أللفاظ مؤثمة للبيع ،إذ إهنا عالنية غري
حمدسدة ،رسيعة االنتشار سعظيمة التأثري  .لذلك فإن التشهري بالغري عرب سسال
()61

تقنيات املعلومات يعد من أخطر اجلرالم التي متس الرشف ساالعتبار ،حيث إن تأثريها
ال يقف عند حد معني ،ب يمكن أن تص إىل عدد غري معلوم من الناس ،تتعدى
احلدسد اجلغرافية للدسل .سيقع عىل قايض املوضوع استخالص العالنية من سقالع
الدعوى بحسب ظرف املكان أس ظرف اجلمهور أس ظرف الوسيلة الفنية املستخدمة .
()62

املطلب الثاين
الركن املعنوي يف جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات
متهيد ستقسيم :يتمث الركن املعنوي يف احلالة النفسية التي كان عليها املتهم سقت
ارتكابه للفع  ،سواء تم هذا بصورة عمدية ،أس اكتنفه خطأ يستوجب املسئولية ،سمن
ثم فإن اجلرالم إما أن تكون عمدية يتخذ ركنها صورة القصد اجلنالي ،أس غري عمدية
يتخذ ركنها املعنوي صورة اخلطأ غري العمدي  .سالفرسق األساسية بني صورة القصد
()63

اجلنالي سصورة اخلطأ غري العمدي ،هو اختالف يف مقدار سيطرة اجلاين عىل ماديات
( )61عفيفي ،أمحد السيد عىل ،مرجع سابق ،ص.547
( )62عفيفي ،أمحد السيد عىل املرجع نفسه ،ص.25
( )63هنداسي  ،نور الدين ،رشح األحكام العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة :مرص ،1991 ،ص.205
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اجلريمة ،فهذا القدر أكرب يف القصد اجلنالي منه يف اخلطأ غري العمدي ،فاإلرادة تسيطر
سيطرة فعلية شاملة عىل ماديات اجلريمة عندما يتوافر القصد ،أما إذا مل يتوافر سوى
اخلطأ فإن نطاق السيطرة الفعلية لإلرادة يقترص عىل بعض ماديات اجلريمة ،يف حني
تكون عالقتها بالبعض اآلخر منحرصة يف جمرد إمكان السيطرة .سجريمة التشهري
()64

بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات تعترب من قبي اجلرالم العمدية ،حيث يتخذ ركنها
املعنوي صورة القصد اجلنالي ،فاخلطأ غري العمدي ال يمكن أن يكون ركن ًا معنوي ًا يف
هذه اجلريمة مهام بلغت درجة جسامة اخلطأ.
ستقتيض دراسة هذا املطلب أن نتناسله من خالل الفرعني التاليني:
األسل – تعريف القصد اجلنالي يف جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات.
الثاين – عنارص القصد اجلنالي يف جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات.

الفرع األسل
القصد اجلنالي يف جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات
تقتيض دراسة هذا الفرع أن يتم تداسله أسالً من خالل تعريف القصد اجلنالي يف
القانون سالرشيعة اإلسالمية.
أسالً – تعريف القصد اجلنالي يف القانون:
قب أن نورد تعريف القصد اجلنالي يف نطاق جريمة التشهري عرب سسال تقنيات
املعلومات ،نعرف القصد بشك عام ،فيعرف القصد اجلنالي بأنه انرصاف علم اجلاين
سإرادته إىل الفع املكون للنشاط املادي سإىل النتيجة املرتتبة عليه ،أس بمعنى آخر هو
إحاطة اجلاين بأركان اجلريمة سظرسفها كام حددها القانون مع اجتاه إرادته إىل
( )64حسني ،حممود نجيب ،املرجع السابق ،ص.644
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حتقيقها  .سهذا التعريف يبني أن القصد اجلنالي للفاع يقوم عىل علم سإرادة للفع
()65

اإلجرامي سإىل نتيجة مرتتبة عىل هذا الفع .
سمن التعريفات أيض ًا للقصد اجلنالي بأنه علم بعنارص اجلريمة سإرادة متجهة إىل
حتقيق هذه العنارص أس قبوهلا  .سهذا التعريف مث سابقه يقوم عىل عنرصين :العلم
()66

ساإلرادة.
سمل يعرف نظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية القصد اجلنالي ،سلذلك يرجع إىل القواعد
ساألحكام العامة يف الرشيعة اإلسالمية ،ألهنا هي املرجعية العليا جلميع األنظمة
سالسلطات ،سيف ضولها تصدر الترشيعات سالقوانني أس األنظمة .سقد جاء ذلك رصحي ًا
يف نص املادة( )48من النظام األسايس للحكم " :تطبق املحاكم عىل القضايا املعرسضة
أمامها أحكام الرشيعة اإلسالمية سفق ًا ملا دل عليه الكتاب سالسنة ،سما يصدره سيل األمر
من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب سالسنة" .سملا كان النص الدستوري يف النظام
السعودي ساضح ًا يف أن مرجعية الرشيعة اإلسالمية يف األحكام سحتديد ًا القضايا
()67

اجلنالية ،نصت املادة األسىل من نظام اإلجراءات اجلزالية عىل أن "تطبق املحاكم عىل
القضايا املعرسضة أمامها أحكام الرشيعة اإلسالمية سفق ًا ملا دل عليه الكتاب سالسنة سما
يصدره سيل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب سالسنة" ..

()68

ثاني ًا  :تعريف القصد اجلنالي يف الرشيعة:
الرشيعة اإلسالمية جعلت سبب املسئولية اجلنالية هو ارتكاب املعايص ،سإتيان
( )65عوض ،حممد حمي الدين":القانون اجلنالي مبادله األساسية سنظرياته العامة يف الترشيعني املرصي
سالسوداين" ،املطبعة العاملية :القاهرة ،1963 ،ص.443
( )66حسني ،حممود نجيب ،املرجع السابق ،ص.650
( )67صدر بموجب املرسوم امللكي رقم (أ )90/املؤرخ يف 1412/8/27هـ.
( )68صدر بموجب املرسوم امللكي رقم (م )2/املؤرخ يف  1435 / 1 / 22هـ.
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املحرمات التي حرمتها سترك الواجبات التي أسجبتها ،سجعلت اإلدراك ساالختيار مها
رشطني لتحقق املسؤسلية اجلنالية ،فإذا سجد سبب املسئولية سهو ارتكاب املعصية
سسجد رشطها اعترب اجلاين عاصي ًا ،سكان فعله عصيان ًا أي خرسج ًا عىل ما أمر به
الشارع ،سحقت عليه العقوبة املقررة للمعصية .ساملسؤسلية اجلنالية تعني أن يتحم
()69

اإلنسان نتالج األفعال املحرمة التي يأتيها سهو خمتار سمدرك ملعانيها سنتالجها .
()70

لذا يعرف القصد اجلنالي أس قصد العصيان يف الرشيعة اإلسالمية بأنه تعمد إتيان
الفع املحرم أس تركه مع العلم بأن الشارع حيرم الفع أس يوجبه .
()71

ستأسيس ًا عىل ما تقدم ،نجد أن املحاكم يف اململكة العربية السعودية تطبق هذه
القواعد عىل مجيع القضايا اجلنالية املعرسضة أمامها ،سواء أكانت اجلرالم من اجلرالم
احلدية التي تم حتديدها يف املصادر الرشعية كالقرآن سالسنة عىل أهنا جرالم ذات
خطورة كبرية عىل املجتمع ،أم اجلرالم التعزيرية التي مل حتدد الرشيعة هلا عقوبة مقدرة
ستركت أمر التحديد إىل سيل األمر .سمن أمثلة ذلك نظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية
السعودي الصادر يف تاريخ .1428/3/8
سيف نطاق جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات فإن الباحث يرى
أن" القصد اجلنالي يتمث يف اجتاه إرادة اجلاين إىل ارتكاب جريمة التشهري بالغري بجميع
عنارصها سأركاهنا التي حددها النظام ،سذلك عرب سسال تقنيات املعلومات ،مع علمه
بذلك".
( )69عودة ،عبدالقادر" ،الترشيع اجلنالي اإلسالمي" ،مؤسسة الرسالة :بريست ،2001 ،ط ،14ج
1ص.403-402
( )70الزملي ،مصطفى إبراهيم" ،املسئولية اجلنالية يف الرشيعة اإلسالمية ،دراسة مقارنة بالقانون ،دار أسعد:
بغداد ،1982 ،ط األسىل ،ص.9
( )71عوده ،عبدالقادر املرجع السابق ،ص.409
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سكام هو الشأن يف جريمة القذف بصفة عامة فإن القصد اجلنالي املتطلب لقيام
جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات هو القصد اجلنالي العام ،فقد
قضت حمكمة النقض املرصية بأن "القانون ال يتطلب يف جريمة التشهري قصد ًا خاص ًا،
ب يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متى نرش اجلاين أس أذاع األمور املتضمنة
للتشهري سهو عامل أهنا لو كانت صادقة ألسجبت عقاب املشهر به أس احتقاره عند
الناس ،سال يؤثر يف توافر هذا القصد أن يكون اجلاين حسن النية أي معتقد ًا صحة ما
رمى به املجني عليه من سقالع التشهري .سملا كان القصد اجلنالي املتطلب لقيام جريمة
()72

التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات سهو القصد اجلنالي العام ،لذا فإنه يتعني
عىل اجلاين أن يعلم بداللة الواقعة التي يسندها إىل املجني عليه سبعالنية هذا اإلسناد
سكذلك يتعني عليه أيض ًا أن تتوافر لديه إرادة اإلسناد سإرادة عالنية الواقعة .سهذا ما
سوف نتحدث عنه يف الفرع الثاين من هذا املطلب.

الفرع الثاين
عنارص القصد اجلنالي يف جريمة التشهري بالغري
عرب سسال تقنيات املعلومات

تقتيض دراسة عنارص القصد اجلنالي يف هذه اجلريمة أن يتم تناسله من خالل
نقطتني :أسالً العلم بك من داللة الواقعة التي يسندها إىل املجني عليه سبعالنية هذا
اإلسناد ،سثاني ًا إرادة اإلسناد سإرادة عالنية الواقعة عىل النحو التايل:
-1علم اجلاين بواقعة التشهري املسندة إىل املجني عليه سبعالنية اإلسناد عرب سسال
( )72نقض 22مايو سنة ،1939جمموعة القواعد القانوينة ،ج ،4رقم ،398ص8 ،557مايو سنة ،1944ج،6
رقم ،350ص 483؛14مارس سنة 1959جمموعة أحكام حمكمة النقض س ،10رقم  78ص 348؛20
ديسمرب سنة  1960س 11رقم  181ص( 929أسباب احلكم ،ص )931؛  16يناير سنة  1962س13
رقم ،13ص .47مشار إليها عند حسني ،حممود نجيب .مرجع سابق ،ص.740
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تقنيات املعلومات:
سهذا يقتيض تناسل العلم بداللة ساقعة التشهري س العلم بعالنية اإلسناد ،سذلك عىل
النحو التايل:
 علم اجلاين بواقعة التشهري املسندة إىل املجني عليه:تفرتض جريمة التشهري بالغري أن للواقعة املسندة إىل املجني عليه أحد تكييفني :إما
أهنا تستوجب عقابه أس أهنا تستوجب احتقاره عند أه سطنه ،أس عند سسطه الذي
يعيش فيه .ستقتيض القواعد العامة يف القصد اجلنالي أن حييط علم اجلاين بالتكييف،
سالعلم املطلوب يتعني أن يكون عل ًام فعلي ًا ،فال يكفي علم مفرتض ،سال يكفي
()73

استطاعة العلم .سال يستطيع املتهم أن يتمسك بأنه ال يعلم بأن الواقعة التي يسندها
()74

إىل املجني عليه معاقب عليها ،ألن ذلك يصطدم بقاعدة عدم جواز االعتذار باجله
بقانون اجلزاء .سقد استقر قضاء حمكمة النقض املرصية عىل أنه إذا كانت العبارات
موضوع التشهري شالنة يف ذاهتا فإن علمه يكون مفرتض ًا  ،سأنه إذا حص احلكم
()75

عبارات قصد منها الني من املجني عليه يعد كافي ًا لبيان القصد اجلنالي.

()76

سعام إذا

كان افرتاض القصد اجلنالي يف جريمة التشهري بالغري يتعارض مع أحكام االتفاقية
األسربية حلقوق اإلنسان التي تكرس قرينة الرباءة ،أجابت حمكمة النقض الفرنسية يف
حكمها الصادر يف  16مارس سنة 1993م بأن القرالن القضالية سالقرالن القانونية ال
تتعارض مع قرينة الرباءة ،سبالتايل ال تصطدم مع أحكام االتفاقية األسربية حلقوق
اإلنسان ،مادامت هذه القرالن من النوع البسيط ،أي مادام املتهم يظ قادر ًا عىل
( )73حسني ،حممود نجيب ،مرجع سابق ،ص.741
( )74رسسر ،أمحد فتحي ،مرجع سابق ،ص.948
( )75غنام ،حممد غنام ،مرجع سابق ،ص.35
( )76رسسر ،أمحد فتحي مرجع سابق ،ص.950
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018

37

[السنة الثانية والثالثون]

449

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 73 [2018], Art. 7

[جريمة التشهير عبر وسائل تقنيات المعلومات]

مناقشتها سإثبات عكسها .
()77

أما يف األحوال غري الواضحة سالتي حيتم فيها سجود لبس ،فعىل املحكمة أن تستبني
توافر ركن العلم الالزم لتوافر القصد اجلنالي سإال سجب تفسري الشك ملصلحة املتهم.
 علم اجلاين بعالنية إسناد ساقعة التشهري بالغري:ال يكتفى بالعلم بواقعة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات ،ب جيب أن يمتد
علم اجلاين إىل أن إسناده هلذه الواقعة يتم بطريق العالنية ،أما إذا جه ذلك فإن نشاطه يكون
متجرد ًا من العالنية( .)78سعىل ذلك ،فإنه إذا أرس شخص آلخر رسالة عرب تطبيقات
الواتس أب إىل جمموعة ،سكان الشخص املرس إليه ضمن هذه املجموعة ،سكانت هذه
الرسالة تتضمن عبارات شالنة يف الرشف ساالعتبار ،ففي هذه احلالة يسأل املرس عن
جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات .سقصد العالنية أمر تستخلصه حمكمة
املوضوع من خالل تقليب كافة األدلة املطرسحة أمامها يف جملس القضاء.

()79

ثاني ًا -إرادة إسناد ساقعة التشهري بالغري سإرادة عالنيتها:
سوف نتحدث هنا عن نقطتني األسىل إرادة اجلاين لواقعة التشهري ،سالثانية إرادة
اجلاين عالنية ساقعة التشهري ،سذلك عىل النحو التايل:
 إرادة اجلاين إسناد ساقعة التشهري:يتعني أن تتجه إرادة اجلاين إىل إسناد ساقعة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات
إىل املجني عليه ،سواء تم ذلك عن طريق الكالم أس الفع أس الكتابة.

()80

سيقتيض يف

( )77غنام ،حممد غنام ،مرجع سابق ،ص.36
( )78حسني ،حممود نجيب ،مرجع سابق ،ص ،742هنداسي ،نور الدين ،املرجع السابق ،ص.151
( )79عفيفي ،أمحد السيد عيل ،املرجع نفسة ،ص.598
( )80رسسر ،أمحد فتحي ،مرجع سابق ،نفس الصفحة.
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هذه احلالة أن يكون اجلاين قد سجه عبارات التشهري بإرادة حرة ال يشوهبا أكراه أس
هتديد ،ساجتهت إرادته إىل الني من سمعة املجني عليه ساحلط من رشفه سقدره لدى
خمالطيه  ،فإذا ثبت أنه كان مكره ًا عىل الكالم سالكتابة سالفع عرب سسال تقنيات
()81

املعلومات ،فال يتوافر القصد اجلنالي لديه .سكذلك ينتفي القصد اجلنالي إذا تبني أن
لسان أس قلم اجلاين قد انزلق إىل ألفاظ مل يكن يرغبها أس يريد أن يوجهها إىل املجني
عليه ،بسبب ثورة نفسية ،ستبني بعد ذلك من ألفاظ سابقة أس الحقة أنه مل يقصد املعنى
املستخلص منها.

()82

 إرادة اجلاين عالنية ساقعة التشهري:ملا كانت العالنية عنرص ًا جوهري ًا يف الركن املادي يف جريمة التشهري بالغري عرب
سسال تقنيات املعلومات ،فيتعني توافر العالنية ،سال يكفي أن يكون اجلاين قد أراد
القول أس الكتابة أس الفع  ،سإنام يتعني فض ً
ال عن ذلك أن يكون قد تعمد إعالن ذلك .
()83

ستطبيق ًا لذلك إذا أرس شخص رسالة تتضمن عبارات شالنة إىل شخص آخر عرب
سسال تقنيات املعلومات إىل الربيد االلكرتسين اخلاص هبذا الشخص ،ال يسأل عن
جريمة تشهري النتفاء قصد العالنية .إال إذا علم أن هذا األخري سوف يذيع هذه الرسالة
سأراد حتقيق هذه اإلذاعة ،فعندلذ يتوافر يف حقه هذا القصد .
()84

سقصد العالنية يكون مفرتض ًا يف حق املتهم إذا ما عرب عن طوية نفسه بطريقة علنية،
سيكون عليه أن ينفي الدلي املستفاد من العالنية بإثباته أنه رغم نطقه أس كتابته العبارات
( )81ثرست ،جالل" ،نظم القانون اخلاص يف قانون العقوبات-القسم اخلاص" ،منشأة املعارف:اإلسكندرية،
 ،2000ط ،4ص.129
( )82حسني ،حممود نجيب ،مرجع سابق ،ص.734
( )83رسسر ،أمحد فتحي ،مرجع سابق.950 ،
( )84حسني ،حممود نجيب ،ص.744
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الشالنة علن ًا عرب سسال تقنيات املعلومات مل يكن يقصد إذاعتها أس نرشها ،سإنام الرد عىل
استفزاز تصادف أن كان هو اآلخر علني ًا ،سجيب عىل قايض املوضوع أن يبني يف حكمه
أن املتهم املدان صدر منه تعبري ،سأن هذا التعبري كان علني ًا ،سأنه يتضمن نسبة أمر موجب
للعقاب أس االحتقار يف حق شخص معني ،سأن املتهم قصد نسبة ذلك األمر إىل املجني
عليه ،فإن مل يذكر ذلك يف حكم اإلدانة ،كان ذلك احلكم معيب ًا قاب ً
ال للنقض .
()85

املبحث الثالث
عقوبة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات

متهيد ستقسيم :قب أن نتحدث عن العقوبة املقررة عىل جريمة التشهري بالغري عرب
سسال تقنيات املعلومات يف نظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية ،نشري إىل أنه ترسي
القواعد العامة لإلباحة سموانع العقاب عىل جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات
املعلومات ،حيث إن املنظم السعودي يف نظام جرالم مكافحة املعلومات مل يضمن مواد
يف هذا النظام ألسباب اإلباحة سموانع العقاب ،سكام هو معلوم أن األنظمة يف اململكة
العربية السعودية مرجعتيها إىل الرشيعة اإلسالمية ،سلذلك فإنه عند اعرتاض مسألة
أثناء نظر القضية حم املوضوع ،فإنه يرجع إىل القواعد التي قررهتا الرشيعة اإلسالمية
يف مث هذه املسال  ،هذا من جانب أسباب اإلباحة سموانع العقاب .أما من جانب
العقوبة فسوف نتحدث عنها يف مطلبني األسل يف تعريف العقوبة ،سمطلب ثان نتناسل
فيه العقوبات املقررة عىل جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات ،سذلك
عىل النحو التايل:

( )85هبنام ،رمسيس ،مرجع سابق ،ص.1058
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املطلب األسل
تعريف العقوبة
 العقوبة يف االصطالح الرشعي :هي زساجر سضعها اهلل تعاىل للردع عنارتكاب ما حظر سترك ما أمر به  .سعرفت أيض ًا بأهنا " اجلزاء املقرر ملصلحة اجلامعة
()86

عىل عصيان أمر الشارع .
()87

سعرفها البعض بأهنا اجلزاء املقرر الرتكاب فع جرمه الشارع سهنى عن ارتكابه،
من أج حتقيق العدالة سمحاية املجتمع من الظلم سالفساد سالفوىض .
()88

سللعقوبة يف القانون الوضعي عدة تعريفات ،منها:
 .1انتقاص أس حرمان من ك أس بعض احلقوق الشخصية يتضمن إيالم ًا ينال
مرتكب الفع اإلجرامي كنتيجة قانونية جلريمته ،سيتم توقيعها بإجراءات
خاصة سبمعرفة جهة قضالية .
()89

 .2اجلزاء الذي يقرره القانون سيوقعه القايض من أج اجلريمة سيتناسب معها .
 .3اجلزاء اجلنالي الذي يفرضه املرشع عىل من يرتكب فع ً
ال يعده جريمة ،سحتكم به
اهليئات القضالية سفق ًا لإلجراءات املحددة يف القانون .
()90

()91

( )86املاسردي ،أبو احلسن بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي":األحكام السلطانية سالواليات الدينية،
حتقيق ،عصام فارس احلرستاين سحممد إبراهيم الدغيل ،ط ،1املكتب اإلسالمي ،بريست1996 ،م ،ص.275
( )87عودة ،عبد القادر " ،الترشيع اجلنالي اإلسالمي" ،مؤسسة الرسالة :بريست2001 ،م ، .ج ،1ص.609
( )88احللبي ،حممد عيل السامل "أسس الترشيع اجلنالي يف اإلسالم" ،عامن :دارسال للنرش ،2005 ،ط ،1
ص.114
( )89سالمة ،مأمون حممد":قانون العقوبات ،القسم العام ،القاهرة:دار الفكر العريب1979 ،م ،ص.580
( )90حسني ،حممود نجيب":رشح قانون العقوبات ،القسم العام ،مرص :دار النهضة ،2012 ،ط ،7ص.769
( )91عثامن ،آمال عبدالرحيم":النظريات املعارصة للعقوبة" ،مرص :املجلة اجلنالية القومية ،املجلد التاسع
عرش ،مارس ،يوليو1976 ،م ،العدد األسل سالثاين ،ص.233
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سمجيع هذه التعريفات سواء يف الرشيعة أس يف القانون ختتلف يف صياغتها سلكن ال
ختتلف يف مضموهنا.
سمل خيرج النظام السعودي يف مفهوم العقوبة عن مفهومها يف الرشيعة اإلسالمية،
إال أن نظام اإلجراءات اجلزالية السعودي يف مادته الثالثة نص عىل "أنه ال جيوز توقيع
عقوبة جزالية عىل أي شخص إال عىل أمر حمظور سمعاقب عليه رشع ًا أس نظام ًا ،سبعد
ثبوت إدانته بنا ًء عىل حكم هنالي بعد حماكمة جتري سفق ًا للوجه الرشعي" .
()92

سيتضح من ذلك أن مفهوم العقوبة أهنا جزاء يقع نتيجة ارتكاب شخص ألمر
حمظور ،سمعاقب عليه رشعا أس نظام ًا ،سيكون بناء عىل حكم هنالي من حمكمة خمتصة
بعد النظر يف الوقالع املتعلقة باجلريمة سثبوت اإلدانة.

املطلب الثاين
العقوبات املقررة عىل جريمة التشهري بالغري
عرب سسال تقنيات املعلومات

أقر نظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية السعودي لعقوبة التشهري عرب سسال تقنيات
املعلومات عقوبتني :األسىل عقوبة أصلية سالثانية عقوبة تكميلية ،حيث نصت الفقرة
اخلامسة من املادة الثالثة عىل أنه "يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سنة سبغرامة ال تزيد
عىل مخساملة ألف ريال ،أس بإحدى هاتني العقوبتني؛ ك شخص يرتكب أي ًا من اجلرالم
املعلوماتية اآلتية سذكر منها يف الفقرة اخلامسة:
"-التشهري باآلخرين ،سإحلاق الرضر هبم" ،عرب سسال

تقنيات املعلومات

املختلفة.
( )92نظام اإلجراءات اجلزالية السعودي ،الصادر باملرسوم امللكي رقم م 1/ستاريخ 1435/1/22هـ.
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كام أقر املنظم السعودي يف نظام مكافحة جرالم املعلوماتية يف مادته الثالثة عرشة
عقوبة تكميله للعقوبة األصلية ،حيث نص عىل أنه " مع عدم اإلخالل بحقوق حسني
النية ،جيوز احلكم بمصادرة األجهزة ،أس الربامج ،أس الوسال املستخدمة يف ارتكاب
أي من اجلرالم املنصوص عليها يف هذا النظام ،أس األموال املحصلة منها .كام جيوز
احلكم بإغالق املوقع اإللكرتسين ،أس مكان تقديم اخلدمة إغالق ًا هنالي ًا أس مؤقت ًا متى كان
مصدر ًا الرتكاب أي من هذه اجلرالم ،سكانت اجلريمة قد ارتكبت بعلم مالكه".
سسوف نتناسهلا عىل النحو التايل:
العقوبة األصلية:
هي العقوبة التي فرضها املنظم باعتبارها اجلزاء األسايس أس األصيل للجريمة ،أس
التي يتحقق هبا معنى اجلزاء املقاب للجريمة ،أسهي التي جيوز احلكم هبا بصفة أساسية
أي مقررة من غري أن يكون احلكم هبا معلق ًا عىل احلكم بعقوبة أخرى سال يمكن تنفيذها
إال إذا قيض هبا يف احلكم .سيف الرشيعة اإلسالمية هي العقوبة املقررة أص ً
ال للجريمة
()93

كالقصاص للقت  ،سالرجم للزاين املحصن ،سالقطع للرسقة .
()94

سيتبني من هذه التعريفات أن العقوبة األصلية مستقلة عن غريها سليست متعلقة
بعقوبة أخرى أس ترتبط هبا ،فهي األص يف تقرير العقوبات.
سالعقوبة األصلية يف جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات هي ك
من عقوبة السجن سالغرامة ،حيث نصت املادة الثالثة من النظام موضوع الدراسة
( )93رسسر ،أمحد فتحي" ،الوسيط يف قانون العقوبات-القسم العام" ،القاهرة:دار النهضة ،2015 .ط.6
ص.948
( )94الصيفي ،عبد الفتاح مصطفى" ،األحكام العامة للنظام اجلنالي يف الرشيعة سالقانون ،اإلسكندرية :دار
املطبوعات ،2013 ،ص.495
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عليهام .سسوف نوضح ك ً
ال منها عىل النحو التايل:
 -1عقوبة السجن :تعني هذه العقوبة سضع املحكوم عليه يف السجون املركزية أس
العمومية املدة املحكوم هبا عليه .سعقوبة جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات
()95

املعلومات التي تنص عىل السجن ،قد حددهتا املادة الثالثة من نظام اجلرالم املعلوماتية
يف شقها األسل سهي كالتايل " يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سنة " من قام بالتشهري
بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات ،سيتبني من هذا النص أن املنظم السعودي قد
حدد جلريمة التشهري التي ترتكب عرب سسال تقنيات املعلومات عقوبة مقيدة للحرية،
تتمث يف السجن ملدة ال تتجاسز سنة ،سعىل ذلك جيوز للقايض أن ينزل بعقوبة السجن
إىل احلد األدنى سهو أربع سعرشسن ساعة ،سلكن ال جيوز أن حيكم بعقوبة السجن ملدة
تتجاسز احلد األقىص املبني يف الفقرة السابقة سهو سنة.
سيرى الباحث أن حتديد العقوبة جلريمة التشهري باآلخرين عرب سسال تقنيات
املعلومات بسنة يف حدها األعىل ،ال يتوافق مع زيادة جرالم التشهري بالغري سجسامة
الرضر الذي تلحقه باآلخرين ،فبعض عبارات التشهري قد تكبد األشخاص سواء
أكانوا أشخاص ًا طبعيني أم معنويني خسالر ال تقدر بثمن ،سكذلك أيض ًا من سلبيات
التحديد بسنة ساحدة للعقوبة ،أنه جيع كثري ًا من املجرمني املعلوماتيني يتساه يف
ارتكاب اجلريمة لضآلة العقوبة ،سخاصة إذا كان يعم لصالح شخص أس جهة معادية
للشخص املشهر به ،سقد أعطاه سخصص له مبالغ عالية نظري هذه اجلريمة التي ال
تكبده سواء قلي ً
ال من الوقت أس اجلهد أمام تلك األموال الطاللة التي سوف حيص
عليها ،سالتي قد تعوضه عن ك ساعة قضاها يف السجن أس ك غرامة قام بتسديدها.
لذا يرى الباحث تشديد عقوبة السجن سرفع حدها األقىص إىل مخس سنوات ،مع بقاء
( )95حسني ،نجيب حممود ،رشح قانون العقوبات-القسم العام ،مرجع سابق ،ص.813
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السلطة التقديرية للقايض يف تقرير العقوبة بني احلد األدنى ساحلد األعىل ،سفق ًا لظرسف
سمالبسات ك قضية عىل حدة.
 -2الغرامة :هناك عدة تعريفات للغرامة سواء تعريفات يف االصطالح الرشعي
أس يف القانون الوضعي .سنكتفي بذكر تعريف للغرامة يف الرشيعة ستعريف يف القانون
الوضعي عىل النحو التايل:
يف الرشيعة تعرف الغرامة بأهنا :إلزام اجلاين بدفع مقدار من املال إىل بيت مال
املسلمني.

()96

سيتبني لنا من خالل التعريف االصطالحي للغرامة يف الرشيعة ،أهنا من

العقوبات التعزيرية
تعريف الغرامة يف القانون :هي إلزام املحكوم عليه ،أن يدفع إىل خزينة الدسلة املبلغ
املقدر يف احلكم.

()97

سيتضح لنا من تعريف الغرامة يف الرشيعة أن هلا طبيعة جنالية ،كوهنا عقوبة يراد هبا
ردع اجلاين ،سمنعه من مواصلة ارتكاب اجلرالم ،سال يبعد هبا عن حقيقتها اجلنالية كوهنا
عقوبة مالية ،فليس من الالزم أن تكون العقوبة بدنية ،ب أن قاعدة اجلزاء من جنس
العم جتع سجود عقوبة الغرامة أمر ًا طبيعي ًا يف الرشيعة اإلسالمية .سكذلك مما
()98

يؤكد الطبيعة اجلنالية للغرامة أهنا كغريها من العقوبات التعزيرية يستق هبا سيل األمر
( )96العسكر ،عيل بن عبدالعزيز ،التعزير باحلبس ساملال يف الرشيعة اإلسالمية ،رسالة غري منشورة مقدمة لني
درجة املاجستري ،املعهد العايل للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1398 ،هـ ،ص.131
( )97اجلنزسي ،سمري حممد" ،الغرامة اجلنالية ،رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق ،جامعة القاهرة1967 ،م،
ص .93سمصطفى ،حممود" ،رشح قانون العقوبات القسم العام ،دار النهضة العربية:القاهرة ،ط،10
1983هـ ،ص .592جعفر ،عيل حممد" ،علم اإلجرام سالعقاب" ،املؤسسة اجلامعية للدراسات سالنرش:
بريست ،1992 ،ط ،1ص.119
( )98البرش ،سعود بن حممد" ،العقوبات املالية تأصي ً
ال ستطبيق ًا ،رسالة غري منشورة لني درجة الدكتوراه،
املعهد العايل للقضاء ،الرياض ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1405 ،هـ ،ص.267
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بام أعطاه اهلل من سلطة ساسعة يف تقريرها ملا يناسبها من اجلرالم ،سبالقدر املناسب إذا
تبني أهنا العقوبة املاللمة مع ساقع اجلريمة سحال املجرم .هذه طبيعة الغرامة من
()99

الناحية الرشعية.
أما من الناحية القانونية فهي جزاء جنالي ،ألن الغرامة جزاء جنالي توقعه الدسلة
سحدها ،بام هلا من سلطة العقاب .سكذلك هي جزاء مقرر ملواجهة أفعال حمظورة جنالي ًا.
كام هتدف العقوبة بالغرامة إىل حتقيق أغراض عقابية بالتأثري عىل اإلرادة اإلجرامية
للمحكوم عليه ،سنتيجة لذلك يرتتب عىل الغرامة ك اآلثار اجلنالية للعقوبة ،فهي
ختضع لقاعدة قانونية العقوبات.

()100

سبذلك يتفق القانون الوضعي مع الرشيعة حول

الطبيعة اجلنالية للغرامة.
سمن خصالص عقوبة الغرامة أهنا ختضع لقاعدة ال عقوبة إال بنص ،كسالر
العقوبات ،سهذه القاعدة من الدعالم األساسية التي يقوم عليها نظام العقوبات يف
الترشيعات اجلنالية احلديثة ،سمؤدى هذا املبدأ أن عىل املقنن أن يعني سلف ًا ما يعترب من
األفعال الصادرة عن اإلنسان جريمة ،فيحدد لك جريمة نموذجها القانوين ،كام حيدد
لك جريمة عقوبتها .سبالتايل ال يستطيع القايض أن حيكم بالغرامة ما مل يكن
منصوص ًا عليها كعقوبة عىل الفع الذي حياكم املتهم به ،ستطبيق ًا لذلك فإن املنظم
()101

السعودي حدد نوع الغرامة سمقدارها يف نظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية يف مادته
الثالثة ،سبالتايل يقترص دسر القايض عىل تطبيق الغرامة التي رسمها له املنظم ،فيجب عليه
أال يتجاسز احلد األقىص املنصوص عليه بدسن نص ،سال ينزل عن احلد األدنى إال بنص.
( )99الرسخيس ،ابوبكر حممد بن أمحد" ،املبسوط ،دار املعرفة :بريست1406 ،هـ  ،د .ط.6/ 10 ،
( )100اجلنزسري ،مرجع سابق ،ص.742
( )101الصيفي ،عبدالفتاح مصطفى" ،األحكام العامة للنظام اجلنالي يف الرشيعة اإلسالمية سالقانون" ،دار
املطبوعات اجلامعية :اإلسكندرية ،2013 ،ص.70
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سعقوبة الغرامة املقررة جلريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات ختضع
لقاعدة املسؤسلية الفردية ،مثلها مث أي عقوبة ال يتحملها إال من ارتكب اجلريمة،
سصدر احلكم بالعقوبة عليه من جهة قضالية خمتصة.

()102

سيرى الباحث أن حتديد مقدار الغرامة بخمساملة ألف عىل مرتكب جريمة التشهري،
أي ًا كانت عبارات التشهري أمر البد من النظر فيه ،حسب ظرسف ك جريمة ،فهناك
بعض جرالم التشهري تكبد املجني عليهم ماليني الرياالت ،فوضع عقوبة ثابتة للغرامة
عىل ك من ارتكب جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات ،ال نراه يتوافق
مع زيادة اجلرالم املعلوماتية سخطورهتا ،سكذلك خطورة فاعلها ساحرتافيته املعلوماتية
الذي قد يرتكب جريمة تشهري باألشخاص سواء أكانوا أشخاص ًا طبيعيني أم أشخاص ًا
معنويني ،فيشوه سمعتهم سيوقع هبم خسالر فادحة تفوق قيمة الغرامة املحددة من قب
املنظم ،سخاصة إذا كان هذا الشخص له مكانته سسزنه يف املجتمع ،أس كان الشخص
املعنوي من األشخاص الذي يضم عدد ًا كبري ًا من األشخاص العاملني ،سله فرسع
منترشة يف خمتلف أنحاء العامل ،سأدى التشهري به إىل فقد الثقة سإحلاق خسالر تقدر
بماليني الدسالرات .لذا يرى الباحث تشديد عقوبة الغرامة سرفع حدها األقىص إىل
عرشة ماليني ريال ،مع بقاء السلطة التقديرية للقايض يف تقرير العقوبة بني احلد األدنى
ساحلد األعىل ،سفق ًا لظرسف سمالبسات ك قضية عىل حدة ،مع مالحظة أن الرضر
جيرب بالتعويض عنه.
سينبغي عىل القايض يف سبي استعامله لسلطته التقديرية يف فرض العقوبة بشأن جريمة
التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات أن يسرتشد بعدة اعتبارات تتمث يف اآليت:
( )102إمام ،حممد كامل الدين" ،املسؤسلية اجلنالية ،املؤسسة اجلامعية للدراسات سالبحوث :بريست،1411 ،
ط.312 ،2
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-

-

للقايض أن يرفع من مقدار العقوبة ،سواء كانت هذه العقوبة السجن أس
عقوبة الغرامة إذا ثبت أن اجلاين سسع من نطاق العالنية لعبارات التشهري
املسندة عرب سسال تقنيات املعلومات.
للقايض أن يرتفع بمقدار العقوبة كلام كانت عبارات التشهري املسندة عرب
تقنيات املعلومات حتم عبارات بذيئة سفاحشة.
للقايض أن يرتفع بعقوبة التشهري بالغري إذا حلق بالشخص املشهر به رضر
فعيل من جراء عبارات التشهري املسندة عرب سسال تقنيات املعلومات.
للقايض أن ينزل بالعقوبة إذا تبني له اعتذار اجلاين عن سقالع جريمة
التشهري التي صدرت منه عرب سسال تقنيات املعلومات ،أس أنه قام
بتعويض تلقالي للشخص املشهر به .
()103

سرفع العقوبة يف سقفها األعىل سالنزسل هبا إىل احلد األدنى يكون حسب ما هو مقرر
له نظام ًا ،أي ال يتجاسز القايض ما نص عليه يف املادة الثالثة من نظام مكافحة جرالم
املعلومات ،سواء كانت العقوبة السجن أس الغرامة.

املطلب الثاين
العقوبة التكميلية
العقوبة التكميلية هي تلك التي تتفق مع العقوبة التبعية يف أهنا تابعة لعقوبة أصلية،
سختتلف عنها يف أهنا ال تنطبق بنص القانون ،ب ال بد لتطبيقها من ذكر رصيح هلا يف
حكم القايض  .سعرفت أيض ًا بأهنا " العقوبة التي يقيض هبا القانون تكملة عىل
()104

العقوبات األصلية ،لتكون مكملة هلا يف بعض اجلرالم .سهي تشبه العقوبات األصلية
يف أهنا ال تلحق املحكوم عليه إال إذا نص عليها القايض رصاحة يف احلكم ،لكنها تشبه
( )103حسني ،حممود نجيب ،مرجع سابق.752 ،751 ،
( )104رستم ،هشام فريد" ،رشح قانون العقوبات-القسم العام" ،القاهرة :دار النهضة2006 ،م ،ص.416
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العقوبات التبعية يف أهنا ال تلحق املحكوم عليه إال تبع ًا لعقوبة أصلية ،سختتلف عنها يف
أهنا ال ترتتب بقوة القانون ،ب يتعني لتنفيذها أن يتضمنها منطوق احلكم.

()105

ستنقسم العقوبة التكميلية إىل نوعني ،األسىل عقوبة تكميلية سجوبية يتعني عىل
ال قاب ً
القايض أن ينطق هبا سإال كان حكمه باط ً
ال للطعن فيه ،سالنوع الثاين عقوبة
جوازية يكون للقايض سلطة تقديرية بشأهنا ،فإذا أغف ذكرها كان معنى ذلك عدم
استحقاقها.

()106

سيف الرشيعة اإلسالمية تعرف "بأهنا تلك العقوبات التي تصيب اجلاين

بنا ًء عىل احلكم بالعقوبة األصلية ،برشط أن حيكم هبا ،سمثاهلا تعليق يد السارق يف عنقه
بعد قطعها حتى يطلق رساحه ،ستعليق اليد هنا مرتتب عىل قطع اليد فال حم لتعليق

اليد إال بعد أن حيكم القايض بقطع اليد.

()107

سقد نصت املادة الثالثة عرشة من نظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية عىل أنه" مع عدم
اإلخالل بحقوق حسني النية ،جيوز احلكم بمصادرة األجهزة ،أس الربامج ،أس الوسال
املستخدمة يف ارتكاب أي من اجلرالم املنصوص عليها يف هذا النظام ،أس األموال
املتحصلة منها .كام جيوز احلكم بإغالق املوقع اإللكرتسين ،أس مكان تقديم اخلدمة
إغالق ًا هنالي ًا أس مؤقت ًا متى كان مصدر ًا الرتكاب أي من هذه اجلرالم ،سكانت اجلريمة
قد ارتكبت بعلم مالكه" .
سمن هذا النص يتضح أن العقوبات التكميلية يف جريمة التشهري هي عقوبة
املصادرة ،سعقوبة إغالق املوقع اإللكرتسين ،سمكان تقديم اخلدمة .سسوف نتحدث
عن هاتني العقوبتني عىل النحو التايل:
( )105رسسر ،أمحد فتحي" ،الوسيط يف القانون العقوبات-القسم العام" ،دار النهضة ،20015 ،ص.950
( )106رستم ،هشام فريد ،مرجع سابق ،ص.416
( )107عودة ،عبدالقادر ،مرجع سابق ،ص.632
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الفرع األسل
املصادرة
أسالً – تعريف عقوبة املصادرة يف الرشيعة سالقانون س النظام السعودي:
 -1تعريف عقوبة املصادرة يف الرشيعة اإلسالمية :هي" نق ملكية أشياء أس
أموال مملوكة للجاين أص ً
ال – أس سجدت بحوزته -إىل الدسلة ساخراجها بذلك من ملك
مالكها األصيل إىل ملك الدسلة عقاب ًا عىل جريمة سقعت منه ستعلق هبا هذا اليشء أس
املال ،باعتباره أداة الرتكاهبا أس متحص ً
ال عنها.

()108

 -2تعريف املصادرة يف القانون الوضعي :هي " نزع ملكية املال جرب ًا عن مالكه
سإضافته إىل ملك الدسلة بغري مقاب

.

()109

 -3تعريف املصادرة يف النظام السعودي :أما ما خيص تعريف املصادرة يف النظام
السعودي ملكافحة اجلرالم املعلوماتية التي من ضمنها جريمة التشهري بالغري عرب
سسال تقنيات املعلومات فلم يضع املنظم السعودي تعريف ًا هلا ،حيث مل تصدر بعد
الاللحة التنفيذية هلذا النظام ،سإنام نستطيع األخذ بتعريف املصادرة من أنظمة سعودية
أخرى صدرت لوالح تنفيذية هلا ،مث نظام غسي األموال ،فقد عرفت الاللحة
التنفيذية لنظام غسي األموال يف املادة األسىل ،الفقرة التاسعة ،املصادرة بأهنا " التجريد
ساحلرمان الدالامن من األموال أس املتحصالت أس الوسالط املستخدمة يف اجلريمة بناء
عىل حكم قضالي صادر من حمكمة خمتصة" .
()110

( )108العوا ،حممد سليم" ،أصول النظام اجلنالي اإلسالمي" ،هنضة مرص للطباعة سالنرش:القاهرة،2009 ،
ط ،4ص.385
( )109رسسر ،أمحد فتحي ،رشح قانون العقوبات -القسم العام ،مرجع سابق ،ص.1004
( )110نظام غسي األموال السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م  31/بتاريخ  1433/5/11هـ.
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ثاني ًا – أنواع املصادرة سخصالصها:
 -1أنواع املصادرة :تنقسم عقوبة املصادرة إىل نوعني:
 النوع األسل :املصادرة العامة :سهي نزع أموال املحكوم عليه مجلة أس حصة شالعةفيها ،سقد كانت معرسفة يف الرشالع القديمة ،ثم عدلت عنها النظم احلديثة.

()111

 النوع الثاين :املصادرة اخلاصة :هي التي ال تقع إال عىل يشء معني سواء كانال باجلريمة أس مستعم ً
متص ً
ال يف ارتكاهبا أس معد ًا هلذا االستعامل .
()112

فالفرق بني املصادرة العامة ساخلاصة أن األسىل تنصب عىل ك أس جزء غري معني من
أموال املحكوم عليه ،أما األخرى فتنصب عىل يشء معني بذاته من أموال املحكوم عليه.
سالنظام السعودي نص عىل عقوبة املصادرة عىل جريمة التشهري بالغري يف املادة
الثالثة عرشة" :مع عدم اإلخالل بحقوق حسني النية ،جيوز احلكم بمصادرة األجهزة،
أس الربامج ،أس الوسال املستخدمة يف ارتكاب أي من اجلرالم املنصوص عليها يف هذا
النظام ،أس األموال املتحصلة منها ،سقد بينت هذه املادة األشياء التي جتوز مصادرهتا،
سهي األشياء التي استعملت يف ارتكاب اجلريمة ،ستنرصف هذه العبارات إىل ك يشء
استعم يف اجلريمة،

()113

مث أدسات اجلريمة ،من أجهزة الكمبيوتر أس أجهزة االتصال

أس الربامج التي تم استخدامها يف جريمة التشهري ،كام نصت عىل مصادرة األشياء التي
حتصلت من اجلريمة ،مث األموال املتحصلة من اجلريمة.
ساملنظم السعودي مل يرش إىل مصادرة األشياء التي من شأهنا أن تستعم يف اجلريمة،
سهي األشياء التي أعدها اجلاين الستعامهلا يف اجلريمة ثم سقف فعله عند حد الرشسع،
()111رسسر ،أمحد فتحي ،رشح قانون العقوبات – القسم العام ،مرجع سابق ،ص .1004حسني ،حممود
نجيب ،رشح قانون العقوبات القسم العام ،مرجع سابق ،ص.855
( )112املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
( )113رسسر ،أمحد فتحي ،رشح قانون العقوبات -القسم العام ،-مرجع سابق.1005 ،
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سكان من املفرتض أن يشري إليها ،ألن املنظم جرم فع الرشسع يف املادة العارشة من
نظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية ،سالتي جترم التشهري بالغري عرب سسال تقنيات
املعلومات ،حيث نصت عىل التايل" :يعاقب ك من رشع يف القيام بأي من اجلرالم
املنصوص عليها يف هذا النظام بام ال يتجاسز نصف احلد األعىل للعقوبة املقررة" .
ساملصادرة عقوبة عينية ،سالنص مل حيظر املصادرة ،سلذا ال نحتاج إىل نص خاص
بصدد الرشسع.

الفرع الثاين
إغالق املنشأة
مضمون اإلغالق :هو إيقاف نشاط املنشأة أس املؤسسة أس املح  . . .املقيض بإغالقه
أس منع ممارسته ،سهو يعادل عند تطبيقه عىل الشخص املعنوي لفرتة معينة عقوبة احلبس
بالنسبة للشخص الطبيعي.
سقد سرد جزاء إغالق املحال يف األنظمة العقابية سلكن بصورة حمدسدة كعالج
ملكافحة اجلريمة ،سخيتلف اإلغالق بحسبانه جزا ًء جنالي ًا –سهو ما نحن بصدده-عن

اإلغالق كجزاء إداري – سهو ما خيرج عن نطاق هذا البحث سهو ال يعدس أن يكون
جمرد إجراء إداري تأمر به ستنفذه السلطة اإلدارية بسبب عدم سجود ترخيص بفتح أس
إدارة املنشأة بقصد املحافظة عىل النظام العام.
ساإلغالق كعقوبة ستدبري احرتازي ،أخذت به الترشيعات ،سمقتضاه اعتبار
اإلغالق عقوبة جنالية ستدبري ًا احرتازي ًا بحسب األحوال فاإلغالق عقوبة عندما
()114

يراد هبا إيالم املحكوم عليه سإحلاق الرضر به ،ذلك أن النتيجة الطبيعية التي يؤدي إليها
( )114السعيد ،مصطفى السعيد ،األحكام العامة ،مرجع سابق ،ص.718
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هي إيقاف النشاط احلريف أس املهني الذي كان يامرس يف املح  . . . .املقيض بإغالقه مما
يرض باملحكوم عليه يف كسبه من ذلك النشاط  ،كام أن اإلغالق يعد عقوبة عينية ألنه
()115

يصيب املح الذي سقعت فيه اجلريمة ،سينبغي يف مجيع األحوال أال يوثر اإلغالق
بوصفه عقوبة عىل حقوق الغري حسني النية الذي مل يكن داخ ً
ال يف اجلريمة ،بوصفه
فاع ً
ال أس رشيك ًا ،سيعترب من الغري يف هذا الشأن دالن املح سبالعه الذي مل يتقاض
ثمنه  .سيكون اإلغالق تدبري ًا احرتازي ًا إذا كان املح موضوع اإلغالق يشك يف
حد ذاته خطر ًا عىل املجتمع ،فيصبح الغرض من اإلغالق يف هذه احلالة منع نشاط
()116

اجلريمة يف مكان معني من أن يظهر أس يستمر يف املستقب .
عقوبة إغالق املح يف النظام السعودي:
كام ذكرنا سابق ًا فإن الرشيعة اإلسالمية هي املرجعية العليا جلميع األنظمة يف اململكة
العربية السعودية ،سيف ضولها تصدر الترشيعات-القوانني أس األنظمة-سقد جاء النص
رصحي ًا يف النظام األسايس للحكم ،فاملادة الثامنة ساألربعون نصت عىل أنه " :تطبق
املحاكم عىل القضايا املعرسضة أمامها أحكام الرشيعة اإلسالمية سفق ًا ملا دل عليه
الكتاب سالسنة ،سما يصدره سيل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب سالسنة".
سكذلك ما نصت عليه املادة الثالثة من نظام اإلجراءات اجلزالية سنصها" ال جيوز
توقيع عقوبة جزالية عىل أي شخص إال عىل أمر حمظور ،سمعاقب عليه رشع ًا أس نظام ًا،
سبعد ثبوت إدانته بناء عىل حكم هنالي بعد حماكمة جترى سفق ًا للوجه الرشعي".
سمن أمثلة اجلرالم التعزيرية التي صدر بحقها نظام يعاقب عليها ،اجلرالم
( )115مصطفى ،حممود حممود" ،اجلرالم االقتصادية يف القانون املقارن-اجلزء األسل" ،مرص :مطبعة جامعة
القاهرة سالكتاب اجلامعي ،1979 ،ط ،2ص.168
( )116اهلمرشي ،مرجع سابق ،ص.369
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املعلوماتية التي من ضمنها جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات ،فقد
نص نظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية عىل جتريم التشهري بعقوبات أصلية تطرقنا هلا يف
املطلب األسل من املبحث الثاين ،سعقوبات تكميلية مث املصادرة ،سإغالق املح كام
يف املادة الثالثة عرشة ،سالتي نصها كالتايل "مع عدم اإلخالل بحقوق حسني النية ،جيوز
احلكم بمصادرة األجهزة ،أس الربامج ،أس الوسال املستخدمة يف ارتكاب أي من
اجلرالم املنصوص عليها يف هذا النظام ،أس األموال املحصلة منها .كام جيوز احلكم
بإغالق املوقع اإللكرتسين ،أس مكان تقديم اخلدمة إغالق ًا هنالي ًا أس مؤقت ًا متى كان
مصدر ًا الرتكاب أي من هذه اجلرالم ،سكانت اجلريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
فالعقوبة هنا عقوبة تكميلية جوازيه للقايض سلطة تقديرية يف تطبيقها من عدمه،
سهي جزاء عيني ينصب عىل حم تقديم اخلدمة أس املوقع اإللكرتسين سيتمث يف إغالقه
من تقديم اخلدمة ،ساإلغالق هنا مؤقت أس إغالق هنالي حسب تقدير ظرسف اجلريمة
سالواقعة االجرامية من قب حمكمة املوضوع ،سنالحظ أيض ًا أن هذه املادة قد اشرتطت
أن تكون اجلريمة قد ارتكبت بعلم مالك املح  ،سكذلك يشرتط أن يكون هناك محاية
حلقوق الغري حسني النية.
سقد سزان املنظم بذلك بني حقوق املجتمع سحقوق الغري حسني النية ،فنص عىل
أنه عند احلكم باملصادرة ساإلغالق ،ال جيوز اإلخالل بحقوق الغري احلسني النية.
ساملقصود هبذه احلقوق هي احلقوق العينية ،كحق امللكية سحق الرهن.
سجيب هنا أن نحدد املراد "بالغري احلسني النية" فهو ك من ال يسأل جنالي ًا عن
اجلريمة ،أي ك من ال يعد فاع ً
ال هلا أس رشيك ًا فيها ،فهو "غري" من الوجهة اجلنالية
بالنسبة للجريمة ،سحسن النية يعني أنه ال يتوافر لديه قصد أس خطأ بالنسبة هلا ،سهو
عىل هذا النحو ال يستحق عقوبة هذه اجلريمة ،سلو كانت جمرد عقوبة تكميلية.
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عقوبة الرشيك يف ارتكاب جريمة التشهري بوسال التقنيات احلديثة:
يعاقب املحرض أس املساعد أس الذي يتفق عىل ارتكاب جريمة التشهري بالغري عرب
سسال تقنيات املعلومات طبق ًا للامدة التاسعة من نظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية،
التي نصت عىل أن " يعاقب ك من حرض غريه ،أس ساعده ،أس اتفق معه عىل ارتكاب
أي من اجلرالم املنصوص عليها يف هذا النظام؛ إذا سقعت اجلريمة بناء عىل هذا
التحريض ،أس املساعدة ،أس االتفاق ،بام ال يتجاسز احلد األعىل للعقوبة املقررة هلا،
سيعاقب بام ال يتجاسز نصف احلد األعىل للعقوبة املقررة هلا إذا مل تقع اجلريمة
األصلية".
يتبني من هذا النص أن املنظم السعودي أقر للرشكاء يف اجلريمة عقوبة الفاع .
سالرشكاء هم من قاموا بالتحريض ،سيقصد بالتحريض هنا دفع الغري إىل ارتكاب
جريمة التشهري .سيقصد باملساعدة تقديم يد العون إىل الفاع  ،أي ًا كانت سسيلة هذا
العون .ساالتفاق يقصد به سبق اتفاق الفاع األصيل سالرشيك عىل ارتكاب اجلريمة،
ستلك احلالة ال تتوافر فيام يعرف بحال التوافق ،التي ال يعرف فيها الفاع األصيل
الرشيك سمل يتعاقد معه بأية صورة مبارشة أس غري مبارشة عىل ارتكاب جريمة التشهري
بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات.
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اخلامتة
توص الباحث يف هناية تلك الدراسة إىل جمموعة من النتالج سالتوصيات من أمهها
ما ييل:
النتالج:
 .1تتسم جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات بسمة خاصة تتمث يف
ارتكاهبا بواسطة تقنيات املعلومات املرتبطة باإلنرتنت فهي ختتلف عن جريمة
التشهري التقليدية يف خطورهتا.
 .2جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات من السهولة إتالف أدلتها من
قب اجلناة الفاعلني هلا ،سهي بذلك ال ترتك أثر ًا خارجي ًا مرلي ًا.
 .3يكون اإلسناد يف جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات عن طريق
الكتابة أس عن طريق إعادة نرش الكتابة التي تتضمن عبارات التشهري أس عن
طريق اإلشارة أس عن طريق الصورة.
 .4تتسم جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات بالطابع عرب الوطني
فهي جريمة تتخطى احلدسد اجلغرافية للدسل.
 .5صعوبة حتديد املكان الذي يرتكب فيه اجلاين جريمة التشهري املعلوماتية.
 .6تقوم جريمة التشهري بالغري عرب سسال تقنيات املعلومات عىل فعلني :أسهلام
اإلفصاح عن الواقعة املشينة ،سثانيهام إذاعة هذه الواقعة.
 .7جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات تعترب من قبي اجلرالم العمدية.
 .8إن عنرص العالنية يف جريمة التشهري من اخلطورة يف االنتشار ،سواء من حيث
الرسعة أس جتاسز احلدسد اجلغرافية للدسل ،سهو ما مل يتوافر لدي أي سسيلة من
الوسال التقليدية األخرى.
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 .9يكون الشخص حم جريمة التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات شخص ًا
طبيعي ًا أس شخص ًا معنوي ًا.
 .10العقوبة التي قررها املنظم السعودي يف املادة الثالثة هي عقوبة غري رادعة يف
كثري من األحيان ،خاصة يف جرالم التشهري التي قد ينجم عنها أرضار مادية أس
معنوية تفوق العقوبة املقررة.
التوصيات:
 .1رضسرة العم عىل تدريب ستأهي كوادر سطنية يف جمال نظم املعلومات
احلديثة للكشف عن جرالم التشهري عرب سسال تقنيات ملعلومات ،سأحكام
السيطرة عىل اجلناة حتى ال يفلت جمرم من عقاب.
 .2عقد االتفاقيات الثنالية ساجلامعية يف جمال مكافحة اجلرالم املعلوماتية ،سخاصة
يف مكافحة جرالم التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات ،ملا هلا من آثار مادية
أشخاصا طبيعيني أم معنويني.
سمعنوية عىل األشخاص سواء أكانوا
ً
 .3تأهي ستدريب رجال القضاء سأعضاء هيئة التحقيق ساالدعاء عىل التمييز بني
اجلرالم املعلوماتية سطرق ارتكاهبا ،سذلك لكي يسه عليهم التكييف
الصحيح أثناء نظر القضايا املتعلقة هبذه اجلرالم.
 .4نرش الوعي بني مستخدمي اإلنرتنت ،سذلك الحرتام القواعد النظامية
ساألخالقية أثناء استخدامهم لوسال تقنيات املعلومات ،حتى اليكونوا
عرضة للمساءلة النظامية.
 .5تعدي املادة الثالثة من نظام اجلرالم املعلوماتية سذلك بتشديد عقوبة السجن يف
حدها األعىل لتص إىل مخس سنوات ،سكذلك تشديد عقوبة الغرامة لتص يف
حدها األعىل إىل عرشة ماليني ريال ،بحيث تتناسب مع األرضار املادية
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ساملعنوية النامجة عن جرالم التشهري عرب سسال تقنيات املعلومات.
 .6رسعة إصدار الاللحة التنفيذية لنظام مكافحة اجلرالم املعلوماتية ،لكي يسه
عىل املعنيني من رجال القضاء ساملحامني سطلبة العلم الرجوع إليها عند
احلاجة.
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املصادر ساملراجع
.1

إبراهيم مصطفى مصطفى سآخرسن ،املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة
العربية ،مرص :مكتبة الرشسق الدسلية ،ط2004 ،4م.

.2

أبو احلسن بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي املاسردي :األحكام السلطانية
سالواليات الدينية ،حتقيق ،عصام فارس احلرستاين سحممد إبراهيم الدغيل ،ط،1
املكتب اإلسالمي ،بريست1996 ،م.

.3

أبو الفض حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق :عامر أمحد حيدر،
سمراجعة عبداملنعم خلي  ،بريست ،دار الكتب العلمية ،ط1424 ،1هـ -
2003م .ج.8

.4

ابوبكر حممد بن أمحد الرسخيس ،املبسوط ،دار املعرفة :بريست1406 ،هـ ،د.
ط.

.5

أحسن بوسقيعة بوسقيعة ،الوجيز يف القانون اجلزالي اخلاص ،اجلزالر :دار
هومة .ط2012 ،14م.

.6

أمحد السيد عيل عفيفي ،األحكام العامة للعالنية يف قانون العقوبات ،دار
النهضة :مرص ،2002 ،ط.1

.7

أمحد بن فارس بن زكريا بن فارس ،مقياس اللغة العربية ،حتقيق :عبدالسالم
هارسن ،بريست ،دار اجلي ( ،د .ط)1420 ،هـ 1999-م ،ج.3/

.8

أمحد فتحي رسسر ،الوسيط يف قانون العقوبات  -القسم العام ،القاهرة :دار
النهضة العربية .2015

.9

أمحد فتحي رسسر ،الوسيط يف قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرص :دار
النهضة العربية ،ط2013 ،5م.

 .10أمحد حممد الفيومي املقري ،املصباح املنري ،معجم عريب عريب ،املكتبة العرصية،
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بريست ،ط1999 ،3م
 .11آمال عبدالرحيم عثامن :النظريات املعارصة للعقوبة ،مرص :املجلة اجلنالية
القومية ،املجلد التاسع عرش ،مارس ،يوليو1976 ،م ،العدد األسل سالثاين.
 .12جرجس جرجس ،معجم املصطلحات الفقهية سالقانونية ،بريست :الرشكة
العاملية للكتاب ،ط1996 ،1م.
 .13جالل ثرست" ،نظم القسم اخلاص يف قانون العقوبات ،"-منشاة املعارف:
اإلسكندرية ،2000 ،ط.4
 .14رامي متويل القايض :مكافحة اجلرالم املعلوماتية-يف الترشيعات املقارنة سيف
ضوء االتفاقيات ساملواثيق الدسلية -مرص :دار النهضة ،ط2011 ،1م.
 .15سعود بن حممد البرش ،العقوبات املالية تأصي ً
ال ستطبيق ًا ،رسالة غري منشورة لني
درجة الدكتوراه ،املعهد العايل للقضاء ،الرياض ،جامعة االمام حممد بن سعود
اإلسالمية1405 ،هـ.
 .16السعيد مصطفى السعيد ،األحكام العامة يف قانون العقوبات ،دار املعارف
بمرص ،1962-ط.4
 .17سمري حممد اجلنزسي ،الغرامة اجلنالية ،رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق،
جامعة القاهرة1967 ،م.
 .18الشحات إبراهيم حممد منصور :اجلرالم اإللكرتسنية يف الرشيعة سالقانون دراسة
مقارنة ،اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي2011 ،م.
 .19شمسان ناجي صالح اخلييل :اجلرالم املستخدمة بطرق غري مرشسعة لشبكة
اإلنرتنت –دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية2009 ،م.
 .20شيامء عبد الغني عطا اهلل :تراجع احلق يف اخلصوصية يف مواجهة االتصاالت
اإللكرتسنية ،بحث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثاين بكلية القانون الكويتية العاملية.
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16-15فرباير.2015
 .21طارق رسسر ،جرالم النرش ساإلعالم ،اجلزء األسل -األحكام املوضوعية ،دار
النهضة العربية ،مرص ،2008 ،ط.2
 .22عادل حيي :السياسة اجلنالية يف مواجهة اجلريمة املعلوماتية" ،مرص :دار النهضة
العربية ،ط2014 ،1م.
 .23عبد اخلالق النواسي ،جرالم القذف سالسب سرشب اخلمر بني الرشيعة
سالقانون ،مكتبة األنجلو املرصية :مرص.1989 ،
 .24عبد الفتاح مصطفى الصيفي" ،األحكام العامة للنظام اجلنالي يف الرشيعة
سالقانون ،اإلسكندرية :دار املطبوعات2013 ،م.
 .25عبد القادر عودة ،الترشيع اجلنالي اإلسالمي مقارن ًا بالقانون الوضعي ،مؤسسة
الرسالة :بريست2001 ،م.
 .26عبدالفتاح بيومي حجازي:علم اجلريمة ساملجرم املعلومايت" ،مرص :دار
املعارف ،ط2009 ،1م.
 .27عيل بن عبدالعزيز العسكر ،التعزير باحلبس ساملال يف الرشيعة اإلسالمية ،رسالة
غري منشورة مقدمة لني درجة املاجستري ،املعهد العايل للقضاء ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1398 ،هـ.
 .28عيل فاض حسن ،نظرية املصادرة يف القانون اجلنالي املقارن ،رسالة دكتوراه،
كلية احلقوق :جامعة القاهرة1973 ،م.
 .29عيل حممد جعفر ،علم اإلجرام سالعقاب ،املؤسسة اجلامعية للدراسات سالنرش:
بريست ،1992 ،ط.1
 .30غنام حممد غنام :جرالم القذف سالسب يف القانون الكويتي ،جامعة الكويت،
1998م ،ط.1
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 .31غنام حممد غنام :عدم مالءمة القواعد التقليدية يف قانون العقوبات ملكافحة
جرالم الكمبيوتر-بحث مقدم إىل مؤمتر القانون سالكمبيوتر-كلية الرشيعة
سالقانون-جامعة اإلمارات-مايو2000-م.
 .32مأمون حممد سالمة" :قانون العقوبات ،القسم العام ،القاهرة :دار الفكر العريب،
1979م،
 .33حمسن فؤاد فرج ،جرالم الفكر سالرأي سالنرش ،دار الغد العريب :مرص ،ط،2
1988م
 .34حممد سامي الشوا :ثورة املعلومات سانعكاساهتا عىل قانون العقوبات ،مرص :دار
النهضة العربية ،ط1994 ،1م.
 .35حممد سليم العوا أصول النظام اجلنالي اإلسالمي ،هنضة مرص للطباعة سالنرش:
القاهرة ،2009 ،ط.4
 .36حممد عيل السامل احللبي أسس الترشيع اجلنالي يف اإلسالم ،عامن :دار سال
للنرش ،2005 ،ط .1
 .37حممد كامل الدين امام ،املسؤلية اجلنالية ،املؤسسة اجلامعية للدراسات سالبحوث:
بريست ،1411 ،ط.2
 .38حممد حمي الدين عوض :العالنية يف قانون العقوبات ،رسالة دكتوراه ،كلية
احلقوق ،جامعة القاهرة1955 ،م.
 .39حممد حمي الدين عوض :القانون اجلنالي مبادله األساسية سنظرياته العامة يف
الترشيعني املرصي سالسوداين ،املطبعة العاملية :القاهرة1963 ،م.
 .40حممد حمي الدين عوض :مشكالت السياسة اجلنالية املعارصة يف جرالم نظم
املعلومات ،سرقة عم مقدمة إىل املؤمتر السادس للجمعية املرصية للقانون
اجلنالي ،القاهرة1993 ،م.
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[د .حممد محيد مضحي املزمومي]

 .41حممد مرتىض الزبيدي ،تاج العرسس ،حتقيق :إبراهيم الرتزي سمصطفى
حجازي ،بريست ،دار إحياء الرتاث العريب( ،د .ط)( ،د .ت) ،ج.12
 .42حممود حممود مصطفى ،رشح قانون العقوبات -القسم اخلاص ،دار النهضة:
مرص ،1984 ،ط .8
 .43حممود حممود مصطفى ،رشح قانون العقوبات القسم العام ،دار النهضة العربية:
القاهرة ،ط1983 ،10هـ.
 .44حممود حممود مصطفى ،اجلرالم االقتصادية يف القانون املقارن-اجلزء األسل،
مرص :مطبعة جامعة القاهرة سالكتاب اجلامعي ،1979 ،ط.2
 .45حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات ،القسم العام ،مرص :دار النهضة،
 ،2012ط.7
 .46حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرص :دار
النهضة( ،د ،ط)2013 ،م.
 .47مصطفى إبراهيم الزملي ،املسئولية اجلنالية يف الرشيعة اإلسالمية دراسة مقارنة
بالقانون ،دار اسعد :بغداد ،1982 ،ط األسىل.
 .48موريس نخلة ،رسحي البعلبكي ،صالح مطر :القاموس القانوين الثالثي،
قاموس قانوين موسوعي شام سمفص  ،عريب -فرنيس-إنكليزي .منشورات
احللبي احلقوقية ،سوريا2001 ،م.
 .49ناللة عادل حممد فريد قورة :جرالم احلاسب اآليل االقتصادية-دراسة نظرية
تطبيقية" ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة حلوان2003 ،م

.

 .50نور الدين هنداسي ،رشح األحكام العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة :مرص،
1991م.
 .51هشام فريد رستم ،رشح قانون العقوبات-القسم العام ،القاهرة :دار النهضة،
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018
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[جريمة التشهير عبر وسائل تقنيات المعلومات]

2006م.
 .52هشام فريد رستم :قانون العقوبات سخماطر تقنية املعلومات ،أسيوط :مكتبة
اآلالت احلديثة (د .ط)1992 ،م
 .53هشام فريد رستم :جرالم احلاسب كصورة من صور اجلرالم االقتصادية
املستحدثة ،جملة الدراسات القانونية ،جامعة أسيوط ،العدد السابع عرش،
1995م.
األنظمة:
 .1النظام األسايس للحكم الصادر باملرسوم امللكي رقم (أ )90/املؤرخ يف
1412/8/27هـ.
 .2نظام اإلجراءات اجلزالية السعودي ،الصادر باملرسوم امللكي رقم م 1/ستاريخ
1435/1/22هـ.
 .3نظام غسي األموال السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م  31/بتاريخ 11
 433 / 5 /هـ.
جمموعة قضالية:
 .1جمموعة أحكام حمكمة متييز ديب ،املكتب الفني.
 .2جمموعة أحكام حمكمة متييز رأس اخليمة ،املكتب الفني.
 .3جمموعة أحكام حمكمة النقض املرصية ،املكتب الفني.
 .4جمموعة القواعد القانونية ألحكام حمكمة النقض املرصية ،مجع سترتيب حممود
عمر.
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