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:الملخص
 كما تناولت، مبينة أركانها ومحلها،تناول البحث جريمة نشر صور ومشاهد االعتداء البدني واالعتداء الجنسي
 والمسؤولية الجنائية المترتبة على ارتكابها في الشريعة،التكييف الفقهي الذي يستند إليه الحكم بتجريمها
.والقانون األردني
وخلصت الدراسة إلى أن الحق في الكرامة اإلنسانية حق أصيل في الشريعة اإلسالمية يعتبر نشر صور االعتداء
 وأن عقوبة نشر صور االعتداء من العقوبات التعزيرية التي تتفاوت بقدر ما تضمنته الصورة،انتهاكا له
 وأن العقوبة المقرَّرة في القانون األردني على نشر الصور التي.المنشورة من إهانة وانتهاك لكرامة المعتدى عليه
. ال تخالف مبادئ الشريعة اإلسالمية، وهي الحبس والغرامة المالية،تمسُّ الكرامة اإلنسانية

:كلمات مفتاحية
المسؤولية الجنائية – صور االعتداء – نشر صور – االعتداء البدني – االعتداء الجنسي
The Criminal Liability about Publishing Abuse Images
Abstract

The research discussed the crime of dissemination of images and scenes of physical and
sexual abuse, indicating its aspects and types, the research also discussed the
Jurisprudential adaptation on which the judgment of criminalize is depending on it and
the criminal liability arising from committing it In Islamic sharia and Jordanian Law.
The study concluded that the right to human dignity is an inherent right in the Islamic
Sharia and the publication of abuse images is considered a violation for it, and that the
penalty of publishing abuse images is a Discretionary penalty that vary as much as the
contents of the picture published with insulting violation for the dignity of the victim. And
that the penalty prescribed in Jordanian law on publishing pictures that affects the
dignity of humanity, which is imprisonment and financial fine, don't contravene the
principles of Islamic Sharia.
Keywords:
Criminal liability – Abuse images – Publishing images – Physical abuse – Sexual abuse
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عمي الصالح ،دمحم طوالبة

المقدمة:
الحمد هلل حمدا كثي ار طيبا مباركا فيو ،والصالة والسالـ عمى نبينا دمحم ،وعمى آلو وأصحابو أجمعيف.

وبعد؛ فإف مف مظاىر تكريـ هللا تعالى لإلنساف أف شرع لو حقوقا وجعل صيانتيا واجبة ،ومف ىذه الحقوؽ حقو

في حفع خصوصياتو مف التجسس واالنتياؾ باالطالع أو النشر أو التطفل مف قبل اآلخريف .واف الفضاء
تمس حقوؽ اإلنساف وخصوصياتو ،ومف
الواسع الذؼ أتاحتو شبكة االنترنت قد ساىـ في ظيور جرائـ جديدة ُّ
ىذه الجرائـ نشر الصور والمقاطع التي تحتوؼ عمى اعتداءات بدنية أو جنسية عمى األشخاص ،بيدؼ اإلىانة

أو تشويو السمعة أو الترفيو أو غيرىا.

سيمت نشر وتداوؿ الصور بنوعييا الثابت و ِّ
المتحرؾ ،فإف نشر الصور عمى
ونظ ار لما أتاحتو التقنية مف وسائل َّ
نطاؽ واسع صار بمتناوؿ عموـ الناس ،مما ساىـ في زيادة تمؾ الجرائـ .وىو ما واجيتو كثير مف القوانيف

بنصوص عقابية مستجدة.

وفي ىذا البحث مساىمة في بياف موقف الفقو اإلسالمي مف نشر صور االعتداء ،مف حيث تجريمو وعقابو ،وقد

عنونتو بػ "المسؤولية الجنائية عف نشر صور االعتداء ".
مشكمة البحث:
تتمثَّل مشكمة البحث في األسئمة التالية:
 .1ما حقيقة جريمة نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي؟

 .2ما عناصر جريمة نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي؟

 .3ما التكييف الفقيي الذؼ يستند إليو تجريـ نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي؟
 .4ما العقوبة المترتبة عمى نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي؟
الدراسات السابقة:
معظـ الدراسات السابقة التي وقفت عمييا تناولت الجرائـ اإللكترونية مف حيث كونيا اعتداء عمى الممكية الفكرية،

أو مف حيث كونيا جرائـ قذؼ أو شتـ ،أو اعتداء عمى الصورة في المكاف الخاص ،واف ألصق الدراسات التي
وقفت عمييا مما لو صمة بموضوع البحث ما يمي:

 -1المسؤولية الجنائية الناشئة عف اإليذاء المبيج /فتيحة دمحم قورارؼ ،دراسة منشورة في مجمة الشريعة
والقانوف ،العدد ،42جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،وقد قسمت الدراسة إلى فصميف ،فتناولت في

الفصل األوؿ النصوص التشريعية في القانوف اإلماراتي والقانوف الفرنسي ومدػ كفايتيما لتجريـ وعقوبة
جريمة تصوير ونشر صور االعتداء البدني أو الجنسي ،وتناولت في الفصل الثاني النص المستحدث
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في القانوف الفرنسي لتجريـ وعقوبة تصوير ونشر صور االعتداء البدني أو الجنسي ،إال أنيا لـ تشر
إلى الفقو اإلسالمي إطالقا ،مما يتيح لي المجاؿ لتناوؿ الموضوع بدراسة فقيية.

 -2تجريـ تصوير اإليذاء ونشره /عمي عبدالقادر القيوجي ،ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر العممي الثاني

لكمية القانوف الكويتية العالمية تحت عنواف " التحديات المستجدة لمحق في الخصوصية" .وقد ناقش
البحث كفاية القوانيف القائمة في مواجية جريمة نشر صور االعتداء وتصويرىا ،ثـ سمط الضوء عمى

القانوف الفرنسي المستحدث لمواجيتيا ،والقانوف الكويتي بشأف إساءة استعماؿ أجيزة االتصاؿ الياتفية
بالنقد ،مبينا أوجو القصور في القانونيف إزاء مواجية جريمة تصوير ونشر صور االعتداء البدني أو

الجنسي .ولـ يتطرؽ إلى الفقو اإلسالمي مطمقا.

 -3الجرائـ الناشئة عف سوء استخداـ أجيزة اليواتف المحمولة /معاذ سميماف المال .وىي دراسة قانونية
تناولت الجرائـ المرتكبة بواسطة اليواتف المحمولة ،ومنيا جريمة تصوير ونشر صور االعتداء بشقيو

البدني والجنسي ،وكانت كسابقتييا مف حيث تسميط الضوء عمى القانوف الفرنسي لتضمنو نصا عقابيا
خاصا لمواجية ىذه الجريمة ،ثـ مناقشة القوانيف القائمة ومدػ كفايتيا في مواجية جريمة نشر صور

االعتداء وتصويرىا .ولـ تتطرؽ إلى موقف الفقو اإلسالمي.

ويرػ الباحث أف الجديد في بحثو ىو:

 -1بياف التكييف الفقيي الذؼ يستند إليو تجريـ نشر صور ومشاىد االعتداء البدني والجنسي.
 -2إظيار موقف الفقو اإلسالمي في مواجية ىذه الجريمة مف خالؿ بياف العقوبة المستحقة عمييا.
 -3بياف المسؤولية الجنائية المترتبة عمى جريمة نشر صور االعتداء في القانوف األردني.
منيج البحث:
سأتبع في البحث المنيج اآلتي:

دونتو كتب الفقو اإلسالمي وكتب
 .1المنيج االستقرائي :حيث سأجمع ما يتعمق بالجرائـ والعقوبات ،مما َّ
التفسير وشروح الحديث.

 .2المنيج التحميمي :وذلؾ في تفسير المعمومات المأخوذة مف تمؾ المصادر ونقدىا ،ثـ استنباط التكييف
الفقيي لنشر صور االعتداء البدني والجنسي ،والمسؤولية الجنائية المترتبة عميو.

 .3المنيج المقارف :حيث سأقارف بيف أقواؿ الفقياء في المسائل الخالفية حيث وجدت؛ بغية الوصوؿ إلى
الرأؼ الراجح في كل مسألة ،ومف جية أخرػ سأقوـ بالمقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقانوف األردني.
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خطة البحث:
بقصد تحقيق أىداؼ البحث تـ تقسيمو إلى مقدمة ،وتمييد ،وثالثة مباحث ،وخاتمة ،عمى النحو اآلتي:

المقدمة :وضمنتيا مشكمة البحث ومنيجو وخطتو.

تمييد :ويتضمف بياف مفيوـ الصورة ونشرىا.

المبحث األوؿ :جريمة نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي؛ حقيقتيا ،و عناصرىا  ،وفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :حقيقة جريمة نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي

المطمب الثاني :عناصر جريمة نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي
المبحث الثاني :التكييف الفقيي لنشر صور االعتداء البدني أو الجنسي.

المبحث الثالث :عقوبة نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي.

الخاتمة :وتضمنت نتائج البحث.

تمييد في بيان مفيوم الصورة ونشرىا:

فتصور أؼ َّ
تشكل(.)1
صوره
َّ
الصورة في المغة :ىي الشكل ،يقاؿ َّ

وفي االصطالح :ىي كل امتداد ضوئي لجسـ ما( .)2أو ىي محاكاة لجسـ ما أو جزء منو(.)3

ويتخذ إنتاج الصورة أشكاال متعددة بالنظر إلى آلة التصوير ،فثَ َّـ الصورة الفوتوغرافية ،والصورة
التمفزيونية ،والصورة الرقمية(.)4
والنشر في المغة :إذاعة الخبر ،يقاؿ :انتشر الخبر أؼ ذاع(.)5

مجرمة بإحدػ طرؽ
وأما مفيوـ النشر في إطار تحقيق الجريمة ،فإنو يدور حوؿ التعبير عف فكرة َّ

العالنية( ،)6وعميو ِّ
عرفت جرائـ النشر بأنيا تجسيد لمنشاط الجرمي مف خالؿ إحدػ وسائل التعبير(.)7

) )1الزبيدؼ ،تاج العروس (ج ،)216/14والفيروز آبادؼ ،القاموس المحيط (ص ،)482والزيات وآخروف ،المعجـ الوسيط،
(ص.)921
) )2عبدالسميع ،الحق في الخصوصية والتعويض عنو (ص.)163
) )3المال ،الجرائـ الناشئة عف سوء استخداـ أجيزة اليواتف المحمولة (ص.)164

) )4انظر المغربي وعساؼ ،المسؤولية المدنية عف االعتداء عمى الحق في الصورة (ص.)60
) )5الزبيدؼ ،تاج العروس (ج ،)358-357/12والفيروز آبادؼ ،القاموس المحيط (ص.)427
) )6الجبورؼ ،المسؤولية الجزائية عف جرائـ النشر (ص.)20
) )7المرجع السابق ،ص.22
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وال ريب أف الصورة الثابتة والمتحركة مف أعظـ وسائل التعبير تأثي ار في عصرنا الحالي ،والمراد بنشرىا
وقد ساىـ التطور التقني في توسيع نطاؽ نشر الصور – والمعمومات بشكل عاـ  ،-فمـ يعد النشر

مقتص ار عمى الصحافة بل اتسع نطاقو ليشمل عموـ الناس مف خالؿ ما يعرؼ "بالنشر اإللكتروني"(.)8
المبحث األول :جريمة نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي؛ حقيقتيا ،و عناصرىا

المطمب األول :حقيقة جريمة نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي
تتمثَّل جريمة نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي في القياـ بنشر صور تتضمف وقائع اعتداء بدني أو جنسي

عمى شخص ما ،بأؼ وسيمة مف وسائل النشر .ويستوؼ في ذلؾ أف يكوف االعتداء قد تـ االتفاؽ عمى إيقاعو
ٍّ
ِ
المصور والناشر ،أو أف يكوف االعتداء قد وقع
كل مف المعتدؼ و
مف أجل الحصوؿ عمى الصور ونشرىا بيف ّ
ّ
دوف اتفاؽ بينيـ.
واف انتشار اليواتف المحمولة ووسائل التواصل االجتماعي قد ساىـ في تفشي ىذه الجريمة؛ ففي فرنسا

تشير اإلحصاءات إلى حدوث ىذه الجريمة مرة كل أسبوع تقريبا في عاـ 2007ـ( .)9وقد تناوؿ اإلعالـ الفرنسي

بتغطية واسعة جريمتيف منيا .كانت األولى منيما في عاـ 2005ـ ،حيف قاـ الجاني باغتصاب تمميذة في
نشر صور الجريمة .وكانت الثانية في عاـ 2006ـ ،حيف قاـ تمميذ باالعتداء عمى معّمِمة ،وقاـ
الثانوية ،ثـ َ
زميمو بتصوير ىذا االعتداء بياتفو النقاؿ(.)10

ِ
المقنف الفرنسي قانونا يعاقب عمى ىذه الجريمة ّ ٍّ
بنص
ونتج عف ىذه التغطية اإلعالمية الواسعة إصدار
ّ
خاص(.)11
وفي المممكة العربية السعودية انتشر مقطع فيديو عبر تقنية "البموتوث" عاـ 2004ـ ،يتضمف مشاىد

واقعة اغتصاب فتاة قاـ بتصويرىا شخصاف ،ثـ نش ار مشاىد الواقعة عبر الياتف المحموؿ( .)12وقد أحدثت ىذه

الحادثة ضجة في السعودية والخميج كمو ،وكانت الدافع إليجاد قانوف خاص لجرائـ تقنية المعمومات واالتصاالت

في دوؿ الخميج العربي(.)13

) ) 8المقصود بالنشر اإللكتروني نقل المعمومات عف طريق التقنية الحديثة .انظر الحارثي ،المسؤولة المدنية عف النشر الصحفي
اإللكتروني (ص.)20-19
) )9القيوجي ،تجريـ تصوير اإليذاء ونشره (ص.)3
) )10قوراري ،المسؤولية عن اإليذاء المبهج (ص ،)237المال ،الجرائم الناشئة عن سوء استخدام أجهزة الهواتف المحمولة
(ص.)255
) )11المرجع السابق ،ص.237
) )12المال ،الجرائم الناشئة عن سوء استخدام أجهزة الهواتف المحمولة (ص.)255-254
) )13المرجع السابق ،ص.255
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وفي الكويت تداولت وسائل اإلعالـ تفاصيل واقعة كاف ليا صدػ واسع ،إذ أقدـ شخص عمى ضرب آخر
بالعصا والصاعق الكيربائي ،ثـ قاـ بتجريده مف مالبسو ،وطمب مف شخص آخر أف يصور وقائع االعتداء ،ثـ

نشر التسجيل عبر شبكة االنترنت(.)14

محل
واف أىمية مواجية ىذه الجريمة تنبع مف مساسيا بالكرامة اإلنسانية ،حيث إف
تضمف الصور التي ىي ُّ
ُّ

مجرد اعتداء عمى الحق في الخصوصية إلى انتياؾ
الجريمة مشاىد اعتداء عمى اإلنساف يخرجيا مف كونيا َّ

كرامة المعتدػ عميو ،والمساس بشرفو ووقاره ،وسيأتي تفصيل ذلؾ في المبحث الثالث.

المطمب الثاني :عناصر جريمة نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي:
حتى يتحقق تجريـ نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي ،بحيث تترتب عميو مسؤولية جنائية ،ال بد
مف تحقق العناصر اآلتية:

العنصر األول :فعل النشر (الركن المادي):

لكي تتحقق الجريمة ،وتنبني عمييا آثارىا الشرعية والقانونية؛ البد مف تحقق ركنيا المادؼ ،المتمِثّل في "

إتياف الفعل المحظور"( .)15ويتحقق الركف المادؼ في جريمة نشر صور االعتداء بمجرد نقل الصورة( .)16سواء

تـ نقميا باليد بعد طباعتيا ،أو تـ نقميا مف جياز إلى جياز ،عبر تقنية البموتوث أو غيرىا(.)17
ويكفي في تحقق المسؤولية أف يقوـ الناشر بنشاط يمكف مف خاللو أف ي َّ
طمع عمى الصورة ،كما لو أرسل الصورة
ُ
()18
عبر البريد اإللكتروني ،أو نشرىا في مواقع االنترنت ،فال يشترط أف يتـ االطالع عمييا بالفعل .

العنصر الثاني :القصد الجنائي (الركن المعنوي):

ال تنشأ المسؤولية عف الجريمة إال بتوافر القصد الجنائي ،وىو " اتجاه نية الفاعل إلى الفعل أو الترؾ مع عممو

محرـ"( ،)19وظاىر مف التعريف أف القصد الجنائي يقوـ عمى عنصريف وىما :اإلرادة والعمـ.
بأف الفعل أو الترؾ َّ

واذا تقرر مفيوـ القصد الجنائي؛ فإف جريمة نشر صور االعتداء تعتبر مف الجرائـ العمدية .فتتطمب قصداً

جنائياً قوامو :العمـ ،واإلرادة(.)20

) )14انظر صحيفة الراي ،الراي تكشف حقيقة فيديو االعتداء (ص.)46
) )15عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي(ج ،)277/1وانظر أبو زىرة ،الجريمة في الفقو اإلسالمي (ص.)284
) )16انظر عبدالسميع ،الحق في الخصوصية والتعويض عنو (ص.)188
) )17قورارؼ ،المسؤولية عف اإليذاء المبيج (ص.)272-271
) )18المرجع السابق ،ص.272-271

) )19عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي(ج.)333/1
) )20انظر قورارؼ ،المسؤولية عف اإليذاء المبيج (ص ،)279والمال ،الجرائـ الناشئة عف سوء استخداـ الياتف المحموؿ
(ص.)274
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ففي فعل النشر يشترط لتحقق الجريمة العمـ بمضموف الصور أو المقاطع المنشورة ،وىو صور االعتداء البدني

تـ نشر صور اعتداء غير عمدؼ ،كما لو نشر صور حادث سير
أو الجنسي العمدييف .فتنتفي الجريمة فيما لو َّ
أصيب بو شخص ما(.)21

وكذلؾ يشترط العمـ بالنشاط اإلجرامي ،بأف يكوف عمى عمـ بوسيمة النشر .فال تقوـ المسؤولية فيما لو كاف ال
يعمـ بأف النشاط الذؼ يقوـ بو يؤدؼ إلى نشر صور االعتداء .وكذلؾ لو جيل بأف استخدامو لمصورة بكيفية

معينة يؤدؼ إلى إمكانيَّة االطالع عمييا(.)22

ويشترط لنشوء الجريمة؛ ُّ
تحقق العنصر الثاني مف عناصر القصد الجنائي وىو اإلرادة .فتنتفي المسؤولية فيما لو

أُكره عمى القياـ بالنشر( .)23وكذلؾ تنتفي لو نشر صور االعتداء خطأ .كما لو أراد حفع الصور في صندوؽ

البريد فأرسميا بالخطأ إلى شخص آخر(.)24
ويكتفى في نشر صور االعتداء ب ُّ
توفر القصد العاـ( ،)25القائـ عمى العمـ واإلرادة لعناصر الجريمة فقط .فال
يشترط لتحقق الجريمة أف يقصد الجاني بالنشر اإلساءة إلى المجني عميو ،أو التشيير بو ،أو االبتياج بوقائع

االعتداء .بل تقوـ الجريمة بمجرد قياـ عناصرىا دوف التفات إلى بواعثيا؛ إذ إف الحق المقصود حفظو بتجريـ
َّ
ويتحقق االعتداء عميو بمجرد قياـ عناصر
نشر صور االعتداء؛ ىو الكرامة اإلنسانية أو الحق في الصورة،

الجريمة بغض النظر عف بواعثيا(.)26

ويمكف اعتبار باعث الجريمة
تؤِثّر في قياـ عناصرىا(.)28

()27

ِ
مشدداً لمعقوبة؛ إذ إف البواعث تؤِثّر في عقوبات الجرائـ التعزيرية ،وال
ظرفا ّ

وفي القانوف األردني ،ال يعتبر الباعث عمى الجريمة مانعاً مف تحقق القصد الجنائي ،إال في األحواؿ التي ينص
عمييا القانوف(.)29
) )21قورارؼ ،المسؤولية عف اإليذاء المبيج (ص ،)280وانظر القيوجي ،تجريـ تصوير اإليذاء ونشره (ص.)17
) )22قورارؼ ،المسؤولية عف اإليذاء المبيج (ص ،)281وانظر القيوجي ،تجريـ تصوير اإليذاء ونشره (ص.)17
) )23انظر السيوطي ،األشباه والنظائر (ص ،)362وعودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي(ج.)458/1

) )24قورارؼ ،المسؤولية عف اإليذاء المبيج (ص ،)281وانظر القيوجي ،تجريـ تصوير اإليذاء ونشره (ص.)17
تعمد الجاني ارتكاب الجريمة مع عممو بأنو يرتكب محظورا" ،فإذا قصد مع ذلؾ نتيجة معينة أو ضر اًر
) )25القصد العاـ :ىو " ُّ
خاصاً اعتبر قصدا خاصاً .عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي (ج.)336/1

) )26القيوجي ،تجريـ اإليذاء وتصويره (ص.)15

) )27الباعث ىو " العمة التي تحمل الفاعل عمى الفعل" .عبدالمطمب ،الموسوعة الحديثة في شرح قانوف الجزاء (ج ،)323/1كالثأر
باعث لمقتل.
) )28عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي(ج.)335/1

) )29انظر المادة رقـ ( ،)67قانوف العقوبات األردني ،قانوف رقـ ( )16لسنة 1960ـ.
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العنصر الثالث :محل الجريمة (صور االعتداء):

يشترط لقياـ جريمة نشر صور االعتداء؛ أف يكوف مضموف الصور المنشورة اعتداء بدنيا أو جنسيا تتوافر فيو

صفة العمد(.)30

(ِ )31
ويقسمونيا إلى قسميف:
ويطمق فقياء الشريعة عمى االعتداء البدني مصطمح الجناية ّ ،
الجناية عمى النفس ،والجناية عمى ما دوف النفس كما يمي(:)32

القسم األول :الجناية عمى النفس :والػمراد بيا جريمة القتػل.

القسم الثاني :الجناية عمى ما دوف النفس :والمراد بيا جرائـ االعتداء عمى البدف بما ال يؤدؼ إلى زىوؽ الروح،

كالجراح ونحوىا.
ِ
يقسـ الشراح جرائـ االعتداء عمى البدف إلى قسميف كذلؾ:
وفي القانوف ّ
القسم األول :االعتداء عمى الحق في الحياة :ويتحقق ذلؾ في جرائـ القتل(.)33

القسم الثاني :االعتداء عمى الحق في سالمة الجسـ :ويتحقق بأفعاؿ الضرب ،أو الجرح ،أو إلحاؽ األذػ
بالجسـ ،أو اإلخالؿ بحرمتو(.)34

أما االعتداء الجنسي فينقسـ في الفقو اإلسالمي إلى قسميف؛ بالنظر إلى العقوبة التي يرتبيا:

()35

األول :الجرائـ الموجبة لمحد :وىي التي تتحقق بالزنى ،وجريمة المواط أيضا عند الجميور

خالفا لمحنفية(.)36

يحل
الثاني :الجرائـ الموجبة لمعقوبة التعزيرية :وتشمل كل فعل محرـ – دوف الجماع -يصيبو الرجل ممف ال ُّ
()37
ِ
ومقدمات الجماع(.)38
لو  ،كالمفاخذة ّ
) )30انظر القيوجي ،تجريـ اإليذاء ونشره (ص ،)13وقورارؼ ،المسؤولية عف اإليذاء المبيج (ص.)274
) )31المرداوؼ ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ (ج ،)433/9وابف عابديف ،رد المحتار (ج.)155/10
) )32الكاساني ،بدائع الصنائع (ج ،)70/8والدردير ،الشرح الصغير(ج ،)5/5والنووؼ ،روضة الطالبيف(ج .)122/9ويضيف
بعضيـ قسما ثالثا وىو الجناية عمى ما ىو نفس مف وجو دوف وجو ،ويريدوف بو االعتداء عمى الجنيف ،وبو تتـ القسمة العقمية.
انظر الكاساني ،بدائع الصنائع(ج )70/8و (ج .)210/8والزحيمي ،الفقو اإلسالمي وأدلتو(ج.)5612/7

) )33السعيد ،شرح قانوف العقوبات األردني الجرائـ الواقعة عمى اإلنساف (ص.)13
) )34عبدالمطمب ،الموسوعة الحديثة في شرح قانوف الجزاء (ج.)457/2

) )35الصاوؼ ،حاشية الصاوؼ عمى الشرح الصغير (ج ،)136/5والشربيني ،مغني المحتاج (ج ،)187/4والمرداوؼ ،اإلنصاؼ

(ج.)176/10

) )36الموصمي ،االختيار لتعميل المختار (ج.)490/3
) )37انظر ابف عابديف ،رد المحتار (ج.)108/6
) )38الشربيني ،مغني المحتاج (ج.)187/4
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وعميو فإف االعتداء الجنسي الذؼ ِّ
يشكل مضموف الصورة المنشورة يشمل ما يمي:
 -اإلكراه عمى الزنا ،ويقابمو في القانوف االغتصاب( .)39وكذلؾ اإلكراه عمى المواط.

 -كل فعل جنسي محرـ ،يناؿ جسد المجني عميو دوف رضاه ،كالممس ،أو التقبيل ،أو كشف العورة .ويقابمو في

القانوف جريمتا ىتؾ العرض( ،)40والفعل الفاضح(.)41

وبناء عمى ما تقدـ فإف محل جريمة نشر صور االعتداء ال يشمل نشر الصور والمشاىد المتضمنة كشفا

تتـ برضا المجني عميو ،ولو لـ يأذف في التصوير أو النشر؛ لعدـ وجود
لمعورات والممارسات الجنسية التي ُّ
تجرـ لكونيا مف قبيل إشاعة الفاحشة ونشرىا،
االعتداء  -المتمِثّل في اإلكراه  -الذؼ ىو أحد عناصرىا .وانما َّ
أو مف قبيل االعتداء عمى الحق في الخصوصية.

وكذلؾ ال يشمل نشر صور ومشاىد االعتداءات غير العمدية ،التي ينتفي فييا القصد الجنائي ،فتكوف ضمف

الخطأ؛ النتفاء العمد.

تمس بدف المجني عميو ،كاالعتداء عميو بالشتـ ،أو بالتحرش
وكذلؾ ال يشمل نشر صور االعتداءات التي ال ُّ
الجنسي المفظي؛ إذ إف طبيعة الصورة تقتضي وجود اعتداء مادؼ يمكف التقاطو،
بإظيار المجني عميو في وضع مييف ،ومف ثَ َّـ كاف االعتداء المفظي ال يحِّقق

يتحقق بو مقصود نشر الصورة
المقصود ،بل إنما يحِّقق نشره

ِّ
المجرمة لو.
عنصر العمنيَّة المتمِثّل في إظيار االعتداء المفظي وانتشاره ،فيكتفى بالنصوص

المبحث الثاني :التكييف الفقيي لنشر صور االعتداء البدني أو الجنسي:
بما أف نشر صور االعتداء مرتبط بالصورة بمختمف أنواعيا يعتبر أم ار مستجدا ،ال سيما وأف التطور التقني أتاح
كثي ار مف وسائل النشر ،وجعميا في متناوؿ عامة الناس ،مف خالؿ اليواتف المحمولة أو شبكة االنترنت ،فمذلؾ

أصبح يتطمب تكييفا فقييا يستند إليو الحكـ بتجريمو.

ويمكف تكييف نشر صور االعتداء عمى أحد التكييفات الفقيية اآلتي بيانيا فيما يمي:

) )39انظر أبو حساف ،أحكاـ الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية (ص ،)238وانظر المادة رقـ ( )292مف قانوف العقوبات
األردني.

) )40انظر المادة رقـ ( )296مف قانوف العقوبات األردني.

) )41انظر المادة رقـ ( )305والمادة رقـ ( )306مف قانوف العقوبات األردني.
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أوال :تكييف نشر صور االعتداء عمى انتياك حرمة الحياة الخاصة:
إف مصطمح الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية يعتبر مصطمحا حديثا لـ يستخدمو فقياء الشريعة

()42
أقروه في عدد مف الفروع والتطبيقات الفقيية( .)43التي مف خالليا
المتقدموف  .واف كانوا قد عرفوا معناه و ُّ

استخمص المعاصروف تعريفات ليذا المصطمح.

كل ما يرغب الشخص في عدـ االطالع عميو ،سواء كاف خاصا بو ،أو بذويو
فيقصد بالحياة الخاصة " ُّ

كزوجتو وأبنائو"( .)44وقيل " :ىي صيانة الحياة الشخصية والعائمية لإلنساف بعيدا عف االنكشاؼ ،أو المفاجأة مف
اآلخريف بغير رضاه ...داخل البيت أو خارجو"(.)45

وقد سبقت الشريعة اإلسالمية القانوف الوضعي في تقرير الحق في الحياة الخاصة؛ باعتباره حقا لإلنساف

يقوـ عمى أساس التكريـ اإلليي لو( .)46ويتجمى ذلؾ في عدد مف التطبيقات ،منيا :تحريـ دخوؿ مسكف اإلنساف

دوف إذف منو ،والنيي عف التجسس عميو وتتبع عو ارتو ،والنيي عف المسارقة البصرية ،واثبات حق الفرد في
حفع أس ارره وعدـ إفشائيا(.)47

وبناء عميو يمكف تكييف نشر صور االعتداء عمى أنو اعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة؛ إذ إف نشر صورة

اإلنساف دوف إذنو يمثل انتياكا لخصوصيتو( ،)48وتزيد حرمة ىذا االنتياؾ إذا كاف موضوع الصورة المنشورة
وسر ال يرغب بنشره واطالع الغير عميو.
اعتداء يمس المجني عميو؛ إذ ىو حينئذ عورة يحرص عمى إخفائياٌّ ،

بيد إف تكييف نشر االعتداء عمى مبدأ حرمة الحياة الخاصة ال يخمو مف االنتقاد؛ إذ إف االعتداء قد يقع عمى

المعتدػ عميو في أماكف عامة أثناء ممارستو لحياتو العامة( .)49والتقاط الصورة لشخص وىو في مكاف عاـ ال

) )42حجازؼ ،الحق في الخصوصية في ضوء الشريعة (ص ،)32واليميـ ،احتراـ الحياة الخاصة (ص.)97
) )43حجازؼ ،الحق في الخصوصية في ضوء الشريعة (ص ،)32واليميـ ،احتراـ الحياة الخاصة( ،ص.)98
) )44حمزة ،الضوابط الشرعية والقانونية الستخداـ التميفوف المحموؿ( ...ص.)473
) )45الجندؼ ،ضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالـ (ص.)46
) )46الوىيبي ،الحماية الجنائية لمحياة الخاصة (ص.)37

) )47المرجع السابق ،ص ،40وعبدالسميع ،الحق في الخصوصية بيف الفقو والقانوف (ص .)22وقد نيى القرآف الكريـ عف اقتحاـ
المنازؿ دوف إذف في قولو تعالى ((:يا أَي َّ ِ
ِ
ِ
َىمِ َيا َذلِ ُك ْـ َخ ْير َل ُك ْـ
آمُنوا َال تَ ْد ُخُموا ُبُيوتًا َغ ْي َر ُبُيوِت ُك ْـ َحتَّى تَ ْستَأْن ُسوا َوتُ َسّم ُموا َعَمى أ ْ
ُّيا الذ َ
يف َ
َ َ
السر مف األمانة
َل َعَّم ُك ْـ تَ َذ َّك ُرو َف))[سورة النور  ،]27كما نيى عف التجسس في قولو تعالىَ ((:وَال تَ َج َّس ُسوا ))[الحجرات ،]12ويعتبر ُّ
التي نيى القرآف عف خيانتيا ،كما في قولو تعالى ((:يا أَي َّ ِ
َم َان ِات ُك ْـ َوأ َْنتُ ْـ تَ ْعَم ُمو َف))[سورة
ونوا َّ
َّللاَ َو َّ
وؿ َوتَ ُخ ُ
آمُنوا َال تَ ُخ ُ
ُّيا الذ َ
الرُس َ
ونوا أ َ
يف َ
َ َ
األنفاؿ ،]27ولمزيد مف التفاصيل ارجع الدغمي ،دمحم راكاف ،حماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالمية.
) )48جعفر ،جرائـ تكنولوجيا المعمومات (ص.)400

) )49الحياة العامة :ىي حياة الشخص في المجتمع التي يمارسيا مف خالؿ اتصالو بزمالئو ،وبعبارة أخرػ ىي حياتو في الخارج.
انظر سرور ،الحماية الجنائية ألس ارر األفراد (ص.)37
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يشكل اعتداء عمى حياتو الخاصة( .)50فاإلنساف حيف يكوف في مكاف عاـ يتيسر لكل أحد مقابمتو والنظر إليو،

فتواجده فيو بمثابة موافقة ضمنية عمى أف يكوف مرئيا لمجميور ،بخالؼ تواجده في المكاف الخاص( .)51وبناء

عميو ال يعد التقاط صورتو حينئذ ومف ثَ َّـ نشرىا انتياكا لحرمة حياتو الخاصة .وعميو يظل ىذا التكييف قاص ار
عف استيعاب نشر صور االعتداء الواقع في أماكف عامة.

ويجاب عميو:

 بأف نطاؽ الحياة الخاصة في الشريعة يشمل كل ما يمثل عورة أو ُحرمة يحرص صاحبيا عمى أف تكوفبعيدة عف تدخل الغير ،سواء كاف في مكاف خاص أو عاـ(.)52
 إضافة إلى أف التمييز بيف الحياة الخاصة والحياة العامة عمى أساس ُّتوفر الرضا الضمني في الثانية
دوف األولى؛ ال يعدو كونو حيمة قانونية تخالف الواقع؛ إذ الواقع أف الشخص حيف يمارس حياتو العامة
قد ال يوافق عمى نشر صورتو( .)53واذا استحضرنا أف الصورة المعنيَّة في ىذا التكييف ىي صورة
الشخص أثناء االعتداء عميو؛ فإف انتفاء الرضا بالنشر يكاد يكوف َّ
متيقنا حينئذ.

 إف التمييز بيف حق اإلنساف في صورتو وبيف حقو في أسرار صورتو متعيف( ،)54فموضوع الصورة قديتضمف خصوصيات لإلنساف تندرج ضمف الحياة الخاصة ولو التقطت في مكاف عاـ .وىذا ما ينطبق
عمى صور االعتداء؛ إذ وقوع االعتداء عمى اإلنساف بمثابة السر الذؼ ال يحب نشره ،وىو عورة ال يريد

كشفيا( ،)55فتعتبر الصورة حينئذ مف الخصوصيات المشمولة بنطاؽ حرمة الحياة الخاصة ولو وقع في
مكاف عاـ ،ومف ثَ َّـ ال يجوز نشرىا دوف رضاه .وهللا أعمـ.

ثانيا :تكييف نشر صور االعتداء عمى أنو اعتداء عمى الحق في الصورة:

الحق في الصورة ىو حق اإلنساف في أف يعترض عمى إنتاج صورتو أو نشرىا دوف رضاه ،سواء

أُنتجت بالوسائل التقميدية أو بالوسائل الحديثة(.)56

) )50عبدالسميع ،الحق في الخصوصية بيف الفقو والقانوف (ص ،)164وانظر األىواني ،الحق في الخصوصية دراسة مقارنة
(ص.)95

) )51اليميـ ،احتراـ الحياة الخاصة في الشريعة (ص.)136
) )52انظر الجندؼ ،ضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالـ (ص.)47-46
) )53سرور ،الحماية الجنائية ألسرار األفراد (ص.)37
) )54سرور ،الحماية الجنائية ألسرار األفراد (ص.)47

) )55مفيوـ العورة في الشريعة يشمل العورة الحسية المتمِثّمة فيما يجب ستره مف البدف ،كما يشمل العورة المعنوية المتمِثّمة فيما

يسوؤه ظيوره .انظر المناوؼ ،فيض القدير(ج.)266/6

) )56انظر الخصاونة والمومني ،النظاـ القانوني لمصورة الفوتوغرافية (ص.)225
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فمقتضى الحق في الصورة أف لصاحبو سمطة في االعتراض عمى تصويره ،وسمطة في االعتراض عمى

نشر صورتو ،وسمطة في االعتراض عمى عرضيا ولو في محيط محدود(.)57

وىو مف الحقوؽ الوليدة التي اكتسبت أىميتيا مف تجسيد الصورة لشخصية اإلنساف بمظيرىا

المادؼ(الجسـ) والمعنوؼ(المشاعر)؛ باعتبارىا امتدادا ضوئيا يعكس جسمو ،وتعبر عف أحاسيسو ومشاعره(.)58
فصورة اإلنساف محاكاة لجسمو أو جزء منو؛ والتقدـ العممي الذؼ استطاع فصل الصورة عف الجسـ ال ينقض
أف جسـ اإلنساف وصورتو وجياف متالزماف( .)59وىذا ما ِ
التسميـ بحقيقة َّ
يحتّـ وضعيا في إطار مف الحماية؛

حفظا لإلنساف وحماية لو.

فإذا تقرر ىذا فما موقف الشريعة اإلسالمية مف الحق في الصورة؟

يرػ بعض الباحثيف أف قواعد الشريعة اإلسالمية تتسع لالعتراؼ بالحق في الصورة؛ استنادا إلى الحديث

الشريف الذؼ يمثل أحد قواعد الفقو اإلسالمي الكبرػ( ،)60وىو قوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ((:ال ضرر وال ضرار))

()61

،

حيث إف عموـ النيي عف الضرر يشمل الضرر واالعتداء عمى اإلنساف في جسده وصورتو( .)62وال ريب في

تتضمف إساءة إليو.
تحقق الضرر بنشر صورة اإلنساف التي
َّ

وأرػ أف الشريعة اإلسالمية بما تتسـ بو مف مرونة تقبل االعتراؼ بالحق في الصورة كحق مستحدث؛

فإف دليل المصمحة المرسمة يتسع إلثبات الحقوؽ التي تجمب لممكمفيف نفعا ،أو تدفع عنيـ ضر ار( .)63وقد أثبت

الفقياء المعاصروف بعض الحقوؽ المستحدثة نظ ار لمتطورات الحديثة استنادا إلى دليل المصمحة المرسمة،

كإثباتيـ لحقوؽ االبتكار(.)64

) )57انظر المغربي وعساؼ ،المسؤولية عف االعتداء عمى الحق في الصورة (ص ،)61والخصاونة والمومني ،النظاـ القانوني
لمصورة الفوتوغرافية( ،ص.)224

) )58انظر الموزاني وآخروف ،نحو نظاـ قانوني لمسؤولية الصحفي عف عرض صور ضحايا الجريمة (ص ،)62وحجازؼ ،الحق
في الخصوصية في ضوء الشريعة (ص.)175
) )59سرور ،الحماية الجنائية ألسرار األفراد (ص.)46

) )60عبدالسميع ،الحق في الخصوصية بيف الفقو والقانوف (ص.)159
)[ )61أحمد :المسند ،مسند ابف عباس :55/5 ،رقـ الحديث  ]2865و [ابف ماجو :سنف ابف ماجو ،األحكاـ /مف بنى في حقو ما

يضر بجاره :784/2 ،رقـ الحديث  .]2341قاؿ النووؼ ":لو طرؽ يقوػ بعضيا ببعض" انظر جامع العموـ والحكـ (ج،)207/2
وقاؿ ابف الصالح ":ومجموعيا يقوؼ الحديث ويحسنو ،وقد تقبمو جماىير أىل العمـ ،واحتجوا بو" انظر جامع العموـ والحكـ

(ج.)211/2

) )62عبدالسميع ،الحق في الخصوصية بيف الفقو والقانوف (ص.)159
) )63الزرقا ،المدخل إلى نظرية االلتزاـ في الفقو اإلسالمي (ص.)31
) )64المرجع السابق ،ص ،31والدريني ،بحوث مقارنة في الفقو اإلسالمي وأصولو (ج.)29/2
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جرـ نشر صور
في َّ
وبناء عميو ُيكيَّف نشر صور االعتداء عمى اعتبار أنو اعتداء عمى الحق في الصورةُ .
االعتداء؛ ألنو اعتداء عمى حق المعتدػ عميو في الصورة.
ثالثا :تكييف نشر صور االعتداء عمى أنو اعتداء عمى الحق في الكرامة اإلنسانية:
َّۡ
قرر القرآف الكريـ الحق في الكرامة اإلنسانية في قوؿ هللا تعالىَ (:ولَ َق ۡد َك َّر ۡن َنا بَ ٓ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ
ب
ِن ءادم وَحلنَٰهم ِِف ٱل ِ
ِ
ّ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ٗ
َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ
َو ۡٱۡلَ ۡحر َو َر َز ۡق َنَٰ ُهم ّن َِو َّ َ
ضيل)( ، )65وتجمت مظاىر ىذا التكريـ في خمق
ت وفضلنَٰهم
ٱلط ّيِب َٰ ِ
لَع كثِير مِهو خلقنا تف ِ
ِ
اإلنساف عمى صورة حسنة ،وقواـ مستقيـ ،مع منحو العقل والبياف ،وىدايتو ألسباب الصناعة والمعاش( ،)66ىذا

مف الجانب الكوني.

أما مف الجانب الشرعي فيتجمى مبدأ الكرامة اإلنسانية مف خالؿ كونو مقصدا مف المقاصد األساسية

لمتشريع اإلسالمي( ،)67وما الضرورات الخمس التي جاء الشرع اإلسالمي بحفظيا – وىي الديف ،والنفس،
والعقل ،والنسل ،والماؿ – إال مف مقتضياتو( ،)68بل إف األصل الذؼ تقوـ عميو حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ

مرجعو إلى التكريـ اإلليي لإلنساف(.)69

فالمراد بالحق في الكرامة اإلنسانية :حق كل إنساف في أف يناؿ التكريـ مف الجميع ،وأف يعامل

بمقتضاه( ،)70بحيث ُيمنع كل اعتداء يمس كيانو المادؼ أو المعنوؼ.
وقد شرع اإلسالـ كثي ار مف األحكاـ التفصيمية التي تعزز كرامة اإلنساف وتحفظيا .مف ذلؾ تجريمو
لمقذؼ ،ونييو عف السباب والشتـ ،وتحريمو لمسخرية واالستيزاء ،وغيرىا مف األمور التي تييف اإلنساف وتنتقص

مف كرامتو.

وال شؾ أف صور االعتداء تُظير المعتدػ عميو في شكل مييف يتنافى مع الكرامة اإلنسانية ،فنشر ىذه
الصور ُّ
يعد ضربا مف االعتداء عمى الحق في الكرامة اإلنسانية.

)[ )65اإلسراء]70:
) )66البيضاوؼ ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل(ج.)262/3
) )67الدريني ،خصائص التشريع اإلسالمي (ص.)215
) )68أبو زىرة ،العقوبة في الفقو اإلسالمي (ص.)43

) )69بف بيو ،حوار عف بعد حوؿ حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ (ص.)35
) )70الفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية (ص.)34
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ىذا ويعتبر ظيور الحق في الكرامة اإلنسانية كمفيوـ قانوني أم ار حديثا نسبيا( .)71اليدؼ مف تقريره توفير

الحماية لصور ضحايا الجرائـ مف حق وسائل اإلعالـ في النشر( ،)72ال سيما في الجرائـ التي تستأثر باىتماـ
الرأؼ العاـ ،الذؼ لو حق في اإلعالـ(.)73

والمراد بالحق في الكرامة اإلنسانية عند القانونييف :حظر كل تصرؼ ال إنساني في مواجية الفرد( ،)74أو

الحفاظ عمى كرامة اإلنساف ضد كل أشكاؿ االنتقاص( .)75واستندوا في تأصيمو إلى أمريف

األوؿ :إف معظـ الدساتير أشارت إلى الكرامة اإلنسانية كأساس لمحقوؽ التي يتمتع بيا المواطنوف(.)76

الثاني :إف الشريعة اإلسالمية قررت الحق في الكرامة اإلنسانية ،وحرمت كل قوؿ أو فعل ينتقصيا(.)77

بيد إف اعتبار فكرة الكرامة اإلنسانية كمفيوـ قانوني ينشأ عنو حق اعترض عميو بأنيا فكرة مرنة

وغامضة ،تتيح المجاؿ واسعا لمتقدير الشخصي ،وىذا ما يتنافى مع قواعد التقنيف الجنائي ،الذؼ يميل إلى

التحديد لنصوص التجريـ والعقاب(.)78

لكف أجيب عميو بأف القانوف قد استند إلى فكرة مماثمة مف حيث المرونة والغموض ،كاستناده إلى فكرة

الشرؼ واالعتبار في مواجيتو لجريمة القذؼ(.)79

ىذا ما قرره عمماء القانوف ،وبمقارنتو بالشريعة اإلسالمية تجدر اإلشارة إلى أمريف:

أوال :إف لجوء القانونييف إلى فكرة الحق في الكرامة اإلنسانية لمواجية حق الجميور في اإلعالـ ،حفظا لحق

تقيد الحق في اإلعالـ بأال
ضحايا الجرائـ في عدـ نشر صورىـ ،غير وارد في الشريعة اإلسالمية؛ ذلؾ ألنيا ِّ
يتضمف ما ينشر أو يذاع انتياكا ألعراض الناس أو كشفا ألسرارىـ( ،)80فحق الفرد حينئذ مقدـ عمى حق
الجميور في اإلعالـ.

ثانيا :إف الغموض في تحديد ما يييف الكرامة مما ال ييينيا غير وارد عمى جريمة نشر صور االعتداء؛ إذ إف

ثـ يكوف نشر صور االعتداء انتياكا لمحق في
االعتداء بشقيو البدني والجنسي يعتبر إىانة في ذاتو ،ومف َّ
) )71فايد ،نشر صور ضحايا الجريمة (ص.)27

) )72المرجع السابق ،ص ،57والموزاني وآخروف ،عرض صور ضحايا الجريمة (ص.)66
) )73المغربي وعساؼ ،االعتداء عمى الحق في الصورة (ص.)118
) )74فايد ،نشر صور ضحايا الجريمة (ص.)28

) )75الموزاني وآخروف ،عرض صور ضحايا الجريمة (ص.)65
) )76المغربي وعساؼ ،االعتداء عمى الحق في الصورة (ص.)119
) )77الموزاني وآخروف ،عرض صور ضحايا الجريمة (ص.)65
) )78فايد ،نشر صور ضحايا الجريمة (ص.)35

) )79المرجع السابق ،ص ،36و الموزاني وآخروف ،عرض صور ضحايا الجريمة (ص.)66
) )80حجازؼ ،الحق في الخصوصية في ضوء الشريعة (ص.)34
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الكرامة اإلنسانية ،خالفا لنشر صور ضحايا الجرائـ األخرػ – كجريمة السرقة -التي قد ال تُظير المجني عميو
يخل بالكرامة.
في شكل مييف ُّ
لذلؾ أرػ أف تكييف نشر صور االعتداء عمى اعتبار أنو يمثل انتياكا لمحق في الكرامة اإلنسانية ىو

الراجح .وهللا أعمـ.
موقف القانون:

اعتبر القانوف األردني المساس بالكرامة اإلنسانية قيدا يضيق نطاؽ الحق في الصورة( ،)81فجاء في المادة رقـ

( )26مف قانوف حماية حق المؤلف األردني ما يمي" :ال يحق لمف قاـ بعمل أؼ صورة أف يعرض أصل الصورة
أو ينشره أو يوزعو أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخا منيا دوف إذف ممف تمثمو ،وال يسرؼ ىذا الحكـ إذا كاف
نشر الصورة قد تـ بمناسبة حوادث وقعت عمنا أو كانت الصورة تتعمق برجاؿ رسمييف أو أشخاص يتمتعوف
بشيرة عامة أو سمحت السمطات العامة بنشرىا خدمة لمصالح العاـ ،ويشترط في جميع األحواؿ عدـ عرض أؼ
صورة أو نشرىا أو توزيعيا أو تداوليا إذا ترتب عمى ذلؾ مساس بشرؼ مف تمثمو أو تعريض بكرامتو أو سمعتو

أو وقاره أو مركزه االجتماعي".

ويالحع أف المادة أتاحت نشر صور الحوادث التي تقع عمنا دوف إذف صاحب الصورة ،ثـ اشترطت أال يتضمف
نشرىا مساسا بشرؼ صاحب الصورة وكرامتو ،مما يتيح المجاؿ لالستناد إلييا في تجريـ نشر صور االعتداء

ولو وقع عمنا ،لتضمنو مساسا بكرامة المعتدػ عميو صاحب الصورة.
المبحث الثالث :عقوبة نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي:
باالستناد إلى ما تقدـ مف أف نشر صور االعتداء يعتبر انتياكا لمحق في الكرامة اإلنسانية ،الذؼ

يمس كياف اإلنساف المادؼ أو المعنوؼ ،فإف الشريعة اإلسالمية قد أتت بعقوبات مقدرة
يقتضي منع أؼ اعتداء ُّ

لبعض االعتداءات عمى الحق في الكرامة اإلنسانية ،كعقوبة القذؼ بالزنا ،في حيف تركت تقدير البعض اآلخر

خاضعا لالجتياد وفقا لمبدأ التعزير.

وبالنظر إلى مضموف الصورة فإف عقوبة نشر صور االعتداء قد تختمف باختالؼ حالتيف:

) )81انظر الخصاونة والمومني ،النظاـ القانوني لمصورة الفوتوغرافية (ص.)238
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الحالة األولى :أن تتضمن الصورة المنشورة مشاىد إكراه عمى الزنى أو المواط:
إف ثبوت جريمة الزنى – ومثمو المواط عند مف يجعل عقوبتو حدا – لو طريقاف متفق عمييما بيف الفقياء ،وىما:
إقرار الزاني ،والشيادة بشروطيا( ،)82وأضاؼ المالكية ثبوتيا بالقرائف القوية المتمِثّمة في حمل المرأة مف غير

زواج( .)83وبناء عميو ال ُّ
يعد التصوير بمختمف أنواعو طريقا إلثبات جريمة الزنى()84؛ ألف الشبية فيو قوية
لسيولة تزييف الصور وتزويرىا ،في حيف أف كشف عممية التزوير والتزييف قد ال ترقى إلى درجة كافية مف

الكفاءة ِ
تسوغ االعتماد عمى الصور كدليل إثبات ٍّ
عار مف الشبيات( .)85ويترتَّب عمى ىذا أف نشر صورة الزانييف
ّ
()86
أثناء اقترافيما تمؾ الجريمة يعتبر قذفا ،ويجب بو حد القذؼ .

وحينئذ ىل يعتبر نشر صورة االعتداء المتضمنة مشاىد إكراه عمى الزنى أو المواط قذفا يجب بو حد

القذؼ عمى ناشر الصورة أـ ال؟

المكرىة عمى الزنا بو ،فقد اختمف الفقياء فيمف قاؿ
تتوقف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ عمى مسألة قذؼ
َ
المرأة :زنيت مكرىة ،أو استُكر ِ
ىت عمى الزنى ،ىل يجب عميو حد القذؼ أـ ال؟ عمى قوليف:
َ

مكرىة ال يجب عميو حد القذؼ ،ويعاقب عقوبة
القول األول :إف مف قاؿ المرأة :أُكرىت عمى الزنى ،أو زنيت َ
المكرىة ليست زانية
تعزيرية .وىو مذىب الحنفية( )87والشافعية( )88والحنابمة( .)89ودليميـ أنو لـ يقذفيا بالزنا؛ ألف
َ
()90
ِ
بحد القذؼ.
يمحقيا إثـ الزنا  ،وحينئذ ال يمحقيا شيف بيذا االتياـ يستوجب إزالتَو ّ
مكرىة ونحوه يعتبر قاذفا ليا ،ويجب عميو حد القذؼ ،ما لـ يذكر ذلؾ
القول الثاني :إف مف قاؿ المرأة :زنيت َ

عمى سبيل االعتذار ليا .وىو مذىب المالكية( –)91ونصوا عمى أف لو إسقاط حد القذؼ بإثبات اإلكراه(-)92

) )82ابف عابديف ،رد المحتار(ج ،)39/6والدردير ،الشرح الصغير(ج ،)143-142/5والشربيني ،مغني المحتاج (ج،)194/4
والبيوتي ،شرح منتيى اإلرادات(ج.)193-192/6

) )83الدردير ،الشرح الصغير (ج ،)143/5وابف جزؼ ،القوانيف الفقيية (ص ،)286وانظر ابف القيـ ،الطرؽ الحكمية (ص.)6
) )84الشبل ،االعتداء اإللكتروني (ص.)395

) )85العمر ،المستجدات في وسائل اإلثبات (ص.)354-353
) )86الشبل ،االعتداء اإللكتروني (ص.)395
) )87ابف اليماـ ،فتح القدير(ج.)336/5
) )88النووؼ ،روضة الطالبيف (ج.)96/10

) )89ابف قدامة الكافي (ج ،)99/4وابف مفمح ،المبدع (ج.)404/7
) )90ابف اليماـ ،فتح القدير (ج ،)336/5وابف قدامة ،الكافي (ج.)99/4
) )91ابف عرفة ،حاشية الدسوقي (ج ،)328/4والزرقاني ،شرح مختصر خميل (ج.)152/8
) )92ابف عرفة ،حاشية الدسوقي (ج ،)328/4والخرشي ،شرح مختصر خميل (ج.)88/8
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ُ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ْ
َ ۡ ۡ َ َ
ومذىب ابف حزـ الظاىرؼ( .)93ودليل ىذا القوؿ عموـ قوؿ هللا تعالىَ (:و َّٱَّل َ
ت ثم لم يأثوا
ِيو يَ ۡر ُمون ٱل ُهحصنَٰ ِ
َََۡ ُ َ ََٓ َ ۡ ُ ُ ۡ ََ َ ۡ
َ َ ٗ ()94
بِأربعةِ شهداء فٱج ِِلوهم ثمَٰن ِني جِلة) حيث إف عموـ لفع المحصنات يشمل المكرىة عمى الزنى ،وال دليل
المكرىة عف وصف اإلحصاف ،فيظل عمى عمومو(.)95
عمى إخراج
َ
المكرىة عمى الزنى أرجح؛ ألف كثرة القيود الواردة عمى
وأرػ أف القوؿ األوؿ الذؼ يسقط الحد عف قاذؼ
َ

القوؿ الثاني تقوؼ الشبية ،والحدود تد أر بالشبيات ،ويكتفى بعقوبة تعزيرية شديدة ُّ
ترد االعتبار لممعتدػ عمييا.

ثـ إف تخريج نشر صور االعتداء المتضمنة مشاىد إكراه عمى الزنى أو المواط عمى مذىب مف يرػ
َّ
وجوب حد القذؼ عمى مف رمى مكرىة عمى الزنى قد ال يصح؛ ألنيـ جعموا إثبات القاذؼ ُّ
لتحقق اإلكراه مسقطا
لمحد عنو ،وتصوير جريمة اإلكراه يعتبر قرينة قوية يمكف أف يثبت بيا وقوع اإلكراه فيسقط الحد .كما أف مذىب

ابف حزـ في المواط أنو مف قبيل جرائـ التعزير فال يعتبر القذؼ بو موجبا لحد القذؼ( .)96فمذلؾ كمو أرػ أف

الشبيات تقوػ بحيث ال يستقيـ القوؿ بإيجاب حد القذؼ مع وجودىا .وهللا أعمـ.

وعميو ينبغي أف تكوف عقوبة نشر صور االعتداء المتضمف مشاىد إكراه عمى الزنى أو المواط تعزي ار بميغا ،ألف

الجريمة حينئذ مف جنس جريمة حد القذؼ ،وانما سقط الحد لعارض ،فينبغي تشديد العقوبة(.)97

أما إذا كانت الصورة المنشورة تتضمف إكراه رجل عمى الزنى؛ فإف العقوبة المترتبة عمى نشر الصورة تنبني عمى

مسألة حكـ اإلكراه عمى الزنى ،فقد اتفق الفقياء عمى أف إكراه المرأة عمى الزنى مسقط لمحد عنيا( ،)98واختمفوا

في سقوطو عف الرجل عمى قوليف:

القول األول :إف إكراه رجل عمى الزنى مسقط لعقوبة حد الزنى عنو .وىو قوؿ الحنفية( ،)99وبعض المالكية(،)100
ومذىب الشافعية( ،)101ورواية عند الحنابمة( .)102واستموا بما يمي:

93
يفرِؽ بيف االعتذار وغيره ،لكنو ذكر في موضع آخر أف " القذؼ ىو ما قصد بو العيب
) ) ابف حزـ ،المحمى (ج ،)126/13ولـ ّ
مكرىة ليست قاذفة لو .انظر :المحمى (ج.)140/13
والذـ" َّ
وفرع عميو أف مف اشتكت عمى شخص بأنو زنى بيا َ

)[ )94النور]4:

) )95ابف حزـ ،المحمى (ج.)126/13
) )96المرجع السابق ،ج.120/13

) )97مجموعة مؤلفيف ،الفتاوػ اليندية (ج.)168-167/2
) )98ابف رشد ،بداية المجتيد (ص ،)752وابف قدامة ،المغني (ج.)347/12

) )99الكاساني ،بدائع الصنائع (ج ،)292/7وابف عابديف ،رد المحتار (ج .)46/6وقيدوه باإلكراه التاـ.
) )100الخرشي ،شرح مختصر خميل (ج ،)80/8وعميش ،منح الجميل (ج.)255/9
) )101الييتمي ،تحفة المحتاج (ج ،)105/9والشربيني ،مغني المحتاج (ج.)188/4
) )102البيوتي ،كشاؼ القناع (ج ،)58/14وانظر ابف قدامة ،المغني(ج.)348/12
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أ -عموـ حديث ((:إف هللا قد تجاوز عف أمتي الخطأ ،والنسياف ،وما استكرىوا عميو ))
المؤاخذة عف الرجل إذا أكره عمى الزنى.

()103

 ،إذ يشمل رفع

ب -إف اإلكراه شبية ،والحدود تد أر بالشبيات(.)104

المكره؛ فيجعمو مدفوعا إلى الفعل خوفا مف وقوع ما ُىِّدد بو دوف اختيار منو(.)105
ج -إف اإلكراه يفسد اختيار
َ
ويجاب عمى ما استدلوا بو :بأف اعتبار اإلكراه شبية ترفع المؤاخذة ،وتسقط العقوبة ،وتفسد االختيار
َّ
مسمـ بو ،لكنو غير متحقق في زنى الرجل؛ ألنو ال يتحقق إال بانتشار يدؿ عمى وجود االختيار وانتفاء اإلكراه.

القول الثاني :إف إكراه الرجل عمى الزنى ال يسقط عنو عقوبتو ،فيجب عميو حد الزنى .وىو قوؿ أكثر
المالكية( ،)106ومذىب الحنابمة( .)107واستدلوا باآلتي:

أ -إف الوطء الذؼ يتحقق بو الزنى ال يتـ إال بانتشار ،واالنتشار يحدث باختيار ،مما يدؿ عمى انتفاء
الكراىة(.)108

وأُجيب عميو :بأف االنتشار ال يدؿ عمى انتفاء اإلكراه؛ ألف حدوثو أمر طبعي ينتج عف المالمسة

()109
ثـ إف حدوثو ال ينفي أف إقداـ الرجل عمى الزنى كاف بدافع الخوؼ مف وقوع التيديد الذؼ أكره بو،
ونحوىا َّ ،

فال تالزـ بيف االنتشار والزنى(.)110

المكره أرجح القوليف؛ ألنو يتوافق مع قواعد الشريعة في عدـ
وأرػ أف القوؿ بسقوط حد الزنى عف
َ
المكره ،كما يتوافق مع قواعد التشريع الجنائي اإلسالمي في اعتبار اإلكراه شبية مسقطة لمعقوبات
مؤاخذة
َ

الحدية ،ودعوػ عدـ ُّ
تحققو في جريمة الزنى بالنسبة لمرجل ،ال تنيض األدلة عمى استثنائيا .وهللا أعمـ.

خرج عمى الخالؼ في
فإذا تقرر ىذا فإف عقوبة جريمة نشر الصور المتضمنة إكراه رجل عمى الزنى ،تُ َّ
مسألة قذؼ المرأة المكرىة عمى الزنى بو؛ فتكوف عقوبتيا مف قبيل التعزير البميغ ،عمى اعتبار ما تقدـ تقريره مف

المكره ال إثـ عميو ،فال يمحقو إثـ يستوجب إزالتو بحد القذؼ .وهللا أعمـ.
أف الزاني
َ

) )103الشربيني ،مغني المحتاج (ج .)188/4والحديث رواه [ابف ماجو :سنف ابف ماجو ،الطالؽ /طالؽ المكره والناسي:659/1 ،
رقـ الحديث  ،]2043وصححو الحاكـ وابف حباف ،وحسنو النووؼ .انظر :السخاوؼ ،المقاصد الحسنة (ص.)371

) )104الييتمي ،تحفة المحتاج (ج ،)105/9والبيوتي ،كشاؼ القناع (ج.)58/14
) )105الكاساني ،بدائع الصنائع (ج.)292/7
) )106الخرشي ،شرح مختصر خميل (ج ،)80/8والزرقاني ،شرح مختصر خميل (ج.)137/8
) )107البيوتي ،كشاؼ القناع (ج ،)58/14والرحيباني ،مطالب أولي النيى (ج.)187/6
) )108الرحيباني ،مطالب أولي النيى (ج.)187/6
) )109الييتمي ،تحفة المحتاج (ج.)105/9
) )110الكاساني ،بدائع الصنائع (ج.)292/7
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الحالة الثانية :عدم تضمن الصورة المنشورة مشاىد إكراه عمى الزنى أو المواط:
إف نشر صور االعتداء التي تتضمف مشاىد اعتداء عمى البدف ،أو مشاىد اعتداء جنسي غير اإلكراه

عمى الزنى أو المواط مف الجرائـ التي لـ يرد فييا عقوبة مقدرة ،وانما ىي مف قبيل جرائـ التعزير.

وحيث إف الحق المعتدػ عميو في نشر صور االعتداء ىو الكرامة اإلنسانية ،فينبغي أف تتفاوت العقوبة

بقدر ما تضمنتو الصورة المنشورة مف إىانة وانتياؾ لكرامة المعتدػ عميو ،وذلؾ ألمريف:

األول :إف العقوبة التعزيرية تختمف باختالؼ الجريمة مف حيث كبرىا وصغرىا( ،)111وعميو فإف الصور المنشورة
إذا تضمف محتواىا انتياكا أعظـ لكرامة المعتدػ عميو ينبغي أف تستوجب عقوبة أشد مف عقوبة التي تضمنت
قرره الشاطبي مف أف مقياس الكبائر والصغائر ىو ما تضمنو الذنب – الجريمة – مف
اعتداء أقل .بناء عمى ما َّ

مفسدة ،فتكوف الكبيرة ما اشتمل عمى مفسدة تعظـ عمى ما اشتممت عميو الصغيرة( .)112وىو مقياس يعظـ أثره
في مواجية كثير مف النوازؿ المعاصرة( ،)113ومنيا جريمة نشر صور االعتداء.

الثاني :ما ذكره الفقياء في جريمة القذؼ بغير الزنى كالشتـ ،وىي جريمة تمِثّل انتياكا لكرامة اإلنساف ،حيث
ذكروا أف عقوبة التعزير تتفاوت في ىذه الجريمة وتختمف باختالؼ حاؿ المقوؿ لو أؼ المشتوـ( .)114فيستفاد منو
تفاوت العقوبة التعزيرية بتفاوت حاؿ المعتدػ عميو مف حيث شدة الضرر الواقع عميو بسبب االعتداء ،فنشر

صور االعتداء المتضمف كشفا لعورة المرأة يكوف أشد؛ ألف عورتيا أغمع ،وكذا نشر صور االعتداء المتضمف

اعتداء جنسيا يكوف أشد مف نشر صور االعتداء المتضمف جناية عمى البدف.
موقف القانون:

أما عقوبة نشر صور االعتداء في القانوف ،فإف قانوف الجرائـ اإللكترونية األردني لسنة 2015ـ ينص

عمى عقوبة كل مف قاـ قصدا بنشر بيانات أو معمومات عف طريق الشبكة المعموماتية أو الموقع اإللكتروني أو
نظاـ المعمومات تتضمف قدحا بأؼ شخص ،بالحبس مدة ال تقل عف ثالثة أشير وبغرامة ال تقل عف مئة دينار

()115
وفسرت المادة رقـ ( )2مف القانوف نفسو البيانات والمعمومات بما يتضمف الصور،
وال تزيد عمى ألفي دينار َّ .

ونصيا كاآلتي:

) )111الزيمعي ،تبييف الحقائق (ج ،)208/3والشربيني ،مغني المحتاج (ج ،)253/4وابف تيمية ،السياسة الشرعية (ص.)91
) )112الشاطبي ،الموافقات في أصوؿ الشريعة (ج.)170-169/1
) )113الكيالني ،قواعد المقاصد عند اإلماـ الشاطبي (ص.)139
) )114ابف فرحوف ،تبصرة الحكاـ (ج.)302/2

) )115انظر قانوف رقـ ( )27لسنة  2015قانوف الجرائـ اإللكترونية األردني المادة رقـ (.)11

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

001

أسباب النزاعات الفقيية في عقود حق الخيار من حيث المزوم

حسنى الضالعين ،عبد هللا الصيفي

" يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ

القرينة عمى غير ذلؾ ...البيانات :األرقاـ أو الحروؼ أو الرموز أو األشكاؿ أو األصوات أو الصور أو

الرسومات التي ليس ليا داللة بذاتيا .المعمومات :البيانات التي تمت معالجتيا وأصبح ليا داللة.)116("...

فسرت المادة رقـ ( )188مف قانوف العقوبات األردني بفقرتيا الثانية القدح بأنو " االعتداء عمى كرامة الغير
وقد َّ
أو شرفو أو اعتباره ،ولو في معرض الشؾ واالستفياـ ،مف دوف بياف مادة معينة" ،وقد تقدـ وجو تكييف نشر
صور االعتداء عمى أساس االعتداء عمى الحق في الكرامة ،بناء عمى نص المادة رقـ ( )26مف قانوف حماية

المؤلف األردني ،التي تحظر نشر أؼ صورة تمثل مساسا بكرامة اإلنساف صاحب الصورة.

ويالحع أف ما ذىب إليو القانوف في عقوبة نشر صور االعتداء ال يخالف الفقو اإلسالمي؛ إذ إف العقوبة المقررة

قرره القانوف مف عقوبة ليذه الجريمة مف حبس أو غرامة
ليذه الجريمة في الفقو اإلسالمي ىي التعزير ،وما َّ

يصح تخريجو عمى مبدأ العقوبة بالتعزير ،ال سيما عمى مذىب مف يرػ جواز التعزير بأخذ الماؿ(.)117
مالية
ُّ
الخاتمة:

الحمد هلل رب العالميف ،والصالة والسالـ عمى رسولو األميف .وبعد؛ فقد توصمت مف خالؿ البحث إلى النتائج

التالية:

 .1مفيوـ االعتداء البدني يقصد بو الجناية بشقييا في الفقو اإلسالمي ،كما أف مفيوـ االعتداء الجنسي

يقابمو في الفقو اإلسالمي جريمتا :اإلكراه عمى الزنا أو المواط ،وكل فعل جنسي دوف الجماع يناؿ جسد

المجني عميو دوف رضاه.

 .2إف الكرامة اإلنسانية حق أصيل في الشريعة اإلسالمية ،واف في نشر صور اإلنساف أثناء وقوع االعتداء
البدني أو الجنسي عميو انتياكاً لذلؾ الحق يستوجب العقوبة.
المساس بالكرامة اإلنسانية قيدا يضيق نطاؽ الحق في الصورة ،يصح االستناد
 .3اعتبار القانوف األردني
َ
إليو في تجريـ نشر صور االعتداء ولو وقع عمنا ،لتضمنو مساسا بكرامة المعتدػ عميو صاحب

الصورة.

عرؼ إليو البيانات سواء أكانت صو ار أو رسوما أو كتابة ،بالكتابة الحاسوبية باستخداـ
) )116تجدر اإلشارة إلى أف الحاسب اآللي تُ َّ
الرقميف  0و 1فقط ،ثـ يقوـ بمعالجتيا لتظير لمقارغ في شكميا النيائي ،صورة أو رسما أو غير ذلؾ .انظر المناعسة والزعبي،
جرائـ تقنية المعمومات (ص.)335

) )117ذىب إلى جواز التعزير بأخذ الماؿ أبو يوسف ،والشافعي في أحد قوليو ،واختاره ابف تيمية ،وابف القيـ ،واستدلوا بعدد مف
دؿ عمى جوازه .انظر ابف اليماـ ،فتح القدير (ج ،)345/5وابف تيمية ،الحسبة (ص ،)49وابف القيـ،
األحاديث واآلثار التي ت ُّ

الطرؽ الحكمية (ص .)224ولالطالع عمى المسألة يراجع عامر ،التعزير في الشريعة اإلسالمية (ص )396وما بعدىا.
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 .4إف عقوبة نشر صور االعتداء التي تتضمف إكراىا عمى الزنا أو المواط ىي التعزير البميغ؛ ألنيا مف
جنس جريمة حد القذؼ ،وانما سقطت العقوبة الحديَّة لعارض.

 .5إف العقوبة المستحقة عمى نشر صور االعتداء البدني أو الجنسي ىي التعزير ،وتتفاوت بتفاوت
مضموف الصورة المنشورة مف حيث ما تضمنتو مف إىانة وانتياؾ لكرامة المعتدػ عميو.

 .6إف ما ذىب إليو القانوف األردني في عقوبة نشر صور االعتداء ال يخالف الفقو اإلسالمي؛ إذ إف

قرره القانوف مف عقوبة ليذه الجريمة
العقوبة المقررة ليذه الجريمة في الفقو اإلسالمي ىي التعزير ،وما َّ

يصح تخريجو عمى مبدأ العقوبة بالتعزير ،ال سيما عمى مذىب مف يرػ جواز
مف حبس وغرامة مالية
ُّ

التعزير بأخذ الماؿ.
التوصيات:

 . 1توجيو البحث العممي نحو مزيد مف الدراسات حوؿ جرائـ النشر والتصوير ،وذلؾ لكثرة انتشارىا وخروجيا
عف اإلطار التقميدؼ – جرائـ الصحافة – إلى عموـ الناس.

 .2إصدار قوانيف خاصة لحماية ضحايا الجريمة وبخاصة ضحايا االعتداء الجنسي والبدني مف نشر صورىـ،
وعدـ االكتفاء بالقوانيف القائمة.

سف قوانيف جزائية لجريمة نشر صور االعتداء تتفاوت
 .3االستفادة مف نظاـ التعزير في الفقو اإلسالمي في ِّ
فييا شدة العقوبة بتفاوت جسامة االعتداء ،مع مراعاة حاؿ المعتدػ عميو مف حيث الضرر الذؼ يصيبو بسبب
نشر صوره كذلؾ.
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