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  مستخلص الدراسة

  قسم العدالة الجنائية

  سياسة جنائية. التخصص:

  لرأي (دراسة تأصيلية مقارنة).ضوابط حرية ا العنوان:

  عبد # بن مترك القحطاني.إعداد الطالب: 

  أ.د. ج'ل الدين محمد صالح المشرف العلمي:

تتلخص مشكلة الدراسة في تحديد ضوابط حرية الرأي مع التأصيل والمقارنة من خ'ل ا*جابة على السؤال  مشكلة الدراسة:
  ؟ لرأى والتعبير عنهالرئيس للمشكلة، وھو: ما ضوابط حرية ا

  .ا:ستقرائي والتحليليھو المنھج الوصفي بشقيه  منھج الدراسة:

  أھداف الدراسة  

 حرية الرأي.مفھوم بيان  .1

 معرفة الضوابط الشرعية لحرية الرأي. .2

 معرفة الضوابط السياسية لحرية الرأي. .3

  د الضوابط ا;خ'قية لحرية الرأي.تحدي .4

  أھم النتائج:

  اني مضمون في الشريعة ا*ٍس'مية والقوانين الوضعية ضمن قيود واقعية.حرية الرأي حق إنس .1

تترتب مسئولية جنائية على كل من مارس حق حرية الرأي والتعبير عنه دون مراعاة القيود المنصوص عليھا شرعاً أو  .2
  نظاماً.

ذاته ضمن قيود أكدت حفظ ا;من ولكن في الوقت  ،ُتعد حرية الرأي من القضايا التي نص النظام السعودي على حمايتھا .3
  العام وحماية ا*نسان من العدوان على كرامته.

  ا:تجاھات الليبرالية ھي أكثر من يعزل القيود ا;خ'قية عن حرية الرأي والتعبير عنه. .4

  

  أھم التوصيات:

  ضرورة تحرير حرية الرأي والتعبير عنه من العصبيات القبلية والجھوية والمذھبية. .1

  ام التصور ا*س'مي لحرية الرأي والتعبير عنه.ضرورة التز .2

  ضرورة تشديد العقوبة على َمن : يحفظ للدين قدسيته عند التعبير عن آرائه. .3

 الثانوي والجامعي أيضاً. س'م وضوابطه)، تدرس على المستويينتخصص مادة ثقافية بعنوان (حق التعبير في ا* .4
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Study Abstract  

College: Graduate Studies 

Department: Criminal Justice 

Specialization: Criminal Policy 

Study Title: Controlling Opinion Freedom: A Comparative Genuine Study. 

Student: Abdullah Mutrik Al – Qhatani 

Advisor: Glalal Al – Deen Muhammad Salih 

Research Problem: This study addresses the determinats of opinion freedom from a genuine and 

comparative perspective. To realize this goal it seeks an answer to the following question: What 

are the controllers of freedom of opinion and expression ?  

Study Objectives:  

1. To explicate the concept of opinion freedom. 

2. To identify restraints of opinion freedom from a Sharia perspective. 

3. To be aware of political controlling forces for opinion freedom. 

4. To determine control elements for opinion freedom. 

Research Methodology and Tools: In the present study the deseriptive approach is adopted along 

with twin methods the deductive and the analytical ones. 

1. Islamic Sharia as well as secular laws guarantee the humanitarian rights of opinion freedom 

within realistic limits. 

2. Anyone who violates the Sharia and Secular Laws as regards the determinants of opinion 

freedom will be accountable for his wrong behavior i.e., he will bear criminal responsibility 

for his wrong deeds. 

3. The Saudi legal system assures and protects opinion freedom. Meanwhile it sets certain rules 

and restrictions to preserve public security and protects individuals' dignity and honour. 

4. Liberal trends are by far topping callers to isolating moral determinants from freedom of 

opinions and freedom of expression. 

 

Main Recommendations: 

1. Freedom of opinion and expression of that opinion should be completely independent from 

any racial, spatial or religious sectarian fundamentalist attitudes. 

2. Assure th dominace of Islamic perspective for the freedom of opinion or freedom of 

expression about one's opinions. 

3. Those who associate expressing their opinions with debasing, insulting or scorn religious 

sacred places and scriptures should be subjected to severe punishments. 

4. It is laudable to incorporate a cultural syllabus within secondary and university education 

under the title "Rights of Expressing opinions in Islam and their controllers".  
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  ا�ھـــــــــــــداء

  عتنـى بتعليمي واھتم بحسـن تربيتـي والدي أطـال هللا بقـاءه على طاعتـه.إلى َمـن ا

إلى من حفتني بعنايتھا وأرضعتني كريم أخ.قھا وسھرت على راحتي والدتي الرؤوم 

  .حفظھا هللا، وبارك في عمرھا

  إلى جميع إخواني وأخواتي الذين شاركوني ھم إنجاز ھذه الرسالة.

سير ھذه الرسالة خطوة  اتابع نلذيلھشام آل سليمان امشعل و ينالوفي إلى صديقيَّ 

  بخطوة، حتى خرجت على النحو الذي ھي عليه اIن. 

  ليھم جميعا أھدي ثمرة ھذا العمل راجيا من هللا سبحانه وتعالى أن ينفع به.إ
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  شكر وتقدير

الحمOد S وحOده والصO.ة والسO.م علOى مOن Q نبOي بعOده، أمOا بعOد، فOإنني أشOكر هللا 

الذي وفقني في اختيار ھذا الموضوع عنواناً لرسOالتي التكميليOة فOي مرحلOة الماجسOتير، 

: "َمOن Q يشOكر  �وأعانني على إنجازه وإكماله، وتجاوز صعوباته وانط.قاً مOن قولOه 

شOOكر هللا"، فOOإنني أتوجOOه بخOOالص الشOOكر والتقOOدير إلOOى المغفOOور لOOه بOOإذن هللا النOOاس Q ي

صOOاحب السOOمو الملكOOي ا_ميOOر نOOايف بOOن عبOOد العزيOOز الOOذي نھOOض بھOOذه الجامعOOة، حتOOى 

ارتقOOت إلOOى ھOOذا المسOOتوى المرمOOوق، كمOOا أتوجOOه بعظOOيم الشOOكر واQمتنOOان إلOOى صOOاحب 

يOة بالمملكOة العربيOة السOعودية، رئOيس السمو الملكي ا_مير محمد بن نOايف وزيOر الداخل

المجلOOس ا_علOOى لجامعOOة نOOايف العربيOOة للعلOOوم ا_منيOOة، الOOذي Q يOOألو جھOOداً فOOي خدمOOة 

الجامعOOة، وكافOOة منسOOوبيھا، فشOOكراً لOOه كOOل الشOOكر، وأتقOOدم بخOOالص الشOOكر إلOOى معOOالي 

 Q اOوتني أن ا_ستاذ الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي رئيس الجامعة السابق، كمOيف

أتوجOOه بكOOل الشOOكر إلOOى سOOعادة الOOدكتور جمعOOان رشOOيد بOOن رقOOوش رئOOيس جامعOOة نOOايف 

  ا.خذ على عاتقه خدمة الجامعة وأبنائھ، الذي أالحالي العربية للعلوم ا_منية

والشكر موصول إلى ا_ستاذ الدكتور عامر خضOير الكبيسOي عميOد كليOة الدراسOات 

العدالOة الجنائيOة، كمOا قسOم رئيس  نعبد هللا ولد محمدالعليا، وإلى ا_ستاذ الدكتور محمد 

أشكر سعادة ا_ستاذ الدكتور ج.ل الOدين محمOد صOالح الOذي أشOرف علOى ھOذه الرسOالة 

إذ كانOOت توجيھاتOOه السOOديدة بمثابOOة خارطOOة طريOOق أسOOير بھOOا  ،وتحمOOل أعبOOاء إنجازھOOا

  ستنير، فقد فتح لي باب مكتبته ومكنني من اQستفادة منھا.أو

Oة وفOOة المناقشOوي لجنOOلين عضOيخين الفاضOى الشOOكر إلOالص الشOدم بخOOام، أتقOي الخت

Oن انشOدكتور/ اللذين تقب. مناقشة ھذه الرسالة على الرغم مOا....  الOيق وقتھمOغالھما وض

    /عبد هللا ربابعة والدكتور     حامد مدة الجدعاني

  فلھما مني خالص الشكر واQمتنان.

  الباحث
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  مقدمة الدراسة

على رسول هللا وعلى آله وصحبه  الحمد هللا رب العالمين والص�ة والس�م
  أجمعين أما بعد:

جاء اqس.م خاتم ا_ديان السماوية متضمناً ما يحفظ حقوق العباد من خ.ل حفظ 

وھي الدين والنفس والعقل والعرض والمال،  ،الضرورات الخمس ال.زمة لمعيشتھم

ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  چۆ  ۈ   :أمرنا بالعدل قال سبحانه وتعالى وحتى Q يطغي أحد على آخر

  ېئ  ېئېئ    ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئائ  ائ  ى  ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

         وئ  ەئ   ەئ   ائ  ائ  ى     ىچ ې  ې   : تعالى وكما قال .)1(چ   ی  ی  ىئ  ىئ       ىئ

ن خصائص أمة اqس.م أنھا أمة ابتليت، بالخير . م)2(چ ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ

باً إلى هللا تعالى بمواجھة الفتنة  والشر، فتنة لھا في ھذه الحياة. ليزداد المؤمن إيماناً وتقرُّ

اء، فيكون أمره كله خيراً  اء، والصبر على الضرَّ   ىئ  ىئچبنوعيھا؛ بالشكر على السرَّ

ذن ھي معادلة Qبّد من الحفاظ على ، إ)3(چحب  جب  يئ  ىئمئ  حئ  جئي    يی   ی

تقلبت ا_حوال وتبدلت، ابتغاء لمرضاة هللا وني.ً توازنھا مھما تغيرت الظروف و

للقربى منه تعالى. فالحياة كلھا قائمة على التوازن، والعدل، والقسط. والمؤمن يُختَبَُر 

 باخت.Qت ھذا التوازن ليقوم بإعادتھا إلى نصابھا كلما غلب جانب على آخر.

المحافظOة علOى وحOدة من ھذه الموازنات الصعبة التي ابتليت بھا ا_مOة: ضOرورة 

عنOOه، فوحOOدة ا_مOOة ضOOرورة  ا_مOOة فOOي ظOOل الممارسOOة الكاملOOة لحريOOة الOOرأي والتعبيOOر

وواجب يفرضه اqس.م على أبنائه، وحOق إبOداء الOرأي ھOو ضOرورة أيضOاً، بOل يصOبح 

  واجبOOOOاً فOOOOي كثيOOOOر مOOOOن المواقOOOOع، يOOOOأثم المOOOOؤمن بكتمانOOOOه وعOOOOدم إبدائOOOOه للنOOOOاس، وقOOOOد 

  

چڦ  آية إبداء الرأي بين آيتين من آيات وحOدة ا_مOة، فقOال تعOالى:  جعل هللا تبارك وتعالى

                                                 

  .49سورة المائدة اJية  )1(

  .105) سورة النساء اJية 2(

  .25) سورة ا;نبياء اJية 3(
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ڱ      ں  ں    ڱ  ڱ      ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   چ ڳثOOOOم قOOOOال: . )1(چ  ڃڃ    ڄ ڄ     ڄ  ڄ

ھذا ا_مر اqلھي بالوحدة وإشاعة حرية الرأي بين النOاس  أعقب ثم. )2(ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  چ  ڻڻ

ۓ  ڭ  ڭ     ۓچ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ه  ھ  ھ  ے  ے قOال:بالتحذير من الفرقة واQخOت.ف، ف

ھذا الربط بين ا_مرين يبدو أنه مقصد من مقاصOد هللا تبOارك وتعOالى، حيOث . )3(ڭ  ڭ  چ

Q صOO.ح _حOOدھما دون اIخOOر، ولكOOن المتبOOادر إلOOى الOOذھن ھOOو أن الOOرأي، مھمOOا يكOOن 

داً بين المسلمين، فإن اخت.ف المعطيO همنطلق ات التOي يُبنOى عليھOا الOرأي، الشرعي موحَّ

واخت.ف ا_نظار يفضي إلى اخت.ف النتائج والمواقف، فالرأي يفضOي إلOى الفرقOة مOن 

  .)4(؟ ھذه الزاوية، والوحدة نقيض الفرقة فكيف يجتمعان

مOا دام نقOده أو اعتراضOه أو  ق التعبير وحرية الرأي لكل شخصاqس.م أعطى ح

وھنOOاك أكثOOر مOOن حادثOOة أو نOOص  ،و إبOOراز لحقيقOOةموقفOOه سOOليماً، وھOOو تصOOويب لخطOOأ، أ

تؤكد كيف أن اqس.م دعا إلى إط.ق الحريات، ومن ذلك حادثة مراجعة المرأة للخليفOة 

 .. وشھرتھا تغني عن سرد تفاصيلھا. �عمر 

إن ھOOذه الواقعOOة تبOOيّن مقOOدار مسOOاحة حريOOة الOOرأي وحريOOة التعبيOOر فOOي اqسOO.م، 

_ن الشورى Q تكون إQ إذا تOوافرت  ؛ة ھو مبدأ الشورىوالضامن ا_ساسي لھذه الحري

فOOإن الشOOورى تصOOبح  ،مناخOات كافيOOة لحريOOة إبOOداء الOOرأي، وإذا مOOا حصOOل القمOOع والمنOOع

  معطلة.

إن حرية التعبير مطلب إنسOاني، وواجOب إسO.مي والحOوادث  يقود ھذا إلى القول:

Oد كOى، وعنOن أن تحصOر مOرح منذ عھد النبوة إلى يومنا ھذا أكثOراء تطIد اOة نجOل واقع

حال المرأة مع الفOاروق بشOأن  ھو كما ،بكل حرية حتى لو كانت في مستوى اQعتراض

                                                 

  .103سورة آل عمران اJية  )1(

  .104) سورة آل عمران اJية 2(

  .105سور آل عمران اJية  )3(

 ان الLدخيل،ـد # بLن سليمLـة، للشLيخ محمLد بLن عبLـLـة تأصيليـشرعيLدراسLة   رأي:ـير عLن الLـع حق التعبLـ) راج4(

 .4 - 3ص
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فOOإن ذلOOك يكOOون  ،وإذا كOOان بعضOOھم قOOد مOOارس المنOOع والصOOّد عOOن إبOOداء الOOرأي المھOOور.

فة ل¨س.م، وھو محسوب على فاعله، وا_مر في ذلك إس.مياً أكثOر تحريضOاً علOى المخ

: "إذا رأيOOت  �ول هللا ـموقOOف والتعبيOOر عنOOه، وفOOي الحOOديث الصOOحيح عOOن رسOOاتخOOاذ ال

  .)1(أمتي تھاب الظالم أن تقول له: إنك ظالم، فقد توّدع منھا"

  .الرأي ةضوابط حريأقدم فيه ھذا البحث بعنوان فإنني و_ھمية ھذا الموضوع 

  ةـمشكلة الدراس

OOى تقبOOدرة علOOدم القOOالرأي وعOOتبداد بOOسQكالية اOOر، واإن إشOOخIرأي اOOرذم ل الOOلتش

، أصOبحت صOورة مألوفOة فOي المجتمOع اqسO.مي الOراھن، الفكري المؤدي إلى الخ.ف

وغدت تشكل إشOكالية واقعيOة معاصOرة وعقبOة حقيقيOة علOى طريOق تشOكيل وحOدة شOاملة 

، ويمكOن إعOادة بصورة منطقيOة أو غيOر منطقيOة هل©مة في ظل حرية الرأي والتعبير عن

 كالية إلى عاملين:جذور ھذه اqش

، فOإن طبيعOة الع.قOة ووحOدة الصOفالعامل ا_ول: طبيعة الع.قة بين حرية الرأي 

تOوحي بأنOه يصOعب تفاعOل حريOة الOرأي والوحOدة فOي بوتقOة واحOدة قOد بين المصطلحين 

تفضي إلى اQخت.ف، واQخت.ف غير المنطقية قد على أرض الواقع، _ن حرية الرأي 

  . يفضي إلى الفرقة

حOOول العامOOل الثOOاني: لقOOد اختلOOف القOOائمون علOOى أمOOر المسOOلمين منOOذ فجOOر اqسOO.م 

وھOو  .اqشكالية التي تثيرھا قضية حرية الرأي والوحدةالحلول التي يمكن أن تواجه بھا 

  qجابة على السؤال الرئيسي اIتي:ما ستعالجه ھذه الدراسة با

  ؟ الرأي ةما ضوابط حري

                                                 

  اسناده صحيح.  30/ 10أخرجه ا*مام أحمد في مسنده،   )1(
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  :تساؤ�ت الدراسة

  ع من التساؤل الرئيسي التساؤQت الفرعية التالية:ويتفر

 ؟حرية الرأيما مفھوم  .1

 ؟ضوابط الشرعية لحرية الرأيالما  .2

 ؟ضوابط السياسية لحرية الرأيالما  .3

  ضوابط ا_خ.قية لحرية الرأي؟ الما  .4

  :أھداف الدراسة 

 مفھوم حرية الرأي.بيان  .1

 ضوابط الشرعية لحرية الرأي.المعرفة  .2

 .السياسية لحرية الرأي ضوابطالمعرفة  .3

  ضوابط ا_خ.قية لحرية الرأي؟ التحديد  .4

  :أھمية الدراسة

 ًHا�ھمية العلميةأو ::  

 ،يأنھOا تؤصOل لمسOألة ضOوابط حريOة الOرأتكمن ا_ھمية العلمية لھذه الدراسة في 

    .وتحلل المادة العلمية بعد استقرائھا من مصادرھا

  :ا�ھمية العملية :ثانياً 

أن تسھم ھذه الدراسة في سّد ما لم يسبق سده في مسألة حريOة الOرأي  يأمل الباحث

في العناوين التي تناولھا، وتعين المطالبين بحرية الرأي والمقننOين لھOا والمنظمOين علOى 

  رية الرأي في الشريعة اqس.مية.معرفة الضوابط التي تحد من ح

  :منھج الدراسة

 ھOOذه الحالOOة ھOOو اعتمOOاد المOOنھج فOOإن المOOنھج المناسOOب فOOي ،مOOنھجفيمOOا يخOOص ال

لدراسOOOة لموضOOOوع التحليلOOOي) لبيOOOان أھميOOOة التصOOOدي با - الوصOOOفي بشOOOقيه (اQسOOOتقرائي

  ضوابط حرية الرأي.
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  :مفاھيم ومصطلحات الدراسة

 ًHمعنى كلمة (الحق) لغة:أو :  

: (الَحقُّ من أسماء هللاِ تعالى، أو من ِصفاتِِه، ويطلOق علOى حيطقال في القاموس الم

مOOر الَمْقِضOOّي، والَعOOْدل، واqِْسOO.م، والمOOال، والِمْلOOك، والثابOOِت، والِصOOْدق، والمOOوت، ا_

ي ولOه شOيء يوصOماحق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين الَحْزم كما في الحديث الشريف: "و

. ويOأتي الحOق )2(مOا ا_حOزم لOه، وا_حOوط إQ ھOذا) أي: )1(عنOده" مكتوبOةإQ وصOيته  هفي

. قOال ا_زھOري: )3(: حOّق ا_مOُر أي ثبOتالذي Q يسOوغ إنكOاره، ويقOالثابت لغة بمعنى ال

  .  )4(معناه وجب يجب وجوبا، وھو مصدر حقَّ الشيء إذا وجب وثبت

  :له تعريفات عديدة منھا الحق اصطRحا:

 ،)5(ھو موضوع اQلتزام أي ما يلتزم به اqنسان تجاه هللا أو تجاه غيOره مOن النOاس

للواقOع يطلOق علOى ا_قOوال والعقائOد وا_ديOان والمOذاھب باعتبOار أو ھو الحكOم المطOابق 

فھOو يتقاضOاه منOك، أو  ،أو ما وجب عليOك لغيOرك، )6(اشتمالھا على ذلك، ويقابله الباطل

  .)7(ما وجب على غيرك لك فأنت تتقاضاه منه

ولعل ا_بيّن للمراد به ھنا ھOو أنOه اختصOاص يُقOرر بOه الشOرع سOلطة لOه أو تكليفOا 

  .)8(عليه

                                                 

  .حديث صحيح 2202ص  ه) صحيح ابن ماج1(

، وانظLر القLاموس 10/49، وانظLر لسLان العLرب :بLن منظLور 2/453للفيروز آبادي ، انظر القاموس المحيط )2(

  .1/94لفقھي ا

 .1/578) انظر معجم المصطلحات وا;لفاظ الفقھية، د. محمد محمود عبد الرحمن عبد المنعم، 3(

 .10/49) انظر لسان العرب 4(

 . المؤلف د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم. 1/579) معجم المصطلحات وا;لفاظ الفقھية 5(

 .1/120) التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني 6(

 .1/579انظر معجم المصطلحات وا;لفاظ الفقھية  )7(

 . 3) راجع حق التعبير عن الرأي : دراسة شرعية تأصيلية، للشيخ محمد بن عبد # بن سليمان الدخيل، ص8(
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  : ثانياً: كلمة (الحرية) لغةً 

ة، منسوبة إلى (الُحّر)، والحر معنOاه الخOالص مOن الOرق وجمعOه أ حOرار وھOي ُحOرَّ

ر: (قال في النھاية ا فأُْعتِقالمَحرَّ رَّ الَعْبOُد يحOر حOَراراً : حَ يقال. : الذي ُجِعل من الَعبيد ُحّرً

ا، ومنOOه حOOديث أبOOي ھريOOرة بOOالفتح ر[فأنOOَ �: أي صOOار ُحOOّرً ] أي )1(ا أبOOو ھريOOرة الُمَحOOرَّ

  .)2()المْعتَق

، على اختيار الفعل مع اسOتطاعتنا رفOض القيOام بOه ھي قدرتنا: والحرية اصطRحاً 

وعلOى ھOذا النحOو فOإن أول مOا  وإمكاناتOه... يتصل بقدرة الفاعل  وبدھي أن ھذا اQختيار

Q وھOو قOدرتنا علOى خصOائص الحريOة ھOو الجانOب السOلبي منھOا أ يتبادر إلى أذھاننا مOن

سOواء كOان ھOذا ا_مOر  ،والعقبات التي تقيد اختيارنا الحOر الرفض والوقوف أمام الموانع

  . من سواھم من جانب ا_فراد اIخرين أو

الOذي يجعOل  ومن ھذا المنطلق يتضح الجانOب اqيجOابي للحريOة وھOو ذلOك الجانOب

سلوكه فيكOون  الخاصة أو مساراqنسان حرا بالمدى الذي يستطيع معه أن يختار أھدافه 

نكOون مكOرھين علOى  وھنOا Q ،قادرا على اختيار واحد من بين إمكانات الفعل المتاحة له

شOخص آخOر أو  كما Q يكون ثمة عOائق يعتOرض اختيارنOا مOن قبOل إرادة ،القيام بفعٍل ما

 .أية سلطة أخرى

  :: معنى كلمة (التعبير) لغةً ثالثاً 

: "(عبOOر) العOOين والبOOاء والOOراء أصOOل )3(ييس اللغOOةقOOال ابOOن فOOارس فOOي معجOOم مقOOا

، وعبOر ، يقOال عبOرت النھOر عبOوراً الشOيءصحيح واحد يOدل علOى النفOوذ والمضOي فOي 

ت المشتقة من ھذا ، ومن الكلماعليھا"النھر شطه، ويقال ناقة عبر أسفار Q يزال يسافر 

، بOَر الرؤيOا: أي فّسOرھاومنOه: عَ ، ؛ _نOه ينتقOل المعبOِّر بھOا إلOى مقصOودها_صل: العبارة

                                                 

  ، وقال الشيخ ا;لباني : ضعيف ا*سناد.6/42، ورواه النسائي في سننه 3/588) رواه الحاكم في المستدرك 1(

 .1/931ية :بن ا;ثير النھا )2(

 .معجم مقاييس اللغة 4/207 أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، انظر ) لمؤلفه:  3(
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  .)1(والِمْعبَُر: ما ُعبَِر به النھر من فُْلٍك وغيره

  .)2(اqفصاح عما في النفس بأي وسيلة كانت: يعنيوالتعبير في اHصطRح 

  لغة: : معنى كلمة (الرأي)رابعاً 

: "(رأى) الراء والھمزة والياء أصل يدل علOى نظOر وإبصOار بعOين قال ابن فارس

  .)3("اIراءلرأي: ما يراه اqنسان في ا_مر، وجمعه أو بصيرة، فا

  .)4(ما يتصوره اqنسان في عقله حول أمر ما الرأى اصطRحا:

والرأي يشمل ما يراه الناظر في ا_دلة الشرعية؛ ممن ھو أھل للنظر فيھا، وإبOداء 

Oلمين وجھة نظره في مسألة شرعية، أو قد يكون رأيا يتعلق بمصالح دنيوية؛ عامٍة بالمس

وقد يكون الOرأي تقييمOا _شOخاص أو مؤسسOات أو دول أو أعمOال ومشOاريع ، أو خاصة

  .ونحو ذلك

  .)5(إذن من التعريف يتبين لنا أن التعبير عما في العقل والوجدان حق لكل إنسان

  ط:: ضوابخامساً 

ضOابط) أي حOازم لOزوم ورجOل (، الشيء حفظه بالحزم وبابه ضOرب (ضبط :لغة

 بط لزوم شOيء Q يفارقOه فOي كOل شOيء، وضOبط الشOيءالض: ال ليث، وقالشيء وحبسه

  .)6(د: قوي شديوضبطي ضابط حازم ورجل أي ضابط والرجل ،حفظه بالحزم

ور الضOOبط: الضOOابط: وھOOو ا_مOOر الكلOOي ينطبOOق علOOى ضOOابOOن من قOOال :اصPPطRحا

  .)7(جزئيات

  :الدراسات السابقة

                                                 

  ).4/529) انظر لسان العرب (1(

 .محمد بن عبد # بن سليمان الدخيل.4-3) حق التعبير عن الرأي : دراسة شرعية تأصيلية ص2(

 ). ابن فارس. 2/472) معجم مقاييس اللغة (3(

  .1/66) ھذا ما يفھم من ك'م ابن القيم في إع'م الموقعين 4(

 .4راجع حق التعبير عن الرأي: دراسة شرعية تأصيلية، للشيخ محمد بن عبد # بن سليمان الدخيل، ص )5(

  ).4/429انظر لسان العرب ( )6(

 .54) انظر كتاب: (حقوق ا*نسان في ا*س'م) للدكتور/ سليمان الحقيل. ص7(
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بيPPPر عPPPن الPPPرأي، ضPPPوابطه التع" :الدراسOOOة ا_ولOOOى، دراسOOOة الشOOOمراني، بعنOOOوان .1

مركOز التأصOيل للدراسOات والبحOوث، " أجريOت بومجاHته في الشريعة ا+سRPمية

ھOدفت الدراسOة و وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي بشقيه التحليلي واQستقرائي،

  إلى:

ية مOOOن معرفOOOة الضOOOوابط الشOOOرعية للتعبيOOOر عOOOن الOOOرأي وموقOOOف الشOOOريعة اqسOOO.م -

 روعة.أصحاب اIراء غير المش

 ومعرفة مجاQت التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة اqس.مية. -

تنOOاول المؤلOOف الضOOوابط الشOOرعية للتعبيOOر عOOن الOOرأي التOOي QبOOد مOOن توفرھOOا وقOOد 

أھمھOا ، حتى يكون التعبيOر عOن الOرأي مشOروعا، وذكOر ث.ثOة ضOوابط رئيسOية فOي ذلOك

وذكر أنه (مOا أمOر الشOرع ، وعمشروعية الرأي، وتحدث المؤلف فيه عن تعريف المشر

من غير ترتيب ثواب على تركه)، كما بيَّن المؤلُف أقساَم الرأي مOن حيOث ، به أو سوغه

وا_صول الشOرعية للتعبيOر عOن الOرأي المشOروع، وأھليOة التعبيOر ، المشروعية وعدمھا

عOOن الOOرأي المشOOروع، والع.قOOة بOOين قاعOOدة "Q إنكOOار فOOي مسOOائل الخOO.ف" بضOOابط " 

وبOيَّن حقيقOة التشOريع ومنزلتOه مOن الOدين، ، وتناول المجال التشريعي. "وعية الرأيمشر

والشورى ودورھا في المجال التشريعي، ودراسة نقدية للمجالس التشريعية في ا_نظمOة 

 .الديمقراطية

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منھا:

التعبيOOOر عOOOن الOOOرأي و، أن اqسOOO.م قOOOد أولOOOى حقOOOوق اqنسOOOان علOOOى سOOOبيل العمOOOوم .1

ويتجلOOى ذلOOك فOOي تكريمOOه ل¨نسOOان ، المشOروع علOOى سOOبيل الخصOOوص عنايOOة كبيOرة

باعتبارھOOا منحOOاً إلھيOOة لOOيس مOOن حOOق أحOOٍد مOOن النOOاس ، وصOOيانته لحقوقOOه وحرياتOOه

 .  وQ الحرمان منھا، مصادرتھا

، منOه مOا ھOو مشOروع، تأمله وتفكيرهأن الرأي الصادر عن اqنسان والذي ھو نتاج  .2

فOالرأي المشOروع قOOد ، ومنOه مOOا يسOوغ عنOد الضOOرورة، منOه مOا ھOو غيOOر مشOروعو
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كمOا أن الOرأي غيOر المشOروع قOد ، يكون واجباً وقOد يكOون منOدوباً وقOد يكOون مباحOاً 

 .يكون محرماً وقد يكون مكروھاً 

والOرأي ، : آراء الصOحابة رضOوان هللا علOيھمأن الرأي المشروع أنOواع خمسOة ھOي .3

واQجتھOOاد فOOي ، واqجمOOاع المسOOتند إلOOى اQجتھOOاد الجمOOاعي ،الOOذي يفسOOر النصOOوص

، اسOتنباط حكOم الواقعOة بعOOد البحOث عOن حكمھOا فOOي الكتOاب والسOنة وآراء الصOOحابة

 .والرأي في مجال ا_مور الدنيوية _صحاب الخبرة والتجربة

والكO.م فOي ، : الرأي المخالف للOنصالرأي غير المشروع أنواع خمسة ھيكما أن  .4

ء هللا وصOOفاته بالمقOOاييس ، والOOرأي المتضOOمن تعطيOOل أسOOمابOOالخرص والظOOنالOOدين 

والقOOول فOOي شOOرائع الOOدين باQستحسOOان ، ، والOOرأي الOOذي أحOOدثت بOOه البOOدعالباطلOOة

 .والظنون

أن ھناك جملةٌ من الضوابط التي Qبد من اجتماعھا حتOى يكOون التعبيOر عOن الOرأي  .5

: مراعOاة مOا يOOؤول إلOى التعبيOر عOOن عاً وھOي؛ أوQً : مشOروعية الOOرأي، ثانيOاً مشOرو

 . : مشروعية الوسيلةلرأي من مصلحة أو مفسدة، ثالثاً ا

ا_مOر : إلى جملٍة من ا_صول الشرعية وھOيأن التعبير عن الرأي المشروع يستند  .6

، وكOون التعبيOر عOن الOرأي مOن المصOالح ورى، والشبالمعروف والنھي عن المنكر

 .الحاجية
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  ابقةالسالتعليق على الدراسة 

  :أوجه الشبه

 :لھا شروط وضوابط شرعية ومن أھمھاعن الرأي  أن حرية التعبير -

 .الرأي مستنبطا من شرع هللا تعالىأن يكون  -

 .، ودرء المفاسد وتقليلھامية جاءت بجلب المصالح وتكميلھاأن الشريعة اqس. -

عOن الOرأي  ، وفي التعبيرفي الشريعة، بوجه عام مآQت ا_فعال معتبرةٌ أن مراعاة  -

 .بوجه خاص

  .، ولھا ارتباطٌ وثيق بالمقاصدمية بالغةٌ في الشريعة اqس.ميةأن الوسائل لھا أھ -

  أوجه اHختRف:

- OOة بالباحOOة الخاصOOوع الدراسOOن موضOOل عOOكل مفصOOدث بشOOم تتحOOا لOOف بأنھOO؛ ثتختل

  .نھا أصلت الموضوعات دون التطبيقHو

مفھPPPوم الحريPPPة دراسPPPة ": بعنOOOوان م)،2010، دراسOOOة فقيھOOOي (الثانيOOOة راسOOOةدال .2

جامعOOOة اqمOOOام محمOOOد بOOOن سOOOعود اqسOOO.مية دراسOOOة غيOOOر أجريOOOت فOOOي  "ةتأصPPPيلي

وھOدفت واستخدم الباحث المOنھج الوصOفي بشOقيه التحليلOي واQسOتقرائي،  ،منشورة

  الدراسة إلى:

 مفھوم الحرية. -

  قواعد الحرية وضوابطھا. -

  آثار الحرية على الفرد والمجتمع. -

  ى عدد من النتائج منھاالدراسة إلوتوصلت 

نسOان بكامOل حريتOه فOي : ھOو أن يتمتOع اq(حOق التعبيOر عOن الOرأي) مقصود بـأن ال .1

، ويصOون دين أو الOدنيا؛ فيمOا يحقOق النفOعالO سداء النصيحة في أمر، وإالجھر بالحق

الOرأي  فيما يتعلق بالحاكم أو المحكوم، وحرية التعبير عOن، مصالح الفرد والمجتمع

 اqس.م. في اqنسان حقوق نطاق في تدخل التي الجوھرية المسائل من شك بI تعد
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 أباحھا اqس.م أيضا حرية إبداء الرأي واQجتھاد. من الحريات التي .2

الفكري الحر الذي مّكن العلماء وأصحاب الفكر من اqسOھام  أن اqس.م أتاح المناخ .3

 في كافة أنحاء مجاQتھا. في إثراء الحضارة اqس.مية

، وتتجلOى نكOر شOعيرة مOن شOعائر الOدين الحنيOفن ا_مر بالمعروف والنھي عن المأ .4

فعنOدما يOأمر المسOلُم بمعOروف أو ينھOى عOن ، فيھما أبOرز صOور التعبيOر عOن الOرأي

، وھو يسOتمد التعبير عن رأيه حيال ھذا ا_مر فھو يمارس حقا من حقوقه في ،منكر

 على ا_خذ بھذه الشعيرة العظيمة.رأيه من خ.ل شرع هللا تعالى، ويتأكد الحث 

عن الOرأي تُجOاه ا_شOخاص وتقيOيمھم إن كOان فOي ذلOك مصOلحة متحققOة،  أن التعبير .5

 فھو حٌق منحه الشارع لكل فرد.

 بدائه.إعلى التعبير عن الرأي و اً أن في حث الشرع على الشورى حث .6

  التعليق على الدراسة السابقة

  :هأوجه الشب

 ي لھا شروط وضوابط شرعية ومن أھمھا:أن حرية التعبير عن الرأ

 .عنه Q أن يكون فھما خاصا يُعبِّر أن يكون الرأي مستنبطا من شرع هللا تعالى، -

  .واللغِة العربية ا_مة ا_خيار، اqنسان، ويكون مخالفا للشرع وقواعده، وفھِم سلف -

  : أوجه اHختRف

  . اصة بالباحثتختلف بأنھا لم تتحدث بشكل مفصل عن موضوع الدراسة الخ -
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القPرآن فPي تقريPر حريPة  مPنھج" بعنوان: م)1986، دراسة شوقار (الثالثة دراسةال .3

الجامعOة وقOد أجريOت ب، "الرأي ودوره في تحقيPق الوحPدة الفكريPة بPين المسPلمين

الOرأي، ودوره  مOنھج القOرآن فOي تقريOر حريOةوتتناول ، اqس.مية العالمية بماليزيا

، وقOOد اسOOتخدم الباحOOث المOOنھج الوصOOفي بOOين المسOOلمين فOOي تحقيOOق الوحOOدة الفكريOOة

 بشقيه التحليلي واQستقرائي.

شكاليته والدراسات السابقة، إوبيان أھدافه ومنھجه و بوصف للبحثوتبدأ الدراسة 

لحريOات، اqس.م تبرز فيه مكانة حرية الرأي في قائمة ا ويتحدث عن مفھوم الحرية في

فOOي بنOOاء حريOOة الOOرأي، ومفھومھOOا وتعريفھOOا لغOOة  القOOرآن ثOOم يركOOز الحOOديث عOOن مOOنھج

ور والحفOاظ الرئيسية التOي قررھOا القOرآن لبنOاء مجتمOع متطO واصط.حاً، ويبرز قنواتھا

  على الكرامة اqنسانية.

 حث في ا_سس الكفيلة بإبOداء الOرأي بالكامOل فOي كOل المحافOل، التOي تكفOَّل هللاتبو

 المنھجيOة وا_خ.قيOة لضOمان اسOتمرارية إبOداءبتوفيرھا، ويبين الضوابط المنظمOة لھOا 

  الرأي دون اqضرار بالمجتمع.

ومقوماتھا اqسO.مية، ويوضOح  درس العوامل الفكرية الموحدة ل©مة، وطبيعتھاتو

ويوضOح  العقدية واللغوية والثقافيOة. أھمية الوحدة الفكرية، من خ.ل البحث في عواملھا

التوحيد مفصO.ً فOي صOنع الوحOدة الفكريOة مبينOاً  عقيدة دور العقيدة الدينية مجم.ً، ودور

حقيقOة الع.قOة بOين اللغOة والوحOدة الفكريOة،  حصائصھا المنھجيOة اqسO.مية. كمOا يظھOر

الوحOدة الفكريOة إلOى جانOب عOاملي العقيOدة  ويشير إلى أن عامل الثقافOة ثOانوي فOي صOنع

 .واللغة

فكريOة بOين المسOلمين مOن خO.ل تحقيOق الوحOدة ال حث في أثر حريOة الOرأي فOيبيو

عقيOدة التوحيOد، فيبOين دور حريOة الOرأي فOي  الخصOائص المنھجيOة ا_ربOع التOي توفرھOا

   الموضوعية والواقعية. خاصتي الشمول والتوازن، وفي تحقيق
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واQجتماعيOOOة والتربويOOOة  أخيOOOراً نتOOOائج البحOOOث فOOي المسOOOتويات الفكريOOOة عOOرضيو

  .والسياسية

  السابقةالتعليق على الدراسة 

  أوجه الشبه:

 والرأي في اQس.م. ةفي الحري ةھناك تشابه بين ھذا الكتاب والدراس -

  أوجه اHختRف:

  ت.م الضوابط المحددة لھذه التحديامفھو أنه لم يتوسع في -
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  الفصل الثاني

  الضوابط العقدية لحرية الرأي

  

 .الذات اAلھيةمراعاة قدسية المبحث ا*ول:  �

 حث الثاني: مراعاة قدسية النبوة وا*نبياء.المب �

 .المبحث الثالث: عدم السخرية من الدين والمؤمنين به �

 المبحث الرابع: تجنب اIراء الكفرية والتكفيرية. �

لحريMMMة الMMMرأي فMMMي النظMMMام  العقديMMMة المحMMMددات الخMMMامس: المبحMMMث �
  السعودي.
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  المبحث ا3ول

  مراعاة قدسية الذات ا5لھية

عن الضوابط العقدية لحريOة الOرأي مOن المھOم أن أبOين أوQً الع.قOة قبل أن أتحدث 

  بين حرية الرأي، وحرية التعبير.

مجتمOع الغربOي نجOد ال إذا تتبعنا تطور المسار التاريخي لمصطلح حرية الرأي فOي

OOطلح تطOOذا المصOOع ـأن ھOOر أوسOOة التعبيOOر، وحريOOة التعبيOOى حريOOم إل.OOة الكOOن حريOOور م

OـوأشمOOة الكOن حريOل مOكال التعبيOرـ.م، _ن أش Iات واOن المعلومOOددعOراء تتع، OOل ـفتشم

ع اسOOتخدام ي، والموسOOيقى. وفOOي اللغOOة العربيOOة يشOOكالرسOOوم :الكOO.م وغيOOره مOOن الرمOOوز

Oة ـمصطلح "حرية الرأي" و"حرية التعبيOيس حريOح لOو واضOا ھOود كمOاً والمقصOر" مع

قيOود علOى حريOة  ةً Q توجد عاد فإنه ،وإنما حرية التعبير عن الرأي، وبشكل عام ،الرأي

ا، وQ يسOOتطيع أحOOد ـھOOدـيرالOOرأي، فكOOل شOOخص حOOر فOOي تبنOOي ا_فكOOار واIراء التOOي ي

  .)1(حرمانه من ھذا الحق، ولكن القيود توجد عادة للحد من "حرية التعبير عن الرأي"

"مOOا دامOOت اIراء الشخصOOية Q يمكOOن للغيOOر  :وعليOOه أقOOرر مOOا قOOرره غيOOري بقولOOه

فإن حرية التعبير تقترن في ھذه الحالة بحرية  ،عليھا إQ إذا عبر عنھا صاحبھااQط.ع 

عبير عOن الOذات معنOاه نشOر مOا يOرى المOرء الرأي، وتلتقي مع حرية اqع.م، وما دام الت

لحر للمعرفOة اي مع حرية النشر، أي التداول قلزاماً عليه أن يقوله، فإن حرية التعبير تلت

مفھوم الحرية اqع.مية يتضمن عناصر متداخلة تتكامOل ويOؤثر  أن وا_فكار وھذا يعني

مما يضفي على أية محاولة لعزل عناصر منھا عن سOائر العناصOر  ،بعض بعضھا على

  .)2(فتعالاQصفة التصنع و

والشريعة اqس.مية قبل أن تضع قيوداً و ضوابط لحرية الرأي قررت أوQً حريOة 

حقOاً لكOل  وجعلتھOا ،الشOريعة اqسO.مية حريOة القOول تحOالرأي والتعبيOر عنھOا "وقOد أبا

                                                 

الربيعي، حمد بن حمدان بن سLيف، القيLود الجنائيLة علLى حريLة التعبيLر عLن الLرأي مLن خL'ل وسLائل ا*عL'م  )1(
  . 8م ص 2010  دراسة مقارنة، دار النھضة، مصر، القاھرة، ط:

  .8ص المرجع السابق،  )2(
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ا_خO.ق والمصOالح العامOة  واجباً على اqنسان في كل مOا يمOس إنسان، بل جعلت القول

ولكOن الشOريعة لOم تقOرر ھOذا الحOق . )1(ره الشOريعة منكOراً"ما تعتبوالنظام العام، في كل 

 چ:  �شOريعة ھOو رسOول هللا وأول من قيدت حريته بOنص ال ،من غير قيود وQ ضوابط

  چ ھ ه ھ  ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀٹ ٹ ڻ ڻ  ں  ں چ .]36[اqسOOراء:  چ  جئ ي ي         ی ی   ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ  ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

  .]13[اqسراء: 

  ].14: اqسراء[ چ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ           ے     ے ھ چ

  ].18: ق[  چ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ

علOى ساسية في الشريعة ھي حريOة القOول. والقيOود وبھذا يتضح لنا "أن القاعدة ا_

ن ھذه الحماية أو النظام العام، إQ أ ،أو اIداب ،ا_خ.ق ھذه الحرية ليست إQ فيما يمس

قOد فشOياء، ھOذه ا_ مOسQ تتحقق إQ بتقيد حرية القول، فإذا منع القائل من الخوض فيمOا ي

Qع ،عتداء، ولم يحرم من أي حقمنع من اQيمكن أن يكون حقا_ن ا Q 2("ًتداء(  .  

وأول اعتداء يجرمه اqس.م في تقريOره لحريOة الOرأي والتعبيOر عنOه ھOو اQعتOداء 

عن  أوQً  ومن ھذا الفھم الشرعي لحرية الرأي وضوابطھا أتحدثعلى مسلماته العقدية، 

  .الضوابط العقدية لحرية الرأي

                                                 

لمكملLة لLه، دراسLة عوض رمزي ريLاض، القيLود الLواردة علLى حريLة التعبيLر فLي قLانون العقوبLات والقLوانين ا) 1(

   . 38م، ص: 2011مقارنة، دارن النھضة العربية، القاھرة، ط: 

   . 39ص:  المرجع السابق، )2(
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  ن على المسلم في تعبيره عن آرائهسلطان ا+يما

يتأسOOس اqسOO.م علOOى اqيمOOان بOOاS وم.ئكتOOه وكتبOOه ورسOOله واليOOوم اIخOOر والقOOدر 

خيOOره وشOOره، ولھOOذه العقيOOدة سOOلطان علOOى الفOOرد المسOOلم، والمجتمOOع المسOOلم فOOي ضOOبط 

وھOي  ،ممOا لOيس مجرمOاً  ،وتحديد ما ھو مجرم من أفعاله وأقواله ،وتنظيم حياته ،سلوكه

كله في شتى جوانب الحياة التي منھا بالضرورة حريOة الركيزة التي يقوم عليھا التشريع 

جOم عنOه. حأو ي ،أو الفعOل الOذي يقOدم إليOه ،سواء في ما يتعلق بالكلمة التي يلفظھOا ،الفرد

ولھOOذا لOOم يكOOن اqيمOOان بھOOذه  ،ذلOOك أن اqيمOOان بھOOذه العقيOOدة يعنOOي التقيOOد بكOOل ضOOوابطھا

ثOم يفصOله كليOاً عOن  ،و يعقOد عليOه قلبOهأ ،ا_ركان العقدية مجرد لفظ ينطقه المرء بلسOانه

وطOرح اqيمOان وتفسOيره علOى ھOذا النحOو مOا ھOو فOي  ،ك.، ليس ا_مر كOذلك ،تصرفاته

الحقيقOOOة إQ انحOOOراف بOOOين عOOOن وسOOOطية اqسOOO.م فOOOي نظرتOOOه إلOOOى ع.قOOOة إيمOOOان الفOOOرد 

لOذي يعنOي ھذا النوع من التفسOير ل¨يمOان باqرجOاء ا َوُعِرفَ بتصرفاته القولية والفعلية، 

الفصل Q يخدش إيمان الفOرد مOا يصOدر عنOه  افصل العمل عن اqيمان، وعلى ضوء ھذ

إلى الحد الذي بلغ فيه قول ھؤQء إلى القOول: Q يضOر مOع  ،من قول سيء، أو فعل سيء

  اqيمان معصية، كما Q ينفع مع الكفر الطاعة. 

Q وجOود لOه فOي واقOع  ھذا اQنحراف في تفسير اqيمان لم يعد مجرد قول تOاريخي

حياتنOOا، وإنمOOا شOOريحة كبيOOرة Q يسOOتھان بھOOا مOOن النOOاس، وعلOOى وجOOه الخصOOوص ممOOن 

يحملون ھذا النوع من التفسير ل¨يمOان،  بالليبراليينيوصفون ((بالتنويريين)) أو ينعتون 

ويأبون أن يكون ل¨يمان معنى آخر، وعلى أساس منه يؤصOلون للحريOات العامOة ومنھOا 

ع، إيمانية تقيدھا، وإنما القيد الوحيد لھا عرف المجتمO اً إذ Q يرون لھا قيود ،أيحرية الر

وQ سلطان يعلو عليه في نظرته لحريOة الOرأي، وسOائر وھو عرف متغير زماناً ومكاناً، 

  الحريات العامة. 

ن وتOOرده رداً كليOOاً، ومOOن ثOOم تقOOرر أ العقيOOدة اqسOO.مية Q تقOOيم لھOOذا التفسOOير وزنOOاً،

وھOي بھOذا  ،والعمل جزٌء من اqيمOان ،اqيمان، _نھا عمل ةقضيبالرأي موصولة  حرية
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حكOم أن ب، مزيOدةً فيOهأو تكOون ، منOه صOةً نقأو تكOون م ،لOه ةضOالوصف إما أن تكOون ناق

والOOرأي إمOOا أن يكOOون  ،بنواقضOOه وينOOتقض ويOOنقص بالمعصOOية، ،اqيمOOان يزيOOد بالطاعOOة

فرة، وإمOا أن تكOون غيOر مكفOرة، وعليOه يكOون رأي معصية، والمعصية إما أن تكون مك

 ،مسOOئولية مدنيOOةمسOOئولية عقديOOة، و رأيOOه، عOOن المOOرء مسOOئوQً عOOن حريتOOه فOOي التعبيOOر

مOن نحOو  ،ه صOفة اqيمOانسOلبراء تآومسئولية جنائية، وربما يفقد إيمانه حOين يعبOر عOن 

SاOOتھزاء بOOسQوله، اOOؤمنين،  ،أو رسOOڳ ڳڳ ڳ           گ گ گ گ ک ک             ک ک  ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ چأو الم 

  .)1( چ ٹ ٹ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

نشOOر مOOا بأو  ،اأو يفقOOد حصOOانته حOOين يعتOOدي علOOى اIخOOرين بتقOOويلھم مOOا لOOم يقولOOو

  .يسيء إليھم

يتنOOاول الباحOOث الضOOوابط العقديOOة  ،علOOى أسOOاس مOOن ھOOذا الفھOOم والتأصOOيل ل¨يمOOان

  لتالية:ا المطالبلحرية الرأي وذلك في 

                                                 

   .  65سورة التوبة، اJية: )1(
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  المطلب ا#ول

  عظمة الذات ا*لھية وعلوھا المطلق

qق لالذات اOھية على نقيض ما يقوله الملحدون حقيقة قائمة بذاتھا، فھي الحق والح

    .)1( چ  ۆ    ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ     ۓ ے ے ھ ھ ه ھ ہ ہ چاسم من أسمائھا 

لسيادتھا حدود، تأمر وQ إرادة مريد، وليس  فوقھاوھي عالية علواً مطلقاً، Q تعلو 

  Q يُقضى عليھا.وتؤمر، وتقضي 

 ويتعالى علOى علوھOا ،وينتقص من قدرھا ،س الذات اqلھيةمكل ما ي فإن ومن ھنا

، في مرعاة المسOلم لقدسOية أول قيد يضبط حرية الرأي ويكون وھو مجرم إتيانه، ،باطل

  الذات اqلھية، وذلك بالتزام ما يلي:

  ھاالذات ا*لھية وألوھيتية بوا*قرار بربأو/ً: 

عOد كOل مOا يو ،يOةھلوما يشكك في ھذه الربوبيOة أو ا_ بعدم نشريتحقق ھذا اqقرار 

نشOOر الفوضOOوية بOOين  يھOOدف إلOOى ،مجافOOاة لOOدQئل العقOOل والنقOOل يتنOOافى مOOع ھOOذا اqقOOرار

راء التOي تOدعو واI .وفوضOية اقتصOادية ،ضOية سياسOيةوفو ،فوضوية أخ.قية ،المجتمع

 ،به ھو النيل مOن الOذات اqلھيOة بالتشOكيك فOي وجودھOا بتدئتلى ھذه الفوضوية أول ما إ

والقOرآن أكOد ضOرورة تقOديس الOذات اqلھيOة إلOى درجOة  ،ومن ثم التشكيك في تشريعاتھا

 ،ضي إلى النيل مOن الOذات اqلھيOةفإذا كان ھذا السب سي ،الكف عن سب آلھة المشركين

وQ يمكOن  ،ةً مOت اqلھيOة مجراإلOى الOذ كOان مجالھOا تسOيء ا أن كOل حريOة أيOاً ومعنى ھOذ

  السماح بھا: 

   علو أسمائه الحسنى وصفاته العلياعدم المساس بثانياً: 

وصOOفاتھا العليOOا، وقداسOOة ھOOذه ا_سOOماء وھOOذه الحسOOنى، للOOذات اqلھيOOة أسOOماؤھا 

Qرم، وOOة مجOOلھيqذات اOOاس بالOOا دام المسOOھا، ومOOذات نفسOOة الOOن قداسOOفات مOOال  الصOOمج

 عنOOد سOOماع ذلOOك مOOنوالمجادلOOة، أعنOOي لحريOOة الOOرأي فيOOه إQ فOOي دائOOرة إقامOOة الحجOOة 
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المسOاس بأسOماء  فكOذلكرائOه سOاعة المجادلOة معOه، آفي إبOداء حجيOة  دالمتشكك أو الملح

المناقشOة العلميOة فOي حOق مOن وھذه الذات وبما اتصفت به من صOفات إQ عنOد المجادلOة 

 ،، ومن صفات ھذه الذات أنھOا "ترضOى" "تغضOب" و"تOرحم"ابتلي بخلل في إيمانه بھا

  ومن أسمائھا "الملك" "القدوس" "الس.م" "المؤمن" "المھيمن". 

ھOOذه الصOOفات دQلOOة Q بOOد أن تOOنعكس علOOى تصOOرفات لولكOOل مOOن ھOOذه ا_سOOماء، و

اqنسان القولية، والفعلية، فكون هللا يرضOى يعنOي ضOرورة التOزام العبOد مOا يرضOي هللا، 

مOن أسOماء  اسOماً ونه يغضب يعني ضرورة تجنب مOا يغضOب هللا، وكOون "المھOيمن" وك

هللا يعني أن الحياة كلھا تحت ھيمنة هللا، وأن Q أحد يھيمن على ھOذا الكOون غيOره، و_ن 

ة هللا، وعلOى أسOاس فبالضرورة ھو خاضOع لھيمنO ،اqنسان جزء من مكونات ھذا الكون

ل تشOOريعاته لخالقOOه، وإQً كOOان متناقضOOاً مOOع اسOOم هللا الھيمنOOة يخضOOع كOO مOOن اqيمOOان بھOOذه

 .)1(چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅۋ ۋ ٷ ۈ   ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے     ے ھ چ:  �"المھOOيمن" ولھOOذا قOOال المOOولى 

دائرة حرية الرأي إلى الحد الذي Q تقدس الذات اqلھية، ھو نوع من الخضOوع وتوسيع 

بھذا يتقرر في التشOريع اqسO.مي ضOرورة به هللا، لشركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن 

  انضباط حرية الرأي بعدم المساس بأسماء هللا الحسنى وصفاته العليا. 

  .عدم المساس بكتابه المنزلثالثاً: 

لفظOOاً، ومعنOOى، ولOOيس ھOOو بكOO.م  ،القOOرآن ھOOو كتOOاب هللا المنOOزل تكلOOم هللا بOOه حقيقOOة

 ڀ ڀ  ڀ پپ پپ  ٻ ٻ ٻ چنOد هللا تعOالى والمسOلمين: ، وھOذا سOر قداسOته ع �وQ محمد  ،جبريل

، وعليOه Q عنOد هللا هتOوحفظ قداسته ھOذه ھOي جOزء Q يتجOزأ مOن حفOظ قداسOة منزل .)2(چ

أي حين تجعل من ھذا القرآن كتاباً كالكتOب تOزعم ضOرورة نقOده بحجيOة رحرية اللمعنى 

مOOع المسOOلم، ويحمOOل يفقOOد شOOرعيته فOOي المجت أن Q نOOص مقOOدس، ھOOذا النOOوع مOOن التفكيOOر
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القائل به، والداعي إليه على الردة، والردة جريمة نكراء غير مسموح أبOداً التعبيOر عنھOا 

  بأي حجة من الحج.

  :�اA بحكم ا*ساءة (ا/ستھزاء) 

اQسOOتھزاء بOOاS جريمOOة لOOيس فوقھOOا جريمOOة، والتعبيOOر عنھOOا عOOدوان فOOي حOOق هللا 

ويمكOن أن  الOذات اqلھيOةذلOك يتنOافى وقدسOية  تعالى، وليس حقاً _حOد مھمOا كOان، لكOون

وھOOو Q  كOOاتير"يراكلمOOة باللسOOان، أو رسOOماً تھكميOOاً "كبOOاS تعOOالى اء سOOتھزاQ يكOOون ھOOذا

أرغOب ؤ�ء ـھO ناـقرائOثل ـنا مOـمOا رأيOا على أولئك الOذين قOالوا: "ـمحالة ردة حكم هللا بھ

 گ گ ک ک             ک ک  ڑ ڑ ژ چاعتOذروا بOه:  ولم يعذرھم الخالق بما بطوناً، وQ أجبن عند اللقاء،

    .)1( چ ٹ ٹ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ           گ گ

qية ھنا نعتت ھذا الفعل باIفاOا جرام ولم تلتفت أبداً إلى كل المعOل بھOي تعلOاذير الت

ھؤQء المستھزئون، وھو وصف Q بد أن يلحق كل من تورط في ھذه الورطOة، وعليOه، 

وكOذلك مOن اسOتھزأ بOاS  ،سواء كOان جOاداً أو مازحOاً  ،هللا تعالى أو رسوله كفر سبفمن 

قOول هللا تعOالى فOي اIيOة السOابقة، لعمOوم  ؛أو كتبOه ،أو برسOله ،اتهيأو بآ ،سبحانه وتعالى

من الھازئ بذلك لمجرد اqس.م حتى يOؤدب أدبOاً يزجOره عOن ذلOك،  ىوينبغي أن Q يكتف

  .)2(فمن سب هللا تعالى أولى ،بالتوبة �سول هللا فإنه لم يكتف ممن سب ر
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  المطلب الثاني

  السعودي لھية في النظامقدسية الذات ا*

 90أوضح النظام ا_ساسي للحكم فOي المملكOة العربيOة السOعودية، الصOادر بOرقم أ/

، علOOى أن: "المملكOOة العربيOOة السOOعودية، دولOOة إسOO.مية، ذات ـھ27/8/1412OOوتOOاريخ 

. ولغتھOOا ھOOي  �دينھOOا اqسOO.م، ودسOOتورھا كتOOاب هللا تعOOالى وسOOنة رسOOوله  سOOيادة تامOOة،

يسOOتمد الحكOOم فOOي ا نOOص علOOى أنOOه: "مOO، ك)1(اللغOOة العربيOOة، وعاصOOمتھا مدينOOة الريOOاض"

المملكOOة العربيOOة السOOعودية سOOلطته مOOن كتOOاب هللا تعOOالى، وسOOنة رسOOوله. وھمOOا الحاكمOOان 

  .)2("على ھذا النظام وجميع أنظمة الدولة

فOي كOل منOاحي الحيOاة مOن  اً ومنھجيO اً عملي اً ، بل واقعلم تكن ھذه النصوص نظرية

  .)3(عبادات أو معام.ت

وقOد أشOار نظOام  ،ريOة الOرأي منضOبطة بضOوابط اqسO.محبناء علOى مOا تقOدم فOإن 

"ُحرية التعبير عن الرأي مكفولة بُمختلف وسائل النشر فOي المطبوعات والنشر على أن 

. وبھذا القيOد Q يجOوز لكاتOب، أو ناشOٍر، أو مغOرٍد )4(لشرعية والتنظيمية"نطاق ا_حكام ا

بOالعرض ؛ تسOب وتسOتھزئ بالOذات اqلھيOة، كمOا أوضOحت أن ينشر أعماQً كفريOة.. إلOخ

  السابق.

وھناك قضايا اسOتفزت المجتمOع السOعودي تعرضOت إلOى الOذات اqلھيOة باqسOاءة، 

  قضية كشغري في تغريداته.  ذلكمن  ابعةبالمتوتصدت لھا أجھرة الدولة ا_منية 

بعظمة الذات اqلھية وقدسيتھا المطلقة، وارتبOاط ذلOك ارتباطOاً  ومن ھذا اqحساس

ا_نفOس وا_ھOل، يOنھض أفOراد المجتمOع فOي وقايOة  Q انفصام فيOه بمفھOوم ا_مOن الشOامل

                                                 

  ه.27/8/1412وتاريخ  90المادة ا;ولى من نظام الحكم ا;ساسي للمملكة الصادر با;مر الملكي رقم أ/ )1(

  ه.27/8/1412وتاريخ  90المادة السابعة من نظام الحكم ا;ساسي للمملكة الصادر با;مر الملكي رقم أ/) 2(

كة العربية السعودية، محمد بن براك الفوزان، مكتبة ا:قتصاد والقانون، طبعة لتنظيم القضائي الجديد في الممل )3(

  .203ه، الرياض، ص1430عام 

 ـ.ھ3/9/1421وتاريخ  32) المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4(
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 ھيOOارهمOOن غضOOب هللا، وأمOOنھم مOOن ان المسOOلم بممارسOOة حقھOOم الشOOرعي فOOي حمايOOة ذاتھOOم

وذلك بOالحجر والحظOر علOى  ،بالمعروف ونھيا عن المنكر اً بتفعيل الحسبة وتطبيقھا أمر

OOن عقيOOال مOOري ينOOاج فكOOل إنتOOاً  ،تھمدكOOدواناً ، بغيOOذرعا  ،وعOOث متOOة البحOOتعل. بحريOOوم

Qي، واOOن العلمOOق مOOه ينطلOOدا أنOOا بOOي، مھمOOتقرارھم السياسOOن اسOOة، أو مOOتنارة الفكريOOس

  .  )1(الحقيقة والدفاع عنھا أصولھم الفكرية في بيان

طبقOاً لنظOام اQحتسOاب  ،احتساباً  ؛من حق المجتمع أن يتصدى لمثل ھذه التغريدات

فOع دعOوى اQحتسOاب علOى أولئOك الOذين العربية السOعودية، ومOن حقOه أن ير في المملكة

I لھية، ف. كرامةqاوزينالون من الذات اOا تتجOد مOرأي عنOة الOوا بحريOا تعللOم مھمOرائھ 

يسOOتفزون المجتمOOع السOOعودي ويسOOيئون إليOOه  الOOذينالحOOد الشOOرعي لھOOا. ولOOيس لھOOؤQء 

 Q دماOعودي، وعنOام السOمنھا النظOي ضOرأي التOة الOع بحريOساءة إلى خالقه حق التمتqبا

قوبة الشرعية بناء علOى حكOم فإن الحل الوحيد أمامھم ھو الع ،يكفون عن تجاوزاتھم ھذه

ظام السعودي، ويطبقه قضOائياً كمOا رأينOا ذلOك فOي قضOية قضائي، وھو ما ينص عليه الن

  كشغري.

الذين يعترضون على النظام السعودي في تقريره ھذا، أو على القضاء السعودي 

إنما ينطلقون من عقيدة غير العقيدة التي ينطلق منھا النظام السعودي في  ،في حكمه ھذا

وفي غيرھا  ،لرأي والتعبير عنھاتقريراته للحقوق الفردية والجماعية في مجال حرية ا

الدولية الصادرة بضمان  عن المواثيقأبداً  اً ھذا خروج من المجاQت ا_خرى، وليس

حرية الرأي والتعبير عنھا، فإن ھذه المواثيق نفسھا نصت على أن يكون ذلك في حدود 

سان كما جاء في المادة العاشرة من اqع.ن الفرنسي لحقوق اqن ،القيود القانونية

م، بأنه "يجب اQمتناع عن إزعاج أي إنسان بسبب آرائه حتى 1789والمواطن في عام 

  الدينية، ما دام التعبير عنھا Q يعكر النظام المرتكز على القانون.

                                                 

 امعة نايف العربية للعلوم ا;منية. ته د. ج'ل الدين محمد صالح، جاا*رھاب الفكري: أشكاله وممارس )1(
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منOه علOى أن "حريOة إيصOال ا_فكOار واIراء ھOي  ةكما نصت المادة الحادية عشر

يع الكO.م، والكتابOة والطباعOة بحريOة واحدة من أغنى حقوق اqنسان، فكل مواطن يستط

"، وتقول المادة التاسOعة )1(إQَّ في حاQت إساءة استعمال ھذه الحرية المحددة في القانون

تOOOرتبط ممارسOOOة الحقOOOـوق  :للحقOOOوق المدنيOOOـة والسياسOOOية مOOOن اQتفاقيOOOة الدوليOOOة ةعشOOOر

بواجبOOات ): "لكOOل فOOرد الحOOق فOOي حريOOة التعبيOOر"، 2المنصOOـوص عليھOOا فOOي الفقOOرة (

ومسئوليات خاصة، ولذا فإنھا قد تخضع لقيود معينة، ولكن فقط باQستناد إلOى نصOوص 

  القانون التي تكون ضرورية:

 من أجل احترام حقوق أو سمعة اIخرين.  .أ 

 .)2(من أجل حماية ا_من الوطني أو النظام العام أو الصحة أو ا_خ.ق"  .ب 

ق ومعOايير حقOوق اqنسOان العالميOة إذن لم يكن النظام السعودي متناقضاً مع مواثي

وفوق ذلOك ھOو منسOجم كOل ، يجرم العدوان على الذات اqلھية بذريعة حرية التعبير نحي

اQنسجام مع عقيدته التي يؤمن بھا ويتأسس عليھا، وھي عقOده اQجتمOاعي بموجOب عقOد 

  البيعة.

                                                 

، ط سLLة الحديثLLة للكتLLاب، طLLرابلس، لبنLLاخضLLر، خضLLر، مLLدخل إلLLى الحريLLات العامLLة وحقLLوق ا*نسLLان، المؤس )1(
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  المبحث الثاني

  مراعاة قدسية النبوة وا3نبياء

  بيOOOOOاء والرسOOOOOل: اqيمOOOOOان با_نبيOOOOOاء والرسOOOOOل جمOOOOOيعھم، وجOOOOOوب اqيمOOOOOان با_ن

وتصديقھم في أخبارھم، وطاعتھم في أوامرھم ونواھيھم، فرض على كل مسOلم، بOدليل: 

 �وقOOOال  ،)1( چ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ     ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ چ:  �قOOOول هللا 

، وجعOOOOل سOOOOبحانه للOOOOذين )2(چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے  ے ھ ھه ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ٹ ٹ ڻ     ڻ ںں ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ چ: 

 ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ںں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ چ : �يؤمنون بOالجميع ا_جOر العظOيم، حيOث قOال 

  .)3(چ

وھOو  ،وھOم جميعOاً يشOتركون فOي قOدر واحOد كفOر: التنقص مOنھمتكذيب ا_نبياء أو 

بوة، وكذا من سOب على كفر من كذب نبياً معلوم الن لذا اتفق علماء اqس.م جميعاً  ة؛النبو

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ چيجب قتله، بOدليل قOول هللا تعOالى: نبياً أو انتقصه 

  .)4(چ ک ک ک ک ڑ ڑژ   ژ ڈ ڈ

  والتساھل في ھذا (أعني سبھم والتنقص منھم) جريمة غير مغتفرة.
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  السعودي 3نبياء في النظاممراعاة قدسية النبوة وا

في أي نظام بشكل محدد إلOى مراعOاة قدسOية لم يشر بشكل مباشر النظام السعودي 

ا_ساسOOي للحكOOم فOOي المملكOOة العربيOOة السOOعودية، نبيOOاء، إQ أن مفھOOوم النظOOام النبOOوة وا_

علOى أن: "المملكOة العربيOة السOعودية، نOص ه، 27/8/1412وتاريخ  90الصادر برقم أ/

إس.مية، ذات سيادة تامة، دينھا اqس.م، ودستورھا كتاب هللا تعOالى وسOنة رسOوله  دولة

ا نOOص علOOى أنOOه: مOO، ك)1(. ولغتھOOا ھOOي اللغOOة العربيOOة، وعاصOOمتھا مدينOOة الريOOاض" �

"يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سOلطته مOن كتOاب هللا تعOالى، وسOنة رسOوله. 

  .)2(وجميع أنظمة الدولة" وھما الحاكمان على ھذا النظام

تأسيسOOاً علOOى ھOOذا فOOإن النظOOام السOOعودي يحفOOظ للنبOOوة قدسOOيتھا ول©نبيOOاء منOOزلتھم 

أعلنOوا عOن ذلOك جھOرة أو اتھمOوا فيعاقب أولئك الذي يدعون النبOوة إذا ، الرفيعة عند هللا

نOد انتھم عمكOزاھتھم وصدقھم وتبليغھم عن هللا ووصفوھم بما يتننOاقض مOع نا_نبياء في 

  .، أو الرأي الحررهللا تحت حجية التفكير الح

انط.قاً مOن ھOذا، وبنOاء علOى مOا اخOتص بOه النظOام السOعودي مOن التقيOد بالشOريعة 

فOOإن حريOOة الOOرأي فOOي المملكOOة العربيOOة السOOعودية كمOOا ھOOو منصOOوص عليھOOا  ،اqسOO.مية

لة ا_نبيOاء كافOة مضبوطة بمراعاة قدسية الذات اqلھية، ومراعاة قدسية النبوة بحفظ منز

  .  �وعلى وجه الخصوص منزلة نبينا محمد 

 ،والتساھل في ھذا جريمة غير مغتفرة عند هللا وھو من المحرمOات عنOد المسOلمين

وQ يمكن القبول به عنOدھم، وقOد رأينOا كيOف ھOب المسOلمون علOى مسOتوى العOالم عنOدما 

  .برسوم تھكمية �أسيئ إلى النبي 

إلى الرسول صOلى هللا وسOلم ھOو القتOل وQ يملOك أحOد  الحكم الشرعي في من أساء

   .  من المسلمين حق العفو عن المسيء
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ھذا مذھب عليه عامة أھل العلم، قال ابOن المنOذر: أجمOع عOوام أھOل العلOم علOى أن 

ن قالOOه مالOOك والليOOث وأحمOOد وإسOOحاق، وھOOو مOOذھب مOOالقتOOل، وم �حOOد مOOن سOOب النبOOي 

  الشافعي. 

  م عليه من الشرك أعظم. ھQ يقتل، يعني: الذي قال: وحكي عن النعمان: 

لمين علOى أن سOإجمOاع الم -مOن أصOحاب الشOافعي  -وقد حكOي أبOو بكOر الفارسOي 

حكOاه من سب غيره الجلOد. وھOذا اqجمOاع الOذي  حد كما أن ،القتل �سب النبي  حد. من

عھم علOى ، أو أنه أراد به إجمOابعينمحمول على إجماع الصدر ا_ول من الصحابة والتا

جمعOت أوكOذلك قيOده القاضOي عيOاض فقOال  قتلOه إذا كOان مسOلماً. يجب �أن ساب النبي 

وكذلك حكي عن غير واحد اqجمOاع علOى لى قتل متنقصه من المسلمين وسابه، ع مةا_

  وتكفيره.قتله 

ئمOة اqعO.م أجمOع المسOلمون علOى أن مOن ل اqمام إسحاق بOن راھويOة أحOد ا_وقا

، أو قتOل نبيOاً مOن أنبيOاء هللا  �، أو دفع شOيئاً ممOا أنOزل هللا  �رسوله سب هللا، أو سب 

  ا أنزل هللا.بكل ممقرا : أنه كافر بذلك وإن كان  �

  قال الخطابي: Q أعلم من المسلمين اختلف في وجوب قتله. 

لOOه  والمنOOتقصمOOاء علOOى أن شOOاتم النبOOي صOOلى لوقOOال محمOOد بOOن سOOحنون: أجمOOع الع

 هعليOOه بعOOذاب هللا لOOه، وحكمOOه عنOOد ا_مOOة القتOOل ومOOن شOOك فOOي كفOOر كOOافر، والوعيOOد جOOاء

  .  )1(وعذابه كفر

، أو النظام عندما يجعل من قدسية ا_نبيOاء قيOداً علOى حريOة الOرأي والتعبيOر نالتقني

Q يرمي إQَّ إلOى صOيانة وحمايOة قOيم المجتمOع مOن اQنتھOاك واqسOاءة، بحكOم أن القOانون 

اqنسان أخOذت اً مع قيم َمن يحكمھم، والمواثيق الدولية لحقوق ينبغي أن Q يكون متناقض

  عتبار قيم المجتمعات في تقرير حرية الرأي والتعبير عنه، وذلك ل©سباب التالية:با
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:ًHة  أوOOOتفاقيQى اOOOاً إلOOOمامھا دوليOOOوب انضOOOرية المطلOOOات البشOOOت.ف المجتمعOOOاخ

لعOادات، والتقاليOد التOي قOد تسOتلزم واQلتزام بھا من حيث الموروث الديني، والثقOافي، وا

أن يكOOون التعبيOOر بصOOورة Q تتنOOافى مOOع القOOيم والعOOادات حسOOبما يمليOOه موروثھOOا الثقOOافي 

  والديني.

لكي Q تستغل حريOة التعبيOر بوسOائل الكتابOة أو التصOوير أو ا_عمOال الفنيOة ثانياً: 

الصOOحة  وعOOام، أبمOOا يOOؤدي إلOOى زعزعOOة المجتمOOع الOOداخلي للدولOOة، مOOن حيOOث ا_مOOن ال

سيؤدي تخOوف بعOض الحكومOات مOن ذلOك من ثم العامة، أو ا_خ.ق، أو النظام العام، و

إلى اqحجام عن اQنضمام إلى اQتفاقية واQلتزام بأحكامھا، أو قد يؤدي علOى ا_قOل إلOى 

  تحفظھا على النصوص التي تكفل ھذه الحرية.

فOOي الممارسOOة إلOOى اQعتOOداء علOOى  كOOذلك لكOOي Q تتعOOدى حريOOة التعبيOOر ذاتھOOاثالثPPاً: 

  .)1(حقوق اqنسان ا_خرى كحق اIخرين في حماية حياتھم الخاصة وسمعتھم

قدسOOية ا_نبيOOاء تُعOOد فOOي المجتمعOOات اqسOO.مية قيمOOة ذات تقOOدير عOOال، ومOOن ھنOOا 

 Q يةOOي قدسOOذلك، وھOOنظم بOOزام المOOر، وإلOOة التعبيOOد حريOOي تحديOOوي فOOا القOOب نفوذھOOتكتس

آخOOر، وإنمOOا تعOOم كOOل ا_نبيOOاء دون تفريOOق بيOOنھم، وبھOOذا الفھOOم لقدسOOية  تخOOتص بنبOOي دون

ا_نبياء تحجر على كثير من ا_عمال الفنية التي تنال أو تقلل مكانة ا_نبياء، أو يمكOن أن 

ة للحيلولOة دون اqسOاءة إلOى قدسOية عOيفھم منھا ذلك، وقد يلجأ المنظم إلى بOاب سOد الذري

  ا_نبياء.

لمجتمعات اqس.مية ليس شذوذاً انفOردت بOه ھOذه المجتمعOات فOي ھذا المنحى في ا

ربOOط حريOOة الOOرأي بضOOوابط قيمھOOا الشOOرعية، بOOل نجOOد أيضOOاً فOOي غيرھOOا، ففOOي الوQيOOات 

م، مOOن اثنOOى عشOOر أكاديميOOاً 1947المتحOOدة مOOث.ً "تشOOكلت لجنOOة لحريOOة الصOOحافة عOOام 

نقOOاد الصOOOحافة يرأسOOھم البروفسOOور روبOOOرت ھوتشOOنز، وضOOOمت بOOين أعضOOائھا أبOOOرز 
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ا_مريكيOOة.. وممOOا خرجOOت بOOه مOOن توصOOيات: أن تھOOدف (يعنOOي الصOOحافة) إلOOى تحقيOOق 

  .)1("أھداف المجتمع وقيمه وتوضيحھا

وفي فرنسا نجد القانون الفرنسي يجرم تجاوز القيم الموجھة لسياساته عنOد التعبيOر 

  عن حرية الرأي.

ديOOة، وقOOد اتھOOم المفكOOر مOOن ذلOOك علOOى سOOبيل المثOOال "إنكOOار حادثOOة المحرقOOة اليھو

  .)2(الفرنسي روجيه جارودي بمعاداة السامية

ومع ھذا التشOديد فOي مسOاءلة َمOن ينكOر ھOذه المحرقOة نجOد القOانون الفرنسOي يكيOل 

أ القضOاء اqس.م، أو المسيحية "فمOث.ً بOر بمكيالين عندما يتعلق ا_مر بالعدوان على قيم

رسOوماً اءة إلى المسلمين على خلفية نشرھا الفرنسي مجلة فرنسية ساخرة من تھمة اqس

باريس حكمOاً رأيOت فيOه وأصدرت محكمة اQستئناف في  �كاريكاتيرية للرسول محمد 

م، على نشر رسOوم كاريكاتيريOة 2006إن إقدام مجلة فرنسية تسمى (شارلي إيبدو) عام 

OOذلك بOOلمين، وبOOى المسOOاءة إلOOكل إسOOيش Q ريمOOي الكOOرللنبOOدير نشOOة مOOة أت المحكمOOر المجل

فيليب فال من التھم الموجھة إليه مؤكدة الحكOم الصOادر فOي مرحلOة سOابقة مOن المقاضOاة 

  الذي برأ بدوره المجلة من تھمة إثارة الكراھية ضد المسلمين.

على أثر ذلك، شھدت الجمعية الفرنسية (الغرفة ا_ولى بالبرلمان الفرنسOي) نقاشOاً 

بيOOر، تحOOول دون سOOب عتضOOوابط علOOى حريOOة اليطالبOOان بفOOرض  بشOOأن تعOOديلين قOOانونيين

  ا_ديان.

مشروع التعديلين تقدم به عضو لجنة الع.قات الخارجيOة فOي الجمعيOة عOن حOزب 

  ا_غلبية اQتحاد من أجل الجمھورية جان مارل روبو.

) من القOانون الصOادر 29وينص المشروع ا_ول على إدخال تعديلين على المادة (

م، الخOOOاص بحريOOOة الصOOOحافة، ويتضOOOمن التعOOOديل ا_ول 1881يوليOOOو (تمOOOوز)  29فOOOي 

إضافة كلمOة الرسOوم السOاخرة (الكاريكاتوريOة)، بعOد كلمOة المطبوعOات فOي آخOر الفقOرة 
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ا_ولى من المادة المذكورة، أما التعديل الثاني، فيتمثل في إضافة تأتي بعد الفقرة ا_ولى 

عOOة، ورسOOم، أو ملصOOق تOOنص علOOى أن "كOOل خطOOاب وھتOOاف، وتھديOOد، وكتابOOة، ومطبو

  .)1(مھني، يطعن في أسس ا_ديان يُعد سباً"

ھOOذا الجOOدل القOOانوني فOOي حفOOظ قدسOOية ا_نبيOOاء وأديOOانھم، وھOOذا التنOOاقض البOOين فOOي 

القانون الفرنسي، وتضاربه الصريح غير مقبول أصO.ً فOي التشOريع اqسO.مي، فOا_مر 

لى ا_نبياء في منأى عOن المسOاءلة محسوم بالتجريم والتحريم Q يمكن أن يكون المسيئ إ

  القانونية.
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  المبحث الثالث

  عدم السخرية من الدين والمؤمنين به

  وفيه مطلبان:

  الدينب ا/ستھزاءالمطلب ا#ول: 

ھو اQنتقاص من الدين والسOخرية بOه نعOوذ بOاS تعOالى مOن ذلOك كلOه،  اHستھزاء:

العيOOوب والنقOOائص علOOى وجOOه  ومعنOOى السOOخرية؛ اQسOOتھانة والتحقيOOر، والتنبيOOه علOOى

  .)1(يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون باqشارة واqيماء

فOالمرجع فيOه إلOى عOرف  ،وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة وQ فOي الشOرع

د يختلف ذلOك بOاخت.ف فھو سب وق ،الناس، وإن جماع ذلك أن ما يعرف الناس أنه سب

صط.حات والعادات وكيفية الك.م ونحو ذلك، وما اشOتبه فيOه ا_مOر ألحOق واQ ا_حوال

  .)2(بنظيره

دين اqس.م لOه ثO.ث حOاQت،  أو �أحوال المستھزئ: المستھزء باS أو الرسول 

  وكل حالة لھا حكم.

أن يكون معتقداً للسخرية واQستھزاء ومصدقاً بذلك، واQعتقاد ھOو عقOد القلOب علOى  .1

  شيء ما.

أن يكون عن قصد ولكن بغير اعتقاد، لحديث ابن عمر في الرجل الذي كان في  .2

وناً وQ أكذب ألسناً وQ أجبن طمجلس وقال: ما رأيت مثل قرائناً ھؤQء، أرغب ب

، ونزل القرآن فقال عبد هللا بن عمر أنا رأيته �! فقال ذلك رسول هللا  عند اللقاء

إنما كنا  �به الحجارة وھو يقول يا رسول هللا تنك �ناقة رسول هللا  بمتعلقاً بحق

ففي ھذه  ،)3(چ ک ک             ک ک  ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ چ :يقول �نخوض ونلعب، ورسول هللا 

 اIية الحكم بكفرھم، وھؤQء إن كانوا معتقدين لما قالوه وسوف يأتي بأنھم لم يكونوا

اد وإن كان ك.مھم ھذا ليس ناشئاً عن اعتق ھمؤلما قالوه، فيكون استھزامعتقدين 
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قالوا ذلك  وإنما ،ومن معه على ھذه الصفة �عن تصديق واعتقاد بأن الرسول 

مزحاً Q غير، فيكون ك.مھم من قبيل الكذب والسخرية، وھذا ھو الذي حصل من 

 ولذلك قال هللا ،)1(ھؤQء النفر فھم إنما كانوا يسخرون ويكذبون على سبيل المزح

، فھؤQء قصدوا )2(ژ ڑ ڑ  ک ک             ک ک چ ژڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچڍ  : �

لم يعتقدوه، وحكم المستھزء القاصد ل.ستھزاء، سواء كان معتقداً  ناQستھزاء ولك

أو غير معتقد واحد، وھو أنه يكون كافراً، باS العظيم، _نه Q يمكن أن يجتمع 

 Sيمان باQستھزاء مع اQنسان عنده إيمان ويستھزء ، ف. يمكن أن ي �اqكون ا

 ٹ ٹ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ           گ گ گ گ چ : � باS أو برسوله أو بدينه، ولذلك قال هللا

  ، ولكن اQستھزاء مع اQعتقاد يكون أشد كفراً من اQستھزاء بدون اعتقاد.)3(چ

ول كلمOة لOيس قOيأن يكون اQستھزاء عن سOبق لسOان وخطOأ، كOأن يريOد اqنسOان أن  .3

 ،خOرى فيھOا اسOتھزاء، خطOأ مOن غيOر قصOدفيسOبق لسOانه إلOى كلمOة أ ،ا استھزاءفيھ

، ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث إسحاق بن عبOد هللا فھذا Q يؤاخذ بذلك

: (S أشد فرحOاً بتوبOة عبOده  � بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا

كان على راحلة بأرض ف.ة، فانفلتت منOه وعليھOا طعامOه  حين يتوب إليه من أحدكم

احلتOه فبينمOا ھOو روشرابه، فأيس منھOا فOأتى شOجرة فاضOجع فOي ظلھOا قOد أيOس مOن 

كOOذلك إذا ھOOو بھOOا قائمOOة عنOOده، فأخOOذ بخطامھOOا، ثOOم قOOال مOOن شOOدة الفOOرح "اللھOOم أنOOت 

  .)4(عبدي وأنا ربك" أخطأ من شدة الفرح)
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  المطلب الثاني

  المؤمنينب ا/ستھزاء

Qية اOOرب النفسOOن الح.OOن إعOOوع مOOو نOOالمؤمنين: ھOOتھزاء بOOىسOOه  علOOدين نفسOOال

، وھOذا كفOر ومOروق بالOدينبOالمؤمنين إQ مOن كOان مسOتھزءاً  ئوالمؤمنين به ف. يسOتھز

  .عن الدين وھو من صنيع الكفار

وإطOO.ق ا_لفOOاظ  ،فمنھOOا التنكيOOت اللفظOOي ،وللسOOخرية بOOالمؤمنين أكثOOر مOOن وسOOيلة

كل ذلOك مOن ألفOاظ الOتھكم  ،.ميونالظ ،المتخلفة ىالقو ،من نحو الرجعية ،يئة إليھمالمس

Oي نOداولھا روالسخرية التOر تتOحافة العصOة بى صOرأيحجOحافة أو الOة الصOذلك حريOك ،

خ.صھم ورسOم صOورھم إالنيل من علمائھم باتھامھم بتھم ھم منھا براء، وبالتشكيك في 

.OOي أفOOيلھم فOOة وتمثOOوم تھكميOOي رسOOنھم فOOل مOOرأم تجعOOحوكة تجOOل  ئضOOى النيOOاق علOOالفس

كوصOف حجOاب المOرأة بالخيمOة،  ،إسO.مي، أيضاً السOخرية مOن كOل مظھOر ملOبس ممنھ

سOتھزاء بOالمؤمنين وھOو محOرم ، كل ذلك من نوع السOخرية واQولحية المؤمنين بالقمامة

المOOؤمنين؛ أن ديOOدن الكفOOار فOOي كOOل مكOOان وزمOOان؛ السOOخرية مOOن _ن هللا أخبرنOOا: ، فعلOOه

 ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ چ قررھا هللا سبحانه وتعالى بقولOه: وھذه قاعدة عامة، _جل إيمانھم وتوحيدھم

، )2(چ ڄ ڄ  ڄ       ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ چوبقولOOOOOOOOه تعOOOOOOOOالى: ، )1(چ چ  چ     چ چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ

 �  � خب حب جب  يئ ىئ مئ حئ   جئ ي ي ی ی   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ چوبقولOOOه تعOOOالى: 

وبقولOه تعOالى:  ،)4(چ ھ  ه ھ       ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ  ڻ ڻ ں ں ڱ چوبقوله تعOالى: ، )3(چ يت ىت  � خت حت جت يب

  .)5(چ ے ے ھ     ھ ه ھ  ہ  ہ ہ ہ  ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں چ

                                                 

 .J212ية سورة البقرة ا )1(

 .30سورة يس اJية  )2(

  .33: 29سورة المطففين اJية  )3(

 .7، 6سورة الزخرف اJية  )4(

 .11، 10سورة الحجر اJية  )5(
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ففي ھذه اIيات وغيرھا: يبين هللا تعالى أن السOخرية بOالمؤمنين صOفة مOن صOفات 

qذعOOان عOOوة الرسOOل، وأتبOOاعھم، ويصOOدون بھOOا النOOاس عOOن االكOOافرين، يقOOاومون بھOOا د

  .)1(والقبول لدين هللا تعالى

أخبر هللا سبحانه وتعOالى عOن كOل قOوم يرسOل إلOيھم رسOوQ، أو نبيOاً، أن أول عمOل 

قOال تعOالى فOي قصOة نOوح مOع ، يقومون به تجاھه: السخرية والتھكم به، وبمن آمOن معOه

 جح چوقOOOال تعOOOالى: ، )2( چ ۆئ    ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ       ۇ ۇ ڭ ڭ چقومOOOه: 

 ۆئ ۇئ          ۇئ وئ  وئ ەئ چوقال تعالى في قصة ھOود مOع قومOه: ، )3(چ  حس جس مخ حخ جخ مح

   ی   ىئ ىئ ىئ چوقال تعالى في قصOة موسOى مOع فرعOون:  ،)4( چ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ

  .)5(چ  جئ ي ي ی

كرھOOا هللا فOOي كتابOOه دليOOل علOOى أن السOOخرية واQسOOتھزاء ففOOي ھOOذه الوقOOائع التOOي ذ

بالمؤمنين تركة يتوارثھا الكفار كابرا عن كOابر، وذلOك _نھOم لOم يجOدوا أنفOذ سO.ح منھOا 

  .)6(في مقاومة حزب هللا، والقضاء على شرعه

أن يجOرم  ھيمن البOد وضحتأن  قكما سب، والنظام السعودي بحكم تقيده باqس.م

  المؤمن، وعلى وجه الخصوص العلماء.  لھاض كل سخرية يتعر

العلمي الشOرعي لعOالم مOن العلمOاء أو  دوفي الوقت الذي Q يمنع فيه النظام من النق

يحول وبكل حزم دون المساس بمكانة العالم باqسOاءة إليOه، ويعOد ذلOك  ةالدعامن لداعية 

، أو يبOأن حريOة الOرأنوعاً من العدوان يعاقب عليه القضاء، ومن ھنا يحق لOي أن أؤكOد 

Qان اOOاً كOOر، أيOOة التفكيOOد، أو حريOOة النقOOن حريOOخرية مOOدى بالسOOين تتعOOه حOOذي تحملOOم الOOس

دعوى الOفOع رالمؤمنين وعلمائھم تفقد حرمتھا وتتحول إلى جريمة من حق المجتمOع أن ي

                                                 

 .4عبد الس'م بن برجس، القول المبين في حكم ا:ستھزاء بالمؤمنين، الناشر المؤلف، بدون تاريخ نشر، ص )1(

 .27سورة ھود اJية  )2(

 .111عراء اJية سورة الش )3(

 .66سورة ا;عراف اJية  )4(

 .47سورة الزخرف اJية  )5(

 .5عبد الس'م بن برجس، القول المبين في حكم ا:ستھزاء بالمؤمنين، السابق، ص )6(
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احتسOOاباً علOOى مOOن تOOورط فيھOOا حفظOOاً للنظOOام العOOام، واحترامOOاً لخيOOار المملكOOة العربيOOة 

حريOة العامOة ومنھOا الالتقيد بOه فOي تحقيOق وتطبيOق ولتزام النص الشرعي اية في السعود

 حرية الرأي. 
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  المبحث الرابع

  تجنب اDراء الكفرية والتكفيرية

لكفOر أكثOر مOن نOوع ولOيس ھنOا لأعظم ما عصOى هللا بOه فOي الOدنيا ھOو الكفOر بOه، و

لربوبيOة إنكOار أن يكOون هللا ومOن كفOر ا ،مجال بحثھا، ويكفي أن أذكر منھا كفر الربوبية

  كما له الخلق له ا_مر.  ،ھو الخالق المدبر

راء الكفريOة حرية الOرأي فOي المجتمOع المسOلم اqفصOاح عOن مثOل ھOذه اI ليس من

Iة وأقصد باOوداً، وعبوديOالق وجOر للخOي تنكOة التOلحاديqراء الكفرية ھنا تلك الفلسفات ا

OOية مOOفة الماركسOOر كالفلسOOا البشOOع لھOة يخضOOدمت رؤيOOي قOOة إث.ً التOOون، وع.قOOة للكOOلحادي

OOاً رتبOOيراً ماديOOه، وتفسOOان بOOنسqع  تاOOاً مOOافى كليOOة تتنOOادية واجتماعيOOات اقتصOOه ع.قOOعلي

العبOد وربOه، Q كالفلسفة العلمانية التي تجعل مOن الOدين ع.قOة بOين والتشريع اqس.مي، 

أحلOوا بتشOريعاتھم مOا  ون ولOوأن من حق البشر أن يشرعوا كما يشOاؤو ،شأن  له بالحياة

  حرم هللا، أو حرموا ما أحل هللا، لھم في ذلك كامل الحرية. 

الفلسOOفة العلمانيOOة يملكOOون حOOق  إياھOOاھم حوعلOOى أسOOاس مOOن ھOOذه الحريOOة التOOي تمOOن

  في الدين، وحق تجريده من خاصية التشريع تحلي. وتحريماً وحق اQرتداد عنه.  نالطع

اھات الفلسفة العلمانية التي يروج لھا في مجتمعنOا، ويOأتي وتمثل الليبرالية أحد اتج

جOOدون الليبراليOOOة مالحOOديث عنھOOOا، _ن بعOOض مOOOن يحOOاورون ويكتبOOOون فOOي الصOOOحف ي

بصفتھا عندھم ركناً أساسياً في ضمان حرية الرأي للفOرد والمجتمOع، فمOا ھOي الليبراليOة 

  إذاً؟ 

يھOا حيOث يتقOدم الفOرد ف ،معانيھOاالليبرالية ھOي اتجOاه "يمجOد الحريOة الفرديOة بOأبلغ 

Qة على الدولة، وبقية الفئات اOر ليبراليOن أن تعتبOيمك Q يOجتماعية. والدولة كنظام سياس

  إQ إذا قامOOOOOت علOOOOOى ھOOOOOذه الحريOOOOOة، ووجھOOOOOت كOOOOOل طاقتھOOOOOا وإمكاناتھOOOOOا لحمايتھOOOOOا 

  .  )1(وتكريسھا"

                                                 

صالح، ج'ل الLدين، المجتمLع اJمLن وع'قتLه بالجريمLة، مجلLة البحLوث ا;منيLة، مركLز الدراسLات والبحLوث،   )1(

 .140م، ص2013ھـ، فبراير 1434ربيع اJخر  54فھد ا;منية، العدد كلية الملك 
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عى إلOى تطOوير ة فOي النظريOة الليبراليOة ھOي تلOك التOي تسOبولOوالعقائد الوحيدة المق

السOOلطة... وعلOOOى الدولOOOة اعتمOOاد مبOOOدأ حريOOOة اQعتقOOOاد  دور يموتحجOOOالحريOOة الفرديOOOة، 

والتفكير بالنسبة لكل المواطنين، وإفساح المجOال أمOامھم فOي التعبيOر عOن آرائھOم بحريOة 

  كاملة، ودون أي قيود...

فOOOي هللا الخOO.ف بOOين الليبراليOOة واqسOO.م، إذا يعOOد اqسOO.م عقيدتOOه  مOOن"ھنOOا مك

والحياة، الحقيقة المطلقة التي أمر هللا بھا، وإن كان Q يكره عليھا أحOداً مOن البشOر، لكOي 

في ظل حكمه يفعلون كما يھوون، وإنما كما يريد منھم اqس.م أن يفعلOوا Q يترك الناس 

قOOال  عتقOOاد، وإQ لعنOOوا كمOOال الكتOOاب مOOن حريOOة اQھHOOخOO.ل بمOOا إويتصOOرفوا مOOن غيOOر 

  .)1(چ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ     ڤ ٹ چ تعالى:

  وسوف نتناول ذلك في مطلبين:

                                                 

 .المصدر نفسه )1(
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  المطلب ا#ول

  رتداد عن الدينلية وحرية ا/الليبرا

فإنھOOا تجعOOل مOن حريOOة الOOرأي  ،الحريOة مOOن دون قيOOود دينيOة سو_ن الليبراليOة تقOOد

لOى الOدين، ومOن حOق الفOرد عنOدھا أن ن عدوانOه ععم.ً مقدساً يجOب أن يصOان مھمOا كOا

يرتد وأن يعبر بكل حرية عن آرائOه ومعتقداتOه اQرتداديOة، ويفOتن النOاس بھOا، ويOدعوھم 

Oا منافOرى فيھOم، وت.Oسqةاإليھا، ويزينھا لھم، ومن ھذا المنطلق تجرم عقوبة الردة في ا 

  لى إلغائھا.إ لحرية الرأي والعقيدة، وتدعو

  أقول:  ةه النزعة الليبرالية في إلغاء عقوبة الردوللرد على ھذ

:ًHرعي أوOب شOردة مطلOه  ،"إن حكم الOحيحاً أنOيس صOدين، ولOظ الOه حفOة منOالغاي

لھدف منه كبت الحرية الفكرية، أو عOدوان عليھOا بحOد السOيف، اوسسيلة إرھاب فكري، 

حفظ  -تفكير السليم ال ةباعتباره أدا -ل ضروريات الدين القائم على مخاطبة العقمن _ن 

OOارة بOOات الضOOفIل اOOن كOOه مOOل نفسOOى هالعقOOاً ومعنOOا  ،حسOOم أنھOOي تبحكOOوازن فOOده التOOفق

ومOن ھنOا اشOترط اqسO.م سO.مة العقOل مOن الجنOون،  ،تصرفاته، وتقويمه لعالم ا_شOياء

  .)1(وبلوغ حد التكليف في إنزال حكم الردة على من تلبس بھا"

بقOOيم المجتمOOع، وحOOدود ثوابتOOه العقديOOة يجعOOل مOOن "إن الفكOOر غيOOر المنضOOبط  ثانيPPاً:

الفكر عامل ھدم وتخريب، Q عامل بناء وتعمير، وما من مجتمع إQ ولOه ثوابOت وأسOس 

  .  )2(في المساس بھا خطراً على وجوده" ىيقيم عليھا حياته، وير

ية التOي ظھOر رراء الكفة حاربت الشريعة اqس.مية كل اIتأسيساً على ھذه الوجھ

عOن  اأعOدما حOين عبOر انلOذلبOن عربOي اامن ھOؤQء مOث.ً الحO.ج، و ،للتعبير عنھا أناس

  ضوابط العقيدة اqس.مية في التعبير عن حرية الرأي.  عكلياً م ضآراء، كفرية تتعار

                                                 

 . 179-178انظر ا*رھاب الفكري ص:  )1(

 .  186ا*رھاب الفكري ص:  )2(
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أحد الليبراليين يستنكر ھذا الذي حدث للح.ج، وابن عربي، ومثلھما ابن المقفع 

اً من الحجر على حرية الرأي والتعبير عنھا الذي وصف بالزندقة ويرى فيه نوع

م، أو 1922فيقول: "إنھم ساندوا قتل المفكر الصوفي الكبير الح.ج الذي أعدم سنة 

الزنادقة (المفكرون ا_حرار)، مثلما ھو الشأن بالنسبة إلى المؤلف العربي الشھير ذي 

م في دارس وقد أعا_صل الفارسي ابن المقفع الذي ترجم مؤلفات أدبية من الھند وف

  .)1(م"757السادسة والث.ثين من عمره سنة 

ويمضي في استنكاره ھذا قائ.ً: "الس.ح الذي يشھرونه في وجه كل مثقف يسعى 

إلى التجديد ھو اتھامه بالردة، بل إنھم يمارسون على الحكومات ضغوطاً _جل 

العشرين، وھو مؤسس محاكمته؛ ولنتذكر محاكمة عبد العزيز التعالبي في مطلع القرن 

الحركة الوطنية بتونس، بإيعاز من الزيتونيين والتحقيق القضائي ضد طه حسين 

م، والتحقيق القضائي الذي فتح في السنوات ا_خيرة ضد المفكر والمناضل 1926

  )2("المصري فرج فودة

دافOOع عOOنھم ھOOذا الليبرالOOي التونسOOي لOOم يمارسOOوا حOOق حريOOة التعبيOOر  نھOOؤQء الOOذي

م مارسOOوا العOOدوان علOOى حOOق اIخOOرين وھOOو حOOق الحفOOاظ علOOى كرامOOة المعتقOOدات ولكOOنھ

"فOOإن الحOO.ج عنOOد قتلOOه مOOا زال يوحOOد هللا  فOOالح.ج يقOOول فيOOه اqمOOام الOOذھبي: ،وسO.متھا

اqس.م، والزنديق يوحOد هللا  ىويصيح هللا هللا في دمي، فأنا على اqس.م، وتبرأ مما سو

ويصOOلون ه، والمنOOافقون كOOانوا يوحOOدون، ويصOOومون ع.نيOOة، ولكOOن الزندقOOة فOOي سOOر

ما كان حماًرا حتى يظھر الزندقة بإزاء ابن خفيOف ع.نية، والنفاق في قلوبھم، والح.ج 

  .  )3(بل كان يبوح بذلك لمن استوثق من رباطه" ،وأمثاله

  

                                                 

 .78الشرفي، محمد، ا*س'م والحرية، دار الجنوب للنشر، تونس، ص )1(

 ..  79المصدر نفسه، ص )2(

 . 351ص:  2سير أع'م النب'ء ج )3(
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ة: "ومن ھؤQء من يقول بOالحلول واQتحOاد، يبن تيماعنه  قالابن عربي فقد  كذلك

عربOي ول واQتحاد العام المطلOق كOابن ي الحلول واQتحاد نوعان، نوع يقول بالحلوھم ف

  .  )1(وأمثاله، ويقولون في النبوة: إن الوQية أعظم منھا كما قال ابن عربي

في مثل ھذه ا_حكام الصادرة بشأن الح.ج وابOن عربOي، بالتأكيد يرى الليبراليون 

ا، مOOمظOOاھر التضOOييق عليھOOا ويطلقOOون عليھنوعOOاً مOOن خنOOق حريOOة الOOرأي، ومظھOOراً مOOن 

عندھم Q قيود دينية عليھا، فالدين فOي ا شھداء الحرية، _ن الحرية مثلھاوعلى كل من يم

حد ذاته بالنسبة لھم تخضع مسOلماته العقديOة للOرد والتقOويم، ولOيس ل¨سO.م حصOانة مOن 

OOن يقOOم دي.OOسqن ا_ Q ،م.OOسqه اOOل بOOن أن يقبOOيمك Q اOOو مOOذا وھOOاب، ھOOرھqى اOOوم عل

وفOOرض معتقداتOOه علOOى النOOاس بOOالقوة ولكOOن _ن اqسOO.م يحمOOى ذاتOOه مOOن أنOOاس تحكمOOت 

علOOيھم ا_ھOOواء، وتحOOت ذريعOOة تعظOOيم العقOOل واحترامOOه يسOOعون إلOOى جعOOل أھOOوائھم ھOOي 

  المعيار في تمييز التحرر من اQستعباد الفكري. 

اليOون المعاصOرون بشOھداء انظر ماذا قال: علماؤنا في ھؤQء الOذين يصOفھم الليبر

الفكر وضحايا الحرية من أمثال ابن عربOي، وابOن المقفOع يقOول الOذھبي عOن ابOن عربOي 

تواليفه كتاب "النصوص" فإن كان Q كفر فيOه فمOا فOي الOدنيا  أفي ترجمته له: "ومن أرد

S2(كفر، نسأل هللا العفو، والنجاه، فواغوثاه با(  .  

يقOول بقOدم العOالم وQ يحOرم سOوء مقبOوح، "شOيخ  وقال عنOه العOز بOن عبOد السO.م:

  .  )3(فرجاً 

روى عن المھدي أنه قOال: "مOا وجOدت كتOاب زندقOة إQ وأصOله أما ابن المقفع فقد 

  .)4(عقفابن الم

                                                 

 . 335ص:  5منھاج السنة النبوية تحقيق محمد رشاد سالم ج )1(

 . 48ص:  23سير أع'م النب'ء ج )2(

 .48ص:  23الذھبي ج  )3(
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في ھذا القدر كفاية بأن ھذه اIراء الكفريOة Q يمكOن أن تكOون مظھOراً مOن مظOاھر 

لمثOل ھOذه المعتقOدات مجOال  يمOنحإذن حين  حرية الرأي في اqس.م، فماذا يعني اqس.م

  البروز والظھور باسم حرية الرأي؟ 

نھج الليبرالي فOي التعبيOر لإن الذين ينادون من وراء حجاب أياً كان ھذا الحجاب با

الOOذين آمنOOوا، بانتھOOاك حرمOOة  فOOيالفاحشOOة  ععOOن اIراء والمعتقOOدات إنمOOا يOOودون أن تشOOي

 Q ه الدين وتھديم أصوله، وھذا ماOق، وعليOه الطريOح لOم ويفس.Oسqه اOيمكن أن يسمح ب

وQ احترام حين تجعل من النھج الليبرالي خياراً لھOا فOي التعامOل  ،Q معنى لحرية الرأي

  مع اqس.م. 
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  المطلب الثاني

  حرية الرأي وا#فكار التكفيرية

فOOOي نظرتھOOOا لحريOOOة الOOOرأي تعنOOOي اQنفOOO.ت عOOOن قOOOيم الOOOدين إذا كانOOOت الليبراليOOOة 

 ،لحريOة الOرأي والتعبيOر نظرتOهفOي  فإن المOنھج التكفيOري منOاقض لھOا كليOةً  ،وضوابطه

راء ، ثOم يحOاكم آين مOا ھOو كفOر ومOا ھواqسO.ميOفھو يضع معOايير مOن عنOد نفسOه فOي تب

وضعت نتيجة فھم خاطئ للنصOوص الشOرعية  إماالمجتمع ومواقفھم إليھا، وھي معايير 

ام إليه، وفي كلتOا الحOالتين تمثOل خطOراً علOى ا_مOة حتك�الشرعي وا النصأو دون تدبر 

من باب أن المؤمنين بھا والمعتنقين لھOا يكفOرون كOل مOن لOم تنطبOق عليOه معOاييرھم فOي 

اqيمان من أھل اqس.م، ثم يرتبون على ذلك مواقف سياسOية يھOددون بھOا ا_مOن العOام، 

  .ن حرمة ا_موال والفروجيستبيحوويريقون الدم المعصوم، و

وحOOاملوه فOOي فقھنOOا اqسOO.مي بOOالخوارج، وھOOم جماعOOة  هھOOذا الOOنھج يعOOرف ممثلOOو

وكOان أول ظھOور لھOا فOي عھOد رسOول  ،ضالة ترى كفر مرتكب الكبيرة، واستباحة دمOه

عOدل يOا محمOد ا"ه: قOائ. لO  �في شOخص رجOل وقOف معترضOاً أمOام رسOول S   �هللا 

    .)1( "فإنك لم تعدل!!

خرجOت علOى أميOر المOؤمنين علOي  حOينعسكري وعنفي  بعد ذلك صار لھا وجود

    ه.توكفرته ثم اغتال � بن أبي طالب

ما زال ظھورھOا متكOرراً وقOد عانOت منھOا المملكOة حOين حملOت السO.ح الفئة ھذه ا

   تفجر وتقتل ا_برياء، وعرفت عندنا بمصطلح "الفئة الضالة". 

الوسائل اqع.مية المختلفOة،  التكفيرية استغلت كل معتقداتھارائھا وآمن أجل نشر 

أو الكترونيOOة،  ،سOOواء علOOى شOOكل إصOOدارات ورقيOOة ،مOOن صOOحف ومجOO.ت تصOOدرھا

وأحياناً على "اليوتيوب" والفضائيات، و_نھا تOدعو إلOى التحOريض علOى ضOرب ا_مOن 

OOالعOOروج علOOر والخOOة ا_مQر وOOة ھيام بتكفيOOب.د وسياسOOي إدارة الOOرھم فOOيان أمOOم، وعص

                                                 

  .165، ص7صحيح مسلم بشرح النووي، ج) 1(
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Q بOد للمOنظم القOانوني أن  ،Q أحد يعارض في أنھا ترتكOب عمO.ً إجراميOاً  نهفإ ،المجتمع

 Qة وOOر مباحOOة غيOOذه الوجھOOل ھOOرأي لمثOOة الOOإن حريOOه فOOه، وعليOOرم إتيانOOه ويجOOدى لOOيتص

  جر على حملة ھذا الرأي من أن: متاحة شرعاً، ويجب الح

 يخاطبوا الناس في المساجد.  .1

 يصدروا صحفاً تعبر عن أفكارھم.  .2

 تب تدعو إلى معتقداتھم طبع ك .3

 ھم. راءإنشاء مواقع تمثل آ .4

أن السOماح لھOم خطOر علOى حفOظ أمOن النOاس فOي الشOعور بO ويأتي ھOذا الحجOر مOن

جOاء اqسO.م  ،ضOرورات شOرعية وھOذه ،دينھم، وأنفسھم، وعقولھم، ونسOلھم، وأمOوالھم

 نتشOOار آراءاومOOن مقتضOOيات حفOOظ ھOOذه الضOOروريات الخمOOس الحيلولOOة دون بحفظھOOا 

  تكفيرية من ھذا النوع. 

اqمOOام النOOووي فOOي شOOأن طاعOOة وQة ا_مOOر وعOOدم الخOOروج علOOيھم: وأمOOا  ليقOOو

ظالمين، وقOد تظOاھرت  ةفسقالخروج عليھم وقتالھم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا 

  .)1(ا_حاديث على ما ذكرته، وأجمع أھل السنة أنه Q ينعزل السلطان بالفسق"

اqع.مOOي علOOى  ضھOOي صOOفة التحOOري ھOOذه الفئOOة الضOOالة وأبOOرز مOOا تتصOOف بOOه

وقد نص المنظم السعودي فOي المOادة  ،الخروج من خ.ل وسائلھا اqع.مية الخاصة بھا

  السادسة على تجريم ما يلي: 

أو اIداب العامOOة، أو  ،أو القOOيم الدينيOOة ،إنتOOاج مOOا مOOن شOOأنه المسOOاس بالنظOOام العOOام .1

أو تخزينOOOه عOOOن طريOOOق الشOOOبكة  ،أو إرسOOOاله ،هحرمOOOة الحيOOOاة الخاصOOOة، أو إعOOOداد

 المعلوماتية، أو أحد أجھزة الحاسب اIلي.

                                                 

  . 229ص:  2شرح النووي على صحيح مسلم ج ) 1(
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  ريم ما يلي: السابعة نص على تج وفي المادة

موقع لمنظمة إرھابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجھOزة الحاسOب اIلOي إنشاء  -

أو تOرويج  ،ھاأو أي مOن أعضOائ ،اQتصاQت بقيادات تلك المنظماتليسھل ونشره، 

أفكارھا، أو تمويلھا، أو نشر كيفية تصنيع ا_جھOزة الحارقOة، أو المتفجOرات، أو أي 

 .في ا_عمال اqرھابيةداة تستخدم أ

Oلكتروني المخلQجرامي لجريمة التحريض اqى ويشمل النشاط اOة علOأمن الدولOة ب

   :من أھمھاعدة صور 

ت، والثنOOاء عليھOOا وأنھOOا مOOن أعمOOال الخOOوارج والمظOOاھرات، واQعتصOOاماتسOOويغ 

 . )1(إلى ا_صلح ومواجھة الطغاة والظلمة وعدھا من الشجاعة يرغيتوسائل ال

فOOإن المصOOلحة فOOي  ،وإذا كانOOت حريOOة الOOرأي والتعبيOOر تOOؤدي إلOOى مثOOل ھOOذه الفOOتن

لمOOن يOOدعو بلسOOانه أو قلمOOه إلOOى  اً إذا Q رأي معتبOOر ،ومنعھOOا بحظرھOOاالشOOريعة تقضOOي 

  تضرب أمن المجتمع.  التيإشاعة الفتن 

عبOد العزيOز بOن بOاز: ھOل المظOاھرات الرجاليOة أو النسOائية  وجه سؤال إلى الشيخ

، وھOل مOن يمOوت فيھOا يعOد شOھيدا فOي ة من وسOائل الOدعوةضد الحكام والوQه تعد وسيل

  سبيل هللا؟

رى أولكOOن  ،مOOن العOO.ج ةوالرجاليOO ةرى المظOOاھرات النسOOائيأ�  جOOاب بقولOOه:أقOOد 

، والتعOدي علOى النظOر قصOرأسOباب ، ومOن أسباب الفOتن، ومOن أسOباب الشOرور أنھا من

  .)2(بعض الناس بغير حق

                                                 

  . 135ص:  ،ھـ1434 ،ط ا;ولى ،ا:لكتروني المھاجري، راشد بن رمزان آل طاميجريمة التحريض  )1(

  . 137ص: المرجع السابق، ) 2(
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  المبحث الخامس

  المحددات العقدية لحرية الرأي في النظام السعودي

فOOإن  ،نظOOراً لمOOا قامOOت عليOOه المملكOOة مOOن سOOيادة الOOدين وعلOOو الشOOريعة اqسOO.مية

حOين يتحOدث  ،ددت قيوداً على حرية الرأي للفردأنظمتھا تنبثق عن ھذا المعنى، ولھذا ح

الشريعة اqسO.مية، ففOي نظOام المطبوعOات والنشOر  هتتوافق مع ما نصت علي ،أو يكتب

إلOى  يالنشر الدعووقول "يكون من أھداف المطبوعات يمث.ً نجد نصاً في المادة الثالثة 

ونشOر الثقافOة  حوالصO. إلOى كOل مOا فيOه الخيOر ومكارم ا_خ.ق اqرشاد ،الدين الحنيف

  والمعرفة".  

بمختلOOف  ن الOOرأي مكفولOOة"حريOOة التعبيOOر عOOوفOOي المOOادة الثامنOOة نجOOد نصOOاً يقOOول 

  وسائل النشر في نطاق ا_حكام الشرعية والنظامية". 

  فتحدد ضوابط وقيود إجازة المطبوعات بما يلي:  ،أما المادة التاسعة

 أQ تخالف أحكام الشريعة اqس.مية.  .1

2. Qة أOOالح أجنبيOOدم مصOOا يخOOام أو مOOا العOOب.د أو نظامھOOأمن الOOل بOOا يخOOى مOOي إلOOتفض 

 تتعارض مع المصلحة الوطنية.

 أQ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.  .3

أQ تOOOؤدي إلOOOى المسOOOاس بكرامOOOة ا_شOOOخاص وحريOOOاتھم أو إلOOOى ابتOOOزازھم أو إلOOOى  .4

 اqضرار بسمعتھم أو أسمائھم التجارية. 

 أQ تؤدي إلى تحبيذ اqجرام أو الحث عليه.  .5

 أQ تضر بالوضع اQقتصادي أو الصحي في الب.د.  .6

أQ تفشOOي وقOOائع التحقيقOOات أو المحاكمOOات إQ بعOOد الحصOOول علOOى إذن مOOن الجھOOة  .7

 المختصة. 

أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الھادف إلى المصلحة العامة والمستند إلOى وقOائع  .8

 .  وشواھد صحية
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ولOى والثانيOة وكذلك الفقرة ا_ ،ھذه القيود ما نصت عليه المادة الثامنة ما يھمنا من

  من المادة التاسعة. 

المتأمل في ھذه النصوص يجد أنھا أكOدت بشOكل مباشOر أن حريOة التعبيOر مكفولOة 

كمOOا ھOOو نOOص المOOادة الثامنOOة، أن تكOOون ھOOذه  ،فOOي "نطOOاق ا_حكOOام الشOOرعية والنظاميOOة"

 عOن ساساً qجازة المطبوعOات التOي ھOي بالضOرورة وسOيلة مOن وسOائل التعبيOرالحرية أ

الرأي، لذا نجOد المOادة التاسOعة فOي الفقOرة ا_ولOى منھOا تقOول أQ تخOالف أحكOام الشOريعة 

عنOد الحOديث عOن تقنOين حريOة الOرأي فOي نظOامي يجOب مراعاتOه  طوھذا شر ،اqس.مية

دد لھذه الحريOة بعOد تلOك المحOددات العقديOة التOي المملكة العربية السعودية. وھذا أھم مح

شOرت إليھOا، وفOي الفقOرة الثانيOة مOن المOادة التاسOعة نجOد ضOرورة تقييOد حريOة أسبق أن 

يخل بأمن الب.د أو نظامھا العام، أو ما يخOدم مصOالح أجنبيOة  ما الرأي بما Q يفضي إلى

ة مOن المOادة التاسOعة Q بOد تتعارض مع المصلحة الوطنية. ونحن عندما نحلOل ھOذه الفقOر

من أن ندرك أن حرية الرأي حOين تنفلOت عOن نطاقھOا النظOامي أو الشOرعي المنصOوص 

ؤدي بالضOرورة إلOى اqخO.ل بھOذه الفقOرة مOن تOوكOذلك التاسOعة  ،عليه في المادة الثامنة

المادة التاسعة، حيث يضطرب أمن الب.د بما تحدثه ھOذه الحريOة المنفلتOة مOن فOتن تمOس 

، ونتيجOOةً فOOي قOOيمھم ا_خ.قيOOة ومسOOلماتھم العقديOOةك كائOOد النOOاس أو أعراضOOھم، أو تشOOعق

qالح لھذا اOدم مصOا يخOي مOف Qب إOيص Q ذاOام، وھOام العOى النظOاءة إلOسqون اOل يك.Oخ

  وھو ما نصت عليه المادة التاسعة.أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية 

  ة:إذن نخلص إلى النتيجة التالي

 أي مكفولة في النظام السعودي. حرية الر .1

 النطاق الشرعي ھو الذي يحكم حرية الرأي في المملكة.  .2

كOOOل مOOOن يمOOOارس حريOOOة الOOOرأي خOOOارج ھOOOذه المحOOOددات يجOOOرم ويحOOOال إلOOOى جھOOOة  .3

 اQختصاص للتحقيق معه. 
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ھOOOذه المقيOOOدات النظاميOOOة لحريOOOة الOOOرأي والتعبيOOOر ضOOOرورة مOOOن ضOOOرورات أمOOOن 

Oزء مOالفرد جOه، فOعالمجتمع وحمايتOرد ،ن المجتمOى الفOوق علOع حقOرد  ،وللمجتمOا للفOكم

حقوق على المجتمع، وا_نظمة والقوانين من شأنھا أن تتدخل في تنظيم ھذه الع.قة بOين 

تعلOق بغيرھOا، فOإذا كانOت يوفيمOا ، عنه تعلق بحرية الرأي والتعبيريالفرد والمجتمع فيما 

 ويتمتع بھا "في حدود النظام العام حسبفإنه Q بد أن يمارسھا  ،ًللفرد نظاما اً الحرية حق

فالنفس البشرية "ھو مقرر في القانون" أي في حدود عدم اqضرار بحرية اIخرين،  ما

 اqرادة،، دائOOرة الفكOOر، ودائOOرة الشOOعور، ودائOOرة نفسOOيةلOOى ثOO.ث دوائOOر تنقسOOم مجOOازاً إ

او بتعبيOر أوضOح  ولذلك فكل سلوك تعبيري Q بد أن ينبع من إحدى ھذه الدوائر الث.ث.

ة يسOOإحOOدى ھOOذه الOOدوائر النفأن يكOOون المضOOمون النفسOOي الغالOOب لھOOذا التعبيOOر نابعOOاً مOOن 

الOOث.ث، فمOOن حOOق كOOل إنسOOان أن يفكOOر، ويشOOعر، ويريOOد، وھOOذا حOOق فطOOري لكOOل إنسOOان 

اqنسانية ولذا ليس للقانون سلطة على الفكر أو الرأي أو الشOعور حتOى  تهيتعلق بشخصي

  .  )1(" ع.نهيقوم صاحبه بإ

إذا نظرنا إلى ھذه المحددات النظامية لحرية الرأي نسOتطيع أن نOدرك أھميتھOا فOي 

، وھOOي حالOOة مOOن دون قيOOود Q يعنOOي إQ الفوضOOى _ن إطOO.ق الحريOOة ؛تنظOOيم ھOOذا الحOOق

  مرفوضة، Q يمكن أن يقبل بھا عاقل، وQ أن يقر بھا مجتمع. 

 الحOد مOن حريOة وتشOدد ومبالغOة فOي لOوفي ھOذه المحOددات النظاميOة أدنOى غ وليس

ي وحفOظ ا_مOن أومعتدلة فOي موازنتھOا بOين ضOمان حريOة الOر ،ةبل ھي متوازن ،التعبير

إنمOا توضOع لحفOظ ا_مOن، ومOن  القOوانين،نصوص  يذلك أن القيود التي توضع ف ،العام

ن القيOOود التOOي تOOرد فOOي النصOOوص يجOOب أن تتفOOق مOOع الدسOOتور، وصOOحيح القOOانون، ثOOم "إ

لك فإنه من غير المقبول أن تلجأ الحكومة إلOى ا_مOن العOام لتبريOر فOرض قيOود علOى ولذ

حقيقيOاً ولOيس زائفOاً أو حرية التعبير، ومن ثم يجب أن يكOون الغOرض مOن فOرض القيOود 

                                                 

العبيدي، نوال طارق إبراھيم، الجرائم الماسة، بحريLة التعبيLر عLن الفكLر، دار الحامLد للنشLر والتوزيLع ا;ردن  )1(

  . 62م ص: 2009عمان، ط: ا;ولى. 
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وتحقيقاً لھذا الغرض يقع على كاھل الحكومOة عOبء إثبOات أنOه لOوQ ھOذا القيOد مزعوماً، 

عبيOر اqخO.ل الخطيOر بOا_من الOوطني، ويجOب أن تثبOت لترتب علOى اسOتعمال حريOة الت

كOOذلك أن القيOOود التOOي تتضOOمنھا النصOOوص ھOOي الحOOد ا_دنOOى الOO.زم لحمايOOة الOOوطن دون 

  .  )1(إفراط أو تفريط

 ، فإننOاونحن إذا نظرنOا إلOى المحOددات النظاميOة التOي وردت فOي النظOام السOعودي

 فھOOي Q تقصOOد تقييOOد حريOOة الOOرأينلمOOس فيھOOا الوضOOوح مOOع عOOدم اqفOOراط والتفOOريط، 

مOن ھOي نمOا إمجOرد توھمOات Q حقيقOة لھOا فOي ميOدان الواقOع، و ومOن ثOم ليسOت التعبيرو

  إذا لم توضع ھذه القيود يختل ميزان ا_من في الب.د.  ،حقائق واقعية

وبمOOا أن القيOOود الOOواردة علOOى حريOOة التعبيOOر ھOOي مOOن جOOرائم الخطOOر، فOOإن الخطOOر 

تيجOOة غيOOر المشOOروعة فOOي مفھومھOOا القOOانوني... ومOOؤدى المفھOOوم والضOOرر يمOOث.ن الن

اIثOOار التOOي يلحقھOOا السOOلوك اqجرامOOي بالمصOOلحة محOOل القOOانوني للنتيجOOة أنھOOا تشOOكل 

الحمايOOOة الجنائيOOOة... وإذا كOOOان المشOOOرع (المOOOنظم) يجOOOرم السOOOلوك اqنسOOOاني فOOOي بعOOOض 

بھOOOا أو تھديOOOدھا فإنمOOOا يفعOOOل ذلOOOك حمايOOOة لمصOOOالح معينOOOة مOOOن اqضOOOرار  ،الظOOOروف

  .  )2(بالضرر

مOن الخطOر علOى المصOلحة الوطنيOة  اً فOي ھOذه القيOود ضOمان ىالمنظم السعودي رأ

 ً.OOونق ً.OOاغة عقOOود مستسOOي قيOOة، إذن ھOOة الجنائيOOل الحمايOOاس ، محOOى مسOOا أدنOOيس فيھOOول

  ة الرأي والتعبير عنھا، وليست ھي قيود تعسفية. يبحر

                                                 

  .  25لقيود الواردة على حرية التعبير، مصدر سابق ص: عوض، رمزي رياض، ا )1(

  .  47-46عوض، رمزي رياض، القيود الواردة على حرية التعبير، مصدر سابق ص:  )2(
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  :دـتمھي

لقOOد قامOOت المملكOOة العربيOOة السOOعودية بتطبيOOق الشOOريعة اqسOO.مية وتبلOOورت معOOالم 

مOOن واQسOOتقرار والتنميOOة الشOOاملة التOOي مردودھOOا فOOي تحقيOOق ا_تطبيOOق مبادئھOOا وانعكOOس 

  .)1(حققت الخير للوطن والمواطنين

OOمي ف.OOسqم اOOام الحكOOق نظOOك أن تطبيOOشQل وOOظ التواصOOو يحفOOى نحOOة علOOي المملك

الحضOاري واqسO.مي يمثOل تجربOة رائOدة تفOتح اIفOاق لتطبيOق ھOذه التجربOة فOي الOدول 

قامت نظام الحكم فيھا على أساس مبادئ اqس.م ونشر دعوته إلOى فالمملكة أ، اqس.مية

ماعيOة تحقيOق التنميOة اQجتوجانب تھيئOة الرخOاء والرفاھيOة والعمOل علOى خدمOة الشOعب 

ھميOOة الOOدور أومOOا مOOن شOOك فOOي أن مOOؤدى ذلOOك كلOOه ھOOو بOOروز ، واQقتصOOادية ال.زمOOة

  .)2(التنموي في المملكة العربية السعودية

ولذا فإن النظام السياسOي فOي المملكOة العربيOة السOعودية تأسOس علOى ھOدي مبOادئ 

سO.م وفOق حيث قدمت المملكOة نموذجOاً مثاليOاً فOي تطبيOق مبOادئ اq، الشريعة اqس.مية

، فOOالقرآن والسOOنة ھمOOا الحاكمOOان علOOى جميOOع أنظمOOة الدولOOة، أسOOس ومعOOايير حضOOارية

، وتجربة الدولOة تمثOل الحOل السOليم العملOي لع.قOة الشOريعة اqسO.مية بالقOانون الحOديث

Oسqريعة اOي الشOور وھذا الحل لم يكن ممكناً لو لم توجد فOمح بتطOة تسOائل ذاتيOمية وس.

  .)3(لحلول للمشاكل الجديدةيجاد اإحكام وا_

فOO.  ،ولمOOا أباحOOت الشOOريعة اqسOO.مية لكOOل إنسOOان أن يقOOول مOOا يشOOاء دون عOOدوان

وأن يOOدعو إلOOى رأيOOه بالحكمOOة والموعظOOة ، يكOOون شOOتاماً وQ عيابOOاً وQ قاذفOOاً وQ كاذبOOاً 

وأن ، وأن Q يجھOر بالسOوء مOن القOول وQ يبOدأ بOه، الحسنة، وأن يجادل بالتي ھي أحسن

                                                 

)، النظLLام السياسLي وا*داري فLLي المملكLLة العربيLة السLLعودية، منشLLورات ـھ1422LL) الجھنLي، عيLLد بLLن مسLعود، (1(

  .11ات ا:ستراتيجية، الطبعة ا;ولى، الرياض، صمركز الخليج العربي للطاقة والدراس

)، النظLLام السياسLLي وا*داري فLLي المملكLLة العربيLLة السLLعودية، المرجLLع ـھ1422LL) الجھنLLي، عيLLد بLLن مسLLعود، (2(

  .12السابق، ص

  .12المرجع السابق، ص )3(
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عرض عن الجاھلين. وQ جدال في أن من يفعل ھذا يحمل الناس علOى أن يسOمعوا قولOه ي

ثOم بقOاء الجماعOة يOداً واحOدة تعمOل  ،فض.ً عن بقاء ع.قاتOه بغيOره سOليمة، ويقدروا رأيه

  .)1(للمصلحة العامة

فإنOOه كOOان يقتضOOي ا_مOOر وضOOع العقوبOOة لمحاربOOة الفسOOاد فOOي المجتمOOع ومطOOاردة 

وممOا ھOو معلOوم أن ، وحماية الناس من الوقوع في حمأتھا ووحلھOا، الشرور عن ساحته

OOمي بن.OOسqريع اOOي ىالتشOOر والنھOOى ا_مOOه علOOه ومبادئOOأحكام ، Q اOOد ذاتھمOOي حOOا فOOوھم

لحمOل النOاس علOى امتثOال الفعOل المOأمور بOه، أو اجتنOاب الفعOل المنھOي  - غالباً  - يكفيان

مطلOOب الشOOرعي: إذ لوQھOOا لعبOOث النOOاس لOOذلك أقOOر "العقوبOOة" التOOي تحقOOق ھOOذا ال، عنOOه

فالعقوبOة ھOي التOي تجعOل ا_مOر منقOاداً  ،عنھا نبا_وامر ف. يأتونھا، وبالنواھي ف. يكفو

  .)2(ومتبوعاً والنھي متروكاً ومھجوراً، والفساد مخفياً ومستوراً 

علOى ھOدي مOا تقOدم سOوف نتنOاول موضOوع الضOوابط السياسOية لحريOة الOرأي فOي 

، ا_ول لتجنOب التحOريض علOى التمOرد السياسOي، والثOاني لعOدم القOدح فOي أربعة مباحث

سOOتقرار السياسOOي، والرابOOع الثالOOث لعOOدم الOOدعوة إلOOى تOOأزيم اQمبOادئ النظOOام السياسOOي، و

والخOOامس القيOOود السياسOOية لحريOOة الOOرأي فOOي النظOOام لعOOدم المسOOاس بالوحOOدة الوطنيOOة، 

  كما يلي:السعودي، 

                                                 

ي، دار الكتLLب العلميLLة، )، مقارنLLاً بالقLLانون الوضLLعم2009) عLLودة، عبLLد القLLادر التشLLريع الجنLLائي ا*سLL'مي، (1(

  .1/19بيروت، 

)، واقعيLLة التشLLريع ا*سLL'مي وآثارھLLا، جامعLLة ا*مLLام محمLLد بLLن سLLعود ھLLـ1426لوبانغLLا، زيLLاد بLLن صLLالح، ( )2(

  .2/381ا*س'مية، الرياض، 



-53- 

  المبحث ا3ول

  لتحريض على التمرد السياسيتجنب ا

  وفيه ثRثة مطالب:

  ضـمفھوم التحريالمطلب ا#ول: 

الحOرض: المشOرف علOى و، بمعنOى حOث، مOن الفعOل حOرض التحريض في اللغPة:

  ، ومنOOOه قولOOOه تعOOOالى: )1(: رجOOOل حOOOرض أي فاسOOOد مشOOOرف علOOOى الھOOO.كالھOOO.ك؛ يقOOOال

ى القتال، وغيOره؛ يقOال: ، والتحريض الحث عل)2(چ ېئ ېئ ۈئ ۈئ    ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ چ

  ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ چ:  �، ومOن ذلOك قولOه )3(هاحرض ف.ناً على كذا أي حثه عليه وأغOر

  .)5(، واqحراض: العصفر)4( چ ڱ ڱ ڳ ڳ     ڳ           ڳ گ   گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ

 بالنظر إلOى تعريفOات العلمOاء نجOد أنھOم لOم يخرجOوا فOيالتحريض في اHصطRح: 

، ؛ فعرفOOوه بأنOOه: حOOث الغيOOر علOOى أمOOر معOOينيفOOاتھم للتحOOريض عOOن المعنOOى اللغOOوىتعر

OOOه ةوتھيئOOOر، وتحقيقOOOذا ا_مOOOة ھOOOتاحq بابOOOروف وا_سOOOث أن )6(الظOOOرى الباحOOOذلك يOOOل ،

  التحريض ھو الحث واqغراء، أو اqغواء، والتحبيذ.

ر، وقOد التحريض قد يكون مسموحاً به، ويقصد به الخي مفھوم التحريض كجريمة:

يكون ممنوعاً ويقصد به الشر، فالممنوع ھو ما يشكل جريمة، وھو ما كان بالحOث علOى 

وعلOى ھOذا النحOو  ،مOس بOا_من ومOا أشOبه ذلOكيضOر بالمصOالح العامOة، ويارتكاب أمOر 

يمكOOن تعريOOف جريمOOة التحOOريض علOOى النحOOو التOOالي: حOOث الغيOOر علOOى ارتكOOاب جريمOOة 

، أو ھOي عمليOة )7(والشھوة ومجابھOة العقOل والمنطOقمعينة، من خ.ل مخاطبة العاطفة، 
                                                 

  .2/40ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، المرجع السابق،  )1(

  .85 :اJية ،) سورة يوسف2(

  .3/1070 ) الجوھري، الصحاح3(

  .65) سورة ا;نفال اJية 4(

  .3/1071) الجوھري، الصحاح 5(

م)، حرية الصحافة دراسة في السياسة التشريعية وع'قتھا بالتطور الديمقراطي، 1997إبراھيم، محمد سعد، ( )6(

  .276دار الكتب العلمية، القاھرة، ص

  .276سياسة التشريعية، المرجع السابق، صم)، حرية الصحافة دراسة في ال 1997إبراھيم، محمد سعد، ( )7(
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نفسية يقوم بموجبھا المحرض بالتأثير على إرادة الجمھور وحثOه علOى أفعOال مOن شOأنھا 

، مما سOبق يتضOح اخOت.ف التحOريض عOن )1(ر بالمصالح المحمية شرعاً وقانوناً ضأن ت

قOل؛ بخO.ف التحOريض الرأي الذي يقوم أساساً على اQجتھOاد والتحليOل الOذي أساسOه الع

  .)2(الذي يتجنب العقل بشكل كامل

مOOن خOO.ل مفھOOوم التحOOريض؛ نلحOOظ أنOOه QبOOد مOOن تOOوافر أربعOOة عناصOOر أساسOOية 

  :)3(لتكوين الجريمة؛ يمكن بيانھا على النحو التالي

الحOOOث واqيحOOOاء: سOOOبق وأن بينOOOت أن التحOOOريض عمليOOOة نفسOOOية يسOOOيطر بموجبھOOOا  .1

فكOرة معينOة، ويلقنھOا إيOاه، فيوجOه الجمھOور  المحرض على جمھOوره، ويحثOه علOى

نحو تلك الفكرة ويزينھا إليه، بحيث تستقر في النفوس، ويحقق الھدف الOذي يسOعى 

إليه المحرض، فتتحOول ھOذه الفكOرة إلOى نشOاط إجرامOي يرفضOه القOانون، ويعاقOب 

 عليه.

موضOOوع التحOOريض: يقصOOد بموضOOوع التحOOريض ذلOOك الغOOرض الOOذي يسOOعى إلOOى  .2

وقد يكون ھذا الغرض ارتكاب جريمة، أو تحبيOذھا أو تأييOد الفعOل المOؤدي تحقيقه، 

 إليھا.

  الجمھOOور (متلقOOي التحOOريض): وھOOو مOOن يتلقOOى التحOOريض سOOواء أكOOان جمھOOوراً  .3

فإذا كان الجمھور ھOو المحOرض Q يشOترط أن يقبOل الجميOع  ،(أي جماعة) أم فرداً 

ينبغOي أن يتقبOل فكOرة  فOرداً  ذا كOانالتي يسعى المحOرض إلOى ترويجھOا، وإا_فكار 

 يضاً Qبد من تحديد ما يقصد ارتكابه تحديداً مفص.ً.التحريض، وأ

                                                 

م)، الوسLLيط فLLي تشLLريعات الصLLحافة، مكتبLLة ا;نجلLLو المصLLرية، الطبعLLة 1985النجLLار، عمLLاد عبLLد الحميLLد، () 1(

  .291ا;ولى، القاھرة، 

  .291) النجار، عماد عبد الحميد الوسيط في تشريعات الصحافة، المرجع السابق، 2(

  .293ص:د، الوسيط في تشريعات الصحافة، المرجع السابق، ) النجار، عماد عبد الحمي3(
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المجني عليه: يھدف المحرض من وراء تحريضه إلى النيل مOن ا_فOراد والمسOاس  .4

بالمصOOلحة العامOOة وغالبOOاً مOOا يكOOون المجنOOي عليOOه فOOي جريمOOة التحOOريض الدولOOة أو 

 ت.ف المصلحة المحمية قانوناً.النظام العام، وھو يختلف باخ

  :)1(ھذا ويشترط في جريمة التحريض توافر ثRثة شروط لقيامھا ھي

  أن يكون التحريض مباشراً، بأن يتم دفع الغير إلى ارتكاب جرائم معينة .1

  أن تقع الجرائم كنتيجة للتحريض. .2

 أن يوجه التحريض إلى جمھور محدد. .3

  دة ومتنوعة منھا:عدي اً والجدير با+شارة أن للتحريض صور

التحريض علOى ارتكOاب جOرائم وقعOت بالفعOل: يOتم التحOريض فOي  الصورة ا�ولى: .1

ھذه الصورة بحّث الجمھور على ارتكاب جرائم تمOس المصOلحة العامOة، وتقOع ھOذه 

الجOOرائم كنتيجOOة لھOOذا التحOOريض، كجOOرائم ا_شOOخاص وجOOرائم الشOOرف واQعتبOOار 

 .)2(والعرض وجرائم ا_موال والرشوة

التحOريض علOى جOرائم لOم تقOع: كOالتحريض علOى ارتكOاب جOرائم  الصورة الثانيPة: .2

القتOOل والنھOOب، أو جOOرائم تخOOل بOOا_من، فھOOذه الجOOرائم وإن لOOم تقOOع إQ أنھOOا Q تعفOOي 

المحرض من المسؤولية؛ ذلOك أن مOا تقOوم بOه وسOائل اqعO.م المختلفOة مOن الحOض 

Oذعر والخOر الOى نشOد؛ على ارتكاب الجرائم يعمل علOع الواحOراد المجتمOين أفOوف ب

 .)3(فتسود الفوضى ويعم القلق واQضطراب

 ه النظOام التحريض علOى عOدم اQنقيOاد ل©نظمOة أو تحسOين أمOر يعOد الصورة الثالثة: .3

فعOدم اQنقيOاد  ،الھيئOة الحاكمOةعلOى خOروج على النظام جريمة، وعليه فإن الخروج 

تOOه، وحيOOث إن بأداء العمOOل الOOذي أوجللقOOوانين يعنOOي عOOدم تنفيOOذھا، واQمتنOOاع عOOن 

التحريض الذي تقوم به وسائل اqع.م ضOد القOوانين يعOد جريمOة؛ فإنمOا يكOون ذلOك 
                                                 

  .293ص:، المرجع السابق) 1(

  .277م)، حرية الصحافة دراسة في السياسة التشريعية، المرجع السابق، ص1997إبراھيم، محمد سعد، () 2(

  .277المرجع السابق، ص )3(
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عنOOد القOOانون المحOOرض عليOOه، أي أن يكOOون القOOانون المحOOرض ضOOده نافOOذاً بالفعOOل، 

ويجOOOوز أن يكOOOون القOOOانون مرسOOOوماً، ويقصOOOد بتحسOOOين الجOOOرائم: تصOOOوير ا_فعOOOال 

أنھا أفعال مشروعة تقتضي التأييد؛ بل إنه قد يتم تمجيد ھذه ا_فعOال اqجرامية على 

 .)1(واعتبارھا فضيلة من الفضائل

الواجبOOات بتحOOريض الجنOOود علOOى عOOدم الطاعOOة، وعOOدم القيOOام  الصPPورة الرابعPPة: .4

الجنOد علOى  جود مھمات عسكرية للجيش، يُحرض بعضالعسكرية: ويتم ذلك عند و

طOة ودة العليا للجيش، وعدم أداء الواجبات العسكرية المنعدم اQنصياع _وامر القيا

كون الواجبات المأمور بھOا أمOوراً مباحOة وجOائزة؛ إذ Q سOبيل تبھم، ھذا وينبغي أن 

 .)2(، وQ يمكن اعتبار مخالفة تلك ا_مور مجرماً اً qباحة ما ليس مباح

ريض التحOريض علOى بغOض بعOض طوائOف المجتمOع: يOتم التحO الصورة الخامسة: .5

في ھذه الصورة عندما تقوم بالتحريض على تفرقة أواصر المجتمع الواحد، وتعمل 

على حث الجمھور على ازدراء بعض طوائفه، وكراھيتھOا، ا_مOر الOذي يOؤدي إلOى 

تكدير السلم العام، والوفاق، ومثل ھذه ا_مور تعمل على إثارة الفتنة داخل المجتمOع 

 .)3(بوحدته الوطنية رواqضرا

كمOا  ،تجاھات المنحرفة عن نھج اqسO.مأن نميز بين الكراھية القلبية ل.يجب ھنا 

بإحداثات وابتداعات تتنافى مOع مقاصOد اqسO.م فOي أصOوله العقديOة،  �رسول هللا ه غبل

وبين التحريض اللفظي أو العملOي علOى اqضOرار الجسOدي بھOذه الطوائOف التOي تلبسOت 

واجOOب شOOرعي، وضOOرورة تعبديOOة، _ن هللا تعبOOدنا  فالكراھيOOة القلبيOOة ،المبتOOدعاتبھOOذه 

بالبراءة القلبية من كل مOا ھOو مسOيء إلOى وحدانيتOه، ومOن لOوازم ذلOك الكراھيOة القلبيOة، 

كما ھو معلوم "فمن لOم يسOتطع فبقلبOه" ولكOن مOع ذلOك  ،وھي أدنى درجات تغيير المنكر

                                                 

  .306صمرجع السابق، ) النجار، عماد عبد الحميد،  الوسيط في تشريعات الصحافة، ال1(

  .277م)، حرية الصحافة دراسة في السياسة التشريعية، المرجع السابق، ص 1997)  إبراھيم، محمد سعد، (2(

  .332) النجار، عماد عبد الحميد الوسيط في تشريعات الصحافة، المرجع السابق، 3(
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لھOم حقھOم فOي الكرامOة نھانا أن نسيء إلى من يغايرنOا عقيOدة مOن غيOر المسOلمين فOنحفظ 

  اqنسانية، في أنفسھم، وأعراضھم، وأموالھم.

_ن أساس التشريع اqس.مي قائم على حفظ حق  ؛وھم في ھذا سواء مع المسلمين

قOOرره لجميOOع  إلھOOيالخOOالق وعلOOى حفOOظ الرحمOOة بOOالمخلوق، والرحمOOة بOOالمخلوق حOOق 

 .متفOق عليOه "؛رحمرحم H يPُمن H يَ : " �المخلوقات، لھذا قال ابن بطال في معنى قوله 

على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن، والكافر، والبھائم المملOوك  حثفيه 

  .)1(منھا وغير المملوك

ومOOا ا_نظمOOة الموضOOوعة، والقOOوانين المكتوبOOة، والتشOOريعات المتعاقبOOة فOOي تنظOOيم 

Oذه الرحمOتلزمات ھOاھر ومسOمن مظ Qنسان، إqنسان باqاً ع.قة اOاً مطبقOون واقعOة، لتك

  بمصطلح حقوق اqنسان كما نصت عليه الشريعة اqس.مية.  ففيما ھو معرو

فOإن ھOذه الرحمOة تشOمل  ،بالرحمة وھو المغاير لنOا عقيOدة مشمو�ً وإذا كان الكافر 

  عرضه، وسمعته، وكافة حقوقه في عدم المساس بكرامته اqنسانية. 

 ةالمOOواQ بعضOOھم أن بOOرھم واqحسOOان إلOOيھم مOOنيقOOول ابOOن القOOيم رحمOOه هللا "تOOوھم 

وأنOه لOم ينOه عOن ذلOك، بOل  ،ن ذلك ليس من المواQة المنھي عنھاوالمودة، فبين سبحانه أ

ھو اqحسان الذي يحبه ويرضاه، وكتبه على كل شيء، وإنمOا المنھOي عOن تOولي الكفOار 

  .  )2(واqلقاء إليھم بالمودة

م ولOOو بكلمOOة سOOوء، أو غيبOOة فOOي عOOرض علOOيھ اعتOOدىويقOOول القرافOOي "وأن مOOن 

فقOOد ضOOيع ذمOOة هللا تعOOالى وذمOOة  ،أحOOدھم، أو نOOوع مOOن أنOOواع ا_ذيOOة، أو أعOOان علOOى ذلOOك

  . )3(وذمة دين اqس.م ، �رسوله 

بحفOOظ  ةعOOن الOOرأي مقيOOد ن حريOOة التعبيOOرفOOإإذن بموجOOب ھOOذا التأصOOيل الشOOرعي 

لذمOة، وبموجOب الذمOة القانونيOة كرامة كل المواطنين من أھل الملOة، والقبلOة، واوحقوق 
                                                 

  .455ص 10) ابن حجر، فتح الباري، شرح صحيح البخاري ج. 1(

  . 301ص:  1م، أحكام أھل الذمة ج. ) ابن القي2(

  .  15ص:  3) القرافي، الفروق ج 3(
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لة الجنائية كل من وظف حرية التعبير عن الرأي في اqسOاءة إلOى ءال المسانوالنظامية ت

    في ذلك من خطر على وحدته وتماسكه. لما ؛من طوائف المجتمعأي طائفة 
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  المطلب الثاني

  مفھوم التمرد السياسي

بمعنOاه الضOيق  يالOذي يعنO عد التمرد السياسي صورة من صور العنف السياسي،يُ 

ف والمواجھOOة المسOOلحة للنظOOام القOOائم مOOن قبOOل بعOOض يOOمOOن أشOOكال التحOOدي العن شOOك.ً 

العناصر والجماعات المدنية أو العسكرية أو اQثنين معاً، لممارسة الضغط والتOأثير فيOه 

إنOه ف ،ة إلى مطالب معينة، أو ل.حتجاج على سياساته، وإذا استمر التمرد مدةــلIستجاب

ن التمرد معنى الخروج علOى ــته، ويتضمـة بالنظام برمــة ل¨طاحــيمكن أن يكون مقدم

  .)1(القانون أو النظام واQعتداء على رموز الدولة والممتلكات العامة والخاصة

والنطOOاق الجغرافOOي الOOذي يOOتم التمOOرد ، وطبقOOاً لحجOOم القOOوى التOOي تتمOOرد وطبيعتھOOا

OOرد العOOين التمOOز بOOن التمييOOبياً، ، اميمكOOع نسOOي واسOOاق جغرافOOي نطOOدث فOOذي يحOOو الOOوھ

ويشترك فيه عدد أكبر نسبياً من المواطنين، وھناك التمرد المحدود، وھو الOذي تقOوم بOه 

عناصOر وفئOOات محOOدودة مOOن المOOواطنين، وقOOد تمارسOOه بعOOض وحOOدات الجOOيش أو بعOOض 

ن القOوى ظOام، _طورة كبيرة علOى النقوات ا_من، ويمثل التمرد في مثل ھذه الحاQت خ

والعناصر التي تتمرد تمتلك الس.ح والخبرة القتاليOة، وا_خطOر مOن ذلOك أنھOا ھOي التOي 

  .)2(يعتمد عليھا النظام لحفظ أمنه وضمان استمراره

التمرد  قد تكون منظمOة أو غيOر منظمOه وغالبOاً مOا تتخOذ فOي الحالOة ا_ولOى وحالة 

لعامOة وفOي اضد المنشآت وا_ھداف لنظام أو ضد قوات اشكل ھجمات مسلحة مخططة 

بعOOض ا_حيOOان يتطOOور ا_مOOر إلOOى مواجھOOات عسOOكرية واشOOتباكات مسOOلحة بOOين القOOوات 

لنظOOام وتOOرتبط أعمOOال التمOOرد فOOي مثOOل ھOOذه الحOOاQت بOOبعض القضOOايا االمتمOOردة وقOOوات 

_ساسية كأن تسعى بعض الجماعات إلOى اQنفصOال عOن الدولOة أو إلOى الحصOول علOى ا

تكOOون مثOOل ھOOذه الجماعOOات أكثOOر اسOOتعداداً للOOدخول فOOي مواجھOOة  ومOOن ثOOماتي، الحكOOم الOOذ
                                                 

م)، ظاھرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربيLة، 1992) توفيق، إبراھيم حسنين، (1(

  .65الطبعة ا;ولى، بيروت، ص

  .66، المرجع السابق، ص) توفيق، إبراھيم حسنين، ظاھرة العنف السياسي في النظم العربية2(
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طويلة ومسلحة مع النظام، أمOا التمOردات غيOر المنظمOة، فھOي التOي تنفجOر دون تخطOيط 

مسOOبق،  وغالبOOاً مOOا تOOرتبط بقضOOايا موقفيOOة ومؤقتOOة، ولOOذا فإنOOه سOOرعان مOOا يعOOود الھOOدوء 

التمOرد، وأحيانOاً، يكOون ھنOاك دور _طOراف  واQستقرار بإزالة ا_سOباب التOي أدت إلOى

خارجيOة فOي العمليOات التمرديOة سOواء بتحOريض بعOض القOوى علOى التمOرد وتشOجيعھا، 

وتقOOOديم المسOOOاعدات الماديOOOة والعسOOOكرية لھOOOا أو بمسOOOاعدة النظOOOام القOOOائم للقضOOOاء علOOOى 

  .)1(التمرد

فOOي الحOOالتين ونظOOراً إلOOى التشOOابه والتOOداخل بOOين أحOOداث الشOOغب والتمOOردات، يOOتم 

استخدام القوة ضد النظام بشكل مOنظم أو غيOر مOنظم، كمOا أن كO.ً منھمOا قOد يكOون علOى 

  .)2(نطاق واسع أو محدود

والجOOدير بالOOذكر أن النظOOام ا_ساسOOي للحكOOم فOOي المملكOOة العربيOOة السOOعودية حظOOر 

 وذلOOك حمايOOة مOOن اQضOOطرابات والق.قOOل التOOي قOOد ،التمOرد السياسOOي أو التحOOريض عليOOه

الوطنيOOة دة ز الوحOOـي للحكOOم علOOى: "تعزيOOـث نOOص فOOي النظOOام ا_ساسOـحيOO ،تمOس الOOوطن

، كمOا حظOر علOى وسOائل )3(واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنOة واQنقسOام"

حيOث نOص فOي النظOام ا_ساسOي للحكOم  ،اqع.م نشر أخبار تحث على التمOرد السياسOي

  .)4(تنة، أو اQنقسام، أو يمس بأمن الدولة..."على: "... ويُحظر ما يؤدي إلى الف

ك سOلطات لOفللم ،ومن أجل الحفاظ على الOوطن مOن أي تحOريض أو تمOرد سياسOي

حيOث نOص فOي النظOام ا_ساسOي للحكOم علOى: "يقOوم  ،وص.حيات لمجابھة ذلك العدوان

يعة الملك بسياسة ا_مة سياسة شرعية طبقاً _حكام اqس.م، ويُشرف علOى تطبيOق الشOر

، وللملOك )5(اqس.مية، وا_نظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية الب.د والOدفاع عنھOا"

                                                 

  .66) توفيق، إبراھيم حسنين،  ظاھرة العنف السياسي في النظم العربية، المرجع السابق، ص1(

  .66المرجع السابق، ص )2(

  .ھـ27/8/1412التاريخ  90) المادة الثانية عشرة، من النظام ا;ساسي للحكم الصادر با;مر الملكي رقم  أ /3(

  .ھـ27/8/1412التاريخ  90'ثون، من النظام ا;ساسي للحكم الصادر با;مر رقم  أ /) المادة التاسعة والث4(

  .ھـ27/8/1412التاريخ  90) المادة الخامسة والخمسون، من النظام ا;ساسي للحكم الصادر با;مر رقم  أ /5(
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أيضOOاً وفقOOاً للنظOOام ا_ساسOOي للحكOOم أن: "يُعلOOن الملOOك حالOOة الطOOوارئ، والتعبئOOة العامOOة، 

  .)1(والحرب، ويُبين النظام أحكام ذلك"

                                                 

  .ھـ27/8/1412اريخ الت 90) المادة الحادية والستون، من النظام ا;ساسي للحكم الصادر با;مر رقم  أ /1(
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  المطلب الثالث

  التحريض السياسيوالربيع العربي 

ريض السياسي يضطرنا بالضرورة إلى الحديث عن الربيOع العربOي، وع.قOة التح

  حرية التعبير بھذا الحدث الذي تشھده بعض العواصم العربية. 

فإنھOا  ،المملكة العربية السعودية بما تتميز به مOن انتھOاج حفOظ الشOريعة اqسO.مية

مOOا ھOOو مجسOOد فOOي ك ،تمنOOع التعبيOOر عOOن المطالOOب الحقوقيOOة عOOن طريOOق الOOنھج الغوغOOائي

ه كاتOب أو يتفOوه بOأعمال المظاھرات التحريضية، ومن ثم تجرم كل تعبير تحريضي يكت

وQ يعني ھذا أن المملكة بسياستھا ھOذه تعمOل  ه،به خطيب، يثير المجتمع ويؤجج عواطف

على كبت الحريات ووأدھOا، وإنمOا مOن بOاب حمايOة المجتمOع مOن ا_ضOرار الناتجOة عOن 

سجام مع ما نصOت عليOه ا_نظمOة، وقOد ، وھي سياسة تنسجم كل اQنلتصرفاتمثل ھذه ا

سبق أن أوردت قيداً مھماً نص على أن حرية التعبير يجب أن "Q تخOدم مصOالح أجنبيOة 

  تتعارض مع مصلحة الوطن".  

 ، إنَّ الOنھج الغوغOائي امن ھOذ الضارةوغير خاف على من له أدنى إلمام بالعواقب 

  مملكة يتخذ منه منفذاً إلى تحقيق أھدافه. العدو المتربص بأمن ال

تحOOدث عOOن حجOOم المظOOاھرات مOOن عOOدم حرمتھOOا، ولكOOن أ أنOOا ھنOOا Q أنOOاقش حرمOOة

OOي نتجOOاه التOOين  تالمأسOOر حOOرأي والتعبيOOة الOOى لحريOOمعن Q :ولOOا أقOOن ھنOOا ومOOون يعنھOOك

  نتھي بالمجتمع مآQً ضاراً. يالمآل الذي 

أوجOOدوا بOOدائل عق.نيOOة ومتوازنOOة فOOي  ووQة ا_مOOر فOOي سياسOOتھم _مOOر المجتمOOع

التعبير عن الرأي، من خ.ل ھذه البدائل يستطيع المواطن أن يعبر عن رأيOه فOي نقOد مOا 

عOOن مقصOOود الشOOريعة اqسOO.مية، فعلOOى سOOبيل المثOOال ھنOOاك ھيئOOة حقOOوق نحرافOOاً ايOOراه 

Oن الOر عOت التعبيQمن مجا ًQلتكون مجا Qنسان، وما وجدت ھذه الھيئة إqد اOي نقOرأي ف

الممارسات التي تنتھك حقOوق اqنسOان دون تميOز بOين المOواطنين والمقيمOين، ومOن حOق 

كOOل فOOرد أن يرفOOع إليھOOا ظ.متOOه، وھنOOاك أيضOOاً ھيئOOة مكافحOOة الفسOOاد، وھOOي أيضOOاً أحOOد 

المجاQت للتعبير عن الرأي في فضح وكشOف كOل فسOاد يلمسOه المOواطن ويOرى ضOرراً 

  .  يلحقه
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  المبحث الثاني

  دم القدح في مبادئ النظام السياسيع

Qشك فى أن الدولة تسن أنظمتھا وقوانيھا وفقاً للتشريعات اqس.مية فيما ورد فيOه 

، فھOي إذا Q تخOرج عOن وظOائف جتھOاد، فOذلك مجOال اQالOنصوفيما لم يOرد فيOه  ،النص

  ا:النظام العام الشرعي فيھا، والنظام العام في الفقه اqس.مي له وظيفتان ھم

:ًHب  أوOك حسOع، وذلOا للمجتمOية العليOة ا_ساسOالح العامOة المصOيقوم النظام بحماي

تعريفه عن طريق القواعد القانونيOة التOي Q يجOوز ل©فOراد اQتفOاق علOى خ.فھOا ويكOون 

  كل اتفاق يقع خ.فھا باط.ً.

  .)1(استبعاد تطبيق القانون ا_جنبي إذا كان يتعارض مع النظام للدولةثانياً: 

ولما كان النظام ا_ساسي للحكم في المملكة العربية السOعودية، يقضOي بOأن النظOام 

حيث نOص فOي المOادة ا_ولOى منOه علOى  ،العام في المملكة مستمد من الشريعة اqس.مية

أن: "المملكOOOة العربيOOOة السOOOعودية، دولOOOة إسOOO.مية، ذات سOOOيادة تامOOOة، دينھOOOا اqسOOO.م، 

. ولغتھOOا ھOOي اللغOOة العربيOOة، وعاصOOمتھا  �وسOOنة رسOOوله ودسOOتورھا كتOOاب هللا تعOOالى 

حيث نصت على أن: "يستمد الحكم في المملكOة  ،مدينة الرياض"، وأيضاً المادة السابعة

العربية السعودية سلطته مOن كتOاب هللا تعOالى، وسOنة رسOوله. وھمOا الحاكمOان علOى ھOذا 

  النظام وجميع أنظمة الدولة".

جOواز القOدح فOي النظOام السياسOي القOائم فOي المملكOة ومما سبق يرى الباحOث عOدم 

  .  العربية السعودية لقيامه على المنھج اqس.مي

ة العربيOOة السOOعودية كOن "نظOام الحكOOم فOOي المملفOOإوكمOا ھOOو نOOص النظOام ا_ساسOOي 

ملكOOي" وھOOو يقOOوم علOOى البيعOOة ل©صOOلح مOOن أبنOOاء الملOOك المؤسOOس عبOOد العزيOOز بOOن عبOOد 

  د، وأبناء ا_بناء.الفيصل آل سعوالرحمن 

                                                 

)، النظام العLام للدولLة المسLلمة، دراسLة تأصLيلية مقارنLة، دار ـھ1430العتيبي، عبد # بن سھيل بن ماضي، ( )1(

  .224ص كنوز أشبيلية للنشر والتوزيع، الطبعة ا;ولى، الرياض،
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. ولھOذا نصOت �وقوام ھذه البيعة ومستندھا ھو كتOاب هللا تعOالى وسOنة رسOول هللا 

المادة السادسة في نظام الحكم في بابOه الثOاني علOى "يبOايع الموطنOون الملOك علOى كتOاب 

  ي العسر واليسر والمنشط والمكره.هللا تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة ف

ي عقد بين، الحاكم والمحكوم، علOى أن يفOي الحOاكم بحOق المحكOوم عليOه والبيعة ھ

  وعلى أن يوفي المحكوم بحق الحاكم عليه من السمع والطاعة، وعدم الخروج.  

والقدح في مباديء النظOام السياسOي فOي المملكOة لOيس كالقOدح فOي غيOره، ذلOك أنOه 

تOOي Q تجعOOل مOOن الشOOريعة نظOOام لOOه خصوصOOيته المتميOOزة عOOن بقيOOة ا_نظمOOة السياسOOية ال

سOي فOي المملكOة فOي اqس.مية منطلقاً لھا، ويمكن تصور القدح على مبادئ النظOام السيا

  :ھذين ا_مرين

 :ًHالقدح في أصل المستند الشرعيأو  

فOإن القOدح  ،ھو الكتاب والسOنة بما أن النظام السياسي في المملكة مستنده الشرعي

، ر إتيانOه مOن مسOلم يحفOظ كتOاب هللاتقOاد، غيOر متصOوفي ھذا المستند خلل كبير في اQع

تبرئاً وتضايقاً من حاكمية الشريعة اqس.مية، والسOعي إلOى وإذا ما كان يعني ھذا القدح 

تجاھOOات �كمOOا ھOOو وجھOOة ا ،اسOOتبدالھا بتشOOريع بشOOري يضOOعه اqنسOOان مOOن عنOOد نفسOOه

  فإن ذلك يعني خروجاً عن اqس.م.  ،العلمانية

  .  )1(چ ڤ ٹ    ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ چقال تعالى: 

ويقOOول ابOOن كثيOOر مOOن تOOرك الشOOرع المحكOOم المنOOزل علOOى محمOOد بOOن عبOOد هللا خOOاتم 

فكيOف بمOن تحOاكم إلOى "الياسOا"  ،ا_نبياء وتحاكم إلى غيره من الشOرائع المنسOوخة كفOر

  .  )2(المسلمينوقدمھا عليه، فمن فعل ذلك كفر بإجماع 

للتشOOريعات  نمOOوذجوالياسOOا ھOOو مOOن صOOنع جنكيOOز خOOان التتOOري وتشOOريعه، وھOOو 

  .   �هللا ردة على تشريع مالمت

  

                                                 

  . 36سورة ا;حزاب، اJية:  )1(

  .  119ص: ،13البداية النھاية ج  )2(
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فقOد حكOم  �ويقول ابOن القOيم: "مOن تحOاكم أو حOاكم إلOى غيOر مOا جOاء بOه الرسOول 

  .  )1(الطاغوت وتحاكم إليه

ودية، وعليھOا قOام عفOي النظOام السياسOي للمملكOة العربيOة السO بدھيةھذه إذن قضية 

تشريعھا ومنھا تنطلOق سياسOتھا، ومOن ثOم غيOر متصOور أبOداً أن تقبOل المملكOة فOي القOدح 

ة أن ترى في تلك اIراء القادحة في ھOذا المبOدأ والداعيOة ھعلى ھذا المبدأ، وأنه من البدا

عOن مقاصOدھا بOين امية Q يحق لھا أن تعبر إلى الخروج عنه والتمرد عليه آراء غير نظ

  المجتمع السعودي.

  على النظام السعودي القائمين في ثانياً: القدح

النظام السياسي إما أن يكون قدحاً في شخصOية ولOي ا_مOر  على القدح في القائمين

باqساءة إليه، والطعن فيه، وھOذا يحOرم شOرعاً لمOا يفضOي إليOه مOن مفاسOد كبيOرة، وفOتن 

مOOة، وحريOOة التعبيOOر Q معنOOى لھOOا عنOOدما تتجOOاوز حOOدھا بOOالطعن واqسOOاءة إلOOى ولOOي عظي

م الفكOري ا_مر، بالظن السيء، وھو نھج سلكه من قبل الخوارج في أول بوادر ظھOورھ

  رسول هللا حين قال له، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. إذ طعن رجل في 

ن أدى ا_مOر إلOى محاصOرته، وتخوينه إلOى أ �الطعن في عثمان ثم كان بعد ذلك 

ل الفتنOOة بعOOد ذلOOك إلOOى يومنOOا ھOOذا، وإمOOا أن يكOOون قOOدحاً فOOي طريقOOة عوقتلOOه شOOھيداً، لتشOOت

تطبيق نصوص ھذا النظام السياسي من أفراد في ا_جھزة التنفيذية، وھOذا يحكمOه مOنھج 

لOى النصح الذي بينته الشريعة اqس.مية، وQ يستدعي بأي حOال مOن ا_حOوال التأليOب ع

النظOOام السياسOOي نفسOOه، ذلOOك أن النظOOام السياسOOي نفسOOه فOOتح بOOاب المناصOOحة فOOي تطبيOOق 

المحاسOبة وضOمان نصوصه، وعملية التطبيق يعتريھOا، الخطOأ والزلOل، ولكOن المسOاءلة 

من خ.ل أجھزة الدولة تسد الثغرات التي جاء منھا الخلل، وبھذا يمكن الجمع بين حرية 

تOاب هللا ن حفظ حرمOة النظOام السياسOي للOب.د القOائم علOى كالرأي والتعبير عنھا، وضما

  وسنة رسول هللا. 

                                                 

  . 50ص:  1لموقعين ج ) إع'م ا1(
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  المبحث الثالث

  عدم الدعوة إلى تأزيم ا�ستقرار السياسي

  وفيه مطلبان:

  المطلب ا#ول: رفض تطبيق النظام وتعطيل أجھزة الدولة

شOOكال رفOOض تطبيOOق النظOOام وتعطيOOل أجھOOزة الدولOOة عديOOدة، وتOOم حصOOر أن إحيOOث 

حديث في ث.ث صور ھي: الردة والحرابة واQفتيات على السلطة، فإن موقف المOنظم ال

مOOأخوذ مOOن الفقOOه  -السOOعودي فOOي مجOOال التجOOريم واضOOح مOOن مسOOألة الOOردة، والحرابOOة 

أما اQفتيات على السلطة فنجد أن المنظم السعودي أولى ذلك عناية خاصOة،  - اqس.مي

ھOة اQختصOاص، وحOدد صO.حيات كOل جھOة أو فأكد مراراً وفي نصوص كثيرة على ج

  :)1(ة وھذا يعني منع وتجريم أي فعل يخالف ھذه النصوص، ومن ذلكرإدا

أن النظام ا_ساسي للحكم في كثير من نصوصه إما أن يعھد بالتنفيذ إلى الدولة، أو  .1

أن ينص علOى أن النظOام يبOين ذلOك، ولOم يعھOد _حOد بمثOل تلOك المھمOات أو يمنحOه 

ثيراً ما نص على مھام الدولة في حماية ا_مOوال، وحمايOة الحريOة الملكيOة حقھا، فك

الخاصة، وتطبيق الشريعة، وحماية حقوق اqنسOان، وتOوفير ا_مOن، ومOنح اللجOوء 

وھكذا، ثم نص على أن الملك يعتبر مرجعاً للسلطة القضOائية والتنفيذيOة  ..السياسي

ن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيOذ والتنظيمية، وتم تقرير حق خاص للسلطة وھو أ

 .)2(أنه يتم تعيين القضاة بأمر ملكيا_حكام القضائية، ونص على 

فOOي ا_نظمOOة ا_خOOرى نجOOد تأكيOOداً لمOOا سOOبق، أن تنفيOOذ ا_حكOOام الصOOادرة بالقتOOل أو  .2

 .)3(الرجم أو القطع يتم بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه

                                                 

)، النظLLام العLLام للدولLLة المسLLلمة، دراسLLة تأصLLيلية مقارنLLة، ـھ1430LLالعتيبLLي، عبLLد # بLLن سLLھيل بLLن ماضLLي، ( )1(

 .339المرجع السابق، ص

  .340) العتيبي، عبد # بن سھيل النظام العام للدولة المسلمة، المرجع السابق، ص2(

  .340م العام للدولة المسلمة، المرجع السابق، ص) العتيبي، عبد # بن سھيل النظا3(
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، بعOض المباحOات لمصOالح تراھOا ضOرورية بعض النصوص النظامية تمنOع وتقيOد .3

كما نصOت المOادة السادسOة مOن نظOام مجلOس الOوزراء علOى أنOه: "Q يجOوز لعضOو 

مجلس الوزراء أثنOاء توليOه العضOوية أن يشOتري أو يسOتأجر مباشOرة أو بالوسOاطة 

و بالمزاد العلني أياً من أم.ك الدولة، كما Q يجوز له بيOع أو إيجOار أي شOيء مOن أ

ه إلى الحكومة، وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو قبOول العضOوية لمجلOس أم.ك

إدارة أي شOOركة"، فالحOOال ھنOOا أن مخالفOOة ھOOذا الOOنص تعتبOOر رفضOOاً لتطبيOOق النظOOام 

حتى مع جواز الفعل ا_صلي وإباحته، إQ أنه افتيات على السلطة التي منعOت ذلOك 

 .)1(لمصلحة تراھا

سOتقرار السياسOي، وھOو بOاب مOن أبOواب الخOروج ن ھOذا ممOا يOؤزم اQفإعلى كل، 

عليOه، وعنOدما  خروجOاً علOى أمOر ولOي ا_مOر يعOد  وكل ما يؤدي إلى التمردعلى اqمام، 

يجرم ولي ا_مر الرأي الذي يؤول بالمجتمع إلى الفساد، أو الفعل الذي يؤول إلى الفسOاد 

   يكون المجتمع كله مطالباً بالتقيد بھذا ا_مر ومسؤوQً عنه.

                                                 

  .340المرجع السابق، ص) 1(
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  المطلب الثاني

  السلطة وانتھاك السيادة انتزاعمحاولة 

مOOع مOOن يحOOاول  مOOن ثOOمالمOOنظم السOOعودي ملتOOزم بالنظOOام العOOام الشOOرعي، ويتعامOOل 

نتھاك السيادة بموجب قوانين وأحكام وقواعOد الشOريعة اqسO.مية، ا اغتصاب السلطة أو

يتصOدى لكOل مOن تسOول لOه النظام العام ا_منOي، وبفھو يمنع الفوضى ويمنع كل ما يخل 

نفسOOه المسOOاس بأشOOخاص الدولOOة ومسOOؤوليھا، ويحOOذر مOOن ذلOOك وفقOOاً لمOOا تمليOOه نصOOوص 

ومن الشريعة ومصالحھا العليا من ضرورة طاعة ولي ا_مر واQلتزام بتوجيھاته، وھو 

يفرض على السلطة أن تلتزم بالشريعة ويكون برنامج عملھا وفقاً للسياسة الشOرعية؛  ثم

إلOى ھOذا السOلوك المرفOوض، ثOم ھOي تطبOق أحكOام  ءبب عمل السOلطة فOي اللجOولئ. يتس

جريمة البغOي مOع كOل بOاٍغ وفقOاً لشOروط ومبOادئ الفقOه اqسO.مي، وعلOى جانOب انتھOاك 

سOيادته، ومOا يمكOن أن يعمOل  ودالسيادة وضع المنظم السعودي قواعد جلية واضحة لحOد

لي بعضOاً مOن النصOوص التOي تجOرم ھOذا من إجراءات في حال انتھاكھا، وسنورد فيما ي

  :)1(الفعل بكل صوره وأشكاله

  ورد فOOOOOOي المOOOOOOادة ا_ولOOOOOOى مOOOOOOن النظOOOOOOام ا_ساسOOOOOOي للحكOOOOOOم الOOOOOOنص علOOOOOOى أن:  .1

(المملكOOOة العربيOOOة السOOOعودية، دولOOOة إسOOO.مية، ذات سOOOيادة تامOOOة، دينھOOOا اqسOOO.م، 

وعاصOمتھا . ولغتھا ھOي اللغOة العربيOة،  �ودستورھا كتاب هللا تعالى وسنة رسوله 

مدينOOة الريOOاض)، فقOOررت المOOادة عOOدة مبOOادئ مھمOOة ھOOي جنسOOية الدولOOة، وديانتھOOا، 

وماھيOة دسOOتورھا ولغتھOOا وعاصOOمتھا، فOOأي محاولOة لتغييOOر ھOOذه المبOOادئ الدسOOتورية 

فلOو رغبOOت جماعOة معينOة تغييOر جنسOية الدولOة مOOث.ً  ،المھمOة ھOو اغتصOاب للسOلطة

علھا ذات سيادة في المملكOة فھOي سOيادة تامOة وجعلھا دولة ذات أعراق مختلفة، أو ج

على بحارھا وأنھارھا وفضائھا وأرضھا وسيادتھا واقتصادھا، فلو حصل تعٍد علOى 

                                                 

  .354) العتيبي، عبد # بن سھيل النظام العام للدولة المسلمة، المرجع السابق، ص1(
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عضOھا جOزء Q ب_نھOا كاملOة و ؛أي من أم.كھا ومقدراتھا يكOون تعOدياً علOى سOيادتھا

 يتجزأ من البعض اIخر.

ا ونشOيدھا وأوسOمتھا،وھي ) علOى شOكل علOم الدولOة وشOعارھ4 - 3نصت المادتOان ( .2

لكنھOOا رمOOوز مھمOOة للدولOOة وجOOزء مOOن تنظيماتھOOا ا_ساسOOية، فلOOو أراد  ،أمOOور شOOكلية

غتصOابھا ، فإنھOا تقOع فOي المحظOور Qشخص أو رغبOت فئOة فOي تغييOر ھOذه الرمOوز

 .)1(سلطة الدولة التي حددت ذلك وبينته

ورية غايOOة فOOي المOOادة الخامسOOة مOOن النظOOام ا_ساسOOي للحكOOم نصOOت علOOى قواعOOد دسOOت .3

ا_ھميOOة وبينOOت أن شOOكل الحكOOم فOOي المملكOOة ملكOOي ويكOOون الحكOOم فOOي أبنOOاء الملOOك 

المؤسس عبOد العزيOز بOن عبOد الOرحمن آل سOعود وأبنOاء ا_بنOاء، ويبOايعون ا_صOلح 

ه ينO، ويختOار الملOك ولOي العھOد ويع�منھم للحكم على كتاب هللا تعالى وسنة رسوله 

متفرغاً لوQية العھد ومOا يكلفOه بOه الملOك مOن أعمOال،  بأمر ملكي، ويكون ولي العھد

فاتOه حتOى تOتم البيعOة، ولOذلك فمحاولOة تغييOر ي العھد سلطات الملك عند وويتولى ول

محاولOة QغتصOاب السOلطة فOي  عOدالحكم من الملكية إلى نوع آخر من أنواع الحكم ي

سس، ومفاد ذلOك أن مOن الدولة، كذلك بين النظام أن الحكم يكون في أبناء الملك المؤ

 .)2(يحاول تغيير ھذه القاعدة وتنصيب نفسه للحكم يعتبر مغتصباً للسلطة

السعودي موقفه من جرائم اQغتيال من خ.ل فتوى ھيئOة كبOار العلمOاء  موبين المنظ .4

بشOأن حكOم قتOل الغيلOة  ـھ11/8/1395O) فOي 38في المملكة العربية السعودية رقOم (

وتعميمه على المحاكم للعمل بموجبOه وھOو أنOه: فعOل محOرم  الذي تمت الموافقة عليه

ويعد حداً من الحدود، ولذا Q يقبل فيه العفو وQ الصلح، فيما يلي نص القرار: (بنOاء 

على ما تقرر من الدورة السادسة لھيئة كبار العلماء بأن تعOد اللجنOة الدائمOة للبحOوث 

أدرج في جدول أعمال الھيئة فOي الOدورة العلمية واqفتاء بحثاً في الغيلة وقد أعدته و

                                                 

  .355) المرجع السابق، ص1(
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وقد عOرض البحOث ، 11/8/1395إلى  2/8/1395السابعة المنعقدة في الطائف من 

على الھيئة، وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لك.م أھOل العلOم فOي تعريOف 

دلOة والمناقشOة فOي عقوبOة الفقھOاء ومOا ذكOر مOن المOذاھب وا_ الغيلة فOي اللغOة وعنOد

وحيث إن أھل العلم ذكOروا  ،اتل قتل الغيلة ھل ھو قصاص أو حد؟ وتداول الرأيالق

أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يOأمن معOه 

القاتل، سواء كان على مال أو QنتھOاك عOرض أو لخOوف وإفشOاء  ةالمقتول من غائل

حتى يأمن منه ويأخOذه إلOى مكOان Q يOراه  شخصاً  إنسانو نحو ذلك، كأن يخدع أسر 

 ذثOم يقتلOه خوفOاً مOن أن يطلبOه بمOا أخO ،فيه أحد فيقتله، وكأن يأخذ مال الرجل بOالقھر

وكأن يقتله _خذ زوجته او ابنته، وكOان تقتOل الزوجOة زوجھOا فOي مخادعOة أو منامOه 

ا أحOOد مOOث.ً للOOتخلص منOOه أو العكOOس ونحOOو ذلOOك، لOOذا قOOرر المجلOOس باqجمOOاع مOOا عOOد

 .)1(ا_عضاء أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً Q قصاصاً ف. يقبل وQ يصح فيه العفو)

فإن التعبير عن الرأي Q يكون برفض تطبيOق النظOام وتعطيOل  ،وبناء على ما تقدم

أجھزة الدولة أو محاولة اغتصاب السلطة وانتھاك السOيادة، حيOث نصOت المOادة التاسOعة 

تزم وسائل اqع.م والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمOة الطيبOة، والث.ثون على أن: (تل

  وبأنظمة الدولة، وتُسھم في تثقيف ا_مة ودعم وحدتِھا...).

                                                 

  .358) العتيبي، عبد # بن سھيل النظام العام للدولة المسلمة، المرجع السابق، ص1(
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  المبحث الرابع

  عدم المساس بالوحدة الوطنية

  وفيه مطلبان:

  المطلب ا#ول: مفھوم الوحدة الوطنية

  ى تعريف الوطن: بادئ ذي بدء نود أن نعرف الدولة أوQً، ثم ننتقل إل

لOم يتفOق فقھOاء القOانون علOى تعريOف جOامع مOانع للدولOة، تعريPف الدولPة:  أما عOن

وإنما نحا كل فقيه في تعريفOه لھOا منحOى خاصOاً يتمشOى مOع فكرتOه القانونيOة، فقOد عOرف 

رض أالOOبعض الدولOOة بأنھOOا: جماعOOة مسOOتقلة مOOن ا_فOOراد يعيشOOون بصOOفة مسOOتمرة علOOى 

Oة حاكمOنھم طبقOةمعينة بيOرى محكومO1(ة وأخ(Iبعض اOا الOة ، وعرفھOا: مجموعOر بأنھOخ

يم مOOا يجعOOل الجماعOOة فOOي مواجھOOة قلOOيم معOOين ولھOOا مOOن التنظOOإمOOن ا_قOOراد مسOOتقرة علOOى 

مOن النOاس  ، وعرفھOا الOبعض الثالOث بأنھOا: مجموعOة)2(فراد سلطة عليا آمرة وقOاھرةا_

  .)3(كمة ذات سيادةقليم معين وتسيطر عليھم ھيئة حايقيمون بصفة دائمة في إ

ساسOOية للدولOOة فOOإن ا_ركOOان ا_ وبنOOاء علOOى ذلOOك ورغOOم اQخOOت.ف الواضOOح بينھOOا

  :)4(ركانتنحصر في أربعة أ

 شعب دائم. .1

 قليم محدد.إ .2

 السيادة. .3

 السلطة الحاكمة. .4

OOد، أو  اوأمOOان لبلOOنسqء اQن وOOر عOOي تعبOOة التOOو العاطفOOوطن؛ فھOOان االOOنسqاء اOOنتم  

جنسOيتھا ويOدين بOالوQء لھOا، والوطنيOة تعبيOر قOومي يعنOي حOب إلى دولة معينة، ويحمل 

  .)5(الشخص وإخ.صه لوطنه

                                                 

  .20)، النظم السياسية، دار الفكر العربي، القاھرة، صم1961ليلة، محمد كامل، ( )1(

)، مبLادئ القLانون الLدولي العLام، مطبعLة نھضLة مصLر، الطبعLة ا;ولLى، القLاھرة، م1956) غانم، محمد حافظ، (2(

  .107ص

  .107)، مبادئ القانون الدولي العام، المرجع السابق، صم1956) غانم، محمد حافظ، (3(

  .24) الجھني، عيد بن مسعود، النظام السياسي وا*دراي، المرجع السابق، ص4(

)، مفھLLوم الوطنيLLة والتأصLLيل الشLLرعي، بحLLث مقLLدم لنLLدوة ا:نتمLLاء ـھ1430LL) المحمLLادي، سLLلوى بنLLت محمLLد، (5(

  .5في التعليم العام، منعقدة في جامعة ا*مام محمد بن سعود ا:س'مية، الرياض، صالوطني 
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والوحدة الوطنية تعني الحفOاظ علOى الكيOان الOوطني حسOاً ومعنOى باجتنOاب كOل مOا 

  من شأنه أن يؤدي إلى تفككه السياسي والفكري.

نOه بالوحOدة السؤال الذي يُطرح أمامنا ھنا ھOو: مOا ع.قOة حريOة الOرأي والتعبيOر ع

  ؟ الوطنية

فكلمOا كOان  ،بين الوحدة الوطنيOة وحريOة التعبيOر عOن الOرأي ع.قOة حميمOة ومتينOة

الرأي بناء والتعبير عنه إص.حاً انعكOس ذلOك إيجابOاً علOى الOوطن ووحدتOه، وكلمOا كOان 

  عكس ذلك انعكس سلباً على الوطن ووحدته.

وقوي ينظم ھOذه الع.قOة علOى  التشريع، والنظام، والقانون يتدخل ھنا بشكل مباشر

نحو Q يعود بالضرر على الوحدة الوطنية، وQ على حرية الرأي والتعبير عنOه بOالحجر 

، وقد سبق أن أوردت بعض النصوص من مواثيق حقوق اqنسان فيمOا يتعلOق والتضييق

  بھذه الع.قة.

إذن كOOل تعبيOOر يسOOتبيح ضOOرب الوحOOدة الوطنيOOة يجعOOل مOOن صOOاحبه محOOل مسOOاءلة 

انونيOOOة ولكOOOن مOOOا خصOOOائص التعبيOOOر الضOOOار بالوحOOOدة الوطنيOOOة وتماسOOOكھا الفكOOOري ق

  والسياسي؟

  القرآن يحدثنا عن ھذه الخصائص، يمكن أن نورد منھا ما يلي:

:ًHة"،  أوOOيع الفاحشOOون أن تشOOذين يحبOOلم "الOOع المسOOين المجتمOOة بOOاعة الفاحشOOإش

المجتمOOع مOOن  والفاحشOOة مصOOطلح يتسOOع لكOOل تصOOرف غيOOر أخ.قOOي يقصOOد منOOه ضOOرب

  زاويته ا_خ.قية.

اQزدواجية والنفاق في الوQء الوطني بحيث يظھرون في حالة وQء للوحدة  ثانياً:

ضOرب ھOذه الوحOدة بإثOارة  مOنالوطنية، وإذا خلوا إلى شياطينھم خططوا بكل ما لديھم، 

  ضھم.النعرات الجاھلية، وتصيد ا_خطاء المتناثرة ھنا وھناك في سبيل توظيفھا _غرا

التشكيك في القيادة الوطنية وإخ.صھا وتلفيق التھم عليھا بغير حOق بغOرض  ثالثاً:

  إضعاف ھيبتھا في النفوس.
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ھOOذه بعOOض الخصOOائص أو الم.مOOح العامOOة لھOOؤQء الOOذين يسOOتھدفون الOOوطن فOOي 

وحدته السياسية والفكريOة، ودائمOاً مOا يكOون تOرابط قOوي بOين الوحOدة السياسOية والوحOدة 

، فكل وطن موحد يقوم على فكرة موحدة، ووحدة الفكر في السOعودية تقOوم علOى الفكرية

وحOOدة العقيOOدة اqسOO.مية، فالكOOل يOOؤمن بھOOذه العقيOOدة، والكOOل علOOى أسOOاس منھOOا يOOوالي 

  ويعادي، ووحدة الوطن السعودي ھي من التزام ھذه الوحدة العقدية.

دي أو ولمجتمOOع السOOعحريOOة التعبيOOر عOOن الOOرأي عنOOدما تسOOتھدف الوحOOدة الفكريOOة ل

فإنھOOا بالضOOرورة تسOOتھدف الوحOOدة الوطنيOOة، وأيضOOاً عنOOدما تسOOتھدف  ،أساسOOھا العقOOدي

  الوحدة الوطنية تستھدف بالضرورة الوحدة العقدية للمجتمع السعودي.

وھذا ما يحمل المنظم السعودي على أن يضع من القيود ما يحمي الوحOدة الوطنيOة 

ل من المجاQت العامة، وعلى وجه الخصOوص مجOال من كل ما يھدد كيانھا في كل مجا

التعبيOOر عOOن الOOرأي والوحOOدة الوطنيOOة فOOي المجتمOOع السOOعودي كمOOا فOOي غيOOره تقOOوم علOOى 

  أعمدة ث.ثة:

 وحدة القيادة والوQء لھا. .1

 وحدة ا_رض واQرتباط بھا. .2

 وحدة الفكر والعقيدة الدفاع عنھا. .3

م ھذه ا_سس عند ممارسة حقھOا فOي حرية التعبير عن الرأي Q بد أن تراعي التزا

تكOOون تحOOت المسOOاءلة  إQّ اqفصOOاح عOOن ذاتھOOا فOOي شOOتى مجOOاQت الفنOOون، والعلOOوم، و

  النظامية.

اqسOO.م يوجھنOOا إلOOى ھOOذا المنحOOى، وفOOي القOOرآن آيOOات تلفOOت انتباھنOOا إلOOى ضOOرورة 

  تعOالى:التزام ھذه ا_سس للحفاظ على وحدتنا، يكفينا من ھذه اIيات ما جاء في قول هللا

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ      ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ىت   �     خت حت جت يب � � خب حب  جب يئ ىئ مئ حئ چ

  ڳ ڳ ڳ گ    گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ     ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ  ڇ ڇ ڇ        چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

  . چ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻڻ ں ں     ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ
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يعOالج قضOية اختOراق أجنبOي للمجتمOع المسOلم قOام بھOا اليھOود،  يالتنزيل القرآنھذا 

حيث سعوا لضرب الوحدة الوطنية وا_خوة اqس.مية التي ھي فOي ا_صOل أسOاس ھOذه 

شOOعار التبOOاھي والتفOOاخر بOOين ا_وس والخOOزرج أوكOOان التعبيOOر بسOOابق  ،الوحOOدة الوطنيOOة

دير صOفاء الوحOدة الوطنيOة التOي تمثOل المدينOة حداث الشرخ وتكOإوسيلتھم اqع.مية في 

  قاعدتھا ا_رضية.

، سOارعت إلOى احتOواء ھOذه المشOكلة التOي  �القيادة اqس.مية ممثلة فOي الرسOول 

كOOادت تعصOOف بوحOOدة المجتمOOع المسOOلم أرضOOاً، وعقيOOدة، حOOين ألحقتھOOا بعمOOل الجاھليOOة، 

  .وتنزل القرآن الذي مازال المسلمون يتلونه لي.ً ونھاراً 

وبOOين ھOOذا التنزيOOل القرآنOOي كثيOOراً مOOن القضOOايا المھمOOة فOOي حمايOOة وحOOدة المجتمOOع 

  المسلم، وأشير منھا إلى ما يلي:

:ًHوص  أوOه الخصOى وجOس.مية وعلqالتحذير من طاعة المتآمرين على الوحدة ا

  بعض العناصر اليھودية.

الجOOاھلي الOOذي الحOOرص علOOى مبOOدأ ا_خOOوة اqسOO.مية، واQتعOOاظ بالماضOOي  ثانيPPاً:

رة مOن الفOرس، والقياصOرة سOاً للكيابOفرق وحدة العرب، وجعل مOن أرضOھم وحمOاھم نھ

  من الرومان.

التزام شعيرة ا_مOر بOالمعروف والنھOي عOن المنكOر، بحكOم أن ھOذه الشOعيرة ثالثاً: 

  ھي صمام أمان لحماية المجتمع المسلم من السقوط في مساقط الجاھلية.

بالنسبة لنا ونحن نتحOدث عOن الوحOدة الوطنيOة فOي ع.قتھOا  ماذا تعني ھذه الشعيرة

  بحرية الرأي والتعبير عنه؟

إنھا تعني بكل بساطة إمكانية انOزQق أفOراد مOن المجتمOع نحOو مزالOق خطيOرة مOن 

خ.ل حرية التعبير عOن الOرأي حOين يسOتخدمونھا اسOتخداماً يسOيء إلOى الوحOدة الوطنيOة 

قصد. وفي ھذه الحالة ينبغي على المجتمع اqمساك بھم وقاعدتھا الفكرية بقصد أو بغير 

ومخاطبة ضميرھم اqيماني أمراً بالمعروف ونھياً عن المنكر، وفي حالOة عOدم اqذعOان 
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وسOOلطاته حتOOى Q تغOOرق السOOفينة  نللتوجيOOه اللفظOOي يكOOون اللجOOوء إلOOى توظيOOف السOOلطا

  بالجميع، وھو ما يمكن أن نسميه بقوة القانون.
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  انيلمطلب الثا

  صور المساس بالوحدة الوطنية

نصت المادة الثانية عشرة من النظام ا_ساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 

علOOى أن (تعزيOOز الوحOOدة الوطنيOOة واجOOب، وتمنOOع الدولOOة كOOل مOOا يOOؤدي للفرقOOة والفتنOOة 

لملOك واQنقسام)، كما أوضحت المادة الثانية والستون مOن النظOام ا_ساسOي للحكOم أن: (ل

إذا نشOOأ خطOOر يُھOOدد سOO.مة المملكOOة، أو وحOOدة أراضOOيھا، أو أمOOن شOOعبھا ومصOOالحه، أو 

يعOOوق مؤسسOOات الدولOOة عOOن أداء مھامھOOا، أن يتخOOذ مOOن اqجOOراءات السOOريعة مOOا يُكفOOل 

مواجھة ھذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكOون لھOذه اqجOراءات صOفة اQسOتمرار فيتخOذ 

منحOOت المOOادة الحاديOOة والسOOتون مOOن النظOOام ا_ساسOOي أن:  بشOOأنھا مOOا يلOOزم نظامOOاً)، كمOOا

  (يُعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويُبين النظام أحكام ذلك).

  من العرض السابق يمكن أن نتلمس آليات المساس بالوحدة الوطنية في ا>تي:

 كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى الفرقة والفتنة واQنقسام. .1

 ر يُھدد س.مة المملكة.أي خط .2

 تھديد وحدة أراضي المملكة. .3

 تھديد أمن شعب ومصالح المملكة. .4

 إعاقة مؤسسات الدولة عن أداء مھامھا. .5
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  المبحث الخامس

  القيود السياسية لحرية الرأي في النظام السعودي

حريOOة الOOرأي يOOراد بھOOا: قOOدرة الفOOرد علOOى التعبيOOر عOOن آرائOOه وأفكOOاره بحريOOة تامOOة 

OOض النظOOاس أم بغOOر بالنOOال المباشOOتصQق اOOن طريOOك عOOان ذلOOواء أكOOيلة، سOOن الوسOOر ع

بOOل حOOرم ونھOOى عOOن  ،، وقOOد جعOOل اqسOO.م لھOOذه الحريOOة مكانOOة متميOOزة جOOداً )1(بالكتابOOة

مصOOادرة ھOOذا الحOOق واQعتOOداء عليOOه، وأوجOOب التصOOريح بOOه وإع.نOOه إذا مOOا تعلقOOت بOOه 

  .)2(مصلحة عامة ومصلحة ا_مة

قيدت فOي مواضOع معينOة بالمصOلحة العامOة للمجتمOع مOن خO.ل إQ أن ھذه الحرية 

قيود النظام العام الشرعي في الدولة، ھذه القيوم مOا ھOي إQ اسOتثناء مOن القاعOدة العامOة؛ 

ام العOOام منOع بعضOOاً مOOن ظOلكOOن الن ،ھOOي الحريOة المطلقOOة للOرأي فOOي اqسO.م ا_صOل_ن 

بOOل _جOOل حمايتھOا مOOن صOOور ، ليھOاأشOكال الحريOOة Q _جOOل كبOت الحريOOة أو التضOOييق ع

اQعتداء التي من الممكن أن تقع عليھا، على ھدي ما تقدم نذكر صور القيOود فOي النظOام 

  وفيه مطلبان:، ثم صور القيود في النظام السعودي، الشرعي

                                                 

  .408ص المرجع السابق،، ) العتيبي، عبد # بن سھيل النظام العام للدولة المسلمة1(

  .408ص المرجع السابق، )2(
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  المطلب ا#ول

  صور القيود في النظام الشرعي

ھOذا الحOق وتجعOل م ھناك قيود على حرية الرأي وردت في النظOام الشOرعي، تOنظ

  )1(:نظراً Qرتباطه بآخرين نذكر منھا ،ممارسته ضوابطل

إذا تضمنت حرية الرأي عدواناً وفحشاً في القول وقبحاً وتطاوQً وبذاءة في اللسOان  .1

غير، سواء كانت على ا_فراد فيما بينھم أو على الدولة ممثلة فOي رئيسOھا أو العلى 

 في سلطاتھا المختلفة.

العام مساحة حرية التعبير عن الرأي وجعل المقبOول منOه أن يتوافOق مOع قيد النظام  .2

الحOOق والصOOدق والمطابقOOة للحقيقOOة والتثبOOت والبعOOد عOOن الظنOOون وا_وھOOام؛ _ن 

أصول وأسس ھذه الحرية أن يكOون القOول فيھOا قائمOاً علOى الصOدق Q الكOذب، _ن 

 الكذب مقبوح ومذموم.

الOOرأي الOOذي يOOدعو إلOOى التشOOكيك فOOي أصOOول  بOOل يحOOرم ويجOOرم ،النظOOام العOOام يمنOOع .3

المعتقد على الخصوص، أو نشOر اqلحOاد فOي المجتمOع، أو تفريOق ا_مOة أو كOل مOا 

 إلى الدين وشعائره واqضرار به أو أھله.  ءيسي

                                                 

  .409ص ) العتيبي، عبد # بن سھيل النظام العام للدولة المسلمة، المرجع السابق،1(
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  المطلب الثاني

  صور القيود في النظام السعودي

الثامنOة علOى حيOث نOص فOي المOادة  ،حرية التعبير عن الرأيكفل النظام السعودي 

أن: "ُحرية التعبير عن الرأي مكفولة بُمختلف وسائل النشر في نطاق ا_حكOام الشOرعية 

ن ھOذه الحريOة مOن أجOل تنظيمھOا، حيOث إعلى ممارسة  اً والتنظيمية"، إQ أنه وضع قيود

فض.ً عن تشOريع  ،الحرية المطلقة تعبر عن شريعة الغاب التي Q يقرھا تشريع وضعي

لممارسOOة الحقOOوق  اً عامOO اً يعة اqسOO.مية خيOOر شOOريعة وضOOعت إطOOارسOOماوي، والشOOر

حيOث  ،وضOوابط ممارسOة ھOذا الحOق اً والحريات، ھذا وقOد وضOعت المOادة التاسOعة قيOود

  نصت على أن: "يُراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:

  أQَّ تُخالف أحكام الشريعة اqس.مية. .1

ِمھOOا العOOام أو مOOا يخOOدم مصOOالح أجنبيOOة أمن الOOب.د أو نظابOOأQَّ تفضOOي إلOOى مOOا يُخOOل  .2

  تتعارض مع المصلحة الوطنية.

  أQَّ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفُرقة بين المواطنين. .3

أQَّ تOOOؤدي إلOOOى المسOOOاس بكرامOOOة ا_شOOOخاص وُحريOOOاتِھم أو إلOOOى ابتOOOزاِزھم أو إلOOOى  .4

  اqضرار بسمعتِھم أو أسمائھم التجارية.

  أو الحث عليه. أQَّ تؤدي إلى تحبيذ اqجرام .5

  أQَّ تُضر بالوضع اQقتصادي أو الصحي في الب.د. .6

7. OOتُفش َّQة  ىأOOن الجھOOى إذن مOOول علOOد الحصOOبع Qات إOOات أو الُمحاكمOOائع التحقيقOOوق

 الُمختصة.

ن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الھادف إلى المصلحة العامOة والُمسOتنِد إلOى وقOائع أ .8

   .  وشواھد صحيحة "
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  رابعالفصل ال

  الضوابط ا*خ&قية لحرية الرأي

  

 المبحث  ا*ول: الحفاظ على حرمة ا*عراض. �

 .حفظ خصوصيات ا*فرادالمبحث الثاني:  �

 .عاتائالمبحث الثالث: البعد عن نشر ا*كاذيب والش �

 عدم التشھير با*فراد وتتبع سقطاتھم.: الرابعالمبحث  �

ي النظMMMام القيMMMود ا*خ&قيMMMة لحريMMMة الMMMرأي فMMM: الخMMMامسالمبحMMMث  �
  السعودي.
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  تمھيـد:

حرمة ا_عراض في اqس.م "جزء Q يتجزأ من المنظومة ا_خ.قية فOي الشOريعة 

Oم مكان.Oسqي اOس.مية ولھذه المنظومة ا_خ.قية فqول هللا  ةاOة أن رسOامية لدرجOس� 

  ".  إنما بعثت �تمم مكارم ا�خRق"قال: 

نظOOرة القOOانون الوضOOعي إليھOOا،  مOOن ھنOOا تختلOOف نظOOرة اqسOO.م إلOOى ا_خOO.ق عOOن

Oد القOين المقصOلون بOانية يفصOنسqد فالقانونيون في تجريمھم للتصرفات اOانوني والمقص

  .ن القانون Q يحمي ا_خ.قإ :ويقولون ،ا_خ.قي

حريOة الOرأي فOي لأما اqس.م فيصل بينه وبين ا_خ.ق بربOاط وثيOق ومOن ثOم فOإن 

ما لھا محددات عقدية وسياسية، ومن ھذه المحOددات ك ،مجتمع المسلم محددات أخ.قيةال

 ًQ؟ ا_خ.قية محددات تتعلق با_عراض فما ھو العرض أو  
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  ا3ول المبحث 

  الحفاظ على حرمة ا3عراض

الحسOOب، عOOرض الرجOOل حسOOبه، وقيOOل: نفسOOه،وقيل خليقتOOه  العPPرض فPPي اللغPPة:

  .)1(المحمودة، وقيل ما يمدح به ويذم

و موضع المدح والOذم فOي اqنسOان، سOواء كOان متعلقOاً العرض ھ وفي اHصطRح:

  .)2(بالنفس أو ا_ھل أو النسب

حمايOOة الشOOريعة ل©عOOراض: كفلOOت الشOOريعة اqسOO.مية المحافظOOة علOOى ا_نفOOس 

وا_عراض وا_موال وشرعت لذلك الحدود والقصاص، واتفق الفقھOاء علOى مشOروعية 

 گ گ گ گ   ک ک ک ک چال لقولOه تعOالى: الدفاع عن النفس والعOرض والمOال فOي حالOة الصOي

، ولOOيس علOOى المصOOول عليOOه ضOOمان مOOا يتلOOف مOOن الOOنفس أو المOOال فOOي حالOOة )3(چ ڳڳ

الدفاع، إذا لم تكن ھناك وسيلة أخرى أخف مOن ذلOك واتفOق الفقھOاء علOى أن الOدفاع عOن 

  .)4(العرض بمعنى البضع واجب، فيأثم اqنسان بتركه

   عينه ف. دية عليه.تتبع عوراتھم ففقئت ومن تلصص على بيوت الناس، ي

وإذا وجد رج.ً يزني بامرأة فقتله، ف. قصOاص عليOه وQ ديOة، لمOا روي أن عمOر 

الدم، فجOاء حتOى ببينما ھو يتغدى يوماً، إذ أقبل رجل يعدو، ومعه سيف مجرد ملطخ  �

ن، إن ھOذا قعد مع عمر، فجعل يأكل، وأقبOل جماعOة مOن النOاس، فقOالوا: يOا أميOر المOؤمني

قتل صاحبنا مع امرأته، فقال عمOر: مOا يقOول ھOؤQء؟ قOال ضOرب اIخOر فخOذي امرأتOه 

بالسيف، فإن كان بينھما أحد فقOد قتلOه؛ فقOال لھOم عمOر: مOا يقOول؟ قOالوا: ضOرب بسOيفه، 

  .)5(فقطع فخذي امرأته، فأصاب وسط الرجل، فقطعه باثنين؛ فقال عمر: إن عادوا فعد

                                                 

  ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، مادة (عرض).) 1(

) سLLعود بLLن عبLLد العLLالي البLLارودي العتيبLLي، الموسLLوعة الجنائيLLة ا*سLL'مية المقارنLLة با;نظمLLة المعمLLول بھLLا فLLي 2(

  .2/552ه، الرياض، 1430المملكة العربية السعودية، دار التدمرية، الطبعة الثانية، عام 

  .194 :اJية ،قرةسورة الب) 3(

  .2/553) سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي، الموسوعة الجنائية ا*س'مية المقارنة، المرجع السابق، 4(

  .2/553المرجع السابق،  )5(
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  المتعلقة با#عراضالمحددات ا#خ�قية 

الOOرأي تتحقOOق حمايتھOOا  ھOOذه المنزلOOة السOOامية ل©عOOراض فOOي فقOOه اqسOO.م لحريOOة

  لتزام القيود التالية: الجنائية با

  :ا+سRم في العRقة بين الجنسين أوHً: احترام قيم

 ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄ چالمجتمع البشري في تركيبته وتكوينه الفطري يتركب من ذكOر وأنثOى: 

 جOذابناQالفطريOة فOي  هوبين الذكورة وا_نوثة تكامOل، ولكOل منھمOا خصائصO .)1(چ چ چ

إلOOى اIخOOر، وQ يمكOOن أن تسOOتقيم الحيOOاة بغيOOر ھOOذه الخصOOائص وحمايتھOOا مOOن الفسOOاد 

  واqفساد. 

حرية الرأي عندما Q تعير الضوابط ا_خ.قية في حماية ھذه الخصائص الفطريOة 

 من عوامل اqخO.ل بالمحOددات ا_خ.قيOة المتعلقOة في الع.قة بين الجنسين تكون عام.ً 

بOOOا_عراض حسOOOب نظOOOرة المجتمOOOع إلOOOى العOOOرض، ومOOOن أھOOOم مظOOOاھر ھOOOذا اqخOOO.ل 

بالمحددات ا_خ.قية المتعلقة با_عراض في التعامل مع حرة الرأي وتداولھا بOين أفOراد 

فOي المؤسسOات  نالمجتمع ومؤسساته اqع.مية الدعوة إلى التبرج، والخلط بOين الجنسOي

  كما ھو المجتمع الغربي. ،التعليمية، دون مراعاة أدنى ضوابط الشرعية

فOإني  ،ومن غير الخوض في الحديث عن مفھوم اQخت.ط ومدلولOه المحOدد شOرعاً 

أقصد به اجتمOاع الOذكر وا_نثOى فOي خلOوة غيOر شOرعية، أو فOي لقOاء جمOاعي تبOدي فيOه 

  يطمع الذي في قلبه مرض. ا_نثى مفاتنھا وتخضع فيه بالقول، ف

المتابع للمقروء من الوسائل اqع.مية، وكذلك المشاھد منھOا فOي عOالم الفضOائيات 

الOذين  ومتنوريOهيلحظ وجود بعض مOن يطلقOون علOى أنفسOھم مثقفOي المجتمOع السOعودي 

م فOOي الOOتھجم علOOى الحجOOاب الشOOرعي. والOOدعوة إلOOى ھأطلقOOوا العنOOان _ق.مھOOم وأفOOواھ

وكسOOر كOOل القيOOود العرفيOOة والشOOرعية التOOي تحOOول دون اجتمOOاع الOOذكر التحOOرر عنOOه، 

  با_نثى، وا_نثى بالذكر. 

                                                 

  . 13: سورة الحجرات، اJية) 1(



-84- 

qريعة اOOالشQى اOOذا المنحنOOى ھOOر علOOمية تحج.OOة سOOع حريOOل مOOي التعامOOي فOOنحراف

  الرأي من منطلق أنه إفساد كبير في ا_رض، وتھديد قوي ومقصود لقيمھا. 

  التربويةخ�ق ا#طفال وحقوقھم حماية أ ثانياً:

ل©طفال بالعرض ع.قة مباشOرة، فھOم أوQً ثمOرة لقOاء شOرعي بOين الOذكر وا_نثOى 

لينمOو فOي المجتمOع نمOواً  ؛ومن حق كل طفل أن يولد على أساس من ھذا العقOد الشOرعي

وكOل ھتOك للعOرض  ،عند ما يكون مجھOول النسOب ،من غير عقد نفسية تلحق به ،ًطبيعيا

قبOل أن يكOون عOدواناً علOى  ،ى الطفل الذي يكون ثمOرة لOهھو بالدرجة ا_ولى عدوان عل

وتتأسOOس علOOى قOOيمھم العليOOا  ،المجتمOOع كلOOه، والدولOOة بحكOOم أنھOOا القOOيم علOOى أمOOر المجتمOOع

لحمايOة ھOذا الطفOل  ؛ملزمةً طبقاً لمفھوم البيعة في اqسO.م أن تتخOذ كOل التOدابير الممكنOة

تجرم كل ما من شOأنه أن يOؤدي  ةمظن وأنمن ھذه الجناية، وھذا يعني بالتحديد سن قواني

  إلى وQدة أطفال من ھذا النوع.  

وتأتي حرية الرأي والتعبير في المقام ا_ول من الوسOائل المجرمOة شOرعاً ونظامOاً 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ چتكون وسيلة نحو ھOذا النOوع مOن الفسOاد:  نحي

  .  )1( چ

افة واqعO.م صOار ا_طفOال أھOدافاً مقصOودة بمOادة إع.ميOة ذات وفي عOالم الصOح

مضامين إفسادية، لھا رسائلھا اqع.مية، نراھOا فOي اqصOدارات القصصOية والروائيOة، 

وفOOي ا_فOO.م الكرتونيOOة، وكOOل الOOدول المسOOئولة تحمOOى ھOOذه الشOOريحة غيOOر الواعيOOة مOOن 

وتلوثھOOا بالقOOاذورات، ، لبريئOOةتسOOيء إلOOى فطOOرتھم ا ،المجتمOOع مOOن أي محاولOOة إفسOOادية

مOث.ً يصOدر قانونOاً سOنة  النظOام البريطOانيالمضرة بأخ.قھم وأعراضھم، من ذلOك نجOد 

ومصOOOطلح  ،وتجOOOريم الفحOOOش، لحمايOOOة ا_خOOO.ق جعOOOل منOOOه القيOOOد ا_ساسOOOيي م1959

واQسOتفزاز، أمOا فOي  ،وإثOارة الشOھوة ،والبOذاءة ،"الفحش" في معناه العOام يعنOي القOذارة

نحOراف ل الفحش بالنسبة ل©فراد، وھو اQفھو ا_ثر الذي يترتب على فع ،ه القانونيمعنا

أن يOOؤدي إلOOى ذلOOك فOOي ضOOوء الظOOروف التOOي يرتكOOب فيOOه،  هأو كOOان مOOن شOOأن د،والفسOOا
                                                 

  . 6) سورة التحريم، اJية: 1(
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وا_فعال التي ترتكب وتعد فحشاً ھي القراءة والرؤية البصرية، والسمع إذا كانت تجسOد 

  .  )1(الفحش

OOلم أولOOع المسOOأ المجتمOOن الخطOOية، ومOOرات الجنسOOل المثيOOن كOOة مOOة الطفولOOى بحماي

وھOOي تحمOOل معOOاني  ؛هؤوالفسOOاد الكبيOOر أن يسOOمع المجتمOOع بروايOOات يتھافOOت عليھOOا أبنOOا

عOن المجتمOع يعنOي إفسادية مدمرة، وليس صحيحاً ما يردده المغرضOون مOن أن حجبھOا 

مصOلحة عظمOى حOين تتعOارض مOع  ةتكOون ملغOا ؛ة الOرأييحجب حرية الرأي، _ن حر

وفقOاً لقواعOد الشOريعة اqسO.مية فOي الموازنOة بOين  ،نتھاكھا والعدوان عليھااتكون محل 

  المصالح، والمصالح، والمصالح والمفاسد، كما ھو مبسوط في بابه.

ولكن بشرط عOدم تعارضOھا مOع مصOلحة  ،ي مصلحة معتبرةأصحيح أن حرية الر

  ھي أعظم منھا وأھم. 

د ع.قة حرية الرأي با_عراض جد مھم في ضبط حق كل فOرد الشرعي ليھذا التقي

  والتمتع بحق حمايتھا من أي حجر نظامي وقانوني.  من أفراد المجتمع في إبداء رأيه

ومعنOى ھOذا أن الصOحف الحائطيOة فOOي مOدارس ا_طفOال مOث.ً، والصOور التعليميOOة 

التOي يسOمعونھا مOن  تتضمنھا مقرراتھم المدرسOية، أو ا_لفOاظ، والتي تعلق في مدارسھم

Q تتخOذ مOن ھOذا القيOد ضOابطاً يحكOم مسOار  نحOي، لة الجنائيOةاءمعلميھم تكون تحت المس

  ي التربوي، واqع.مي في محيطھم المدرسي أو اQجتماعي. أالر

                                                 

  .  144-143) عوض رمزي رياض، مصدر سابق ص: 1(
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  الثاني المبحث 

  خصوصيات ا3فرادحفظ 

الخصوصOOيات تتعلOOق بOOا_فراد، وتكOOون لھOOم قبOOل بعضOOھم الOOبعض، وقبOOل الدولOOة 

  اعتبارھا شخصاً معنوياً، وھي لھا أصناف عدة منھا:ب

وھOOي تلOOك الحقOOوق التOOي تOOنظم الع.قOOات الناشOOئة عOOن رابطOOة الحقPPوق ا�سPPرية:  .1

الزوجيOOة أو رابطOOة القرابOOة، بحيOOث تكOOون بمثابOOة السOOلطات للOOبعض تجOOاه الOOبعض 

 .)1(اIخر، كسلطة الزوج على زوجته، وسلطة ا_ب على أوQده وھكذا

وھOOي تلOOك الحقOOوق التOOي تتمثOOل فOOي الحريOOات العامOOة المكفولOOة  صPPية:الحقPPوق الشخ .2

وحريOة المسOكن، وھOذه ، لجميع ا_فراد على حد سواء؛ كحرية الرأي، حريOة التنقOل

الحقOOوق تOO.زم اqنسOOان مOOن وQدتOOه إلOOى مماتOOه، وأي انتقOOاص منھOOا انتقOOاص مOOن 

 Qازل، وOل التنOتقب Q الشخصية، وھي من الحقوق التيQال اOر، نتقOخI خصOن شOم

من أي فرد أو جھة  ــوعلى ھذا فإذا حصل أي اعتداء على الحرية الشخصية للفرد 

عتOداء ويمنعOه، وعلOى أيOة حOال فOإن كان من حق الشOخص أن يOدفع ذلOك اQ -كانت 

الشOOريعة اqسOO.مية قOOد كفلOOت ل¨نسOOان الحOOق فOOي ممارسOOة حرياتOOه الشخصOOية فOOي 

عليھOا، وحرمOت المسOاس بھOا، وإن الحOق  عتOداءاالنطاق المحدود، ومنعOت مOن أي 

في الحياة الخاصOة مOن مجموعOة حقOوق اqنسOان التOي QبOد لھOا مOن راٍع وحOاٍم فOأي 

 .)2(مساس به يعد جريمة

  وقOOOد كانOOOت المحOOOاكم اQبتدائيOOOة فOOOي نيOOOوروك ھOOOي أول المحOOOاكم التOOOي تعتOOOرف 

 StevensقضOية  بالحق في الخصوصية. ومن أول القضايا التي رفعت تطبيقاً لھذا الحق

Mamola  اطOوھي ممثلة كانت قد ظھرت على المسرح بأردية خفيفة، وقام المدعي بالتق

المحكمة المدعى عليھا من نشر الصOور... وبلOغ عOدد الوQيOات التOي  ومنعتصور لھا، 

                                                 

  .57محمد س'مة بركة، الجريمة ا*ع'مية في الفقه ا*س'مي، المرجع السابق، ص) إيمان 1(

  .57المرجع السابق، ص )2(
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وأباحOOOOOت رفOOOOOع دعOOOOOاوى باعتبOOOOOار أن  ،اعترفOOOOOت محاكمھOOOOOا بOOOOOالحق عشOOOOOرين وQيOOOOOة

  .)1(ة من الفئات التي تحميھا نصوص القذفالخصصوصية حق مشروع، واعتبرت فئ

جOOرم  م قOOد1970يوليOOو سOOنة  17"قOOانون العقوبOOات الصOOادر فOOي  وفOOي فرنسOOا نجOOد

Qت اOOد جرمOOماء وقOOاء ا_سOة إفشOOھير، وجريمOOرائم التشOOة، وجOاة الخاصOOى الحيOOداء علOعت

  ا_فعال اIتية:  372 - 368المواد 

 التجسس بواسطة ا_جھزة السمعية والبصرية.  .1

 ر مطبوعات تتضمن أقواQً أو صوراً _حد ا_فراد. نش .2

استخراج نسخ مOن أحOد أشOرطة التسOجيل أو ا_فO.م التOي تسOتخدم أقOواQً أو صOوراً  .3

 .  )2(_حد ا_فراد بغير موافقته

  :صور ا/عتداء على الحياة الخاصة

 يOه، وفOي الوقOت ذاتOه جعلھOاألقد أعطى اqس.م اqنسان الحرية في التعبيOر عOن ر

فOOي إطOOار عOOدم التعOOرض لÛخOOرين، أو اQعتOOداء علOOيھم عبOOر وسOOائل اqعOO.م المختلفOOة، 

فحماية الحياة الخاصة حق لكل فرد يحفظ به عمن يكشف عOن أسOراره الخاصOة، فيجOب 

عن تتبOع عOورات النOاس فقOد روى  �وقد نھى النبي  احترام الخصوصية التي يتمتع بھا

 )3(عOOورات النOOاس أفسOOدتھم أو كOOدت تفسOOOدھم عنOOه أنOOه قOOال: لمعاويOOة: إنOOك إن تتبعOOت

  إلى القول بتحريم التجسس والتحسس.ستناد إلى ھذه النصوص ذھب الفقھاء ا�بو

وحOق الفOرد فOي المحافظOة ، وعOدم إفشOائھا ،من تطبيقات ھذا الحق حفظ ا_سرارو

  .  )4(على سمعته واعتباره

                                                 

ھLـ 1425) الھميم، عبد اللطيف، احترام الحياة الخاصة، دار عمار للنشLر والتوزيLع ا;ردن، عمLان، ط. ا;ولLى 1(

  . 71-70ص: 

  .  75ص: المرجع السابق، ) 2(

   رواه أبو داود.) 3(

ھLـ 1425) الھميم، عبد اللطيف، احترام الحياة الخاصة، دار عمار للنشLر والتوزيLع ا;ردن، عمLان، ط. ا;ولLى 4(

  . 103 -101ص: 
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ن ھنOOاك مOOن فOOإ ،ادوبOOالرغم مOOن اھتمOOام اqسOO.م بكفالOOة الحقOOوق الشخصOOية ل©فOOر

  .)1(يحاول اختراق ھذه الحقوق والحريات، ويعتدي على أصحابھا

  فاQعتداء على الحياة الخاصة له صور متعددة منھا:

التجسOس أو التنصOت: وھOو اسOتراق السOمع، سOواء أكOان بواسOطة  الصورة ا�ولPى: .1

جھاز يتم وضعه، لتسOجيل ونقOل وقOائع معينOة ومحادثOات جOرت  سطةاشخص أم بو

ي مكان خاص، والتجسس الذي يعد جريمة، إنما ھو ما كOان واقعOاً علOى المسOلمين ف

بتقتصOOي أخبOOارھم، وذلOOك باQسOOتماع إلOOى حOOديثھم دون علمھOOم وكشOOف عOOOوراتھم 

ل¨يقOOاع بھOOم، أو النظOOر إلOOى مOOا ھOOو خفOOي مOOن أسOOرارھم أو استكشOOاف مOOا أخفOOوه 

 .)2(وستروه

ذاعتھOOا أو التھديOOد الخاصOOة، وإ ام المسOOتندات والسOOج.تاسOOتخدالصPPورة الثانيPPة:  .2

إذاعتھا: حيث يحاول البعض التجسس على خصوصيات الغير، وتسOجيل مOا يOدور ب

 Q نOاك مOورة أن ھنOذه الصOمن محادثات ومراس.ت خاصة، والجدير بالذكر في ھ

يكتفي بذلك، بل يحاول إذاعته ونشر ما تم تسجيله، سواء أكان التسجيل بواسOطته أم 

ستوى في ذلك أيضاً مOا إذا أذاع التسOجيل بنفسOه أو حOرص الغيOر بواسطة غيره، وي

، إن المعتبOر فOي كOون )3(إن الغير حينئذ يكون بمثابة ا_داة في يد الجOاني ،على ذلك

الفعOOل جريمOOة ھOOو حصOOول الجOOاني علOOى التسOOجي.ت والمسOOتندات وإذاعتھOOا وفOOق 

المسOتند ليقOوم  وصOل إليOه كمOنإرادته، سواء كان طريق الحصول عليھا مشروعاً، 

التجسOس أو بالسOرقة، ففOي بعليه بالحفظ مث.ً أم غيOر مشOروع، كOأن يحصOل عليھOا 

، والتھديد بإفشاء ا_سOرار يھOدد )4(كلتا الحالتين تعد الجريمة تامة، بل ومركبة أيضاً 

                                                 

  .58) إيمان محمد س'مة بركة، الجريمة ا*ع'مية في الفقه ا*س'مي، المرجع السابق، ص1(

بالدولLLة القانونيLLة، دار البشLLير، الطبعLLة الثانيLLة، عLLام  ) منيLLر حميLLد البيLLاني، النظLLام السياسLLي ا*سLL'مي، مقارنLLاً 2(

  .121ھـ، ھمان ا;ردن، ص1414

  .60) إيمان محمد س'مة بركة، الجريمة ا*ع'مية في الفقه ا*س'مي، المرجع السابق، ص3(

لمصLري، ) نھاد فاروق عباس، الحماية الجنائية الموضوعية للحياة الخاصة مLن جLرائم ا*نترانLت فLي التشLريع ا4(

  .123م، ص1/2/2006بتاريخ  1العدد  46بحث منشور في مجلة ا*دارة العامة، المجلد 
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، وفيه انتھاك صريح لحOق الفOرد فOي ا_مOن، وتعطيOل لحريOة المراسO.ت أمن الفرد

سOOتخدام ، وإن ا)1(التOOي تقتضOOيھا الحريOOة الشخصOOية ل©فOOراد، السOOرية الممنوحOOة لOOه

ذاعتھا، فيه انتھاك لحرمة الحياة الخاصOة ل©فOراد، بعOد التسجي.ت الخاصة qعادة إ

أن كانت مستورة Q يعلمھا أحد، كل ذلك يشكل ضرراً ويھOدد حيOاة اIخOرين، حتOى 

باستعمال مستندات تحمOل  وإن لم يعلم بذلك سوى فرد واحد، وكذا إذا تعلق اQعتداء

عOين الغيOر، فينبغOي لخاصOة وسOريتھا أخفاھOا صOاحبھا عOن أمعلومات تمس الحيOاة ا

مOOن البعOOد كOOل البعOOد عمOOا يتعلOOق بالحيOOاة الخاصOOة، إذ ا_صOOل أنھOOا محاطOOة بسOOياج 

سOرار اIخOرين محرمOاً، فكيOف إذا تبOع أالسرية، ھذا وإذا كان مجرد اQط.ع علOى 

ار، لOOيس فقOOط بOOين جماعOOة، وإنمOOا عبOOر وسOOائل اqعOO.م ذلOOك إفشOOاء لھOOذه ا_سOOر

، وQكتمOال الجريمOة QبOد مOن ارتبOاط النتيجOة بالسOبب، ف.بOد مOن تOوافر )2(عالمية؟ال

شOOر وفOOض السOOرية، نتيجOOة اqعOO.ن الOOذي وقOOع مOOن الجOOاني مباشOOرة دون وسOOاطة نال

 .)3(وعن إرادة منه

بلجتھOOا: إن لحيOOاة الفOOرد الخاصOOة التقOOاط الصOOور أو نقلھOOا وإعOOادة د الصPPورة الثالثPPة: .3

OOأن فOOاحب الشOOا، دون إذن صOOراب منھOOقتQن اOOع مOOيات تمنOOبعض إخصوصOOدم الOOذا أق

OOاط صOOى التقOOت أو أعلOOة كانOOى أي جھOOرين علOOخÛي ورة لOOودة فOOورته الموجOOذ صOOخ

ليسOتعملھا علOى النحOو الOذي يريOد، بحيOث  ؛ملفاته الخاصة حسية كانت أم إلكترونيOة

رد، خاصOة إذا أخOذت الصOورة علOى نحOو Q يجOب صOاحبھا يمس الحياة الخاصة للف

اط.ع غيره عليھا، يكون قد اعتدى اعتداء صOريحاً علOى خصوصOيات الغيOر، فOإذا 

أذن صاحب الشأن لغيره أن يلتقط له صOورة فOي وضOع معOين، لOم يجOز لOذلك الغيOر 

إعادة استعمال تلك الصورة في وضع آخر، لينال من شرف صاحبھا وسمعته، فOإن 

ذا أيضاً اعتداء على حرمة الحياة الخاصة وانتھاك لھOا، ھOذا وQ يختلOف ا_مOر إذا ھ

كانت الصOورة الملتقطOة qحOدى الشخصOيات الشOھيرة، كرؤسOاء الOدول ووزرائھOا، 

                                                 

  .121) منير حميد البياني، النظام السياسي ا*س'مي، مقارناً بالدولة القانونية، المرجع السابق، ص1(

  .121المرجع السابق، ص )2(

  .2/46بالقانون الوضعي، المرجع السابق،  ) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي ا*س'مي مقارناً 3(
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لھOا خصوصOيتھا بغOض النظOر عOن صOاحبھا،  ،ذلك أن حرمة الحياة الخاصة واحدة

فOي ھيرة إنمOا تكOون كOذلك ومن جھة أخرى فإن تلOك الشخصOيات الشO ة،ھذا من جھ

وضOOاع ومشOOاھد معينOOة، ولOOيس فOOي كOOل ا_وضOOاع وعلOOى أي صOOورة كانOOت فتبقOOى أ

، وإذا علم أن للحياة الخاصOة حرمتھOا، وأنOه Q يجOوز )1(الخصوصية قائمة ومتحققة

فOOإن ھOOذا منطبOOق علOOى الجنسOOين معOOاً، الرجOOال  ،اQطOO.ع عليھOOا، أو كشOOفھا للغيOOر

 والنساء.

 ،لحياة الخاصOة كمOا يكOون بالصOور التOي ذكرتھOااعتداء على الباحث أن اQ أىور

فإنه كذلك يكون بإيذاء اIخرين والتشOھير بھOم بمOا يخOدش كOرامتھم، ويمOس أعراضOھم، 

  من قذف وسب وشتم وما إلى ذلك.

حيOث  ،ھذا وقد كفلت الدولة حرمة الحياة الخاصة بموجب النظOام ا_ساسOي للحكOم

"المراس.ت البرقية، والبريديOة، والمخOابرات الھاتفيOة،  نصت المادة ا_ربعون على أن:

وغيرھا من وسائل اQتصال، مصونة، وQ يجOوز مصOادرتھا، أو تأخيرھOا، أو اQطO.ع 

عليھا، أو اQستماع إليھا، إQ فOي الحOاQت التOي يبينھOا النظOام". كمOا كفلOت الدولOة ا_مOن 

ن: "تOُوفر الدولOة ا_مOن سادسة والث.ثييم بموجب المادة العلى أراضيھا للمواطن أو المق

لجميع مواطنيھا والمقيمOين علOى إقليمھOا، وQ يجOوز تقييOد تصOرفات أحOد، أو توقيفOه، أو 

حمايOOOOة ، حبسOOOOه، إQ بموجOOOOب أحكOOOOام النظOOOOام". ووضOOOOعت حمايOOOOة خاصOOOOة للمنOOOOازل

ن: "للمسOاكن حرمتھOا، وQ يجOوز ھا بموجب المادة السابعة والث.ثيلخصوصيتھا وحرمت

خولھا بغير إذن صاحبھا، وQ تفتيشھا، إQ في الحاQت التي يبينھا النظام".                                                      د

                                                 

  .123) نھاد فاروق عباس، الحماية الجنائية الموضوعية للحياة الخاصة، المرجع السابق، ص1(
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  المبحث الثالث

  البعد عن نشر ا3كاذيب والشائعات 

  وفيه مطلبان:

  والشائعاتنشر ا#كاذيب مفھوم المطلب ا#ول: 

عن مفھOوم ا_كاذيOب واqشOاعات فOي مطلOب أول، ثOم  سوف أتكلم في ھذا المبحث

  وسائل نشر ا_كاذيب واqشاعات في مطلب ثاٍن، كما يلي:

ا_كاذيب واqشاعات (الشائعات)؛ في اللغة من فعل شاع بمعنى ظھر وتفرق يقال 

 شاع الشيب شيوعاً وشياعاً وشيعاناً ومشOيعاً، إذا تفOرق وظھOر، تOأتي شOاع أيضOاً بمعنOى

في الناس يشOيع شOيعاً أي انتشOر وذاع وظھOر والشOاعة ا_خبOار  منه شاع الخبرنتشر، وا

المنتشOOرة والمشOOاع المOOذياع واqشOOاعة ھOOي الخبOOر ينتشOOر غيOOر متثبOOت منOOه ويقOOال أيضOOاً 

. وھي كل قضية أو عبارة نوعيOة أو موضOوعية مقدمOة للتصOديق تنتقOل )1(شائعة وشاعة

وذلOك دون أن تكOون ھنOاك معOايير أكيOدة من شOخص إلOى آخOر عOادة بالكلمOة المنطوقOة، 

  .)2(لھا

خOOر وھOOو "روايOOة لخبOOر مختلOOق Q أسOOاس لOOه فOOي الواقOOع أو ھOOي آوھنOOاك تعريOOف 

ضئي.ً من الحقيقة، بقصد التأثير النفسOي فOي الOرأي  اً المبالغة في سرد خبر يحتوي جزء

  .)3(العام بوسيلة من وسائل اqع.م المختلفة

Oشqأن اOحيح أوعليه يمكن القول بOر صOر غيOل خبOي نقOزء واعة ھOوي جOن  اً يحتOم

OOم ـالصح.OOعqائل اOOق وسOOن طريOOك عOOور، وذلOOى الجمھOOأثير علOOد التOOة بقصOOة والحقيق

  المختلفة.

                                                 

 .8/191) ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، مادة (ش ي ع) 1(

)2( LLع، دار طويLLن المجتمLLى أمLLا علLLاعة وأثرھLLاني، ا*شLLعيد القحطLLش سLLن دغLLد بLLام محمLLى عLLة ا*ولLLق، الطبع

  .12م، الرياض، ص1997ه/1418

  . 12) محمد بن دغش سعيد القحطاني، ا*شاعة وأثرھا على أمن المجتمع، المرجع السابق، ص3(
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ول¨شاعة أنواع ھي: شائعات الخوف وھي التي تعمOل علOى إثOارة القلOق والرعOب 

ن تكOOون ، شOائعات ا_مOل وھOي التOي تعبOر عOن ا_مOاني وتحلOم بOأ)1(فOي نفOوس الجمھOور

، شOOائعات الكراھيOOة وھOOي التOOي تعمOOل علOOى إثOOارة الفOOتن )2(حقيقيOOة فھOOي مليئOOة بالخيOOاQت

، الشOائعات الوھميOة )3(وزرع جذورھا كالعمل علOى إحOداث عOداوة بOين طOرفين حليمOين

وھي التي تعمOل علOى إثOارة اqحبOاط وقلOة الحيلOة ومOن ذلOك الشOائعات التOي تOذيع أعOداد 

  .)4(القتلى والجرحى

أھOOم ا_سOOاليب المسOOتخدمة فOOي الشOOائعات ھOOي أسOOلوب التشOOھير والتشOOويش،  ومOOن

وأسلوب الكذب، وأسلوب النكتOة، وتعOد اqشOاعات مOن أكثOر أشOكال التضOليل اqع.مOي 

ترويجاً للباطل، ونشراً ل©كاذيب، وتستخدم أساليب في أصOلھا مشOروعة، وتOدخل عليھOا 

إذ ا_صOل فOي اسOتخدامھا اqباحOة،  ما يخرجھOا عOن أصOلھا المشOروع، كأسOلوب النكتOة،

  .)5(فإذا عليھا الكذب واQحتيال، تخرج عن ھذا ا_صل

                                                 

  .46المرجع السابق، ص )1(

  .29) عبد اللطيف حمزة، ا*ع'م والدعاية، المرجع السابق، ص2(

  .30رجع السابق، صعبد اللطيف حمزة، ا*ع'م والدعاية، الم )3(

  .60) محمد بن دغش سعيد القحطاني، ا*شاعة وأثرھا على أمن المجتمع، المرجع السابق، ص4(

 .61) المرجع السابق، ص5(
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  المطلب الثاني

  والشائعاتوسائل نشر ا#كاذيب 

اً أو أو مسOموع اً واء كان مرئيــرأي، سـير عن الــلما كان اqع.م أھم وسائل التعب

  شر ا_كاذيب واqشاعات:فيرى الباحث قصر الحديث عن اqع.م كوسيلة لن وءاً مقر

طOO.ع فOOي ا_نظمOOة السOOعودية لOOم نجOOد مفھومOOاً بالبحOOث واQأوHً: مفھPPوم ا+عRPPم: 

محدداً ل¨ع.م، وبشكل عام يمكOن أن نقOول اتسOع مفھOوم اqعO.م فOي الوقOت المعاصOر؛ 

نظراً للتطور الملحوظ والسريع في وسOائله مOن جھOة، ومOن جھOة أخOرى فOإن كOل مفكOر 

بمOOا يتوافOOق وثقافتOOه والمجOOال الOOذي يعمOOل فيOOه، لOOذا فOOإن تعريفOOات العلمOOاء  يحOOاول تعريفOOه

المعاصOOرين قOOد تكOOون مختلفOOة إلOOى حOOد مOOا، ھOOذا ولّمOOا كOOان اqعOO.م عمليOOة اتصOOال بOOين 

المرسOOل والمرسOOل إليOOه، وأنOOه شOOكل مOOن أشOOكال اQتصOOال، كOOان مOOن الOO.زم تعريOOف 

  اQتصال، وذلك على النحو التالي:

يOة نقOل المعلومOات واIراء وا_فكOار واQتجاھOات مOن المصOدر "اQتصال ھو عمل

ي تعريفOOه ل.تصOOال بأنOOه: ا، وينقOOل ر)1(إلOOى المسOOتقبل بغOOرض التOOأثير عليOOه لھOOدف مOOا"

"جميع العمليات المخططة وغير المخططة التي يستطيع من خ.لھا الفرد أن يؤثر علOى 

ن عمليOOة تفاعOOل وتبOOادل ، ويتضOOح ممOOا سOOبق أن اQتصOOال عبOOارة عOO)2(سOOلوك اIخOOرين"

  المعلومات بين ا_فراد للحصول على النتائج المرجوة.

  وبعد أن تبين مفھوم اQتصال يمكن بيان مفھوم اqع.م على النحو التالي:

لقد عرف الباحثون اqع.م تعريفات كثيرة، نختOار منھOا التعريOف اIتOي: اqعO.م 

، وا_خبOOار الصOOحيحة، والحقOOائق ليمةالسOOھOOو "تزويOOد النOOاس بقOOدر كبيOOر مOOن المعلومOOات 

الواضOOحة الثابتOOة، التOOي تسOOاعدھم علOOى تكOOوين رأي صOOائب فOOي واقعOOة مOOن الوقOOائع، أو 

مشOكلة مOن المشOك.ت، بحيOث يعبOر ھOOذا الOرأي تعبيOراً موضOوعياً عOن عقليOة الجمOOاھير 
                                                 

، القLاھرة، 2012جتماعيLة، الLدار القوميLة للطباعLة والنشLر، طبعLة طلعت، وسائل ا*ع'م والتنمية ا: ) شاھيناز1(

 .48ص

  .48جتماعية، المرجع السابق، صا*ع'م والتنمية ا:) شاھيناز طلعت، وسائل 2(
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مOOOن ھOOOذا التعريOOOف أن الغايOOOة ا_ساسOOOية مOOOن اqعOOO.م ھOOOي: إقنOOOاع  ويتبOOOين )1(وميOOولھم"

  .  )2(جماھير من خ.ل ما يقدم إليھا من معلومات وحقائقال

واqعOO.م عنOOدما ينشOOر الشOOائعات يخOOون رسOOالته ھOOذه ويOOزود المجتمOOع بأغOOاليط 

للة تعود عليه بالضرر وا_ذى في ع.قاته اQجتماعيOة وربمOا السياسOية، ضومعلومات م

نونيOة وQ معنOOى لة القاءوكOل مOن يتOورط فOي مثOOل ھOذه الشOائعات يقOع تحOOت طائلOة المسOا

  لحرية الرأي والتعبير في مثل ھذه الحاQت. 

                                                 

  .11م، القاھرة، ص1969إبراھيم إمام، ا*ع'م وا:تصال بالجماھير، دار الطليعة للطباعة والنشر،  )1(

  .11المرجع السابق، ص )2(
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  المبحث الرابع

  عدم التشھير با3فراد وتتبع سقطاتھم

  مبحث عدم التشھير با_فراد وتتبع سقطاتھم، في مطلبين: أتناول سوف

  رـــوم التشھيـــمفھ المطلب ا#ول: 

  :أوHً: تعريف التشھير في اللغة

ر تشھيراً من الشھرة، والشھرة في اللغة تطلق على عدة التشھير مصدر شھر يشھ

  معاٍن منھا:

الوضوح: جاء في معجم مقاييس اللغة: الشين والھاء والراء أصل صحيح يدل على  .1

 .)1(وضوح في ا_مر والشھرة وضوح ا_مر

، وجOOاء فOOي تOOاج العOOروس: )2(الفضOOيحة: جOOاء فOOي لسOOان العOOرب: الشOOھرة الفضOOيحة .2

 .)3(خففت به وفضحته وجعلته شھرةوأشھرت ف.ناً: است

 .)4(التشنيع: الشھرة ظھور الشيء في شنعة حتى يشھره الناس .3

 .)5(اqع.ن: شھره شھراً وشھره: أعلنه وأذاعه .4

 .)6(اQنتشار: والتشھير ظھور الشيء وانتشاره، واشتھر ا_مر انتشر .5

حOول مOادة  والمتأمل في ھذه المعاني، وما جاء عن علمOاء اللغOة العربيOة مOن كO.م

أو لفظة (تشھير)، بلحظ أنھا تستعمل غالباً في معنى الظھور واqع.ن أمام المO© سOواء 

في  خير ا_مور أو شرھا، أما اQستعمال الغالب في لفظة (التشھير) فھو يOرد غالبOاً فOي 

بعOOض الجوانOOب السOOلبية مOOن حيOOاة النOOاس كالنيOOل مOOن أعOOراض اIخOOرين بالقOOذف والسOOب 

                                                 

  .3/220)  أبو الحسن احمد بن فارس، مقاييس اللغة، دار الجيل، (د.ط)، بيروت، مادة شھر، 1(

  .4/431، بيروت، ـھ1414أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة، عام  )2(

بيLدي، تLاج العLروس مLن جLواھر  ،الحسيني )3( محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق، أبو الفيض، الملّقب بمرتضLى، الز]
  تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الھداية ،القاموس،

  .4/431لفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، ) أبو ا4(

  .1/498) إبراھيم مصطفي وآخرون، المعجم الوسيط، المرجع السابق، 5(

  .1/498المرجع السابق،  )6(
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ك، وإشھاره أمام الناس، فيقال: شھر بكذا واشتھر به واشOتھر، واشOتھرت والذم ونحو ذل

  .  )1(ف.فاً، استخففت به وفضحته وجعلته شھرة

  :ثانياً: التشھير في اHصطRح

للتشھير عدة تعريفات وھOي متقاربOة مOن حيOث المضOمون، وQ تخOرج فOي الغالOب 

  مؤداھOOOا واحOOOد وھOOOو: عOOOن المعنOOOى اللغOOOوي، فھOOOي وإن اختلفOOOت فOOOي ألفاظھOOOا، إQ أن 

  .)2((إيذاء اIخرين بتشويه سمعتھم، وفضحھم أمام الناس)

  :ثالثاً: حكم جريمة التشھير

لقOOد حرمOOت الشOOريعة اqسOO.مية جريمOOة التشOOھير بOOاIخرين وحOOذرت منOOه والOOدليل 

  الكتاب والسنة وعمل الصحابة ما يلي:

، )3(چ � خب   حب   جب   يئ ىئ مئحئ جئ ي  ي ی ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ   ۈئ ۆئ چقولOOOOOه تعOOOOOالى:  .1

 .)4(چ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڤ   ڤ  ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺٺ ٺ  ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ      ٱ چوقوله تعالى: 

  .)5( چ ڻ ں  ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ  گ    گ ک ک  ک    ک ڑ ڑ چوقوله تعالى: 

� " : �، وقولOOOه )6("المسPPPلم مPPPن سPPPلم المسPPPلمون مPPPن لسPPPانه ويPPPده":  �قولOOOه  .2

  تحاسدوا وH تناجشPوا وH تباغضPو وH تPدابروا وH يبPع بعضPكم علPى بيPع بعPض، 

وكونPPوا عبPPاد هللا إخوانPPا، المسPPلم أخPPو المسPPلم H يظلمPPه وH يخذلPPه وH يحقPPره، 

  التقوى ھاھنا، ويشير إلPى صPدره ثRPث مPرات، بحسPب امPرئ مPن الشPر أن يحقPر 

 .)7("ماله وعرضهأخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه و

                                                 

، بيLLروت، 1402) محمLLود بLLن عمLLر الزمخشLLري، أسLLاس الب'غLLة، دار المعرفLLة للطباعLLة والنشLLر، طبعLLة عLLام 1(

  .243ص

  .49ه، الرياض، ص1431لرحمن عبد # الخليفي، جريمة التشھير وعقوبتھا، مكتبة الرشد، طبعة عام ) عبد ا2(

  .19اJية  ،) سورة النور3(

  .11 :اJية ،) سورة النور4(

  .4 :اJية ،) سورة النور5(

ض، كتLاب ) أحمد بن على بن حجر العسق'ني، فLتح البLاري بشLرح صLحيح البخLاري، دار السL'م، (د.ط) الريLا6(
  ا:يمان.

ه، بيLروت، بLاب تحLريم ظلLم 1424) أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، المكتبة العصLرية، طبعLة عLام 7(

  .968المسلم وخذله واحتقاره ورميه وعرضه وماله، ص
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ما رواه ابن أبي شيبة أبي رجOاء العطOاردي: (أن عمOر وعثمOان رضOي هللا عنھمOا،  .3

 .)1(طيئةللح �اشتھرت عقوبة عمر كانا يعاقبان على الھجاء)، وقد 

                                                 

 ) أحمد بن على بن حجر العسق'ني، اعتنى بLه حسLان عبLد المنLاف، ا*صLابة فLي تمييLز الصLحابة، بيLت ا;فكLار1(

  .286م، بيروت، ص2004الدولية، طبعة عام 
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  المطلب الثاني

  رــل التشھيــوسائ

  للتشھير وسائل عدة نذكر منھا التالي:

  أوHً: التشھير عبر الصحافة:

وسيلة مھمة من وسائل اqع.م، فھOي التOي تOزود المجتمOع بالمعرفOة  تعد الصحافة

والثقافOOة عOOن طريOOق نشOOرھا ل©خبOOار العالميOOة والمحليOOة، وتقOOديمھا للتحلOOي.ت العلميOOة 

  .)1(لمختلف ظواھر الحياة، وجميع ما يجري في المجتمع من أمور عامة

ف المحليOOة التOOي وفOOي المملكOOة العربيOOة السOOعودية تOOوالى إصOOدار العديOOد مOOن الصOOح

صOOدر معھOOا بعOOض ا_نظمOOة المتصOOلة بضOOوابط النشOOر، وكOOان آخرھOOا نظOOام المطبوعOOات 

ه والمتOوج بالمرسOوم 1/9/1412فOي  211والنشر الصادر بقOرار مجلOس الOوزراء رقOم 

ه فحدد ھذا النظام مفھOوم الصOحافة بأنھOا مھنOة تحريOر 3/9/1421في  32الملكي رقم م/

ف الصحيفة بأنھا كل مطبوعOة ذات عنOوان ثابOت تصOدر المطبوعات الصحفية، كما عر

بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمOة كالجرائOد والمجO.ت 

والنشOOرات، فOOي حOOين قOOرر أن الصOOحفي ھOOو كOOل مOOن اتخOOذ التحريOOر الصOOحفي مھنOOة لOOه، 

ه المOOادة حددتOO فقOOد سOOواء كانOOت أصOOلية أم إضOOافية، أمOOا ضOOوابط النشOOر فOOي ھOOذا النظOOام

  على أنه: (يراعى عند إجازة المطبوعات ما يلي:ت التاسعة منه، حيث نص

  .أQ تخالف أحكام الشريعة اqس.مية .1

أQ تفضOOي إلOOى مOOا يخOOل بOOأمن الOOب.د أو نظامھOOا العOOام، أو مOOا يخOOدم مصOOالح أجنبيOOة  .2

  .تتعارض مع المصالح الوطنية

  .اطنينأQ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفُرقة بين المو .3

أQَّ تOOOؤدي إلOOOى المسOOOاس بكرامOOOة ا_شOOOخاص وُحريOOOاتِھم أو إلOOOى ابتOOOزاِزھم أو إلOOOى  .4

  .اqضرار بسمعتِھم أو أسمائھم التجارية

                                                 

  .15م، القاھرة، ص2005) أحمد المھدي، وآخر، جرائم الصحافة والنشر، دار الكتب القانونية، طبعة عام 1(
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  ه.أQَّ تؤدي إلى تحبيذ اqجرام أو الحث علي .5

  .أQَّ تُضر بالوضع اQقتصادي أو الصحي في الب.د .6

7. OOبع Qات إOOات أو الُمحاكمOOائع التحقيقOOي وقOOتُفش َّQة أOOن الجھOOى إذن مOOول علOOد الحص

  .الُمختصة

أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الھادف إلى المصOلحة العامOة والُمسOتنِد إلOى وقOائع  .8

  .)1(وشواھد صحيحة)

فإنOOه يمكOOن القOOول إن نشOOر صOOور وأسOOرار اIخOOرين بغيOOر  ،سيسOOاً علOOى مOOا تقOOدموتأ

Oيء، فحريOم إذنھم عبر الصحافة محرم وليس من حرية الرأي في ش.Oسqي اOرأي فOة ال

ليست مطلقة، بل ھي مقيدة بعOدم التعOارض مOع مقاصOد الشOريعة اqسO.مية، فO. ضOرر 

وQ ضOOرار، وللصOOحافة نشOOر ا_خبOOار وتثقيOOف المجتمOOع ونفOOع اqسOO.م والمسOOلمين، مOOن 

دون أن يكون ھناك أي اعتداء على حرمات اIخرين وخصوصياتھم، أو نشر صOورھم 

  .  )2(م أمام الناسوأسرارھم بشكل يشھر بھ

  نياً: التشھير عبر أجھزة الحاسوبثا

اqنترنت شبكة تتألف من مئات الحاسبات اIلية المرتبطة بعضھا ببعض، إما عOن 

طريق خطوط الھاتف أو عن طريق ا_قمار اQصطناعية، وتمتد عبOر العOالم لتؤلOف فOي 

ھا فOي أي وقOت وفOي أي النھاية شبكة ھائلة بحيث يمكن للمستخدم لھا الدخول إلى أي من

مكان على الكرة ا_رضية أو حتOى فOي الفضOاء، ويجOب أن يكOون جھOاز الحاسOب اIلOي 

  .)3(مزوداً بجھاز مودم يربط بخط الھاتف لتلقي وإرسال البيانات عبر مزود الخدمة

                                                 

  .3/9/1421في  32) المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1(

ه، الريLLاض، 1431، جريمLLة التشLLھير وعقوبتھLLا، مكتبLLة الرشLLد، طبعLLة عLLام ) عبLLد الLLرحمن عبLLد # الخليفLLي2(

  .106ص

م، القLLاھرة، 2002) جميLل عبLد البLLاقي الصLغير، ا*نترنLLت والقLانون الجنLائي، دار النھضLLة العربيLة، طبعLLة عLام 3(

  .4ص
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ولمOOا كOOان التشOOھير بOOاIخرين عبOOر اqنترنOOت يمثOOل نوعOOاً مھمOOاً مOOن أنOOواع ھOOذه 

كثيراً مOن المواقOع الموجOودة علOى الشOبكة قOد صOممت أصO.ً مOن  الجرائم، حيث نجد أن

قبOOل ضOOعفاء اqيمOOان والنفOOوس مOOن أجOOل التشOOھير بOOاIخرين والتسOOميع بھOOم، ولOOم يكتOOف 

ھOOؤQء با_لفOOاظ وذكOOر ا_سOOرار والمعايOOب والمثالOOب التOOي تقOOدح بOOاIخرين، حيOOث قOOام 

دى الفتيOات اً qحOه صOورشخص ما في دولة خليجية بإنشاء موقع على اqنترنت ونشر ب

وھي عارية وفي أوضاع مخلة مع صديقھا، وقOد حصOل علOى تلOك الصOورة إثOر التسOلل 

إلى حاسوبھا الشخصي، واQستي.ء علOى الصOور منOه، ومOن ثOم حOاول ابتزازھOا جنسOياً 

نت إQ أنھا لم تتجاوب معه، فنفذ تھديده ونشرھا، كمOا §نتروتھديدھا بنشر الصور على ا

ة تشھير أخOرى مOن قبOل مOن أسOموا أنفسOھم ا_مجOاد ھكOرز، حيOث أصOدروا وقعت حادث

بياناً نشر على اqنترنت بواسطة البريد اqلكتروني، أوضحوا فيه قيام شخص بالتطOاول 

لى، وغيOره اعلى شيخ اqس.م ابOن تيميOة رحمOه هللا تعO السب والقذفبفي أحد المنتديات 

  .)1(من رموز الفكر اqس.مي

ت مجلس الشOورى فOي المملكOة العربيOة السOعودية، مOؤخراً باqجمOاع ھذا وقد صو

اQتصاQت وتقنية المعلومات،  وزارة أعدتهجرائم المعلوماتية الذي العلى نظام مكافحة 

حيOOث وافOOق عليOOه فOOي جلسOOته المنعقOOدة يOOوم اQثنOOين ، وتOOم رفعOOه إلOOى مجلOOس الOOوزراء

7/3/1428OOم  ـھOOرار رقOOب القOOي  79بموجOO7/3/1428فOOوم  ـھOOه بالمرسOOادق عليOOالمص

 وءومن أبرز ما جاء به ھذا النظام، ھو الحد من نش ـھ8/3/1428في  17الملكي رقم م/

  .)2(جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لھا

  : التشھير عبر المنابرثالثاً 

                                                 

يف العربيLة للعلLوم ) محمد عبد # منشاوي، جرائم ا*نترنت في المجتمLع السLعودي، رسLالة ماجسLتير جامعLة نLا1(

  .52ه، الرياض، ص1424ا;منية، عام 

يوم من تاريخ  120، وتم العمل به بعد ھـ1428/ 3/ 8وتاريخ  17بالمرسوم الملكي رقم م/ ھذا النظام صدر ) 2(
  نشره.
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 ءتضOOيتعOOد منOOابر المسOOاجد ينOOابيع ثOOرة تفOOيض بOOالعلم واqيمOOان، ومراكOOز إشOOعاع 

الطريق لھداية اqنسان، فھي المشاعل التي تنطلق منھا التوجيھOات المباركOة والOدعوات 

 بھOديالصادقة واqرشOادات والتعOاليم السOامية الداعيOة إلOى التOآلف واQنسOجام والتمسOك 

اqس.م، لذا ف. ينبغي التشھير بالعصاة من فوق أعواد المنابر، فإن الولوج في أعراض 

  .)1(أمر قبيح Q يقره من عنده أثارة من دين أو عقل أو أدب الناس ونھشھا

ة الشOؤون رونظراً لما لھذا الموضوع من أھمية بالغة في حياة ا_مة فقد أولتOه وزا

اqس.مية وا_وقاف والدعوة واqرشاد بالمملكة العربية السOعودية عنايOة خاصOة، وذلOك 

ومنسOوبيھا، فأصOدر معOالي وزيOر  باعتبارھا صاحبة اQختصاص فيمOا يتعلOق بالمسOاجد

 ـھ26/6/1423O/ق/م في 23الشؤون اqس.مية وا_وقاف والدعوة واqرشاد قراره رقم 

القاضي بالموافقة على برنامج العناية بالمساجد، ومنسOوبيھا الOذي تتكOون بموجبOه لجOان 

يOة ورفOع مركزية وميدانية لتقييم ا_ئمة والخطباء والمؤذنين ومتابعة أعمالھم بصفة دور

تقOOارير مفصOOلة عOOن أدائھOOم إلOOى الOOوزارات، والOOوزارات تتخOOذ بموجOOب ذلOOك القOOرارات 

  .)2(ال.زمة

  

                                                 

  .138) عبد الرحمن عبد # الخليفي، جريمة التشھير وعقوبتھا، المرجع السابق، ص1(

ه بشLLأن برنLLامج 26/6/1423/ق/م فLي 23ا*سLL'مية وا;وقLاف والLLدعوة وا*رشLاد رقLLم ) قLرار وزيLLر الشLؤون 2(
  العناية بالمساجد.
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  المبحث الخامس

  القيود ا3خUقية لحرية الرأي في النظام السعودي

  مطلبين:سوف نتناول ھذا المبحث في 

  ةــــرعيــود الشـــــالقيالمطلب ا#ول: 

كمOا ھOو حOال المسOلم  - منضبطة بضوابط الشOرعحرية الرأي في المجتمع المسلم 

  ومن أھم القيود الشرعية ما يلي: -في كل شؤون حياته 

  : فالمسOOلم يراقOOب  �تقييPPد الھPPدف والغايPPة مPPن التعبيPPر عPPن الPPرأي بمرضPPاة هللا  .1

بكOل مOا يصOدر منOه مOن أقOوال  �في كل أعماله القولية والفعلية، ويعبد هللا  �هللا 

فإنOه يراقOب فيھOا مرضOاة هللا  ،ا يعبOر عOن رأيOه فOي قضOية مOاوأفعال، والمرء عنOدم

تخOOOدم مصOOOلحة مOOOن مصOOOالح المسOOOلمين أفOOOراداً و �أوQً فOOOإن كانOOOت ترضOOOي هللا 

 .)1(وجماعات، أو على مستوى ا_مة، وإQ صرف النظر عنھا

التعبير عن الرأي من أھم خصائص اqنسOان المغOروزة  اHلتزام بمشروعية القول: .2

ولOذا أباحOت الشOريعة اqسO.مية حريOة القOول  ،قول ھو وسOيلة التعبيOرفي فطرته وال

وجعلتھا حقاً لكل إنسOان، وا_صOل فOي القOول الجOواز مOا لOم يتعOد اqنسOان حOدود هللا 

تعOOالى، وقOOد يكOOون مشOOروعاً وواجبOOاً عنOOدما يكOOون qعOO.ء كلمOOة Q إلOOه إQ هللا محمOOد 

Oن القOف عOون الكOد يكOف رسول هللا، وفي المقابل قOي الكOون فOدما يكOاً عنOول مطلوب

 چ گ ک ک  ک   ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ:  �، حيOOث يقOOول )2( �عOOن القOOول رضOOا هللا 

)3(. 

                                                 

في وسائل ا*عL'م فLي المجتمLع المسLلم والمجتمعLات  حرية التعبير عن الرأيعبد الحافظ بن عواجي صلوي،  )1(

 .9صجامعة ا*مام محمد بن سعود ا*س'مية، الرياض، ، الغربية

، ـھ1412LLعلLLى ثابLLت، الحريLLة ا*ع'ميLLة فLLي ضLLوء ا*سLL'م، دار عLLالم الكتLLب، الطبعLLة ا*ولLLى، عLLام سLLعيد  )2(

 .123ص

 .53سورة ا*سراء اJية ) 3(
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المسOOلم عنOOدما يعبOOر عOOن رأيOOه يراعOOي المسOOؤولية اqع.ميOOة،  مراعPPاة المسPPؤولية: .3

مسOئولة وھي في الرؤية اqس.مية تنبع من ضمير اqنسان المؤمن، كما أنھOا ليسOت 

 ڤ ڤ ڤ ڤ چأمام القانون أو النظام، وإنما ھي مسؤولية أمام الخالق، حيث يقول تعOالى: 

Qلتزام بOOOOالقول السOOOOديد واضOOOOح ا، فالتوجيOOOOه مOOOOن هللا عOOOOز وجOOOOل بOOOO)1(چ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ

 .)2(وصريح

إن المسلم يعتقOد جازمOاً أن الحOق ھOو مOا جOاء  عدم التعبير عن رأي يخالف الشرع: .4

، فإن ورد في قضية مOا نOص  �اء في كتابه الكريم أو في سنة نبيه سو ،من عند هللا

، )3(قرآني أو حديث نبوي قطعي الدQلة والثبOوت فO. مجOال للOرأي فOي تلOك القضOية

 .)4(چ ڤ ٹ    ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ چ قال تعالى:

المسOOلم عنOOدما يعبOOر عOOن رأيOOه فOOي  الحPPرص علPPى تحقيPPق المصPPالح ودرء المفاسPPد: .5

قضOOية مOOا Q يھOOدف مOOن وراء ذلOOك إلOOى شOOھرة أو تشOOھير أو ھOOوى فOOي نفسOOه، وإنمOOا 

يھOOدف إمOOا لتحقيOOق مصOOلحة أو درء مفسOOدة، والمصOOالح فOOي المجتمOOع المسOOلم محOOددة 

شرعاً، والفرد المسلم يتقرب إلى هللا عز وجل بتحقيق تلك المصOالح، فحريOة الOرأي 

ط برعايOOة المصOOلحة ودرء المفسOOدة مOOن خOO.ل النظOOر إلOOى قيمOOة فOOي اqسOO.م تOOرتب

المصلحة نفسھا أھي معتبرة أم ملغاة أم مرسلة؟ وھل ھي مصOالح مباحOة أم مندوبOة 

 .)5(أم ھي درء مفسدة؟

فالمسOOOلم مطالOOOب بOOOأن يبتعOOOد عOOOن الھOOOوى ويلتOOOزم بالصOOOدق  مراعPPPاة الموضPPPوعية: .6

  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے  ھ ھ       ه ھ ہ ہ چ:  � ول هللانط.قOاً مOن قO ،وا_مانة وأن يقف مع الحق

  ، وبOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOذلك يكOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOون رأيOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOه )6(چ ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅۅ ۋ ۋٷ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ

                                                 

 .18 :اJية ،سورة ق )1(

  .131سعيد على ثابت، الحرية ا*ع'مية في ضوء ا*س'م، المرجع السابق، ص )2(

 .في وسائل ا*ع'م الرأيحرية التعبير عن عبد الحافظ بن عواجي،  )3(

 .36 :اJية ،سورة ا;حزاب )4(

 .سعيد على ثابت، الحرية ا*ع'مية في ضوء ا*س'م )5(

  .8 :اJية ،سورة المائدة )6(
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 ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چحراً صادقاً نزيھاً بعيداً عن الكOذب والتزويOر التزامOاً بقولOه تعOالى: 

، ومن الموضوعية ا_مانة في العOرض والنقOل ومراعOاة حسOن الكلمOة وآداب )1(چ چ

  .)2(_سلوبا

                                                 

 .119سورة التوبة اJية  )1(

عبد الملك الشLلھوب، ضLوابط الLرأي وخصائصLه فLي الصLحافة، دار عLالم الكتLب للطباعLة والنشLر والتوزيLع،  )2(

 .66، صـھ1419لطبعة ا;ولى، عام ا
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  المطلب الثاني

  ةـــود النظاميـــالقي

  أوHً: القيود الواردة في النظام ا�ساسي

كفلت المملكة العربية السعودية حرية الرأي والتعبير عنه بما يشجع ويثري الحيOاة 

ن مOن النظOام ا_ساسOي يحيOث ورد فOي المOادة التاسOعة والعشOر ،الثقافية والعلمية للمملكة

رعOOى الدولOOOة العلOOوم واIداب والثقافOOة، وتعنOOOى بتشOOجيع البحOOث العلمOOOي، للحكOOم أن: "ت

وتصOOOون التOOOراث اqسOOO.مي والعربOOOي، وتُسOOOِھم فOOOي الحضOOOارة العربيOOOة واqسOOO.مية 

  .)1(واqنسانية"

ن يولما كانت الدولة ملتزمة بحماية العقيOدة اqسO.مية بOنص المOادة الثالثOة والعشOر

الدولOOة عقيOOدة اqسOO.م، وتطبOOق شOOريعته، وتOOأمر مOOن النظOOام ا_ساسOOي للحكOOم: "تحمOOي 

، فكOOان حقOOاً علOOى أن )2(بOOالمعروف وتنھOOى عOOن المنكOOر، وتقOOوم بواجOOب الOOدعوة إلOOى هللا"

لشOOريعة يلتOOزم ا_فOOراد بشOOكل عOOام ووسOOائل اqعOO.م بشOOكل خOOاص بأحكOOام وضOOوابط ا

مOOن النظOOام ھOOذا مOOا قررتOOه المOOادة المOOادة التاسOOعة والث.ثOOون اqسOO.مية ونظOOام الدولOOة، 

حيOOث نصOOت علOOى أن: "تلتOOزم وسOOائل اqعOO.م والنشOOر وجميOOع وسOOائل  ،ا_ساسOي للحكOOم

التعبير بالكلمة الطيبة، بأنظمة الدولة، وتُسھم في تثقيف ا_مة ودعم وحدتِھا، ويُحظر مOا 

يOOؤدي إلOOى الفتنOOة، أو اQنقسOOام، أو يمOOس بOOأمن الدولOOة وع.قاتھOOا العامOOة، أو يُسOOيء إلOOى 

  .)3(سان وحقوقه، وتبين ا_نظمة كيفية ذلك"كرامة اqن

  :لواردة في نظام المطبوعات والنشرثانياً: القيود ا

ورد فOOي نظOOام المطبوعOOات والنشOOر عOOدد مOOن القيOOود والضOOوابط، حيOOث أوضOOحت 

"يكون من أھداف المطبوعOات والنشOر الOدعوة إلOى الOدين الحنيOف  أن: المادة الثالثة منه

                                                 

  ه.27/8/1412التاريخ  90) المادة التاسعة والعشرون من النظام ا;ساسي للحكم الصادر با;مر الملكي رقم أ/1(

  ه.27/8/1412التاريخ  90) المادة الثالثة والعشرون من النظام ا;ساسي للحكم الصادر با;مر الملكي رقم أ/2(

  ه.27/8/1412التاريخ  90لث'ثون من النظام ا;ساسي للحكم الصادر با;مر الملكي رقم أ/) المادة التاسعة وا3(
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، )1(إلى كل ما فيه الخير والص.ح، ونشر الثقافOة والمعِرفOة"ومكارم ا_خ.ق واqرشاد 

كمOOا ذكOOرت المOOادة الثامنOOة مOOن نظOOام المطبوعOOات والنشOOر علOOى أن: "ُحريOOة التعبيOOر عOOن 

  .)2(الرأي مكفولة بُمختلف وسائل النشر في نطاق ا_حكام الشرعية والتنظيمية"

Oات والنشOام المطبوعOن نظOعة مOادة التاسOددت المOددھذا وقد عOوابط  اً ر عOن الضOم

  حيث نصت على أن: "يُراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:

  أQَّ تُخالف أحكام الشريعة اqس.مية. .1

أمن الOOب.د أو نظاِمھOOا العOOام أو مOOا يخOOدم مصOOالح أجنبيOOة بOOأQَّ تفضOOي إلOOى مOOا يُخOOل  .2

  تتعارض مع المصلحة الوطنية.

  المواطنين.أQَّ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفُرقة بين  .3

أQَّ تOOOؤدي إلOOOى المسOOOاس بكرامOOOة ا_شOOOخاص وُحريOOOاتِھم أو إلOOOى ابتOOOزاِزھم أو إلOOOى  .4

  اqضرار بسمعتِھم أو أسمائھم التجارية.

  أQَّ تؤدي إلى تحبيذ اqجرام أو الحث عليه. .5

  أQَّ تُضر بالوضع اQقتصادي أو الصحي في الب.د. .6

7. Qات إOOات أو الُمحاكمOOائع التحقيقOOي وقOOتُفش َّQة أOOن الجھOOى إذن مOOول علOOد الحصOOبع 

  الُمختصة.

أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الھادف إلى المصOلحة العامOة والُمسOتنِد إلOى وقOائع  .8

 .)3(وشواھد صحيحة"

ووضعت المادة الخامسة والث.ثون قيداً على الصحف التOي تنسOب ل©فOراد أخبOاراً 

الغيOر تصOريحاً غيOر صOحيح  ِسبت إلOىنعلى ُكِل صحيفة ُ " حيث نصت: ،غير صحيحة

أو نشرت خبراً خاطئاً أن تُصحح ذلك بنشِره مجاناً، بناًء علOى طلOب صOاحب الشOأن فOي 

أوِل عدد يصُدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك فOي المكOان الOذي سOبق أن نُِشOر الخبOر 

                                                 

  ه.3/9/1421والتاريخ:  32) المادة الثالثة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 1(

  ه.3/9/1421والتاريخ:  32/ ) المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م 2(

  ه. 3/9/1421والتاريخ:  32) المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 3(
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أو التصOOOOريح فيOOOOه أو فOOOOي مكOOOOان بOOOOاِرز ِمنھOOOOا، ولِمOOOOن أصOOOOابه ضOOOOرر حOOOOق الُمطالبOOOOة 

  .)1(بالتعويض"

ويOرى الباحOث أن ھOOذه القيOود والضOOوابط فOي مجملھOOا Q تخOرج عOOن اqطOار العOOام 

الذي حددته أحكOام الشOريعة اqسO.مية، مOع مراعOاة المصOلحة الوطنيOة للمملكOة العربيOة 

السOOعودية، وأن أھOOداف التعبيOOر عOOن الOOرأي ينبغOOي أن يكOOون الOOدعوة إلOOى الOOدين الحنيOOف 

  ما فيه الخير والص.ح.ومكارم ا_خ.ق واqرشاد إلى كل 

إليھا من النظام نصل إلى المقررات التالية فOي  المشاروبقليل من التأمل في المواد 

  فھمنا لحرية الرأي والتعبير وھي:

أن الOOرأي المعبOOر عنOOه يكOOون مOOن الخطOOورة بمكOOان حOOين يھOOدد أمOOن الOOب.د ويخOOدم 

ھOو نOص الفقOرة ھOي تلOك  مصالح أجنبية، ومعلوم أن المصالح ا_جنبية المعنيOة ھنOا كمOا

التي تتعارض مع مصلحة الوطن، وبالتأكيد أن حريOة الOرأي والتعبيOر عنھOا قOد يسOتغلھا 

ا_جنبي في خدمة مصالحه ضد مصالح الب.د _ھداف عدائية يحملھا ضOدنا حOين تغيOب 

القصOور إلOOى  ي أو جزئOي، ويOدفع بOه ذلOكلOOك عOن ذھنيOة صOاحبھا مصOلحة الOب.د بشOكل

حق له أن يعبر به وما Q يحق التعبير به، ذلك أن كثيراً من المعلومات التOي بما يالتعبير 

يوظفھا العدو في ضرب أمن الOب.د تكOون مصOادرھا الكتابOات اqع.ميOة التOي  أنيمكن 

قد تكتب بنية بريئة من كOل مقاصOد سOيئة، ولكOن بOراءة النيOة غيOر كافيOة فOي حمايOة أمOن 

تترتOب علOى المآQت التOي قOد  تبينتكون فطنة وتنبه إلى  الب.د، فمع البراءة Q بد من أن

 .ًQيلقي للكلمة با Q ع.مي الذيqمثل ھذا النشاط ا  

النعOرات وبOث الفرقOة نجدھا تقول: أQ تؤدي إلOى إثOارة  لثةوحين ن.حظ الفقرة الثا

ة ذلOOك أن مOOن مصOOلح اً وثيقOO اً نجOOد ترابطOO اھOOذه الفقOOرة والتOOي قبلھOO وبOOين بOOين المOOواطنين.

والتسOلل  ،ا_جنبي المتعارضة مOع مصOلحة الOوطن ضOرب الوحOدة بOين تركيبOة المجتمOع

إلOOى زعزعOOة أمنOOه مOOن خOO.ل ذلOOك، ومعلOOوم أن إثOOارة النعOOرات القبليOOة، أو الجھويOOة، أو 

                                                 

والتLLاريخ:  32) المLLادة الخامسLLة والث'ثLLون مLLن نظLLام المطبوعLLات والنشLLر الصLLادر بالمرسLLوم الملكLLي رقLLم: م / 1(

�.ـھ3/9/1421 �



-108- 

للعدو، ليؤلب جھة علOى أخOرى، أو  والمحببةالعرفية، أو المذھبية ھي المداخل المفضلة 

عل ذلك Q تختلف عنده ما يحقق له ھOذا الھOدف وإنمOا مجموعة على أخرى، وھو حين يف

يؤسس فعله على ما يجده عندنا من خO.ل صOحافتنا المقOروءة حOين ينشOر فيھOا ناشOر مOا 

ا_قO.م ا_جنبيOOة  عليOOهليكOون ھOذا المقOOال ھOو الجOOرح الOذي تتسOاقط  ؛مقOاQً غيOر مسOOؤول

إلOى صOورتنا، وبھOذا  تتخذ منه مOادة إع.ميOة فOي صOحفھا تشOوه بOه سOمعتنا، وتسOيء بOه

وھOو بنOاء  ،تكون حرية الرأي والتعبير عنOه خOدمت ھOدفاً متعارضOاً مOع أھOدافنا الوطنيOة

 ،مجتمOOع متماسOOك يؤسOOس بنيانOOه علOOى الوحOOدة اqسOO.مية بتصOOوراتھا العقديOOة السOOليمة

  وميتھا. يوخضوعھا المطلق لھيمنة الشريعة اqس.مية وق

ن تطOال المسOؤولية أولئOك الOذين أنظاميOة ومن الضرورة الوطنيOة، والشOرعية، وال

  ون دون اعتبار بمثل ھذه المآQت.يكتب

لOOى تحبيOOذ ويOOأتي فOOي ھOOذا السOOياق أيضOOاً الفقOOرة الخامسOOة التOOي تقOOول، "أQ تOOؤدي إ

  اqجرام أو الحث عليه".

اqجرام مفھوم ذو دQلة واسعة وھOو كOل فعOل نOص النظOام علOى تجريمOه، ويOدخل 

ا_شOOخاص" كمOOا ھOOو نOOص الفقOOرة الرابعOOة، والمOOس بكرامOOة  فيOOه "كOOل مOOا يمOOس كرامOOة

مOOن ) كOل(و ،ا_شOخاص ھOو ضOرر أمنOي قOOد يكOون الثغOرة التOي منھOا يOOؤتى أمOن الOوطن

ليOدخل فيOه كرامOة السOمعة، وھOي  ؛أشOمل وأوسOع )الكرامOة(ألفاظ العموم، كما أن معنى 

ئل اqسOOاءة، إحOOدى المحميOOات بOOالنص النظOOامي مOOن أن يسOOاء إليھOOا بOOأي وسOOيلة مOOن وسOOا

  ويمنح المساء إليه حقاً في رفع الدعوى على كل من تجرأ في خدش ھذه الكرامة. 
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  الفصل الخامس

  ويشتمل على: 

  أو3: النتائج �

  ثانياً: التوصيات �
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  الخــاتمــة:

إن حرية الرأي مطلب إنساني تضمنه كل مواثيق حقوق اqنسان وحققتOه الشOريعة 

وضوابط Q بد منھOا فOي تحقيOق ھOذا المطلOب اqنسOاني؛ _ن اqس.مية ولكن ضمن قيود 

الحريOOة إذا مورسOOت مOOن غيOOر قيOOود وضOOوابط أدت إلOOى فوضOOى ضOOارة بOOأمن المجتمOOع، 

والشOOريعة اqسOO.مية جOOاءت بحمايOOة المجتمعOOات مOOن الفوضOOى، بكOOل أصOOنافھا الضOOارة، 

عOدوان علOى ثوابOت وتأتي العقيدة اqس.مية المعيار ا_ول في ضبط ھذا المطلب إذ إن ال

العقيدة اqسO.مية وأصOولھا ومسOلماتھا Q يمكOن أن يقبOل بOه تحOت ذريعOة حريOة الOرأي، 

وھذا ما تتميOز بOه الشOريعة اqسO.مية فOي نظرتھOا لحريOة الOرأي، وينبثOق عOن ھOذا القيOد 

المھم وا_ساس قيود أخرى، سياسOية وأخ.قيOة، فOإذا كانOت ا_خO.ق ليسOت محOل حمايOة 

الوضOOعي بحكOOم أن الصOOلة بOOين القOOانون وا_خOO.ق ضOOعيفة، فOOإن ا_مOOر فOOي  فOOي القOOانون

الشريعة اqس.مية خ.ف ذلOك، ومOن ھنOا شOددت الشOريعة علOى أن تكOون حريOة الOرأي 

منضOبطة كOل اQنضOOباط بالضOوابط ا_خ.قيOOة، و_ن النظOام السOعودي قOOائم علOى مبOOادئ 

  ھا كما ھو موضح في ثنايا النظام. الشريعة اqس.مية، فقد أخذ بھذه المسلمة ونص علي

يضOOاف إلOOى ھOOذا قيOOد الضOOوابط السياسOOية، وھOOي ضOOوابط تتعلOOق بOOأمن المجتمOOع 

واسOOتقراره السياسOOي ووحدتOOه الوطنيOOة، بحيOOث تكOOون حريOOة الOOرأي عOOام.ً مOOن عوامOOل 

حماية النظام السياسي ومبادئه التي قام عليھا وشخصية ولي ا_مر القائم علOى تنفيOذ ھOذا 

  ، من الطعن فيه واqساءة إليه بأي لفظ من ا_لفاظ المسيئة. النظام

وكل ما ورد في النظام ا_ساسOي مOن قيOود علOى حريOة الOرأي والتعبيOر، لOيس مOن 

نوع القيود التعسفية، وإنمOا قيOود نابعOة مOن فقOه المOآQت واعتبOار مOا سOتؤدي إليOه حريOة 

  الرأي عندما Q تكون مقيدة بھذه القيود. 
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  النتائجأو�ً: 

 حرية الرأي حق إنساني مضمون في الشريعة اqس.مية ضمن قيود واقعية.   .1

تترتب مسؤولية جنائية على كل من مارس حق حرية الرأي والتعبير دون مراعOاة  .2

 القيود المنصوص عليھا شرعاً ونظاماً. 

تھOا، ولكOن فOي تعد حرية الرأي من القضايا التOي نOص النظOام السOعودي علOى حماي .3

أكدت حفظ ا_من العام وحماية اqنسان مOن العOدوان علOى  الوقت ضمن قيود،ذات 

 كرامته اqنسانية وسمعته الشخصية. 

القيود ا_خ.قية عن حرية الرأي والتعبيOر اQتجاھات الليبرالية ھي أكثر من يعزل  .4

 عنه.

5.  ً.Oا عمOرأي لكونھOة الOة حريOيدخل في نطاق المساءلة القانونية والنظامي Q داخلOاً ي ،

  وإنما التعبير عن الرأي.

  ثانياً: التوصيات

 فرض الرقابة القضائية على حرية التعبير.  .1

2. OOي ممارسOOي فOOوي والقبلOOذھبي والجھOOب المOOن التعصOOاد عOOبتعQرأي اOOة الOOق حريOOة ح

 والتعبير.

 يجعلOهفي إطار منظومة التشريع اqس.مي، بما  التعبير عن الرأي ينبغي أن يكون .3

 ستقراره.طاقة تحفظ للمجتمع ا

 ضرورة تشديد العقوبة على َمن Q يحفظ للدين قداسته عند التعبير عن آرائه. .4

تخصOيص مOOادة ثقافيOOة بعنOOوان "حOOق التعبيOOر فOOي اqسOO.م وضOOوابطه"، تOOدرس فOOي  .5

  المستوى الثانوي من المدارس.
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