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  الحمایة الجزائیة لحرمة الحیاة الخاصة 

  في ظل التطور الرقمي

  في الشریعة والنظام السعودي

  حنان بنت عیسى بن علي الحازمي 

جامعة أم القرى  ، الكلیة الجامعیة ، محافظة القنفذة ،" الفقھ " قسم الدراسات اإلسالمیة 

  .، مكة المكرمة ، المملكة العربیة السعودیة 

  heahazmi@uqu.edu.sa:البرید اإللكتروني 

  :ملخص 

یتناول ھذا البح�ث الحمای�ة الجزائی�ة لحرم�ة الحی�اة الخاص�ة ف�ي المملك�ة العربی�ة          

: أم�ا المقدم�ة  . مبحث�ین، وخاتم�ة  السعودیة في ظل التطور الرقمي، وقد جاء ف�ي مقدم�ة، و  

فقد ذك�رت فیھ�ا مش�كلة البح�ث، وأھمیت�ھ، والتس�اؤالت الت�ي یجی�ب عنھ�ا البح�ث، وم�نھج            

  . البحث، وخطتھ

مفھوم حرمة الحیاة الخاصة في الفقھ اإلسالمي ف�ي  : وجاء المبحث األول بعنوان

ل�ى انتھ�اك حرم�ة    ظل التطور الرقمي، وتناول المبحث الثاني الحمایة الجزائیة المقررة ع

فق��د اش��تملت عل��ى أھ��م النت��ائج، : وأم��ا الخاتم��ة. الحی��اة الخاص��ة بواس��طة التط��ور الرقم��ي

أن النظام السعودي أرسى دعائم الحفاظ على حرمة الحی�اة الخاص�ة بن�اء عل�ى م�ا      : ومنھا

جاء في الشریعة اإلسالمیة، وحاول النظام الس�عودي التوفی�ق ب�ین حرم�ة الحی�اة الخاص�ة       

لبھ المصلحة من الدخول لھا وفق ضوابط معین�ة وف�ي ح�دود ض�یقة، ن�ص علیھ�ا       وما تتط

صراحة، ولم یتركھا للظروف أو لھ�وى م�ن یقوم�ون ب�التطبیق، مم�ا یعن�ي حرص�ھ عل�ى         

  . مصلحة األشخاص، ومراعاة خصوصیاتھم وراحتھم

ضرورة وجود رقابة أكثر صرامة على : ومن التوصیات التي یوصي بھا البحث

رقمیة الحدیثة، حیث إنھ بالرغم من القوانین المختلفة الت�ي تواج�ھ تل�ك المش�كلة     الوسائل ال

إال أنھ لوحظ وجود جرائم فیھا انتھاك لحرمة الحی�اة الخاص�ة، وتش�كیل لج�ان تكنولوجی�ة      

متخصصة دائمة لمراقبة مستجدات العصر من الوسائل الرقمیة الحدیثة، وتكثیف الندوات 

لتوعیة من مخاطر وتأثیر الوسائل الرقمیة الخطیر على حرمة والمؤتمرات العلمیة لنشر ا

  . الحیاة الخاصة

الحمایة الجزائیة، الحیاة الخاصة، التطور الرقمي، الشریعة، النظام  :الكلمات المفتاحیة

  .السعودي
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Penal protection for the sanctity of private life in light of 
digital development 

In Sharia and the Saudi system 
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College in Al-Qunfudhah Governorate Umm Al-Qura, 
University in Makkah Al-Mukarramah, Kingdom of Saudi 
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Abstract: 

This research deals with the penal protection of the 
sanctity of private life in the Kingdom of Saudi Arabia in light 
of digital development, and it came in an introduction, two 
chapters, and a conclusion. As for the introduction: it 
mentioned the research problem, its importance, the 
questions that the research answers, the research method, 
and its plan. 

The first topic was entitled: The concept of the sanctity 
of private life in Islamic jurisprudence in light of digital 
development, and the second topic dealt with the penal 
protection established for violating the sanctity of private life 
through digital development. As for the conclusion: it included 
the most important results, including: that the Saudi regime 
laid the foundations for preserving the sanctity of private life 
based on what was stated in Islamic Sharia. He stated it 
explicitly, and did not leave it to the circumstances or the 
whims of those who implement the application, which means 
his concern for the interests of people, and taking into 
account their privacy and comfort. 

Among the recommendations recommended by the 
research: the need for a more strict control over modern 
digital means, as despite the various laws that face this 
problem, it was noticed that there are crimes that violate the 
sanctity of private life, and the formation of permanent 
specialized technological committees to monitor the 
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developments of the era of modern digital means And 
intensifying scientific seminars and conferences to spread 
awareness of the dangers and the dangerous impact of digital 
means on the sanctity of private life. 
Keywords: Criminal Protection, Private Life, Digital 
development , Sharia , The Saudi System. 
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  المقدمة                                         

الحمد هللا الذي جعل الكتاب نبراًسا وھدًیا لنظام حیاتنا، فلم یترك صغیرة وال 
كبیرة إال أحصاھا، ولم یدع خیًرا إال ودلنا علیھ، وال شًرا إال حذرنا منھ، والصالة 

ریق القویم، الذي ما دل على والسالم على معلم الناس الخیر، ومرشدھم وھادیھم إلى الط
خیر إال وفعلھ، وال أمر بترك شر إال وتركھ، صالة وسالما علیھ وعلى آلھ وآل بیتھ 

  :الطیبین الطاھرین وسلم تسلیًما كثیرا، وبعد
فالشریعة اإلسالمیة صالحة لكل زمان ومكان، فما یستجد من شيء في أي 

لناس الحالل والحرام، من ھنا جاء عصر إال ویجد لھ في الشریعة مرجًعا، یعلم منھ ا
تناول النظام السعودي لحرمة الحیاة الخاصة، وحمایتھا من الوسائل الرقمیة الحدیثة 

  .مستمًدا من أحكام الشریعة الغراء
فال یخفى على أحد ما لتلك الوسائل الحدیثة من تأثیر كبیر على حیاتنا، وعلى   

یدنا المتفقة مع الشریعة اإلسالمیة، ھذا التأثیر أسرتنا، ونظامنا العائلي، وأعرافنا وتقال
یوجب التصدي دائًما لكل تیار تكنولوجي معاصر، ودراستھ وتنقیحھ، حتى نأخذ النافع 
منھ ونترك الضار، نستفید من الثمین منھا ونتجاوز عن الغث، حتى نواكب التطورات 

  .العلمیة الحدیثة بما یحفظ علینا قیمنا ومبادئنا
ت في ھذا البحث كیف وضع المشرع السعودي نظاًما حمائًیا، لحرمة ولقد تناول

الحیاة الخاصة في ظل التطور الرقمي الحدیث، فاألمر لم یعد قاصًرا على الرادیو أو 
التلفاز ولكن تعدى ذلك بوسائل متطورة جدا، تجعل من األفراد القدرة على التحكم في 

لقانون السعودي المعني بتلك المسألة تلك الوسائل، وأثبت في البحث مدى مالئمة ا
للشریعة اإلسالمیة، مما یجعلھ نظاًما فریًدا، یجعل من األشخاص رقابة داخلیة فعالة، ألن 
مخالفة القوانین ھي مخالفة ومعصیة هللا تعالى، وكیف تنوع التناول السعودي لوسائل 

  .لشر التي تأتي من خاللھاالتكنولوجیا الحدیثة تبعا لتنوعھا وتعددھا، لیسد علیھا منافذ ا
  : مشكلة البحث: أوًلا

الوسائل الرقمیة الحدیثة كثیرة ومتنوعة، بحیث ال یكاد یخلو یوم من جدید في   
ھذا المجال، وأصبح مواكبة ذلك التطور أمرا یصل إلى فرض الكفایة، والواجب على 

  .أفراد األمة
جراء المزید من البحث كما أن انتشار وتنوع تلك الوسائل جعل من الضروري إ 

والتنقیب وراء كل جدید، ومعرفة الحیل التي یریدھا المغرضون إلفساد حیاتنا، وضیاع 
وتفكك أسرنا، حتى رأینا الكثیر من الجرائم المستحدثة التي كان بطلھا تلك الوسائل 

دة الرقمیة، من انتشار األلعاب التي تؤدي إلى االنتحار في غالب األحیان، أو ھدم العقی
  .وغیره من المشكالت المصاحبة لتلك الوسائل
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  :أھمیة البحث: ثانًیا
حرمة الحیاة الخاصة من الحقوق األساسیة لإلنسان في الحیاة، وأي تعدي علیھا 
ھو تعد على أرقى مخلوقات اهللا  وعلى كرامتھ التي كفلھا الشرع الحنیف، ووجود 

والحیل الكثیرة، لھ تأثیر كبیر على حیاتنا الوسائل الرقمیة الحدیثة بھذه الغزارة والتنوع 
وقیمنا وأعرافنا، كما أن النظام السعودي جعل من تلك الحمایة والتصدي لتلك الوسائل 
شغلھ الشاغل، فكان من الضروري تكملة ما نقص، ومحاولة وضع األیدي على مواطن 

  .ھود المضنیةالخلل، وترك األمر للقائمین علیھ بعد تبصرتھم ومساعدتھم في تلك الج
  :منھج البحث: ثالًثا

اتبعت المنھج االستقرائي لتتبع أصول المسألة وجذورھا في الفقھ اإلسالمي 
وأقوال الفقھاء فیھا، ثم تناولت النظام الجزائي السعودي، وكیف عالج تلك المسألة بشكل 

  .جید
ئي السعودي كما اتبعت المنھج التحلیلي المقارن، إلیراد المقارنة بین النظام الجزا

والفقھ اإلسالمي وإثبات مدى االتساق بین االثنین، بصورة عصریة ومواكبة للمستجدات 
  .الحدیثة

  :تساؤالت الدراسة: رابًعا
  :یجیب البحث على عدة تساؤالت مھمة منھا

  ھل ثبت بالفعل تأثیر الوسائل الرقمیة بصورة مفزعة على حرمة الحیاة الخاصة؟)١

  للوسائل الرقمیة الحدیثة بشكل فعال؟ ھل تصدى القانون السعودي)٢

  ھل سیاسات احترام حرمة الحیاة الخاصة على الوسائل الرقمیة الحدیثة مطبقة فعلیا؟)٣

ما األخطار المھددة لحیاتنا الخاصة بوجھ عام وخصوصیة البیانات والمعلومات على )٤
  الوسائل الرقمیة الحدیث؟

  أدوات الدراسة: خامًسا
ا البحث المكتبات العلمیة المختلفة، واطلعت على جل ارتدت في سبیل إعداد ھذ

الكتب واألبحاث ذات الصلة بالموضوع، كما استعنت بوسائل التكنولوجیا من اإلنترنت 
  .والحاسب اآللي، للبحث والتنقیب عن كل جدید في موضوع البحث

  : خطة البحث: سادًسا
  . اقتضت طبیعة البحث أن یكون في مقدمة، ومبحثین، وخاتمة

فق��د ذك��رت فیھ��ا مش��كلة البح��ث، وأھمیت��ھ، والتس��اؤالت الت��ي یجی��ب : أم��ا المقدم��ة
  . عنھا البحث، ومنھج البحث، وخطتھ
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مفھوم حرمة الحیاة الخاصة في الفقھ اإلسالمي في ظل التطور  :المبحث األول
  : الرقمي، وفیھ مطلبان

وفیھ ثالثة مفھوم حرمة الحیاة الخاصة في الفقھ اإلسالمي، : المطلب األول 
  : فروع

  .تعریف الحیاة الخاصة في الفقھ اإلسالمي: الفرع األول
  .صور الحیاة الخاصة في الفقھ اإلسالمي: الفرع الثاني
  .مفھوم الحیاة الخاصة في القانون السعودي: الفرع الثالث

أشكال التطور الرقمي وأثرھا على حرمة الحیاة الخاصة، وفیھ : المطلب الثاني 
  :  عثالثة فرو

  .أشكال التطور الرقمي: الفرع األول
  .أثر أشكال التطور الرقمي على حرمة الحیاة الخاصة: الفرع الثاني
تعامل القانون الجزائي السعودي مع أثر التطور الرقمي على : الفرع الثالث

  .الحیاة الخاصة
الحمایة الجزائیة المقررة على انتھاك حرمة الحیاة الخاصة : المبحث الثاني

  : واسطة التطور الرقمي، وفیھ مطلبانب
الحمایة الجزائیة المقررة في الفقھ اإلسالمي النتھاك حرمة : المطلب األول

  : الحیاة الخاصة عن طریق التطور الرقمي، وفیھ ثالثة فروع
العقوبات الدنیویة النتھاك حرمة الحیاة الخاصة في ظل التطور : الفرع األول

  .الرقمي
قوبات األخرویة لجرائم انتھاك حرمة الحیاة الخاصة عبر الع: الفرع الثاني

  .الوسائل الرقمیة الحدیثة
القیود الشرعیة الواردة على حرمة الحیاة الخاصة في الفقھ : الفرع الثالث

  .اإلسالمي
الحمایة الجزائیة المقررة في القانون الجزائي السعودي لحمایة : المطلب الثاني

  : رعانحرمة الحیاة الخاصة، وفیھ ف
الضمانات المقررة في القانون الجزائي السعودي لحمایة حرمة : الفرع األول

  .الحیاة الخاصة
القیود الواردة في القانون الجزائي السعودي على حرمة الحیاة : الفرع الثاني

  .الخاصة
ثم ختمت البحث بفھرس بأھم المصادر . وفیھا أھم النتائج والتوصیات :الخاتمة

  .  والمراجع
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  ملبحث األولا

  مفهوم حرمة احلياة اخلاصة يف الفقه اإلسالمي يف ظل التطور الرقمي

لقد أرست الشریعة اإلسالمیة مبدأ حرمة الحیاة الخاصة لإلنسان بصورھا 
، )١(ومظاھرھا كافة، یتضح ھذا جلیا من آیات القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة

بصورة عامة، وتصدت لكل طرق االعتداء  وعندما قررت الشریعة تلك الحرمة قررتھا
علیھا وانتھاكھا، سواء بالطرق التقلیدیة أو الحدیثة المتمثلة في التطور الرقمي، من 
وسائل التكنولوجیا الحدیثة، التي جعلت صور انتھاك حرمة الحیاة الخاصة سھًلا 

  .ومیسوًرا، وبطرق شیطانیة تجعل من الصعب كشف الجاني أو مكانھ
مفھوم : ھذا المبحث من خالل تقسیمھ إلى مطلبین، المطلب األول وسأتناول

أشكال التطور الرقمي وأثرھا : حرمة الحیاة الخاصة في الفقھ اإلسالمي، والمطلب الثاني
  .على حرمة الحیاة الخاصة

  اطب اول

ا ا  ة اا ر وم 

تعری�ف الحی�اة الخاص�ة ف�ي     : رع األولسأقسم ھذا المطل�ب إل�ى ثالث�ة ف�روع، الف�     
: صور الحیاة الخاصة في الفقھ اإلسالمي، والفرع الثال�ث : الفقھ اإلسالمي، والفرع الثاني

  :مفھوم الحیاة الخاصة في القانون السعودي، على النحو اآلتي
  

  تعریف الحیاة الخاصة في الفقھ اإلسالمي: الفرع األول
ة في الفقھ اإلس�المي ینبغ�ي التع�رض لمعن�اه     عندما نتعرض لمفھوم الحیاة الخاص

  :في اللغة وكیف تناولت معاجم اللغة ھذا المفھوم، ثم نعرج على معناه عند الفقھاء
  

  :المعنى اللغوي لحرمة الحیاة الخاصة: أوًلا
بالبح��ث ف��ي كت��ب المع��اجم اللغوی��ة المتنوع��ة ل��م أج��د تعریًف��ا لمص��طلح الحی��اة           

ول إل��ى تعری��ف ل��ھ ع��ن طری��ق البح��ث ف��ي معن��ى      الخاص��ة،  ولك��ن م��ن الممك��ن الوص��   
  :الخصوصیة، الذي یظھر لنا على النحو اآلتي

  

تعني الخصوص، وھ�ي م�ن الفع�ل خص�ص، یق�ال خص�ھ        :الخصوصیة في اللغة
بالش��يء یخص��ھ، خص��وص، وخصوص��یة، وت��أتي ھ��ذه األخی��رة ب��الفتح والض��م، والف��تح      

منھ��ا الخاص��ة وھ��ي خ��الف  وتأخ��ذ معن��ى االنف��راد بالش��يء دون غی��ره، ویتف��رع  . أفص��ح

                                      
دراسة مقارنة بالدیانات السماویة،  -اإلسالمیةضمانات الحق في حرمة الحیاة الخاصة في الشریعة ) ١(
ھـ، یولی�و  ١٤٣٤عقلي فضیلة، مجلة الصراط السنة الخامسة عشرة، العدد السابع والعشرون، شعبان / د

 .١٢٧م، ص٢٠١٣
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العامة، والخصوص خالف العموم، ویقصد بالخاصة م�ن خص�ھ لنفس�ھ، وخاص�ة الش�يء      
  .)١(ھو ما یختص بھ دون غیره، واستخلصھ لنفسھ، أي استخصھ

  

  :تعریف الحیاة الخاصة عند الفقھاء: ثانًیا
ن لم یستخدم الفقھاء تعبیر الخصوصیة، وإنما أشاروا إلیھ�ا وھ�م بص�دد الك�الم ع�     

حقوق اإلنسان، وحفظ آدمیتھ، وتوفیر الحیاة الكریمة والمصونة لھ، ولقد اھتمت الشریعة 
اإلسالمیة بكفالة مكونات تلك الحیاة الخاصة، وتقریر حمایتھا شرًعا، فمثال قررت حرمة 

ــْدُخُلوا بـُيُ ﴿: ق��ال تع��الى  )٢(المس��كن ف��ي مواجھ��ة أي أجنب��ي   ــوا َال َت ــا الَّــِذيَن َآَمُن ــَر يَــا أَيـَُّه ــا َغيـْ وًت

ٌر َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ   ﴾بـُُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها َذِلُكْم َخيـْ
)٣(.  

كما ح�رص اإلس�الم عل�ى أن تك�ون رس�ائل اإلنس�ان بعی�دة ك�ل البع�د ع�ن تطف�ل             
ِن اطَل�َع ف�ي كت�اِب    َم� :" ق�ال  اآلخرین، فقد روى ابن عباس رضي اهللا عنھما، أن النب�ي  

في شرحھ لھذا  -رحمھ اهللا-قال اإلمام المناوي. )٤("أخیِھ بغیِر أمِرِه ، فكأنَّما اطَلَع ِفي الناِر
أن ذلك یقربھ منھ�ا ویدنی�ھ م�ن اإلش�راف علیھ�ا لیق�ع فیھ�ا فھ�و ح�رام ش�دید           : أي"الحدیث 
  .)٥("التحریم

  

وتتبع عوراتھم، وإفشاء واعتبر اإلسالم الحنیف التطلع إلى معایب المسلمین 
أسرارھم وسوء الظن بھم من أشد أنواع األذى، لذلك حذر سبحانھ وتعالى من التجسس 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا  ﴿: واقتحام خصوصیات الناس واالطالع على عوراتھم، قال تعالى

                                      
: المت�وفى (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربی�ة، أب�و نص�ر إس�ماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري الف�ارابي         ) ١(

 -  ھ�ـ  ١٤٠٧الرابع�ة  : د الغفور عط�ار،، دار العل�م للمالی�ین، بی�روت، الطبع�ة     أحمد عب: ، تحقیق)ھـ٣٩٣
، لسان العرب، محمد ب�ن مك�رم ب�ن عل�ى، أب�و الفض�ل، جم�ال ال�دین         ٣/١٠٣٧، )خلص(م، باب  ١٩٨٧

الثالثة : بیروت، الطبعة –دار صادر / ، ط)ھـ٧١١: المتوفى(ابن منظور األنصاري الرویفعي اإلفریقي 
 . ٧/٢٤، )الخاء المعجمة(ب ھـ، با١٤١٤ -
عب�د الم�نعم أحم�د    / الجرائم الناشئة عن إساءة اس�تعمال الھ�اتف المحم�ول وم�دى المس�ئولیة عنھ�ا، د      ) ٢(

  .٩٥القاھرة، دون سنة النشر، ص-دار النھضة العربیة/ سلطان عید، ط
  ).٢٧(رقم : اآلیة: سورة النور )٣(
فص�ل فیم�ا یق�ول الع�اطس      -لثالث�ون م�ن ش�عب اإلیم�ان    التاسع وا -أخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان) ٤(

دار الكت�ب  / ، ط٧/٥٢٠) ١١١٩١(ح�دیث رق�م    -فصل في حف�ظ المس�لم س�ر أخی�ھ      -في جواب التشمیت
  بیروت -العلمیة 

محم��د الس��عید بس��یوني زغل��ول، والس��یوطي ف��ي ج��امع األحادی��ث    : ھ��ـ، تحقی��ق١٤١٠الطبع��ة األول��ى ، 
، ٤/٥٠٩، )٢٠٢٩٤( م، ح�دیث رق�م  ١٩٩٤ھ�ـ ،  ١٤١٤دار الفكر، / طالصغیر وزوائد والجامع الكبیر، 

  .إسناده حسن: قال صاحب التیسیر بشرح الجامع الصغیر
فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، زی�ن ال�دین محم�د الم�دعو بعب�د ال�رؤوف ب�ن ت�اج الع�ارفین ب�ن           ) ٥(

 –المكتبة التجاریة الكبرى / ط ،)ھـ١٠٣١: المتوفى(علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري 
 . ٧١/ ٦ھـ، ١٣٥٦األولى، : مصر،الطبعة
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َتَجسَُّسوا َوَال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا أَُيِحبُّ َأَحدُُكْم اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوَال 

  .)١( ﴾َأْن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تـَوَّاٌب رَِحيمٌ 

وال یتتبع بعضكم عورة : "في تفسیره لھذه اآلیة -رحمھ اهللا-قال اإلمام الطبري 
ال یبحث عن سرائره، یبتغي بذلك الظھور على عیوبھ، ولكن اقنعوا بما ظھر بعض، و

  . )٢("لكم من أمره، وبھ فحمدوا أو ذموا، ال على ما ال تعلمونھ من سرائره
ومن ھنا یظھر لنا جلیا أن اهللا تعالى أوصى بحفظ األمانات ومنھا األسرار 

ي حرمة الحیاة الخاصة، ألن والخصوصیات، وال شك أن ذلك داللة على احترام الحق ف
 )٣(نشر الخصوصیات، وإذاعة األسرار یعد خیانة لھذه األمة التي أمر اهللا تعالى بحفظھا

ُتْم ﴿: كما في قولھ تعالى يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َتُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخونُوا َأَمانَاِتُكْم َوأَنـْ

 .  )٤( ﴾تـَْعَلُمونَ 

ك بعض الفقھاء المعاصرین من حاول وضع تعریف محدد لمفھوم الحیاة وھنا
صیانة الحیاة الشخصیة والعائلیة لإلنسان بعیدا عن "الخاصة، فقال بعضھم بأنھا

  .)٥("االنكشاف أو المفاجأة من اآلخرین بغیر رضاه
یتبین لنا أن مفھوم الحیاة الخاصة من األمور الش�رعیة الت�ي    :ومن خالل ما تقدم

يَا أَيـَُّها الـَِّذيَن َآَمنُـوا ِإْن َجـاءَُكْم ﴿: ث علیھا اإلسالم وأمر أتباعھ بالمحافظة علیھا، قال تعالىح

َعْلــُتْم نَــاِدِمينَ  ــى َمــا فـَ ــٌق بَِنبَــٍأ فـََتبَـيـَّنُــوا َأْن ُتِصــيُبوا قـَْوًمــا ِبَجَهالَــٍة فـَُتْصــِبُحوا َعَل مم��ا یوض��ح أن    )٦( ﴾فَاِس

لیة عن اآلخرین، وفي نفس الوق�ت وض�ع ح�دودا وقی�ودا عل�ى      اإلسالم راعى عدم االنعزا
االختالط بین الناس بما یحفظ قدسیة وخصوصیة حیاة األفراد، بنظام راٍق ومھذب، وبھذا 
النظام البدیع والرائع تحفظ األسرار وتستر العورات، ویستقیم المجتمع، وتقل المشكالت، 

جزاء وصفھ اهللا تعالى كم�ن یأك�ل لح�م     وتسود المحبة والوئام، وأیضا وضع النتھاك ذلك
أخی��ھ میت��ا، وتوع��د المتتبع��ین لع��ورات الن��اس إلش��اعة الفاحش��ة بالع��ذاب األل��یم ف��ي ال��دنیا    

نـَْيا  ﴿: واآلخرة قال تعالى ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن َآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِفي الدُّ

                                      
  ).١٢: (سورة الحجرات، اآلیة )١(
ج�امع البی��ان ف�ي تأوی��ل الق�رآن، محم��د ب��ن جری�ر ب��ن یزی�د ب��ن كثی��ر ب�ن غال��ب اآلمل�ي، أب��و جعف��ر        ) ٢(

األول��ى، : الطبع�ة مؤسس�ة الرس��الة،  : أحم�د محم��د ش�اكر، الناش��ر  : ، المحق��ق)ھ�ـ ٣١٠: المت��وفى(الطب�ري  
  . ٢٢/٣٠٤م،  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠

عب�د الم�نعم أحم�د    / الجرائم الناشئة عن إساءة اس�تعمال الھ�اتف المحم�ول وم�دى المس�ئولیة عنھ�ا، د      ) ٣(
  .٩٩سلطان عید،  ص

  ).٢٧: (سورة األنفال، اآلیة )٤(
عربی�ة، الق�اھرة،   دار النھض�ة ال / حس�ني الجن�دي، ط  /ضمانات حرمة الحیاة الخاصة ف�ي اإلس�الم، د  ) ٥(

 .٤٦م، ص١٩٩٣الطبعة األولى، 
  ).١٢: (سورة الحجرات، اآلیة )٦(
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، ومن الممكن وض�ع تعری�ف لحرم�ة الحی�اة الخاص�ة      )١( ﴾ِخَرِة َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم َال تـَْعَلُمـونَ َواْآلَ 

ح��ق اإلنس��ان ف��ي حف��ظ خصوص��یاتھ وأس��راره ومراع��اة ذل��ك م��ن اآلخ��رین بع��دم       "وھ��و
 ".االطالع علیھا أو إفشاءھا إال بعد إذنھ وعند الضرورة الملجئة

  

  لخاصة في الفقھ اإلسالميصور الحیاة ا: الفرع الثاني
إن حرمة الحیاة الخاصة ال یمكن تحدیدھا تحدیدا جامعا مانعا، ألنھا لیست محل 
اتفاق الفقھ والقضاء، فما یعد الیوم من ھذه العناصر قد یصبح غدا خارجا عنھا، ولكن 
تحدث الفقھاء عن أبرز صور تلك الحیاة الخاصة والتي یمكن القیاس علیھا فیما یستجد 

أمور وھي، حرمة المسكن، وحرمة المراسالت والمحادثات، وحرمة صورة  من
  :اإلنسان، على النحو اآلتي

  حرمة المسكن: أوًلا
تقضي حرمة المسكن بأنھ ال یجوز ألي شخص أجنبي عن ھذا المسكن الدخول 

  . أو البقاء فیھ قبل استئذان صاحبھ، والشعور منھ بالترحاب بھ
فالة حق صاحب المسكن في االنفراد بمسكنھ الذي كل ذلك لحكمة معینة وھي ك

ینطوي على أسراره وخصوصیاتھ الشخصیة والعائلیة، وأنھ ال یعكر أحد علیھ صفو 
  .)٢(حیاتھ وخلوتھ فیھ

َر ﴿وحرمة المسكن مقررة بالقرآن الكریم قال  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َتْدُخُلوا بـُُيوتًا َغيـْ

ٌر َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ بـُُيوِتُكْم َحتَّ    . )٣( ﴾ى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها َذِلُكْم َخيـْ

شرع : "في تفسیره لھذه اآلیة -رحمھ اهللا-عاشور قال اإلمام الطاھر ابن
االستئذان لمن یزور أحًدا في بیتھ؛ ألن الناس اتخذوا البیوت لالستتار مما یؤذي األبدان 

ر وقر ومطر وقتام، ومما یؤذي العرض والنفس من انكشاف ما ال یحب الساكن من ح
اطالع الناس علیھ فإذا كان في بیتھ وجاءه أحد فھو ال یدخلھ حتى یصلح ما في بیتھ 

  .)٤("ولیستر ما یحب أن یستره ثم یأذن لھ أو یخرج لھ فیكلمھ من خارج الباب

                                      
 ).١٩: (سورة النور، اآلیة )١(
، الجرائم الناشئة ع�ن إس�اءة   ٥٠حسني الجندي، ص/ ضمانات حرمة الحیاة الخاصة في اإلسالم، د) ٢(

  .٩٥طان عید، صعبد المنعم أحمد سل/ استعمال الھاتف المحمول ومدى المسئولیة عنھا، د
  ). ٢٧:(سورة النور، اآلیة )٣(
: المت��وفى (التحری��ر والتن��ویر، محم��د الط��اھر ب��ن محم��د ب��ن محم��د الط��اھر ب��ن عاش��ور التونس��ي      )٤(

 . ١٩٦/ ١٨ھـ،١٩٨٤الدار التونسیة للنشر، تونس، / ، ط)ھـ١٣٩٣
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  :المراسالت والمحادثاتحرمة : ثانًیا
لت الشریعة اإلسالمیة بنصوصھا حمایة شاملة لمحادثات األشخاص كف 

ومراسالتھم وأسرارھم، أما بالنسبة لحرمة المحادثات الشخصیة فقد روى عن ابن عباس 
ُكلَِّف َأن َیْعِقَد بین شعیرتین، : َمْن َتَحلََّم ِبُحْلم َلْم َیَرُه«: قال رضي اهللا عنھما، أن النبي 

یوم  )١(ُصبَّ في ُأذنیھ اآلُنك -وھم لھ كارھون-استمع ِإلى حدیث قوم  وَلْن یفعل، َوَمِن
  .)٢(»القیامة، َوَمْن َصوَّر ُصوَرة ُعذَِّب، َوُكلِّف أن َیْنُفُخ فیھا الروح، ولیس بنافخ

ال یجوز ألحد من الناس أن : "-رحمھ اهللا-قال اإلمام الطبري : وجھ الداللة
عھ، فإن فعل ذلك فأمره إلى خالقھ إن شاء غفر لھ یستمع إلى حدیث قوم یكرھون استما

  .)٣("وإن شاء عذبھ
واالعتداء على المحادثات الشخصیة یتحقق بغض النظر عن اإلفشاء أو النشر، 
وأیضا بأي وسیلة سواء بالطرق التقلیدیة، أو بالطرق التكنولوجیة الحدیثة، مثل أن 

، كمن یستخدم ھاتفھ المحمول أو أي یستعمل اإلنسان جھازا یمكنھ من االستماع عن ُبعد
  .)٤(جھاز سلكي أو السلكي آخر

إنما َیَتجالُس :"قال وبالنسبة لحرمة المراسالت الخاصة، فقد روي عن النبي 
كما روي  )٥("الُمَتَجاِلساِن بأمانِة اِهللا، فال َیِحلُّ ألحِدِھما أن ُیْفِشَي على صاحِبِھ ما َیْكَرُه 

  . )٦("اطَلَع في كتاِب أخیِھ بغیِر أمِرِه، فكأنَّما اطَلَع ِفي الناِر َمِن: "قال أیًضا عنھ 
ویدخل تحت ذلك حرمة الحیاة الصحیة للمریض، فجمیع المراسالت والمحادثات 
وما یتلفظ بھ المریض أثناء العملیة، واألمراض التي عانى أو یعاني منھا وأسبابھا 

تي یتناولھا أو العالج الذي یخضع لھ عنصر وجمیع ما یتعلق بحالتھ الصحیة واألدویة ال
من عناصر الحق في الحیاة الخاصة لھ، كل ذلك یوجب على الطبیب المعالج أو أي 

                                      
عب�د ال�رحمن الخلی�ل     اآلُنك  بمد الھمزة وضم النون،ھو الرصاص المذاب، انظر كت�اب الع�ین، أب�و    )١(

د مھ�دي المخزوم�ي، د   : ، تحقی�ق )ھ�ـ ١٧٠: المت�وفى (بن أحم�د ب�ن عم�رو ب�ن تم�یم الفراھی�دي البص�ري        
  . ٥/٤١٢دار ومكتبة الھالل، باب الكاف والفاء، دون سنة النشر ورقم الطبعة، / إبراھیم السامرائي، ط

: اهللا البخ��اري الجعف��ي، تحقی��قمحم��د ب��ن إس��ماعیل أب��و عب��د أخرج��ھ اإلم��ام البخ��اري ف��ي ص��حیحھ،) ٢(
باب م�ن   ھـ، كتاب التعبیر،١٤٢٢األولى، : دار طوق النجاة، الطبعة/ محمد زھیر بن ناصر الناصر، ط

 .٩/٤٢، )٧٠٤٢(كذب في حلمھ، حدیث رقم 
، )ھ�ـ ٤٤٩: المت�وفى (شرح صحیح البخاري البن بطال،  أبو الحسن علي بن خل�ف ب�ن عب�د المل�ك     ) ٣(

 -ھ�ـ  ١٤٢٣الثانی�ة،  : مكتب�ة الرش�د، الری�اض، الس�عودیة، الطبع�ة     / اسر ب�ن إب�راھیم، ط  أبو تمیم ی: تحقیق
 .٥٥٥/ ٩م، ٢٠٠٣

المسئولیة الناجمة عن إساءة الھاتف المحمول، عطا اهللا عطیة إس�كندر، رس�الة ماجس�تیر، بی�روت،     ) ٤(
  .وما بعدھا ١٤٧م، ص ٢٠١٣سنة 

-، منش��ورات المجل��س العلمي،بی��روت١١ي،جالمص��نف ألب��ي بك��ر عب��د ال��رازق ب��ن ھم��ام الص��نعان ) ٥(
، والسلس���لة )٣٦٧٠(، وض��عفھ األلب���اني ف��ي ض��عیف الج���امع ح��دیث رق��م      ٢٢م، ص١٩٧٢لبنان،س��نة  

  ).٥٥٦(الضعیفة حدیث رقم 
  .  ٩سبق تخریجھ، ص ) ٦(
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شخص یكون على اطالع بتلك الحالة الصحیة واألسرار أال یبوح بھا، ألنھا من األمور 
المھنیة  الخاصة التي یرغب الشخص في عدم كشفھا، كما یدخل فیھا أیضا حرمة الحیاة

  .)١(للشخص فیما یمارسھ من أعمال وال یحب أن یطلع علیھا أحد
  

  حرمة صورة اإلنسان: ثالًثا
صورة اإلنسان ترسم مالمح�ھ المادی�ة الجس�دیة، وتعك�س م�ا ی�دور ف�ي خل�ده م�ن          

، ولق�د جعل�ت الش�ریعة    )٢(أفكار وما یعتریھ من انفعاالت وما یخفیھ م�ن مش�اعر ورغب�ات   
ستراق النظر من أخطر أنواع التجسس، حیث یستطیع المعت�دي م�ن   اإلسالمیة التجسس با

خاللھ أن یطلع على ما یدور داخل بیت غیره من خصوصیات وأس�رار، ال یج�وز ل�ھ أن    
  .)٣(یطلع علیھا إال بإذن صاحب البیت

  

والنصوص الدالة عل�ى تح�ریم التجس�س ع�ن طری�ق النظ�ر والتص�ویر بغی�ر إذن         
َوَال  ﴿: ، وق��ال تع��الى)٤( ﴾ْعَلــُم َخائَِنــَة اْألَْعــُيِن َوَمــا ُتْخِفــي الصُّــُدورُ يَـ ﴿: كثی��رة ومنھ��ا، قول��ھ تع��الى

نـَْيا لِنَـْفتِـنَـُهْم ِفيـِه َوِرزْ  ُهْم َزْهَرَة اْلَحيَـاِة الـدُّ نَـْيَك ِإَلى َما َمتـَّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمنـْ ـٌر َوأَبـَْقـىَتُمدَّنَّ َعيـْ   )٥( ﴾ُق رَبـَِّك َخيـْ

َوالـَِّذيَن يـُـْؤُذوَن  ﴿: للفاحشة وإی�ذاء للن�اس وھ�و منھ�ي عن�ھ  ق�ال تع�الى       شر ذلك ن كما أن في

  .  )٦( ﴾اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتانًا َوِإْثًما ُمِبيًنا
  

ومن األحادیث الواردة في حرمة التصویر بغیر إذن ما روي عن س�ھل ب�ن س�عد    
َوَم�َع َرُس�وِل   ، لساعدي رضي اهللا عنھ،  َأنَّ َرُجًلا اطََّلَع ِفي ُجْحٍر ِفي َب�اِب َرُس�وِل اللَّ�ِھ    ا

َلْو َأْعَلُم َأنََّك َتْنَتِظُرِني َلَطَعْنُت ِبِھ : َقاَل ِمْدًرى َیُحكُّ ِبِھ َرْأَسُھ َفَلمَّا َرآُه َرُسوُل اللَِّھ  اللَِّھ 
 .)٧("ِإنََّما ُجِعَل اْلِإْذُن ِمْن ِقَبِل اْلَبَصِر: "ُسوُل اللَِّھِفي َعْیَنْیَك، َقاَل َر

                                      
ع��ودة / الج��رائم الماس��ة بحرم��ة الحی��اة الخاص��ة الت��ي تق��ع عب��ر وس��ائل تقنی��ة المعلوم��ات الحدیث��ة، د  )١(

  . ٦دون سنة النشر، ص -سلمان، كایة الرافدین الجامعةیوسف 
  .١م، ص١٩٨٦القاھرة،سنة -دار النھضة العربیة/ سعید جبر، ط/ الحق في الصورة، د) ٢(
عب�د الم�نعم أحم�د    / الجرائم الناشئة عن إساءة اس�تعمال الھ�اتف المحم�ول وم�دى المس�ئولیة عنھ�ا، د      ) ٣(

 .١٩٨سلطان عید، ص
  ).١٩: (ةسورة غافر، اآلی )٤(
 ).١٣١: (سورة طھ، اآلیة )٥(
 ).٥٨: (سورة األحزاب، اآلیة) ٦(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب القسامة، باب من اطلع في بی�ت ق�وم ففقئ�وا عین�ھ ف�ال دی�ة ل�ھ،        ) ٧(

  . ٣٠٣/ ١٧، )٦٩٠١(حدیث رقم 
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االستئذان مشروع ومأمور بھ وإنما جعل لئال یقع البصر على  :وجھ الداللة
الحرام فال یحل ألحد أن ینظر في جحر باب وال غیره مما ھو متعرض فیھ لوقوع 

  .)١(بصره على امرأة أجنبیة
الناس بواسطة وسائل التكنولوجیا الحدیثة من الھاتف  یدخل فیما سبق تصویر

المحمول والكامیرات الحدیثة وغیرھا من الوسائل الرقمیة المتطورة، وذلك باالطالع 
على عورات الناس وكشفھا وتصویر النساء خلسة وخاصة في األماكن العامة، واستغالل 

عمل المونتاج لھا، الصورة إللحاق الضرر باآلخرین وتحریف الصورة وتزییفھا و
ونشرھا في وضع مخل بالحیاء، وتلك الوسائل أشد خطورة من االطالع بالعین المجردة، 

  .)٢(لذلك فھو أولى بالتحریم
  

  مفھوم الحیاة الخاصة في القانون السعودي: الفرع الثالث
جاء النظام القانوني السعودي منسجما مع الشریعة اإلسالمیة ومطبقا لھ فیما 

من النظام ) ٢٦(حیث نصت المادة الحیاة الخاصة بكل أنواعھا وصورھا یخص حرمة 
  "األساسي للحكم على التزام الدولة بحمایة حقوق اإلنسان وفق الشریعة اإلسالمیة

  :حرمة المسكن: أوًلا
من نظام اإلجراءات الجزائیة على أن ) ٦٨، ٥٦، ٤٢، ٤١(أكدت المواد  

حرمة تجب صیانتھا، وأن حرمة الشخص  لألشخاص ومساكنھم ومكاتبھم ومراكبھم
تحمي جسده ومالبسھ ومالھ وما معھ من أمتعة، وأن حرمة المسكن تشمل كل مكان 
مسّور أو محاط بأي حاجز، أو ُمعدٍّ الستعمالھ مأوى، وأن على رجال الضبط الجنائي 

، عدم الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتیشھ إال في األحوال المنصوص علیھا نظامًا
  "وبأمر مسبب من النیابة العامة

  :حرمة المراسالت والمحادثات: ثانًیا
المراسالت البرقیة، والبریدیة، " من نفس النظام على أن ) ٤٠(نصت المادة 

والمخابرات الھاتفیة، وغیرھا من وسائل االتصال، مصونة، وال یجوز مصادرتھا، أو 
  ".إال في الحاالت التي یبینھا النظام تأخیرھا، أو االطالع علیھا، أو االستماع إلیھا،

من نظام البرید الخاص بالمراسالت العادیة والمسجلة على أن ) ٧(وأكدت المادة 
سریة مواد بعائث برید الرسائل والطرود مصونة، وال یجوز االطالع على محتویاتھا إال 

  . في الحاالت التي تحددھا األنظمة النافذة

                                      
/ ي الَھَرري الش�افعي،ط الكوكب الوھاج شرح صحیح مسلم، محمد األمین بن عبد اهللا اُألَرمي الَعَلو) ١(

م، باب االس�تئذان  وكیفیت�ھ وع�دده،    ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠األولى، : دار طوق النجاة، الطبعة -دار المنھاج 
٢٢/٨٠ .  
الض��وابط الش��رعیة والقانونی��ة لحمای��ة ح��ق اإلنس��ان ف��ي اتص��االتھ الشخص��یة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي      ) ٢(

مص��ر، دار ش��تات للنش��ر -دار الكت��ب القانونی��ة/ ، ط إب��راھیم كم��ال إب��راھیم محم��د/ والق��انون الجن��ائي، د
  .٥٤م، ص٢٠١٠مصر،سنة -والبرمجة
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  :یةحرمة الحیاة المھن: ثالًثا
نصت المادة األولى الفقرة الثانیة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات 

یقصد " على أنھھـ ١٤٣٢لسنة  ٣٥/السریة وإفشائھا الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
من  –أو ما یعرفھ بحكم وظیفتھ  –ما یحصل علیھ الموظف : بالمعلومات السریة

  "من الوطني للدولة أو مصالحھامعلومات یؤدي إفشاؤھا إلى اإلضرار باأل
كما جاء في نظام كفالة الحق في الخصوصیة والحریة الشخصیة الصادر 

ھـ أن من أھم التزامات الموظف العام المحافظة على سریة المعلومات والوثائق ١٤٤٣
والمستندات التي حصل علیھا بمناسبة اشتغالھ بالوظیفة العامة، خصوصًا أن بعض 

  . )١("باألمن الوطني للدولة ومصالحھا العلیا وحقوق ومصالح األفرادالمعلومات تتعلق 
لحمایة  ھـ١٤٤٣/٢/٩بتاریخ ) ١٩/م(مرسوًما ملكًیا رقم وأصدرت المملكة 

 - كل بیان البیانات الشخصیة، وقد عرف نظام البیانات الشخصیة في المادة األولى بأنھ 
رفة الفرد على وجھ التحدید، أو من شأنھ أن یؤدي إلى مع -مھما كان مصدره أو شكلھ

االسم، ورقم الھویة : ومن ذلك ،یجعل التعرف علیھ ممكًنا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة
الشخصیة، والعناوین، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجالت والممتلكات 
 الشخصیة، وأرقام الحسابات البنكیة والبطاقات االئتمانیة، وصور الفرد الثابتة أو

  . )٢("المتحركة، وغیر ذلك من البیانات ذات الطابع الشخصي

ب اطا  

ة اا ر  روأ رطور ال اأ  

أشكال التطور الرقمي، : سأقسم ھذا المطلب إلى ثالثة فروع، الفرع األول
: الثالث أثر أشكال التطور الرقمي على حرمة الحیاة الخاصة، والفرع: والفرع الثاني

تعامل القانون الجزائي السعودي مع أثر التطور الرقمي على الحیاة الخاصة، على النحو 
  :اآلتي

  أشكال التطور الرقمي :الفرع األول
أخذ التطور الرقمي في عصرنا الحالي أشكاال متعددة ال یمكن حصرھا في نطاق 

ھائل والمتسارع، الذي ال محدد، فھي دائما في ازدیاد وتوسع نظرا للتقدم التكنولوجي ال
یتوقف عند عصر أو مكان أو حدود معینة، والجامع بین كل تلك األشكال ھو النظام 

  :اإللكتروني أو المعلوماتي، لذا سألقي الضوء على أبرز تلك األشكال على النحو اآلتي

                                      
ھیئة حقوق اإلنس�ان، كی�ف تكف�ل أنظم�ة المملك�ة الح�ق ف�ي الخصوص�یة          -المملكة العربیة السعودیة )١(

  ،٢٠٢١نوفمبر  ٥ھـ الموافق ١٤٤٣أول -ربیع ٣٠والحریة الشخصیة، 
 https://www.hrc.gov.sa/ar-sa/HumanRightsInSaudi/Pages/privatelife.aspx 

  موقع ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي) ٢(
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-
4994-b167-adaa00e37188/1 
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 Mobil Phoneالھاتف المحمول : أوًلا
وسیلة اتصال ل أبرزھا أنھ عرف الھاتف المحمول بالعدید من التعریفات لع

السلكیة تعمل من خالل شبكة من أبراج البث الموزعة لتغطیة مساحات معینة، وترتبط 
  ."صناعیة فیما بینھا بواسطة خطوط ثابتة وأقمار

أحد أشكال أدوات االتصال، والذي یعتمد على االتصال " كما عرف بأنھ
مساحات معینة، ومع تطور  الالسلكي عن طریق شبكة من أبراج البث الموزعة ضمن

أجھزة الھاتف الخلوي أصبحت األجھزة أكثر من مجرد وسیلة اتصال صوتي، حیث 
أصبحت تستخدم كأجھزة كومبیوتر وتصفح اإلنترنت، واألجھزة الجدیدة یمكنھا التصویر 

الرقمیة، وكذلك یمكن إرسال الرسائل القصیرة إلي أي  بنفس نقاء ووضوح الكامیرا 
  .)١("الممكان في الع
  computer الحاسب اآللي: ثانًیا

ُعرف الكمبیوتر بالعدید من التعریفات ومن أبرزھا أنھ جھاز إلكتروني یستقبل 
ویخزن البیانات ثم یعالجھا بمجموعة من العملیات الحسابیة والمنطقیة وفًقا لسلسة من 

إلخراج المخزنة في ذاكرتھ ثم یخرج النتائج على وحدات ا) البرامج(التعلیمات 
  .)٢(المختلفة

ویمكن تعریف جریمة الحاسوب بأنھا الجریمة التي یتم ارتكابھا إذا قام شخص 
ما بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في استغالل الحاسوب أو تطبیقاتھ بعمل غیر مشروع 

  .)٣(وضار للمصلحة العامة ومصلحة األفراد خاصة
  Internetشبكة المعلومات الدولیة اإلنترنت : ثالًثا

اإلنترنت ھو شبكة عالمیة ضخمة تربط مالیین من أجھزة الحاسب اآللي بعضھا 
مع البعض اآلخر حول العالم، حیث تحتوي ھذه الشبكة على اآلالف من شبكات الحاسب 

والمنتشرة في أماكن مختلفة من العالم )  WAN(والواسعة ) LAN(اآللي المحلیة
كومیة والشركات الخاصة واألفراد، ویطلق كالجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الح

على ھذه الشبكة مصطلح طریق المعلومات فائقة السرعة، وتعرف أحیانا بأنھا أم 
  .)٤(الشبكات

                                      
كت�وراة  الت�وجي محم�د، رس�الة د   / الحمایة الجنائی�ة م�ن الج�رائم المرتكب�ة بواس�طة الھ�اتف النق�ال، د        )١(

  . ١٠صم، ٢٠١٩جامعة أحمد درایة أدرار،سنة 
أكادیمی��ة ن��ایف   ج��رائم الحاس��ب اآلل��ي وعقوباتھ��ا ف��ي الفق��ھ والنظ��ام، محس��ن ب��ن س��لمان الخلیف��ة،    ) ٢(

  .٢١ھـ، ص١٤٢٤العربیة للعلوم األمنیة، سنة 
-٢٤٣دجرائم الحاسب اآلل�ي وط�رق موجھت�ھ، س�لیمان مص�طفى أبك�ر، مجل�ة األم�ن والحی�اة، الع�د          ) ٣(

 .٥٠ھـ، ص١٤٢٣شعبان 
 .٢٧صالمرجع السابق، ) ٤(
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وجرائم اإلنترنت تعني جرائم الشبكة العالمیة التي یستخدم الحاسب وشبكاتھ 
تیال وغسل العالمیة كوسیلة مساعدة الرتكاب جریمة مثل استخدامھ في النصب واالح

  .)١(األموال وتشویھ السمعة والسب
  أثر أشكال التطور الرقمي على حرمة الحیاة الخاصة: الفرع الثاني

لبیان تلك اآلثار یجب بیان اآلثار اإلیجابیة ثم السلبیة ألشكال التطور الرقمي 
  :على الحیاة الخاصة على النحو اآلتي

مات الحدیثة على حرمة الحیاة اآلثار اإلیجابیة لوسائل تقنیة المعلو: أوًلا
  الخاصة

تبرز آثاره السائل الرقمیة الحدیثة اإلیجابیة على الحق في حرمة الحیاة الخاصة، 
في أن من حق مستخدم وسائل االتصال الحفاظ على سریة معلوماتھ، وبیاناتھ وسریة 

تقنیة  وحرمة الحیاة الخاصة التي نتحدث عنھا في عصر وسائل. االتصاالت التي یجریھا
ذلك أن خصوصیات األفراد  المعلومات الحدیثة والعالم الرقمي ھي ذات محتوى مغایر،

وأسرارھم ومعلوماتھم الخاصة أصبحت بداخل األجھزة اإللكترونیة وشبكات المعلومات، 
إذ ظھر  وقد أصبحت المعلومات الیومیة تعتمد على شبكة اإلنترنت بصفة شبھ أساسیة،

المعلومات والتي تحتوي البیانات والمعلومات الشخصیة ما یعرف الیوم ببنوك 
اإلنترنت، وبفعل الكفاءة العالیة لوسائل تقنیة المعلومات الحدیثة والقدرة لمستخدمي شبكة 

الفائقة لھا في عملیة تحلیل واسترجاع المعلومات اتجھت جمیع الدول إلى إنشاء قواعد 
ه الوسائل في جمع وتخزین ومعالجة البیانات البیانات لتنظیم عملھا، وقد اتسع استخدام ھذ

الشخصیة ألغراض متعددة، خاصة وأن المعلومات كافة المتعلقة بجمیع جوانب الحیاة 
الخاصة یمكن جمعھا وتخزینھا لفترة غیر محدودة، كما یمكن الرجوع إلیھا بمنتھى 

  .)٢(السرعة والسھولة
الحدیثة على حرمة الحیاة اآلثار السلبیة لوسائل تقنیة المعلومات : ثانًیا

  الخاصة
قد یساء استعمال الوسائل الرقمیة المتطورة، وتتحول الصورة الجمیلة والغرض 

 Digital(النبیل الذي تؤدیھ إلى صورة عكسیة، تظھر على ھیئة جرائم رقمیة
Crimes (التي تحتاج إلى إثبات علمي وشرعي من خالل التحلیل الجنائي.  

جھ الحق في حرمة الحیاة الخاصة بالنظر إلمكانیة فھناك مخاطر عدیدة توا
انتھاكھ عبر وسائل تقنیة المعلومات الحدیثة، ذلك أن سھولة عملیات التخزین والمعالجة 
اإللكترونیة وازدیاد تدفق المعلومات التي تتم عبر وسائل تقنیة المعلومات الحدیثة، 

  .ة بھتضعف قدرة الفرد على التحكم في تدفق المعلومات الخاص

                                      
 -الجریمة المرتكبة عبر اإلنترنت، صغیر یوسف، رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة مول�ودي معم�ري   )١(

  .٩م، ص٢٠١٣تیزي أوزو،سنة 
ع��ودة / الج��رائم الماس��ة بحرم��ة الحی��اة الخاص��ة الت��ي تق��ع عب��ر وس��ائل تقنی��ة المعلوم��ات الحدیث��ة، د  )٢(

  . ٨سلمان، صیوسف 
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كما ازدادت عملیات مراقبة األفراد ومالحقتھم، وعملیات التعدي على 
خصوصیاتھم من خالل الوصول إلى سجالت البیانات المخزنة، كما أن وسائل تقنیة 
المعلومات الحدیثة ساعدت على عولمة المعلومات واالتصاالت عبر الحدود دون اعتبار 

معلومات لجھات داخلیة وخارجیة بل وتعطى للحدود للجغرافیة والسیادة بحیث تعطى ال
لجھات مجھولة، وھو ما یثیر إساءة استخدام البیانات خاصة في الدول التي ال توفر 

  . )١(حمایة قانونیة للبیانات الشخصیة أو أنھا ال تستطیع توفیرھا
تعامل القانون الجزائي السعودي مع أثر التطور الرقمي على : الفرع الثالث

  صةالحیاة الخا
أصدر المشرع السعودي العدید من القوانین التي تبین مدى نضجھ في التعامل 
مع التقنیة الرقمیة الحدیثة، وتأثیرھا على الحیاة الخاصة لألفراد، یظھر ھذا جلیا من 

  :خالل التشریعات المختلفة ومنھا
أن للرسائل البریدیة والبرقیة "من نظام اإلجراءات الجزائیة ٤١المادة 

دثات الھاتفیة وغیرھا من وسائل االتصال حرمة، فال یجوز االطالع علیھا أو والمحا
مراقبتھا إال بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ینص علیھ ھذا النظام، وأن إجراءات 

 -التحقیق نفسھا والنتائج التي تسفر عنھا من األسرار التي یجب على المحققین ومعاونیھم
من یتصلون بالتحقیق أو یحضرونھ بسبب وظیفتھم أو من كتاب وخبراء وغیرھم م

  "عدم إفشائھا، ومن یخالف منھم تتعین مساءلتھ -مھنتھم
من نظام االتصاالت سریة المكالمات الھاتفیة وأن ) ٩(كما أكدت المادة  

المعلومات التي یتم إرسالھا أو استقبالھا عن طریق شبكات االتصال العامة مصونة، وال 
  .علیھا أو االستماع إلیھا أو تسجیلھا إال في الحاالت التي تبینھا األنظمة یجوز االطالع

من نظام البرید الخاص بالمراسالت العادیة والمسجلة على أن ) ٧(وأكدت المادة 
سریة مواد بعائث برید الرسائل والطرود مصونة، وال یجوز االطالع على محتویاتھا إال 

  .)٢("لنافذةفي الحاالت التي تحددھا األنظمة ا
كما أعطى نظام حمایة البیانات الشخص�یة ف�ي الم�ادة الخامس�ة للش�خص ص�احب       

فیم�ا ع�دا األح�وال المنص�وص علیھ�ا ف�ي النظ�ام، ال        " البیانات الشخصیة الحق فیم�ا ی�أتي  
تج���وز معالج���ة البیان���ات الشخص���یة أو تغیی���ر الغ���رض م���ن معالجتھ���ا إالَّ بع���د موافق���ة       

  . )٣("صاحبھا

                                      
عب�د الم�نعم أحم�د    / الجرائم الناشئة عن إساءة اس�تعمال الھ�اتف المحم�ول وم�دى المس�ئولیة عنھ�ا، د      ) ١(

الج��رائم الماس��ة بحرم��ة الحی��اة الخاص��ة الت��ي تق��ع عب��ر وس��ائل تقنی��ة المعلوم��ات      ، ٩س��لطان عی��د،  ص
  .وما بعدھا ٨عودة یوسف سلمان،  ص/ الحدیثة،  د

ھیئة حقوق اإلنس�ان، كی�ف تكف�ل أنظم�ة المملك�ة الح�ق ف�ي الخصوص�یة          -لسعودیةالمملكة العربیة ا )٢(
  ، ٢٠٢١نوفمبر  ٥الموافق  ١٤٤٣أول -ربیع ٣٠والحریة الشخصیة، 

https://www.hrc.gov.sa/ar-sa/HumanRightsInSaudi/Pages/privatelife.aspx .- 
  . موقع ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي) ٣(
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  املبحث الثاني

  احلماية اجلزائية املقررة على انتهاك حرمة احلياة اخلاصة

  بواسطة التطور الرقمي
  

قرر الفقھ اإلسالمي ومعھ القانون الجزائي السعودي عقوبات رادعة لمن تسول 
لھ نفسھ بانتھاك حرمة الحیاة الخاصة، التي وضع لھا اإلسالم سیاًجا وسًدا منیًعا یحفظ 

العقوبات : أقسم ھذا المبحث إلى مطلبین، المطلب األولعلى الناس خصوصیاتھم، لذا س
العقوبات : المقررة في الفقھ اإلسالمي النتھاك حرمة الحیاة الخاصة، والمطلب الثاني

  .المقررة في القانون الجزائي السعودي لحمایة حرمة الحیاة الخاصة

  

  اطب اول

ر اة ا  ا ازا اررة  ا ا ك

رطور اق ان طر  

العقوبات الدنیویة النتھاك : سأقسم ھذا المطلب إلى ثالثة فروع، الفرع األول
العقوبات األخرویة النتھاك حرمة الحیاة الخاصة، : حرمة الحیاة الخاصة، والفرع الثاني

  .القیود الشرعیة الواردة على حرمة الحیاة الخاصة: والفرع الثالث
  

العقوبات الدنیویة النتھاك حرمة الحیاة الخاصة في ظل التطور : الفرع األول
  الرقمي

العقوبات الدنیویة المقررة في اإلسالم ثالثة أنواع، عقوبات حدیة، وعقوبات 
فالعقوبات الحدیة ھي المعاقب علیھا بحد مقدر من عند اهللا . قصاص، وعقوبات تعزیریة

للمصلحة ودفعا للمفسدة، وال یجوز التنازل عنھا من قبل  تعالى حقا لھ سبحانھ، تحقیقا
  .)١(األفراد وھي حد الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والحرابة والردة

  

                                                                                                   
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-
4994-b167-adaa00e37188/1. - 

ش�رح ف�تح الق�دیر، لإلم��ام كم�ال ال�دین محم��د عب�د الواح�د السیواس�ي ث��م الس�كندري المع�روف ب��ابن           ) ١(
  . وما بعدھا ١١٢/ ٤، الطبعة األولى، مطبعة البابي الحلبي بمصر، )ھـ٦٨١(الھمام الحنفي، المتوفى
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أما القصاص فھو یشمل الجرائم المعاقب علیھا بقصاص أو دیة، وھي عقوبة 
ة أنواع، مقدرة حًقا لألفراد، أي یجوز لھم التنازل والتصالح بشأنھا، وھي على خمس

القتل العمد، والقتل شبھ العمد، والقتل الخطأ، والجنایة على ما دون النفس عمًدا، والجنایة 
  .)١(على ما دون النفس خطأ

أما التعزیر فھي الجرائم التي لم تشرع فیھا حدود، ولیس لھا عقوبة محددة، وھي 
كول لولي معاص ومنكرات وذنوب لم تشرع لھا حدود، وتعني التأدیب، وأمرھا مو

األمر، یختار من بین عدة عقوبات حسب الجرم، وظروف المجرم، وعقوباتھا متنوعة 
منھا البدنیة كاإلعدام والجلد، ومنھا المقیدة للحریة كالحبس والنفي، ومنھا المالیة 
كالغرامة والمصادرة، ومن الممكن أن تكون اإلعالم أو اإلحضار لمجلس القضاء أو 

  .)٢(العزل من الوظیفة أو الھجرالوعظ أو التوبیخ أو 
بعد ھذا العرض للعقوبات الدنیویة المقررة، وجب بیان موقف وسائل التقنیات 
الحدیثة والتطور الرقمي، إذا ما ارتكبت جریمة ما عن طریقھما ماسة بالحیاة الخاصة 

  :لألفراد
ض إن الشریعة اإلسالمیة ال ترفض التقنیات الحدیثة، بل تح: في البدایة نقول

علیھا، ولكن ترفض ما یترتب على استعمال ھذه التقنیات من جرائم تلحق األذى 
باآلخرین وتضر بھم،لذا سألقي الضوء على موقف الفقھ اإلسالمي من ھذه الجرائم من 

  .حیث العقاب الذي حددتھ الشریعة اإلسالمیة
  

  لرقمیةالجرائم الحدیة التي تنتھك حرمة الحیاة الخاصة عبر الوسائل ا: أوًلا
  :من الجرائم التي تقع بصورة مباشرة جریمتا القذف والسرقة

  جریمة القذف الواقعة عبر الوسائل الرقمیة - ١
جریمة القذف فیھا انتھاك لحرمة الحیاة الخاصة، من انتھاك لحرمة المسكن 
وخصوصیة اإلنسان وأسراره، وترتكب للمساس بشرف الغیر وسمعتھ، واعتباره، 

سب كتابًیا، أو عن طریق المطبوعات أو رسوم، عبر البرید اإللكتروني ویكون القذف وال

                                      
خلی�ل مح�ي ال�دین    : وتحقی�ق  المبسوط، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي س�ھل السرخس�ي، دراس�ة   ) ١(

م، ٢٠٠٠ھ��ـ ١٤٢١دار الفك��ر للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع، بی��روت، لبن��ان، الطبع��ة األول��ى،  / الم��یس، ط
دار / ، ط)ھ�ـ ٩٧٠المت�وفى (، البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز ال�دقائق، زی�ن ال�دین اب�ن نج�یم الحنف�ي           ١٠٥/ ٢٦

د عب�د الوھ�اب ب�ن عل�ي ب�ن نص�ر الثعلب�ي        ، التلقین في الفقھ المالكي، أبو محم٨/٣٣٤المعرفة، بیروت، 
دار / أب�و أوی�س محم�د ب�و خب�زة الحس�ني التط�واني، ط       : ، المحق�ق )ھ�ـ ٤٢٢: المت�وفى  (البغدادي المالكي 

، اإلقن�اع ف�ي ح�ل ألف�اظ أب�ي ش�جاع،       ٢/١٨٤م، ٢٠٠٤-ھ�ـ ١٤٢٥الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى 
ھ�ـ، المغن�ي ف�ي    ١٤١٥دراسات، دار الفكر، بی�روت  مكتب البحوث وال: محمد الشربیني الخطیب، تحقیق

 –دار الفك�ر  / فقھ اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل الش�یباني، عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي أب�و محم�د، ط             
دراس�ة  -، الجنای�ة عل�ى ال�نفس وأحكامھ�ا ف�ي الفق�ھ اإلس�المي       ٩/٣٢١ھ�ـ،  ١٤٠٥بیروت، الطبعة األولى، 

  .، دون طبعة أو تاریخ النشر٢٩عبدالفتاح البرشومي، ص/ مقارنة، د
ب�دائع الص�نائع ف��ي ترتی�ب الش��رائع، ع�الء ال�دین، أب��و بك�ر ب��ن مس�عود ب�ن أحم��د الكاس�اني الحنف��ي          ) ٢(
 ). بتصرف(، ٧/٦٤م، ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : دار الكتب العلمیة، الطبعة/ ، ط)ھـ٥٨٧: المتوفى(
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أو الصوتي، وصفحات الویب، بعبارات تمس الشرف، كما یمكن أن تقع بواسطة 
الصحافة المرئیة، والمسموعة، والمكتوبة، أو عن طریق اإلذاعة، أو عن طریق كامیرا 

  .)١(تقنیة أخرى الھاتف المحمول أو جھاز الحاسب اآللي أو أیة وسیلة
إذا تمت جریمة القذف عن طریق الوسائل الرقمیة الحدیثة وكانت مكتملة 
األركان الشرعیة، یطبق على القاذف حد القذف المقرر شرًعا وھو الجلد ثمانون جلدة 

ُدوُهْم ثََمانِيَن َجْلَدًة َوَال تـَْقبَـُلوا َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم يَْأُتوا بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء فَاْجلِ ﴿: قال تعالى

  .)٢( ﴾َلُهْم َشَهاَدًة أَبًَدا َوُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

  الواقعة عبر الوسائل الرقمیةجریمة السرقة  - ٢

في عصر الشبكات أصبح من الممكن ارتكاب جریمة السرقة، عن طریق سرقة 
ص إلى حساب السارق، وأیضا سرقة الحسابات البنكیة، وتحویل األموال من الشخ

المعلومات، وسرقة برمجیات الحاسب اآللي، وتقع تلك الجریمة عن طریق الحاسب 
اآللي أو الھاتف المحمول، أو شبكة المعلومات الدولیة اإلنترنت، وفي ذلك اقتحام لحرمة 

ت الحیاة الخاصة لإلنسان، وانتھاك لحرمة مراسالتھ ومعلوماتھ وأموالھ، وعند ثبو
جریمة السرقة مكتملة األركان بھذه الطریقة تطبق العقوبة المقررة شرعا وھي قطع ید 

َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز ﴿: قال تعالى )٣(السارق

  . )٤( ﴾َحِكيمٌ 

لتعزیر التي تنتھك حرمة الحیاة الخاصة عبر الوسائل جرائم القصاص وا: ثانًیا
  الرقمیة

یوجد العدید من الجرائم التي تحدث على الوسائل الرقمیة الحدیثة، وتك�ون مح�ال   
جریمة التھدید، ویقص�د ب�ھ   : القتحام حرمة الحیاة الخاصة لألفراد وأبرز تلك الجرائم ھي
طری�ق اس�تخدام شخص�یة ف�رد     زرع الخوف ف�ي ال�نفس، وجریم�ة انتح�ال الشخص�یة ع�ن       

لالس��تفادة م��ن مال��ھ أو س��معتھ أو مكانت��ھ، وی��تم ذل��ك ع��ن طری��ق اخت��راق أح��د المواق��ع         
للسیطرة علیھ، لیقوم بتركیب برنامج خاص بھ ھناك، وأیضا األخطر في الموضوع وھو 
الترویج للدعارة واإلباحی�ة بتص�ویر األش�خاص دون علمھ�م ف�ي مواض�ع مخل�ة بالش�رف         

                                      
الشخص��یة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي والق��انون     الض��وابط الش��رعیة لحمای��ة ح��ق اإلنس��ان ف��ي اتص��االتھ    ) ١(

دار ش���تات للنش���ر / مص���ر، ط –دار الكت���ب القانونی���ة / إب���راھیم كم���ال إب���راھیم محم���د، ط/ الجن���ائي، د
، أنواع الجرائم اإللكترونیة وإجراءات مكافحتھا، سوریة دی�ش،  ٢٢٥م، ص٢٠١٠مصر، -والبرمجیات 

مرك��ز ال��دیمقراطي العرب��ي، الع��دد األول لس��نة    إح��دى إص��دارات ال  -مجل��ة العل��وم السیاس��یة والق��انون    
  .٢م، ص٢٠١٧

  ).٤: (سورة النور، اآلیة) ٢(
جرائم الحاسب اآللي وعقوباتھا ف�ي الفق�ھ اإلس�المي والنظ�ام، محس�ن ب�ن س�لیمان الظیف�ة، أكادیمی�ة           )٣(

 .٤٨ھـ، ص١٤٢٤نایف العربیة للعلوم األمنیة، سنة 
 ).٣٨(رقم : سورة المائدة، اآلیة )٤(
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مل المونت�اج لتل�ك الص�ور وتزییفھ�ا وتزویرھ�ا، وجریم�ة التش�ھیر وتش�ویھ         والسمعة أو ع
الس��معة حی��ث یق��وم المج��رم بنش��ر معلوم��ات ق��د تك��ون س��ریة أو مض��للة أو مغلوط��ة ع��ن   
ضحیتھ، لكن في مقدمة ھذه الوسائل إنشاء موقع على الشبكة یحوي المعلومات المطلوب 

ریدیة إلى أع�داد كبی�رة م�ن المس�تخدمین،     نشرھا أو إرسال ھذه المعلومات عبر القوائم الب
وُیضم لھ�ذه الج�رائم ك�ذلك تش�ویھ الس�معة، الش�ائعات واألخب�ار الكاذب�ة لمحارب�ة الرم�وز           
السیاسیة والفكریة وحتى الدینیة من أجل تشكیك الناس في مص�داقیة ھ�ؤالء األف�راد، وق�د     

س��تخدام الوس��ائل كم��ا ال یخف��ى عل��ى أح��د إمكانی��ة ا . یك��ون الھ��دف م��ن ذل��ك ھ��و االبت��زاز 
الرقمیة في القتل العمد أو الخطأ مث�ل الط�ائرات المس�یرة الت�ي نس�مع بھ�ا ح�دیثًا، وعالق�ة         
ذلك باقتحام حرمة الحیاة الخاصة عن طریق اقتحام المساكن بتلك الوسائل أو المراسالت 

  .)١(اإللكترونیة واستخدامھا وسیلة تمكن القاتل من تنفیذ جریمتھ

َوَمـْن يـَْقتُـْل ﴿ :نی�ف ل�ذلك عقوب�ات دنیوی�ة رادع�ة ق�ال تع�الى       ولقد وضع الش�رع الح 

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعظِ  ، وفي شأن )٢( ﴾يًمـاُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ

ْقتُــَل ُمْؤِمًنــا ِإالَّ َخطَــأً َوَمــْن قـََتــَل ُمْؤِمًنــا َخطَــأً َوَمــا َكــاَن ِلُمــْؤِمٍن َأْن يَـ ﴿: القت��ل الخط��أ ق��ال  تع��الى 

َلُكـْم َوُهـَو  فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديَـٌة ُمَسـلََّمٌة ِإلَـى َأْهِلـِه ِإالَّ َأْن َيصَّـدَُّقوا فَـِإْن َكـاَن ِمـْن قـَـْوٍم َعـُدوٍّ 

ــٍة َوِإْن َكــانَ  ــٍة ُمْؤِمَن ــُر رَقـََب ــْؤِمٌن فـََتْحرِي ــِه  ُم ــى َأْهِل ــاٌق َفِديَــٌة ُمَســلََّمٌة ِإَل ــنَـُهْم ِميَث ــَنُكْم َوبـَيـْ ــْوٍم بـَيـْ ِمــْن قـَ

ــَن اللَّــِه وََكــاَن اللَّــهُ  ــًة ِم ــابَِعْيِن تـَْوَب ــْم َيِجــْد َفِصــَياُم َشــْهَرْيِن ُمَتَت ــْن َل ــٍة َفَم ــٍة ُمْؤِمَن ــُر رَقـََب ــا  َوَتْحرِي َعِليًم

  ) ٣( ﴾َحِكيًما

ر محدودة ومتنوعة فلذلك تقدیرھا متروك لولي األم�ر  أما جرائم التعزیر فھي غی
  .یحدد لھا العقاب المناسب لھا

العقوبات األخرویة لجرائم انتھاك حرمة الحیاة الخاصة عبر : الفرع الثاني
  الوسائل الرقمیة الحدیثة

یة بالعدید من العقوبات األخرویة لمن یفلت من العقاب حظیت الشریعة اإلسالم 
في الدنیا فال یستطیع أن یفلت من الواحد القھار الذي یعلم خائنة األعین وما تخفي 
الصدور، ومن العقوبات المقررة لمن یقتحم حرمة الحیاة الخاصة على الناس وینتھك 

لفاحشة في المجتمع ما جاء خصوصیاتھم ومراسالتھم وأحادیثھم للتشھیر بھم أو لنشر ا
  .القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة

                                      
 .٢ص أنواع الجرائم اإللكترونیة وإجراءات مكافحتھا، سوریة دیش، )١(
 ). ٩٣: (سورة النساء، اآلیة) ٢(
  ). ٩٢: (سورة النساء، اآلیة )٣(



  في الشریعة والنظام السعودي الحمایة الجزائیة لحرمة الحیاة الخاصة في ظل التطور الرقمي
   

- ٢٤٦٨ -  
 

  

  القرآن الكریم: أوًلا
بینت الشریعة اإلسالمیة أن عقوبة إشاعة الفاحشة العذاب األلیم في الدنیا  -١

يَن َآَمُنوا لَُهْم ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَّذِ ﴿ :وفي اآلخرة، وفي ذلك یقول سبحانھ

  .)١( ﴾َعَذاٌب أَلِيٌم ِفي الدُّنـَْيا َواْآلَِخَرِة َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم َال تـَْعَلُمونَ 

إذا ما خالف اإلنسان ربھ تعالى وأخذ یتنصت على أحادیث الناس دون مباالة  -٢
یوم القیامة ویطلع على عوراتھم، فإن أعضاءه سوف تسأل عنھ أمام اهللا سبحانھ وتعالى 

عما فعلت، وفي ھذا زجر كبیر ووقوف مخز للمتجسس والمتنصت والمتتبع لعورات 

َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْنهُ ﴿ :الناس قال تعالى

  .)٢( ﴾َمْسُئوًال 

ُیسأل عن ذلك كلھ، فیسأل الفؤاد عما افتكر : "-اهللارحمھ - قال اإلمام ابن العربي 
  .)٣("واعتقد، والسمع والبصر عما رأى من ذلك أو سمع

  

  السنة النبویة المطھرة: ثانیا
ُكلَِّف َأن َیْعِقَد بین : َمْن َتَحلََّم ِبُحْلم َلْم َیَرُه«: أنھ قال روي عن النبي  - ١

ُصبَّ في ُأذنیھ اآلُنك  - وھم لھ كارھون- حدیث قوم شعیرتین، وَلْن یفعل، َوَمِن استمع ِإلى 
  .)٤(»یوم القیامة، َوَمْن َصوَّر ُصوَرة ُعذَِّب، َوُكلِّف أن َیْنُفُخ فیھا الروح، ولیس بنافخ

َھَذا : َفَمرَّ َرُجٌل َفَقاُلوا. ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد ُحَذْیَفَة: "عن ھمام بن الحارث، قال -٢
  .)٥(»َال َیْدُخُل اْلَجنََّة َقتَّاٌت«: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : َلى السُّْلَطاِن َفَقاَل ُحَذْیَفُةَیْرَفُع اْلَحِدیَث ِإ

َم�ِن اطَل�َع ف�ي كت�اِب     : "ق�ال  روى اب�ن عب�اس رض�ي اهللا عنھم�ا، أن النب�ي       -٣
  .)٦("أخیِھ بغیِر أمِرِه، فكأنَّما اطَلَع ِفي الناِر

لدالة على عقاب من یقتحم وینتھك حرمات إلى غیر ذلك من األحادیث الكثیر ا
  .الناس وخصوصیاتھم في اآلخرة

                                      
 ). ١٩: (سورة النور اآلیة )١(
  ). ٣٦: (اآلیة: سورة اإلسراء )٢(
المكتب�ة  / ط) ھـ ٣١٠(جامع البیان عن تأویل القرآن، ألبي جعفر محمد بن جریر الطبري، المتوفى) ٣(

  . ٨٧/ ١٤الفیصلیة، 
 . ١٢سبق تخریجھ، ص) ٤(
: المت�وفى (أخرجھ اإلم�ام مس�لم ف�ي ص�حیحھ، مس�لم ب�ن الحج�اج أب�و الحس�ن القش�یري النیس�ابوري            ) ٥(

دار إحی�اء الت�راث العرب�ي، بی�روت، كت�اب اإلیم�ان، ب�اب        / محمد ف�ؤاد عب�د الب�اقي، ط   : ، تحقیق)ھـ٢٦١
، والقتات أي النمام، وھو الشخص الذي یستمع أو ینقل ١/١٠١، )١٦٩(دیث رقم غلظ تحریم النمیمة، ح

 . ٢/٧٠لسان العرب، فصل القاف، : الحدیث بقصد اإلفساد بین الناس، انظر
  . ٩سبق تخریجھ، ص  )٦(
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  القیود الشرعیة الواردة على حرمة الحیاة الخاصة: الفرع الثالث
األصل ھو حرمة الحیاة الخاصة من مراسالت ومحادثات شخصیة، ولكن 

ألحادیث أوردت الشریعة اإلسالمیة بعض القیود واالستثناءات على ذلك، فأباحت تتبع ا
  :أو نقلھا واالطالع على المراسالت في حاالت معینة ومنھا

  الكشف عن المنكر وإزالتھ - ١
إذا كان الحدیث بین اثنین ینطوي على منكر منھي عنھ جاز لممثل السلطة العامة 

  .)١(أو المحتسب التنصت على ھذا الحدیث للكشف عن المنكر وإزالتھ
وأما لو أخبره عدل عن منكر جاز لھ أن یھجم :" -رحمھ اهللا-قال اإلمام الصنعاني

  .)٢("ویستمع الحدیث إلزالتھ
  .المحافظة على أموال الناس وصیانة حرماتھم ورعایة مصالحھم - ٢

یجوز لممثلي السلطة العامة إذا توافرت لدیھم األدلة الكافیة بوجود جماعة من 
مصالح الناس، حق  الناس  یتحدثون معا بغرض التدبیر ألمر خطیر، یشكل خطرا على

، وذلك لوجود حالة الضرورة للخشیة أیضا )٣(لھم أن یراقبوا أحادیثھم ویتنصتوا علیھم
من إفشاء أسرار الدولة في حالة الحرب أو السلم، مثل الجاسوسیة، أو ھدم العقیدة، ھنا 
یكون ضبط الرسائل والمحادثات والتصویر واجبا ومفروضا، فعن عبید اهللا بن أبي رافع 

أنا والزبیر،  بعثني رسول اهللا : سمعت علیا رضي اهللا عنھ، یقول: ضي اهللا عنھ، قالر
، ومعھا )٥(، فإن بھا ظعینة)٤(انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ: "والمقداد بن األسود، قال

، فانطلقنا تعادى بنا خیلنا حتى انتھینا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعینة، "كتاب فخذوه منھا
لتخرجن الكتاب أو لنلقین الثیاب، : ما معي من كتاب، فقلنا: ي الكتاب، فقالتفقلنا أخرج

  .)٧("الحدیث.. ، فأتینا بھ رسول اهللا )٦(فأخرجتھ من عقاصھا

                                      
الض��وابط الش��رعیة والقانونی��ة لحمای��ة ح��ق اإلنس��ان ف��ي اتص��االتھ الشخص��یة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي      ) ١(

  .٨٢إبراھیم كمال إبراھیم محمد، ص/ لجنائي، دوالقانون ا
س�بل الس�الم ش�رح بل�وغ الم�رام م�ن جم�ع أدل��ة األحك�ام، للش�یخ محم�د ب�ن إس�ماعیل األمی�ر الیمن��ي              ) ٢(

 .٤/١٥٩٥دار الحدیث، القاھرة، / الصنعاني،ط
مي الض��وابط الش��رعیة والقانونی��ة لحمای��ة ح��ق اإلنس��ان ف��ي اتص��االتھ الشخص��یة ف��ي الفق��ھ اإلس��ال     ) ٣(

 .٨٣إبراھیم كمال إبراھیم محمد، ص/ والقانون الجنائي، د
روض��ة خ��اخ، موض��ع ب��ین مك��ة والمدین��ة، انظ��ر معج��م البل��دان، لش��ھاب ال��دین أب��ي عب��داهللا ی��اقوت   )٤(

  .٣/١٠٠م، ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠بیروت،الطبعة األولى،-الحموي، دار الكتب العلمیة
لس�ان الع�رب،   : میة الشيء بالمكان الذي فیھ، انظ�ر الظعینة المرأة في الھودج، وسمیت على حد تس )٥(

١٣/٢٧١ .  
  . ٧/٥٥لسان العرب، : عقاصھا أي ضفائرھا، انظر )٦(
  .٤/٥٩) ٣٠٠٧(باب الجاسوس، حدیث رقم  -أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر )٧(
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  رضاء صاحب الحق - ٣

الرضا الصادر من صاحب الحق في خصوصیة المعلومات التي تنطوي على 
ائل أو المحادثات خاصة بالشخص رسائل یرفع عنھا حرمتھا، بشرط أن تكون ھذه الرس

  .)١(نفسھ وال تتعلق بشخص ثان، حیث ال یعتد برضاه حینئذ

ب اطا  

  ا ازا اررة  اون ازا اودي

 ة اا ر   

الضمانات المقررة في القانون : الفرع األول: سأقسم ھذا المطلب إلى فرعین
القیود الواردة في : ودي لحمایة حرمة الحیاة الخاصة،  والفرع الثانيالجزائي السع

  .القانون الجزائي السعودي على حرمة الحیاة الخاصة
الضمانات المقررة في القانون الجزائي السعودي لحمایة حرمة : الفرع األول

  الحیاة الخاصة
ة، فقد نص من محاسن النظام السعودي أن أحكامھ مستمدة من الشریعة اإلسالمی

تطبق المحاكم على  "قانون اإلجراءات الجزائیة السعودي في المادة األولى منھ على أن 
القضایا المعروضة أمامھا أحكام الشریعة اإلسالمیة، وفًقا لما دل علیھ الكتاب والسنة، 
وما یصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقید في إجراءات 

حیث تضمن عقوبات تتعلق بحرمة المسكن  )٢("ورد في ھذا النظام نظرھا بما
  :والمراسالت والمحادثات على النحو اآلتي

  

  :العقوبات المتعلقة بحرمة المسكن: أوًلا
من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي بالمرسوم الملكي رقم " ٤١"نصت المادة 

اكنھم ومكاتبھم ومراكبھم لألشخاص ومس" على أن ١٤٣٥/  ١/  ٢٢بتاریخ )  ٢/م( 
حرمة تجب صیانتھا، وأن حرمة الشخص تحمي جسده ومالبسھ ومالھ وما معھ من 

  .)٣("أمتعة
ھـ، أن انتھاك حرمة ١٤٣٥لسنة  ٢٠٠٠وقد نصت النیابة العامة في القرار رقم 

المنازل بالدخول فیھا بقصد االعتداء على النفس أو العرض أو المال من الجرائم الكبیرة 
لموجبة للتوقیف، كما حدد النظام عقوبات رادعة وھي السجن لمدة ال تقل عن شھر وال ا

                                      
عب�د الم�نعم أحم�د    / ا، دالجرائم الناشئة عن إساءة اس�تعمال الھ�اتف المحم�ول وم�دى المس�ئولیة عنھ�      ) ١(

 .١٤٩سلطان عید، ص
  موقع ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربیة السعودیة) ٢(

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-
425d-b5e0-a9a700f26b2d/1 

  .المرجع السابق) ٣(
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ألف ریال أو  ٥٠آالف ریال وال تزید عن  ٥تزید عن سنة أو بغرامة مالیة ال تقل عن 
بھما معًا وفي حال العودة تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بدیلة 

  .)١(د عقوبة اقتحام المنازل إحدى جرائم اإلیذاء في المملكةوتع. للعقوبات السالبة للحریة
  

  العقوبات المقررة على انتھاك حرمة المراسالت والمحادثات: ثانًیا
من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر بالمرسوم  ٥٦نصت المادة 

 للرسائل البریدیة والبرقیة"على أن١٤٣٥/  ١/  ٢٢بتاریخ )  ٢/م( الملكي رقم 
والمحادثات الھاتفیة وغیرھا من وسائل االتصال حرمة، فال یجوز االطالع علیھا أو 

  "مراقبتھا إال بأمر مسبَّب ولمدة محددة
من نظام االتصاالت الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم " ٩"كما نصت المادة 

 ١٢/ھـ، وتمت المصادقة علیھ بموجب المرسوم الملكي رقم م٥/٣/١٤٢٢وتاریخ  ٧٤
سریة المكالمات الھاتفیة والمعلومات التي یتم " ھـ، على أن ١٢/٣/١٤٢٢ریخ وتا

إرسالھا أو استقبالھا عن طریق شبكات االتصاالت العامة مصونة، وال یجوز االطالع 
وقد جرمت  "علیھا أو االستماع إلیھا أو تسجیلھا إال في الحاالت التي تبینھا األنظمة

إیقاع " ٤"فقرة" ٣٨"مخالفة لھذا الحكم، وتضمنت المادة من النظام نفسھ أي " ٣٧"المادة 
عقوبة الغرامة المالیة بما ال یتجاوز خمسة مالیین ریال على مرتكبھا، دون اإلخالل بأي 
عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخر، ویعاقب المخالف بالعقوبة نفسھا إذا لم ینتھ عن 

  .فس النظاممن ن" ٣٧"وذلك عند مخالفة أحكام المادة. المخالفة
 ٤/من نظام البرید السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م" ١٧"ونصت المادة 

مائة ألف ) ١٠٠.٠٠٠(یعاقب بغرامة ال تزید عن " ھـ على أنھ١٤٠٦/  ٢/  ٢١بتاریخ 
العبث بأیة مادة بریدیة كاإلخفاء أو  -ھـ : ...ریال كل من ارتكب فعال من األفعال اآلتیة

اإلخالل  -إفشاء أیة معلومات عن محتویات أیة مادة بریدیة ز  -و .فاإلتالف أو الكش
  "بحكم المادة السابعة من ھذا النظام

  

                                      
، مدون�ة منش�ورة عل�ى الموق��ع    ٢٠١٢دیة،محم�د الدوس�ري، عقوب�ة انتھ�اك حرم�ة من��زل ف�ي الس�عو       ) ١(

  اإللكتروني
 https://mohamie-riyadh.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-
%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-
%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/ 
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  العقوبات المقررة لحرمة الحیاة المھنیة: ثالًثا
فقد نصت المادة الثانیة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة 

. ١٢/٤/٢٠١١ -ھـ ٨/٥/١٤٣٢بتاریخ  ٣٥/وإفشائھا الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
نشر أي  -ولو بعد انتھاء خدمتھ -یحظر على أي موظف عام أو من في حكمھ" على أن

وثیقة سریة أو إفشاء أي معلومة سریة حصل علیھا أو عرفھا بحكم وظیفتھ وكان نشرھا 
  "أو إفشاؤھا ال یزاالن محظوران

ة من یخالف ذلك بالسجن كما نصت المادة الخامسة من نفس النظام على عقوب
  . )١(مدة ال تزید على عشرین سنة أو بغرامة ال تزید على ملیون ریال أو بھما معا

من نظام البرید إذا ارتكب فعل من األفعال المنصوص " ١٧"كما تشددت المادة 
علیھا فیھا ومنھا إفشاء المعلومات التي تحویھا الرسائل إذا تم ارتكابھا من أحد منسوبي 

عھدي نقل البرید، فیعتبر ذلك ظرًفا خاًصا یستدعي القسوة عند تقریر العقوبة أو مت
  "الالزمة

من نظام حمایة البیانات الشخصیة الصادر بالمرسوم " ٣٥"كما نصت المادة
كل من أفصح عن بیانات حساسة  -أ"ھـ على أنھ١٤٤٣/٢/٩وتاریخ ) ١٩/م(الملكي رقم 

وبغرامة ال تزید ) سنتین(ب بالسجن مدة ال تزید على یعاق: أو نشرھا مخالًفا أحكام النظام
ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین؛ إذا كان ذلك بقصد اإلضرار ) ثالثة مالیین(على 

كل من خالف أحكام المادة  -ب. بصاحب البیانات أو بقصد تحقیق منفعة شخصیة
وبغرامة ال تزید ) ةسن(یعاقب بالسجن مدة ال تزید على : من النظام) التاسعة والعشرین(

  .)٢(ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین) ملیون(على 
  

القیود الواردة في القانون الجزائي السعودي على حرمة الحیاة : الفرع الثاني
  الخاصة

األصل أن الحیاة الخاصة مصونة ولھا حرمة كفلھا النظام السعودي المستمد من  
إطالقھ، فھن�اك ح�االت یج�وز فیھ�ا اقتح�ام تل�ك       الشریعة اإلسالمیة، ولكن األمر لیس على 

  :الخصوصیة بضوابط معینة على النحو اآلتي
  القیود الواردة على حرمة المسكن: أوًلا

یجوز دخول المنزل من قبل السلطات المعنیة في حالة التلبس، حیث نصت 
تاریخ ب)  ٢/م(من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم " ٤٤"المادة 

یجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجریمة أن "على أنھ ١٤٣٥/  ١/  ٢٢

                                      
  نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا، المنشور على الموقع اإللكتروني  )١(

https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa028ar.pdf 
  الموقع اإللكتروني لھیئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي) ٢(

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-
4994-b167-adaa00e37188/1 
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یفتش مسكن المتھم ویضبط ما فیھ من الموجودات التي تفید في كشف الحقیقة؛ إذا اتضح 
  "من أمارات قویة أنھا موجودة في المسكن

نفس  من" ٤٢"كما یجوز الدخول في حالة الضرورة وھو ما نصت علیھ المادة 
یجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث  "القانون على أنھ 

وفي " ھدم أو غرق أو حریق أو نحو ذلك، أو دخول معتٍد أثناء مطاردتھ للقبض علیھ
أیًضا، وعند  ٤٢حالة صدور إذن من الجھات المختصة وھو ما نصت علیھ المادة 

عھم من الدخول یجوز لرجال الضبط اتخاذ مقاومة صاحب المنزل للسلطات أو من
  .اإلجراءات الالزمة لدخول المنزل

  

  القیود الواردة على سریة المراسالت والمحادثات: ثانًیا
توجد حاالت یجوز فیھا قانونا االطالع على الرسائل وسماع المحادثات بینھا 

  :القانون السعودي ومنھا
من نظام " ٥٧"نصت المادة في حالة صدور أمر من السلطات المختصة، حیث

لرئیس ھیئة التحقیق واالدعاء العام أن یأمر "اإلجراءات الجزائي السعودي على أنھ 
بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، ولھ أن یأذن بمراقبة المحادثات 
الھاتفیة وتسجیلھا، متى كان لذلك فائدة في ظھور الحقیقة في جریمة وقعت، على أن 

ألمر أو اإلذن مسبًَّبا ومحدًدا بمدة ال تزید على عشرة أیام قابلة للتجدید وفًقا یكون ا
  "لمقتضیات التحقیق

للمحقق وحده االطالع على "من نفس القانون على أنھ " ٥٨"كما نصت المادة
الخطابات والرسائل واألوراق واألشیاء األخرى المضبوطة، ولھ أن یستمع إلى 

أن یأمر بضمھا أو نسخ منھا إلى ملف  - قتضیات التحقیق بحسب م - التسجیالت، ولھ 
  )١("القضیة أو یأمر بردھا إلى من كان حائًزا لھا أو مرسلة إلیھ

وبالنسبة لنظام البیانات الشخصیة أعطى القانون الحق للجھة المختصة الحق في 
لجھة یجوز "معالجة البیانات واالطالع علیھا في المادة العاشرة التي نصت على أنھ 

التحكم جمع البیانات الشخصیة من غیر صاحبھا مباشرًة، أو ُمعالجتھا لغرض آخر غیر 
إذا وافق صاحب البیانات الشخصیة :..الذي جمعت من أجلھ، وذلك في األحوال اآلتیة

إذا كانت البیانات الشخصیة متاحة للعموم، أو جرى جمعھا .على ذلك، وفقًا ألحكام النظام
  .)٢("وممن مصدر متاح للعم

                                      
 -موق��ع ھیئ��ة الخب��راء بمجل��س ال��وزراء بالمملك��ة العربی��ة الس��عودیة، مجموع��ة األنظم��ة الس��عودیة     ) ١(

  المجلد الخامس، أنظمة السلطة القضائیة وحقوق اإلنسان، نظام اإلجراءات الجزائیة،
 ttps://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-
b5e0-a9a700f26b2d/1 

  الموقع اإللكتروني لھیئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي) ٢(
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-
4994-b167-adaa00e37188/1  
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  القیود الواردة على حرمة الحیاة المھنیة: ثالًثا
أعطى القانون السعودي حق االطالع على األسرار المھنیة للموظفین القائمین 
على تلك الوثائق بشروط وضوابط معینة، حیث نصت المادة الثالثة والعشرون من نظام 

بما فیھا  -نات الصحیةقصر حق االطالع على البیا"البیانات الشخصیة السعودي على 
على أقل عدد ممكن من الموظفین أو العاملین وبالقدر الالزم فقط لتقدیم  -الملفات الطبیة

تقیید إجراءات وعملیات ُمعالجة البیانات الصحیة إلى أقل قدر . الخدمات الصحیة الالزمة
  "ن الصحيممكن من الموظفین والعاملین لتقدیم الخدمات الصحیة أو توفیر برامج التأمی

كما أجاز القانون السعودي تصویر البیانات والمستندات من قبل الموظفین وفق 
ال یجوز تصویر "ضوابط محددة في المادة الثامنة والعشرون، حیث نصت على أنھ 

الوثائق الرسمیة التي تحدد ھویة صاحب البیانات الشخصیة أو نسخھا، إالَّ عندما یكون 
أو عندما تطلب جھة عامة مختصة تصویر تلك الوثائق أو ذلك تنفیذًا ألحكام نظام، 

  "نسخھا وفق ما تحدده اللوائح
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  الخاتمة
تضمن النظام السعودي في قوانینھ المختلفة سواء الخاصة بالبرید أو اإلجراءات 

یاة الخاصة، ونص على عدم الجزائیة أو نظام االتصاالت الحمایة الالزمة لحرمة الح
انتھاكھا أو  اقتحامھا إال وفق ضابط معینة، مسترشدا في ذلك بما جاء في الشریعة 

  .اإلسالمیة
  :وقد خرج البحث بعدة نتائج وتوصیات على النحو اآلتي

  :النتائج: أوًلا
النظام السعودي أرسى دعائم الحفاظ على حرمة الحیاة الخاصة بناء على ما جاء في  )١

یعة اإلسالمیة، وما نص علیھ الفقھاء وفق أرجح األقوال، وبما یتماشى مع الشر
  .المصلحة المعاصرة وما یستجد من أمور

حاول النظام السعودي التوفیق بین حرمة الحیاة الخاصة وما تتطلبھ المصلحة من  )٢
الدخول لھا وفق ضوابط معینة وفي حدود ضیقة، نص علیھا صراحة، ولم یتركھا 

لھوى من یقومون بالتطبیق، مما یعني حرصھ على مصلحة األشخاص، للظروف أو 
  ومراعاة خصوصیاتھم وراحتھم

وضح من خالل البحث مدى نضج المشرع السعودي، وتعاملھ مع مستجدات العصر،  )٣
من الوسائل الرقمیة الحدیثة التي اقتحمت الحیاة الخاصة بكل سھولة ویسر، وأصبح 

ءھا وفضحھا أمرا في غایة السھولة، لذا تصدى االطالع على أسرار الناس وإفشا
المشرع السعودي لتلك المسألة من أول وھلة، ووضع لھا القوانین التي تضمن 

  .خصوصیات الناس، وعدم إفساد حیاتھم بتلك الوسائل

جمیع الوسائل القانونیة التي وضعھا النظام السعودي لمواجھة تأثیر التطور الرقمي  )٤
ملة لكل األنواع والمستجدات الحدیثة، بما یجعل األشخاص في كانت رادعة ومفیدة وشا

  .اطمئنان وراحة لوجود من یسھر على أمنھم وسالمتھم

حینما عالج المشرع السعودي تأثیر الوسائل الرقمیة على حرمة الحیاة الخاصة تعامل  )٥
معھا أنھا جرائم بغض النظر عن وسیلة ارتكابھا، فالجریمة في نظر الشرع واحدة، 

  .غض النظر عن وسیلة ارتكابھا المھم حدوث النتیجة الجرمیةب

تشدد القانون السعودي في حاالت معینة ومنھا إفشاء األسرار من أصحاب المھن، الذین  )٦
یطلعون على الوثائق والمراسالت بحكم وظیفتھم، حتى ال یكون عملھم وسیلة البتزاز 

 .ولةالناس، ألنھم یطلعون على تلك األسرار بكل یسر وسھ
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  :التوصیات: ثانًیا
ضرورة وجود رقابة أكثر صرامة على الوسائل الرقمیة الحدیثة، حیث إنھ  )١

بالرغم من القوانین المختلفة التي تواجھ تلك المشكلة إال أنھ لوحظ وجود 
  .جرائم فیھا انتھاك لحرمة الحیاة الخاصة

ن الوسائل تشكیل لجان تكنولوجیة متخصصة دائمة لمراقبة مستجدات العصر م )٢
الرقمیة الحدیثة، لمعرفة الحیل الجدیدة القتحام حرمة الحیاة الخاصة لدى 
األفراد واستخدام ذلك في ابتزازھم، والتشھیر بھم، وتتبع عوراتھم، خاصة من 
قبل المغرضین والمتربصین بالمسلمین، إلظھارھم في صورة مشینة، على 

  .غیر الحقیقة

قاب بحیث یمكن أن تصل إلى اإلعدام في ضرورة التشدد أكثر في وسائل الع )٣
حالة ثبوت استخدام الوسائل الرقمیة بطریقة أدت إلى القتل سواء باالنتحار 
خوفا من العار والفضیحة، أو القتل المباشر بالوسائل الرقمیة الحدیثة، كما ھو 

  .واضح في البحث

الوسائل  اعتبار الجریمة التي ترتكب انتھاكا لحرمة الحیاة الخاصة عن طریق )٤
الرقمیة، ظرفا مشددا یوجب معھا التشدد في درجة العقوبة المقررة للجریمة 

  .إذا ما ارتكبت بالوسائل التقلیدیة

تكثیف الندوات والمؤتمرات العلمیة لنشر التوعیة من مخاطر وتأثیر الوسائل  )٥
الرقمیة الخطیر على حرمة الحیاة الخاصة، وتبصیر الناس بكیفیة التعامل مع 

الوسائل بحظر شدید یجنبھم الوقوع في براثن تلك الوسائل، ویبین لھم تلك 
  .أوجھ االستخدام النافع والضار

جعل التوعیة من مخاطر الوسائل الرقمیة الحدیثة على الحیاة الخاصة مادة  )٦
تعلیمیة، تدرس بالمدارس للطالب، خاصة وأن ھذا الجیل یعد أكثر تعامًلا مع 

ن الوقوع في الخطأ وإفشاء أسرار أسرتھ وبیتھ تلك الوسائل،  حتى یحذر م
 .دون أن یدري بعواقب تلك المسألة، واستغاللھا من أصحاب األغراض الدنیئة
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  المصادر والمراجع 
  . القرآن الكریم

  كتب التفسیر وأحكام القرآن: أوًلا
التحری��ر والتن��ویر، محم��د الط��اھر ب��ن محم��د ب��ن محم��د الط��اھر ب��ن عاش��ور     )١

: ال��دار التونس��یة للنش��ر، ت��ونس، س��نة النش��ر / ، ط)ھ��ـ١٣٩٣: المت��وفى(التونس��ي 
  .ھـ١٩٨٤

جامع البیان في تأویل الق�رآن، محم�د ب�ن جری�ر ب�ن یزی�د ب�ن كثی�ر ب�ن غال�ب           )٢
أحم��د محم��د ش��اكر،  : المحق��ق) ھ��ـ٣١٠: المت��وفى(اآلمل��ي، أب��و جعف��ر الطب��ري   

  .م٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر

  كتب السنة واآلثار وشروحھما: ثانًیا
ج���امع األحادی���ث الص���غیر وزوائ���ده والج���امع الكبی���ر للس���یوطي، دار الفك���ر، )٣

  .م١٩٩٤ھـ ، ١٤١٤

س��بل الس��الم ش��رح بل��وغ الم��رام م��ن جم��ع أدل��ة األحك��ام، للش��یخ محم��د ب��ن         )٤
  .إسماعیل األمیر الیمني الصنعاني، طبعة دار الحدیث

و الحس�ن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن عب�د المل�ك        شرح صحیح البخاري البن بطال، أب)٥
مكتب��ة الرش��د،  / أب��و تم��یم یاس��ر ب��ن إب��راھیم، ط    : ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٤٩: المت��وفى(

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : السعودیة، الریاض، الطبعة

: محم��د ب�ن إس��ماعیل أب��و عب�داهللا البخ��اري الجعفي،المحق��ق   ص�حیح البخ��اري، )٦
: الطبع��ة اة كت��اب التعبی��ر،دار ط��وق النج��/ محم��د زھی��ر ب��ن ناص��ر الناص��ر، ط 

  .ھـ١٤٢٢األولى، 

ص��حیح مس��لم ، اإلم��ام مس��لم ب��ن الحج��اج أب��و الحس��ن القش��یري النیس��ابوري      )٧
دار إحیاء التراث العرب�ي  / محمد فؤاد عبد الباقي، ط: المحقق)ھـ٢٦١: المتوفى(
  بیروت -

زی�ن ال�دین محم�د الم�دعو بعب�د      : فیض القدیر شرح الج�امع الص�غیر، المؤل�ف   )٨
بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري  الرؤوف

األول�ى،  : مص�ر، الطبع�ة   –المكتب�ة التجاری�ة الكب�رى    / ، ط)ھ�ـ ١٠٣١: المتوفى(
  .ھـ١٣٥٦

محم�د األم�ین ب�ن عب�د اهللا     : لكوكب الوھاج شرح صحیح مسلم، جمع وت�ألیف ا)٩
: ھ�اج، دار ط��وق النج��اة، الطبع��ة دار المن/ اُألَرم�ي الَعَل��وي الَھ��َرري الش��افعي، ط 

  .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠األولى، 
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المص��نف ألب��ي بك��ر عب��د ال��رازق ب��ن ھم��ام الص��نعاني، منش��ورات المجل��س  )١٠
  . م١٩٧٢لبنان،سنة  -العلمي،بیروت

  كتب الفقھ اإلسالمي:  ثالًثا
مكت�ب  : اإلقناع في حل ألفاظ أبي ش�جاع، محم�د الش�ربیني الخطی�ب، تحقی�ق     )١١

  .ھـ١٤١٥ار الفكر، بیروت البحوث والدراسات، د

البح����ر الرائ����ق ش����رح كن����ز ال����دقائق، زی����ن ال����دین اب����ن نج����یم الحنف����ي         )١٢
التلقین في الفقھ المالكي، أبو محم�د  . دار المعرفة، بیروت/ ، ط)ھـ٩٧٠المتوفى(

، )ھ�ـ ٤٢٢: المت�وفى  (عبد الوھاب بن عل�ي ب�ن نص�ر الثعلب�ي البغ�دادي الم�الكي       
دار الكت��ب العلمی��ة، / س��ني التط��واني، طأب��و أوی��س محم��د ب��و خب��زة الح: المحق�ق 

  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥بیروت، الطبعة األولى 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد )١٣
الثانیة، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي 

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦

ءة استعمال الھاتف المحمول ومدى المسئولیة عنھ�ا،  الجرائم الناشئة عن إسا)١٤
  .القاھرة-دار النھضة العربیة/ عبد المنعم أحمد سلطان عید، ط/ د

عب��د / دراس��ة مقارن��ة، د-الجنای��ة عل��ى ال��نفس وأحكامھ��ا ف��ي الفق��ھ اإلس��المي )١٥
  .الفتاح البرشومي، دون طبعة أو تاریخ النشر

مكتب���ة الرش���د،  / لالح���م، طص���الح ب���ن عب���د اهللا ا / الجنای���ة عل���ى ال���نفس، د )١٦
  .ھـ١٤٣٩الریاض، السعودیة، الطبعة األولى 

القاھرة،س���نة -س���عید جب���ر، دار النھض���ة العربی���ة   / الح���ق ف���ي الص���ورة، د  )١٧
  . م١٩٨٦

ش��رح ف��تح الق��دیر، لإلم��ام كم��ال ال��دین محم��د عب��د الواح��د السیواس��ي ث��م            )١٨
ول��ى، ، الطبع��ة األ) ھ��ـ٦٨١(الس��كندري المع��روف ب��ابن الھم��ام الحنف��ي، المت��وفى

  .مطبعة البابي الحلبي بمصر

دار / حس��ني الجن��دي، ط / ض��مانات حرم��ة الحی��اة الخاص��ة ف��ي اإلس��الم، د    )١٩
  .م١٩٩٣القاھرة، الطبعة األولى ، -النھضة العربیة

الضوابط الشرعیة والقانونیة لحمایة حق اإلنسان في اتصاالتھ الشخصیة في )٢٠
دار الكت�ب  / إبراھیم محمد، ط إبراھیم كمال/ الفقھ اإلسالمي والقانون الجنائي، د

 . م٢٠١٠مصر،سنة -مصر، دار شتات للنشر والبرمجة-القانونیة
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المبس��وط، ش��مس ال��دین أب��و بك��ر محم��د ب��ن أب��ي س��ھل السرخس��ي، دراس��ة      )٢١
دار الفك��ر للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع،  / خلی��ل مح��ي ال��دین الم��یس، ط : وتحقی��ق

  .م٢٠٠٠ھـ ١٤٢١بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 

ني في فقھ اإلمام أحمد ب�ن حنب�ل الش�یباني، عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة         المغ)٢٢
  . ھـ١٤٠٥بیروت، الطبعة األولى،  –دار الفكر / المقدسي أبو محمد، ط

  كتب اللغة والمعاجم: رابًعا
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري )٢٣

دار العل�م  : حمد عبد الغف�ور عطار،الناش�ر  أ: ، تحقیق)ھـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي 
  . م١٩٨٧ -  ھـ١٤٠٧الرابعة : بیروت، الطبعة –للمالیین 

لسان العرب،  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور )٢٤
 –دار ص�����ادر / ، ط)ھ�����ـ٧١١: المت�����وفى(األنص�����اري الرویفع�����ي اإلفریق�����ي   

  . ھـ١٤١٤ -الثالثة : بیروت،الطبعة

-لدان، لشھاب الدین أبي عبداهللا یاقوت الحموي، دار الكت�ب العلمی�ة  معجم الب)٢٥
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠بیروت،الطبعة األولى،

  المراجع القانونیة: خامًسا
محسن بن سلمان الخلیفة، جرائم الحاسب اآللي وعقوباتھا في الفقھ والنظام، )٢٦

  .ھـ١٤٢٤أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، سنة 

  ائل والبحوث العلمیةالرس: سادًسا
أن��واع الج��رائم اإللكترونی��ة وإج���راءات مكافحتھ��ا، مجل��ة العل��وم السیاس���یة       )٢٧

والق��انون، س��وریة دی��ش، إح��دى إص��دارات المرك��ز ال��دیمقراطي العرب��ي، الع��دد   
 .م٢٠١٧األول لسنة 

جرائم الحاسب اآللي وطرق موجھتھ، سلیمان مص�طفى أبك�ر، مجل�ة األم�ن     )٢٨
  .ھـ١٤٢٣شعبان -٢٤٣والحیاة، العدد

الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة التي تقع عبر وسائل تقنیة المعلوم�ات  )٢٩
  .دون سنة النشر -الحدیثة، عودة یوسف سلمان،  كایة الرافدین الجامعة

الجریم��ة المرتكب��ة عب��ر اإلنترن��ت، ص��غیر یوس��ف، رس��الة ماجس��تیر مقدم��ة )٣٠
  .م٢٠١٣تیزي أوزو،سنة  -لجامعة مولودي معمري

لجنائیة من الجرائم المرتكبة بواسطة الھاتف النقال، التوجي محمد، الحمایة ا)٣١
  . م٢٠١٩رسالة دكتوراه جامعة أحمد درایة أدرار، سنة 
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ض��مانات الح��ق ف��ي حرم��ة الحی��اة الخاص��ة ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة، دراس��ة  )٣٢
مقارنة بالدیانات السماویة، عقلي فضیلة، مجلة الصراط الس�نة الخامس�ة عش�رة،    

  .م٢٠١٣ھـ، یولیو ١٤٣٤بع والعشرون، شعبان العدد السا

المس��ئولیة الناجم��ة ع��ن إس��اءة الھ��اتف المحم��ول، عط��ا اهللا عطی��ة إس��كندر،    )٣٣
  . م٢٠١٣رسالة ماجستیر، بیروت، سنة 

  المواقع اإللكترونیة والمجالت العلمیة: سابًعا
ھیئة حقوق اإلنسان، كی�ف تكف�ل أنظم�ة المملك�ة      -المملكة العربیة السعودیة) ٢٩

 ٥ھ�ـ المواف�ق   ١٤٤٣أول -ربی�ع  ٣٠الحق في الخصوص�یة والحری�ة الشخص�یة،    
 ، ٢٠٢١نوفمبر 

https://www.hrc.gov.sa/arsa/HumanRightsInSaudi/Page
s/privatelife.aspx 

  مجلس الوزراء السعوديموقع ھیئة الخبراء ب) ٣٠
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cf
ae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1 

م، مدون�ة  ٢٠١٢لس�عودیة، محمد الدوسري، عقوبة انتھاك حرمة منزل في ا) ٣١
  منشورة على الموقع اإللكتروني

 https://mohamie-
riyadh.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-
%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-
%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%
8A%D8%A9 

معلوم��ات الس��ریة وإفش��ائھا، المنش��ور عل��ى نظ�ام عقوب��ات نش��ر الوث��ائق وال ) ٣٢
  الموقع اإللكتروني

 https://wipolex-
res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa028ar.pdf 

  
  

  

https://www.hrc.gov.sa/arsa/HumanRightsInSaudi/Pages/privatelife.aspx
https://www.hrc.gov.sa/arsa/HumanRightsInSaudi/Pages/privatelife.aspx
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1
https://mohamie-riyadh.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://mohamie-riyadh.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://mohamie-riyadh.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://mohamie-riyadh.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://mohamie-riyadh.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://mohamie-riyadh.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://mohamie-riyadh.com/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa028ar.pdf
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa028ar.pdf



