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Abstract:  

 

This essay seeks the position of Islamic Law towards mass surveillance or al-

murāqabah al-jumhūriyyah. Mass surveillance was defined as government use of 

electronic devices to monitor most or all of the population to prevent terrorism and 

maintain security. Surveillance discussion in Islamic Law diverges from tajassus 

because the latter was categorically prohibited against Muslims, and traditional 

books focused on the ruling of captured enemy spies. Electronic surveillance may 

be public with cameras and recording devices easily seen or assumed to be behind 

mirrors and screens. Private surveillance is using privately owned devices to 

record its owners’ conversations or capture images without their permission or 

knowledge. A third form of mass surveillance is the collection of usage data from 

personal electronic devices.  

This essay concludes that public surveillance most closely resembles the 

institution of ḥisbah, strictly monitoring public actions and discourse, and is 

likewise encouraged in Islam. Mass surveillance through privately-owned 

equipment should be forbidden and discredited for the same reason tajassus 

against Muslims is forbidden. Furthermore, it has proven ineffective in stopping 

terrorism, violates human rights, promotes academic self-censorship, leads 

ordinary citizens to public immorality after giving up on their privacy, and unfairly 

targets practicing Muslims which makes practicing Islam appear suspect.  

The ability to take over a device remotely should be prevented as much as possible 

to prevent widespread illegal hacking. Nonetheless, if government agencies have 

that ability, it should only be evoked when strong suspicion to a major 

unrepairable crime exists, to aid law enforcement before acting. The essay finally 

advises forming a committee of Islamic scholars to serve as middlemen in seeking 

the keys and permission to use this ability.  
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 هللا الرمحن الرحيم بسم

 

 املقدمة ومشكلة البحث

وال يف األرض، الذي يعلم السّر وأخفى،  السماواتالعليم اخلبري، الذي ال خيفى عليه شيء يف  احلمد هلل
وات واألرض ا، سبحانه وتعاىل، وإن من شيء يف السمبِعْلمهعلى العرش استوى بعلّوه، ويف كل مكان 

إال يف كتاب مبني عنده مسّجل، مرّقم، حمدد مبقدار. والصالة والسالم على رسوله الذي ليس على الغيب 
، وعلى آله وصحبه وأتباعه أمجعني. اهلامشي القرشي أعلم اخللق ابخلالق وأتقاهم، حممد بن عبد هللابضنني، 

 أما بعد: 

ويف املقابل قد أجابت ُدَوُل من اإلرهاب واإلجرام. شهد العصر احلاضر أنواعا خميفة هائلة قد ف 
 وكأن احلديث. كالوقاية  شعوهبم وأتميناً للناس عنهذه اجلرائم العظيمة  لدفعالعاََل أبنواع من االستخبار 

وليد العصر وهو النوع اخلفي الشامل الذي يعّّب عنه ابملراقبة  ما يبدواالستخبار املعاصر يدور حول عن 
وأيخذ أشكااًل عديدة وإن كانت كلها مرتبطة أبجهزة ذوات  .[Mass Surveillance]اجلمهورية 

كامريات صغرية أو مسجالت صوتية صغرية أو أجهزة شخصية ميكن ألانس آخرين التسلط عليها من 
 ، ومن ََث تصفح مجيع ما فيها من املعلومات الشخصية احلاّسة. بطريق الشبكة عدبُ 

هذه األنواع احلديثة من  فيستنكر بعضهمشعوب العاَلمية حنو هذه املسائل. ويف املقابل، خيتلف ال 
أو احلق  [Right to Privacy"اخلصوصية" ] ما يعّّب عنه حبقّ التجسس نظراً للحاجة اإلنسانية إىل 

حّساسة جداً  املسألةفهذه . وما يفعلون يف جوف بيوهتم حنو أخص أسرارهم 1يف حرمة احلياة اخلاصة
فيشكل على الناس وقد ارتفعت األصوات:  بطرٍق قد ال ننتبه إليها. آلياً  ومريرة ولكنها تلمس حياتنا اليومية

                                                           
، )اجلزائر: محاية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة يف عهد التكنولوجيامن الباحثة الدكتورة صّبينة بنت سعيد،  هبذا اللفظ التعبري  1

  جامعة احلاج خلضر ابتنة(.
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م على اآلخر يف هذه املسألة: حقوق األفراد أو أتمني الدولة من اإلرهاب؟ وهل هلذه املراقبة ماذا يقد  
فكما هو مالحظ،  لالبتوب يف مجيع األوقات مثاًل؟وهل جيب علينا السرت أمام ا تضبطهاشرعية  أحكام

 قد صارت هذه املسألة مثل الراب يف أايمنا، ال تكاد ترتك أحداً إال ومتّسه ولو َل يشعر. 

لكّل ذلك وجب على الباحثني الشرعيني النظر الفاحص هلذه األمور إلصدار األحكام الشرعية 
 ني والقواعد الدينية احملكمة. الالئقة حلوائجنا العصرية يف ضوء نصوص الوحيَ 

السؤاالن الرئيسيان وراء البحث: ما املراقبة اجلمهورية وما أحكامها الشرعية؟ ومن َث أهداف ف 
البحث هو اجلواب الكايف عن هذين السؤاَلني، ولذلك ينقسم البحث إىل مبحَثني رئيسيني ابنعكاس 

  يف ضوء الشريعة اإلسالمية.السؤاَلني: مفهوم املراقبة اجلمهورية، َث أحكامها 

بيان هذه األمور تتّم أوالً جبمع أقوال اللغويني حول العبارة َث استخدامها املعروف يومياً كي نعرّفه و 
مبا يؤدي إىل املقصود بال إهبام. ومن َث أيخذ البحث شكالً وصفياً يف بيان مفهوم املراقبة العامة وأبعادها 

 ،وبعد تصور املسألة على حقيقتهاألحكام املتعلقة بكل هذه التفاصيل؟ وأشكاهلا حىت يفكر القارئ ما ا
 على النصوص الشرعية املتعلقة وبعض كالم الفقهاء قدميا وحديثاً يف املسألة يف املبحث الثاين يلقى الضوء

الباحث يستفيد  وأيضاً وفحصها يف ضوء الواقع املعاصر وإمكانية تنزيل أقوال القدماء على ما نشهده اليوم. 
املراقبة العامة. وإذا تبّينت فروق عديدة بني املسائل املتعرضة بعض دراسات الغربيني يف منافع ومضاّر  من

وتعذر ترجيح قول سابق، سيقرتح الباحث ضوابط شرعية للمسألة وفق ما مير عليه من األدلة التفصيلية 
 واإلمجالية.

 

 األول: مفهوم املراقبة اجلمهورية املبحث  
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ابألفراد يف  ًة واصطالحًا مع بيان أشكاهلا وصلتهاينبغي أواًل التعرف على مفهوم املراقبة اجلمهورية لغ
كما هو واضح، "املراقبة اجلمهورية" لفظ مركب من كلمتني على سبيل الوصف كالنعت واملنعوت.  اجملتمع.

 عنية. فسيتّم تعريفه من خالل تعريف املفردتني أوالً، َث تعريف العبارة امل

الر اُء َواْلَقاُف َواْلَباُء َأْصٌل َواِحٌد ُمط رٌِد، ( "395، قال ابن الفارس )ت. املراقبةيف بيان أصل معىن  
َواْلَمْرَقُب: اْلَمَكاُن اْلَعاِل يَِقُف َعَلْيِه  ...َيُدلُّ َعَلى اْنِتَصاٍب ِلُمرَاَعاِة َشْيٍء. ِمْن َذِلَك الر ِقيُب، َوُهَو احْلَاِفظُ 

وتصاريفها يبدو من استعماالت الكلمة  2"َويُ َقاُل لِْلَمْرأَِة ال ِِت تَ ْرُقُب َمْوَت َزْوِجَها ِلرَتِثَُه: الر ُقوُب. ..الن اِظُر.
اد، كأن الناظر املبصر إبضافة معىن االستعدابلنظر من حيث إبصار الشيء وانتظار أمره معًا  قوي شبه

َحَرَسه، "( 1205)ت. . وقال الزبيدي املنظور خروج األمر وسيقوم إبعماله بعد معدّ  املنتظر عنده ختطيط
 3".كرَاقَ َبه ُمرَاقَ َبًة ورِقَاابً 

أغلب استعماالته ولعّل . 4")اجْلُْمُهور( من كل َشْيء معظمهومعىن "اجلمهور" معروف ويُذكر " 
 جمموعة معّينة أو دولة.  منعلى األلسنة يتبادر العدد األكثر من الناس سواء 

 املفهومولكن املعىن . ص ابلشريعة فال تعريف شرعي هلامع أن عبارة "املراقبة اجلمهورية" ال ختتو  
مع أنه يسوء تعريف الكلمة بنفس  5مراقبة منّظمة لعدد كبري من األشخاص."للمراقبة اجلمهورية هو "

لكشف مجع احلكومة معلومات تصرفات جل الشعب أبجهزة إلكرتونية الكلمة ميكن اقرتاح تعريف "

                                                           
 1979ه /  1399، حتقيق عبد السالم حممد هارون، )بريوت: دار الفكر، معجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس القزويين الرازي،   2

  .427، ص 2م(، م 
، 2، حتقيق علي اهلالِل، )الكويت: دار اهلداية(، م اتج العروس من جواهر القاموسحممد بن حممد احلسيين مرتضى الزبيدي،   3

 . 516ص 
 . 137، ص 1املعجم الوسيط. م   4
 من:  2016من شهر مايو  9من ويكي مصدر. مّت االسرتجاع يوم   5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%
A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1 
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هذا ألن هذه املراقبة للشعب ال ميكن إمتامها بشخص وال حىت جبيش، بل و  ".اإلرهاب وحتقيق األمن
 أوصورة مرئية  األجهزة على حسب الوسيلة، فقد تكونأبجهزة معّينة متنّوعة. املعلومة املأخوذة هبذه 

 . أو مجعاً بني الكلّ  كتابة مقروءة  أوصوتية مسموعة 

وكذلك "اسرتاق  6الذي يعين تتّبع األخبار. "التجسس"ومن ألفاظ ذات صلة معنوية ابملراقبة 
ن ليكشف خطوط العيو ملسو هيلع هللا ىلص والتجسس فّن قدمي معروف وقد بعث النيب  7.مستخفيا التسمعالسمع" مبعىن 

ذلك مشروع ابالتفاق. والتجسس يشبه املراقبة من حيث و —بّث الفوضى يف صفوفهمأعدائه العسكرية ولِ 
من غري استفسار وال استئذان. ويفرتقان يف نقاط. يُ ْفهم  –أهنما يقصدان كشف معلومات بطريقة لطيفة 

غالباً من التجسس استخدام إنسان حي كاجلاسوس. وأما املراقبة العامة، فاملسألة وجود األجهزة الِت جتمع 
املعلومات مثل الكامريا الكبري يف زوااي الشوارع أو صغرية أو جمهولة، َث ماذا يفعله الشركات الِت صنعت 

مات املكتسبة هبا. ألجهزة، ورجال األمن املتابعني هلا، وكذلك الدول الِت هلا مهة يف مجع املعلو تلك ا
. وأيضاً، احلديث عن حكم التجسس يف اإلسالم ولذلك يتعذر غالباً تطبيق أحكام التجسس عن املراقبة

وَل يُدر  .ملقبوض عليهعلى حكم اجلاسوس العدو ا العام كما سيأيت يف حمله، أوقد دار أكثره على النهي 
حول التجسس من قبل منّظمة كبرية أو شركة تكنولوجية أو حكومة حنو شعبها. ولذا، ال يستفيد احلديث 

 . راقبةوشبهه ابملجسس يف اإلسالم الباحثون اليوَم من أكثر ما ُكِتب قدمياً حول حكم الت

أو املراقبة  ابألجهزة اخلارجيةصطلح عليه سن. منها ما أتخذ أشكاالً التسجيلية املراقبة ولكن 
. وهي أجهزة يف الشوارع واألماكن العامة وقد تكون ظاهرة يراها الناس وقد تكون وراء شاشة أو الظاهرة
ولكنها إما حتت ملك أصحاب األمن مثل  الفضائية أو األقمار االصطناعيةأو يف اجلو كالطائرة خمفية 

أصحاب املبىن املتصل، مثل سوق كبري ومطار وما أشبه  ، وإما حتت ملكأو القوات العسكرية الشرطة
على جانب  ةمنها جهاز يضعه الشرط. هر األمثلة فقد حصل التقدم يف غريهاذلك. مع أن الكامريا من أش

                                                           
 . 161، ص 10انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، م   6
 . 279، ص 3املصدر السابق، م   7
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 املسدس الطريق أو متصاًل بسيارهتم فيصور كل لوحة السيارة الِت متر به. ومنها ما يقال له معنّي 
[ShotSpotterويضعه الش ]أميال  3ق مسدس أو بندقية عن بعد طلِ فوق سطح بيت َث إذا أُ  ةرط

مباشرة كي يذهب الشرطي وقت وموقع اإلطالق  بتحديد ةفأقرب، يرسل اجلهاز معلومة إىل مركز الشرط
  8.إىل املكان املعني

اخلاصة الشخصية الِت حتت ملك األفراد العوام  الذكية َث الشكل الثاين من املراقبة هو ابألجهزة
انتقاله من صوته ومواقع الذين قد ال ينتبهون إىل أن اهلاتف احملمول أو احلاسوب اآلِل يصوره أو يسجل 

 .، ولو كان اجلهاز مغلقاً حكومي[ Data Server]مكان إىل مكان إلرسال تلك املعلومات إىل سريفر 
الثالث من املراقبة مجع ما يتصفح فيه الفرد من والشكل  9.رد البدنيةلتصرفات الففهو مراقبة خاصة 

وغري ذلك مما يفعله أبجهزته اخلاصة إما قراءة  ابلبطاقة ه الفردأو ما يشرتي قنوات فضائية أو مواقع النت
. االلكرتونية والتصرفاتوحنو ذلك من احلركات  أو تسّوقاً  وممتعة أو اتصااًل ابلغري والتواصل االجتماعي

 . غري العامة وهذان الشكالن صوراتن حتت عنوان املراقبة اجلمهورية اخلاصة

بنفسه  الفردمثل ما يباشره مكتواًب نصًا معنواًي السريفر  تؤدى إىل الِتوقد تكون املعلومة 
[contentأو قد تكون معلومة جمملة ] ظرفية [metadata ] رسالة، مثاًل، ومن أين تعّب عن حدوث

تفاوت يف مدى وبني دولة وأخرى  10بدون التعرف على حمتواها.واترخيها صدرت وإىل أين وصلت 
                                                           
8 Andras Petho, and others. November 2, 2013. ShotSpotter Detection System Detects 
39,000 Shooting Incidents in the District. From Washington Post. Retrieved 10 May 2016 
from <<https://www.washingtonpost.com/investigations/shotspotter-detection-system-
documents-39000-shooting-incidents-in-the-district/2013/11/02/055f8e9c-2ab1-11e3-8ade-
a1f23cda135e_story.html>> 
9 Pagliery, Jose. June 2014. How the NSA can turn on your Cell Phone Remotely. From 
CNN. Retrieved 10 May 2016 from 
<<http://money.cnn.com/2014/06/06/technology/security/nsa-turn-on-phone/index.html>> 
10 See: Schneier, Bruce. March 2014. Metadata = Surveillance. From Schneier blog. Retrieved 
9 May 2016 from <<https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/metadata_survei.html>> 
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من أكثرها تقدمًا يف  نقد تكوان بريطانيةاستعانتهم أبجهزة املراقبة اجلمهورية، مع أن الوالايت املتحدة و 
ه القدرات التكنولوجية، واملؤسسات االتصالية اتن الدولتان تزعمان أن هذا. وهالعاَل من هذه الناحية

بدون تفعيل، فأخّص وأخطر  آلياً  مقرونة ابهليئات االستخبارية األمنية وإن كانت جتمع معلومات اجلماهري
  11.القدرات ال تستخدم إال لتفتيش أعمال اإلرهابيني واجملرمني

خالل مفهومه، يتفرع ما يؤدي وكما يقال، احلكم على شيء فرع عن تصوره، فإذا مّت تصوره من 
 إىل حكمه الالئق. وابهلل التوفيق.

 

 الثاين: املراقبة اجلمهورية يف املنظور اإلسالمي املبحث  

من جوانب للمسألة صوراتن متباينتان، وكل حباجة إىل حديث مستقل ملا فيهما ا سبق، نظراً إىل م
 خاصة وأدلة خاصة. 

 

 الظاهرةالصورة األوىل: املراقبة اجلمهورية 

خارج البيت وغري متصل بشخص معنّي.  يقامفكما قّسمنا سابقاً، من صور املراقبة اجلمهورية ما 
وهذا يسجل حركات اإلنسان يف الشوارع، وذهابه ورجوعه من داره ومعمله واألسواق واملطاعم واخلدمات 

أقرب ما يصل إىل موضوعنا العامة وحنو ذلك مما يفعله املرء كواحد من الشعب العوام خمتلطاً يف صفوفهم. و 
                                                           

And: Nunberg, Geoff. June 2013. Calling it Metadata isn’t any less Intrusive. From National 
Public Radio. Retrieved 9 May 2016 from 
<<http://www.npr.org/2013/06/21/193578367/calling-it-metadata-doesnt-make-surveillance-
less-intrusive>> 
11 Bump, Philip. June 2013. The UK Tempora Program Captures Vast Amounts of Data 
— and Shares with NSA. Retrieved 10 May 2016 from 
<<http://www.thewire.com/national/2013/06/uk-tempora-program/66490/>> 
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هي أمر ابملعروف إذا ظهر تركه، وهني ( "450عرّفها املاوردي )ت. هو احلسبة. وقد  الفقه الرتاثيمن 
من  امللحوظ قيد "إذا ظهر". وهكذا استمّر املاوردي بقية فصل احلسبة 12"عن املنكر إذا ظهر فعله

، وإن كان ]وأّدبه[اخلمر، فإن كان مسلًما أراقها عليه  إبظهاررجل  جاهروإذا ، مثالً "األحكام السلطانية
من احملظورات، فليس للمحتسب وأما ما مل يظهر استمر هكذا حىت قال " 13".على إظهارهاذميًّا أدبه 

من أتى من هذه : ملسو هيلع هللا ىلص-قال النيب ، أن يتجسس عنها، وال أن يهتك األستار حذرًا من االستتار هبا
 14."عاىلصفحته نقم حد هللا ت من يبد لناالقاذورات شيًئا فليسترت بسرت هللا، فإنه 

وقد كانت ثقافة احلسبة معروفة لدى املسلمني منذ عصر النبوة، وإذا ُرِؤي شخص مشكوك فيه 
أو مظنة الفجور يفعل شيئًا مريبًا أو يتحدث مع امرأة أو يتاجر ويشرتي رمّبا حتقق احملتسب أو املتطوع 

ا واملسجل الصويت أبن فعله غري حمظور ويعظه ليبتعد عما جيعل الناس يشّكون يف صالحه. ولكن الكامري 
فال يتبادر وجود مانع من ال حيتسب وإمنا يسجل، فيقاس على جزء من احملتسب أو يقاس على الشاهد. 

يف و املنزل أو قضاء احلاجة. غري  –تركيب ما يسّجل تلك احلركات خارج األماكن اخلاصة الشخصية 
على اإلجرام يعرف أنه لن  مصمّ املجيعل  ماوجود هذه األجهزة بشكل يغطي األماكن العامة والشوارع 

يبقى مستوراً إذا ارتكب حمظوراً. ففيها ردع، وهذا مطلوب. وال إشكال يف دفع الشخص عن اإلجرام هبذه 
وال خوفًا من هللا، فإن احلدود ُشرِعْت كما قال بعض أهل العلم،  والفضيحة الطريقة خوفًا من القبض

بعد  –د اآلخرة. فلذا َل يتعرض العلماء يف العصر احلاضر ليخيف منها اإلنسان الذي ال يرتعد من وعي
وإىل اآلن، َل يكثر، بل يكاد ال ينقل وال يذكر التالعب أو  هلذا. استقرار هذه األجهزة يف حياهتا العاّمة

                                                           
، )القاهرة: دار احلديث، د. ت.(، ص ، األحكام السلطانيةعلي أبو احلسن بن حممد بن حبيب البصري البغدادي املاوردي  12

349. 
 . 364املصدر السابق، ص   13
 .365املصدر السابق، ص   14
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بل، هي للتجسس املنهي عنه أو هلتك حرمات اإلنسان، وهلل احلمد. اخلارجية استغالل هذه األجهزة 
 تأمني اجملتمع العام.لث الشرطي للمجرمني وتعيينهم تعني على البح

  

 الصورة الثانية: املراقبة اخلاصة

واملراقبة اخلاصة ختتلف عن األوىل، وإن كان الطريقة متحدا يف استخدام أجهزة إلكرتونية يف سبيل 
أيضاً. فظرف ، وأحيااًن القصد . وختتلف هذه الصورة عن األوىل من قبل املكان والظرفمراقبة الشعب

اإلنسان، ويف الغالب، َل يسمح ألّي حكومة أو شركة أو جهة ابستخدام قدرات  املسجل حتت ملك
ملشرتي املالك. ومكان هذا التسجيل إما يف بيت الشخص، مثال اجلمع معلومات تلك األجهزة ومواده 

 أو التلفاز الذكي.  إن كان الظرف هاتفه، أو عّب الشبكة، إذا كان الظرف متصفحه مثل غوغل كروم

 وأما مقاصد املراقبة اخلاصة، وإمكانية استخدام قدراته، فمختلفة كالتاِل: 

وهذا من استعماالت التسويق  –لكّل شخص على حدة  تقدمي أنسب عروض البيع -
[Marketing فبجمع ما يتصفح املرء يف النت وما يكثر النظر إليه يف التلفاز وكذلك ما .]

 15.ويرسل النتائج إىل شركات التسوق أو إىل احلكومة ز الذكي يسمع ويفحصيتحدث عنه والتلفا
ومن َث تنعكس النتيجة أبن يرى داخل النت أو يف اإلعالانت السوقية بني الّبامج التلفازية ما 

وعادته فال ميّل ويقفز إىل املوضوع الرئيسي من الصفحة مثالً ولكن  برغباتهيهّم الشخص ويتصل 
وهذا الغرض فاصيل املبيع املقّدم له حىت يشرتيه مع أنه َل يقصد ذلك يف األساس. ينتبه ويقرأ ت

تعرض له إال من انحية تعامل تلك الشركات ابحلكومة يف ضوء نأقرب إىل فقه التسويق ولذا لن 
 قمع اإلرهاب واإلجرام. 

                                                           
15 February 2016. Not in front of the Telly: Warning over Listening TV. From BBC News. 

Retrieved 11 May 2016 from << http://www.bbc.com/news/technology-31296188>> 
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[ exposé or blackmailتتبع عورات الشعب أو الشخص املعنّي لفضحهم أو االبتزاز ] -
ولكن غالبًا هو أقرب إىل  16أسرارهم. ويقوم هبذا بعض الصحفيني كتمإفالسهم يف مقابل   –

القرآن . وال شّك، هذا حرام وهو عني التجسس املنهي عنه يف غري اإللكرتوينالتجسس الشخصي 
 .كما سيتبني إن شاء هللا

كأن . هذا  [Voyeurism] البصاصة مراقبة األشخاص من أجل إشباع رغبات النفس األّمارة -
فيستوىل على كامريا شخصي لدى الغري َث ينظر إىل املرء يف  17أو موظف حكوميشخص  خيرتق

منزله عن بُعد بطريقة جهاز الشخص املنظور إليه. وهذا أيضًا حرام بال شك، من وجوه عدة: 
 .الصورويعظم اإلَث إذا نشر —احملرم، والنظر عريف منها استخدام ملك الغري بال إذن

وهذا موضوعنا . التغاضي عما سواهو  مراقبة الشعوب من أجل كشف اجملرمني واإلرهابيني -
 الرئيسي.

، فأكثر األفراد لعل احلكومة ال تعبأ اتمن احلكوم وهذه القدرات ليس استخدامها الزما حتمياً 
أخرى، قد تقدم وتطور ن انحية مالفرار منه ما دام حيمل هذه األجهزة. و  هبم. ولكن ال يكاد ميكن ألحدٍ 

أساليب ختطيط اإلرهابيني والتواصل فيما بينهم. واألحداث اإلرهابية املفخمة يف اإلعالن جيعل الناس 
فبلسان احلال، يطالب الشعب من  18م.خيافون منه أشد من اخلوف من كثري مما قد يكون أخطر عليه

 احلكومة محايتهم من اإلرهاب واإلجرام الكبري. 

                                                           
16 Chu, Henry. April 2011. Britain tabloid journalists arrested in phone-hacking scandal. 

From LA Times. Retrieved 11 May 2016 from 

<<http://articles.latimes.com/2011/apr/05/world/la-fg-britain-journalists-20110406>> 
17 Albanesius, Chloe. April 2015. Snowden Explains how the NSA can see your Naked Pics. 

From PC Mag. Retrieved 11 May 2016 from << http://sea.pcmag.com/internet-

products/2700/news/watch-snowden-explains-how-the-nsa-can-see-your-naked-pics>> 

من املشكالت االجتماعية  عن غريهواالهتمام مما جيعلنا نتساءل، هل اإلرهاب فعالً مسألة الزمان أم هو مفخم لصرف االنتباه  18
 هللا املستعان. ؟والسياسية
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ؤولية الدولة حبماية منها مس تعارضة مما جيعل هذه املسألة جديرة ابلبحث.أصول م هناك بعضَث 
فاإلرهايب مثاًل ال أييت بلباس العسكر الروسي أو —املتلبس بلباس الشعب العادي همالشعب من عدوّ 

ومن . األمريكي مثاًل بل هو يشبه اآلخرين مما جيعل تفتيش كل الشعب أمراً الزمًا إليقاف كل اإلرهاب
ويلتقي هاذان األمران عندما  صوصية كما يقال ابلتعبري احلديث.ابخل العادي حق اإلنسان انحية أخرى

وسننظر إىل هذه املسألة من نواٍح:  تريد احلكومُة النظَر إىل عورات الشعب حلماية بعضهم من بعض.
تلعب دوراً ، َث منظور حقوق اإلنسان، َث اآلاثر االجتماعية، ألن كل هذه األمور الفقهي الرتاثياملنظور 

 . هلالج لجاملوافق ملراد الباري  يف بناء احلكم األمثل

 املراقبة اجلمهورية اخلاصة: الرتاث اإلسالمي

األصل هو االعرتاف حبرمة اإلنسان وعرضه وجسمه وحّقه داخل بيته وفيما خيص لنفسه وألهله 
أبحكام النظر عّّب عنه العلماء قدمياً . ، كما تقدمكاّلً على حدة إن َل جياهر بذلك أمام الناس عرفاً ألقرانه  

وهذا التحرمي اثبت يف الكتاب . وأمانة اجمللس واسرتاق السمع واالستئذان وتغطية العورات وسرت العيوب
 قال هللا تعاىل: سوق الباحث بعض هذه األدلة لشدة اتصاهلا ابملوضوع. ويوالسنة. 

 احلجرات سورة﴾ ١٢{ ﴿جَتَس ُسوا َواَل   ِۖإَثٌْ  الظ نِّ  بَ ْعضَ  ِإن   الظ نِّ  مِّنَ  َكِثريًا  اْجَتِنُبوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ايَ }

بني. وأكثر وجه الداللة أن النهي عن التجسس غري مقرون مبا خيص قومًا دون قوم، فيعّم مجيع املخاطَ 
الظن السيئ ولذا هنى هللا عن مقدمات التجسس أيضًا مما يزيد شأن التجسس ويبنّي  ابعثهالتجسس 
 وال ينهى هللا عن مقدمات الشيء إال وكان ذلك الشيء أشد حترمياً، ولذا هنى عن اقرتاب الزان. خطورته. 

 :قال تعاىل مشابهٍ  وبسياقٍ 

 سورة﴾ ٣٦{ ﴿َمْسُئواًل  َعْنهُ  َكانَ   أُولَ ِٰئكَ  ُكلُّ   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  س ْمعَ ال ِإن    ِۚعْلمٌ  بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َواَل }
 اإلسراء



13 
 

هنى الشارع عن القول املبين على الظن املرجوح، وبنّي أن آالت اكتساب املعرفة مسؤولة مبا تصغي 
السورة الِت بدأت بتأكيد حمتواها على  –ويف سورة النور إليه وملا تنقل، وهي نفس آالت التجسس. 

 أحكام النظر واالستئذان: هلالج لج فّصل الباري  –أحكام مفروضة 

ِلكَ   ۚفُ ُروَجُهمْ  َوحَيَْفظُوا أَْبَصارِِهمْ  ِمنْ  يَ ُغضُّوا لِّْلُمْؤِمِننيَ  ُقل} ﴾ ٣٠﴿ َيْصنَ ُعونَ  مبَا َخِبريٌ  الل  هَ  ِإن    ۗهَلُمْ  أَزَْكىٰ  ذَٰ
 النور سورة﴾{ ٣١﴿...فُ ُروَجُهن   َوحَيَْفْظنَ  أَْبَصارِِهن   ِمنْ  يَ ْغُضْضنَ  ِمَناتِ لِّْلُمؤْ  َوُقل

عن الكشف واإلفضاء من غري حاجة. والثاين مهّم، ألن اإلنسان  عن النظر وهنيٌ  يف اآليتني هنيٌ 
وما يكسب غضبه  قد يّدعي أنه ال يباِل لو نظر أحد إىل عورته، ولكّن هللا قد بنّي ما هو أصلح هلم

خرجت خمرج الغالب حول استئذان  َث بدأ بعض التفاصيل الِت. ورضاه سبحانه وتعاىل وله احلكمة البالغة
 الناس قبل الدخول عليهم: 

ُلُغوا َلَْ  َوال ِذينَ  أمَْيَاُنُكمْ  َمَلَكتْ  ال ِذينَ  لَِيْسَتْأِذنُكمُ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ايَ }  النور سورة﴾{ ٥٨﴿ ِمنُكمْ  احْلُُلمَ  يَ ب ْ

 كي حيفظ العورات واألبصار بعضها من بعض.   أخالقيةشرع هللا على املؤمنني إجراءات عرفية 

، فقد أتت يف السنة النبوية عليها لنقيسَ  وكما أتت هذه األحكام يف كتاب هللا جمملة ومفّصلة
 ،ملسو هيلع هللا ىلص الن يبِّ  ُحَجرِ  يف  ُجْحرٍ  ِمنْ  َرُجلٌ  اط َلعَ : قَالَ  َسْعٍد، ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ البخاري اإلمام أخرج مفّسرًة ومؤكدًة. 

َا َعْيِنَك، يف  ِبهِ  َلطََعْنتُ  تَ ْنظُُر، أَن كَ  أَْعَلمُ  َلوْ »: فَ َقالَ  رَْأَسُه، ِبهِ  حَيُكُّ  ِمْدًرى ملسو هيلع هللا ىلص الن يبِّ  َوَمعَ   ااِلْسِتْئَذانُ  ُجِعلَ  ِإمن 
بيوت من  ه لتحريقكما تنازعوا يف مهّ   وقد تنازع العلماء يف حكم فقأ عني هذا الناظر 19«.الَبَصرِ  َأْجلِ  ِمنْ 

 َوَمنِ "ملسو هيلع هللا ىلص . ويف املقابل، قال النيب يث، ال شك، يفيد شدة حترمي النظر بال حقّ ، ولكن احلدصلى يف بيته

                                                           
، حتقيق: اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمهحممد بن إمساعيل البخاري،   19

 .6241، رقم 54، ص8، جه(1422، 1حممد زهري بن انصر الناصر، )دار طوق النجاة، ط
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 ويلحظ منه 20".الِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اآلُنكُ  أُُذنِهِ  يف  ُصب   ِمْنُه، يَِفرُّونَ  أَوْ  َكارُِهوَن،  َلهُ  َوُهمْ  قَ ْوٍم، َحِديثِ  ِإىَل  اْسَتَمعَ 
 . مسألتنااحلديث يكاد يكون نّصاً يف ف .يف حق اآلخرين صيغة اجلمع تعميم "َمن" وكذلك

ميَانُ  َيْدُخلِ  َوَلَْ  بِِلَسانِِه، آَمنَ  َمنْ  َمْعَشرَ  ايَ وعن أيب بَ ْرزة األسلمي مرفوعًا "   تَ ْغَتابُوا اَل  قَ ْلَبُه، اإْلِ
 يف  يَ ْفَضْحهُ  َعْوَرَتهُ  اّلل ُ  يَ ت ِبعِ  َوَمنْ  َعْوَرَتُه، اّلل ُ  يَ ت ِبعُ  َعْورَاهِتِمْ  ات  َبعَ  َمنِ  فَِإن هُ  َعْورَاهِتِْم، تَ ت ِبُعوا َواَل  اْلُمْسِلِمنَي،

والنكرة املضافة تعّم فال ختّص عورة اجلسد  –فيه وعيد دنيوي رابين ملن اتبع عورات املسلمني  21."بَ ْيِتهِ 
عورة ظهرت وكما هنى عن الكشف، حّث الشارع على السرت إذا دون عورة العيوب والتقصري وحنو ذلك. 

نْ َيا، يف  ُمْسِلمٍ  َعْورَةَ  َستَ رَ  َوَمنْ "ملسو هيلع هللا ىلص . قال النيب أو فجأة صدفاً  مسلم أمام أخيه  يف  َعْورَتَهُ  هللاُ  َستَ رَ  الدُّ
 وذلك يف يوم خيرج الناس عراة حفاة فهو إكرام كبري.  22".اآْلِخَرةِ 

استمّر الصحابة  اوهذه اآلايت واألحاديث عاّمة ال ختص فئة دون أخرى من اجملتمع املسلم. وكذ 
العورة حىت صار حفظ العورة من  سرتمون ويعظّ بعضهم ببعض حيّثون على حسن الظن ملسو هيلع هللا ىلص بعد النيب 

 . ، مثل فرضية احلج وحترمي اخلمرومما ُعِلم من الدين ابلضرورة حىت عند األعاجم اإلسالممعاَل  أرسخ

ّلله كذلك كي ال يظّن الظاّن أن األمراء وحىت للوالة َل يستثِن الشارع من النهي العام، بل أّكده وع 
 ِإن كَ »: يَ ُقولُ  ملسو هيلع هللا ىلص اّلل ِ  ُسولَ رَ  مسَِْعتُ : قَالَ  ُمَعاِويََة، َعنْ ال تكليف عليهم حنو هذا. أخرج أبو داود " واحلكام

ْرَداءِ  أَبُو فَ َقالَ  «تُ ْفِسَدُهمْ  َأنْ  ِكْدتَ   َأوْ  أَْفَسْدتَ ُهْم، الن اسِ  َعْورَاتِ  ات  بَ ْعتَ  ِإنِ  َعَها َكِلَمةٌ »: الد   ِمنْ  ُمَعاِويَةُ  مسَِ

                                                           
 من حديث ابن العباس.  7042، رقم 42، ص 9املسدر السابق، م   20
، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، )بريوت: املكتبة العصرية، ، سنن أيب داودأبو داود بن األشعث األزدي السجستاينسليمان  21

 .4880، رقم 270، ص 4، م د. ت.(

 2001ه/  1421، حتقيق شعيب األرنؤوط، )بريوت: مؤسسة الرسالة، مسند اإلمام أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل الشيباين،   22
، من حديث أيب هريرة، وقال احملقق يف اهلامش " حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات 7700، رقم 130، ص 13م(، م 

 رجال الشيخني غري حممد بن واسع، فمن رجال مسلم."
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ولذا، حيكم القاضي مبا تبنّي له من الّباهني الشرعية أمامه يف احملكمة  23."«هِبَا تَ َعاىَل  اّلل ُ  نَ َفَعهُ  اّلل ِ  َرُسولِ 
وفيه أيضاً أتكيد أبن الدولة ليست مؤاخذة على وال يباِل مبا يصله من علم بطرق أخرى مثل التجسس. 

 ذنوب أهلها السرّية فيما ال يتعلق ابملظاَل. 

. جدًا حتدث يف داخل بيت اإلنساناثم كثرية على آاجلهاز الذكي اخلاص وال شك، قد يطلع 
وميكن وصول تلك املعلومة إىل شركة إصدار اجلهاز أو شركة خدمة االتصال أو حىت احلكومة نفسها. 

، يتفرع ضرورًة السؤال عن حكم علم اجلهة ومسألة اإلرهاب غّض النظر عن حكم هذا النوع من املراقبةوبِ 
أو بتعبري آخر، لو يقاف تلك اآلاثم إذا وقفوا عليها؟ هل هم مسؤولون إب –إن كان أصحاهبا مسلمني  –

إذا حدث داخل بيت  ما حدود اإلَث الذي ينبغي على الدولة إيقافهأجزان أو فرضناه يف مثل اإلرهاب، 
 اإلنسان وقد تعرفت احلكومة عليه أو هل الشركة التكنولية مسؤولة إذا تعرفت عليه؟ وما جيوز؟ وما حيرم؟ 

َل يقصد ملسو هيلع هللا ىلص ة الدولة اإلسالمية إيقاف مجيع الذنوب كما تقدم، فإن الرسول ليست من مسؤولي
وقد فّصل  24."هَلُمْ  فَ يَ ْغِفرُ  اّلل َ  فَ َيْستَ ْغِفُرونَ  يُْذنُِبونَ  ِبَقْومٍ  َوجَلَاءَ  ِبُكْم، اّلل ُ  َلَذَهبَ  ُتْذنُِبوا َلَْ  َلوْ  ذلك، وقال "

إلثبات  –أربعة  –العلماء يف املقاصد الشرعية بعض احِلَكم املقصودة وراء إجياب عدد كبري من الشهداء 
الزان مثالً، مقرواًن ابلعذاب الشديد لو ثبت. ومن ذلك عدم فشو أخبار املذنبني يف اجملتمع. فهذا أمر 

 مقصود لدى الشارع، كما قال تعاىل: 

نْ َيا يف  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  هَلُمْ  آَمُنوا ال ِذينَ  يف  اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  َأن بُّونَ حيُِ  ال ِذينَ  ِإن  }  اَل  َوأَنُتمْ  يَ ْعَلمُ  َوالل  هُ   َۚواآْلِخَرةِ  الدُّ
 النور سورة﴾ ١٩{ ﴿تَ ْعَلُمونَ 

                                                           
ويف بعض الرواايت "إن األمري إذا اتبع ، وقد صححه األلباين وابن حبان. 4888، رقم 272، ص 4سنن أيب داود، م  23

 " فيه تعيني األمري الراعي املسؤول عن رعيته.عورات...
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،   24

أيب من حديث  2749، رقم 2106، ص 4، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت.(، م وسلم
  هريرة.
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 تعاىل:وإشاعة الفاحشة نشرها ونشر أخبارها حىت ال يكون غريباً وال يستنكر منها الناس. قال 

{ تُ ْفِلُحونَ  َلَعل ُكمْ  اأْلَْلَبابِ  أُوِل  ايَ  الل  هَ  فَات  ُقوا  ۚاخْلَِبيثِ  َكثْ َرةُ   أَْعَجَبكَ  َوَلوْ  َوالط يِّبُ  اخْلَِبيثُ  َيْسَتِوي ال   ُقل}
 املائدة سورة﴾ ١٠٠﴿

وهناك طائفة كبرية من املعاصي الصغرية وكذلك الكبرية وجتنبها مبين على خوف هللا، ال احلدود  
والتعزير، مثل التقصري يف بعض األمور أو األمراض القلبية وغري ذلك. ولو عوقب اإلنسان على كل هذه، 

 لصار خوفه من اجلهة املعاِقبة أشّد من اخلوف من هللا والرجاء فيه. 

ا يف احلث على سرت العورة وحترمي كشفها من غري ضرورة ال يبدو وجه لتغيري ذلك احلكم فكما رأين
يُذكر عن عمر بن اخلطاب قصص مشهورة حول تطوافه الليلي وإن كانت املعاصي كثرية ومتحققة. 

فسر وال يعرفون أنه هو ويست لم بعض الرعيةوعسعسته ابلداير لينظر إىل أحوال الناس وحوائجهم. ورمبا يك
وقد ذكر القرطيب قصصاً كثرية عن عمر، وقد ترك أانساً كثريًا إذا دخل عليهم فرآهم يف عن حوائجهم. 

االلتفات ملسو هيلع هللا ىلص واملعروف من رسول هللا  25حالة سيئة فتذّكر النهي عن التجسس فانصرف عنهم وال يؤّدهبم.
ا كان شأنه إكراه الناس على االعرتاف عم ن أاته خمّباً بزانه حىت يتبنّي تعّقل املعرتف وإصراره على ذلك. م

حىت وإن علم بذنبهم من طرق أخرى مثل القافة. ويف أحداث أخر، إذا أخّبه شخص ببعض الذنوب 
فال شك هناك طائفة كبرية من اآلاثم والذنوب قد أمهل  26دون الكبائر كان يبّشرهم برمحة هللا إذا صّلوا.

 والتوبة واالستغفار من أعظم العبادة والقرب.  –قبل موهتم يغفر هلم هللا أبهلها النقمة ليستغفروه ف

                                                           
، 2، طالقاهرة: دار الكتب املصرية) ،أمحد الّبدوين وإبراهيم أطفيش ، حتقيقاجلامع ألحكام القرآن القرطيب،حممد بن أمحد   25

 .334-333، 16م (، م 1964 -ه  1384
 انظر: تفسري قول هللا تعاىل:  26

ِلَك ذِْكَرٰى لِلذ اِكرِيَن{ ﴿}َوأَِقِم الص اَلَة طََريفَِ الن  َهاِر َوزَُلًفا مَِّن   ﴾ سورة هود١١٤الل ْيِل ۚ ِإن  احلََْسَناِت يُْذِهْْبَ الس ِيَّئاِت ۚ ذَٰ
 1420دار طيبة للنشر والتوزيع، الرايض: ، حتقيق سامي سالمة، )تفسري القرآن العظيمعند إمساعيل أيب الفداء بن عمر بن كثري، 

 .355، ص 4/(، م  1999ه/ 
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فإن " املاورديمع كل هذا فقد ذهب بعض العلماء إىل مشروعية جتسس احملتسب يف أحوال. قال  
أحدمها: أن يكون ذلك  غلب على الظن استسرار قوم هبا ألمارات دلت، وآاثر ظهرت، فذلك ضرابن:

مثل: أن خيّبه من يثق بصدقه أن رجاًل خال ابمرأة ليزين هبا، أو برجل  يف انتهاك حرمة يفوت استدراكها،
م على الكشف والبحث، حذرًا من فوات ما ال قدِ ليقتله، فيجوز له يف مثل هذه احلالة أن يتجس س ويُ 

يستدرك من انتهاك احملارم، وارتكاب احملظورات، وهكذا لو عرف ذلك من املتطوعة جاز هلم اإلقدام على 
الحظ: هذا الكالم من  27"شف، والبحث يف ذلك، واإلنكار، كالذي كان من شأن املغرية بن شعبة.الك

املاوردي رمحه هللا، رأيت أن جل الباحثني مما أتى بعده حىت احملققني مثل النووي وابن حجر وآخرون قد 
 ...َن الن  ْهِي َعِن الت َجسُّسِ مِ َوُيْستَ ثْ ىَن اتبعوه ونقلوا ألفاظه هذه من غري تعقيب. قال ابن حجر يف الفتح "

وذكر هذه اجلملة. وكما يف النص املذكور،  28"نَ َقَلُه الن  َوِويُّ َعْن اأْلَْحَكاِم السُّْلطَانِي ِة لِْلَماَوْرِديِّ َواْسَتَجاَدهُ 
 ذكر املرداوي شرطني: 

اخلّب ونفي  ولعل استفساره كي يتحققعما يريده الغري يف السرت.  وثوق بصدقهإخبار امل .1
 االحتماالت األخر.

له فرصة أخرى  ن، َل تكأي، لو َل جيُِب احملتسب –كون تلك اجلرمية مما يفوت استدراكه  .2
مما ال ميكن رّده بعد اهلتك، مثل  أبدًا يف العالنية. وهذا غالبًا فيما خيص حقوق اآلخرين

 ولذلك، َل ميّثل املرداوي بشرب اخلمر، بل قّيد ذلك ابإلظهار. . األرواح واألبضاع

عما يكاد حيصل هم معلومة ظنية تلمثاًل لو وص أو هيئة احلسبة وصلة هذا مبوضوعنا أن الشرطة
. وهذا كما أن اآلية تنهى عن كثري من الظن، ال الدخول عليهمالتجسس و داخل بيت، فقد يصوغ هلم 
ُب اْجِتَنابُ َها ( "671ة. قال القرطيب )ت. كل الظن، فبعض الظن فراس قُ ْلَت: َوال ِذي مُيَيُِّز الظُُّنوَن ال ِِت جيَِ

َوَذِلَك ِإَذا  َعم ا ِسَواَها، َأن  ُكل  َما َلَْ تُ ْعَرْف َلُه أََماَرٌة َصِحيَحٌة َوَسَبٌب ظَاِهٌر كان حراما واجب االجتناب

                                                           
 . 366ص وي، املردا  27
 .482، ص 10م   28
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َر َوالص اَلَح، َوأُوِنَسْت ِمْنهُ اأْلََمانَةُ يف الظ اِهِر، َفَظنُّ اْلَفَساِد ِبِه َواخْلَِيانَةِ َكاَن اْلَمْظُنوُن ِبِه مم ْن   ُشوِهَد ِمْنهُ الس ت ْ
 ةوينبغي للشرط ولكن الشك وارد 29"حُمَر ٌم، ِِبِاَلِف َمِن اْشتَ َهَرُه الن اُس بِتَ َعاِطي الر ْيَب َواْلُمَجاَهَرِة اِبخْلََباِئِث.

. ، ولكن ال يريدون تفويت ما ينجي اآلخر من اهلالكالتحري قبل تتبع كل ما يصل إليهم من التلميحات
الستيالء على بعض األجهزة داخل البيت يف الوقت ل، احلكومية إن أمكنهم التواصل مع مركز املخابرةف

 اذ نفس معصومة من اهلالكسألة إنقتأديب إن كان يف املاألمر قبل الدخول والقبض أو ال حقيقاملعني لت
ويقاس عليه فهذا وجه لتسليم تلك القدرات إىل احلكومة. . أو صيانة األبضاع احملرمة من االغتصاب مثالً 

اإلرهاب، ألن اإلرهاب خيرق األمن االجتماعي أكثر من غريه من اجلرائم، ألنه تعدٍّ على الدولة  شؤون
 .ابالستباحة قتلوا الناس مجيعاً فكأهنم وكّل من يقّر ابلدولة سواء بسواء. 

ولكن قبل تسليم تلك القدرات اخلطرية إىل حكومات العاََل، هناك أسئلة أخرى ينبغي إلقاء الضوء 
 عليها. 

يزعم أصحاب املراكز من سيطرهتم على األجهزة اخلاصة؟  يةالغرب ت احلكوماتهل استفادأواًل، 
احلقيقة أن قدراهتم ابلغة انضجة جداً  بل .قدرات أكّب دون ولكن حيتاجون إىلاالستخبارية أبهنم يستفي

فاملراقبة اجلمهورية ليست ولذلك، ال يكاد حيدث إرهاب يف العاَل إال وقد كانت هلم معلومة مسبوقة به. 
مسألة افرتاضية نظرية مستقبلية، بل هي مسألة واقعية موجودة. ولذلك ميكن لنا وجيب علينا أن نستفيد 

الدراسات الصادرة حول نفعها وضّرها كي نصل إىل أنسب حكم شرعّي هلا بعيداً عن التخمني من بعض 
واحلدس والظنون. وقد صدرت يف الغرب دراسات كثرية تتحدث عن مدى جناح املراقبة اجلمهورية حنو 

األمريكية من أسباب فشل احلكومة و  30أتمني الدولة من اإلرهاب. واعرتفوا أبن املنافع قليلة أو معدومة.
                                                           

 . 2-313ص ، 16م تفسري القرطيب،  29
30 See: “Mass Surveillance isn’t the Answer to Fighting Terrorism”. 18 November 
2015. From New York Times. Retrieved 10 May 10, 2016 from 
<<http://www.nytimes.com/2015/11/18/opinion/mass-surveillance-isnt-the-
answer-to-fighting-terrorism.html?_r=0>> 
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من مليارات  فليست هلم الطاقة البشرية لتتبع كل ما أيتيهم 31.، ال قّلتهاوالدول الغربية، كثرة املعلومات
. ولو التزموا ابلطرق التقليدية املعروفة وما زالت مستخدمًة حاليًا يف كل مكان، الغيغاابيت يف كل حلظة

اخلاصة، وعلم اإلرهابيني بذلك، ال يستخدمون  . وبسبب إشهار أمر سيطرهتم على األجهزةم شيءما فاهت
 ، تقدم جهود اجملرمنيةوهذا من السنن الكونية، كلما تقدم قدرات الشرطحفظها. إال ما أيمنون من 

  32القبض.الفضيحة و يف وقاية أنفسهم من  اجلاّدين

على —واستخدموا تلك الكلمة—وقد ذكر أصحاب املوسوعة الكويتية أبن للحاكم التجسس
ولكنهم َل يفّصلوا القول يف ذلك بضوابط وال ذكروا أي دليل  33رعيته حلمايتهم من اإلجرام واإلرهاب.

قد أّكد القول عند معاوية خليفة املستقبل. ولكن ظهر للباحث ملسو هيلع هللا ىلص هلذا االستثناء، مع اعرتافهم أبن النيب 
خيص صالح املسلمني بشكل عاّم دليل هلذا االستثناء املدعى ابسم أتمني الوطن من اإلرهاب الكبري وما 

رغم ما فيه من استهانة حق اإلنسان الفرد إذا كان ذلك الفرد يف مظنة سيئة. فقد كان علي بن أيب طالب 
من جواسيس احلاكم وقد هّدد امرأة بنزع مالبسها من أجل استخراج املعلومة املهمة اخلاصة املتعلقة أبمن 

أيب طالب اطلع على عورة خادم مارية القطبية ليكشف أخصّي  وكذلك صّح أن علي بن 34اجملتمع املسلم.
الصورة يف و  35ملسو هيلع هللا ىلص.هو كما ادعى أم ال، بعد أن كثر احلديث بني املنافقني أبن إبراهيم ال يشبه رسول هللا 

املمثل هبا من قبل حتقيق املناط ملا وقع عند علي. فهناك فرق بني التجسس على مجيع الشعوب كما يفعله 
 والتجسس على فرد منهم ملصلحة راجحة.  ،بعض الدول

                                                           
 . 6انظر: مقالة شرير، اهلامش التاسع، صفحة   31
املنكر يُعِمل فكره يف ، ألن صاحب ولذلك مُسّي املنكر منكراً مع أن أصل "ن ك ر" يدل على الدهاء والفطنة والذكاء الفرط  32

 .287، ص 14. انظر: اتج العروس، م إنتاج طريقة مدهشة
 . 167، ص 10م   33
، من 3007، رقم 59، ص 4يف صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، ابب اجلاسوس، م  بن أيب بلتعة انظر قصة حاطب  34

 ."لَنُ ْلِقََيَّ الثِ َيابَ فَ ُقْلَنا: لَُتْخرِِجنَّ الِكَتاَب َأْو حديث علي. وفيه "
، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، )بريوت: دار املستدرك على الصحيحَيانظر القصة: حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري،   35

 من حديث عائشة.  6821، رقم 41، ص 4م(، كتاب معرفة الصحابة، م  1990ه/ 1411الكتب العلمية، 
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اجلمهورية  لُيِقيم ما يقوم اليوم من املراقبةملسو هيلع هللا ىلص السؤال هنا، هل كانت هناك حاجة وإمكانية للنيب 
لعل اإلمكانية كانت أسهل لو أوجب على فريق من األشخاص إليقاف اإلجرام واإلرهاب؟  اخلاصة

ولعل احلاجة أيضًا كانت أشّد، ألن حياة النيب  .داخل البيوت التجسس وإلقاء السمع إىل كل حديث
 أبمساء املنافقنيملسو هيلع هللا ىلص قد علم النيب و  .املنافقني وجواسيس الكفاروخواص أصحابه متهدد يف كل آن من ملسو هيلع هللا ىلص 

وكانوا إرهابيني  ، وقد كانوا ينتظرون التخلص منه وقد آذوه أشد األذىوأصحابه هطني ضده وأهلاملخطّ 
. ومع ذلك، ومع إسراره تلك األمساء ذّمهمحىت نزلت آايت كثرية من القرآن يف  ويرصدون الفرصةفكرايً 

احلذيفة بعد وفاته وَل يُبِد هذه  كذلك استمرّ و وجتسسهم إىل أحد أُمنائه، فقد أمسك نفسه عن تشهريهم 
 . هبااملعلومات مع العلم اليقيين 

 املراقبة اجلمهورية اخلاصة يف ميزان حق اخلصوصية

ه األمور تتعارض مع حقوق األفراد، فهل لألمم املتحدة وجمامع احلقوق اإلنسانية قول ومع أن هذ
أجل. أصدر رئيس قسم مكافحة اإلرهاب من األمم املتحدة تقريرًا حول املراقبة حنو املراقبة اجلمهورية؟ 

يذكر أن املراقبة اجلمهورية تصرفات الناس عّب الشبكة العاملية واتصاالهتم اخلاصة.  مجعاجلمهورية، خصوصاً 
يف حق اخلصوصية عندما جيمع الوطن  الثقبالشبكية تضاّد حّق احرتام التواصل اخلصوصي. ويعظم هذا 

وهذه مجيع اتصاالت وتصرفات الناس عّب الشبكة بدون متييز الشخص املشكوك فيه عن غريه للمراقبة. 
قيات عاملية حمفوظة لدى األمم املتحدة، وعلى رأسها العهد يف الوفاء بعدة اتفا املراقبة الشاملة تعّد إخالالً 

 The International Covenant on Civil andالعاملي للحقوق الوطنية والسياسية ]
Political Rights وقد وّقع عليه جّل ُدول العاَل، منهم الوالايت  1966[ الذي صدر يف العام

أن من حق  17يف ضمن العهد يذكر يف فقرة العريب.  املتحدة، ولكن َل يوقع عليه بعض دول اخلليج
أي تدخل من الدولة وأيمنون أن اخلصوصية "حق األفراد لتبادل األفكار واملعلومات فيما بينهم بدون 

ويزيد الكاتب يف توبيخ الدول املراقبية أبهنم ال " املعلومات املتبادلة تصل وتقرأ للمرَسل إليه املنوي فقط.
للناس تعليلهم ألفعاهلم وال يبّينون هلم حدود مراقبتهم أبي نوع من الشفافية. ويذكر أبن يظهرون عالنية 
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تعليل املراقبة االتصالية من أجل محاية الشعب من اإلرهاب فيه مبالغة عظيمة وال توجد حادثة واحدة 
ودها يكون ذريعة جلهات أُوِقفْت من أجل املراقبة اجلمهورية االتصالية. وحيذر من وجود هذه املراقبة ألن وج

  36الدولة املختلفة للنظر إىل املعلومات اجملموعة ألغراض شخصية أو لِعلٍل واهية.

وِبغّض النظر عن االتفاقيات العاملية، فاملسألة أعظم وأعّم وأعمق من ذلك. فقد أّكدت الدكتورة 
يها مباشرة أو غري مباشرة يف صّبينة أبن هذه احلقوق معرتف هبا يف مجيع األداين املشهورة، ومنصوص عل

ذا من أسس مبادئ الدول العاملية. وليس احلفاظ على هذا احلق بل، األمر هو أن ه 37قوانني ُدول العاَل.
 38أمر نظري فقط، بل ما زالت دول العاَل حترر وتسّجل وتنّفذ القوانني احملّكمة حنو احلفاظ على هذا احلق.

ولكن غالب هذا فيما بني الشعب أنفسهم محاية بعضهم من بعض، وأما من قبل احلكومة نفسها، فهذا 
 هو اجملال املتهدد يف هذا القرن. 

 

 اآلاثر االجتماعية للمراقبة

 ومن األسئلة املهّمة أيضاً، ما هو اآلاثر االجتماعية لوجود هذا التجسس العام إذا علم به الشعب؟ 
قد هنى معاوية عن تتبع عورات الشعب من أجل اآلاثر ملسو هيلع هللا ىلص رأينا فيما سبق أن النيب  وهذا مهم، وقد

قد الحظ بعض الدارسني يف الغرب عند استقراء عامة البحوث العلمية الصادرة يف . و السلبية االجتماعية
نوعاً من اخلجل األعوام األخرية وكذلك املقاالت املنشورة وما أصغر وأهون من ذلك، أبن الكتبة قد أبدوا 

فاألمن املطلوب من  39واخلوف من التعبري عن آراء قد تُتهم أو ينظر إليها بنظر سوء من قبل احلكومة.

                                                           
36 Greenwald, Glenn. October 2015. UN Report finds Mass Surveillance Violates 

International Treaties and Privacy Rights. From The Intercept. Retrieved 11 May 2016 from 

<< https://theintercept.com/2014/10/15/un-investigator-report-condemns-mass-surveillance/ >> 
 .343بنت سعيد، ص   37
 املصدر السابق نفسه.  38

39 Greenwald, Glenn. April 2016. New Study Shows Mass Surveillance Breeds Meekness 

Fear and Self-Censorship. From The Intercept. Retrieved 10 May 2016 from << 
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اإلجيابيات أن الكتبة واملفكرين يدركون أن بعض آرائهم قد ال لكن اإلرهاب قد صار خوفاً من احلكومة. 
التقدَم العلمي، ولكن حكومة  ال حتارب أيةُ تصلح للنشر واألفضل هو السكوت عما ال يليق. ويف الغالب 

ا كان األكادمييون أصحاب أفكار غري تقليدية ومتقدمة حىت ميتاز بعضهم عن بعض ويتبعهم الشباب ملّ 
 . املتحمسون، كانوا يف ريبة

، ة الشعب على احلكومة كأن الشعب مّتهمني، تضعف عملية الشعب التقومييةمراقب من أجل
ما تريد بال انتقاد أو تصحيح أو نصيحة. وهذا أثر سيئ جداً، وقد حّث اإلسالم فكأن احلكومة تفعل 

على نصيحة والة األمور، ومن أعظم اجلهاد كلمة احلق لسلطان جائر، وقد كان بعض اخللفاء الراشدين 
ي ب تُغ عب اإلميانالِت هي من شُ  قبل الرعية ولو ابلسيف التهديدي. هذه السننيطلبون تقومي أنفسهم من 

 [.surveillance stateيف الدولة املراقبية ]

وكما ذكران سابقاً يف أشكال املراقبة ومقاصدها املختلفة، من مفاسد متكني األجهزة اخلاصة الذكية 
املرتبطة ابلشبكة من السمع واملشاهدة أن تطالب احلكومة أصحاب الشركات الصانعة بتشريكهم يف 

والّبامج وتسهيل السيطرة عليها. ولو أطاعت الشركاُت احلكومَة يف االطالع عما تسجله تلك األجهزة 
ذلك بتسهيل األمر عليهم، لكان ممكناً على غري احلكومة أيضاً، مثل اجملرمني الذين يتخصصون يف اخرتاق 
مواقع الشبكة واحلاسوب الشخصي. فالشركة تضطر إىل إصدار ما يسهل التجسس للحكومة ويستحيله 

ولذلك، ال  40ذا عمل شاق وقد يورث خلاًل يف الّبامج واخلدمات من أجل األمن.للمخرتعني، وه
 يستحب لتلك الشركات املشاركة هبذه الطريقة. 

                                                           

https://theintercept.com/2016/04/28/new-study-shows-mass-surveillance-breeds-meekness-fear-

and-self-censorship/ >> 
40 Surman, Mark. February 2016. Mozilla Chief: Apple Creating Universal IPhone Back 

Door for FBI Makes you Less Safe. From CNN. Retrieved 11 May 2016 from 

<<http://edition.cnn.com/2016/02/18/opinions/apple-encryption-backdoor-fbi-

surman/index.html >> 
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وأشران سابقًا إىل إمكانية استيالء احلكومة على األجهزة اخلاصة للنظر إىل عورات الشعب يف 
النتيجة االجتماعية لدى كثري من  ، انعكستوثبت وقوعه جوف بيوهتم. وملا اكتشفت هذه اإلمكانية

زعموا "ال يوجد جتسس  الناس. فاجتهوا إىل التواصل االجتماعي وأبدوا ُصورهم اخلاصة العارية أمام الناس.
 وهكذا، إذا يئس اإلنسان من إمكانية كتم سرّه، بدأ ال يهتّم بذلك احلق ويرفضه 41ملا هو مكشوف".

حقه أو اختاذ اإلجراءات  نفسه ويفسد اجملتمع بدل أن يطالب بردّ ضاحكاً يف وجه من يظلمه فيزيد الظلم ب
ومن َل يستحِي صنع الالزمة حلماية عورته من أجهزته وهللا املستعان. وأي فساد اجتماعي أعظم من هذا؟ 

 ما شاء.

كل ذلك ابإلضافة إىل أن اإلنفاق يف برامج االستخبار احلكومي للمراقبة ال أييت إال من ضرائب 
 غالباً، فينفقون بعض أمواهلم من أجل التجسس على أنفسهم.  الشعب

ف وراءها إال املسلمون امللتزمون. ستهدَ أنه ال يكاد يُ  –املراقبة –وال شّك أسوأ آاثر هذه املسائل  
نعم، املقصود احلقيقي هو القبض على اإلرهابيني وحفظ األمن يف اجملتمع، ولكن التطبيق غري موضوعية 
وال حيادي فقد جعل الناس خيافون من االلتزام ابلدين وحىت من امللتزمني غري اإلرهابيني. فيرتكون بعض 

رمبا يقّل ذهاهبم إىل صالة اجلماعة، كل ذلك من أجل حفظ عرضهم مظاهر اإلسالم مثل اللحية والنقاب و 
 من هتمة اللحاق ابملتطرفني والغالة. 

ولو استهدف اإلرهابيني من مجاعات ولكن هناك طرق إلزالة تلك الريبة السيئة حول املتديّنني.  
أحياانً ملسو هيلع هللا ىلص قد كان النيب  ابلعكس،شىت على حد سواء لكان أفضل وإال فترتك املراقبة اجلمهورية اخلاصة.  و 

َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي ن بعض أصحابه من جوف بيتهم. أخرج البخاري "ادر عيشّهر العمل الطيب الص
، فَ َقاَل َرُجٌل ِمَن «َمْن َيُضمُّ َأْو ُيِضيُف َهَذا: »ملسو هيلع هللا ىلص، فَ َقاَل َرُسوُل اّللِ  ملسو هيلع هللا ىلص...اّلل ُ َعْنُه، َأن  َرُجاًل أََتى الن يب  

                                                           
41 Gorenstein, Colin. April 2015. How John Oliver Accidentally Started a NSFW Revolution. 

From Salon. Retrieved 12 May 2016 from << 

http://www.salon.com/2015/04/09/dick_pics_for_freedom_how_john_oliver_accidentally_starte

d_a_nsfw_revolution/ >> 
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فَ َلم ا َأْصَبَح َغَدا ِإىَل َرُسوِل اّللِ  ملسو هيلع هللا ىلص...َضْيَف َرُسوِل اّللِ  ألَْنَصاِر: َأاَن، فَاْنطََلَق ِبِه ِإىَل اْمرَأَتِِه، فَ َقاَل: َأْكرِِمي ا
َلَة، َأْو َعِجَب، ِمْن فَ َعاِلُكَما»، فَ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ُ: }َويُ ْؤثُِروَن عَ « َضِحَك اّلل ُ الل ي ْ َلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن َفأَنْ َزَل اّلل 

يف اجلنة ملسو هيلع هللا ىلص ويُروى مثله يف ركعِت بالل بن رابح بعد كل وضوء عندما مسعه النيب  42"}...هِبِْم َخَصاَصةٌ 
إلشهار  -ألن هذه األمثلة أتت من الوحي ال اخلاصة- الظاهرةاجلمهورية لو استخدمت املراقبة ف يف منامه.

ناً ألن ذلك حيث الناس على لكان حسومكافأهتم لزايدة راتبتهم ية و السرّ ة بعض الصاحلني وأعماهلم اخلريي
 . السعي

 

 املقرتحالتقرير 

ها قفالّدول املسلمة الِت تقتنع مبراقبة شعوهبم عّب هذه األجهزة ينبغي مراعات هذه الضوابط الِت يسو 
 على ما سبق:  الباحث بناءً 

واستغالل تلك اإلمكانيات لقمع  املراقبة اخلارجةال أبس، بل يستحب أو جيب تركيب أجهزة  -
 الفجور واإلجرام العالين. 

لرتغيب الناس على  إذا سجلتها األجهزة الظاهرة يستحب تشهري بعض األعمال اخلريية املصادفة -
 املعروف وجّب األلفة فيما بينهم. 

لتتبع عورات  ملسو هيلع هللا ىلصن النيب حيرم مجع املعلومات االتصالية من غري متييز ملا ثبت من النهي على لسا -
 ، وهتك احلقوق اإلنسانية، واآلاثر االجتماعية السيئة يف مقابل منافع قليلة مرجوحة. الشعوب

من دجمهم السليم  دهمني ابإلجرام أو اخلارجني من السجن مثالً كي يتأكجيوز مجع معلومات املتّ  -
قد كان أهل احلسبة فيما سبق يلقون نظرًا أدّق يف اجملتمع لفرتة مؤقتة حىت يزول الشك فيهم. 

                                                           
 .3798، رقم 34، ص 5م  42
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وأما غريهم، ال جيوز مجع تصرفاهتم االلكرتونية فيمن شك أمره وجيعلون ذلك أمارة لتفسري الوقائع. 
 والبدنية.

استغالل تلك اإلمكانية إال حماولة مع وجود إمكانية التسلط على جهاز الفرد اخلاص، ال جيوز  -
ل إنقاذ النفس املعصومة. ويف ذلك احلني، معرفة وجود ما يدعو إىل للضرورة الشرعية، مثل سبي

هذا إن استغالل تلك القدرات تعرف ابلوسائل التقليدية أواًل قبل التسلط على أجهزة الفرد. 
أمكنهم االستيالء على اجلهاز. فإن َل ميكنهم، فال جيوز طلب تلك القدرة من الشركة الصنعية 

 رتقني اآلخرين. ألن ذلك يفتح ابابً للمخ
 جيب طلب تلك الرخصة من قاٍض متخصص.  -
التالعب يف أي عملية التسلط على جهاز الفرد، كي أيمن  خمصوصةجيب اصطحاب هيئة شرعية  -

وال بد أيضاً من النظر املثاين أو الثالثي يف املشروعية ابلنضج ومراعاة حدود هللا.  وتتصفابلنظام 
النيب هذه األسرار، كي ال يفنت الشخص الوحيد مبا يسمع ويرى وكي يراقب أحدمها اآلخر. فإن 

هذا قياس على السفر ألهنما  43".رَْكبٌ  َوالث الَثَةُ  َشْيطَااَنِن، َوالر اِكَبانِ  َشْيطَاٌن، الر اِكبُ  " قال:ملسو هيلع هللا ىلص 
تلك املرأة  بن أيب طالب وملا هّدد علييف مظنة الضعف النفسي فيتكامل صالح بعضهم لبعض. 

 بوحده وإن كان ذلك أيسر ولكن الفتنة آكد. ملسو هيلع هللا ىلص قد كان يف مجاعة من الصحابة وَل يرسله النيب 

 

 نتائج البحث والتوصيات 

قد وصل الباحث إىل يف عصران  حوهلااحلديث  استحدث مسألة كبريةبعد هذا املطاف حول 
 النتائج التالية: 

                                                           
أبواب  (،م 1998بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ، حتقيق بشار عواد معروف، )سنن الرتمذيحممد بن عيسى الرتمذي،   43

 .، وقال الرتمذي: حديث حسنحديث جد عمرو بن شعيب ، من1674، رقم 245، ص 3م  اجلهاد،
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مجع احلكومة معلومات تصرفات جل الشعب أبجهزة إلكرتونية لكشف املراقبة اجلمهورية هي  -
  اإلرهاب وحتقيق األمن.

وهذا الشكل من املراقبة جائز يف أماكن عامة. تسجيلية من صور املراقبة العاّمة ركب أجهزة  -
إىل ما ظهر من الشعب خارج بيوهتم  انن كليهما ينظر ألشرعًا لشبهه ابإلنسان احملتسب 

 وملراقبة تصرفاهتم أمام الناس حفاظاً على وقاية اجملتمع من اإلجرام الظاهر. 
ابابً  وّرث، ويُ تمعاملقصودة، بل تورث خلالً يف اجمل األهدافَ  اجلمهورية اخلاصة املراقبةُ  حتقِّقال  -

واباًب يف األجهزة اخلاصة الستيالء  للتالعب من قبل السياسيني وأصحاب املراكز املخابرية
 ملسو هيلع هللا ىلص.كما حذر منه النيب —املخرتقني

واملفاسد  القانون العامليالكتاب والسنة و حمر م من  سٌ تسلط احلكومة على األجهزة اخلاصة جتسّ  -
 . االجتماعية املشهودة

بوجود صلة على جهاز الفرد عن بُعد عند غلبة الظن  املخابرات استيالءحماولة جتّوز الشريعة  -
 . مثل قتل النفس املعصومة أو اإلرهاب كبريةجبرمية   صاحب اجلهاز

ويوصي الباحث إبجياد هيئة شرعية عدلية تقوم كالواسطة بني اجلهات املعنية يف أمور االستخبار 
ك "مفاتيح" قدرات هذه األجهزة اخلاصة يف أيدي الشركات َث ترْ  العاّمة واخلاصة. فإنّ وال سيما املراقبة 

الدفاع احلكومي غري جائز بال مراقبة شرعية عليهم. ويف التطبيق، يكذب أولئك للمشّرعني يف أعماهلم 
من والشركات املتصلة ابملراقبة وكيف ينتهك حرمات الرعية والعمالء. فينبغي أن تكون وزارة الدفاع واأل

فينبغي وضع تلك املفاتيح املعنوية لدى هيئة شرعية أمينة مكّونة الصانعة وراء اهليئة الشرعية وال العكس. 
كهيئة الإمسية آمنني من الرشوة   ،عدد انضجني من علماء الدين، منتخبني من األصفياء، وغري مسّمنيمن 

 ة جتاوزهم. للقيام ابستقبال الطلبات يف هذه األمور وسّد إمكاني

 

 هذا وهللا أعلم، وصلى هللا على نبيه حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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بريوت: دار طوق )التحقيق(.  حممد بن زهري بن انصر الناصر .هللا عليه وسلم وسننه وأايمه

 .النجاة

)التحقيق(. بريوت: دار  بشار عواد معروف. سنن الرتمذي م(. 1998. )حممد بن عيسىالرتمذي، 
 الغرب اإلسالمي.

. املستدرك على الصحيحَي(. م 1990ه/ 1411احلاكم، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري. )
 )التحقيق(. بريوت: دار الكتب العلمية. مصطفى عبد القادر عطا
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 الرسالة. مؤسسة: بريوت)التحقيق(.  األرنؤوط
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 احلاج خلضر ابتنة.

. عبد السالم حممد معجم مقاييس اللغةم(.  1979ه /  1979ابن فارس، أمحد القزويين الرازي. )
 )التحقيق(. بريوت: دار الفكر. هارون

 سامي سالمة. تفسري القرآن العظيم م(. 1999ه/  1420. )إمساعيل أيب الفداء بن عمرابن كثري، 
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الكويت: وزارة (. 2. )طالفقهية الكويتيةاملوسوعة  ه(. 1427 – 1404) فريق من العلماء.
 .األوقاف والشؤون اإلسالمية ودار السالسل
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