يق�سد باالإهانة ،كل ما يكن اأن يوجه اإلى الغري من اإ�ساءة،
تتعلق بال�سمعة اأو ال�سرف اأو املكانة االجتماعية .وعليه ،تتكون
جرية االإهانة من ركن مادي ،وركن معنوي .فالركن املادي
ل�سخ�س حمدد بعينه .ويتحقق
يتمثل يف فعل اإ�سناد واقعة ما
ٍ
هذا الركن ،لي�س فقد بالقول ،واإمنا قد يتحقق ا ً
أي�سا بالكتابة،
اأو باالإ�سارة ،اأو بال�سور ،اأو بالر�سومات ،اأو باالأفالم .اأما عن
الركن املعنوي ،فينبغي مالحظة اأن جرية االإهانة هي من
اجلرائم العمدية ،التي ا�سرتط فيها امل�سرع توافر الق�سد.
كما ا�سرتط عالو ًة على ذلك اإذاعة تلك االألفاظ املهينة يف
مكانٍ عام اأو مباح للجمهور؛ وي�سمعه من ال دخل له بالفعل.
من هذا املنطلق ،يت�ساءل البع�س حول احلالة التي يقع فيها
ُجرم االإهانة على اآحاد النا�س ،يف مكانٍ عام؛ دون اأن َي�سمع
الكالم املهني للكرامة َمن ال دخل له بالفعل .فهل يكن القول
با�ستقامة اجلرية من الناحية القانونية ،ال�سيما يف ظل
انكار املتهم باإهانة الكرامة؟
يتجه بع�س �سراح القانون ،وكذا املمار�سني اإلى حتمية حفظ
التحقيقات يف هذه احلالة؛ اإال اأنهم اختلفوا يف نوع احلفظ،
هل هو حفظ موؤقت اأم دائم .ويف بيان هذا االختالف ،يرجح
البع�س اأن حتفظ التحقيقات ً
حفظا موؤقتًا ،لعدم كفاية الدليل
(اأي اأنهم يرون اإ�ستقامة اجلرية ،ولو مل ي�سمع الغري عبارات
االإهانة)؛ بينما يتَّجه ُ
البع�س االآخر اإلى احلفظ النهائي لعدم
قيام اجلرم ،ح�سبا ًنا اأن امل�س ِّرع ا�سرتط يف املادة ()2/34
جزاء اأن ي�سمع الكالم من ال دخل له بالفعل.
هذا ،وبالرجوع اإلى الن�س القانوين ،جند اأن امل�سرع ن�س يف
املادة ( )269جزاء على االآتي« :يعاقب بال�سجن من ع�سرة
اأيام اإلى �ستة اأ�سهر ،اأو بغرامة ال تتجاوز ع�سرة رياالت ،كل
من اأه��ان كرامة اأح��د النا�س باإحدى الو�سائل املذكورة يف
املادة ( )34من قانون اجلزاء.
بالرجوع اإلى املادة ( )34جزاء ،جند امل�سرع ن�س على االآتي:
«تعترب جرائم علنية ،اجلرائم التي تن�سر بالو�سائل التالية:
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حمل عام ،اأو مكانٍ
 .1االأعمال واحلركات اإذا ح�سلت يف ٍ
مباح للجمهور ،اأو ُمع َّر�س لالأنظا ِر اأو �سوهدت ب�سبب خطاأ
الفاعل ،من قبل من ال دخل له يف الفعل.
 .2الكالم وال�سراخ� ،سوا ًء جهر بها الفاعل ،اأو نقلت بالو�سائل
االآلية ،بحيث ي�سمعها يف كال احلالني من ال دخل له يف الفعل.
 .3الكتابة والر�سوم وال�سور اليدوية اأو ال�سم�سية ،واالأفالم
حمل عام ،اأو مكان
وال�سارات ،على اختالفها ،اإذا عر�ست يف ٍ
معر�س لالأنظار ،اأو مباح للجمهور.
ويف حماولة منا لتحليل هذين الن�سني ،جند التايل:
 .1اأرك��ان اجلرمية :كما هو حال غالبية اجلرائم ،ا�سرتط
امل�سرع ال�ستقامة جرية اإهانة الكرامة ،توافر ركنني :اأولهما
الركن املادي ،الذي هو عبارة عن ن�ساط يتمثل يف الأعمال
اأو احلركات؛ والكالم اأو ال�سراخ ،اأو  ،....اإلى اآخر االأفعال
امل�سار اإليها يف املادة ( )34جزاء.
 .2اأم��ا ال��رك��ن ال �ث��اين ،فهو ال��رك��ن امل�ع�ن��وي ،اأو م��ا ُيعرف
بالق�سد اجلنائي ،اأي اأن يعلم اجلاين اأن ما يبدر منه من
ت�سرف ُم �وؤداه اإلى اإي��ذاء املجني عليه .هذا ،وبالنظر اإلى
ٍ
اأن املادة ( )34جزاء ال تقراأ منفردةً ،واإمنا معطوف ًة على
املادة ()269؛ فاإن هذا يوؤدي بنا اإلى القول اأن تلك االأعمال
واحلركات ،اأو الكالم اأو الر�سوم ،ال ي�ستقيم معها اجلرم ،اإال
اإذا ثبت باأنها « ُمهينة للكرامة» ،اأي اأنها تقدح اأو ُحت ِّقر املجني
عليه؛ وعلى وجه العمومُ ،
حتط من قد ِر املجني عليه اأو تخد�س
�سمعته اأو كرامته.
 .3العالنية التي تطلبها امل�سرع :اإن ما ينبغي االإ�سارة اإليه يف
هذا ال�سدد ،يكمن يف اأن امل�سرع ا�ستعر�س يف املادة ()34
�االت ث��الث ،واأ�سار اإل��ى َعدَّها من قبيل جرائم العلنية.
ح� ٍ
احلالة الأول��ى ،وكذا احلالة الثالثة ،ا�سرتط فيهما امل�سرع
الوقوع يف َحم ٍل عام ،اأو ُمباح للجمهور ،اأو ُمعر�س لالأنظار؛
بينما يف احلال ِة الثانية ،وهي احلالة حمل الفر�سية ،مل ياأتِ
بذكر للمكان على االإطالق .يوؤدي بنا هذا اإلى القول:
امل�سرع ٍ

اأن جرية اإهانة الكرامة ،القائمة على الكالم وال�سراخ،
أ�سا�ض ،وهو اأن
حمل خا�س؛
ٍ
تتحقق ولو وقعت يف ٍ
ب�سرط ا ٍ
َي�سمع الكالم اأو ال�سراخ من ال دخل له بالفعل.
 .4اعتمد امل�سرع يف احلالة االأول��ى معيا ًرا مو�سوع ًيا،
ُموؤدَّاه وقوع الفعل يف مكانٍ عام؛ اأو يف مكانٍ خا�س ،ولكنه
ُمباح للجمهور؛ ومعيا ًرا �سخ�س ًيا من ناحي ٍة اأخرىُ ،موؤدَّاه
اأن الفعل ،واإن كان قد وقع يف مكانٍ خا�س ،وغري ُمباح
للجمهور؛ اإال اأن الغري مت َّكنَ من ُم�ساهد ِة الفعل ،بخطاأٍ
من الفاعل .ومن تطبيقات هذه احلالة االأخرية اأن يقع
الفعل يف غرف ٍة خا�سةُ ،مطلة على ال�سارع ،بينما كانت
النافذة مفتوحة ،ف�سهد الفعل اأح ٌد من املارة .ا�سطلح
الفقه اجلزائي على ت�سمية هذا املكان اخلا�س ب�»املكان
العام بامل�سادفة» ،وفق ما جاء يف الفر�سية.
 .5يف الوقت ال��ذي مل ي�سرتط فيه امل�سرع يف احلالتني
االأول��ى والثالثة ،امل�ساهدة  -ال الفعلية وال ا ُ
حلكمية -
ال�سماع من ِق َبل
ا�سرتط يف احلالة الثانية ،حمل النظرَّ ،
من ال دخل له يف الفعل .ويف اإ�سار ٍة الأبعا ِد كلمة «ال�سماع»،
اأو�سحت املحكمة ال ُعليا ،يف الطعن رقم (،)2005/293
اأنه« :يكفي ُجم َّرد ا�ستطاعة ال�سماع ،اأي اإمكان َّيته ،حتى
ال�سماع الفعلي»؛ ُمتفق ًة يف ذلك مع حمكمة
ولو مل يتحقق َّ
اجلم الغفري من اأحكامها.
النق�س امل�سرية ،يف ّ
ومن تطبيقات «ا�ستطاعة ال�سماع» اأن ي�سدر الكالم يف
غرف ٍة مغلقة ،اإال اأن جدرانها م�سنوعة من م��واد غري
ثابتة رقيقة ،ت�سمح بنفاذ ال�سوت اإلى من يف اخلارج.
 .6هناك راأيٌ اآخر ُيتداول بني الق�ساة واأع�ساء االدعاء
العام – واإن كان غري ُمتفق عليه  -يذهب اإل��ى االآت��ي:
املُ�ستفاد من ن�س الفقرة ( )2من املادة ( ،)34ي�سري
اإلى اأن املجني عليه ال دخل له بالكالم وال�سراخ الذي
يبدر من اجل��اين؛ وعليه ،فاإن اجلرم ي�ستقيم ،متى ما
ثبت اأن املجني عليه �سمع الكالم ،ولو مل ي�سمعه غريه؛ اإذ
تن�سحب عليه عبارة «ي�سمعها من ال دخل له يف الفعل».
وحيث مل يحدث واأن نعى اأحد االأطراف يف هذه اجلزئية
ُر�س املحكمة ال ُعليا
(عالقة املجني عليه بالكالم)؛ فلم ت ِ

مبداأً بعد ب�ساأنِه.
 .7ينبثق عن هذا ال��راأي االأخ��ري ،اأن اجلرية ت�ستقيم
ا ً
أي�سا يف غياب املجني عليه ،مادام ال�سماع قد حتقق ،ولو
من غري املجني عليه .فالوا�سح ي�سري اإلى اأن عِ َّلة التجرمي
والعقاب ،يف خ�سو�س َّية اجلرم مو�سوع الدرا�سة ،لي�س
حلماية نف�س َّية املجني عليه من وق ِع الكالم يف ح�س َرتِه
مما ُّ
يحط من قدره ،اأو يخد�س
فح�سب؛ واإمنا اإلى حمايته ِ َّ
�سمعته اأو كرامته لدى النا�س يف اآنٍ م ًعا.
نخل�ش مما تقدم الآتي:

 .1مل ي�سرتط امل�سرع ل�ستقامة جرمية اإهانة الكرامة
بالكالم وال�سراخ اأن تقع يف مكانٍ عام؛ واإمن��ا ي�ستوي
وقوعها يف مكانٍ خا�س ا ً
أي�سا .اأي اأن امل�سرع ال ُعماين جمع
ن�س واحد جريتي ال�سب العلني ،وال�سب غري العلني،
يف ٍ
الواردتان يف كث ٍري من الت�سريعات العربية املقارنة.
ال�سماع من قبل
 .2هذه اجلرية ال ت�ستقيم اإال اإذا حتقَّق َّ
من ال دخل له بالكالم وال�سراخ.
 .3لي�س بال�سرورة تاأكيد حدوث ال�سماع الفعلي ،فيجزي
ال�سماع ا ُ
حل�ك�م��ي ،اأو م��ا ع� َّ�ربت عنه املحكمة العليا
ب�(اإ�ستطاعة ال�سماع ،اأيّ امكان َّيته).
 .4وعليه ،فال ي�سح حفظ التحقيقات لعدم قيام اجلرم،
ارتكا ًزا على اأن التحقيقات خلت مما ي�سري اإلى �سماع
ال�سماع.
اأحد للكالم املهني للكرامة؛ فيكفي امكانية ّ
 .5واإذا ثبت اأن ا ُ
جلرم وقع يف مكانٍ يتعذر فيه �سماع غري
املجني عليه للكالم؛ فمن غري املنا�سب ا ً
أي�سا احلفظ
لعدم اجلرية؛ ومن االأجدر  -بد ًال من ذلك  -االإحالة،
و�سو ًال اإلى املحكمة ال ُعليا ،للوقوف على توجهها يف هذه
امل�ساألة اخلالفية.
 .6وال باأ�س اأن ُي�سار اإلى حفظ التحقيقات موؤقتًا لعدم
كفاية الدليل ،ال لعدم ثبوت �سماع الكالم من قبل الغري؛
مما ُي ِّ
ع�سد
واإمنا العت�سام املتهم باالإنكار ،وخلو االأوراق َّ
االتهام.
اإع���داد املكت�ب الفن��ي باالدعاء العام
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