al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (1), 2021: 251-273
ISSN: 1907-591X, E-ISSN: 2442-3084
DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.5024

Dawâbit Al-Igtiyâl al-Ma’nawî fi al-Fiqh wa al-Qânûn alIndûnîsî: Dirâsah Muqâranah Tahlîliyah
Imam Sujoko
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: imamsujoko@uinjkt.ac.id
Hossam el-Dien Ibrahim el-Safy
International Islamic University Malaysia
Email: hossam@iium.edu.my
Muntaha Artalim Zaim
International Islamic University Malaysia
Email: muntaha@iium.edu.my
Article history: Received: January 03, 2020, Accepted: May 10, 2021, Published: June 27, 2021

Abstract:
This study purposes to analyze the issue of character
assassination in perspective of Islamic Jurisprudence and
Indonesia’s Law. Many people get involved in the criminal case
on character assassination. Different ways in understanding
and interpretating the meaning of character assassination are
main problem in this article. It particularly focuses on the
measurement
of
character
assassination
in
Islamic
Jurisprudence and Indonesia’s Law. This study is based on
library research referring to books, journal articles, and official
sites related to the topic. The data was then described and
analyzed with the approach of Islamic Jurisprudence and
Indonesia’s Law. The result of the study shows that character
assassination should have measurements, as a standard of
evident in which any practice of character assassination issue
must be referred to. Additionally, there are some exceptional
cases in which the practice of character assassination is
permissible juridically and legally for Maslahah (advantage).
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ملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل حتليل قضية االغتيال املعنوي يف منظور الفقه اإلسالمي والقانون
اإلندونيسي .يتورط كثري من األفراد يف القضااي اجلنائية بدعوى االغتيال املعنوي .اختالف طرق
فهم وتفسري معىن االغتيال املعنوي هي مشكلة أساسية يف هذه الدراسة .فكيف حقيقة
اإلغتيال املعنوي وضوابطه يف الفقه والقانون؟ تستند هذه الدراسة إىل البحث املكتيب حيث
ترجع إىل املراجع املكتبية من الكتب واجملالت واملقاالت واملواقع الرمسية ،وذلك بطريقة
االستقراء والتوصيف مث قام بتحليلها مبنظور الفقه اإلسالمي والقانوين .تشري الدراسة إىل
النتيجة أبن االغتيال املعنوي البد من الضوابط اليت هي عبارة عن املعيار يرجع إليها عند إثبات
قضية االغتيال املعنوي .فليس هناك أي دعوى إجرام االغتيال املعنوي إال ابلرجوع إىل تلك
الضوابط ،وإن كان هناك حاالت استثنائية يسمح فيها عملية االغتيال املعنوي فقهيا وقانونيا
قائم على املصلحة.
الكلمات املفتاحية:

الضوابط؛ االغتيال املعنوي؛ الفقه اإلسالمي؛ القانون؛ املصلحة.

مقدمة:
اجلرمية هلا صور متنوعة فمنها جرمية مادية ملموسة مثل السرقة وشرب اخلمر وقطع
الطريق والبغي والزىن وغريها من االعتداءات على النفس أو دون النفس ،وأخرى
معنوية مثل الفتنة ،والقذف ،واالستهزاء على الرموز الدينية ،واإلشاعات الكاذبة،
ومحلة السوداء ( ،)Black Campaignومحلة السلبية ( ،)Negative Campaignعلى
اآلخرين ،واالغتيال املعنوي لألفراد أو اجلماعة؛ ومن انحية الكيفية ،فاجلرائم منها ما
تكون عن طريق املباشر وأخرى غري املباشر ،مبعىن أن من اجلرائم يقصد منها حقيقة
إيقاع تلك اجلرمية واالعتداء ا جلسدي على اجملىن عليه ،ومنها قد يقصد أمرا آخر وراء
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تلك اجلرمية ،فهي تكون وسيلة للوصول إىل غرض آخر وراء الظاهر ،أو أن فاعل
اجلرمية ليس صاحب الغرض ،وإمنا هو أجري لفعل اجلرمية.
فقضية االغتيال املعنوي هي جانب من صور اجلرمية املعنوية ،وهو أيضا من
الظواهر املوجودة يف العصور القدمية ويظل يستمر إىل اآلن غري أن وسائله ختتلف
وتتغري حسب الظروف وتطور الزمان ،ويف مثل هذا العصر مع تقدم العلوم
والتكنولوجيا يستخدم االغتيال املعنوي وسائل اإلعالم والشبكات اإللكرتونية
واإلنرتنت ،والشبكات االجتماعية ،وكثريا ما تقع ممارسة االغتيال املعنوي يف قضااي
الداينة والسياسة.
وموضوع االغتيال املعنوي ( )character assassinationيتعرض على األمور
املعنوية مثل العرض والسمعة والسلوك واملنزلة واملكانة ،سواء كان على األفراد أو
اجلماعة ،والعرض يف الفقه اإلسالمي له مكانته السامية والرفيعة ،وأدخله بعض
العلماء من املقاصد يف رتبة الضرورايت 1،والبعض اآلخر جعلوه من ضمن احلاجيات
كما قاله ابن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة.
ولكن ليس كل ما يف ظاهره اغتيال معنوي يعترب اغتياال معنواي ،كما جرى يف
علم اجلرح والتعديل ،حيث وضع علماء احلديث مصطلحات حتتوي فيها جتريح على
2

الرواة يف تصوير أحوال شخصيتهم مثل مصطلح "لني" ،و"ليس بثقة" ،و"متهم

 1حسن بن حممد بن حممود العطار الشافعي ،حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص.323
 2حممد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حتقيق :حممد الطاهر امليساوي( ،األردن :دار
النفائس ،ط1421 ،2هـ2001/م) ،ص.305
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ابلوضع" ،و"الكذاب" ،و"الدجال" 3،ولكنها ال تعترب اغتياال معنواي ،وكذا ما اشتهر
يف السرية أن النيب صلى هللا عليه وسلم لقب عمر بن هشام أبيب جهل ،كما ورد يف
دعائه صلى هللا عليه وسلم «اللهم أعز اإلسالم أبحب هذين الرجلني إليك أبيب جهل
أو بعمر بن اخلطاب» 4،وهل معىن ذلك جيوز إسقاط شخصية غري املسلم لغرض
معني أو يف حالة معينة؟ ،وكذا ما جرى يف اجملتمع من نشر األخبار واملعلومات عن
أشرار شخص معني فإنه ال يعترب استهزاء وال ازدراءا إذا كان ألجل املصلحة العامة 5أو
محايتهم عن شرهم أو دفاع عن نفسهم 6،فأاتح القانون حرية إبداء اآلراء ،ولكن يف
نفس الوقت صدر قانون عن جترمي االزدراء واالستهزاء وبث العداوة ،فقد يكون
شخص أبدى رأيه يف الشبكة االجتماعية تعليقا أو تعقيبا عن أشرار شخص معني
يريد من ذلك حتليال على احلادثة أو إعالما لآلخرين عن خطورة ذلك الشخص،
ولكن يدعى بدعوى جرائم االزدراء ،وإسقاط مسعة الفرد ،وقتل شخصية اإلنسان،
فهنا يبقى السؤال ما هي حقيقية االغتيال املعنوي ،وما هي ضوابطه يف نظر الفقه
اإلسالمي والقانون اإلندونيسي؟

 3مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ،ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل،
حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة (بريوت :دار البشائر ،ط1410 ،4هـ1990/م) ،ص.174
 4حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى ،سنن الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد
حممد شاكر ،حممد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف (القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى الباجي احلليب ،ط1395 ،2هـ1975/م) ،ج ،5ص ،617ابب يف مناقب أيب حفص عمر بن اخلطاب
رضي هللا عنه.
Muhammad Taufiq, “A Critique against the Perspective of Al-Thufy on
the Contradiction of Maslahat and the Holy Text,” Millati: Journal of Islamic
Studies
and
Humanities
5,
no.
2
(2020):
121–28,
https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.121-128.
6
)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP
5
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فتهدف الدراسة إىل اإلجابة على هذه املشكلة ،وهي معرفة حقيقة االغتيال
املعنوي ،وضوابطه وإعطاء الضوء على القضية املوجودة من منظور الفقه اإلسالمي
مقاران ابلقانون 7،واألمهية من ذلك ليفهم القارئ والناس عموما عن ماهية االغتيال
املعنوي ،والضوابط اليت تكون معيارا يف إثبات االغتيال املعنوي حىت ال يقع الناس فيه
وحيذر منه ،ولئال يكون فيه تفريط وإفراط يف قضية االغتيال املعنوي.
واملنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي واالستقرائي ،وذلك جبمع
املعلومات من املصادر واملراجع املكتبية من الكتب واجملالت واملقاالت املتعلقة
ابملوضوع مث حتليل تلك املعلومات بنظر الفقه اإلسالمي والقانون اإلندونيسي.
نظرية عامة عن مفهوم االغتيال املعنوي

مصطلح االغتيال املعنوي أو ما يعرب عنه يف اللغة اإلجنليزية ب"-
 ،"Assassinationمل يكن مقررا يف كتب الفقه ،فلذا مل يكن هناك تعريف عند
Character

الفقهاء القدامى ،وألن هذا املصطلح يعترب مصطلحا حديثا ،فبالتايل بعض تعريفات
املعاصرين؛
عرف جالل احلسني االغتيال املعنوي هو "وسيلة لدفع األشخاص واهليئات إىل
اإلحباط واالكتئاب والعزلة واجلمود وحيدث ذلك غالبا عن طريق التضليل و إعطاء
صورة سلبية مكذوبة أو رسم صورة بشعة مغايرة للصورة احلقيقية أو قد حيدث ذلك
أحياان عن طريق حتري الصدق و به تكشفت احلقائق و يتم إبراز الصورة السلبية

Husnul Haq and Arif Ali Arif, “Istighlâlu Barâati Al-Ikhtirâ’ Fî AlQânûn Al-Indûnîsî Dirâsah Fiqhiyah Taqwîmiyah” 15, no. 1 (2020): 117–52.
7
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احلقيقية للشخص مثل كونه ظامل أو فاسد أو مستبد أو مرتشي أو غري ذلك من
النواقص األخالقية".
وعرف ماجد بن مطر اجلعيد االغتيال املعنوي أبنه "قتل الطموح ،وبث روح
اإلحباط ،والذي يقوم على تشويه صورة األشخاص وإضعافهم وإلصاق التهم اليت
9
حتط من قدرهم ،واستعداء السلطة عليهم وحتوير مقاصدهم".
8

وعرف أبو اهليثم حممد درويش االغتيال املعنوي أبنه "االعتداء على حرمة
إنسان أن يتم تشويه صورته مع بقاء أثر هذا التشويه ليصبح هو على الوجه
10
القبيح".
"تعمد اإلضرار بشخصية
ورأى مصطفى النجار معىن االغتيال املعنوي أبنه ُّ
املستهدف وصورته السياسية واألخالقية ،ليتم استنزافه وإضعاف أتثريه يف اجلمهور من
َ
خالل التشكيك يف مصداقيته أمام جمتمعه ومؤيديه ليصبح حمل اهتام يف عيون من
11
حوله لتناله سهامهم".
وعرف أيريك شريايف ( )Eric Shiraevاالغتيال املعنوي هو "حماولة عمدية
جدية يف إحلاق الضرر على اآلخر لغرض إفساد مسعته أو طابعه أو وضعه االجتماعي
12
أو إجنازاته".

 8جالل احلسني ،القتل املعنوي:
http://www.egyptwindow.net/Articles/23914/Default.aspx

 9ماجد بن مطر اجلعيد ،االغتيال املعنويhttp://www.alriyadh.com/1637461 :

10
11

أبو اهليثم حممد درويش ،االغتيال املعنوي:
مصطفى

النجار،

http://ar.islamway.net/article/54404/

فن

االغتيال

املعنوي:

http://www.almasryalyoum.com/news/details/190497
Eric Shirev, Character Assassination: an Interdisciplinary Approach (George
Mason University, USA).
12

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (1), 2021: 251-273

256

Dawâbit Al-Igtiyâl al-Ma’nawî fi al-Fiqh wa al-Qânûn al-Indûnîsî

ويستخلص من هذا أبن االغتيال املعنوي هو ممارسة عمدية إبلصاق هتم أو
صفات حتط من قدر األفراد أو اجلماعة ابستخدام الوسائل ،سواء كانت هذه التهم
أو الصفات حقيقية أو خمتلقة أو بعضها حقيقي ولكن يتم تضخيمه ،واهلدف يف
النهاية هو كسر اهليبة وإضعاف الثقة وتقليل القيمة وحمو التأثري وغريها.
وكذلك مل يكن يف القانون اإلندونيسي تعريف خاص ملصطلح االغتيال
املعنوي ،ولكن صدرت املواد القانونية اليت تنص على القضااي املتعلقة ابالغتيال
املعنوي مثل جرمية االستهزاء على اآلخرين ،وجرمية االزدراء على األداين ( Religious
 13،)Blasphemyوجرمية احلملة السوداء ( ،)Black Campaignواحلملة السلبية
( )Negative Campaignيف قضية السياسة االنتخابية وقضية املزامحة التجارية،
وجرمية التزوير ،وجرمية الغش ،وغريها من اجلرائم املعنوية 14،فمن خالل مدلوالت تلك
اجلرائم املعنوية اليت تشري إىل االغتيال املعنوي يستنبط معىن االغتيال املعنوي قانونيا
أبنه حماوالت لقتل شخصية األخرين بوسائل معينة وألهداف معينة.
وسائل االغتيال املعنوي وصوره

تعددت وسائل االغتيال املعنوي وكيفيته على حسب الوضع والظروف واألزمان

واألهداف ،فقد ختتلف طريقة وكيفية يف قضية عن قضية أخرى بسبب الظروف
واألوضاع واألزمان واملستهدف .ومن الوسائل والكيفيات املستغلة يف ممارسة االغتيال
املعنوي هي:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Alfred B. David Dodu (2017). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam:
Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai tahun 2015, (Jurnal Wacana Politik,
Vol. 2, No. 1).
13

14
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أوال :القول 15،وهو أن يلقى أحد قوال حيتوي فيه عناصر االغتيال املعنوي فرد
أو مؤسسة ،سواء كان يلقيها أمام اجلمهور وانتشر هذا القول أو يلقيها إىل أفراد ومت
انتشاره بعد ذلك ،وحقيقة أنه يريد من ذلك قتل شخصية ذلك الفرد أو املؤسسة أو
إسائتهم حىت يبقى يف أذهان الناس أهنم يف صورة سيئة ،واملثال على ذلك عبارات
االستهزاء على الدين ،أو على النيب أو الرموز الدينية األخرى.
اثنيا :الكتابة 16،وهي أن يكتب أحد كتابة حيتوي فيها عناصر االغتيال املعنوي

على الفرد أو املؤسسة مث ينشرها سواء عن طريق تعليق تلك الكتابة على اجلدران أو
ينشرها يف اجلرائد واجملالت أو الشبكات االجتماعية وغري وسائل اإلعالم مث مت
انتشارها وميكن ألي واحد أن حيصل أو يشكف تلك الكتابة.
اثلثا :الصورة 17،وهو أن أييت أحد ابلصورة سواء كانت رمسا أو فيديو (أفالم)

حيتوي على عناصر االغتيال املعنوي على الفرد أو اجلماعة وينشره عرب وسائل اإلعالم
مثل راديو وتلفاز واملواقع اإلنرتنيت مث مت انتشارها على الناس ،واحلقيقة يريد من ذلك
قتل شخصية الفرد أو اجلماعة ،واألصل أن اخلرب غري صحيح ،أو أن اخلرب فيه نوع من
الصحة ولكن مت تضخيمها وتوسيعها إىل درجة ضاع فيه األصل ،واملثال على ذلك ما
فعلت ابميال غيلر ( )Pamela Gellerقائدة منظمة "املبادرة األمريكية للدفاع عن
احلرية" ،حيث أقامت املعرض يف والية تكساس وفيه مسابقة لرسوم كاريكاتريية
للرسول الكرمي ،وتسلحت املنظمة للدفاع عن هذه املسابقة حبرية التعبري ،وما سخرت
جملة فرنسية شاريل أبدو األسبوعية من النيب حممد بتصويره عاراي يف رسوم كاريكاتريية
مما يهدد إبشعال غضب املسلمني حول العامل الذين أاثر حفيظتهم ابلفعل فيلم صوره
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 562.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), h. 562.
17
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), h. 563.
15
16
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زير نساء .وهتدد الرسوم اليت نشرهتا جملة شاريل أبدو األسبوعية الساخرة بتفاقم األزمة
اليت شهدت اقتحام سفارات أمريكية وغربية وقتل السفري األمريكي يف ليبيا وتفجري
18
انتحاري يف أفغانستان.
أهداف االغتيال املعنوي
بناء على مفهوم االغتيال املعنوي فإن له أهداف وهي قتل الشخصية سواء كانت
شخصية األفراد أو املؤسسات ،وقد يكون بعد ذلك اهلدف غرض آخر أساسي على
حسب اجملاالت ،وهي:
أوال :قتل الشخصية جللب شعور عداوة الناس على املستهدف 19،وهو يعترب

اهلدف األساسي من االغتيال املعنوي كما أنه قد يكون الغرض األساسي األخري من
األغتيال املعنوي ،مبعىن أن املستهدف من االغتيال املعنوي صار على صورة قبيحة
وسيئة أمام أعني الناس حىت يغضبوا ويبغضوا عليه ويلقوا عليه العداوة ،ويرتاجعون عن
أتييده وتعزيزه إن كان من أهل املكانة واملنزلة ،مث سقطت مسعته ويبقى على ذلك أمام
اجلمهور.
اثنيا :حتقيق غرض اآلخرين :هذا من أنواع الغرض من االغتيال املعنوي وهو
ألجل حتقيق الغرض اآلخرين بطريقة االغتيال على خصمه ،فصاحب ممارس االغتيال
20
هنا جهة اثلثة ،مبعىن هي آلة أو وسيلة يستغل هبا صاحب الغرض.
18

أخبار ،جملة فرنسية ساخرة تنشر رسوم كاريكاتري للنيب حممد:

https://yemen-

press.com/news12596.html
19

مصطفى

النجار،

فن

االغتيال

http://www.almasryalyoum.com/news/details/190497

 20مصطفى النجار ،فن االغتيال املعنوي
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اثلثا :إبطال حق اآلخرين 21:وهذا أيضا من أهداف االغتيال وهو إبطال حق
اآلخرين .وصورة ذلك أن يقوم شخص أو مؤسسة مبمارسة االغتيال على األفراد أو
املؤسسات له حق يف احلصول على منصب أو إجناز ما ،سواء يف جمال السياسة أو
االقتصاد ،فيمارس خصمه يف ذلك ابستغالل ما عليهم من النقائص اغتياال معنواي
هلم ،حىت ال يصلح هلم أن حيصلوا على ذلك املنصب أو اإلجناز ،وسبب ذلك إما
للمصلحة العامة أو مصلحته اخلاصة أو جمرد لوجود اخلصومة بينهما.

22

رابعا :التخلص من حال إىل حال 23:من أهداف االغتيال أيضا هو التخلص

من حال معني إىل حال آخر أو غرض آخر ،يعىن ذلك قد يكون شخص يقع يف
حالة سيئة من احلاالت السيا سية أو االقتصادية أو حالة أخرى ،فأراد التخلص من
تلك احلالة بطريقة ممارسة االغتيال املعنوي على شخص آخر أو مؤسسة ،بدال من
حالته ،أو ليلفت أنظار الناس إليها وانشغل عن حاله ،وهذا ما حيدث كثريا يف جمال
السياسة.
خامسا :اإلشاعة :هذا أيضا من أهداف االغتيال املعنوي ،وصورة ذلك إما

بنشر األخبار الكاذبة عن مساوئ اآلخرين أو هتمة قبيحة على اآلخرين وينشرها على
اجلمهور ،مثل ما حصل يف حديث اإلفك على أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم.

24

Eric Shirev, Character Assassination: an Interdisciplinary Approach, (George
Mason University, USA).
22
Taufiq, “A Critique against the Perspective of Al-Thufy on the
”Contradiction of Maslahat and the Holy Text.
23
Eric Shirev, Character Assassination: an Interdisciplinary Approach, (George
Mason University, USA).
21

 24ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي ،البداية والنهاية ،حتقيق:
مصطفى عبد الواحد (لبنان :دار املعرفة ،د.ط ،د.ت) ،ج ،3ص.306-304
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هذه من أهداف ممارسة االغتيال املعنوي ،وإن كان ثبوت االغتيال املعنوي ال
يلزم وقوع هذه األهداف.
نظرية اجلرح والتعديل فيها عناصر االغتيال املعنوي؟
اجلرح والتعديل هو عبارة عن ممارسة وحماولة ملعرفة أحوال الرواة أي حاملوا األحاديث
بطريقة اختبارهم عرب املعاملة معهم ،فهم جمروحون إذا ساء خلقهم ودينهم ،ويثنون
عليه إذا حسن خلقهم ودينهم ،ومن ذلك يعرف مراتبهم ،فيتأثر يف روايتهم ،منهم من
تقبل روايته ومنهم من ترد ،والذين قاموا ابجلرح والتعديل هم العلماء الذين هم حاملوا
علم ،والذين خيتربون ابجلرح والتعديل هو الرواة 25،وفيه ضوابط يلتزم به علماء اجلرح
والتعديل وهي؛
أوال :إن للجرح والتعديل ألفاظ ومراتب؛ مبعىن إن يف اجلرح والتعديل ألفاظ
معروفة استعملها العلماء ،وقد خيتلف البعض عن بعض يف استعمال تلك األلفاظ،
فلذلك ال بد لكل لفظ بيان معناه املقصود ،ومن أمثلة مراتب ألفاظ اجلرح والتعديل:
لفظ ثقة ،وصدوق ،وال أبس به ،وكذلك يف اجلرح مثل ألفاظ الغفلة والوهم وسوء
26
احلفظ والكذب واخرتاع األحاديث الكاذبة ،وغريها.
اثنيا  :يف اجلرح والتعديل علماء متخصصون؛ معناه ليس كل واحد يقبل قوله

يف اجلرح والتعديل ،فالذين قبل قوهلم يف اجلرج والتعديل ابعتبار القلة والكثرة على
 25حامت بن عارف بن انصر الشريف العوين ،خالصة التأصيل لعلم اجلرح والتعديل (مكرمة املكرمة :دار عامل
الفوائد للنشر والتوزيع ،ط1421 ،1هـ) ،ص.6
 26عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا أبو عبد هللا زكي الدين املنذري ،جواب حافظ أبو حممد عبد العظيم
املنذري املصري عن أسئلة اجلرح والتعديل ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة (حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية،
دط ،دت).49 ،
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ثالثة أقسام؛ قسم تكلموا يف أكثر الرواة كابن معني وأيب حامت الرازي ،وقسم تكلموا
يف كثري من الرواة كمالك وشعبة ،وقسم تكلموا يف الرجل بعد الرجل كابن عيينة
27
والشافعي.
اثلثا :اجلرح والتعديل قضية اجتهادية فهي ليس أمرا متفقا عليه بل خمتلف فيه؛
مبعىن أن علماء اجلرح والتعديل خيتلفون كاختالف الفقهاء ،كل ذلك يقتضيه
االجتهاد ،فأن احلاكم إذا شهد عنده جبرح شخص ،اجتهد يف أن ذلك القدر مؤثر أم
ال؟ ،وكذلك احملدث إذا أراد االحتجاج حبديث شخص ونقل إليه فيه جرح ،اجتهد
28
فيه هل هو مؤثر أم ال؟
رابعا :جمال اجلرح والتعديل يكون فيما ظهر من الناس ،وال يبتحث عن

السرائر؛ مبعىن أن ممارسة اجلرح والتعديل ليست التجسس أو االغتياب ،وإمنا خيترب ما
هو ظاهر من اخللق والعمل الديين ،فعلى هذا وضع بعض العلماء حدود اجلرح
والتعديل وهو أن حد العدل يف املسلمني من مل يظهر به ريبة ،أو للعدل بني املسلمني
29
أو العدل يف الشهادة الذي مل تظهر منه ريبة.
وهبذه ضوابط اجلرح والتعديل واألهداف من عملية اجلرح والتعديل والقائم هبا
واجملال الذي ميارس فيها ،فهل يعترب عملية اجلرح والتعديل من االغتيال املعنوي؟

 27مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ،ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح
والتعديل ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة (بريوت :دار البشائر ،ط1410 ،4هـ) ،ص .171
 28املنذري ،أسئلة اجلرح والتعديل ،ص.83
 29عبد املنعم السيد جنم ،ععلم اجلرح والتعديل (املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية ،دط ،دت) ،ج ،1ص.56
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ضوابط االغتيال املعنوي ف الفقه والقانون
الضوابط هي املعيار الذي يرجع إليها ثبوت االغتيال املعنوي ،وهي تنقسم إىل
الضوابط العامة والضوابط اخلاصة ،فالضوابط العامة يرجع إليها مجيع أنواع اجلرائم،
وبينما الضوابط اخلاصة هي اليت ختتص ابالغتيال املعنوي:
أوال :وجود النص الشرعي أو القانوين ،وهو ضابط عام جلميع اجلرمية ،مبعىن ال
بد هناك النصوص الشرعية اليت يدل ظاهرها أو مدولوهنا على أن تلك ممارسة أو
عملية ما تعترب اغتياال معنواي ،ألن القاعدة تقول" :ال جرمية بدون نص" 30،أي يف
منظور الفقه اإلسالمي ليس هناك أي ممارسة تعترب جرمية يعاقب عليها إال إذا وجد
النص الذي دل ظاهره أو مدلوله على أهنا من اجلرائم ،وألن اإلنسان يف األصل براءة
الذمة .ومل يكن هناك نص صريح يدل على قضية االغتيال املعنوي ،وإمنا نصوص
تشري إىل حترمي السباب ،والسخرية ،واالستهزاء ،والقذف ،وغريها مما يدل على حترمي
اجلرمية على املعنوية ،مثل اآلية :وَال تَسبُّوا ال ِذين ي ْدعو َن ِمن د ِ
ون اَّللِ فَـيَ ُسبُّوا اَّللَ َع ْد ًوا
ََ ُ ْ ُ
َ ُ
32
بِغَ ِْري عِلْم 31،..وحديث« :سباب املسلم فسوق ،وقتاله كفر».
اثنيا :وجود الفعل املادي ،وهذا أيضا شرط عام جلميع اجلرمية 33،مبعىن أنه ال
بد من وجود الفعل أو املمارسة أو العملية امللموسة أو احملسوسة أو املعنوي ،فبالنسبة

 30اإلمام حممد أبو زهرة ،اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي( ،بريوت :دار الفكر العريب ،د.ط ،د.ت) ،ص
.140
 31سورة اإلنعام108 :
 32حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري انصر بن الناصر
(دمشق :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ) ،ج ،1ص ،19ابب :خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال
يشعر.
 33عبد القادر عودة ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،14
1422هـ) ،ص.111
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لقضية االغتيال املعنوي ال بد من وجود العمل املكون لالغتيال أو يوجد العناصر
احملتملة يف ممارسة االغتيال املعنوي ،وهذه العناصر هي؛ أوال ،عنصر العداوة 34مبعىن

أن أية ممارسة أو عملية تعترب اغتياال معنواي بشرط إذا كانت تلك املمارسة أو العملية
قائمة على العداوة أو وجد فيها عنصر العدواة بني املغتال واملغتال عليه ،وهذا مما نص
عليه الشرع يف كل نوع من اجلرمية أبن من شروط ثبوت اجلرمية بني النفرين فأكثر ال بد
من وجود العداوة بينهم ،وإن مل يكن بينهم عداوة فال يعترب جرمية أصلية فتختلف
العقوبة املرتتبة عليها ،كما يف جرمية القتل إذا مل يكن فيها عداوة فيكون القتل خطأ أو
شبه العمد،؛ اثنيا ،عنصر التعيري أو االستهزاء أو االزدراء وهو أبن يهجم شخص على
األفراد أو املؤسسات بقول أو كلمة أو صورة حيتوي فيها ذلك العنصر؛ اثلثا ،عنصر

الفتنة والتهمة 35،وهو من األساليب اليت ميارسها فاعل االغتيال املعنوي ،ويراد من
ذلك جلب أنظار الناس على هذا املتهم أو املفرتى عليه ليبقى يف أذهاهنم وتصورهم
أهنم على تلك صورة قبيحة وسيئة ،واحلقيقة ليس كذلك؛ رابعا ،عنصر إسقاط

السمعة أو املروءة 36،وألن مما استهدف من عملية االغتيال املعنوي هو إسقاط
السمعة واملروءة سواء كان أفرادا أو جاعة.

اثلثا :أن تتم إشاعتها للناس 37،مبعىن أن املمارسة أو العملية أو العناصر احملتملة

فيها وهي العداوة الكذب والفرية والبهتان والتهمة مت نشرها وإشاعتها وتبشيعها على
الناس ،وأصبحوا يعتقدون على أن األفراد أو املؤسسات على تلك الصورة املفرتى
عليها ،وسواء كانت تلك األخبار غري الصحيحة كلها أو أصلها صحيحة غري أهنا مت
 34أبو زهرة ،العقوبة ،ص .140
Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), 562.
KUHP
37
KUHP
35
36
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تضخيمها حىت خرجت عن موضوعها األصلي بل ضاع أصلها وبقى األخبار
اإلضافية املكذوبة ،واملراد بتضخيم األخبار هنا مثال أن القضية املرتبطة بتلك األفراد
أو املؤسسات املغتال عليهم هي قضية قضائية حيث إن طريقة إهناء املشكلة يف
ستغل هبا ابالغتياالت املعنوية هلدف ما.
احملكمة أو القضاء ،ولكن يُ ّ
الضوابط املتعلقة ابملغتال

املغتال هو الشخص الذي قام مبمارسة االغتيال املعنوي ،ويعترب مغتاال إذا توفر فيه

ضوابط سواء كانت عامة أو خاصة وهي؛ أوال :األهلية أو ما يسمى ابملسؤولية
اجلنائية :مبعىن أن فاعل االغتيال املعنوي ال بد أن يكون له أهلية وهو قصد اجلرمية
ومدرك ،وهو ضابط عام يف مجيع الشروط يف األحكام التكليفية سواء يف العبادات
واملعامالت ،وألن اجملنون والصيب غري مكلفني ،فال يرتتب عليهما أحكام تكليفية
شرعية وال أحكام قانونية وضعية ،وهذا الضابط مبين على النص الشرعي »رفع القلم
38
عن ثالثة :عن النائم حىت يستيقظ ،وعن املبتلى حىت يربأ ،وعن الصيب حىت يكرب».
اثنيا :العمد أو اخليار 39،مبعىن أن فاعل االغتيال املعنوي ال بد أن يكون له

خيار أو إرادة أو قصد من عند نفسه وليس مكرها أو حتت ضغط شخص آخر أبن
يعمل أو ميارس هذه العملية االغتيالية فال يعد اغتياال ،ألن املكره ال يرتب عليه
أحكام شرعية وكذا عند القانون الوضعي ،وهذا الضابط قائم على النص الشرعيَ :م ْن
38

ِ
الس ِج ْستاين ،سنن أيب
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّ

داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد (بريوت :املكتبة العصرية ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص.3

Yulia Kurniati, Agna Susila, Heni Hendrawati, Unsur-unsur pidana
dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online, (5th urecol
proceeding)w, h. 334.
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َك َفَر ِابَّللِ ِم ْن بـَ ْع ِد إِميَانِِه إِال َم ْن أُ ْك ِرهَ َوقَـلْبُهُ ُمطْ َمئِ ٌّن ِاب ِْإلميَان 40،..وحديث »إن هللا قد
جتاوز عن أميت اخلطأ ،والنسيان ،وما استكرهوا عليه».

41

اثلثا :االلتزام ابألحكام مبعىن أن يكون فاعل االغتيال ممن يلتزم ابألحكام

الشرعية أو القانون ،أي عامل ابألحكام الشرعية أو القانون ،ألن اجلاهل ابألحكام أو
ال يعرف أبن ما فعله وميارسه خمالفا لألحكام الشرعية أو القانون الوضعي ،فال يعد
جرمية أو ال يعد اغتياال معنواي ،كمن هو حديث عهد ابإلسالم حبيث مل يفهم كثريا
عن أحكام الشريعة أو غري املسلم الذي يعيش يف بالد اإلسالم 42،ولكن يف القانون
اإلندونيسي ال يشرتط أن يكون فاعل االغتيال املعنوي من املواطنني ،بل أي واحد
ميارس االغتيال املعنوي مهما كان ليس من أهل البلد فريتب عليه العقوبة حسب
43
القانون املوجود.
حتليل قضية االغتيال املعنوي من ضوابطه الفقهي والقانوين
بناء على ما سبق من املعلومات من مفهوم االغتيال املعنوي ووسائلها وأهدافها ونظرية
اجلرح والتعديل ،فيالحظ أن حقيقة االغتيال املعنوي البد من الضوابط ترجع إليها وال
يتحقق االغتيال املعنوي إال إذا توفر مجيع العناصر يف تلك الضوابط ،وإال فإن
االغتيال املعنوي يعد اغتياال معنواي أو اغتياال معنواي انقصا .وتلك الضوابط تتعلق

 40سورة النحل.106 :
 41ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي (فيصل
عيسى الباجي احلليب :دار إحياء الكتب العربية ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص.659
 42عبد القادر عودة ،التشريع اجلنائي اإلسالمي ،ج ،2ص.602
Kurniati, dkk, h. 334.
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بعملية االغتيال املعنوي نفسه ،وبفاعل االغتيال املعنوي ويف جماالت متنوعة ،كما
يتحقق االغتيال املعنوي ابلوسائل املتعددة وألهداف متعينة.
وابلنسبة لنظرية اجلرح والتعديل إذا ضبط بضوابط االغتيال املعنوي فيستفاد
أبن بني نظرية اجلرح والتعديل واالغتيال املعنوي ليست بينهما عالقة مباشرة ،ولكن
بينهما جانب يتداخالن فيه ،وهو كوهنما يتكلمان عن معنوية الناس ،ولكن نظرية
اجلرح والتعديل تبحث عن جانيب املساوئ واحملاسن من خلق الناس ودينه ،بينمها
االغتيال املعنوي يلتمس جانب مساوئ الناس ،وخيتلفان يف البواعث والدوافع
واألغراض منهما ،حيث إن اجلرح والتعديل هو جزء من العلم ليعرف به منزلة احلديث
الصحة من الضعف ،وأما االغتيال املعنوي له هدف وهو قتل شخصية الناس،
وإسقاط مسعته ،واإلشاعة وإاثرة الفوضى وغريها من السلبيات .وإن كان من العلماء
من يرى أن يف عملية اجل رح والتعديل فيه نوع من االغتياب ،فلذلك من علماء اجلرح
والتعديل من هو متساهل ،ومنهم متشدد ،ومنهم متوسط.
وعلى ذلك فحكم اجلرح يف الرواة جائز ابتفاق أئمة الشأن صيانة للشريعة
اإلسالمية من أن يدخل فيها ما ليس منها ،وهو من ابب نصيحة هلل ورسوله عليه
السالم وامل سلمني وال يقف على معرفة ذلك إال احملدث الصادق املشهور بطلب
احلديث التقى الورع.
ومن املالحظ ،إن يف القرآن بعض اآلايت اليت تفيد معىن اجلرح والتعديل ،مثل
اج ِرين و ْاألَنْ ِ ِ
ِ
ِ
وه ْم
ين اتـبَـعُ ُ
تعديل القرآن للصحابةَ :والسابِ ُقو َن ْاألَولُو َن م َن الْ ُم َه َ َ َ
صار َوالذ َ
ضوا َعنْهُ 44،..واآلايت اليت فيها أسلوب اجلرح مثل
إبِِ ْح َسان َر ِض َي اَّللُ َعنْـ ُه ْم َوَر ُ
اآلايت اليت تصف الكفار ب"شر الربية" (البينة ،)6 :والذين ال يستعملون األعني
 44التوبة100 :
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واآلذان والقلوب لإلميان آبايت هللا بتشبيههم ك"األنعام" (األعراف ،)179 :والذين
يعتدون على النيب ب"شياطني اجلن واإلنس" (األنعام ،)112 :وغري ذلك من
اآلايت.
وكذلك عبارات األحاديث اليت فيها نوع من أسلوب التحقري ،واالستهزاء،
والتوبيخ ألفراد أو طائفة من الناس ،مثل حديث :عن عائشة« :أن رجال استأذن على
النيب صلى هللا عليه وسلم ،فلما رآه قال« :بئس أخو العشرية ،وبئس ابن العشرية،
فلما جلس تطلق النيب صلى هللا عليه وسلم يف وجهه وانبسط إليه ،فلما انطلق الرجل
قالت له عائشة :اي رسول هللا ،حني رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ،مث تطلقت يف
وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول صلى هللا عليه وسلم« :اي عائشة ،مىت عهدتين
45
فحاشا ،إن شر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره».
تعامل العلماء هذه األحاديث اليت يف ظاهرها نوع من الطعن والتوبيخ والتحقري
والغيبة ببيان معانيها ،وابلتايل بعض أقوال العلماء :قال اخلطايب يف هذا املقام مجع هذا
احلديث علما وأداب وليس يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف أمته ابألمور اليت
يسميهم هبا ويضيفها إليهم من املكروه غيبة ،وإمنا يكون ذلك من بعضهم يف بعض بل
الواجب عليه أن يبني ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره فإن ذلك من ابب النصيحة
والشفقة على األمة ولكنه ملا جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن اخللق أظهر له
البشاشة ومل جيبهه ابملكروه لتقتدي به أمته يف اتقاء شر من هذا سبيله ويف مداراته
46
ليسلموا من شره وغائلته.
 45البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،3ص.13
 46حممد زكراي املدين الكاندهلوي ،أوجز املسالك إىل موطأ مالك ،حتقيق :تقي الدين الندوي (دمشق :دار
القلم ،ط1ن 1424هـ) ،ج ،16ص.82

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (1), 2021: 251-273

268

Dawâbit Al-Igtiyâl al-Ma’nawî fi al-Fiqh wa al-Qânûn al-Indûnîsî

وقال القرطيب " :يف احلديث جواز غيبة املعلن ابلفسق أو الفحش وحنو ذلك
من اجلور يف احلكم والدعاء إىل البدعة مع جواز مداراهتم اتقاء شرهم ما مل يؤد ذلك
47
إىل املداهنة يف دين هللا تعاىل".
وقال احلافظ ابن حجر يف شرح هذا احلديث" :كل من اطلع من حال
شخص على شيء وخشي أن غريه يغرت جبميل ظاهره فيقع يف حمذور ما فعليه أن
يطلعه على ما حيذر من ذلك قاصدا نصيحته وإمنا الذي ميكن أن خيتص به النيب
صلى هللا عليه وسلم أن يكشف له عن حال من يغرت بشخص من غري أن يطلعه
املغرت على حاله فيذم الشخص حبضرته ليتجنبه املغرت ليكون نصيحة خبالف غري النيب
صلى هللا عليه وسلم فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على حتقق األمر ابلقول أو الفعل
48
ممن يريد نصحه".
وهكذا فهمه بعض العلماء من األحاديث اليت يف ظاهرها نوع من الطعن على
األفراد ،وإمنا يراد من ذلك نصيحة الدين ملن ال يعرف حال الشخص حىت ال يغرت
اآلخرون ،وكذلك اآلايت اليت فيها أسلوب التوبيخ ،إمنا ذلك حلال من أعلن الفسق
والكفر ،وكما رأى القرطيب جبواز غيبة املعلن ابلفسق والفحش ،أو يقال أهنا حاالت
استثنائية.

 47أبو احلسن نور الدين علي بن حممد املال اهلروي القااري ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (بريوت :دار
الفكر ،ط1422 ،1هـ) ،ص.34-30
 48أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (بريوت :دار
املعرفة ،دط1379 ،هـ) ،ج ،1ص.454
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اخلامتة
بناء على سبق من عرض املعلومات وحتليل ضوابط االغتيال املعنوي فقهيا وقانونيا،
ميكن أن يستنتج أهم النتائج وهي:
مل يكن مصطلح االغتيال املعنوي ( )Character Assassinationمقررا يف
كتب الفقه القدمية وال يف القانون أيضا ،فيستخلص تعريفه فقهيا مما عرفه املعاصرون،
وكذلك قانونيا يستفاد من معاين تفريعات اجلرائم املعنوية أبنه حماوالت لقتل شخصية
األخرين بوسائل معينة وألهداف معينة.
االغتيال املعنوي له ضوابطه فقهيا وقانونيا سواء كانت متعلقة بعملية االغتيال
نفسه أو املغتال ،وإن إثبات االغتيال املعنوي ال بد من الرجوع إليها ،فإذا انتفت
الضوابط أو مل يتوفر أحدها فال يعد اغتياال معنوااي أو هو اغتياال معنواي ومل يكن بني
الفقه والقانون فرق يف ضوابط االغتيال املعنوي ،إال من انحية املصادر ،فالفقه
اإلسالمي مصدره النصوص الشرعية والقانون اإلندونيسي مصدره كتاب القانون
اجلنائي.
وليس كل ما يف ظاهرها ممارسة االغتيال املعنوي يعد اغتياال معنواي ،كمن نشر
مساوئ اآلخرين ألجل مصلحة اجلماعة وكفهم عن شره ،أو دفاع عن نفسه ،وكما
جرى يف علم اجلرح والتعديل ،فاتفق أهل العلم على جوازه ،وإن كان فيه جانب
يتداخالن فيه.
هناك حاالت استثناءية أابح فيها الشرع التحقري وذكر املساوئ واالستهزاء اليت
هي من عناصر االغتيال املعنوي ،وهي ملن جهر ابلفسق والعناد والكفر ،وذلك ألجل
النصيحة يف الدين وحفظ الناس من شرهم.
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