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وسيلة إثبات ،نشاط اجتماعي وجريمة معلوماتية

توثيق مخالفة النظام

بالفيديو

م��ع ت �ط��ور وس��ائ��ل االت �ص ��االت وال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،وم ��ع ت��واج��د
ك��ام�ي�را ف�ي��دي��و ب�ي��د ك��ل ف ��رد ط ��وال ال �ي��وم ،وب�ت�ك��رر م��ا ي�م��ر ع�ل�ي�ن��ا من

ت �ص ��رف ��ات غ��ري �ب��ة أو م �خ��ال �ف��ة ،اع �ت ��اد ال �ب �ع��ض ع ل��ى ت��وث �ي �ق �ه��ا ل �ع��دة
أه��داف .منهم م��ن يوثقها مل�ج��رد التوثيق ومنهم م��ن ي�ق��وم بنشرها
اس�ت�ي��اءً م��ن ه��ذه ال�ت�ص��رف��ات ،وآخ��ر يقدمها للجهات املعنية كبالغ
حرصا عىل تطبيق العقوبة عىل كل مخالف.

م��ن ن��اح�ي��ة ن�ظ��ام�ي��ة ه�ن��اك ك�ث�ير م��ن امل�ح�ظ��ورات ال�ت��ي ت�ح�ص��ل نتيجة
لذلك ،لنأخذها ببعض التفصيل .من حيث املبدأ فخصوصية الفرد
ح��ق م�ح�م��ي ب �ق��وة ال �ن �ظ��ام ،وب �م �ج��رد ق �ي��ام امل �ص��ور ب��اق�ت�ح��ام ال�ح�ي��اة
ال �خ��اص��ة ألي ش�خ��ص ع��ن ط��ري��ق إس ��اءة اس �ت �خ��دام ك��ام�ي�را ال �ج��وال
يعرضه لعقوبة تصل للسجن مل��دة ال ت��زي��د ع��ن السنة أو غ��رام��ة ال

تزيد عن خمسمئة ألف ريال أو بهما معا.

وقد يلجأ بعض األشخاص إىل توثيق مخالفات املوظف العام أثناء
ت��أدي��ة عمله ،وأقولها بالفم امل�لآن أن ذل��ك ال يعد جريمة وال مانع

م ��ن ت��وث�ي�ق�ه��ا ب��ال �ف �ي��دي��و إذا ت ��م االل� �ت ��زام ب ��ال �ش ��روط وه� ��ي :أن ي�ك��ون
التوثيق للموظف أثناء تأدية العمل الرسمي ،أن ال يتم النشر يف
أي وس�ي�ل��ة ت ��ؤدي ل�ل�ت�ش�ه�ير ب��امل��وظ��ف وأن ي�ت��م ت�ق��دي��م ه ��ذا ال�ت��وث�ي��ق
للجهة املسؤولة حصرا.

المستشار

أحمد الحربي

ك�م��ا ي�ج��ب ال�ت�ن��وي��ه أن ب�ع��ض ال�ن��اس ي�س�ت�غ��ل ه��ذه النقطة

البتزاز املوظف العام والحصول عىل أمر غري مشروع
أو ت �ج��اوز امل�خ��ال�ف��ة األس��اس �ي��ة وه ��ذا ي�ح��ول�ه��ا إىل
ج� ��ري � �م� ��ة رش� � � � ��وة ،ف� �ت� �ه� ��دي� ��د امل� � ��وظ� � ��ف ال � �ع� ��ام
للحصول عىل أمر غري مشروع بناء عىل املادة
السابعة م��ن نظام مكافحة ال��رش��وة يعاقب
م ��رت �ك �ب �ه ��ا ب ��ال �س �ج ��ن ال � � ��ذي ي� �ص ��ل إىل ع �ش��ر
سنوات والغرامة التي تصل إىل مليون ريال
أو بإحدى العقوبتني.

أم ��ا ع ��ن ق �ي ��ام ب �ع��ض ال �ن��اش �ط�ي�ن يف وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االج �ت �م ��اع ��ي ب �ت ��وث �ي ��ق ب �ع ��ض امل �خ ��ال �ف ��ات ون �ش ��ره ��ا ع�لى
مواقع التواصل االجتماعي فبإمكان املتضرر من ذلك
مقاضاتهم يف حال ارتكاب املوثق ألي من املخالفات
ال � ��واردة ب �ن �ظ��ام م �ك��اف �ح��ة ال �ج ��رائ ��م امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة أو
نظام املطبوعات والنشر والئحة النشر اإللكرتوين
وم ��ن ذل ��ك م ��ا ن �ج ��ده ب �ك�ث�رة ه ��ذه األي � ��ام ،ح�ي��ث
تقوم بعض الحسابات بنشر ص��ور أو مقاطع
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ف�ي��دي��و ت��وث��ق م�خ��ال�ف��ة ال�ب�ع��ض ل�ل�أن�ظ�م��ة ،إال أن
هذا املقطع قد يندرج تحت مخالفة التشهري،
بل أن األدهى من ذلك هو تفاعل الحسابات
ال�ح�ك��وم�ي��ة م�ع�ه��ا وأص�ب�ح��ت ب�ع��ض ح�س��اب��ات
ال� �ت� ��واص� ��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ي م �ن �ص ��ة ع �ل �ن �ي ��ة ل �ت �ل �ق��ي
ال�ب�لاغ��ات م��ن ه��ذا ال�ن��وع وه��و أم��ر مخالف من
ن��اح�ي��ة ح�ف��ظ خ�ص��وص�ي��ة أط ��راف ال�ب�ل�اغ ،وال�ث��اين
ه � ��و ت �ش �ج �ي ��ع ال � �ن � ��اس ع �ل ��ى اق� �ت� �ح� ��ام ال �خ �ص ��وص �ي ��ة
وم�خ��ال�ف��ة ال�ن�ظ��ام ب��ال�ت�ج��اوب ال�ع�ل�ن��ي م��ع ه��ذا ال�ن��وع من
البالغات.
وع�ل�ي��ه ف��إن�ن��ا م��ع ت�ق��دي��رن��ا ل�ل�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ح�ي��ال
ال �ت��وس��ع يف ق �ن ��وات ال �ت ��واص ��ل م ��ع امل �ج �ت �م��ع إال أن�ن��ا
ن��أم��ل م�ن�ه��ا وض ��ع ض ��واب ��ط ل�ت�ل�ق��ي ه ��ذا ال �ن ��وع م��ن
البالغات والتأكيد عىل حماية الخصوصية ورفع
وعي املجتمع باألنظمة.

