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لي اإلاشهض   العالم لذساظاث الػذالت وؤلافٍش

ش غً "خذ الشدة" في العىدان  جلٍش

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 7102نوفمبر 

 ملذمت 

مت 1991في الػام  2كبل الىص غليها في اللاهىن الجىائي العىداوي " الخامغ  ،    1م 1968الػام  للشدة في العىدان في  جمذ أٌو مداهمت م جدذ غىىان حٍش

خي لللىاهُحن الجىائُت العىداهُت  كاد ئلي ظهىس  كىاهُحن126الشدة اإلاادة ) ا  ( ، الخؼىس الخاٍس ػت ؤلاظالمُت "  مصذَس م  و التي غشفذ غلي هؼاق 1983"الؽَش

ت   .3واظؼ "بلىاهُحن ظبخمبر" و التي ؾحرث في فلعفت وبيُت اللىاهُحن باحعاع هؼاق الػلىباث الجعذًت و العالبت للخٍش

 ئسجبؼذ مداهماث الشدة  بالخالت العُاظُت في العىدان ، فبخلص ي الخالت ألاولي  واهذ في الػام 
ً
خُا في مىاحهت صغُم الجمهىسٍحن ألاظخار  4م 1968جاٍس

خُث ئظدىذث  العاسي اهزان مدمىد دمحم ػه ، خُث أداهخه  و خىمذ غلُه باإلغذام  مدىمت ؾحر مخخصت مؼ ؾُاب لىص ًجشم الشدة في اللاهىن العىداوي 

م  جمذ اإلاداهمت الثاهُت لؤلظخار مدمىد دمحم ػه  أمام مدىمت حىائُت )ؾحر معخللت( أداهخه بالشدة في ؾُاب 1985في الػام   5غلي ما غشف " بذغاوي الخعبت" 

 18لُخم  جىفُز خىم ؤلاغذام غلُه في   6( م )ئزاسة الخشب طذ الذولت1983( مً كاهىن الػلىباث لعىت 93هص ًجشم الشدة للمشة الثاهُت معدىذة غلي  اإلاادة )

مً غشفىا باهخمائهم لجبهت اإلاُثاق مهمت ألاولي دافي اإلا اهحن ال اإلاداهمخحن  ، خُث مثل الؽم .الذوافؼ العُاظُت ؼيلذ غظم الظهش في ه1985هىفمبر 

ػت ؤلاظالمُت في الػام 7ؤلاظالمي  الخلُلي الزي بمىحبه  العبب  م ، التي ئهخلذَا مدمىد دمحم ػه لدؽيل1983، الخىظُم الزي دغم ئغالن كىاهُحن الؽَش

 أخظؼ "ػه" للمداهمت الثاهُت .

لي للػذالت ودساظاث العالم للظاًا الشدة في العىدان مً الػام ) ( خالت ، وحهذ 15م ( ؼملذ ) 2017ئلي  1968سجل اإلاداهماث التي سصذَا اإلاشهض ؤلافٍش

الاظباب العُاظُت للخشمان مً الخم في الخذًً و ؤلاغخلاد  ، جظل  جلً الذوافؼ خاطشة و  ، جؼابلذ فيها الذوافؼ ( ظىداوي/ة 155شدة لخىالي ) فيها تهم ال

لت الخذًً  ؤلاظالمي غلي ئسجباغ بىهج العلؼت الخاهمت التي حعدىذ  ئلي  سؾم ؤلالخفاف خُث ئظدىذ ؤلاتهام في بػع الخاالث غلي فشض وسخت مدذدة مً ػٍش

ألامش الزي ًفعش مىاحهت ول مً ًداٌو مماسظت خله خاسج رلً الخصىس  ومداسبت مػاسطيها ،  ت لؼتها غلي العاس ي " لخػضص مً ظُؼش فلعفت "ؤلاظالم العُ

 . "لئلظدخابت" اث بحن الخىم باإلغذام أو الخظىع ة لخظُم الخُاس لتهم الشد
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 ًىتهً الخم في ؤلاغخلاد وال
ً
 معلؼا

ً
حن و  ، بمً فيهم  خم في الخػبحر بدشمان العىداهُحن / اثؤلاظخخذام العُاس ي ) في ظُاق ( دًني لتهم الشدة ظل ظُفا اإلافىٍش

 اإلاجذدًً ؤلاظالمُحن .

ش  مىهج ئغذاد الخلٍش

ش  ٌػخمذ مىهج ،  باإلطافت  ئلى سصذ للظاًا الشدة التي لخلىق ؤلاوعان  غلي جىاٌو )الشدة( غلي طىء ئلتزاماث العىدان الذولُت، ؤلاكلُمُت والىػىُتالخلٍش

ُذث أمام حهاث جىفُز اللاهىن بالعىدان 
ُ
ظشث أمام مداهم حىائُت، وهُفُت ظحر جلً اإلاداهماث م( 2017الي  2009في الفترة مً الػام )  ك

ُ
بما فيها جلً التي ه

ث التي باؼشتها حهاث ؼبه خىىمُت أو مىالُت مثل َُئت غلماء العىدان أو مً  خُث جؼبُم اللاهىن ومشاغاة مػاًحر اإلاداهمت الػادلت، باإلطافت لئلحشاءا

غلي مصادس اخشي للخاالث التي ظبلذ  هما ئغخمذ (خابتؼاث كظائُت مثل )مباؼشة الاظدأظاجزة الجامػاث ؤلاظالمُت التي ئهخذبتهم اإلاداهم  إلاماسظت ظل

 م (2009الػام 

ش ؼمل مىهج  ، هاؼؼحن خلىكُحن و مذهُحن  ظىداهُحن باإلطافت ئلي معدىذاث صادسة مً حهاث سظمُت والهُئت اللظائُت الخػامل مؼ مصادس أولُت الخلٍش

ش غلي  مصادس زاهىٍت والصخف العىداهُت  الىسكُت وؤلا  ىتروهُت .لالعىداهُت، هما ئغخمذ الخلٍش

 ؤلاػاس اللاهىوي

 التزاماث العىدان الذولُت : ؤلاغالن الػاإلاي لخلىق ؤلاوعان

ت ؤلاغشاب غنهما بالخػلُم 18جىص اإلاادة ) ت حؿُحر دًاهخه أو غلُذجه، وخٍش ؽمل َزا الخم خٍش ت الخفىحر والظمحر والذًً، َو ( : ليل شخص الخم في خٍش

 أم مؼ الجماغت.
ً
  8واإلاماسظت وئكامت الؽػائش ومشاغاتها ظىاء أوان رلً ظشا

 الػهذ الذولي للخلىق اإلاذهُت و العُاظُت :
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مً الػهذ الذولي للخلىق اإلاذهُت والعُاظُت الزي صادق غلُه العىدان جىص غلى أهه  18اهىن الذولي بصشامت الخمُحز غلى أظاط الذًً. فاإلاادة ًدظش الل

خه في ئغخىاق أي دًً أو مػخلذ ًخخ ت أن ًذًً الصخص بذًً ما، وخٍش ؽمل َزا الخم خٍش ت الفىش والىحذان والذًً. َو ٍس وال ًجىص اليل ئوعان الخم في خٍش

  9حػٍشع أخذ إلهشاٍ بؽأن َزا ؤلاخخُاس.

لي لخلىق ؤلاوعان والؽػىب   :ئلتزاماث العىدان ؤلاكلُمُت :اإلاُثاق ؤلافٍش

لي لخلىق ؤلاوعان والؽػىب غلى أن  8هزلً جىص اإلاادة   ت الػلُذة ومماسظت الؽػائش الذًيُت مىفىلت“مً اإلاُثاق ألافٍش ا إللتزاماث ”. خٍش وفي جفعحَر

لُت لخلىق ؤلاوعان والؽػىب فُما مط ى أن العىدان كذ  خشق اإلاادة  لي وحذث اللجىت ألافٍش بعبب اللُىد اللاهىهُت  8العىدان بمىحب اإلاُثاق ألافٍش

 10 واللُىد ألاخشي التي حػىق كذسة ألافشاد غلى مماسظت دًاهتهم.

ػاث الىػىُت   م :2005: الذظخىس ؤلاهخلالي لػام  الدؽَش

 : 31اإلاادة جىص 

ُت  أوالشأي ظىاظُت أمام اللاهىن، ولهم الخم في الخمخؼ بدماًت اللاهىن دون جمُحز بُنهم بعبب الػىصش أواللىن أوالجيغ أو اللؿت أو الػلُذة الذًي الىاط

 ”. العُاس ي أو ألاصل الػشقي

ت الػلُذة والػبادة )..  38وغالوة غلى رلً جىص اإلاادة   ...( ال ًىٍش أخذ غلي ئغخىاق دًً ال ًإمً به ، أو مماسظت ػلىط أو ؼػائش ال ليل ئوعان الخم في خٍش

 11ًلبلها ػىاغُت . 

ف  مت الشدة حػٍش  في اللاهىن العىداوي حٍش

مت الشدة  ٌػذ   حٍش
ً
 مشجىبا
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ذ أو فػل كاػؼ   ول معلم ًشوج للخشوج غً ملت الاظالم أو ًجاَش بالخشوج غنها بلٌى صٍش

مت الشدة و ًمهل مذٍ جلشسَا اإلادىمت فارا أصش غلي سدجه و لم ًىً خذًث غهذ باإلظالم، ٌػافب باإلغذام 2)  (الذاللت .ٌعدخاب مً ًشجىب حٍش

 12 (حعلؽ غلىبت الشدة متي ما غذٌ غنها اإلاشجذ كبل الخىفُز.3)

في الىص أدهاٍ  و ؼملذ الفلشاث هما 13 :فلشاث إلاادة الشدة ىداوي،باطافت خمغهىن الجىائي الع( الشدة مً اللا126م م حشي حػذًل للمادة )2015في فبراًش 

" ال ًىحذ ما ٌعىذ 5اٌ" غائؽت ، حمُؼ َزٍ الاطافاث الصخابت ، الؼػً في وعب العُذة   ىٌ دمحم )ص( و الؼػً في اللشان ، جىفحر الؼػً في وعب الشظ

بالجلذ وبالسجً مذة ال  غلىبت وحىبُت " ٌو غً الشدة  هصذ اإلاادة غلي "ما ًثحر الذَؽت بأهه في خاٌ الػذ، أطف ئلي رلً أن  بالشدة    ؤلاظالم غالكتها في 

 إلافهىم اإلاادة  فالػذٌو غً الشدة " جخجاوص خمغ ظىىاث
ً
مت الشدة   126وفلا   ، اؼشها في ألاػاس اللاهىي إلاخالفت حٍش

ً
ًيخج غنها " ئوػذام العبب"   كاهىها

ػاث ، لىً هص اإلاادة للػذًذ مً اإلاى   مبذأ الػذالت فالػذٌو ٌػني ئهلظاء الذغىي لفىاث العبب .بػذ الخػذًل جخالف  126ازُم و الدؽَش

 " بػذ الخػذًل :126بص اإلاادة "

مت الشدة ول:1)  حٍش
ً
 ( ٌػذ مشجىبا

ٍذ أو بفػٍل كاػؼ  ٌٍ صٍش  الذاللت.)أ( معلم ًشوج للخشوج مً ملت ؤلاظالم أو ًجاَش بالخشوج غنها بلى

لت.  بأي ػٍش
ً
 )ب( مً ًؼػً أو ٌعب دمحم سظٌى هللا صلى هللا غلُه وظلم غلىا

ف أو ؾحر رلً. م بالخىاكع أو الخدٍش  )ج( مً ًؼػً في اللشآن الىٍش

 رلً.
ً
ش أصخاب دمحم سظٌى هللا صلى هللا غلُه وظلم بالجملت أو ظاداتهم أبا بىش أو غمش أو غثمان أو غلي معخدال

ّ
 )د( مً ًىف

م.  )َـ( مً ًؼػً في أم اإلاإمىحن غائؽت فُما بشأَا مىه اللشآن الىٍش
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ػاكب باإلغذام.2) ٌُ مهل إلاذة جلشسَا اإلادىمت.فارا اصش غلى سدجه ولم ًىً خذًث غهذ باإلظالم.  مت الشدة ٍو عدخاب مً ًشجىب حٍش ٌُ  ) 

ػاكب بالجلذ وبالسجً م3)  ذة ال جخجاوص خمغ ظىىاث.( حعلؽ غلىبت الشدة متى غذٌ اإلاشجذ كبل الخىفُز َو

خي بحن مذساط ئظالمُت مخخلفت ) أَل 14 منها : و َىا هلخظ أن اإلاادة بػذ الخػذًل جىظػذ في أظباب الشدة و ججذس ؤلاؼاسة ئلي أن َىالً حذٌ فلهي جاٍس

م ألامش الزي ًجػل مً اإلاادة أنها طُلذ غلي بػ 16 )اللشآهُحن(  )الؽُػت ( 15 الىخاب والعىت(  بأن حػلذ مً الجماغاث ؤلاظالمُت في الخذًً ع وؾحَر

 العىت هي اإلاػُاس لصخُذ الخذًً الىخاب ذسظت أَل م

 الشدة بحن الذًً والعُاظُت 

ا الصخُدت  مدذدة للخذًً ؤلاظالمي ب طُاث دًيُت ظػذ للخأهُذ غلي مىهجُتفش  غلي ىدان هجذَا ئظدىذث بالىظش ئلي سجل كظاًا الشدة في الع اغخباَس

 : مىاحهت الخصىم العُاظحن واإلاجذدًًأغذة ػشق ها في ظُاكاث ظُاظُت لم جىفصل غً الخالت العُاظُت  ، جم رلً غبر أظخخذمذ في مجمل
ً
الذًىحن :   وال

ذم لها ألاظخار مدمىد دمحم ػه
ُ
( مً الجمهىسٍحن، 4)  17 و  و َىا ًظهش صشاع مىهج ؤلاظالم العُاس ي مؼ مىاهج الخذًً ؤلاظالمي ألاخشي، في اإلاداهماث  التي ك

ػت ؤلاظالمُت لػام  م ػالب 1984دٌعمبر  25م  في ميؽىس باظم)َزا أو الؼىفان( صذس في 1983ئظدىذ ألامش غلي  أظباب ظُاظُت  في هلذٍ للىاهُحن الؽَش

ذم اإلايؽىس معدىذ ئتهام في اإلاداهمت( بالىظش ئلي مىلعخى الخضب الجمهىسي 
ُ
 أظعه ول مً مدمىد دمحم ػه و أمحن مصؼفي الزي  بالؿاء جلً اللىاهُحن ) ك

أهه خضب هادي بجمهىسٍت ظىداهُت معخللت وػشح اإلازَبُت ؤلاظالمُت الجذًذة التى  18 غبذالخمُذ و دمحمبخُذ خبه و مىصىس الخني و غبذاللادس اإلاشض ي 

ت الفشدًت اإلاؼللت والػذالت ؤلاحخماغُت الؽاملت. هزلً ا ػخبر مً ٌؼمغ الذًً طى البِذ الزي  ي حىائُت في مىاحهت كُذث دغى  لذهخىس جلىم غلى الخٍش

خش .اإلاجذدًً ؤلاظالمُحن 
َ
 ا
ً
 مثاال

ً
 وحهذ له تهمت الشدة جمثال

ً
 أًظا

: مىاحهت الخصىم الذًيُحن : 
ً
اهُحن اإلاىدذسة أصىلهم مً )ازيُت الهىظا( خُث ئظدىذث اإلاداهماث غلي ئخخالف ش بشص رلً في ئظتهذاف مجمىغاث الل زاهُا

م الذًيُت بما ًخالف مىهج أَل  19الشئِس ي للعلؼت الخاهمت.زَب الىخاب والعىت الزي ًمثل اإلا ػشق أدائهم لؽػائَش
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: أخخياس الخفعحر للىصىص اللشاهُت : اظدىذ اإلاىالىن للعلؼت مً الػلماء في ئتهاماث  الشدة غلي ئخخياس الخف
ً
 زاَب عحر للىصىص ؤلاظالمُت غبر اإلازالثا

ظهش رلً في كظُت أمام مسجذ داس العالم بامذسماناإلادؽذدة ال  "و الثالثت غؽش ُت غؽش العادظت ، العابػت ، الثاهأهظش الخاالث :" .ىصُت ٍو

خ ؤلاظالمي : هما ئخخىش الػلماء اإلاىالىن للعؼت جفعحر الخاس   ئخخياس جفعحر الخاٍس
ً
ػابػا ٌُ خ ؤلاظالمي وجىاوله بما  كظُت م العُاس ي  ظال ؤلا  اسض فلعفت ٍس

 و ) دمحم ػذ دمحم أخمذ( أهظش الخاالث "الثالثت والشابػت" )الىُل ابىكشون(

:  جماهي مىفزي اللاهىن مؼ العلؼت  العُاظُت : خُث بشص مىهج الخؼبُم العُاس ي غبر مىهج العلؼت )أَل الىخاب والعىت( رلً في كظ
ً
اًا ) فاػمت خامعا

 أهظش الخاالث " الخامعت ، الػاؼشة ، الشابػت غؽش و الخامعت غؽش "  مني ( ، الصخفُت مشوة الخجاوي، العُذة )  ( الباسون )(، دمحم أخمذ الذظىقي

ا " " مدمىد دمحم ػه ، ؼمغ الذًً ألا  محن طى البِذ ظادظا؛ أظتهذفذ تهم الشدة  اإلاذوهُحن مً اإلاجذدًً ممً صذسث لهم "ميؽىساث ، هخب ، ملاالث وؾحَر

 الثاهُت ، الثالثت ، الثامىت"  أهظش الخاالث " ألاولي ، "

 سجل كظاًا الشدة في العىدان

 الخالت ألاولي : مداهمت مدمىد دمحم ػه :

 بالشدة غلي اإلاهىذط مدمىد دمحم ػه صغُم الجمهىسٍحن 1968هىفمبر  18في 
ً
م أصذسث اإلادىمت الؽشغُت الػلُا بشئاظت اللاض ي جىفُم أخمذ الصذًم خىما

 صوي بشدة ألاظخار مدمىد التي سفػها ئزىان مً كادة حبهت اإلاُثاق ؤلاظالمي  ألامحن داؤد وخعحن دمحم 20م 1968لعىت 1035العىداهُحن  في دغىي الخعبت بالشكم 

 بأن اإلادىمتؾحر مخخصىت.  هما  كظذ اإلاد
ً
ىمت  بخؼلُم صوحخه غً ؤلاظالم.، في خىم ؾُابي ، خُث سفع ألاظخار مدمىد اإلاثٌى أمام اإلادىمت دافػا

( مً كاهىن 5فيها اإلادىمت هجذ أن اإلاادة ) إلخخالف الذًً (. بالىظش ئلي اإلاخالفاث التي وكػذ ٌعخىحب جؼلُلها صوحخه معلمت  ألامش الزي  باغخباس أن)

 ال ججىص الىظش في اللظاًا الجىائُت  العىداهُت  اإلاداهم الؽشغُت
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ال  ػه الذًيُت مثل صالٍ الاصالت و ان ول مً الضواة و الجهاد لِعا اصغلي خلفُت اساء الاظخار مدمىد دمحمالشؾم مً ان  تهم الشدة اظدىذث  ت :بخلفُت اإلاداهم

في العاخت العُاظُت  اإلاؼشوح  ، لىً بالىظش الي الاظباب الخلُلُت هجذَا حاءث غلي خلفُت مػاسطت "مدمىد دمحم ػه" ملترح الذظخىس ؤلاظالمي في الاظالم 

هزان 
َ
 م 1968 غام  فيا

ً خٍش
َ
 الخالت الثاهُت : مداهمت مدمىد دمحم ػه و ا

( مً جالمُزٍ  أمام  ما ُغشفذ ) بمدىمت الػذالت الىاحضة( الجىائُت 4اإلاهىذط ألاظخار : مدمىد دمحم ػه و ) م بذأث أولي حلعاث مداهمت 1985ًىاًش  7في 

ػت ؤلاظالمُت في العىدان في  ، بشئاظت اللاض ي خعً 1405مً الػام الهجشي  35م بمىحب اللشاس 1983بأمذسمان، والتي حؽيلذ غلب ئغالن كىاهُحن الؽَش

غلي   اللاهىن  ىص م، خُث لم 1983ًت ( ) ئزاسة الىشاَُت طذ الذولت (  مً كاهىن الػلىباث لعى93شث اإلادىمت في البالؽ جدذ اإلاادة )ئبشاَُم اإلاهالوي ، هظ

مت الشدة. خىمذ غلي اإلاتهمحن باإلغذام  مؼ الصلب وأطافذ  ئلى الخىم ما أظمخه باغؼائهم خم الخىبت ئلى ما كبل جىفُز الخىم، مما ل أي ظىذ م ًىً له حٍش

 الخىم
ً
ئلي اإلادىمت ؤلاظخئىافُت بشئاظت اللاض ي اإلاياؼفي ػه الىباش ي وغظىٍت ول مً اللظاة الؽشغُحن خاج  للخاًُذ  في اللاهىن، سفػذ اإلادىمت جللائُا

م مما كذ ًشد في أي كاهىن آخش، ( كاهىن أصٌى ألاخيام )غلى الشؾ3اإلاادة ) هص  غليفي جاًُذَا لخىم مدىمت أٌو دسحت هىس وظش الخخم خامذ التي ئظدىذث 

م التي )جبُذ جىكُؼ الػلىبت الؽشغُت(  فأًذث خىم 1983( مً كاهىن الػلىباث لعىت 458/3وفي خالت ؾُاب هص ًدىم الىاكػت .. ئلخ( باإلطافت ئلي اإلاادة )

مت ؤلا بىص "  في مخالفت  م ( 1983ؤلاغذام أطافذ تهمت الشدة التي ) ال وحىد لها في كاهىن الػلىباث لعىت  أطافذ ئلي لللاغذة اللاهىهُت "ال غلىبت وال حٍش

 
ً
أًُذ مصادسة هخبه، وغذم الصالة غلى حثماهه، وغذم دفىه في ملابش اإلاعلمحن، زم سفػذ الخىم الي سئِغ الجمهىسٍت أهزان حػفش دمحم همحري للـخبالخىم أًظا

( مً كاهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت ) جدظش جىفُز خىم ؤلاغذام غلى مً 247بالشؾم مً أن اإلاادة )الػلُا، خُث أًذ الشئِغ ألاظبم رلً  تدون اإلاشوس باإلادىم

خز حثماهه بؼائشة 1985ًىاًش  18سؾم رلً جم جىفُز خىم ؤلاغذام غلي ألاظخار مدمىد في  21 حاوص العبػحن مً الػمش (
ُ
م بسجً هىبش بالخشػىم بدشي، زم أ

ش ، غنها ظلؼاث السجىن العىداهُتىؽف َُلىهىبتر ئلي مىؼلت لم ج بِىما جم ئلؿاء الػلىبت في مىاحهت جالمُزٍ ألاسبػت غبر ئحشاءاث  ختي صذوس َزا الخلٍش

 لم ًىص غليها اللاهىن ظمُذ باإلظدخابت .
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 في الػام 
ً
ُحن اإلادامحن : ػه ئبشاَُم وغابذًً م  جلذمذ أظماء مدمىد دمحم ػه ) ئبيخه( و غبذاللؼُف غمش خعب هللا بىاظؼت ممثليهم اللاهىه1985الخلا

 ًٍ ً بؼػ ت أمام اإلادىمت الػلُا، الذائشة  الذظخىسٍت في مىاحهت خىىمت العىدان،   406 22خمل سكم اإلالف : )م ع / ق د /  دظخىسي  ئظماغُل وآخٍش هجٍش

 ي ألاحي :ئظدىذ الؼػً غل ه للذظخىس ، الصادس في مىاحهت مدمىد دمحم ػ ئظدىذ الؼػً غلي مخالفت الخىم

ت بمىحبه .العىداوي م 1973مصادسة خلىق الجمهىسٍحن الذظخىسٍت ألهه لِغ َىالً تهمت) للشدة ( في دظخىس  ●  واللىاهُحن العاٍس

 خؼأ جأًُذ كشاس ؤلاداهت والػلىبت مً كبل سئِغ الجمهىسٍت )الخخلص مً الخصىم العُاظُحن (. ●

 في مىاحهت مدمىد دمحم ػه .خؼأ جأًُذ مدىمت ؤلاظخئىاف للشاس اإلادىمت الؽشغُت  ●

ؽحر ئلي أن اإلاداهمت غباسة غً مإامشة ب ●
ُ
)ُدبشث فى ه حن الشئِغ ألاظبم وبػع معدؽاٍسغذم ئظخلاللُت وغذالت اإلاداهمت خُث ظشدث جفاصُل ح

 الىاكؼ للخخلص مً مدمىد دمحم ػت(.  

ت الجىائُت ومدىمت ؤلاظخئىاف في مىاحهت مدمىد دمحم ػه واإلاذعى غلُه فأغلىذ اإلادىمت الػلُا الذائشة الذظخىسٍت بؼالن اللشاس الصادس مً اإلادىم ●

  23الثاوي ) غبذاللؼُف غمش خعب هللا (، 

 الخالت الثالث مداهمت الىُل غبذ اللادس ابىكشون 

ِمً َمً أظمىا أهفعهم بالػلماء )ؤلاظالمُحن( بخىفحر الصىفي : الىُل  24( 27م أصذسث َُئت غلماء العىدان بُان خىي فخىي بخىكُؼ )2001ماًى  24في 

 غلي الخذلِغ )الخذاع( وؤلاظاءة للػلماء، حاءث الفخىي بػذ أن كا
ً
خ ؤلاظالمي مػخمذا م أبىكشون بيؽش غبذاللادس أبىكشون  بذغىي أهه خاٌو حؽىٍه الخاٍس

( مً 27لبػع الىكائؼ مً العحرة الىبىٍت و ظحرة الصخابت، بػذ صذوس البُان ُغلذث حلعت مً اٌ) هخاب مً جألُفه بػىىان ) أخبائي( جىاٌو الىخاب جفعحٍر

ً إلاىاكؽت أبىكشون خٌى ئصذاسجه )أخبائي(.  في  العُذ أبىكشون سظالت ئلي معدؽاس سئِغ الجمهىسٍت لؽئىن بمىحبها  م  أسظل 2001ًىهُى 6الػلماء و آخٍش

كبل الخػذًل  126م فلذ جمذ في ظل اإلاادة 2001،  بالىظش ئلي مداهمت أبىكشون  في الػام   5(  )أخبائي 25 ٍ غً ول ما وسد فيالخأصُل أغلً فيها جىبخه وجبروء

مت وال غلىبت ؤلا بىص "2015الزي حشي في الػام   م مما ٌػني أن ئتهام ابىكشون بالشدة خذر باإلاخالفت لللاهىن"  فال حٍش
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 الخالت الشابػت   : مداهمت دمحم ػه دمحم أخمذ 

ل  12في  ش ألاظخار دمحم ػه 2568وؽشث صخُفت الىفاق العُاظُت في الػذد سكم : م 2005أبٍش ضي، و سد غلي اإلالاٌ مً كبل سئِغ الخدٍش م ملاٌ للذهخىس اإلالٍش

ضي  م، في (دمحم أخمذ خُث ٌػخلذ أن )الذهخىس اإلالٍش ل  12 ججنى غلي الشظٌى الىٍش م أصذسث َُئت غلماء اإلاعلمحن بالخشػىم بُان أفتي بشدة 2005أبٍش

ضي جدذ حجت ) هاكل الىفش وافش (، كام  أ.د. أخمذ خالذ بابىش )ألامحن الػام إلاجمؼ الفله ؤلاظالمي(، والؽُخ  الصخفي ػه غلي خلفُت هلله ملاٌ اإلالٍش

بذ الحي ًىظف )سئِغ كعم الثلافت ؤلاظالمُت بجامػت الخشػىم(، ود. غائؽت الؿبؽاوي غؼُت دمحم ظػُذ )غظى َُئت غلماء العىدان(، والؽُخ د. غ

( مً كاهىن 19واإلاادة) 1991( مً اللاهىن الجىائى لعىت126(و)125بفخذ بالؽ  لذي هُابت الخشػىم ؼماٌ جدذ ػائلت اإلاىاد))غظى مجمؼ الفله ؤلاظالمي(.

اهىن الجىائى غً ئَاهت الػلائذ الذًيُت والشدة، بذاث اإلاداهمت أمام اإلادىمت الجىائُت الػامت بالخشػىم الصخافت واإلاؼبىغاث وجخدذر اإلاادجُحن مً الل

ت مً سئاظت اللاض ي غصمذ ظلُمان، جم جىظُم خملت مً أئمت اإلاعاحذ لخىاٌو ألامش في خؼبت صالة الجمػت، هما غلذث اإلادىمت حلعتها جدذ طؿؽ خمل

ىفش ػه وجخىغذٍ، خاػب الخملت الؽُخ الىزًش الياسوسي ئمام مسجذ مجمؼ الؽهذاء 1000دَم )ؤلاظالمُحن اإلادؽذًحن كاسب غذ
ُ
(  الزًً خملىا الفاجاث ج

 26م )2005ماًى  5الىاكػت .، جم ؼؼب البالؽ و ئػالق ظشاح ػه غىذما جبرأ غً ول ما وعب ئلُه ، في اً بباإلالشن بالخشػىم مىذد

 

 

 الخالت الخامعت 

( الشدة مً اللاهىن الجىائي في مىاحهت فاػمت )ئظم ؾحر خلُلي( ، جم ؼؼب البالؽ 126م  باؼش و هُل أٌو هُابت الفاؼش فخذ بالؽ جدذ اإلاادة )2006 الػام  في

ش الؼبي الصادس مً كعم الباػىُت بأن آلاوعت : فاػمت مص ابت ) باإلاصشان بػذ أن جمذ ئخالتها ئلي معدؽفي الفاؼش للىؽف غلي خالتها خُث أفاد الخلٍش

 الػصبي ( مما ًجػلها ؾحر كادسة غلي طبؽ ئهفػالها في خالت الؿظب.
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في فىاء العىق الزي  خلفُت البالؽ : في خىالي الشابػت غصشا كام أخذ سحاٌ ؼشػت الىظام الػام بالفاؼش بالخدشػ باآلوعت ) فاػمت( أزىاء مضاولتها بُؼ الخظش

 لآلوعت )فاػمت( أهه ظل ًشاودَا غً هفعها باإلؾشاء والتهذًذ، في مفاحأٍ للؽشػي دافػذ غشف بعىق ) حجش كذو ( بالفاؼش بىالً
ً
ت ؼماٌ داسفىس، وفلا

( مً سحاٌ ؼشػت 9)فاػمت(  غً هفعها باإلمعان به مً حهاٍص الخىاظلي وسفظذ ئػالق ظشاخه ئال أمام الىُابت الجىائُت بالشؾم مً الظشب الزي ماسظه )

 ئًاَا أن )جصلي غلي الىبي ( فػلب غليها ) صلي غلي الىبي ( فصمخذ  الىظام الػام الزًً
ً
! ، َشغىا ئلي اإلايان، داخل الىابت خاٌو وهُل الىُابت تهذئتها ظائال

ي ما معلمت ؤلاظالم الضي دٍ خلُىاٍ لُىم !
َ
فىشس وهُل الىُابت ) صلي  (فىشس ألامش ) فؿالبتها دمىغها(، أسدف ) اهتي ما معلمت ؟ صلي غلي الىبي!( ، حاء سدَا ) ا

م مالبس ي لم يهخم ألمش الظشب فأمش بف خذ بالؽ حىائي  بالشدة في غلي الىبي (،) كلذ لًُ ما معلمت( وان سدَا، كالذ فاػمت لم ًباٌ لجعذي اإلاخػشي مً جمٍض

 . تها كبل جدىٍلها للىؽف الؼبيمىاحه

 الخالت العادظت :

ؼبذ حىاًاث حي ال2008ًىلُى  16في 
ُ
( ؤلاخالٌ بالعالمت الػامت مً اللاهىن 69( ؤلاصغاج الػام واإلاادة )77( )الشدة( واإلاادة )126ىصش. التهم جدذ اإلاىاد )،  ؼ

ا غبذ هللا ودمحم مىس ى غمش بتهمت ؤلاهخماء ئلى 1991الجىائي لعىت  ن حػخبر اللشآ” حماغت كشآهُت“م  اإلاىحهت طذ ًديى غمش ئبشاَُم وظلُمان دمحم ئبشاَُم وصهٍش

 إلاا حاء في الؽىىي اإلالذمت مً الؽشػت. وغلمذ  لئلظالم اإلاصذس الىخُذ 
ً
ػخبر مخالفت لخػالُم ؤلاظالم، ػبلا

ُ
ماسط ؼػائش مدذدة ح

ُ
ت الىبىٍت وج

ّ
وجشفع الُعى

ا في مذسظت كشآهُت )خلىة( داخل مجٌز خاص في طاخُت ماًى، حىىب الػاصمت الخشػىم. وحاء في ؤلادغاءا ماسط ؼػائَش
ُ
ث بؽأن اإلادىمت أن اإلاجمىغت ج

 غً أنهما
ً
، هما أنهم ال ٌعخخذمىن ألاران، فظال

ً
لشأون العىس في ول سهػت ظشا ًلىمىن  إلاجمىغت أن أغظاءَا ًإدون صالة الجمػت مً أسبػت سهػاث ٍو

لت التي ًدبػها اإلاعلمىن كبل الصالة. وبػذ أن أغلً أغظاء اإلاجمىغت جخليهم غً  اإلادىمت أصذس كاض ي  ئغخلادَمبالىطىء غلى هدى مخخلف غً الؼٍش

 إلالفاث اإلادىمت، فان ؼشػت حي 
ً
مهم أظغ ؤلاظالم. ووفلا ِ

ّ
الىصش واصلذ مشاكبت جىصُت ئلى َُئت الؽإون الذًيُت، الخابػت لىصاسة ؤلاسؼاد وألاوكاف، بأن حػل

ي الؽشػت
ّ
ماسط فُه َإالء ألاشخاص ألاسبػت غباداتهم ووؽاػاتهم بػذ أن جم ئػالق ظشاخهم وغلب جلل ًُ ش جفُذ بأن اإلاجمىغت غادث مشة  اإلايان الزي  جلاٍس

ا الذًيُت التي أخشي إلاماسظ  27وصفها اإلاخدشي أمام اإلادىمت ب" مخالفتها لخػالُم ؤلاظالم : ت ؼػائَش
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 الخالت العابػت:

.  150وأللذ اللبع غلى  "اللشاهُحن" م كامذ كىة مؽترهت مً الؽشػت وحهاص ألامً واإلاخابشاث الىػني بمذاَمت ملش اإلاجمىغت2015هىفمبر  15في 
ً
شخصا

 وكامذ العلؼاث بدبغ  21حشي ئػالق ظشاح 
ً
 بمىحب اإلاىاد  129مً اليعاء وألاػفاٌ فىسا

ً
ً ووحهذ ئليهم تهما  77)ؤلاخالٌ بالعالم الػام(، و 69آخٍش

ظبم أن جمذ  و الابلاء غلي الزًً إلاتهمحن بىفالت، . وحشي ئػالق ظشاح ؾالبُت ا1991)الشدة( مً اللاهىن الجىائي العىداوي لعىت  126)ؤلاصغاج الػام(، و

 في 2008مداهمتهم في الػام 
ً
م ؼؼبذ مدىمت الىصش/ماًى  حىىبي الخشػىم ؤلاتهام في مىاحهت )  2011دٌعمبر  22، في الخبغ غلى رمت اإلاداهمت.  ال خلا

 28م 1991( ؤلاخالٌ بالعالمت الػامت  مً اللاهىن الجىائي لعىت 69( ؤلاصغاج الػام واإلاادة )77( )الشدة( واإلاادة )126.)( اإلاتهمحن، جدذ مىاد ؤلاتهام  129

ا بظاخُت الاهذلغ ، ماًى حىىبي الخشػىم  وفلؽ : خلفُت البال  لت " اللشاهُحن" بملَش م الذًيُت غلي ػٍش ا حاء الاتهام غلي خلفُت مماسظت اإلاتهمحن لؽػائَش

 بذال غً سهػخحن ) وفلا إلاىهج  فاداث اإلاخدشي أمام اإلادىمت إل 
ً
بأن اإلاتهمحن ًأخزون )باللشآن( دون العىه، غلي ظبُل اإلاثاٌ :أداء الجمػت باسبػت سهػاث ظشا

( وغذم ئكامت  ألاران كبل الصالة وغذم ئكامت الصالة والخؼبت بػذ الصالة ولِغ كبلها وئخخالفاث فى ػ
ً
لت الىطىء ٌؿعلىن الىحت أَل العىت و حهشا ٍش

 والُذًً.

 الخالت الثامىت 

م كبظذ الؽشػت الؽشػت  غلي  الذهخىس ؼمغ الذًً ألامحن طىالبِذ، مً ؼاسع الجمهىسٍت بالخشػىم، خُث جم جىحُه تهم حىائُت له 2011فبراًش  10في 

 لخلذًمت للمداهمت. 1991مً اللاهىن الجىائي العىداوي لػام ؤلاخالٌ بالعالمت الػامت  99( ؤلاصغاج الػام، 66)الشدة( ، )  126جدذ اإلاىاد 
ً
 6في م جمهُذا

ً العىداهُحن خُث ظل  ،م 2011دٌعمبر  و الخىىٍش و  ٌػمل فى كظاًا الذًملشاػُت والخػذد الثلافى وخلىق ؤلاوعان الذهخىس ؼمغ الذًً مً اإلافىٍش

 ، ؤلاصالح ؤلاظالمي  
ً
مما أطؼٍش  للمؿادسة بػذ هخاب  4000صت أهثر مً ألامً واإلاخابشاث الىػني مً مىخبخت الخام صادس حهاص 1997في الػام ظابلا

 الخذازت ادسة اللشاءة مً أحل الخؿُحر و مجلت أظغ "ؼمغ الذًً" مب و  29 ، م  2000ئلى مصش إلاذة غامحن وغاد ئلى العىدان  فى الػام اإلاظاًلاث ألامىُت 

 .العىداهُت 
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 الخالت الخاظػت :

م ئبشاَُم بالضها ئزش ئغالن بؼالن صواحها في الىىِعت بعبب غلُذتها ووؽأتها همعلمت،  2014ماًى  11في  أداهذ مدىمت الخاج ًىظف الجىائُت العُذة مٍش

 ئرا وان  اإلاتهم ؾحر متزوج. حلذة خذ 100مً اللاهىن الجىائي العىداوي  146بىاًء غلى ؼهاداث غذد مً أفشاد أظشتها في اإلادىمت. غلىبت الضها بملخط ى اإلاادة 
ً
 ا

 بالشدة وُخىم غ
ً
مً اللاهىن الجىائي العىداوي لعىت  126بذلذ دًنها مً ؤلاظالم  ئلى اإلاعُدُت. وجىص اإلاادة  ليها باإلغذام غلى أظاط أنها هما أدًيذ أًظا

مت ًشجىبها اإلاعلم خ 1991 ذان بالشدة، وهي حٍش ًُ جاَش بالخشوج مىه. وجىص هفغ غلى الخىم بػلىبت ؤلاغذام طذ أي شخص  ًُ ج للخشوج مً ؤلاظالم أو  حن ًشّوِ

 اإلاادة غلى ئظلاغ غلىبت ؤلاغذام ئرا غذٌ الصخص اإلاػني وجشاحؼ غً سدجه كبل جىفُز الخىم.

م ًديي بتهمت الم 2016ماًى 23ي ف ا بالؿاء كشاس مدىمت الخاج ًىظف اللاض ي بالؿاء ئداهت مٍش  غلي أن خالتها اصذسث مدىمت ؤلاظخئىاف كشاَس
ُ
شدة جأظِعا

ش ػبي ٌؽحر الي ظالمت خالتها.  معخلشة الىفعُت ؾحر   30بالشؾم مً وحىد جلٍش

 الخالت الػاؼشة :

ا  2014وفي ماًى   بدم العُذة ) مني( )ئظم ؾحر خلُلي (  واهذ العلؼاث كذ وّحهذ لها تهمت الشدة، مما اطؼَش
ً
أظلؼذ مدىمت اللظاسف الجىائُت تهما

 إلاىاحهت خىم ؤلاغذام. ووان طابؽ ؼشػت بمىخب الشكم الىػني في مذًىت اللظاسف كذ وحه لهللخخلي 
ً
زٍ غً دًاهتها اإلاعُدُت وئغخىاق ؤلاظالم جفادًا

خظمً الؼلب اإلازهىس خاهت ًىخب فيها اإلاخلذ ًاهت ألاب م دالعُذة) مني(  تهمت حىائُت غىذما واهذ بصذد جلذًم ػلب للخصٌى غلى بؼاكت الشكم الىػني. ٍو

 31ووالذَا معلم. ودًاهت ألام. ووّحه الظابؽ لها التهمت الجىائُت غىذما هخبذ في الؼلب أنها معُدُت ومتزوحت وأم لثماهُت أػفاٌ وصوحها ًذًً باإلاعُدُت

 

 الخالت الخادًت غؽش :
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ف غلي دمحم هذود بالؽ بالشؾم 2015هىفمبر  3في  ف غلي )م بلعم ؼشػت طاخُت 1851م دون الؽاوي ؼٍش ( 24الصجشة بالخشػىم في مىاحه ابىه الؽُخ ؼٍش

 ،جدذ مىاد ؤلاتهام 
ً
اب ،  144غاما ف أن ئبىه بلبغ الصلُب في ئؼاسة ئلي 1991الشدة مً اللاهىن الجىائي العىداوي لعىت  126الاَس م ، خُث كاٌ العُذ ؼٍش

لاض ي ئلي جأحُل الجلعت إلهخذاب ممثل للػىن اللاهىوي مً وصاسة الػذٌ ألن اإلاتهم م أؼاس ال2015دًمعبر  9حؿُحر دًيُه الاظالمي ئلي اإلاعُدُت، في حلعت 

م كشسث اإلادىمت ئًلاف الذغىي الجىائُت فى مىاحهت اإلاتهم بىاء غلى الؼلب اإلالذم مً 2015دًمعبر  29ًىاحه تهم غلىبتها ؤلاغذام لُخم جدذًذ حلعت 

 32له لػالحت وئظخجابذ اإلادىمتلزلً. الؽاوى والذ اإلاتهم باػالق ظشاح اإلاتهم وحعلُمت

 الخالت الثاهُت غؽش 

، بمً في رلً زالزت أػفا 27م مثلذ مجمىغت مً 2015دٌعمبر  2في 
ً
بالػاصمت الخشػىم غلى خلفُت ُتهم بالشدة  حىائُت  ٌ غلى ألاكل، أمام مدىمتشخصا

ئفت ئظالمُت جخمعً باللشآن وجشفع العىت الىبىٍت )ألاخادًث والشواًاث التي جخظمً مً اللاهىن الجىائي بػذ أن ئتهمتهم العلؼاث باإلهخماء لؼا 126اإلاادة 

ت( في الحي الؿشبي في طاخُت ألاهذلغ  2015هىفمبر  3أكىاٌ وأفػاٌ الىبي دمحم(. اإلاجمىغت كذ حشي ئغخلالهم في  ، حىىبي 33 مً هذوة غامت بمسجذ صؿحر )صاٍو

وصٍش الػذٌ العىداوي بىكف زالزت أػفاٌ غلى ألاكل.جم جذخل  ؼاسوا في الخؼب التي أللُذ غلى الخظىس، باإلطافت ئلىالخشػىم. وؼملذ ؤلاغخلاالث ئمامحن 

 لعلؼاجه في اإلاادة 
ً
 م وال جضاٌ ألاوساق  بؼشف وصاسة الػذٌ. 1991م كاهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت 32 581اإلاداهمت خُث كام بؼلب اإلالف وفلا

 الخالت الثالثت غؽش :

 غلي مبذأ الخم في  ؤلاغخلاد والخذًً خُث )  َبـــّشأث مدىمت حىاًاث داسك
ً
العالم بشئاظت  ظُت ئمام مسجذ داس العالم الزي بشأجه اإلادىمت لِغ ئظدىادا

ىاث ال ِِّ  في الب
ً
مذ، هما زبذ أهه ؾحر اللاض ي غبذ الخمُذ مادبى أمغ ئمام مسجذ أبى بىش الصذًم مً تهمت الشدة، وحاء كشاس اللاض ي بأن َىالً طػفا ِذّ

ُ
تي ك

 
ً
 ئمام مسجذ بذاس العالم أزاس حذال

ّ
ً، وكاٌ في مشجذ، ورلً بػذ ئتهامه بأهه حّىص السجىد لؿحر هللا في خؼبخه. وحػىد الخفاصُل خعب ؤلاتهام ئلى أن  بِىه وآخٍش

                                                           
يسبباً بحىقُعّ بىقف اندعىي انجُائُة ضد أٌ يحهى وَكىٌ قزارِ َهائُاً وال َجىس انطعٍ فُّ وعهً انًحكًة َجىس نهُائب انعاو فٍ أٌ وقث بعد اكحًال انححزٌ وقبم صدور انحكى االبحدائٍ فٍ اندعىي انجُائُة أٌ َحخذ قزاراً ) 1

 (.عُدئذ أٌ جىقف اإلجزاءات وجصدر األوايز انالسية إلَهاء اندعىي انجُائُة
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 ئلى آًخحن مً اللشآن الىش 
ً
تهم، بُذ أهه سفع ألامش ًىم الجمػت خعب الؽاوي ئهه ًجىص السجىد لؿحر هللا معدىذا

ُ
ىاكؽت اإلا

ُ
ٍم، وبػذَا هّىن أَل الحي لجىت إلا

ً بالؽ في ُمىاحهخه جدذ اإلاادة ) ( الشدة، وأفاد اإلاتهم في اظخجىابه بأهه لم ًلصذ بزلً السجىد ظىي ؤلاهدىاء ولِغ السجىد الخشوي في 126مما دفػهم لخذٍو

 34الصالة(.  

 الخالت الشابػت  غؽش 

 حؿُحر دًاهخه مً معلم 2017ماًى  7في 
ً
ظت إلادىمت امذسمان وظؽ لؤلخىاٌ الصخصُت للمعلمحن ػالبا م جلذم دمحم صالح الذظىقي الؽهحر )بالباسون ( بػٍش

ظت، في   مً وهُل الىُابت الخذخل 2017ماًى  8ئلي ال دًني، خُث جم ؼؼب الػٍش
ً
لخؿُحر م جلذم الذظىقي بؼلب آخش ئلي هُابت أمبذٍ وظؽ بأمذسمان مخلخمعا

ؤلاخالٌ بالعالمت الػامت  مً اللاهىن الجىائي العىداوي  69الشدة ،  126دًاهخه مً معلم ئلي ال دًني، غلي الفىس ؼشغذ الىُابت و كُذث طذٍ بالؽ جدذ اإلاىاد 

م  جم غشطه بىاظؼت اإلاذعي الػام غلي الفدص الؼبي الزي باؼٍش ػبِب هفس ي داخل مباوي وصاسة الػذٌ 2017ماًى  11في  م ، وكظذ بدبعه .1991لعىت 

ش الؼبي  م  التي جىص غلي 1991" مً اللاهىن الجىائي العىداوي لعىت 8أظدىادا غلي اإلاادة " بالخشػىم، زم كط ي الىائب الػام بؽؼب البالؽ بمىحب الخلٍش

 .( ال معئىلُت ئال غً فػل ؾحر مؽشوع ًشجىب بلصذ أو ًشجىب باَما2ٌ)ت ئال غلى الصخص اإلايلف اإلاخخاس معئىلُال  "  .35)

 الخالت الخامعتغؽش : 

م أللذ الؽشػت اللبع غلي الصخفُت مشوة الخجاوى مً مؼػم وظؽ الخشػىم مً كبل ؼشػت أمً اإلاجخمؼ  بػذ أن جم فخذ بالؽ جدذ 2017ظبخمبر  18-

جظُف مشوة " 36الخىاس اإلاخمذن  الفِعبىن ومذوهت غلي غلى صفدتها  مً اللاهىن الجىائى الشدة وظب الػلُذة  بعبب ملاالث وؽشتها 125و 126 اإلاىاد

 اًام بدشاظت الىظام الػام بالخشػىم بدشي  3، وواهذ مشوة كذ كظذ "ملابل ؼؼب البالؽ  بالصمذ  البىويػ

 الخالت العادظت غؽش



 

14 
 

م أللذ الؽشػت بالخشػىم اللبع غلي الذاغُت ؤلاظالمي اإلادؽذد  مضمل فلحري و جم ئًذاغه خشاظت الؽشػت غلي ئزش ئتهامه في 2017أهخىبش في ألاٌو مً 

ولت حىىبي ىاللكبل وهُل هُابت طاخُت ا م ، جم الخدلُم مػه م1991ً( مً اللاهىن الجىائي العىداوي 126م  بتهمت الشدة) 2017لعىت 362البالؽ بالشكم 

                  37الخشػىم 

 لبالؽ (25 دوهه ) حاء ئتهام مضمل فلحري غلي خلفُت بالؽ: خلفُت 
ً
 وكاهىهُا

ً
باللذح في أم اإلاإمىحن العُذة غائؽت بيذ أبي بىش، صوحت بالشدة باتهامه  مددعبا

 ظلم. الىبي دمحم صلى هللا غلُه و 

ىول ئلُه مماسظت مباؼشة ئحشءاث الاظدخابت: َىالً جىاكع فل
ُ
ػخبر اللاض ي َى مً اإلادىمت ، فالؼبُعي أن ج ٌُ  

ً
عفي في اللاهىن فُما ًخػلم باإلظدخابت، كاهىها

 للاهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت العىداهُت بمباؼشة ول ؤلاحشاءاث. 
ً
 وفلا

ً
 غملُت الخىبت، فاللاض ي  َى اإلاخخص كاهىها

لهُئت غلماء العىدان غلي ظبُل اإلاثاٌ في الخالت العىداهُت ًلذح في الػذالت والجزاَت، خُث  أن َُئت  38ئهخذاب شخص مً مجمؼ الفله الاظالمي الخابؼ 

عاهذ كظاًا الخؼشف، أطف ئلي رلً أن ؤلاهدعاب لهُئت غلماء اإلا ٌُ  لسجلها مىالُت للخضب الخاهم، بل مىهجها 
ً
ػخبر وفلا

ُ
حن غلماء اإلاعلمحن ح علمحن َس

الث   العُاظُت للفشد،باإلاىاكف  ؽحر ئلي مَإ
ُ
ىحذ طىابؽ ح

ُ
أغظاء َُئت غلماء اإلاعلمحن، ظىاء ؤلالخلاء ألاًذلىجي مؼ مزَب العلؼت الخاهمت الذًني أو اإلاىالاة الج

 العُاظُت. 

ػخبر ) ظبب الش  ٌُ لت ؤلاظدخابت التي ًلجأ ئليها َُئت غلماء اإلاعلمحن في اإلاداهم  جلغي مىاكؽت العبب الزي  ، بل جىحي ألامش الثاوي أن ػٍش دة( ظىاء فىش أو ؾحٍر

ى ؤلاغخماد غلي مىهج ) حعىٍش ؤلاظدخابت ( باللذظُت الذًي  ُت.ئلى جؼبُم ؼىلي لئلظدخابت دون  اإلاجادلت، مما ًخػاسض وفلعفت ؤلاغخلاد ، َو

 بمخاػبت اإلاتهم وال ًدم ألي شخٍص آخاإلاألامش الثالث : 
ً
مماسظت الاظدخابت مً كبل مىادًب ُئت اإلادىمت، ارن  ش ئال َدىمت هي الجهت الىخُذة اإلاخىلت كاهىها

دت لللاهىن . مجمؼ الفله الاظالمي أمام اإلاداهم حػخبر   مخالفت صٍش

ا وصاسة الػذٌ في أي مً ألا   مىس ولِغ الػىغ .ألامش الشابؼ : َُئت غلماء اإلاعلمحن أو خالفها مً الهُئاث مً الىاخُت اللاهىهُت جخظؼ للفخاوي التي جصذَس
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صشاث ، جىفحر مش الخامغ : اإلاىكؼ الالىترووي لهُئت غلماء العىدان ظل ٌعاهذ الػذًذ مً اللاطاًا التي حػخبر أهتهان لخلىق الاوعان مثل صواج اللاألا 

ا مً اإلاىاكف اإلاخؼشفت و   39 "  بً الدن اإلاعاهذة لالصىلُت مثل وعي "ؤلاهخماء لخىظُم الجبهت الذًملشاػُت بجامػت الخشػىم و ؾحَر

 

 

 

 " 2017-1968سظم جىطُحي إلاػذالث كظاًا الشدة مً الػام "
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 ألازاس اإلاترجبت غلي صذوس الخىم بالشدة 

 لخىخُياث كاهىهُت مخخلفت، ولػل 
ً
مشد رلً ًىؽف بالىظش الي سجل  دغاوي الشدة في العىدان وهما أؼشث فان العلؼاث العىداهُت ظلذ جخػامل مػها وفلا

 إلاا صذس مً غلىباث وئحشاءاث مً ) مداهم، الىائب الػام، ا
ً
مت في اللاهىن الجىائي، وفلا لؽشػت ( في كظاًا الخلفُت العُاظُت والشؾبت إلدساج الشدة هجٍش

 الشدة ًمىً جلصيها و آلازاس اإلاترجبت غليها:

مً هلع الخىم الصادس في مىاحهت ألاظخار مدمىد دمحم ػه فلذ ظبم الخىفُز رلً الخم في الخُاة وبالشؾم  مً غلىبت ؤلاغذام وهي حػني الخشمان  ▪

إلاتهمحن فُما غذا ألامش خُث أصبذ مً اإلاعخدُل ئدسان رلً خُث حاء في كشاس الذائشة الذظخىسٍت باإلادىمت الػلُا التي ألؿذ خىم ؤلاغذام في مىاحهت حمُؼ ا

 41.م ٌػذ مً اإلاِعىس بػث خُاٍ وئذث مهما بلؿذ حعامت ألاخؼاء "والذ اإلاذغُت ألاولي ) مدمىد دمحم ػه ( " فل

 41.الخشمان مً الخلىق الذظخىسٍت اإلاخػللت بالخم في ؤلاغخلاد ▪

م 1968الخفشكت بحن ألاصواج جدذ حجت ئخخالف الذًً، ما كظذ به اإلادىمت الؽشغُت في مداهمت  مدمىد دمحم ػه في الػام  ▪  في كظُت ) مٍش
ً
م، الخلا

( ، مما ٌػلىد ئلي حػلُذاث جؼاٌ ألاظشة عت بعبب غلُذتها ووؽأتها همعلمتم خُث أمشث اإلادىمت )ئزش ئغالن بؼالن صواحها في الىى2014ِي الػام ًديي( ف

 ػه ،بؽيل غام مثل الابىاء ووطػهم اللاهىوي ، وما ًشجبؽ باإلاحرار الزي ٌػخبر ئخخالف الذًً أخذ مىاو

م في مداهمت مدمىد دمحم ػه باصذاس أخيام منها مصادسة مجزله اليائً 1968واإلاخلىم : فلذ كامذ اإلادىمت الؽشغُت في الػام اإلاصادسة للماٌ اإلاىلٌى  ▪

ى ما ًىؽف العم بمذًىت الثىسة بامذسمان ؤلاغالن الػاإلاي و الخملً ال غالكت له بالذًً هما هص غليها ات العُاظُت للخىم فالخم في العىً ،َو

 ( " 2الفلشة) (17في اإلاادة ) لخلىق ألاوعان
ً
ذ أخذ مً ملىه حػعفا ، مً هاخُت جاهُت فالعىً في العىدان  ال ًلخصش ئظخخذامه غلي 42 "الًجىص ججٍش

) مدمىد دمحم ػه( ب مصادسة م في اإلاداهمت الثاهُت 1985ٌ، هما أصذسث مدىمت ؤلاظئىاف الجىائُت في الػام اإلاالً فلؽ بل ًمخذ لعىً ألاظشة 

 فاإلاػشفت ال جصادس بلشاسث اإلاداهم ألنألا  هخبه
ً
 أو أخالكا

ً
ها جخالف مش الزي ٌػُذ ألارَان ئلي غصش أهدؼاغ اإلاػشفت ـ فؤل اخذ ما ٌعىذ ألامش كاهىها
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ت الؿحر في الخصٌى غلي اإلاػلىماث ، اإلاثحر للذَؽت أن اإلادىمت رَبذ ئلي اإلاصادسة لىً َل مً مىفػت مش  ت الخػبحر  و خٍش حٍى مً رلً ؟ الخم في خٍش

 أم خلؼذ بحن اإلاصادسة و ؤلابادة ! 

خز 1985غذم الصالٍ غلُه أو دفىه في ملابش اإلاعلمحن : هما أصذسث مدىمت ؤلاظئىاف الجىائُت في الػام 
ُ
م في اإلاداهمت الثاهُت ٌ) مدمىد دمحم ػه( خُث أ

، ال ًىحذ هص كاهىوي أو ؼشعي )ئظالمي( ٌعىذ َزٍ الجضئُت مً الخىم و  تىؽف غنها ظلؼاث السجىن العىداهُحثماهه  بؼائشة َُلىهىبتر ئلي مىؼلت لم ج

اإلاىهج الصىفي الزي ما اٌ الُه في الخىفُز بل ٌؽيل ألامش خشمان لالظشة مً مػشفت ميان دفىه ، ففي الىاكؼ العىداوي َىالً ما اسجبؽ بالخذًً اإلاعدىذ غلي 

اساث اإلالابش لزويهم حػبحرا  ا ، اطف ئلي أن ؤلاحشاء اإلاشجبؽ بػذم الذفً فيًماسط فُه الىاط ٍص  لثلا غً الىفاء للزهشي و ؾحَر
ً
فت ملابش اإلاعلمحن ًثحر  وفلا

ئلي  التي جمخذ لدؽمل ألاظشة فىأن الخىم طذ مدمىد دمحم ػه كصذ به لِغ خشماهه مً الخم في الخُاة فلؽ بل لُمخذ-43اإلاجخمؼ العىداوي " الىصمت" 

 أظشجه و أصذكائه و جالمُزٍ 

 

م ًديي ( غلىبت الضها بملخط ى اإلاادة  ▪ حلذة  100مً اللاهىن الجىائي العىداوي  146جؼبُم خذ الضها : خُث  خىمذ اإلادىمت بزلً في كظُت ) مٍش

 ئرا و
ً
 ،  ان  اإلاتهم ؾحر متزوجخذا

 كشاس مدىمت ؤلا  ▪
ً
م ًديي، الؽُخ ؼٍشف، دمحم صالح الذظىقي الؽهحر )بالباسون (  فلذ جم فلذان الاَلُت : ففي مداهماث ) فاػمت (، الخلا ظخئىاف مٍش

ؽحر ئلي اللذح في الخالت الىفعُت  للمتهمحن ألامش الزي هفي غنهم اإلاعئىلُت الجىائُت
ُ
" 8"وفلا لللاهىن الجىائي العىداوي اإلاادة "  الشهىن ئلي كشاساث ػبُت ح

  أزٍش  ألامش الزي ًمخذ، 44 م "1991لعىت 
ً
" لُإزش غلي أَلُت مباؼشة الخلىق اإلاذهُت 22اإلاادة " م1984وفلا للاهىن اإلاػامالث اإلاذهُت العىداوي لعىت كاهىها

45 

، وهي حػخبر أخذي ظُاظاث اظخخذام اللاهىن "للخخىٍف" بدشمان الصخص مً أَلُخه وئؼاغت دعابه للخلىق و كُامه بالىاحباث و بالخالي جإزش غلي ئه

ى االجىىن" خالت " مش ألامش الزي كذ ًالصمه الػمش وله ، بل لِغ في اللاهىن العىداوي ما ًمىً أن ٌػُذ الخاٌ ئلي وطػه الصخُذ "ازباث هماٌ ألاَلُت " َو
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األمز الذي قد يتزتة عليو أمكانية فقدان الشخص لألىلية من جزاء " مىاص للخشمان مً الخم في الخُاٍ في حضئُت "الخشمان مً الخُاٍ الؼبُػُت 

 .التعذية النفسي الذي مورس ضده تذلك الوصف 

 لخىصُاث ا

o مت الشدة مً اللاهىن الجىائي العىداوي  ئلؿاء حٍش

o  اللاهىن العىداهُت.ئجخار ئحشاءاث فىسٍت لخصخُذ ما ؼاب )أَلُت ( ألاشخاص الزًً ؼملتهم ئحشاءاث مػُبت مً كبل أحهضة جىفُز 

o .الخػىٍع الػادٌ إلاا هخج غً ئطشاس  هفعُت ومادًت لؤلشخاص الزًً حػشطىا إلهتهاواث غلي صلت بتهم الشدة 

 

 المصادر 
 

/خىىمت العىدان "اإلاذعي غليها "، أمام الذائشة م  ، أظماء مدمىد دمحم ػه و غبذاللؼُف  غمش دمحم خعب هللا "اإلاذغُان" /طذ 1986العلؼت اللظائُت العىداهُت ، مجلت العىابم و ألاخيام  -0

ت ول مً كظاة اإلادىمت الػلُا و أغظاء الذا الذظخىسٍت باإلادىمت الػلُا العىداهُت . ئشة الذظخىسٍت ، فاسوق صذس اللشاس بشئاظت دمحم محرؾني مبرون  ، سئِغ اللظاء و وصسئِغ الذائشة الجىائُت ، و غظٍى

 خمً و دمحم خمضة الصذًمأخمذ ئبشاَُم  ، صوي غبذالش 

خي لللىاهحن الػلابُت و الجىائُت العىداهُت ؼهذث خمعت كىاهُحن خُص صذس اللاهىن ألاٌو في الػام )  -2 ن(.91 19، 1983، 1973، 1925، 1899الخؼىس الخاٍس
َ
 م )العاسي الا

 غلي اإلاعلمحن .1985الي  1969همحري )  م  الشئِغ العىداوي الاظبم حػفش دمحم1983ظبخمبر  8هي كىاهُحن أغلً غنها في  3 -3
ً
ػت ؤلاظالمُت و هصب هفعه ئماما  م ( و الزي بمىحبها أغلً جؼبُم الؽَش

 اإلاصذس العابم(. )م 1986العلؼت اللظائُت العىداهُت ، مجلت العىابم و ألاخيام  -4

 غً خم هللا حػالي" جدذ فلعفت الامش باإلاػشوف و الىهي و غً اإلاىىش .دغىي الخعبت : دغىي راث اظاط دًني مً ًلُمها ٌػشف باإلاخدعب بما غشف "   -5
ً
العلؼت اللظائُت العىداهُت ، مجلت  -6دفاغا

 اإلاصذس العابم(. )م 1986العىابم و ألاخيام 

 م ) اإلاصذس العابم(.1986العلؼت اللظائُت العىداهُت ، مجلت العىابم و ألاخيام  - 6
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 و خعحن دمحم روي . الؽاهُان َما ألامحن داؤد  -7

غ في 18ي لخلىق ؤلاوعان اإلاادة )الاغالن الػاإلا-8 / دٌعمبر  10( ، اغخمذث الجمػُت الػامت ؤلاغالن الػاإلاي لخلىق ؤلاوعان في باَس  ، 217بمىحب اللشاس  1948واهىان ألاٌو

 م 1966الػهذ الذولي الخاص  بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت  ، أغخمذجه الامم اإلاخدذة في الػام -9

لي لخلىق الاوعان والؽػىب ، جمذ صُاؾخه في الػام  -10  م .1986أهخىبش  21م و دخل خحز الىفار في 1982اإلاُثاق الافٍش

 م .2005الذظخىس ؤلاهخلالي العىداوي لعىت  -11

 م1991الشدة مً اللاهىن الجىائي العىداوي لعىت ( 126اإلاادة )-12

 م 2015( الشدة مً اللاهىن الجىائي العىداوي في 126حػذًل اإلاادة )13

 اَل الىخاب والعىت  الجماغت الاظالمُت التي جخفم غلي خالفت أبىبىش الصذًم  ، غمش بً الخؼاب ، غثمان بً غفان  بػذ الشظٌى "ص" . -14

 اللشآن اإلاصذس الىخُذ للعلؼت الذًيُت حػخبر"  اللشاهُىن -15

 الؽُػت  حماغت ئظالمُت جشي الخالفت لػلي بم ابي ػالب بػذ الشظٌى دمحم "ص"ا -16

 ، مىكؼ الفىشة الجمهىسٍت . اللؼُف غمش خعب هللا ودمحم ظالم بػؽش وجاج الذًً غبذ الشاصق وخالذ بابىش خمضة غبذ -17

 ؽاة الخضب الجمهىسٍت ومىكؼ الفىشة الجمهىسٍت ،  -18

لي للػذالت وسداظاث العالم  اإلاشهض -19   الافٍش

 حػٍشف دغىي الخعبت العابم -20

 مىكؼ الفىشة الجمهىسٍت . -21

 م "اإلاصذس العابم :"1968مجلت الاخيام والعىابم اللظائُت -22

 العابماإلاصذس  -23
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24-- http://aoif.gov.sd/ao/modules/news/article.php?storyid=15 ، م2011ًىلُى  12اإلاصذس الشباغ أغالٍ " "الذهخىس دمحم غلي بؽحر مً َُئت غلماء العىدان ، " هص الخىبت " للىُل أبىكشون 

خ ؤلاظالمي غً \'هبي مً بالد العىدان- 25 ئت للخاٍس  .2011أؾعىغ  25، صخُفت الصخافت ،  مىس ى وفشغىن والخفاظحر اللشآهُت اإلاخىاسزت!' للمفىش الىُل أبى كشون: كشاءة حٍش

ش )الىفاق( العىداهُت ٌػلً جىبخه بػذ مؼالبت الػلماء بخؼبُم خذ الشدة  -26  ٌ 1426سبُؼ الاٌو  29، اإلاىكؼ الالىترووي اإلاعلم ،  سئِغ جدٍش

لي للػذالت وسداظاث العالم .  -27  سصذ اإلاشهض الافٍش

ذة الصخافت العىداهُت ، الػذد)  -28  (،6309حٍش

 البحن مبادسة كشاءة مً احل الخؿُحر جصذس مً ظلعلت الفىش الذًملشاػي اظعها الي حاهب مجلت الخذازت العىداهُت الذهخىس ؼمغ الذًً ألامحن طى  -29

 ظشاح العُذة اإلاعُدُت الخامل و ان جشاحؼ ئداهتها بالشدة والضها ،   -30
ً
لي للػذالت ودساظاث العالمغلي العلؼاث العىداهُت أن جؼلم فىسا  م 2014ماًى 12،  اإلاشهض ؤلافٍش

لي للػذالت وسداظاث العالمشي ،كعان مً حىىب العىدان ًىاحهان غلىبت ؤلاغذام بعبب ؤلاغالن غً مهاسطتها لفظُدت فعاد بىىِعت الخشػىم بد -31   م 2015ًىهُى  2،  اإلاشهض الافٍش

 بخىكُػه 1991مً كاهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت العىداوي لعىت  58اإلاادة  -32
ً
 معببا

ً
م " ًجىص للىائب الػام في أي وكذ بػذ اهخماٌ الخدشي وكبل صذوس الخىم الابخذائي في الذغىي الجىائُت أن ًخخز كشاسا

 وال ًجىص الؼػً فُه وغلى اإلادىمت غىذئز أن جىكف ؤلاحشاءاث وجصذس ألاوامش الالصمت إلنهابىكف الذغى 
ً
ىىن كشاٍس نهائُا  ء الذغىي الجىائُت"ي الجىائُت طذ أي متهم ٍو

لي للػذالت وسداظاث العالم سصذ ا  -33  إلاشهض ألافٍش

خ   سفػذ مياوي ،الفاجذ خعحن ، ظُمت غبذهللا )    امىن ة اللاهىهُت التي كذمها اإلاداإلازهش  -34  م 2017 ماًى  7( هُابت غً دمحم أخمذ الذظىقي أمام الىائب الػام العىداوي بخاٍس

افػت غً الخلىق جم ئغخلالها في الػام " مشة الخجاوي صخفُت ظىداهُت ، وهاؼؼت مذهُت ومذم 2017ظبخمبر  25،  أًام وػالبىوي بالصمذ ملابل ؼؼب البالؽ 3الصخفُت مشوة الخجاوي: خبعىوي  -35

 م مؼ مجممىغت مً الذافػاث غً خلىق ألاوعان في ئخاحاحذ ظبخمبر (2013

 م2017اهخىبش  1العلؼاث العىداهُت جفبع غلي " مضمل فلحري" بتهمت الشدة ، صخُفت خشػىم بىظذ الالىتروهُت ، -36

ؼلبفهُئت غلماء اإلاعلمحن  التي جأظعذ في بذاًت الػؽش  -38 ًُ منها مً  ٍىاث  ووان ًىدصش دوسَا في جىظُم ؼئىن الػباداث التي جدخاج ئلي فخاوي دًيُت مثل زبىث ؼهش سمظان وجلذًم الفخاوي الذًيُت فُما 

 إلاىكؼ الهُئت جم ججذًذ 1999كبل العىداهُحن لىىن أغظاء الهُئت مً الػلماء اإلالمحن  بلىاغذ الذًً، في ألاٌو مً دٌعمبر   
ً
تها مً خمعحن شخص، حمُؼ أَذاف الهُئت اإلاػلً م وفلا الهُئت وئخخُاس غظٍى

م ًديي  حالٌ الذًً الهمام مً مجمؼ الفله الاظالمي" الؽُخ "" جم ئهخذاب غنها جشجىض في  مدىس الذًً ودوس الهُئت في ئظذاء الىصح للفشد واإلاجخمؼ  وئخذار النهظت في الػالم ؤلاظالمي  ، في مداهمت "مٍش
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 اإلاىكؼ الالىترووي لهُئت غلماء العىدان  -39

 م ، ) العابم(1986مجلت الاخيام اللظائُت   40

 .2005( مً دظخىس العىدان ؤلاهخلالي لػام   38اإلاادة )   -41

 مً ؤلاغالن الػاإلاي لخلىق ؤلاوعان  ( 2) 17اإلاادة ا -42

ػت جلابلها " الػُب " و التي جلف ملام ما ٌػُب وجشجفؼ وجحرتها في الخاالث التي حعُؼش فيها ألاحهضة ؤلاغالمُت للعلؼت ماخىرة بما ٌػشف  الىصمت  -43 " الؽشغُت الذًيُت " هما في خالت ئغالن كىاهُحن الؽَش

 للمعلمحن .
ً
 ؤلاظالمُت التي أغلً الشئِغ العىداوي ألاظبم حػفش همحري أماما

 م 1991مً اللاهىن الجىائي لعىت (   8، اإلاادة)  الاَلُت -44

 م 1984مً كاهىن اإلاػامالث اإلاذهُت العىداوي لعىت  22اإلاادة  -45

 

 

 

 

 

 


