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 .1مقدمة
يػػروي عبػػود الشػػاٛني يف كتابػػو "موسػػوعة العػػذاب" كيػػف قُتػػل ١نمػػد بػػن أ بكػػر الصػ ّديق
عامػػل اإلمػػاـ علػػي كػ ّػرـ ال ومهػػو علػػى مصػػر يف سػػنة  77ى ػ علػػى يػػد معاويػػة بػػن حػػدي
من أصحاب معاوية بن أ سفياف:
أسره [معاوية] وقد كاد ٬نوت عطشا فطلب ١نمد أف يُسقى ماء .فأىب عليو معاويػة وقػاؿ لػو:
ال سقاشل ال إف سقيتك قطرة أبػدا حػت تُسػقى مػن اٜنمػيم والغسػاؽ .أتػدري مػا أصػنع بػك
أدخلػػك مػػوؼ ٘نػػار ك أحرقػػك بالنػػار .ك قتلػػو ووضػػعو يف ميفػػة ٘نػػار ك أحرقػػو وذكػػر بعػ
1
اٞنؤرخٌن أ ّف ١نمدا كاف ما يزاؿ حيا عندما أُحرؽ يف موؼ اٜنمار.

ويروي الشاب ١نمد الصغًن طويلب من بلدة صاحل بوبراؾ اٛنزائرية البالغ من العمر
عمػػا عانػػاه يػػوـ اٝنمػػي  1سػػبتم  1777ـ مػػن تعػػذيب مػػن
سػػنة والػػذي ٬ن ػتهن الفالحػػة ّ
طرؼ منود اٛنيش اٛنزائري وأعضاء اٞنيلشيات فيقوؿ:

72

السػػياط كّ أرّمونػػا علػػى اٛنثػ ّػو علػػى ُرُكبنػػا مػ ّػرة أخػػر
أخػًنا تابعنػػا سػػًننا اٞنرىػػق ٓنػػس ضػربات ّ
بعػػدما أحكمػوا تغطيػػة رؤوسػػنا بواسػػطة مالبسػػنا كّ أدخلػوا رؤوسػػنا داخػػل شػػيء سػػخن ونػػن.
مرار كانوا قد
كانس رائحتو قذرة ال تطاؽ .ظننس يف ّأوؿ األمر ّأّنم وضعوا رؤوسنا يف عجلة ّ
الشػيء
أشعلوا فيها النّار .كاف اٛننود يضحكوف ويضربوننا كػي تػنغم رؤوسػنا أكثػر يف ذلػك ّ
الرائحػػة الكريهػػة ونق ػص اٟن ػواء ولكػػين كنػػس كلّمػػا
اٞنُتعػػذر ٓنديػػده .كنػػس أختنػػق مػػن اٜن ػرارة و ّ
السػػالح .اسػتغرؽ ىػذا األمػر حػوارل نصػػف
ُ
ػالركالت وأخػامص ّ
أردت أف أخػرج رأسػي ضػربس ب ّ
أٓنمػػل أكثػر مػػن ذلػػك فأخرمػس رأسػػي وإذا أفامػػأ أف أداة االختنػاؽ ىػػي ميفػػة
دل
.
ػاعة
س
ّ
٘نػػار ميّػػس ومبقػػور .واتَّضػػأ أف مػػا كنػػس أحسػػبو عجلػػة مػ ّػرار كػػاف يف الواقػػع بطػػن ٘نػار ملػػيء
بال ّديداف يف طريقو إذل التّحلّل .فهمس عندىا ٞناذا كاف اٛننػود يضػحكوف لقػد أىنػس وتأٞنػس
2
إذل أبعد ح ّد.

كما يروي اٞنؤرخوف أنّو:

ٞنػا عػاد السػلطاف أبػػو العبػاس اٞنػريين يف سػػنة  277ى ػ إذل سػرير ملكػو قػػب علػى ابػن أ عػػامر
وكػػاف ٪نقػػد عليػػو تصػػرفات أمراىػػا معػػو بعػػد خلعػػو وكلمػػات صػػدرت عنػػو يف حقػػو .فاعتقلػػو
وامتحنػػو بالضػػرب بالسػػياط إذل أف مػػات ٓنػػس الضػػرب .وٞنػػا ُ٘نػػل إذل داره ميتػػا وأخػػذ أىلػػو يف
وربػػط يف رملػػو
ْنهيػػزه ليُػػدفن أمػػر السػػلطاف بػػأف يُسػػحب يف ن ػواحي البلػػدُ 3
فحمػػل مػػن نعشػػو ُ
وسحب يف سائر اٞندينة كّ أُلقي على بع اٞنزابل.
حبل ُ
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وي ػػروي س ػػكاف قري ػػة قبائلي ػػة يف اٛنزائ ػػر يف رس ػػالة بعثػ ػوا ػػا إذل احمل ػػامي الفرنس ػػي م ػػاؾ
فػػارمي يف س ػػنة  1717ـ األعمػػاؿ الوحش ػػية ال ػػج قػػاـ ػػا م ػػيش االس ػػتدمار الفرنس ػػي يف
اٛنزائر:
كانػس السػاعة حػوارل اٝنامسػة حػٌن دخػػل علينػا اٛنػػالدوف األربعػة فقػاؿ أحػػدىم« :لقػد ّقررنػػا
معػػاملتكم ىكػػذا وسػػنفعل نفػ الشػػيء يف كػػل البلػػد ».وقػػاموا بأخػػذ الرمػػاؿ فظننػػا أّنػػم علػػى
وشػك تعػذيبهم كلهػم ّػًن أنػو مػع حلػوؿ الليػل دخػل علينػا اٞنػالزـ األوؿ وقػاؿ إ ّف باسػتطاعتنا
الرمػػوع إذل بيوتنػػا .ووضػػعوا اٛنثتػػٌن علػػى عربػػة وأخػػذو٨نا إذل أسػػفل القريػػة ك رمو٨نػػا يف اٞنزبلػػة
4
العمومية.

ويػػروي سػػكاف بلػػدة األخض ػرية اٛنزائريػػة يف منتصػػف التسػػعينات مػػن القػػرف العش ػرين مػػا
عايشوه من أحداث بشعة يف بداية اٜنرب القذرة الػج شػنّتها قػوات الطغمػة اإلنقالبيػة ضػ ّد
الشعب اٛنزائري:
يف منتصف شهر مايو  1775بدأت ٘نلة واسػعة مػن االعتقػاالت [يف بلػدة األخضػرية بػاٛنزائر]
دام ػػس أس ػػبوعا ك ػػامال راح ض ػػحيتها مواطنػ ػػوف دوف اعتب ػػار لس ػػنّهم أو ٞنرك ػػزىم االمتمػ ػػاعي.
والغريب يف األمر أ ّف معظم ىؤالء اٞنواطنٌن دل تكن ٟنم أية عالقة ال من قريػب وال مػن بعيػد
باٜنركػة اإلسػالمية .ويف يػوـ  77مػايو  1775اكتشػفنا مثّتػػٌن عػاريتٌن ٕنامػا ُعرضػتا بشػارع "١نطػػة
القطػػار" وىػو مػػن أىػػم شػوارع البلػػدة .ومتّ التعػ ّػرؼ عليهمػػا فكانتػػا لفريػػد قاضػػي وفػػاتأ أزرقػػي.
وقػد ى ّػز ىػذا االكتشػاؼ سػكاف األخضػرية وتنامػس وانتشػرت بػٌن األىػارل الشػائعة الػج تقػػوؿ
بػأ ّف اٞنػواطنٌن الػذين مت القػب علػيهم يف منتصػػف مػايو قػد متّ القضػاء علػيهم ٗناعيػا .وأصػػاب
اٟنلػػع والػػذعر األس ػػر اٞنعنيػػة ب ػػاألمر فقػػاـ مواطنػػوف ب ػػالتجواؿ يف كػ ّػل االْناى ػػات للبح ػ ع ػػن
اٛنث  .وبعدىا بدأت اٛنثػ تظهػر يف ك ّػل مكػاف بالبلػدة .وىكػذا متّ اكتشػاؼ سػتة مثػ يف
وش ّػوىس وموىهػا .كانػس عبػارة عػن خلػيط مػن اللحػم
حقػل ّنشػارؼ البلػدة بُػعت أعضػاؤىا ُ
وال ػػدـ .ومتّ رم ػػي ث ػػالث مث ػ متحلّل ػػة يف وادي األخض ػرية اس ػػتخرمها أع ػواف اٜنماي ػػة اٞندني ػػة
وأخػػذوىا إذل اٞنستشػػفى ودل يكػػن باإلمكػػاف التعػ ّػرؼ علػػى أصػػحاب ىػػذه اٛنث ػ لتق ػ ّدـ حالػػة
مروعػػا
التحلّػػل .كمػػا متّ اكتشػػاؼ مثّتػػٌن مػػذبوحتٌن يف مزبلػػة البلػػدة العموميػػة .كػػاف اٞنشػػهد ّ
أي حػ ّػي مػػن أحيػػاء البلػػدة .كػػاف
فكانػػس اٛنثػ تُكتشػػف بانتظػػاـ يف كػػل الطرقػػات ودل يسػػلم ّ
ذلك ٢نططا شيطانيا وضعتو اٞنصاحل اٝناصة حي متّ تشتيس اٛنث يف كافة أ٥ناء البلدة مػن
5
الرعب لد السكاف.
أمل إقامة ّ
مو من ّ

ويػُػرو أ ّف معاويػػة كتػػب إذل عاملػػو بػػالعراؽ أف يعػ ّذب عبػػد الػػر٘نن بػػن أ بكػػرة فػػألقى
6
على ومهو حريرة ونضحها باٞناء فكانس تلتزؽ بومهو فيغشى عليو.
يف حػٌن يػرو ١نمػد سػػدات الػذي أوقػف يػوـ  2سػػبتم  1775مػن طػرؼ قػوات األمػػن
اٛنزائرية ما وقع لو يف قاعة التعذيب.

+
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أخ ػػذوشل مباش ػػرة إذل ثكن ػػة شػ ػػاطوناؼ وف ػػورا أوس ػػعس ض ػ ػربا وشػ ػػتما .ك م ػػردوشل م ػػن ثيػ ػػا
ػدي بػػأّالؿ مشػػدودة
ومػػددوشل فػػوؽ س ػرير مصػػنوع مػػن اإلٚننػػس ك ربط ػوا أقػػدامي وفخػػذي ويػ ّ
بإحكػاـ ٓنػػس السػرير .كنػػس كقطعػػة السػػجق بػػدوف أيػػة إمكانيػػة للحركػػة .ك شػػرعوا يف تعػ ٍ
ػذيب
فظيع باٝنرقة خرقة مبلولة فوؽ الومو أين يفرغ اٞنػاء بػدوف انقطػاع ومنخػري مسػدود بأيػديهم
والنتيجػػة ىػػي االنقطػػاع الكلػػي عػػن التػػنف  .بعػػدىا ابتلعػػس اٞنػػاء ويف وقػػس قصػػًن امػػت بطػػين.
7
عندىا صعد أحدىم فوؽ بطين الستصراع اٞناء.

كمػػا يػػرو علػػي لعشػػب الػػذي متّ توقيفػػو مػػن طػػرؼ اٞنخػػابرات اٛنزائريػّػة يف يػػوـ  7أبريػػل
 7777كيفية تعذيبو:

ػس لض ػػرب وحش ػػي بعص ػػا ِ ْ١ن َف ػػر وب ػػالركالت عل ػػى الوم ػػو ويف ٗني ػػع أ٥ن ػػاء اٛنس ػػم ٞن ػ ػ ّدة
تعرض ػ ُ
سػػاعتٌن .بعػػدىا قيّػػدت إذل طاولػػة كّ أدخلػػس خرقػػة مػػن قمػػاش يف فمػػي كّ أفػػرغ اٞنػػاء فيػػو حػػت
8
مرات خالؿ الثّمانية أيّاـ الّج قضيتها ٓنس التعذيب.
الكرة ع ّدة ّ
اختنقس .أعادوا ّ

و يُرو أنو يف القرف السادس اٟنجري

فحلػق نصػفها ك ُشػفع
أمر السلطاف بدمشػق أف ُٓنلػق ٜنيػة شػخص لػو بػٌن النػاس وماىػة ُ
فيو فعفا عن حلق الباقي فقاؿ مهذب الدين ابن اٝنيمي:
زرت ابن آدـ دل قيل قد حلقوا
فلم أر النصف ١نلوقا فعدت لو
فقػاـ ينشدشل والدمػع ٫ننقو
إذا أتتك ٜنلق الذقن طائػفة
ف
صٌ
وإف أتوؾ وقالوا :إّنػا نَ َ

ٗنيع ٜنػيتو من بعد ما ضربا
مهػنئا بالذي منها لو وىػبا
بيتٌن ما نظما ميػنًا وال كذبا
فاخلع ثيابك منها ٣نعنا ىػربا
9
فإ ّف أطيب نصفيها الذي ذىبا

وفيما ٫نص التعذيب الذي تعيشو اٛنزائر اٞنعاصرة يُرو كيف:

يُس ػػتخدـ ال ُكػ ػالّب لنت ػػف اللحي ػػة كم ػػا يش ػػهد ب ػػذلك عب ػػد الق ػػادر ب ػػن ع ػػودة ال ػػذي ح ػػب يف
السػجن العسػكري بالبليػدة« :نتفػوا ٜنيػج بػالكالب وىػم يصػرخوف ويسػبوف ال تعػاذل والرسػوؿ
 .»وىن ػػاؾ طريق ػػة أخ ػػر يس ػػتخدمها اٛن ػػالدوف يف اٛنزائ ػػر وى ػػي اٛن ػػب  .ت ػػروي ٠نموع ػػة م ػػن
اٞنس ػػامٌن يف اٜن ػ ػراش أّن ػػم «قلع ػ ػوا ٜنان ػػا ب ػػالكالب واٛن ػػب ال ػػذي يض ػػعونو عل ػػى وموىن ػػا ك
10
يسحبونو بقوة عندما ٩نف».

يتعجب القارئ لشدة التشابو بػٌن ىػذين اجملمػوعتٌن مػن الوقػائع الػج تػوحي بتواصػل
قد ّ
تار٫ني لظاىرة التعذيب من حي قدرة اإلنسػاف الثابتػة علػى إيقػاع األدل اٛنسػدي واٞنعنػوي
بغػػًنه ومػػن حي ػ اسػػتمرار االسػػتعماؿ علػػى مػ ّػر القػػروف لػػنف الوسػػائل الػػج فطػػن إليهػػا
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العقػل البشػػري مب ّكػرا للتفػنّن يف تطبيػق األدل تلػػك الوسػائل الػػج ال شػك تعػ ّددت وتطػ ّػورت
مع تق ّدـ العلم والتكنولومية ع العصور.

وإ ّف ىػػذا التواصػػل التػػار٫ني قػػد يغيػػب عػػن أذىػػاف الػػبع ففػػي السػػياؽ اٛنزائػػري علػػى
س ػػبيل اٞنث ػػاؿ كلم ػػا قورن ػػس ٣نارس ػػة التع ػػذيب حالي ػػا يف م ػػع أح ػػداث تار٫ني ػػة ٣ناثل ػػة تنحص ػػر
اٞنقارنػػة علػػى العهػػد االسػػتعماري وخاصػػة يف مرحلتػػو األخػػًنة وكػػأ ّف تػػاريخ اٛنزائػػر مػػا قبػػل
االس ػػتعمار خ ػػاؿ ٕنام ػػا م ػػن ى ػػذه اٞنمارس ػػة الوحش ػػية .و٬نك ػػن تفه ػػم الػ ػربط ب ػػٌن التع ػػذيب
«الفرنس ػػي» والتع ػػذيب «اٛنزائ ػػري» فه ػػو تلق ػػائي ومباش ػػر لقص ػػر الفاص ػػل ال ػػزمين بينهم ػػا
وللعالق ػػات اٞنتمي ػػزة ال ػػج تػ ػربط الطغم ػػة العس ػػكرية اٞنتس ػػلطة عل ػػى زم ػػاـ اٜنك ػػم يف اٛنزائ ػػر
بفرنس ػا حي ػ أ ّف أنفػػذ قػػادة اٛنػػيش ىػػم ضػػباط ومنػػود سػػابقوف يف اٛنػػيش االسػػتعماري
حػػاربوا مػػيش التحريػػر الػػوطينّ .ػػًن أ ّف ْناىػػل تػػاريخ التعػػذيب مػػا قبػػل االسػػتعمار مػػن شػػأنو
أف يػػوحي بفكػػرة أ ّف التعػػذيب مر٬نػػة ينفػػرد باقعافهػػا اٞنسػػتعمر وأعوانػػو ولػػي ىػػذا االعتقػػاد
ِنػػاطئ فحسػػب بػػل ىػػو خطػػًن إذ أنػػو ٪نػػوؿ دوف إدراؾ األسػػباب اٜنقيقيػػة – خاصػػة العلػػل
السياسية واالمتماعية الداخلية – الج ينجم عنها ظهور وانتشار ظػاىرة التعػذيب ويػؤدي
إذل العج ػػز يف ع ػػن معاٛنته ػػا .ولكػ ػػي تك ػػوف اٞنقارن ػػات التار٫نيػ ػػة مص ػػدرا للع ػ ػ اٞنفيػ ػػدة يف
مناىضػػة التعػػذيب ٩نػػب إدرامهػػا يف إطػػار تػػار٫ني أوسػػع يشػػمل تػػاريخ الػػبالد الطويػػل وكػػذا
تاريخ الدولة اإلسالمية معامية األطراؼ.
وىػػذا مػػا إػػدؼ إليػػو ىػػذه الورقػػة الػػج تكشػػف عػػن مػػد انتشػػار ظػػاىرة التعػػذيب ع ػ
تاريخ البشرية عموما والتاريخ اإلسالمي على اٝنصػوص والتع ّػرؼ ولػو بإ٩نػاز علػى مقاصػد
التعذيب وألوانو وأدواتو يف اٜنضارات واألدياف اٞنختلفة الج عرفها اٛنن البشري.
يتعرض الفصل الثاشل من ىذه احملاولة إذل التعذيب يف اٜنضارات القد٬نػة ويرّكػز الفصػل
ّ
الثال على تعذيب األنبياء والصػاٜنٌن بينمػا يب ّػٌن الفصػل الرابػع رواج التعػذيب يف اجملتمػع
صػص الفصػل
اٞنسيحي ويستكشف الفصػل اٝنػام روامػو يف اجملتمػع اإلسػالمي .وقػد ُخ ّ
السادس لتبيٌن انتشار التعذيب يف اجملتمع اٞنعاصر ويعرض الفصل اٝنتامي خالصة للورقػة
وبع الدروس والعِ الج ٬نكن استخالصها من العرض التار٫ني لظاىرة التعذيب.
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 .2التعذيب في الحضارات القديمة
إ ّف ظاىرة التعذيب قد٬نة قػدـ اإلنسػاف علػى سػطأ
اٞنعم ػػورة وإف تع ػػددت دواف ػػع ى ػػذه ا ف ػػة وألواّن ػػا
وتؤكػ ػ ػػد الدراسػ ػ ػػات التار٫نيػ ػ ػػة 15،14،13،12،11أنػ ػ ػػو ال
يكػػاد ٫نلػػو ٠نتمػػع بشػػري مػػن ظػػاىرة التعػػذيب الػػج
ق ػػد تش ػػيع يف ٠نتم ػػع م ػػا إذل ح ػػد تص ػػبأ في ػػو أمػ ػرا
عادي ػ ػػا مقب ػ ػػوال ب ػ ػػل ومقنّن ػ ػػا يف بعػ ػ ػ األحي ػ ػػاف
يشكل مزءا من التشريعات القائمة.
وىناؾ إثباتات على ومود ظاىرة التعذيب عنػد
ا شػػوريٌن الػػذين كػػانوا يقتلػػوف أس ػراىم بإمالسػػهم
على خازوؽ وبقطع أيديهم وأرملهم  16وكػذا عنػد
اٞنصريٌن القدامى مثل ما ثبس من تعذيب رمسي
الث ػػاشل س ػػنة  1777قب ػػل اٞن ػػيالد ل ػػبع س ػػجنائو يف
17
١ناولة ٞنعرفة نوايا أعدائو خالؿ الغزو اٜنِثي ٞنصر.

نماذج للتعذيب عند اآلشوريين وعند
المصريين القدامى

وكػ ػػاف اليون ػ ػػاف الق ػ ػػدامى ٬نارس ػ ػػوف التع ػ ػػذيب إم ػ ػػا
ك ػػأداة سياس ػػية للحص ػػوؿ عل ػػى معلوم ػػات أو ك ػػأداة
قضائية دؼ انتزاع إقرار اٞنتهم الذي كاف يُعت مػن
أىػػم أشػػكاؿ البينػػة القضػػائيةّ .ػػًن أ ّف اإلّريػػق كػػانوا
يع ػػذبوف العبيػ ػػد الػ ػػذين دل يكػ ػػن يُعػ ػػعؼ بإنس ػ ػانيتهم
أص ػ ػػال واألمان ػ ػػب ال ػ ػػذين ك ػ ػػانوا يقطن ػ ػػوف أثين ػ ػػا دوف
اٞنواطنٌن األحرار الذين دل يكونوا يتعرضوف للتعذيب
إال يف حال ػػة اٝنيان ػػة العظم ػػى .وك ػػاف أحيان ػػا الغ ػػرض
من تعذيب العبد ىو اٜنصػوؿ علػى معلومػات ٔنػص
التعذيب بواسطة ثور بيريالوس
سػػيده الػػذي ىػػو ّننػػأ عػػن التعػػذيب .وكانػػس ىػػذه
االزدوامية يف التعامل لد اإلّريق مقبولة لد الكثًن من فالسػفتهم ومفكػريهم .وىػا ىػو
ليكػورؽ ( )Lycurgueيف مرافعتػو ضػد ليػوكرات ( )Léocrateالػذي اإػم باٝنيانػة عنػد ىز٬نػة
شًنوشل (٫ )Chéronéeناطب القضاة قائال« :أيها السادة القضاة مػن مػنكم ٩نهػل أنػو يف
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اٜنػػاالت اٞنثػػًنة للجػػدؿ إذا كػػاف العبيػػد أو اٝنػػدـ علػػى علػػم بالوقػػائع يكػػوف مػػن قمػػة العػػدؿ
والد٬نوقراطية أف يتم استنطاقهم وعرضهم على التعذيب » 18وقد تفاقمس ظاىرة التعذيب
يف اجملتمع اليوناشل عندما استوذل «الطغػاة األثريػاء» علػى السػلطة .ومػن أنػواع التعػذيب الػج
استعملها اإلّريق ما يلي :الضرب بالنبوت وباٞنخلعة وباٜنجارة وبالسػياط وسػكب النبيػذ
يف األنػػف واللّسػػع بالقضػػباف اٜنديديػػة اٞنلتهبػػة بالنػػار وإدخػػاؿ اٞنػػتهم يف «ثػػور» ٥ناسػػي
تُشعل النًناف من ٓنتو.
كمػػا كػػاف التعػػذيب رائجػػا أيضػػا عنػػد الرومػػاف يُسػػتعمل للتحقيػػق القضػػائي يف حػػاالت
االّتياؿ ومرائم السحر والشعوذة .وقد استُعمل يف عهػد اٛنمهوريػة ضػد العبيػد واألمانػب
مػػن أىػػل اٞنسػػتعمرات ّػػًن اٞن ػواطنٌن حي ػ كػػاف اٞن ػواطن ١نميػػا مػػن طػػرؼ قػػانوف اٛنمهوريػػة
وكػػاف ٠نػػرد تقييػػده يُعػ ّد منايػػة.
ولك ػ ػ ػ ػػن عن ػ ػ ػ ػػد قي ػ ػ ػ ػػاـ اٜنك ػ ػ ػ ػػم
اإلم اطػ ػػوري اٞنسػ ػػتبد امت ػ ػػدت
ظ ػ ػ ػ ػ ػػاىرة التع ػ ػ ػ ػ ػػذيب لتش ػ ػ ػ ػ ػػمل
اٞن ػواطنٌن أنفسػػهم وكػػاف ذلػػك
يف بدايػػة األمػػر عنػػد الشػػك يف
م ػؤامرة ضػػد اإلم اط ػػور لك ػػن
تع ػػداه فيم ػػا بع ػػد إذل اٞنتهم ػػٌن
يف مػ ػ ػرائم أخ ػ ػػر  .وق ػ ػػد ب ػ ػػرع
طغػ ػػاة أمثػ ػػاؿ كػ ػػاليغوال ونػ ػػًنوف
وماكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمينوس يف فنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف
التعذيب.
وقد أنذ اٞنفكػروف الرومػاف
مواق ػ ػ ػػف ٢نتلف ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػن قض ػ ػ ػػية
التعذيب ولكن دل ٓنصل قط
مناقشػ ػ ػ ػػة أخالقيػ ػ ػ ػػة اسػ ػ ػ ػػتعماؿ
مشاهد من ممارسة
التع ػػذيب لالس ػ ػتنطاؽ .فمػ ػػثال
التعذيب عند الرومان
سيسػػروف ( )Cicéronيػػر أ ّف
«انت ػ ػزاع الشػ ػػهادات يػ ػػتم عنػ ػػد الضػ ػػرورة الػ ػػج تػ ػػؤثر علػ ػػى اٛنسػ ػػد أو الػ ػػروح .لػ ػػذلك تبػ ػػدو
اٞننتزعػة بواسػطة العص ّػي أو بالتعػذيب أو بالنػار أّنػا تعػ ّ عػن اٜنقيقػة 19«.وحػت
الشهادات َ
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الػػذين عارضػوا ٣نارسػػة التعػػذيب انطالقػػا مػػن اعتبػػارات أخالقيػػة مثػل سػػينيك ()Sénèque
إ٧ن ػػا انتقػ ػػدوا ٓنريف ػػو عػ ػػن «مقصػ ػػده الطبيع ػػي» اٞنتمثػ ػػل يف االس ػػتنطاؽ وإخضػ ػػاعو لنػ ػػزوات
اٞنتسػػلطٌن .وىنػػاؾ مػػن عػػارض ٣نارسػػة التعػػذيب انطالقػػا مػػن اعتبػػارات نفعيػػة مثػػل كانتيليػػاف
( )Quintilienأمًن البياف يف فعة اٜنكم اإلم اطوري الذي قاؿ:
إذا كانس ىناؾ م رات لالستنطاؽ [يُقصد بو التعذيب] فهناؾ أيضا حج ٞنناىضتو .إنكػم
تزعموف أنو ٬نثّل وسيلة مضمونة الستخراج اٜنقيقػة مػن أفػواه اجملػرمٌن لكػين أقػوؿ أنػو ّالبػا مػا
٩نعل ىؤالء اجملرمٌن يقوموف باإلدانة زورا وذلك أل ّف ص البع ٩نعل الكذب سهال لديهم
20
يف حٌن أ ّف ضعف البع ا خر ٩نعل الكذب ضروريا عندىم.

وم ػ ػػن أنػ ػ ػواع التع ػ ػػذيب ال ػ ػػج
مارسو الرومػاف مػا يلػي :تشػريب
كمي ػػة ىائل ػػة م ػػن النبي ػػذ والش ػػد
اٞنومػ ػػع علػ ػػى اٞنثانػ ػػة والضػ ػػرب
بالس ػ ػػياط اٞنص ػ ػػنوعة م ػ ػػن مل ػ ػػد
الث ػػور واٞنثقل ػػة ّنع ػػدف الرص ػػاص
والطع ػ ػ ػ ػ ػػن اٞنتك ػ ػ ػ ػ ػػرر بالس ػ ػ ػ ػ ػػكٌن
والتسػ ػ ػػبب يف اٞنػ ػ ػػوت البطػ ػ ػػيء
رجل مسيحي ملقى إلى السباع في ساحة مجالدة رومانية
وخلع اٞنفاصػل والنشػر بواسػطة
اٞننشػ ػػار و الك ػ ػػي واإلح ػ ػراؽ بالن ػ ػػار وقط ػ ػػع الي ػ ػػدين
والقدمٌن ورمػي اٞنػتهم إذل السػباع الضػارية مػن أسػود
و٧ن ػ ػػور ودبب ػ ػػة وث ػ ػًناف وذئ ػ ػػاب وك ػ ػػالب ىائج ػ ػػة أثن ػ ػػاء
سػ ػ ػػباقات اجملالػ ػ ػػدة الػ ػ ػػج كانػ ػ ػػس تػ ػ ػػنظم للعفيػ ػ ػػو عػ ػ ػػن
اٞنش ػػاىدين وق ػػد ع ػػاسل م ػػن ى ػػذا الن ػػوع األخ ػػًن م ػػن
التعذيب الكثًن من أتباع اٞنسيحية األوائل.
وعػ ػ ػػرؼ سػ ػ ػػكاف األم ػ ػ ػريكيتٌن األصػ ػ ػػليٌن ظػ ػ ػػاىرة
التعػ ػػذيب ّإمػ ػػا يف إطػ ػػار الطقػ ػػوس الدينيػ ػػة أو لعقػ ػػاب
األس ػػر واس ػػتُعمل يف ذل ػػك التعلي ػػق والتحري ػػق بالن ػػار
ولسػػع اٛنسػػد بػػاٛنمر اٞنلتهػػب وقطػػع األعضػػاء وانتػزاع
القلب حيا وّرز السكاكٌن يف اٛنسد إلعطاء اٞنػوت
البطيء وسلخ فروة الرأس.
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مل حضارات الشرؽ األقصى التعذيب ففي الصٌن استُعمل أثناء التحقيق
كما عرفس ّ
يف مرائم السػرقة والقتػل وكانػس ىنػاؾ أسػاليب للرمػاؿ وأخػر للنسػاء ومػن األسػاليب الػج
عُرفػس :الضػرب بالعصػا علػى القػدمٌن والػردفٌن إذل حػد ٕنزيػق ٜنػم اٛنسػد أحيانػا وتكسػػًن
عظاـ القدـ واليد ببطء واسػتعماؿ لػوح خشػط يطػوؽ بػو عنػق الضػحية فيمنػع وصػوؿ يػده
إذل فم ػػو ل ك ػػل والش ػػرب واٝنن ػػق و«القت ػػل ب ػػألف م ػػرح» أي بتقطي ػػع قط ػػع م ػػن اٛنس ػػم
الواحػػدة تلػػو األخػػر حػػت اٞنػػوت .وكػػاف التعػػذيب سػػائدا يف اليابػػاف يُسػػتعمل ّنباركػػة مػػن
اٟنيئ ػػات القض ػػائية للحص ػػوؿ عل ػػى اٞنعلوم ػػات واس ػػتعمل الض ػػرب بالس ػػوط عل ػػى الق ػػدمٌن
والردفٌن وأثقاؿ اٜنجارة ذات الرؤوس اٜنادة الػج توضػع علػى اٛنسػد وربػط عنػق وذراعػي
وسػػاقي الضػػحية معػػا وتركهػػا يف تلػػك اٜنالػػة حػػت تشػػرؼ علػػى اٟنػػالؾ كمػػا اسػػتُعمل خلػػع
اٞنفاصل واإلّراؽ والتحريق وكذا اإلعداـ بكثػرة اٛنػراح .ودل ٔنػل اٟننػد مػن ظػاىرة التعػذيب
حيػ اسػػتُعمل العديػػد مػػن األسػػاليب مثػػل ربػػط أعضػػاء اٛنسػػم ُنبػػل بطػػرؽ متعػػددة ْنعػػل
الضحية يف وضع مؤدل والتشػمي واسػتعماؿ اٜنشػرات وأدوات للضػغط علػى األعضػاء
بد ِ
وس رأسو.
كما مورس التعذيب باستعماؿ الفيل لقتل الضحية َ

بعض النماذج من ألوان التعذيب التي مورست في حضارات الشرق األقصى
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 .3تعذيب األنبياء والصالحين
تعرض يف اٜنضػارات القد٬نػة األنبيػاء والصػاٜنوف مػن ورثػة األنبيػاء إذل
وعلى ومو اٝنصوص ّ
أشد ألواف األذ من طػرؼ األنظمػة اٞنناىضػة ألفكػارىم اإلصػالحية .فػدور ىػذه الفئػة مػن
النػاس أساسػي يف إصػالح ٠نتمعػػاإم عػ تصػحيأ العقائػد الفاسػػدة الػج ْنػذب اجملتمػػع إذل
األسػػفل وضػػماف الع ػدؿ والعدالػػة االمتماعيػػة للجميػػع .ومػػن البػػديهي أ ّف عمليػػة اإلصػػالح
ػكل خطػرا علػى صػػروح االسػتبداد العقائػػدي والسياسػي واالقتصػػادي الػذي يضػػمن
ىػذه تش ّ
استمراره باستعماؿ العنف ضد الرعية.
الرسل 21أ ّف أبا األنبياء إبراىيم اٝنليػل عليػو السػالـ لقػي
و٫ن نا القرآف الكرصل يف قصص ّ
ومل .وٞنػا
من قومو أشد االضطهاد حٌن أنكر عبادإم ل وثاف ودعاىم إذل توحيد ال ّ
عز ّ
فشلوا يف التغلب عليو باٜنجة وال ىاف ٛنؤوا إذل القوة وىي أسلوب الطغػاة ٞنعاقبػة اٞنعارضػة
ويف التعامػػل مػػع ال ػرأي ا خػػر فػػألقوا بػػو يف النّػػار ولكػػن ال  أبطػػل كيػػدىم ومعلهػػا عليػػو
برب موسى عليو السػالـ
بردا وسالما .كما ٫ن نا القرآف الكرصل عن نبأ السحرة الذين أمنوا ّ
ف ػػنقم م ػػنهم فرع ػػوف لك ػػوّنم دل يس ػػتأذنوه يف إ٬ن ػػاّنم ولش ػػعوره ب ػػاٝنطر ال ػػذي مثّل ػػو خط ػػاب
وتوعػػدىم بالعػػذاب الشػػديد :قػػاؿ فرعػػوف أآمنػػتم بػػو قبػػل أف
موسػػى علػػى اسػػتقرار صػػرحو ّ
آذف لكم إ ّف ىذا ٞنكر مكرٕنوه يف اٞندينة لتُخرمػوا منهػا أىلهػا فسػوؼ تعلمػوف .ألقطّع ّػن
أي ػػديكم وأرملك ػػم م ػػن ِخ ػػالؼ ك ألُص ػػلبنّكم أٗنع ػػٌن 22.والن ػػط ٪ن ػػٍن ب ػػن زكري ػػا عليهم ػػا
الس ػػالـ قُطع ػػس رأس ػػو ألن ػػو ق ػػاؿ كلم ػػة ح ػػق دل
تػُ ِ
ػرض ىػػًنودوس حػػاكم فلسػػطٌن آنػػذاؾ .ولقػػي
عيسػػى ب ػػن م ػػرصل عليػػو الس ػػالـ أش ػػد األذ م ػن
قومػػو إذل حػػد أّنػػم تػػلمروا لصػػلبو ولكػػن ٤نػػاه ال
من مكرىم ورفعو إليو .كما تعرض أتباع عيسى
صػلب ومػػنهم
ألقسػى أنػواع العػػذاب فمػنهم مػػن ُ
مػ ػػن أُح ػ ػػرؽ حي ػ ػػا بالن ػ ػػار وم ػ ػػنهم م ػ ػػن ألق ػ ػػي إذل
الك ػ ػ ػػالب والس ػ ػ ػػباع ت ػ ػ ػػنهش مس ػ ػ ػػمو .وى ػ ػ ػػاىم
أص ػػحاب الكه ػػف يف ػػروف بعقي ػػدإم خوف ػػا م ػػن
توعػػدىم بػػو ملػػك مػػائر اعتػ ىم
العػػذاب الػػذي ّ
خطرا على ملكو ويلجؤوف إذل كهف ليلبثػوا فيػو
سػػنٌنّ .أمػػا أصػػحاب األخػػدود وىػػم أىػػل ٤ن ػراف
الػػذين اعتنق ػوا النص ػرانية فقػػد لق ػوا أش ػد العػػذاب صورة تمثل أحد األنبياء وهو يُنشر إلى نصفين
ّ
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ػًندىم عػن ديػنهم
اٞنتعصب لليهوديػة الػذي أتػاىم مػن صػنعاء ل ّ
من ذي نواس ملك اليمن ّ
رضػػعا يف ٟنيػػب النػػار
فػػأبوا فكػػاف عقػػا م أف أُلقػوا ٗنيعػػا نسػػاء ورمػػاال شػػيوخا وأطفػػاال ّ
الج أُضرمس يف أخدود أمر اٞنلك بشقو.
ولقػػي آخػػر األنبيػػاء ١نمػػد  أذ كب ػًنا مػػن قومػػو وحػػت مػػن بع ػ أقاربػػو فسػػخروا منػػو
وشػػتموه واإمػػوه بالكػػذب والسػػحر والكهانػػة واٛننػػوف .وكػػاف مشػػركو ق ػريش ينثػػروف ال ػعاب
علػ ػػى رأسػ ػػو وىػ ػػو سػ ػػائر ويضػ ػػعوف عليػ ػػو األوسػ ػػاخ وىػ ػػو يصػ ػػلي ويتعلقػ ػػوف بػ ػػو ويتجاذبونػ ػػو
ويصرخوف يف ومهو .ومن أشد من أساء إليو أبػو مهػل بػن ىشػاـ وعمػو أبػو ٟنػب بػن عبػد
اٞنطلػػب فكػػاف أبػػو مهػػل يعػػعض لػػو فيسػػبو ويؤذيػػو وكػػاف أبػػو ٟنػػب مػػار رسػػوؿ ال يرمػػي
القػػذر واأل٤نػػاس علػػى بػػاب منزلػػو .كمػػا كػػاف عقبػػة بػػن أ معػػيط الػػذي كػػاف أيضػػا يسػػكن
َنوار النط  شديد األذ عليو وقد لقيو مرة فومأ عنقو وبصق يف ومهػو الشػريف ولطػم
عينو .وكاف الرسوؿ الكرصل مػرة يصػلي يف اٞنسػجد فقػاـ إليػو عقبػة بػن أ معػيط وأخػذ فػرث
بعًن فألقاه عليو وىو سامد فظل  سػامدا حػت مػاءت ابنتػو فاطمػة الزىػراء فأزالػس عنػو
الفػػرث .ولقػػي عقبػػة بػػن أ معػػيط الرسػػوؿ مػػرة أخػػر فوضػػع ثوبػػو يف عنقػػو  فخنقػػو خنقػػا
شػػديدا حػػت سػػقط علػػى ركبتيػػو فتصػػايأ النػػاس وظن ػوا أنػػو مقتػػوؿ ومػػاء أبػػو بكػػر فأخػػذ
ّننكػػب عقبػػة حػػت دفعػػو عػػن رسػػوؿ ال وىػػو يقػػوؿ« :أتقتلػػوف رمػػال أف يقػػوؿ ر ال وقػػد
ماءكم بالبينات من ربكم ».وٞنا خرج نط ال إذل الطائف ليدعو قبيلػة ثقيػف إذل اإلسػالـ
23
رٗنوه باٜنجارة حت أدموا رملو وىم يف ذلك يسخروف ويستهزئوف.
كما اضطُهد أتباع ١نمد  األوائل أشد االضطهاد 25،24.واضطروا للهجػرة إذل اٜنبشػة
ك إذل اٞندين ػػة ف ػرارا م ػػن أذ مش ػػركي ق ػريش .فلم ػػا أعل ػػن أب ػػو بك ػػر إس ػػالمو أم ػػاـ اٞن ػ م ػػن
اٞنشركٌن وثبوا عليػو ووطػؤوه باألقػداـ وضػربوه ضػربا م حػا حػت أّمػي عليػو وظػن النػاس أنػو
مات من شدة الضرب .وكاف بالؿ بن ربػاح ٣نػن أوذي يف سػبيل ال فقػد كػاف ٣نلوكػا ألميػة
بػػن خلػػف وكػػاف أميػػة ٩نعػػل يف عنقػػو حػػبال ويدفعػػو إذل الصػػبياف يلعبػػوف بػػو وكػػاف يػػؤتى بػػو
يف وقػػس الظهػػًنة إذل اٞنكػػاف اٞنشػػم ويضػػعوه علػػى الرمػػل الشػػديد اٜن ػرارة ك توضػػع علػػى
ص ػػدره ص ػػخرة عظيم ػػة فيق ػػوؿ ُل ػػو أمي ػػة« :ال تػ ػزاؿ ىك ػػذا ح ػػت ٕن ػػوت أو تكف ػػر ّنحم ػػد»
26
فيقوؿ« :أحد أحد» .وظل بالؿ يف العذاب حت اشعاه أبو بكر فأعتقو.
عرونػ ػػو ويُلصػ ػػقوف ظهػ ػػره
وعُػ ػػذب خبّػ ػػاب بػ ػػن األرت عػ ػػذابا شػ ػػديدا فكػ ػػاف اٞنشػ ػػركوف يُ ّ
باٜنجػػارة احملمػػاة بالنػػار ويلػػووف عنقػػو وكػػانوا أيضػػا يوقػػدوف لػػو نػػارا و٪نرقػػوف ػػا مسػػده .وقػػد
متوس ػػد بػ ػ دة يف ظ ػػل الكعب ػػة فق ػػاؿ ل ػػو وى ػػو مت ػػأثر ّن ػػا لقي ػػو
أت ػػى خبّ ػػاب رس ػػوؿ ال وى ػػو ّ
اٞنسػػلموف مػػن شػػدة اٞنشػػركٌن« :أال تػػدعو ال » فقعػػد  وقػػد ا٘نػ ّػر ومهػػو الش ػريف وقػػاؿ:
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«لقد كاف من قبلكم ليمشط بأمشاط اٜنديد ما دوف عظامو من ٜنم أو عصب ما يصػرفو
ػتم ّن ال ىػػذا األمػػر حػػت يسػػًن الراكػػب مػػن صػػنعاء إذل حضػػرموت مػػا
ذلػػك عػػن دينػػو ولَيُػ ّ
٫ناؼ إال ال عز ومل ولكنكم تستعجلوف».
ُنر الشم
وعُذب عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمو ٚنية وكاف مشركو قريش يعذبوّنم ّ
وكػػاف أبػػو مهػػل ٪نمػػي لعمػػار دروع اٜنديػػد يف اليػػوـ الصػػائف ويلبسػػو إياىػػا وشػػددوا عليػػو
العذاب باٜنر تارة وبوضع الصخر علػى صػدره أخػر وبػاٜنرؽ بالنػار وبػالتغريق تػارة أخػر .
ومػػات ياسػػر ٓنػػس العػػذاب أمػػا ٚنيػػة فػػإف أبػػا مهػػل طعنهػػا يف قُػبُلهػػا ُنربػػة فماتػػس وكانػػس
27
ػب رسػػوؿ ال 
ّأوؿ شػهيدة يف اإلسػالـ .وشػددوا العػذاب علػى عمػار ودل يعكػوه حػت س ّ
وذكػػر آٟنػػتهم ِنػػًن فلمػػا لقػػي الرسػػوؿ عمػػارا وىػػو يبكػػي معػػل ٬نسػػأ عػػن عينيػػو ويقػػوؿ:
«أخذؾ الكفار فغطّوؾ يف اٞناء فقلس كذا وكذا فإف عادوا فقل ذلك ٟنم».
وعُذب أبو ذر الغفاري عند إسالمو ّنكة وكاف اٞنسلموف يكتموف إسالمهم فخرج أبو
ذر إذل الكعبػػة وصػػاح بػػأعلى صػػوتو« :أشػػهد أف ال إلػػو إال ال وأف ١نمػػدا رسػػوؿ ال»
فقػػاـ إليػػو مشػػركو ق ػريش وض ػربوه بالسػػياط حػػت أضػػجعوه وأدمػػوه ويف اليػػوـ الثػػاشل عػػاود
اإلعالف بالشهادة فعادوا إذل ضربو.
فخلعػػس
وعُػػذب خبيػػب بػػن عػػدي مػػن طػػرؼ مشػػركي ق ػريش انتقامػػا ٟن ػز٬نتهم يف بػػدر ُ
أطرافو .كما قُطعس أوصاؿ حبيب بن زيد األنصاري رسػوؿ ١نمػد  إذل مسػيلمة بػأمر مػن
ىػذا األخػًن .وكػاف عػم الػزبًن بػن العػواـ يعلػػق ابػن أخيػو يف حصػًن ويػدخن عليػو بالنػار وىػػو
يقػػوؿ« :ارمػػع إذل الكفػػر» فيقػػوؿ ال ػزبًن« :ال أكفػػر أبػػدا ».وقػػد ُحػػب مصػػعب بػػن عمػػًن
عقابػػا لػػو علػػى إسػػالمو وعػػذب طلحػػة بػػن عبيػػد ال وعبػػد الػػر٘نن بػػن عػػوؼ وصػػهيب بػػن
سناف و٘نامة بن بالؿ وعامر بن فهًنة وأبو فكيهة وأـ عني وًّنىم كثًن.

 .4التعذيب في المجتمع المسيحي
كانػػس الكنيسػػة يف بػػادئ األمػػر ضػػد التعػػذيب وذلػػك لقػػرب عهػػدىا ّنػػا لقيػػو اٞنسػػيحيوف
األوائػػل مػػن أذ شػػديد مػػن طػػرؼ األبػػاطرة الرومػػاف .ولكػػن دل ٕنػ ّػر قػػروف قليلػػة حػػت تغػ ّػًن
اٞنوقػػف الرٚنػػي للكنيسػػة يف ىػػذا الشػػأف فأصػػبحس يف كثػػًن مػػن األحيػػاف ظػػاىرة التعػػذيب
متفشػػية يف البلػػداف اٞنسػػيحية ّنباركػػة مػػن أربػػاب الكنيسػػة باسػػتثناء بع ػ البابػػاوات الػػذين
كاف ٟنم موقف مناى للتعذيب.

++

ويف صدر القروف الوسػطى دل تسػتعمل الكنيسػة التعػذيب للحصػوؿ علػى االعػعاؼ مػن
تقصي «القوؿ اإلٟني» الفاصل يف اعتبػاره متهمػا أو بريئػا فكػاف اٞنػتهم
اٞنتهم بل من أمل ّ
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يتعرض أللواف العذاب من أمل بياف «حكم ال» يف شػأنو إذ كػاف اٞنعتقػد السػائد أف ال
ينقذ اٞنتهم من العذاب أف كاف بريئا .فكانس مثال يد اٞنتهم اليمػىن تُقيّػد إذل قدمػو اليسػر
ك يُلقى بو يف ّنر أو حػوض مػن مػاء وتكػوف ٤ناتػو بعػد ذلػك دلػيال علػى براءتػو كمػا يكػوف
ّرقو دليال على إدانتو .كما كاف اٞنتهم يُ َّ
عذب بالنار اعتقادا بأ ّف النار ال ٓنرؽ بريئا.
وٕنيّز البابػا نيكػوالس األوؿ يف القػرف التاسػع اٞنػيالدي عػن ّػًنه فػاعت «التعػذيب مر٬نػة
مزدومة ألنو يؤدي ّنن يقع عليو إذل الكذب ويعرضو إذل األدل بػال مػدو » 28وقػد عػ ّ يف
سنة  777عػن موقػف الكنيسػة مػن التعػذيب يف رسػالة إذل
بوري أمًن بلغاريا ماء فيها:

البابا نيكوالس األول

إشل أعلػم أنػػك ٞنػػا تُلقػػي القػػب علػػى أحػػد اللصػػوص
ترىقو بالعذاب حتّيععؼ وذلك ما ال ْنيزه أية شريعة
ػأي ُمػػرـ أو
ٚناويػة أو بشػرية٩ .نػػب أف يكػوف االعػعاؼ بػ ّ
منايػػة عفويػػا وال ٩نػػب اٜنصػػوؿ عليػػو بػػالقوة .ألػػن تُصػػاب
ظه ػ ػ ػػر اإلثب ػ ػ ػػات اٛنرم ػ ػ ػػي بعػ ػ ػ ػػد
باٝنج ػ ػ ػػل والع ػ ػ ػػار إذا دل يَ َ
التع ػػذيب وى ػػل تُػػد ِرؾ م ػػد الظل ػػم ال ػػذي يس ػػببو إم ػراء
التعػػذيب وإذا دل يكػػن الضػػحية ٬نلػػك قػػوة كافيػػة ٞنقاومػػة
التع ػػذيب يع ػػعؼ بذنب ػػو دوف أف يك ػػوف م ػػذنبا حق ػػا .م ػػن
يكػػوف اجملػػرـ اٜنقيقػػي عنػػدىا إذا دل يكػػن ذلػػك الشػػخص
29
الذي أُمِ بالقوة على االععاؼ بذنبو

وبعػػد فػػعة بػػدأ الشػػك ٪ن ػػوـ ح ػػوؿ مػػدو مػػا ك ػػاف يس ػػمى «اٜنكػػم اإلٟن ػػي» ٣ن ػػا أد
بالكنيسة إذل إدانتو .إال أ ّف ظاىرة التعذيب بقيس سارية مقبولة لد بع رماؿ الكنيسػة
يلجػػأ إليهػػا القضػػاة للبح ػ عػػن اٜنقيقػػة خاصػػة ٣نػػن اإم ػوا بالزندقػػة .ولكػػن دل يػػدـ ذلػػك
طػػويال وعػػاد التعػػذيب إذل االنتشػػار بسػػبب اسػػتبداؿ إم ػراءات االإػػاـ بػػإمراءات التحقيػػق
اٞنستوحاة من «٠نموعة موستينياف» القانونية الػج وضػعها الرومػاف يف القػرف السػادس والػج
سا٨نس يف تفشي ظاىرة التعذيب .وقد نت ذلك االستبداؿ من مهة عن انبعػاث القػانوف
الرومػػاشل الػػذي بػػدأ يف بولونيػػا اإليطاليػػة ومػػن مهػػة أخػػر عػػن النظريػػة القانونيػػة ل قػرار الػػج
طورإا الكنيسة يف القرف الثاشل عشر حي معلس فعال من االععاؼ سيد األدلة.

+
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البابوات البريء الرابع و ألكسندر الرابع و كليمونت الرابع و ليون العاشر (من اليمين إلى اليسار على التوالي)

ويف الق ػػرف الثالػ ػ عش ػػر أخ ػػذت ظ ػػاىرة التع ػػذيب أبع ػػادا مدي ػػدة حينم ػػا أص ػػدر الباب ػػا
سينيبالدوفيش ػ ػ ػ ػػي اٞنلق ػ ػ ػ ػػب «الػ ػ ػ ػ ػ يء الراب ػ ػ ػ ػػع» ( )Innocent IVيف س ػ ػ ػ ػػنة  1717دس ػ ػ ػ ػػتوره
( )Ad extirpandaال ػػذي ش ػ ّػرع اللج ػػوء إذل التع ػ ػذيب أثن ػػاء التحقي ػػق وم ػػاء بع ػػده الباب ػػا
رينالػػدو سػػيغين اٞنلقػػب «ألكسػػندر الرابػػع» ( )Alexandre IVالػػذي أبػػاح ابتػػداء مػػن سػػنة
 1717لرماؿ التحقيق تعذيب اٞنتهمٌن ك البابا «كليمونػس الرابػع» ( )Clément IVالػذي
ُس ػ منػػذ ذلػػك اٜنػػٌن اسػػتبداد القضػػاء الػػديين يف ظػػل «١نػػاكم
كػػاف لػػو موقػػف ٣ناثػػل .وأ ّ
التفتػػيش اٞنقدسػػة» الػػج رامػػس يف ٢نتلػػف أ٥نػػاء العػػادل اٞنسػػيحي وبلغػػس أومهػػا ابتػػداء مػػن
الق ػػرف اٝن ػػام عش ػػر يف إس ػػبانيا بع ػػد س ػػقوط آخ ػػر إم ػػارات األن ػػدل حيػ ػ ع ػػاسل منه ػػا
اٞنسػػلموف واليه ػػود أش ػػد اٞنعان ػػاة .وقػػد بلغ ػػس فظاع ػػة اٛن ػرائم ال ػػج اقعفته ػػا ١ن ػػاكم التفت ػػيش
اإلسػػبانية يف حػػق اٞنتهمػػٌن باٟنرطقػػة درمػػة معلػػس عػػدة بػػابوات يعربػػوف ٜنكػػاـ إسػػبانيا عػػن
استنكارىم لتلك اٞنمارسات مثل بول الثال ( )Paul IIIوبػول الرابػع ( )Paul IVو
الرابػ ػ ػ ػ ػػع ( )Pie IVوقريق ػ ػ ػ ػ ػوار الثال ػ ػ ػ ػ ػ عشػ ػ ػ ػ ػػر ( )Grégoire XIIIوألكسػ ػ ػ ػ ػػندر السػ ػ ػ ػ ػػادس
( .)Alexandre VIوقػػد ذىػػب البابػػا ليػػوف العاشػػر ( )Léon Xيف سػػنة  1117إذل أبعػػد مػػن
ذلػػك حػػٌن قػػاـ ُنرمػػاف اٞنشػػرفٌن عػػن ١نػػاكم التفتػػيش يف منطقػػة طوليػػد أي إخ ػرامهم مػػن
اٞنلة.
وتضػػمنس أنػواع التعػػذيب الػػذي مارسػػتها ١نػػاكم التفتػػيش يف أوروبػػا مػػا يلػػي 30:اإلحػراؽ
بالنار؛ الدفن حيا؛ ٚنل العيوف؛ سحب األظػافر؛ سػل األلسػنة؛ قلػع األثػداء؛ فسػخ الفػك؛
خل ػػع األط ػراؼ؛ ٕنزي ػػق األرم ػػل؛ س ػػحق العظ ػػاـ؛ التع ػػذيب باٞن ػػاء س ػػقيا وتقط ػًنا؛ التع ػػذيب
باٛناروكا؛ التعذيب باألسياخ وقوالب اٜنديد احملمػاة .أمػا آالت التعػذيب فشػملس مػا يلػي:
أسواط ا قطع مػن اٜنديػد الشػائك؛ كالليػب النتػزاع اللحػم مػن العظػم؛ قػدور مػن اٜنديػد
لصهر الرصاص وصبو على اٞنعذبٌن؛ قدور لغلي الزيس واٞناء وصبو علػى اٞنعػذبٌن؛ دواليػب
عضاضػات حديػد لعػ ّ اللحػم؛ أكاليػل
وسحابات ذات مسػامًن حػادة لتمزيػق األمسػاد؛ ّ
ّ
حديد ذات مسامًن حػادة ناتئػة مػن الػداخل تطػوؽ ػا مبهػة اٞنعػذب وتضػيق ّنفتػاح يػدور
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بلول ػ ػػب يغ ػ ػػرز اٞنس ػ ػػامًن يف اٛنب ػ ػػٌن؛ كاللي ػ ػػب ذات رؤوس ح ػ ػػادة لقل ػ ػػع أث ػ ػػداء النس ػ ػػاء م ػ ػػن
صػػدورىن؛ آالت لسػػل األلسػػنة؛ آالت لتكسػػًن األسػػناف؛ أحذيػػة حديػػد تعػػرض علػػى النػػار
فػإذا ٘نيػس وا٘نػرت حشػرت فيهػا قػدـ اٞنعػػذب؛ أحذيػة فيهػا مسػامًن مػن داخلهػا؛ سػػفافيد
حديد توضع يف النػار ويكػو ػا البػدف؛ مشػنقة معلقػة يف السػقف ٔننػق اٞنعػذب وال تقتلػو
ليكػوف ذلػك أطػوؿ لعذابػو؛ سالسػػل ّليظػة أنيطػس ػا أثقػػاؿ حديػد معلقػة بالسػقف تعلػػق
بػػأطراؼ اٞنعػػذب فتجذبػػو األثقػػاؿ وٕنػػزؽ أعضػػاءه؛ توابي ػػس مػػن اٜنديػػد ٪نشػػر اٞنع ػػذب يف
باطنهػػا ويف با ػػا سػػكاكٌن حػػادة فػػإذا أطبػػق بػػاب التػػابوت اخعقػػس عيػػين اٞنعػػذب سػػكيناف
ونفذتا إذل باطن الدماغ وثالثة إذل قلبو وأخػر إذل معدتػو؛ آالت لطػي بػدف اٞنعػذب وكسػر
عظ ػػاـ ظه ػػره؛ مط ػػارؽ ثقيل ػػة لس ػػحق ال ػػرؤوس؛ ص ػػليب ي ػػدعى ص ػػليب أن ػػدراوس لص ػػلب
اٞنعػػذبٌن؛ آلػػة تسػػمى اٛنحػػش اٝنشػػط ي ػربط إليهػػا اٞنعػػذب ويطػػوؽ صػػدره بللػػة مػػن حديػػد
تضيق بلوالب حت تنقطع أنفاسو؛ آلة من اٜنديد توضع يف فم اٞنعػذب كػي ال يػتمكن مػن
الصراخ إذا بوشر بتعذيبو.

مشهدين عن ممارسات محاكم التفتيش
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بعض المشاهد من التعذيب في القرون الوسطى
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بعض المشاهد
من التعذيب في
القرون الوسطى
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بعض المشاهد من التعذيب في القرون الوسطى
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بعض أدوات التعذيب المستعملة في القرون الوسطى
(املصدر)www.mladina.si :
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بعض أدوات التعذيب المستعملة في القرون الوسطى
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 .5التعذيب في المجتمع اإلسالمي
عػػين اإلسػػالـ بضػػماف وحفػػا كرامػػة اإلنسػػاف الػػج أقرىػػا ال يف كتاب ػػو العزيػػز يف أكثػػر مػػن
كرمن ػػا ب ػػين آدـ 31.ولق ػػد ب ػ ّػٌن العلم ػػاء أ ّف اإلس ػػالـ م ػػاء لرعاي ػػة
موض ػػع كقول ػػو  :ولق ػػد ّ
مص ػػاحل العب ػػاد يف ال ػػدنيا وا خ ػػرة وأ ّف مقاص ػػد الشػ ػريعة اإلس ػػالمية مبني ػػة عل ػػى الت ػوازف ب ػػٌن
اٜنق ػػوؽ الفردي ػػة واٞنص ػػلحة العام ػػة .وق ػػاـ اإلم ػػاـ الش ػػاطط يف كتاب ػػو «اٞنوافق ػػات» بتعري ػػف
اٞنصػػاحل الضػػرورية الػػج ٩نلػػب فقػػداّنا الشػػقاء للفػػرد والفسػػاد للمجتمػػع وٝنّصػػها يف حفػػا
الدين والنف والعقل واٞناؿ والنسب .واٞنالحا أف حفا ىذه اٛنوانػب مػن حيػاة اإلنسػاف
ورعايته ػػا ي ػػؤدي حتم ػػا إذل ض ػػماف س ػػالمتو اٛنس ػػدية واٞنعنوي ػػة ال ػػج دل تفط ػػن إليه ػػا اٞنواثي ػػق
الدولية ٜنقوؽ اإلنساف إال مؤخرا.
وقد أشار عبد ال اٜنامد إذل مد ضػماف اإلسػالـ لسػالمة اإلنسػاف اٛنسػدية واٞنعنويػة
فقاؿ:
صػػاف اإلسػػالـ كرامػػة اإلنسػػاف فحػ ّػرـ تعػػذيب اٛنسػػد واالعتػػداء علػػى البػػدف َنػػرح أو ضػػرب أو
ػب أو شػػتم أو ٔنويػػف أو سػػوء ظػ ّػن أو قػػذؼ .وقػػرر
ملػػد وحػ ّػرـ تعػػذيب الػػنف بسػػجن أو سػ ّ
الشػػرع ٗنلػػة مػػن األحكػػاـ والعقوبػػات الػػج تكفػػل ٘نايػػة اإلنسػػاف مػػن كػػل ضػػرر أو اعتػػداء يقػػع
عليػػو ليتسػػىن لػػو أف ٬ن ػارس حقوقػػو الشخصػػية ويتمتػػع ُنريػػة التصػػرؼ يف شػػؤونو دوف إعاقػػة أو
32
ضرر.

إذف فق ػػد م ػػاء اإلس ػػالـ بش ػ ػريعة ومب ػػادئ تص ػػوف اإلنس ػػاف وٓنف ػػا كرامت ػػو .ولك ػػن إذا
أي حػػد مكنّػػس فعػػال مػػن
تسػػاءلنا عػػن مػػد إسػػقاط ىػػذه اٞنبػػادئ علػػى حيّػػز الواقػػع وإذل ّ
ضػ ػػماف سػ ػػالمة اإلنسػ ػػاف اٞنسػ ػػلم ٤نػ ػػد أ ّف النظريػ ػػة اإلسػ ػػالمية ٞنصػ ػػاحل اإلنسػ ػػاف وكرامتػ ػػو دل
تُس ػػتوعب بص ػػورة كامل ػػة إالّ لف ػػعة قص ػػًنة امت ػػدت م ػػن حي ػػاة الرس ػػوؿ  إذل ّناي ػػة اٝنالف ػػة
الراشدة حي كاد اجملتمع اإلسالمي األوؿ أف ٫نلو ٕناما من ظاىرة التعذيب.
يتض ػ ػػمن ى ػ ػػذا الفص ػ ػػل عرض ػ ػػا للتوزي ػ ػػع ال ػ ػػزمين واٛنغ ػ ػرايف لظ ػ ػػاىرة التع ػ ػػذيب يف الت ػ ػػاريخ
اإلسالمي اٞنمتد من القرف األوؿ إذل القرف اٞناضي للهجرة مع تركيز علػى الػدولتٌن األمويػة
يتطرؽ ىذا الفصل إذل مقاصد التعذيب
والعباسية لدور٨نا يف نشأة و٧نو ىذه الظاىرة .كما ّ
وألوانو يف تاريخ الدولة اإلسالمية.
 .1.5التغير الزمني والتوزيع الجغرافي لظاهرة التعذيب في التاريخ اإلسالمي
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نشأت ظاىرة التعػذيب يف وسػط اجملتمػع اإلسػالمي يف عهػد بػين أميػة وتنامػس يف عهػد بػين
العباس إال أ ّف كل بقاع الدولة اإلسالمية من شرقها األقصى يف اٟنند إذل ّر ا األقصى يف
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األندل عرفس ىذه الظاىرة الج توامػدت بػدوف انقطػاع يف اجملتمػع اإلسػالمي علػى مػد
تار٫نو الطويل وإذل يومنا ىذا وإف بدرمات متفاوتة.
٩نػػد الق ػػارئ ىنػػا ١ناول ػػة لدراس ػػة إحصػػائية ٛنم ػػع مػػن وق ػػائع للتع ػػذيب مػػرت عل ػػى م ػ ّػر
العصػػور اإلسػػالمية يتبعهػػا سػػرد ألمثلػػة عػػن ىػػذه الوقػػائع ٔنػػص الػػدولتٌن األمويػػة والعباسػػية
واٜنكم العثماشل للجزائر يف القرنٌن  17و  17للهجرة.

 .1....دراسة إحصائية
ألّػػف الباح ػ العراقػػي عبػػود الشػػاٛني موسػػوعة للعػػذاب يف تػػاريخ الدولػػة اإلسػػالمية علػػى
اٝنصػػوص علػػى مػػد أكثػػر مػػن  17قرنػػا يف سػػبع ٠نلػػدات وح ػوارل  7277صػػفحة ضػ ّػمنها
وقػػائع تار٫نيػػة يف التعػػذيب منهػػا مػػا يفػػوؽ اٝنيػػاؿ مػػن حي ػ البشػػاعة .و٬نكػػن اعتبػػار ىػػذه
اٞنوسوعة ُنثا رائدا يف العادل العر واإلسالمي يهدؼ إذل ٓنسي القارئ بظاىرة التعػذيب
الػػج مػػا فتئػػس تنخػػر ٠نتمعاتنػػا .وإف كػػاف للشػػاٛني السػػبق يف ٗنػػع كػ ّػم ىائػػل مػػن الوقػػائع
التار٫نية وتبويبها حسب لوف التعذيب فإنو من الضػروري أف يعكػف البػاحثوف علػى ٓنليػل
الوقائع اٞنسرودة من موانب ٢نتلفة.
ونقػػدـ ىنػػا ١ناولػػة أوليػػة لدراسػػة عينػػة صػػغًنة مػػن  711حالػػة تعػػذيب ذُكػػرت يف موسػػوعة
الشػػاٛني مػػن أمػػل دراسػػتها إحصػػائيا مػػن عػػدة موانػػب (أنظػػر تفاصػػيل العيّنػػة يف اٞنلحػػق
اٝنػ ػػام ) واسػ ػػتنباط نظاميػ ػػات وأ٧نػ ػػاط تػ ػػتحكم يف ظػ ػػاىرة التعػ ػػذيب اٞنتفشػ ػػية يف اجملتم ػ ػػع
اإلسػػالمي .ولكػػن ٩نػػب تنبيػػو القػػارئ مػػن البدايػػة إذل أ ّف صػػالبة النتػػائ اٞنسػػتنتجة مػػن ىػػذه
الدراسػػة مرتبطػػة مػػن مهػػة ّنػػد ٕنثيػػل العينػػة اٞنػػأخوذة مػػن موسػػوعة الشػػاٛني جملمػػوع وقػػائع
اٞنوسػػوعة ومػػن مهػػة أخػػر ّنػػد ٕنثيػػل ٠نمػػوع وقػػائع اٞنوسػػوعة لواقػػع التػػاريخ اإلسػػالمي.
وإ ّف ىػػذا الػػتحفا مػػن شػػأنو أف ٪ن ػ علػػى مواص ػلة ىػػذا البح ػ األورل بدراسػػات أخػػر
توسػػع دائػػرة البحػ إذل موسػػوعة الشػػاٛني كلهػػا بػػل وتقػػوـ ّنواصػػلة عمػػل الشػػاٛني
معمقػػة ّ
من أمل إحصاء وقائع أخر للتعذيب يف التاريخ اإلسالمي وٓنليلها بدقة.
يبػ ّػٌن الشػػكل األوؿ أدنػػاه التغػ ّػًن الػػزمين لظػػاىرة التعػػذيب يف التػػاريخ اإلسػػالمي .والشػػيء
يبٌن كيف ظهػر التعػذيب مبكػرا يف
اٞنالحا ىو أنو دل ٫نل قرف من ىذه الظاىرة .فالشكل ّ
َ
القرف األوؿ اٟنجػري وىػو مػا يتػزامن مػع الدولػة األمويػة الػج داـ حكمهػا يف الشػاـ مػن سػنة
 51إذل سنة  177للهجرة .ونر يف الشكل تضاعف استعماؿ التعذيب يف القرف الثػاشل أي
خالؿ الثل األخًن من حكم بين أميػة يف الشػاـ وبدايػة حكػم بػين العبػاس الػذي امتػد مػن
سػػنة  177إذل سػػنة  717للهجػػرة .كمػػا نػػر مػػن خػػالؿ الشػػكل أ ّف النصػػف األوؿ مػػن مػػدة
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حكم العباسيٌن (من القرف الثاشل إذل الرابع) ٕنيّز بارتفاع شػدة ظػاىرة التعػذيب بينمػا يبػدو
بوضوح أ ّف ىذه الظاىرة ا٦نفضػس حػدإا يف النصػف الثػاشل مػن مػدة حكػم العباسػيٌن (مػن
الق ػػرف اٝن ػػام إذل الق ػػرف الس ػػابع) .وق ػػد تفاقم ػػس ظ ػػاىرة التع ػػذيب م ػػن مدي ػػد يف القػ ػرنٌن
الثامن والتاسع وىو ما يتزامن مع سقوط الدولة العباسػية واسػتيالء التػع علػى بغػداد وحكػم
اٞنمالي ػػك يف مص ػػر والش ػػاـ وتفك ػػك الدول ػػة اإلس ػػالمية .ويالح ػػا أيض ػػا أ ّف الق ػػروف العاش ػػر
واٜنػػادي عشػػر والثػػاشل عشػػر ٕنيػػزت با٦نفػػاض حػػدة التعػػذيب تػػاله ارتفػػاع ابتػػداء مػػن القػػرف
الثال ػ عشػػر الػػذي ٕنيّػػز با٥نطػػاط اٝنالفػػة العثمانيػػة وبدايػػة عهػػد االسػػتعمار الغػػر للػػبالد
اإلس ػػالمية .وأّل ػػب الظ ػػن أ ّف ى ػػذا االرتف ػػاع ق ػػد اس ػػتمر خ ػػالؿ الق ػػرف الراب ػػع عش ػػر إال أ ّف
موسوعة الشاٛني دل تتطرؽ إذل القرف األخًن إال بصورة مقتضبة كما يشًن إليو اٞنؤلف.
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الشكل  :7التغير الزمني لظاهرة التعذيب في التاريخ اإلسالمي
و٬نكػػن اسػػتنتاج أ ّف ظػػاىرة التعػػذيب يف التػػاريخ اإلسػػالمي كانػػس أكثػػر تفشػػيا يف زمػػن
التحػػوالت السياسػػية الك ػ عنػػد انتصػػار نظػػاـ مديػػد علػػى نظػػاـ قػػائم باسػػتعماؿ القػػوة.
وعندما يتمكن النظاـ اٛنديد من بسط سيطرتو تنخف شدة ظاىرة التعذيب .ولكن ىذا
االستنتاج يستلزـ أف يكوف للتعذيب وظيفة سياسية وىذا ما سيتم التحقق منو الحقا.
يبٌن الشكل الثاشل التوزيع اٛنغرايف لظاىرة التعذيب يف التاريخ اإلسالمي وقد مت ترتيب
ّ
أم ػػاكن وق ػػائع التع ػػذيب ال ػػج ٓنت ػػوي عليه ػػا العين ػػة يف س ػػبع من ػػاطق وى ػػي :الش ػػرؽ األقص ػػى
واٝنلػػي والع ػراؽ والشػػاـ ومصػػر واٞنغػػرب العػػر واألنػػدل  .نػػر أ ّف ثل ػ وقػػائع التعػػذيب
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ٔنػػص الع ػراؽ وأكثػػر مػػن ربعهػػا ٫نػػص مصػػر بينمػػا تػػنخف النس ػػب يف اٞنن ػػاطق األخ ػػر
لتصل إذل  %7.5يف األندل  .وانطالقا من ىذه االختالفات اٛنغرافيػة الػج قػد تػعمم واقعػا
تار٫نيا ٬نكن استنتاج تباينات سياسية وامتماعية وبنيوية ٔنػص طبيعػة األنظمػة الػج سػادت
٢نتلف األقطار.
العراق
مصر
الشام
المغرب العربي
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الشكل  :7التوزيع الجغرافي لظاهرة التعذيب في التاريخ اإلسالمي
ّػػًن أنػػو ٬نكػػن التس ػػاؤؿ عمػػا إذا كػػاف سػػبب ى ػػذه التباينػػات اٛنغرافيػػة وخاصػػة النس ػػبة
القص ػػو يف الع ػراؽ اخ ػػتالؼ يف م ػػد تس ػػجيل وت ػواتر وق ػػائع التعػػذيب تار٫ني ػػا يف ٢نتل ػػف
البلداف اإلسالمية إضافة إذل كوف الباح عبود الشاٛني مواطنا عراقيا لو إطالع أمشػل ّنػا
٫نص أرض العراؽ.
نقدـ فيما يلي عينات من وقائع التعػذيب ٔنػص الدولػة األمويػة كوّنػا العصػر اإلسػالمي
الػػذي نشػػأت فيػػو ظػػاىرة التعػػذيب والدولػػة العباسػػية الػػج شػػهدت تفػػاقم وانتشػػار الظػػاىرة
على مد واسع وأخًنا بالد اٛنزائر الج ىي موضوع ىذا الكتاب.
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 .5.1.2التعذيب يف الدولة األموية
بقيػػاـ الدول ػػة األموي ػػة تغ ػ ّػًن ح ػاؿ اجملتم ػػع اإلس ػػالمي ودخ ػػل يف دوام ػػة االس ػػتبداد السياس ػػي
والفكػػري ومػػا ٤نػػم عنػػو مػػن عنػػف الدولػػة والعنػػف اٞنضػػاد للجماعػػات اٞنقاومػػة لػػو .ويصػػف
التحوؿ ّنا يلي:
عبود الشاٛني ىذا ّ

ٞنػػا تسػػلط األمويػػوف علػػى اٜنكػػم تغػػًن األمػػر عمػػا كػػاف عليػػو يف عهػػد اٝنلفػػاء الراشػػدين
ّ
عمػػاال مػػن الظػػاٞنٌن وأوؿ مػػن ُسػلّط علػػى النػػاس مػػن
فظلػػم بعضػػهم النػػاس وسػلّطوا علػػيهم ّ
ىؤالء الظاٞنٌن زياد بن أبيو فع ّذب الناس ودفنهم وىم أحياء وبىن عليهم اٜنيطاف وقطػع
أطراؼ النساء .ك سلّطوا ولده عبيد ال بن زيػاد فسػار علػى طريقػة أبيػو يف اٛنػور وزاد عليػو
بأنو كاف يرمي الناس من شاىق ويقتػل الرمػل الػ يء ويبعػ برأسػو إذل ابنتػو الصػبية فػإف
مػػاءت االبنػػة تطلػػب مثػػة أبيهػػا لتػػدفنها أمػػر باالبنػػة ف ُقتلػػس وىػػو ٬نتػػع نفسػػو ّنرآىػػا وىػػي
تُقتػػل .ومػػاء مػػن بعػػد٨نا الظػػادل السػػيئ الصػػيس اٜنجػػاج بػػن يوسػػف الثقفػػي فػزاد عليهمػػا يف
الظلم والبغي وقتل ما يزيد عن ألف ألف إنساف33.

مل خلفاء بين أمية ابتداء ّنعاوية بن أ سفياف وانتهاء ّنػرواف اٜنمػار قػد مارسػوا
لعل ّ
و ّ
االستبداد السياسي بدرمات متباينة مع تطرؼ بعضهم مثل يزيد بػن معاويػة يف االضػطهاد
والقمػػع .وٕنيّػػز عػػنهم اٝنليفػػة عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز الػػذي حكػػم أقػػل مػػن ثػػالث سػػنوات أقػػاـ
فيهػا العػػدؿ ووضػع حػ ّدا للتعسػػف (انظػر اٞنلحػػق الرابػع) وبعػػده يزيػػد النػاقص الػػذي دل يػػدـ
حكمو أكثر من ستة أشهر .وقد كاف ألتباع بين أميػة مػن وزراء ووالّة وق ّػواد الػدور الرئيسػي
يف تطبيػق القمػػع وقػد تػػرؾ بعضػهم سػًنا مظلمػة يف تػػاريخ القهػر أمثػػاؿ زيػاد بػػن أبيػو وعبيػػد
ال بػن زيػػاد واٜنجػػاج بػػن يوسػػف الثقفػػي ومسػػلم بػػن عقبػػة اٞنػػري وقػػرة بػػن شػريك وبشػػر بػػن
مػػرواف ويزيػػد بػػن اٞنهلػػب وخالػػد القسػػري وّػػًنىم .ويػػرو عػػن عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز أنػػو قبػػل
خالفت ػػو اس ػػتعرض بعض ػػهم فق ػػاؿ« :اٜنج ػػاج ب ػػالعراؽ والولي ػػد بالش ػػاـ وق ػػرة ّنص ػػر وعثم ػػاف
باٞندينػػة وخالػػد ّنكػػة… اللهػػم قػػد امػػت ت الػػدنيا ظلمػػا ومػػورا فػػأرح النػػاس!» ويػػرو عػػن
عمر بن عبد العزيز أيضا أنو قاؿ« :تشبّو زياد بعمر (بػن اٝنطػاب) فػأفرط وتشػبّو اٜنجػاج
بزياد فأىلك الناس» وقد أشار ىادي العلوي يف كتابو فصوؿ من تػاريخ اإلسػالـ السياسػي
إذل أ ّف:

مناط الشبو ىو شدة عمر الج استوحاىا زياد يف حكم العراؽ .ومن اٞنعروؼ مع ذلػك أف
شدة عمر دل تقعف ُنػاالت قتػل كيفػي أو تعػذيب وإ٧نػا كانػس درمػة مػن اٜنػزـ والضػبط معلتػو
مهيبػػا يف عيػػوف النػػاس .ومنػػاط اإلفػراط ىػػو أف شػػدة عمػػر ٓنولػػس عنػػد زيػػاد إذل إرىػػاب دمػػوي
اسػػتوحاه اٜنجػػاج ومضػػى فيػػو إذل مػػداه األبعػػد .واٜنجػػاج نسػػخة متطرفػػة مػػن زيػػاد وعلػػى يػػده
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أصبأ اإلرىاب حالة يومية شاملة يعيشها الناس علػى اخػتالؼ فئػاإم وٞنختلػف األسػباب مػن
34
سياسية وعادية.

و ّأمػػا مسػػلم بػػن عقبػػة اٞنػػري وىػػو أحػػد قػ ّػواد يزيػػد بػػن معاويػػة فهػػو مػػن كػػاف علػػى رأس
اٛنػػيش الػػذي أرسػػلو يزيػػد لقمػػع التمػ ّػرد الػػذي وقػػع ضػ ّده يف اٞندينػػة اٞننػػورة .وٞنػػا دخػػل مسػػلم
اٞندينة أباحها ٛننوده فعاثوا فيهػا قػتال وّنبػا واّتصػابا للحرمػات فيمػا ُٚنّػي بعّػد ذلػك بواقعػة
اٜنػ ّػرة .ويق ػ ّدر اٞنؤرخػػوف عػػدد الػػوالدات ّػػًن الشػػرعية الػػج ٤نمػػس عػػن عمليػػات االّتصػػاب
الج طالس نساء اٞندينة من طػرؼ مػيش مسػلم بػن عقبػة بسػبعة آالؼ .ومػا ْنػدر اإلشػارة
إليػػو يف ىػػذا اٞنقػػاـ ىػػو أف مسػػلم بػػن عقبػػة كػػالكثًن مػػن أمثالػػو يف التػػاريخ اإلسػػالمي كػػاف
تقربػا ل سػػبحانو وتعػػاذل .ويُػرو أنػػو بعػد واقعػػة اٜنػ ّػرة
يعتػ مػػا قػاـ بػػو يف اٞندينػػة مػن فضػػائع ّ
اٞنكرم ػػة لقم ػػع ٕن ػ ّػرد اب ػػن الػ ػزبًن ولك ػػن وافت ػػو اٞنني ػػة يف الطري ػػق فق ػػاؿ وى ػػو
توم ػػو إذل مك ػػة ّ
ػش إمػػاـ سػ ّػرا وال
٪نتضػػر« :اللهػػم إنػػك تعلػػم أشل دل أشػ ّ
ػاؽ خليفػػة ودل أفػػارؽ ٗناعػػة ودل أّػ ّ
إرل وال أرمػى عنػدي مػن قتػل أىػل
عالنية 35ودل أعمل بعد اإل٬نػاف بػال ورسػولو عمػال أح ّ
ػب ّ
اٜنرة».
وي ػػر اٞنؤرخ ػػوف أ ّف «س ػػجوف األم ػػويٌن كان ػػس قائم ػػة عل ػػى التعس ػػف واٛن ػػور وال ػػتحكم
واألحقػػاد 36».و«كػػاف يف سػػجوف عمػػاؿ معاويػػة مػػن ٪نػػب ويقيػػد باٜنديػػد و٪نمػػل بوسػػائل
اإلكراه على طالؽ زومتو 37».ويرو أ ّف «معاويػة بػن أ سػفياف حػب آمنػة بنػس الشػريد
زوم ػػة عم ػػر ب ػػن األ٘ن ػػق اٝنزاع ػػي يف س ػػجنو بالش ػػاـ وألق ػػى رأس زومه ػػا يف حجرى ػػا بع ػػد
قتلو 38».كما يرو أ ّف «يوسف بن عمر الثقفي حب خالد بػن عبػد ال القسػري وحػب
معػػو بناتػػو ونسػػاءه ومواريػػو وشػػرع يع ػ ّذ م معػػا 39».وقػػد شػػهدت أوضػػاع اٞنسػػامٌن ٓنسػػنا
كبًنا يف عهد اٝنليفة عمر بن عبد العزيز كما سيأيت بيانو الحقا.
وكانػس ّنايػػة الدولػػة األمويػػة علػػى أيػػدي العباسػيٌن الػػذين أوؿ مػػا بػػدءوا بػػو كػػاف االنتقػػاـ
الشديد من بين أمية ويصف عبود الشاٛني ذلك فيقوؿ:
كان ػػس عاقب ػػة م ػػا ص ػػنعو بع ػ األم ػػويٌن بالن ػػاس أ ّف العباس ػػيٌن ٞن ػػا انتص ػػروا عل ػػيهم قتل ػػوىم
صغارا وكبارا حت النساء قتال ذريعا يف كل مكاف فلم يفلس مػنهم إال الرضػيع أو مػن ىػرب
إذل األم ػػاكن القاص ػػية ك ْن ػػاوزوا األحي ػػاء م ػػنهم إذل األم ػوات فنبشػ ػوا قب ػػورىم وأخرم ػوا ر٣نه ػػم
وضربوىا بالسياط وأحرقوىا بالنار40.
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 .5.1.2التعذيب يف الدولة العباسية
ٕنامػػا كمػػا كػػاف اٜنػػاؿ بالنسػػبة لبػػين أميػػة فػػإ ّف معظػػم خلفػػاء بػػين العبػػاس مارس ػوا االسػػتبداد
السياس ػػي ب ػػدرمات متباين ػػة باس ػػتثناء بعض ػػهم مث ػػل اٞنعتض ػػد واٞن ػػأموف والواث ػػق وم ػػع ٕنيّ ػػز
الصدد ما يلي:
بعضهم يف االضطهاد والقمع ويقوؿ عبود الشاٛني يف ىذا ّ

ٞنا استوذل العباسيوف على اٜنكم أعلنوا أّنم حاربوا األمػويٌن لسػوء سػًنإم وخػرقهم بالنػاس
وإذالٟنػػم واسػػتئثارىم بػػالفيء واٞنغػػازل وكػػانوا يكػػرروف أّنػػم ّضػػبوا ٞنػػا كػػاف األمويػػوف يصػػنعوف
بالنػػاس مػػن قتػػل للرم ػػاؿ وسػػط للنسػػاء وأس ػػر ل طفػػاؿ وصػػلب عل ػػى مػػذوع النخػػل وإح ػراؽ
ب ػػالنًناف ونف ػػي يف البل ػػداف .ولك ػػن بعػ ػ ى ػػؤالء العباس ػػيٌن كاٞننص ػػور واٞنتوك ػػل والق ػػاىر تعػ ػ ّد
ظلمهم ظلم من سبقهم41.

ػدؽ األوت ػػاد يف العي ػػوف وٚنّػػر
وق ػػد «م ػػارس اٞننص ػػور ٥ن ػػو الرعي ػػة ٗني ػػع أن ػواع الع ػػذاب ف ػ ّ
اٞنع ّذبٌن يف اٜنيطاف ودفن بعضهم أحياء وبىن على البع اٜنيطاف وىدـ على ا خرين
البيػػوت 42».كمػػا «حػػب اٞننصػػور عبػػد ال بػػن اٜنسػػن وأقاربػػو مػػن بػػين اٜنسػػن يف سػػرداب
ٓنػػس األرض ال يعرفػػوف لػػيال وال ّنػػارا والسػػرداب عنػػد قنطػػرة الكوفػػة ودل يكػػن عنػػدىم بئػػر
للماء وال سقاية فكانوا يبولوف ويتغوطػوف يف موضػعهم وإذا مػات مػنهم ميػس دل يػدفن بػل
يبلى وىم ينظروف أليػو فاشػتدت علػيهم رائحػة البػوؿ والغػائط فكػاف الػورـ يبػدو يف أقػدامهم
43
ك يعقى إذل قلو م فيموتوف».
أما اٞنتوكل «فقد تعػد ذلػك إذل نػبش القبػور وكػاف اإػاـ اإلنسػاف عنػده بأنػو مػن شػيعة
آؿ علي كافيا لقتلو 44».وكػاف القػاىر شػديد القسػوة فلمػا اسػتخلف «عػذب امػرأة أبيػو ّأـ
اٞنقتػػدر وضػػر ا بيػػده مائػػة مقرعػػة وعلقهػػا بثػػديها ك علقهػػا وىػػي مكنسػػة فكػػاف بوٟنػػا ٩نػػري
علػػى ومههػػا 45».وكػػاف «يتلػػذذ بػػأف يػػأمر بقتػػل االبػػن ك ٪نضػػر رأسػػو فيضػػعو بػػٌن يػػدي
يقتلو من بعد٨نا46».
األب ك يأمر بذبأ األب ويضع الرأسٌن أماـ ثال
ػجل
وك ػػاف أتب ػػاع ب ػػين العب ػػاس م ػػن وزراء ووالّة وق ػ ّػواد أدواإ ػػم يف تطبي ػػق القم ػػع وق ػػد س ػ ّ
التػاريخ لبعضػهم صػػفحات مظلمػة مثػل ال يػػديٌن الثالثػة وأ مسػلم اٝنرسػػاشل وعبػد ال بػػن
علػي ومعػػن بػػن زائػػدة ويزيػػد بػن مزيػػد وعقبػػة بػػن مسػػلم والفضػل بػػن مػػرواف و ١نمػػد بػػن عبػػد
اٞنلك الزيات وحامد بن العباس وًّنىم.

+

كمػػا كانػػس سػػجوف بػػين العبػػاس تسػػودىا اٞنعاملػػة الوحشػػية للمسػػامٌن ويػػرو أف مػػن
أنػواع التعػػذيب الػػج كانػػس ٕنػػارس داخػػل السػػجوف أف «تُسػ ّد منافػػذ مسػػم الضػػحية بػػالقطن
ويوضػػع يف دبػػره منفػػاخ ويػُػنفخ ك يُضػػرب بالسػػياط حػػت يتمػػزؽ مسػػمو يف داخػػل السػػجن
الرصػػاص 47».وقػػد ٓنسػػنس أوضػػاع اٞنسػػامٌن يف حكػػم
(أو) تُقلػػع عينػػاه ويُصػػب مكاّنمػػا ّ
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بعػ اٝنلفػػاء العباسػػيٌن الػػذين ٕنيػػزوا بالعػػدؿ ففػػي عهػػد اٞنعتضػػد مػػثال «شػػهدت السػػجوف
عناي ػػة وخض ػػعس لنظ ػػاـ موح ػػد إذل ح ػػد م ػػا وظه ػػرت روح إنس ػػانية يف معامل ػػة اٞنس ػػجونٌن
وأوقػػف (اٞنعتض ػػد) للس ػػجوف أم ػواال كب ػػارا لنفق ػػات احملبوس ػػٌن وٖن ػػن أق ػواإم وم ػػائهم وس ػػائر
مؤّنم48».

 .5.1.2وقائع من تاريخ اٛنزائر يف القرنٌن  15و  15للهجرة
فيما يلي عدد من وقائع التعذيب الج عرفتها اٛنزائر ٓنس اٜنكم العثماشل يف القرنٌن ال ػ
و الػ  17للهجرة قاـ بسردىا عبود الشاٛني يف موسوعتو.

17

▪ يف سػػنة  1127ىػ ػ ( 1217ـ) اعتقػػل حسػػن بػػاي قسػػنطينة األمػػًن يػػون بػػن عل ػػي
باشػػا حػػاكم تػػون وحبسػػو يف حجػػرة ضػػيقة طػ ّػٌن علػػى با ػػا .وتفصػػيل ذلػػك أنػػو يف عهػػد
حػػاكم اٛنزائػػر علػػي باشػػا بوصػػباع اٞنل ّقػػب علػػي نكسػػي أو بابػػا علػػي ( 1127-1177ى ػ)
ػدخل ح ػػاكم
( 1271-1215ـ) ثػػار األم ػػًن ي ػػون عل ػػى أبيػػو عل ػػي باش ػػا ح ػػاكم ت ػػون  .فت ػ ّ
ونصػب بػدال منػو األمػًن ١نمػػد
اٛنزائػر وقصػد تػون يف سػنة  1127وقتػل األمػًن علػػي باشػا ّ
ابن حاكم تون السابق اٜنسٌن بن علي وأسر األمًن يػون وحبسػو عنػد داي قسػنطينة
حسػػن بػػاي أزرؽ عينػػو وىػػو ابػػن أخػػس علػػي علػػي باشػػا أمػػًن اٛنزائػػر فاستأصػػل البػػاي
حسن ٗنيع ما كاف ٬نلكو يون من أمواؿ وذخائر وأمتعة ومواىر وطرد من كاف معػو مػن
ّلمانو وأتباعو ودل يعؾ معػو إال كاتبػو ورملػٌن ٫ندمانػو وبػىن عليػو بػاب احملػب وتػرؾ فيػو
ومصػػص
منفػػذا يػػدخل إليػػو مػػا ٪نتػػاج إليػػو ك شػػرع يف بنػػاء ١نػػب مديػػد يف سػػقيفة داره
ّ
وطٌن عليو بابو ومعػل فيػو منفػذا يػدخل إليػو
مدرانو ومعلو ضيقا مدا ونقلو إليو وحده ّ
49
منو طعامو وشرابو.
▪ يف س ػ ػ ػ ػػنة  1771ى ػ ػ ػ ػ ػ ( 1277ـ) ت ػ ػ ػ ػػويف
األمػػًن ١نمػػد باشػػا اجملاىػػد صػػاحب اٛنزائػػر
فخلف ػ ػػو اٝنزن ػ ػػامي حس ػ ػػن فأص ػ ػػبأ حس ػ ػػن
باش ػ ػػا .وبع ػ ػػد أف ٕنّػ ػػس بيعت ػ ػػو أص ػ ػػدر أم ػ ػػره
باعتقاؿ علي آّا الذي كاف يزا٘نو يف طلػب
الواليػػة فاعتقػػل وحػػب يف مطهػػرة (٘نّػػاـ أو
50
كنيف).
▪ يف سنة  1777ىػ ( 1772ـ) بعػد مقتػل
مصػ ػػطفى باشػ ػػا أمػ ػػًن اٛنزائػ ػػر اتفػ ػػق خلَفػ ػػو
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أ٘ن ػػد باش ػػا وبقي ػػة ال ػػوزراء عل ػػى القائ ػػد عب ػػد ال ب ػػاي قس ػػنطينة طمع ػػا يف أموال ػػو وقتل ػػوه
واعتقلػوا امرأتػػو الدا٫نػػة بنػػس كانػػة بنػػس شػػيخ العػػرب بقسػػنطينة وكانػػس مػػن أحسػػن نسػػاء
زماّنا وٟنا شجاعة عظيمة فطالبوىػا بػأف تظهػر ٟنػم أمػواؿ زومهػا وعػذبوىا حػت ماتػس
51
ٓنس العذاب.
▪ ٞنا استوذل اٜناج علي باشا يف سػنة  1775ى ػ ( 1777ـ) علػى اٜنكػم يف اٛنزائػر عػزؿ
بػػاي وى ػراف ونصػػب مكانػػو البػػاي ١نمػػد مػػن أوالد البػػاي ١نمػػد الػػذي فػػتأ وى ػراف ووذل
52
نعماف بايا بقسنطينة وبعد سنة أمر ِننقو ونصب مكانو معفر باي.
▪ يف سػػنة  1772ىػ ػ ( 1717ـ) ثػػار ١نمػػد بػػاي بػػوىراف علػػى اٜنػػاج علػػي باشػػا أمػػًن
اٛنزائػػر فبعػ إليػػو األمػػًن ميشػػا بقيػػادة عمػػر آّػػا فقػػب علػػى ١نمػػد بػػاي وعذبػػو وقتلػػو
وسػػلخ ملػػد رأسػػو وحشػػاىا قطنػػا وبع ػ بػػالرأس إذل األمػػًن يف اٛنزائػػر فػػأمر بػػأف ينصػػب
53
وظل ىناؾ ع ّدة سنٌن.
الرأس على عمود يركز فوؽ باب البلد ّ
▪ يف سػػنة  1777ى ػ ( 1715ـ) نصػػب ١نمػػد باشػػا أم ػًنا علػػى اٛنزائػػر بعشػػيأ مػػن عمػػر
آّػػا وبعػػد سػػبعة عشػػر يومػػا اتفػػق عمػػر آّػػا مػػع العس ػػكر وعزل ػوا ١نمػػد باشػػا واعتقل ػػوه
54
وأخذوه إذل موضع قتل العسكر وخنقوه ونصب عمر آّا مكانو فأصبأ عمر باشا.
▪ يف سػػنة  1777ى ػ ( 1717ـ) تػػوذل علػػي باشػػا إمػػارة اٛنزائػػر فػػأتى ّنػػائتٌن مػػن العسػػكر
وأبقاىم معو .ويف الغد عزؿ ٗنيع الوزراء فمنهم من أبقاه على قيد اٜنياة ومنهم مػن قتلػو.
55
أما ا ّا فأمر ِننقو.
▪ يف س ػنة  1777ىػ ػ ( 1717ـ) ٓنػػرؾ العسػػكر علػػى علػػي باشػػا أمػػًن اٛنزائػػر وخلعػػوه
ونص ػػبوا ش ػػاوش اٜنمل ػػة أي قائ ػػد البعػ ػ أمػ ػًنا عل ػػيهم .ولك ػػن الش ػػاوش رفػ ػ اإلم ػػارة
ّ
ونصبوا لو وزراء ك إ ّف األمًن علي باشا انتصر علػيهم وقتػل مػنهم وعػ ّذب ونفػى.
وه
فأم
ّ
وٞنػػا قػػب علػػى شػػاوش اٜنملػػة قػػاؿ لػػو :لقػػد علمػػس أنػّػك كنػػس ٠نػ ا علػػى التػػأمًن ولػػذلك
56
فإشل اكتفي بنفيك ونفاه إذل اصطنبوؿ.
▪ يف س ػػنة  1777ى ػ ػ ( 1717ـ) ى ػػاج العس ػػكر ب ػػاٛنزائر عل ػػى عم ػػر باش ػػا وارل اٛنزائ ػػر
نصبنا أمًنا ًّنؾ .وٞنا فاوض عمػر باشػا وزراءه
وأرسلوا إليو يقولوف :ال حامة لنا بك وقد ّ
رآىم سػاكتٌن مطػرقٌن برؤوسػهم فعلػم بػأّنم قػد أسػلموه .وعندئػذ خلػع مػا كػاف يتقلّػد مػن
السػػالح وذىػػب إذل موضػػع يقػػاؿ لػػو اٛننينػػة واسػػتقبل القبلػػة وأمػػرىم أف ٫ننقػػوه فتقػ ّدـ إليػػو
اٜنػ ّػراس وخنقػػوه وبعثػوا ِننجػػره إذل علػػي خومػػة العكػػي الػػذي نصػػبو اٛننػػد واليػػا باسػػم علػػي
57
باشا.
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ػويف علػػي باشػػا أمػػًن اٛنزائػػر يف سػػنة  1777ىػ ػ ( 1712ـ) تسػػلل صػػهره السػػيد
▪ ٞنػػا تػ ّ
اٜن ػػاج مص ػػطفى ب ػػن الش ػػيخ مال ػػك إذل ال ػػوزير الثال ػ حس ػػٌن خوم ػػة اٝني ػػل وأخ ػ ه ّن ػػوت
الباش ػػا وأخ ػػذه إذل دار اٞنل ػػك وأملس ػػو عل ػػى الس ػ ػرير ووق ػػف عل ػػى رأس ػػو بس ػػيفو وق ػػاؿ
للحاشية ورماؿ الدولة :إ ّف علي باشا قد أوصػى باإلمػارة ٜنسػٌن باشػا فبػايعوه ٗنيعػا .وٞنػا
مت أمر حسٌن باشا أعتقل اٜناج مصطفى وابن أخيػو وطالبهمػا بػأمواؿ علػي باشػا وبسػط
عليهما العذاب بالسياط حت أصبحا يف آخػر رمػق فأطلقهمػا وأمػر ُنملهمػا إذل داريهمػا
58
فماتا يف الطريق.
▪ يف سػنة  1777ى ػ ( 1777ـ) قػػدـ إذل اٛنزائػػر مػػن تػػون رمػل مػػن أوالد يػػون (بػػن
علي باي) والتجأ إذل حاكم اٛنزائر فوىب لو دارا يف قسنطينة وأمر لو ماريا َنميع ما
٪نتاج إليو .ويف أحد األياـ ىجم على ٠نل الباي رمل ىائل القامة عاري البػدف أظػافره
مثػل أظػػافر النسػر وكػػاف يصػػيأ بأنػو يريػػد حكػم الشػػرع فأحضػػره البػاي واسػػتنطقو فػػأخ ه
عمػػن
بأنػػو منػػذ سػػنوات مسػػجوف يف سػػجن ٓنػػس األرض ال يػػر فيػػو النػػور .وسػػألو البػػاي ّ
سجنو فقاؿ :ابن يون فأحضر الباي ابن يػون وسػألو عػن مليّػة األمػر فخػرس لسػانو
وٛنل  .فانتهره الباي وقاؿ لو :لو دل تكن ّريب الدار لفعلس بك مثلمػا فعلػس بػو ولكػن
إذى ػػب إذل دارؾ وحس ػػبك ال .فع ػػاد اب ػػن ي ػػون إذل داره وى ػػو مرع ػػوب وى ػػرب ل ػػيال م ػػن
59
قسنطينة و ٛنأ إذل اٛنباؿ.
 .2.5مقاصد التعذيب

 .1.5.2دراسة إحصائية
عن ػػد ٓنلي ػػل العيّن ػػة اٞن ػػأخوذة م ػػن موس ػػوعة الش ػػاٛني م ػػن حيػ ػ مقص ػػد عم ػػل التع ػػذيب متّ
سس فئات:
تصنيف اٞنقاصد إذل ّ
٘ )1نػػل اٞنػػتهم علػػى اإلق ػرار :وىػػذا مػػا ٬نكػػن وصػػفو بالتعػػذيب القضػػائي الػػذي يطػػوؿ
اٞنتهمٌن يف منايات ومرائم عند العجز عن استكشاؼ األدلة اٞنادية.
َ
ٗ )7ن ػػع اٞنعلوم ػػات :وع ػػادة م ػػا يك ػػوف ذل ػػك ألّػ ػراض سياس ػػية ؤن ػػص اٞنعلوم ػػات إم ػػا
الشخص اٞنع ّذب ذاتو أو شخص آخر لو عالقة بالضحية.

 )7معاقبػػة معػػارض سياسػػي :ويػػدخل يف ىػػذه الفئػػة العديػػد مػػن األّ ػراض الثانويػػة منهػػا
معاقبػة معػػارض سياسػي ينتمػػي إذل حركػة معارضػػة قائمػة معاقبػػة معػارض سياسػػي بعػد ىػػزـ
حركتػػو معاقبػػة صػػاحب رأي سياسػػي أو فكػػري ٢نػػالف وإف دل ينػػتم أليػػة معارضػػة معاقبػػة
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النتم ػػاء سياس ػػي بالنس ػػب معاقب ػػة من ػػاف سياس ػػي ق ػػائم أو بع ػػد ىزم ػػو أو عزل ػػو معاقب ػػة
مسؤوؿ حكومي لقرار سياسي معاقبة ألمر باٞنعروؼ أو ّني عن اٞننكر.
 )5إرىػػاب اجملتمػػع :ويكػػوف ذلػػك إمػػا عػػن طريػػق تعػػذيب شػػر٪نة ١نػػددة مػػن اجملتمػػع أو
معٌن ليكوف قدوة ٞنن يشاركونو األفكار وا راء.
تعذيب شخص ّ
 )1اسػتخراج اٞنػاؿ :ويشػمل ذلػك ٘نػل النػاس علػى دفػع الضػرائب وٗنػع اٞنعلومػات عػػن
اٝنراج ومصادرة األمواؿ.
 )7تعسف يف حق الرعية :ويتم ذلك من طرؼ موظف ٬نثل سلطة الدولة ألسباب ًّن
سياسػػية وال أمنيػػة بػػل شخصػػية ُنتػػة (ميػػوؿ نفسػػية إلظهػػار السػػلطة عػػن طريػػق إيقػػاع األدل
بالغًن انتقاـ اخل).
وْنػػدر اإلشػػارة إذل كػػوف وقػػائع التعػػذيب ٔنػػص يف أّل ػب األحيػػاف فئػػة واحػػدة مػػن ىػػذه
الفئات إال أّنا قد تتعلق يف بع اٜناالت بفئتٌن أو أكثر.
إ ّف نتػػائ ٓنليػػل العينػػة إحصػػائيا مػػن حي ػ مقصػػد التعػػذيب اٞنبيّنػػة يف الشػػكل الثال ػ
تش ػػًن إذل أ ّف ح ػ ػوارل  %11م ػػن ح ػػاالت التع ػػذيب تق ػػع قص ػػد معاقب ػػة اٞنعارض ػػة السياس ػػية
وقمعها .وإذا أضفنا حاالت التعذيب الذي يُطبّق إلرىػاب اجملتمػع فإننػا ٤نػد أ ّف أكثػر مػن
 %27من أعماؿ التعذيب ٟنا وظيفة سياسية.
معاقبة معارض سياسي
ارهاب المجتمع
تعسف
المقصد
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الشكل  :7توزيع حاالت التعذيب حسب المقصد منه
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ونسػػرد ىنػػا أمثلػػة عػػن وقػػائع تعػػذيب كػػل مقصػػد مػػن اٞنقاصػػد اٞنػػذكورة وقػػد مت ترتيػػب
اٞنقاصػػد حسػػب أ٨نيتهػػا مػػن حي ػ نسػػبة اٞنمارسػػة يف حػػٌن ُرتّبػػس الوقػػائع اٞنتعلقػػة بػػنف
اٞنقصد حسب تسلسلها التار٫ني يف العينة من الشهادات.

 .5.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب ٞنعاقبة اٞنعارضٌن
ٕنثل ىذه الفئة نسبة ما يقارب  %11من مقاصد وقائع التعذيب الػج تضػمنتها العينػة .وقػد
طػػاؿ التعػػذيب يف ىػػذه اٜنالػػة كػػل فئ ػات اجملتمػػع العارضػػة للنظػػاـ القػػائم .واسػػتعملس ضػػد
اٞنخػػالفٌن فكريػػا واٞنعارضػػٌن السياسػػيٌن العديػػد مػػن الػػتهم مثػػل إمػػة الزندقػػة ػػدؼ ت يػػر
تعذيبهم وقتلهم وتشريدىم.
وٜنق الفقهاء الذين وقفوا يف ومو اٜنكاـ على ومو اٝنصوص من العذاب واٟنواف مػا
ٜنقهػم 60.فقػػد أصػػاب اإلمػػاـ أبػو حنيفػػة مػػن اٜنػػب والضػػرب مػا أصػػابو مػػرة ألنػػو رفػ أف
يقبػػل وظيفػػة رٚنيػػة عنػػد عامػػل األمػػويٌن ابػػن ىبػػًنة فيكػػوف بػػذلك متواطئػػا فيمػػا يقػػوـ بػػو مػػن
مظػػادل وم ػػرة يف زم ػػن العباس ػػيٌن يف حك ػػم اٞننص ػػور الػػذي ي ػػئ م ػػن مداىنتػػو ف ػػأمر ُنبس ػػو
وضربو كل يوـ عشرة أسواط .وكاف اإلماـ مالك يف زمن أ معفػر اٞننصػور ٪نػدث ُنػدي
ػتدؿ بػػو اٞنعارضػػوف لبيعػػة اٞننصػػور كوّنػػا أخػػذت
«لػػي علػػى مسػػتكره ٬نػػٌن» الػػذي كػػاف يسػ ّ
ومدت يده حت ا٦نلعس من كتفو .ودل
كرىا ُ
فضرب من أمل ذلك اإلماـ مالك بالسياط ُ
يػػن اإلمػػاـ الشػػافعي مػػن اسػػتبداد وارل ٤ن ػراف الػػذي ضػػاؽ ذرعػػا ٞنواقػػف اإلمػػاـ اٞنسػػتنكرة
للظلم حي كاد لو واإمو بأنو مع العلوية وسيق الشافعي إذل بغداد مكبال باٜنديػد .وقػد
وضػػرب بالسػػياط يف زمػػن اٞنػػأموف ك يف زمػػن اٞنعتصػػم والواثػػق بسػػبب
ُحػػب اإلمػػاـ أ٘نػػد ُ
٢نالفتو ٟنم الرأي يف مسألة خلق القرآف .كما ُحب الفقيو سعيد بن اٞنسيّب يف عهػد عبػد
وضرب سػتٌن سػوطا وأُلػب ثيابػا مػن شػعر وطيػف بػو يف اٞندينػة ألنػو امتنػع
اٞنلك بن مرواف ُ
وسػجن إبػراىيم اإلمػاـ وعُػ ّذب وقُتػل ّيلػة يف عهػد مػرواف اٜنمػار آخػر
من أف يبػايع الوليػد ُ
خلفاء األمويٌن.
وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ اإلسالمي:

++

▪ ٞنػػا اعتقػػل اٞننصػػور بػػين اٜنسػػن يف السػػنة  155نظ ػر إذل ١نمػػد بػػن إب ػراىيم بػػن اٜنسػػن
وكػػاف مػّػن أٗنػػل النػػاس صػػورة فقػػاؿ لػػو :أنػػس الػػديباج األصػػفر قػػاؿ :نعػػم قػػاؿ :أمػػا وال
ألقتلنّك قتلة ما قتلتها أحدا من أىل بيتك ك أمر بأسطوانة مبنيّة ففرقس ك أُدخل فيهػا
61
حي.
فبُين عليو وىو ّ
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▪ يف سػػنة  777ىػ ػ تػػلمر بع ػ الق ػواد علػػى اٞنعتصػػم وبػػايعوا العبػػاس بػػن اٞنػػأموف وكػػاف
مػػنهم عمػػرو الفرّػػاشل فلمػػا نػػزؿ اٞنعتصػػم بنصػػيبٌن يف بسػػتاف دعػػا صػػاحب البسػػتاف وأمػػره
فحفػػر بئ ػرا بقػػدر قامػػة ك دعػػا بعمػػرو الفرّػػاشل وقػػاؿ :مػ ّػردوه فجػ ّػرد وض ػربوه بالسػػياط
فضػرب ومػو عمػرو ومسػده باٝنشػب
والبئر ُٓنفػر حػت إذا فُػرغ مػن حفرىػا أمػر اٞنعتصػم ُ
فلم يزؿ يُضرب حت سقط ك قاؿ :م ّػروه إذل البئػر فػاطرحوه فيهػا فطُػرح يف البئػر وطُ ّمػس
62
عليو.
▪ كاف اٞنتوكل ٪نقد على ١نمد بن عبد اٞنلك الزيات أمورا فلما ورل اٝنالفة قب عليو
وع ّذبػو يف تنّػور كػاف ابػن الزيػات قػد ّأنػذه لتعػذيب مػن يريػد تعذيبػو وىػو مػن خشػب فيػػو
مسامًن من حديد أطرافها إذل ماخػل التنّػور وٕننػع مػن يف داخلػو مػن اٜنركػة وكػاف ضػيّقا
ُنيػ أ ّف اإلنسػػاف كػػاف ٬نػ ّد يديػػو إذل فػػوؽ رأسػػو ليقػػدر علػػى دخولػػو لضػػيقو وال يقػػدر مػػن
63
يكوف فيو أف ٩نل فيو فبقي فيو أيّاما ومات وكاف ذلك يف سنة  777ىػ.
▪ يف سنة  717ىػ خلػع اٞنعتػز أخػاه اٞنؤيّػد مػن واليػة العهػد وقيّػده وضػربو أربعػٌن مقرعػة
ونضػػدت عليػػو حجػػارة
وحبسػػو وقتلػػو بػػال د بػػأف وضػػعو يف ثالّمػػة حيػ أملسػػو يف حجػػرة ّ
64
الثل فجمد بردا ومات.

▪ يف سػنة  772ى ػ قتػػل عامػػل نيسػػابور علػػي بػػن اٜنسػػن اٟنػػالرل مػػن علمػػاء نيسػػابور بػػأف
65
أدخلو بيتا وأوقد فيو النار يف التنب فمات من الدخاف.
▪ يف سنة  777ىػ قب اٞنعتضد على ١نمد بن اٜنسن بن سهل اٞنلقػب شػيلمة وكػاف
قد ا ّإم بأنو يسعى لبيعة خليفة مػن أوالد الواثػق فصػدقو عػن اٞنػؤامرة ولكنػو دل يػبأ باسػم
مػػن أرادوا بيعتػػو فامتهػػد بػػو وأحلّ فقػػاؿ لػػو :وال لػػو معلتػػين كردناكػػا (شػػاورما) دل أخ ػ ؾ
للفراشٌن :ىامت أعمدة اٝنيم الكبػار الثقػاؿ وأمػر أف يُشػ ّد عليهػا شػ ّدا
باٚنو .فقاؿ اٞنعتضد ّ
الفراشػػوف
أمج ػوا نػػارا وم
وثيقػػا وأحضػػر فحمػػا كث ػًنا فػػرش علػػى الطوابيػػق ُنض ػرتو و ّ
66عػػل ّ
يقلّبوف شيلمة على النار وىو مشدود على األعمدة حت انشو ومات.
▪ يف سنة  775ىػ اعتقل ابن بقيّػة وزيػر ِنتيػار البػويهي أبػا نصػر بػن السػراج وبعػد أف
ع ّذبو أصناؼ العذاب وبسط عليو ألواف اٞنكاره حبسو يف صندوؽ ومنػع عنػو الطعػاـ حػت
67
مات.
▪ يف سنة  517ىػ قتل القائد اٜنبشي سعيد بن ٤ناح األحوؿ علي بن ١نمد الصػليحي
صػػاحب الػػيمن وأسػػر زومتػػو السػػيدة أٚنػػاء بنػػس شػػهاب الصػػليحيّة وعػ ّذ ا بػػأف أركبهػػا يف
ىػػودج ومعػػل أمػػاـ اٟنػػودج رأس زومهػػا ورأس أخ لزومهػػا قتػػل معػػو وبقيػػس اٞنلكػػة أٚنػػاء يف

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
قراءة يف تاريخ التعذيب

271

أسػػر األح ػػوؿ سػػنة كامل ػػة يف زبي ػػد ورأس زومهػػا ورأس أخي ػػو معلّق ػػاف أمػػاـ طاق ػػة دارى ػػا ك
68
أنقذىا ولدىا من األسر.
▪ يف سنة  777ىػ ا ّإم السػلطاف ّنصػر األمػًن علػي بػاي بالتػلمر عليػو فاعتقلػو وأحضػره
وأحضػر اٛنػالّد وأمػػر بإحضػػار اٞنعاصػػًن فأُحضػرت وعُصػػر ُنضػرتو .ويف اليػػوـ التػػارل عُػ ّذب
كػػذلك ُنضػػور السػػلطاف عػػذابا شػػديدا حػػت كسػػرت رمػػاله وركبتػػاه .كّ إ ّف السػػلطاف ضػربو
69
وخنق.
بع ّكاز كاف يف يده من الفوالذ فخسف صدره فأُخذ إذل اٝنارج ُ
▪ يف سنة  717ىػ مر تعذيب القاضي بدر الدين كاتب األسرار بالقػاىرة وكػاف مػن
ػتمر يف الع ػػذاب
ٗنلػػة م ػػا عُ ػ ّذب ب ػػو أف ُ
ض ػػرب ّأوال أم ػػاـ الس ػػلطاف الغ ػػوري ك عُص ػػر واس ػ ّ
70
الشديد حت مات.
▪ يف سنة  717ىػ وقعس حادثة ّنصر وىي أ ّف رمال اإم بأنو زنػا بػإمرأة فرفػع أمر٨نػا إذل
اٜنجاب بالديار اٞنصرية األمًن أنسبائي فضر ما فاععفا بالزنا .ك بعد ذلك رفػع
حامب ّ
عمػا أق ّػرا بػو مػن الزنػا قبػل
أمر٨نا إذل السلطاف الغػوري فأحضػرا بػٌن يديػو وذكػرا أ ّّنمػا رمعػا ّ
ػأقر شػػيخ اإلسػػالـ
ذلػػك فقعػػد السػػلطاف ٟنمػػا ٠نلسػػا ٗنػػع فيػػو العلمػػاء والقضػػاة األربعػػة .فػ ّ
برىاف الدين اٞنقدسي بصحة الرموع .فغضب السلطاف لذلك وكاف اٞنسػتفت مشػ الػدين
الزنكلػػوشل اٜننفػػي وولػػده فػػأمر السػػلطاف مػػا فض ػربا يف اجملل ػ حػػت ماتػػا ٓنػػس الضػػرب
فشػػنقا وعػػزؿ الشػػيخ برىػػاف الػػدين
وأمػػر بشػػنق اٞنتّػ َهمػػٌن بالزنػػا علػػى بػػاب صػػاحب الفتػػو ُ
71
والقضاة األربعة من مناصبهم.
▪ كاف الشيخ زادة النهداوي صاحب عذاب السػلطاف ١نمػد بػن تغلػق سػلطاف اٟننػد
ذوقو٨ن ػػا بع ػ
عجيب ػػا يف قس ػػوتو بع ػ إلي ػػو الس ػػلطاف بفقيه ػػٌن ليقتلهم ػػا فق ػػاؿ لزبانيت ػػوّ :
ومعػػل علػػى صػػدر كػ ّػل واحػػد منهمػػا
الشػػيء يعػػين مػػن العػػذاب فبُطحػػا علػػى قفائيهمػػا ُ
ص ػػحيفة حدي ػػد ١نم ػػاة ك قلع ػػس بع ػػد ىنيه ػػة ف ػػذىبس بلح ػػم ص ػػدريهما ك أخ ػػذ الب ػػوؿ
72
والرماد فجعل على تلك اٛنراحات.

 .5.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب إلرىاب اجملتمع
ٕنثػػل ىػػذه الفئػػة نسػػبة مػػا يقػػارب  %17مػػن مقاصػػد وقػػائع التعػػذيب الػػج تضػػمنتها العينػػة.
وتتميػػز الوقػػائع اٝناصػػة ػػذه الفئػػة بػػاإلرادة يف تطبيػػق األدل علنػػا يف اٞنيػػداف العمػػومي لكػػي
تػُتّخذ الواقعة كع ة للغًن .وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ اإلسالمي:
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▪ القى اٝنوارج عبد ال بن خباب صاحب رسػوؿ ال  ومعػو امرأتػو وىػي حبلػى قػد
فلما عرفوه سألوه عن اٝنلفاء الراشدين فػأثىن علػيهم ٗنيعػا
أركبها على ٘نار وىو يسوقو ّ
73
فأضجعوه وذُنوه ك أخذوا امرأتو فبقروا بطنها.
▪ يف س ػػنة  751ى ػ ػ أُس ػػر معب ػػد ب ػػن ح ػػرز
الزن ػ ػػايت ب ػ ػػاٞنغرب وم ػ ػػيء ب ػ ػػو إذل اٞننص ػ ػػورية
وطي ػػف بػ ػػو وبابن ػػو يف مدينػ ػػة الق ػػًنواف وقػ ػػد
أُشػػهرا وقُطّعػػس يػػدا ولػػده ورمػػاله وىػػو يػػر
صػػلب .ك ُسػػلخ
ذلػػك يف بػػاب أ الربيػػع و ُ
وحش ػػي
مل ػػد مع74ب ػػد وى ػػو ح ػ ّػي ودل يتح ػ ّػرؾ ُ
بالتنب.
▪ كاف السلطاف ١نمد بن ١نمد النصري
سػػلطاف ّرناطػػة اٞنخلػػوع سػػنة  277واٞنقتػػوؿ
سػػنة  217ىػ ػ عظػػيم القسػػوة .اعتقػػل طائفػػة
م ػػن ٣نالي ػػك أبي ػػو فس ػػجنهم يف مطب ػػق األري
ُنم ػ ػ ػراء ّرناط ػ ػ ػػة وأقف ػ ػ ػػل عل ػ ػ ػػيهم األبػ ػ ػ ػواب
ومػػنعهم القػػوت فمكثػوا أيّامػػا يصػػرخوف مػػن
تمثيل إلحدى طرق الصلب في بالد فارس
اٛنػػوع حػػت خفتػػس أص ػواإم بعػػد أف اقتػػات
آخرىم موتا من ٜنم من سبقو و٘نلس الشفقة حارسا كاف برأس اٞنطبػق علػى أف طػرح ٟنػم
خبزا يسًنا تنغّص عليػو أكلػو مػع مباشػرة بلػواىم و٧نػى إذل السػلطاف ذلػك فػأمر بػو فػذبأ
75
اٛنب فسالس عليهم دماؤه.
على حافة ّ
▪ يف سػنة  275ى ػ نصػب السػػلطاف اٞنلػك الناصػر ١نمػد بػػن قػالووف األمػًن سػيف الػػدين
ػأوؿ مػػا بػدأ بػػو أف
قػدادار واليػا علػػى القػاىرة الضػطراب األحػواؿ فيهػا وتسػلّط اٜنػرافيش .ف ّ
أحض ػػر اٝنبّػػازين وض ػػرب كثػ ػًنا م ػػنهم باٞنق ػػارع ضػ ػربا م ح ػػا وٚنّػػر عػ ػ ّدة م ػػنهم يف دراري ػػب
76
حوانيتهم.
▪ يف سنة  1717ىػ ركػب وارل القػاىرة العثمػاشل وش ّػق مػن وسػط اٞندينػة فم ّػر علػى سػوؽ
التجػػار وكػػاف يتلػػو القػػرآف فػػأمر األع ػواف فسػػحبوه مػػن
الغوريػػة وأنػػزؿ شخصػػا مػػن أبنػػاء ّ
دكانػػو وبطحػػوه علػػى األرض وضػربوه عػ ّدة عصػ ّػي مػػن ّػػًن مػػرـ وال ذنػػب ك تركػػو وسػػار
77
إذل األشرفية فأنزؿ شخصا من حانوتو وفعل بو مثل ذلك.
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 .5.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب تعسفا يف حق الرعية
ٕنثػػل ىػػذه الفئػػة نسػػبة مػػا يقػػارب  %17مػػن مقاصػػد وقػػائع التعػػذيب الػػج تضػػمنتها العينػػة.
وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ اإلسالمي:
افهن ّنحضػر منػو وقػد مػيء
▪ كاف عبيد ال بن زياد يتل ّذذ بتعػذيب النسػاء وقطػع أطػر ّ
إليو بامرأة فقطع رملها وقاؿ ٟنا :كيف ترين فقالس :إ ّف يف الفكػر يف ىػوؿ اٞنطلػع لشػغال
عن حديدتكم ىذه .ك أمر ف ُقطعس رملها األخر ومذبس فوضعس يدىا علػى فرمهػا
78
لكن ٚنيّة ّأمك دل تكن تسعه.
فقاؿ :لتسعينو فقالس لوّ :

▪ يُرو أنو من ٗنلة ألواف العذاب الج كاف ٬نارسها اٞنعتضد أف يأمر ّنػن بع ّذبػو فتُحفػر
دذل رأسو فيها ويُطرح عليو العاب ونصفو األسفل ظاىر فوؽ العاب
لو حفرة ُنضرتو ك يُ ّ
ويػُػداس ال ػعاب فػػال ي ػزاؿ كػػذلك حػػت ٔنػػرج روحػػو .ويُػػرو أ ّف اٞنعتضػػد أمػػر برمػػل فس ػ ّد
بػػالقطن أنفػػو س ػ ّدا ١نكمػػا وكػػذلك فمػػو وعينػػاه وأذنػػاه وذك ػره ومنخ ػراه وسػػوءتو ك ُكتّػػف
وتُرؾ .فلم يزؿ ينتفخ ويزيد إذل أف طار قحف رأسػو ومػات .كمػا يُػرو أ ّف اٞنعتضػد عػ ّذب
وزيره اٚناعيل بن بليل بػأف ّأنػذ لػو تغػارا كبػًنا وملػئ اسػفيداما حيّػا وبلّػو ك ُمعػل بالعجػل
رأس اٚناعيل فيو إذل آخر عنقو وشيء من صدره وأمسك حت ٗند االسػفيداج فلػم يػزؿ
79
كذلك حت مات.
ػويف سػنة  127ى ػ) كػاف يؤخػذ مػن ك ّػل
▪ يف أياـ األمًن عيسى بن فليتة أمًن اٜنجاز (ت ّ
ػدذل يف صػػهري مػػن
ػؤد كػػاف يؤخػػذ ويُػ ّ
مغػػر ّ قػػدـ للح ػ ّ سػػبعة يوسػػفية ض ػريبة .ومػػن دل يػ ّ
صهاري م ّدة وىو صهري مسجد األبنوس ويعلّقونو ُنقوه وقد عرش ا أخشاب ٟنػذا
الف ّػن .فػإذا حػ ّ النػػاس وقضػوا مناسػكهم وأفػاض كػ ّػل رامعػا إذل مقصػده فحينئػذ ُ٫نرمػػوف
80
قسطوف على اٞنراكب الرامعة إذل مصر وعيذاب والقلزـ.
اٞنغاربة من الصهاري ويُ ّ
▪ يف سػػنة  711ىػ ػ مػػات الشػػيخ العػػارؼ بػػال الصػػويف ١نمػػد ب ػػن سػػالمة اٟنم ػػذاشل مػػن
تزوج بامرأة وكاف ٟنػا ابػن
الضرب باٞنقارع .ضربو األمًن طرباي راس نوبة .وسبب ذلك أنو ّ
عم مغر أراد الزواج منهػا ودل تػرده فػذىب إذل األمػًن وشػكاىا وزومهػا .فأحضػر٨نا األمػًن
ّ
ومرسػػهما علػى ثػػورين وأشػػهر٨نا يف القػػاىرة .فمػا وصػػل إذل بػػاب اٞنقشػػرة
ع
ػار
ػ
ق
باٞن
ما
ػر
ض
و
ّ
81
حت مات.
عمػػو
▪ يف سػػنة  1777ىػ ػ قُتػػل بػػاي تػػون األمػػًن عثمػػاف بػػن علػػي العكػػي قتلػػو ابػػن ّ
وولػػد ل مػػًن عثمػػاف يف سػػنة قتلػػو ّػػالـ أٚنػػوه ١نمػػدا
ػتقر يف موضػػعوُ .
١نمػػود بػػن ١نمػػد واسػ ّ
وظل مسجونا طوؿ م ّدة حكم ١نمود بػن ١نمػد ومػ ّدة حكػم ولديػو حسػٌن
فسجنو ١نمودّ .
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ومصػػطفى ومػػدة حكػػم أ٘نػػد بػػن مصػػطفى كػػذلك .وٞنػػا ورل تػػون ١نمػػد بػػن حسػػٌن بػػن
ػويف بعػػد إطالقػو مػػن السػػجن يف
١نمػود أطلػػق ١نمػدا بػػن األمػػًن عثمػاف يف سػػنة  1721ى ػ وتػ ّ
82
سنة  1771ىػ [مك يف السجن  57عاما].
▪ يف سػػنة  1772ى ػ اعتقػػل السػػلطاف عبػػد
اٜنفيا صػاحب اٞنغػرب الفقيػو أبػا عبػد ال
١نمد بن عبػد الكبػًن الكتّػاشل وحبسػو ألنػو ٞنػا
بايع ػػو اش ػػعط علي ػػو أف يتقيّ ػػد بالش ػػور  .وٞن ػػا
حبس ػػو ح ػػب مع ػػو ٗني ػػع أفػ ػراد عائلت ػػو ح ػػت
فجلػػد
النسػػاء والصػػبياف ك أمػػر َنلػػد الفقيػػوُ 83
و٘نل إذل فاس اٛنديدة فمات فيها.
ُ
▪ ٞنػػا اسػػتخلف القػػاىر ع ػ ّذب ام ػرأة أبيػػو
السيّدة ّأـ اٞنقتػدر وضػر ا بيػده مائػة مقرعػة
وعلّقه ػ ػػا بث ػ ػػديها ك علّقه ػ ػػا وى ػ ػػي من ّكس ػ ػػة
84
فكاف بوٟنا ٩نري على ومهها.
▪ ٞنػػا بػػىن عبيػػد ال بػػن زيػػاد داره بالبصػػرة
م ّػر ػا رمػػل فػتال آيػة مػػن القػرآف :وتتّخػػذوف
مص ػ ػ ػػانع لعلّك ػ ػ ػػم ٔنل ػ ػ ػػدوف( الش ػ ػ ػػعراء )77
فأحضػػره عبي ػػد ال وأمػػر فب ػػين عليػػو رك ػػن م ػػن
85
أركاف القصر.

تمثيل لعملية البني على المعذب ليموت خنقا

 .2.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب الستخراج اٞناؿ
ٕنثل ىذه الفئة نسبة ما يقارب  %7من مقاصد وقائع التعذيب الج تضمنتها العينة .وْنػدر
اٞنالحظة إذل كوف التعذيب الستخراج اٞناؿ مػورس أيضػا يف حضػارات أخػر مثػل اٜنضػارة
الرومانية لكنو دل يكن متواترا بشػدة يف اٜنضػارة اٞنسػيحية القد٬نػة .وفيمػا يلػي أمثلػة منتقػاة
من التاريخ اإلسالمي:

+

▪ يف سػػنة  777ى ػ أمػػر وارل حلػػب مػػالؿ الػػدين باشػػا باعتقػػاؿ إب ػراىيم آّػػا اٜنربلػػي
مػػن رؤسػػاء اإلنكشػػارية وحبسػػو وأمػػر بتعذيبػػو لػػيال وّنػػارا وكػػاف أعوانػػو ٪نمػػوف ا نيػػة مػػن
النحػػاس و٩نػ ّػردوف إبػراىيم آّػػا مػػن ثيابػػو ويضػػعونو فػػوؽ ا نيػػة حػػت يسػػيل الػػدىن مػػن أليتػػو
فكػػاف يسػػتغي وال يُغػػاث ويسػػتجًن فػػال ُ٩نػػار وىػػم يقولػػوف لػػو :قػ ّػر لنػػا عػػن الػػذىب الػػذي
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عنػدؾ وأق ّػر ٟنػػم عمػا عنػده مػػن الػذىب فػػذىبوا وأحضػروه ويف آخػر األمػػر أق ّػر ٟنػػم أ ّف يف
داره الػػج يف ١نلػػة قػػارلق يف الصػػهري كػػذا وكػػذا مػػن الػػذىب وكػػاف مبلغػػا عظيمػػا فػػذىبوا
وأخذوه وٞنا تي ّقنػوا أنػو دل يبػق عنػده شػيء قطعػوا رأسػو وكػاف عمػره ٞنػا قُتػل ٙنسػا وسػبعٌن
86
سنة.
▪ يف سػػنة  771ى ػ قػػب ابػػن مقلػػة وزيػػر القػػاىر علػػى أ اٝنطػػاب بػػن أ العبػػاس بػػن
الف ػرات وطالبػػو ّنػػاؿ فقػػاؿ لػػو :أنػػا دل أتصػ ّػرؼ منػػذ أكثػػر مػػن عش ػرين سػػنة وٞنػػا تصػ ّػرفس
كن ػػس عفيف ػػا م ػػا آذي ػػس أح ػػدا فأس ػػلمو إذل أ العب ػػاس اٝنص ػػيط فأحض ػػر ل ػ ّػو ص ػػاحب
ػؤد شػػيئا
الشػػرطة فجػ ّػرده وض ػربو عشػػر درر وخلّػػع ٔنليعػػا يسػًنا ك ض ػربو باٞنقػػارع فلػػم يػ ّ
وومهػو إذل القبلػة
ّ
فرده إذل ابن مقلة فأو٨نو أنو يقتلو وأخذه السيّاؼ وش ّد رأسػو وعينيػو ّ
فتشػاىد أبػو اٝنطػػاب وأدرؾ ابػن مقلػػة أنػو ال أمػػل لػو يف اٜنصػػوؿ علػى شػػيء منػو فأطلقػػو
87
يؤدي عشرة آالؼ دينار.
توسط لو أبو يوسف ال يدي بأف ّ
إذل منزلو بعد أف ّ
▪ يف سػػنة  277ىػ ػ رسػػم السػػلطاف بالقػػاىرة بتعػػذيب الصػػاحب فخػػر الػػدين بػػن قروينػػة
فضػػرب ّػًن مػا م ّػرة باٞنقػػارع ولُّفػس أصػابعو اليمػػىن
السػتخراج مػا عليػو مػػن األمػواؿ اٞنق ّػررة ُ
ػتمر يُعاقػب
باٞنشاؽ وُّمسس يف الزي88ػس ك أُشػعلس بالنػار حػت احعقػس يػده كلهػا واس ّ
حت مات ٓنس العقوبة.
▪ ٞنػػا اسػػتوذل تيمورلنػػك علػػى بغػػداد يف سػػنة  271ىػ ػ فػػرض علػػى النػػاس يف بغػػداد مػػاؿ
وز أو طػائر
األماف وع ّذ م على أدائو وكاف يشوي النػاس علػى النػار كمػا يُشػو طػائر األ ّ
89
الدماج.
▪ كػػاف بعػ اٞنػػوظفٌن األت ػراؾ ببغػػداد يف القػػرف التاسػػع عشػػر يقبضػػوف علػػى النػػاس مػػن
ػؤد مػػنهم ُحػػب يف حجػػرة
التجػػار وأربػػاب اٞنهػػن ويفرضػػوف علػػيهم أداء مػػاؿ ٟنػػم ومػػن دل يػ ّ
ّ
90
ودخن عليو بدخاف التنب فيضطر ل داء.

 .5.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب ٛنمع اٞنعلومات
ٕنثل ىذه الفئة نسبة ما يقارب  %5من مقاصد وقائع التعذيب الػج تضػمنتها العينػة .وفيمػا
يلي أمثلة منتقاة من التاريخ اإلسالمي:
▪ يف سػػنة  177ى ػ أحضػػر الوليػػد بػػن يزيػػد خالػػدا بػػن عبػػد ال القسػػري وطالبػػو بإحضػػار
ولده يزيد بن خالد فأنكر معرفتو ّنكانو فأمر الوليد ّيالف صػاحب حرسػو بتعذيبػو وقػاؿ
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لو :أٚنعين صوتو .فأخػذه ّػيالف وع ّذبػو بالضػرب بالسالسػل فلػم يػتكلّم فرمػع ّػيالف إذل
91
يتأوه.
الوليد وقاؿ لو :وال ما أع ّذب إنسانا .إنو ال يتكلّم وال ّ
▪ أمػػر اٞننصػػور العباسػػي بعبػػد الػػر٘نن بػػن أ اٞنػوارل فضػػرب أربعمائػػة سػػوط حػػت ّشػػي
قوي الصلة ببين اٜنسن .فأخذه اٞننصور فيمن أخذ
عليو .وسبب ذلك أ ّف عبد الر٘نن كاف ّ
من بين اٜنسن .قاؿ عبد الر٘نن :فأدخلس علػى اٞننصػور وسػلّمس عليػو فقػاؿ :ال سػلّم ال
عليك أين الفاسقاف ابنا الفاسق الك ّذاباف ابنا الك ّذاب (يريد ١نمد وإبراىيم ولدي عبػد
ال بػػن اٜنسػػن بػػن اٜنسػػن) فقلػػس لػػو :يػػا أمػػًن اٞنػػؤمنٌن أينفعػػين الصػػدؽ عنػػدؾ قػػاؿ :ومػػا
ذاؾ قلػػس :امػرأيت طػػالق إف كنػػس أعػػرؼ مكاّنمػػا فلػػم يقبػػل ذلػػك مػ ّػين وقػػاؿ :السػػياط!
فػػأيت بالسػػياط وأقمػػس بػػٌن العقػػابٌن فض ػربين أربعمائػػة سػػوط فمػػا عقلػػس ػػا حػػت رفػػع
92
عين.
ّ
▪ رو صػػاحب عػػذاب أ معفػػر اٞننصػػور أنػػو أحضػػر ماريػػة صػػفراء ودعػػا ٟنػػا بػػأنواع
العذاب وكاف يستنطقها عػن أحػواؿ الػنف الزكيػة ١نمػد بػن عبػد ال بػن اٜنسػن فػأنكرت
معرفتهػػا ّنكانػػو فػػدعا بالػػدىق وأمػػر بػػو ُفوضػػع عليهػػا فلمػػا كػػادت نفسػػها أف تتلػػف أمػػر
93
صب اٞناء البارد على ومهها حت أفاقس.
فأمسكوا عنها ّ
وتوذل بنفسو ّ

 .5.5.2أمثلة عن توظيف التعذيب ٜنمل اٞنتهم على اإلقرار
ٕنثػػل ىػػذه الفئػػة نسػػبة مػػا يقػػارب  %7مػػن مقاصػػد وقػػائع التعػػذيب الػػج تضػػمنتها العينػػة ٣نػػا
يػدؿ علػى قلػة توظيػف التعػذيب يف اٜنضػارة اإلسػالمية ٜنمػل اٞنػتهم علػى اإلقػرار خالفػا ٞنػػا
كػػاف عليػػو اٜنػػاؿ يف حضػػارات أخػػر مثػػل اٜنضػػارة اٞنسػػيحية يف العصػػور الوسػػطى حي ػ
كاف ٘نل اٞنتهم على اإلقرار من أىم أّراض التعذيب .وفيما يلػي أمثلػة منتقػاة مػن التػاريخ
اإلسالمي:
▪ احت ػػاؿ اٞنعتض ػػد عل ػػى أح ػػد اللص ػػوص بك ػػل حيل ػػة وعذب ػػو ألػ ػواف الع ػػذاب فل ػػم يق ػ ّػر
ػأقر وىػو ال يعػي وأرشػد إذل موضػع اٞنسػروؽ .فػأمر
بالسرقة ك احتاؿ عليو ُنيلػة أخػر ف ّ
اٞنعتضػػد بػػو فشػػد يػػداه ورمػػاله وأمػػر ّننفػػاخ فػػنفخ يف دبػػره وحشػػى قطنػػا يف أذنيػػو وفمػػو
ػالزؽ اٞننفػػوخ وورمػس سػػائر أعضػػائو حػػت كػػاد أف
وخيشػومو وظػ ّػل يػػنفخ فيػػو حػت أصػػبأ كػ ّ
ينشػ ّػق ك أمػػر ففصػػد لػػو عرقػػاف فػػوؽ اٛنبػػٌن فخرمػػس الػريأ منهمػػا مػػع الػػدـ إذل أف ٙنػػد
94
وتلف.
▪ بلغ مالؿ الدين وارل حلب ذات يوـ من سنة  1772ى ػ إشػاعة سػرت يف حلػب بأنػو
قػػد عػػزؿ مػػن منصػػبو .فػػأمر أعوانػػو بػػالقب علػػى مػػن أشػػاعها فقػػب أعوانػػو علػػى واحػػد
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ػادعى أنػػو
وا ّإمػػوه بأنػّػو ىػػو الػػذي اخػػعع ىػػذه اإلشػػاعة فػػأنكر وحلػػف ٟنػػم فلػػم يص ػ ّدقوه فػ ّ
ٚنعهػػا مػػن شػػخص آخ ػػر فعك ػػوه وقبض ػوا علػػى ذلػػك الشػػخص فػػأنكر وحلػػف ٟنػػم فلػػم
يص ّدقوه فعزا ذلك إذل شخص آخر فعكوه وقبضوا على ذلك الشػخص وىكػذا إذل أف
قبضوا على شخص اٚنو اٜناج بدور اٝنيمي فػأنكر ودل يعػز ذلػك إذل أحػد .فجػيء بػو إذل
السوؽ ونصبوا لو خشبات الصلب واستنطقوه وىو ٪نلف ٟنػم باأل٬نػاف اٞنغلّظػة إنّػو دل يقػل
95
ذلك وال علم لو ّنا قيل وّنن قاؿ فلم ٩نده ذلك نفعا وصلبوه ّنحضر من الناس.
 .3.5ألوان التعذيب
٬نكػػن تصػػنيف ألػواف التعػػذيب الػػج وردت يف الشػػهادات الػػج ذكرىػػا الشػػاٛني يف موسػػوعتو
إذل ثالث أقساـ:

 .1.5.2التعذيب باإلىانة
ويشمل ذلك السب والشتم واٞنعايرة واللعن وإيراد قبيأ الكالـ ما دل يكن فيو قذؼ وكػذا
كػػل مػػا ٪نػػل ١نػػل الشػػتم مػػن عفطػػة وتع ػري وبصػػق وعػػرؾ ل ػ ذف ومػػر علػػى ومػػو األرض
ورمي باٜنصى وإٛناـ وحذؼ ّنا يف اليد من قضيب وّػًنه؛ إلبػاس اٞنسػوح وىػي مػن نسػي
الش ػػعر ومب ػػاب الص ػػوؼ؛ اإلش ػػهار وى ػػو ع ػػرض اإلنس ػػاف للعام ػػة يف وض ػػع م ػػزر إذالال ل ػػو
وتشػػنيعا عليػػو؛ التعػػذيب ُنلػػق أو نتػػف شػػعر ال ػرأس والبػػدف واللحيػػة والشػػارب واٜنػػامبٌن؛
التعػػذيب بالزمػػارة وىػػي عبػػارة علػػى سػػامور يعلػػق يف العنػػق مثػػل القػػالدة ال ػج تعلػػق يف عنػػق
الكلب.

 .5.5.2التعذيب بتسليط أدل اٛنسدي و/أو نفسي شديد
ػدرة و العصػػا
ويشػػمل ذلػػك التغطػػي يف مسػػتودعات القػػذر؛ الضػػرب بللػػة مثػػل السػػوط والػ ّ
واٞنقرعػػة واٜنبػػاؿ والسالسػػل وأّصػػاف األشػػجار؛ الصػػفع وىػػو ضػػرب القفػػا بػػالكف؛ الركػػل
وى ػػو الض ػػرب بالرم ػػل؛ اللط ػػم وى ػػو ض ػػرب اٝن ػػد أو اٛنس ػػد ب ػػالكف؛ اللك ػػم واللك ػػز وى ػػو
الضرب باليد ٠نموعػة األصػابع؛ وجء العنػق وىػو لكػز العنػق ّنقػدـ اليػد ٠نموعػة؛ اٜنػب يف
السػػجوف االعتياديػػة وّػػًن اعتياديػػة كػػاٜنبوس الضػػيقة واٞنطبػػق واٞنطمػػورة واٛنػػب والسػػرداب
والكنيف واالصػطبل ودار اجملػانٌن والقفػص؛ منػع اٜنركػة بػالقيود واألّػالؿ؛ النفػي وىػو طػرد
كالسػمل وىػو إزالػة
اإلنساف من موضع إقامتو إذل موضع آخر؛ التعذيب بػالتعرض للجػوارح ّ
البصػػر مػػن العػػٌن بللػػة حػػادة أو بػػدواء كالكحػػل يوضػػع فيهػػا وت ػربط عليػػو األمفػػاف وقطػػع
األطػ ػراؼ وس ػ ّػل اللس ػػاف وم ػػدع األن ػػف وص ػػلم األذف وقل ػػع األضػ ػراس وس ػ ّػل األظ ػػافر م ػػن
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األصػػابع وخلػػع اٞنفاصػػل؛ التعػػذيب باٞنسػػاىرة وىػػي منػػع النػػوـ َنعػػل االسػػتلقاء واالضػػطجاع
مستحيال أو بالنخ ّنسلة؛ التعػذيب ُنمػل األثقػاؿ؛ التعػذيب بشػق ٜنػم البػدف بالقصػب
الفارسي؛ التعذيب بوضع رأس اٞنقتوؿ يف حجر أقرب النػاس إليػو مػن زوج أو والػد أو ولػد؛
ػالكي بالنػػار؛ التعػػذيب بػػالتفزيع كػػأف يػرّم اٞنعػ ّذب علػػى رؤيػػة أنػواع العػػذاب الػػج
التعػذيب بػ ّ
ػب ال ػػذكر
يتع ػػرض ٟن ػػا ّ ػػًنه؛ التع ػػذيب ب ػػالتعرض للع ػػورة كس ػ ّػل اٝنص ػػيتٌن أو عصػ ػر٨نا و م ػ ّ
وإدخػػاؿ خػػازوؽ (وتػػد) يف الػػدبر ونفػػخ الػػدخاف أو النمػػل يف الػػدبر أو ٔنييطػػو؛ التعػػذيب
بإطعاـ ما لي بطعاـ من رماد وبراز وٜنم آدمي؛ التعذيب بسقي الدواء اٞنسهل أو عقاقًن
سامة؛ التعذيب باٞنلأ برشو على اٛنروح أو بإدخالو يف األنف أو بسقي اٞنػاء اٞنػاحل؛
أخر ّ
التعذيب بإرساؿ اٜنشرات والعقارب والنمل والبعوض واٝننػاف والسػنانًن؛ التعػذيب بػال د
كػػأف يعػ ّػر اٞنع ػ ّذب ويصػػب عليػػو اٞنػػاء البػػارد أو الػػثل يف الشػػتاء أو أف ٪نػػرـ مػػن الثيػػاب؛
التعػػذيب بػػالتجويع و/أو التعطػػيش؛ التعػػذيب بثقػػب الكعػػب وىػػو مػػؤخر القػػدـ ّنثقػػب مػػن
اٜنديػػد و يضػػرب فيػػو الػػرزز واٜنلػػق؛ التعػػذيب بتنعيػػل اإلنسػػاف بنعػػاؿ الػػدواب وذلػػك بػػأف
تلصق قطعة اٜنديد علػى بػاطن القػدـ وتػدؽ فيهػا اٞنسػامًن؛ التعػذيب بقطػع أمػزاء مػن ٜنػم
البدف؛ التعذيب بقرض ٜنم البدف باٞنقاري ؛ النطأ وىو الضرب بالرأس؛ الوطء باألقداـ؛
التعليػػق مػػن اليػػدين أو مػػن يػػد واحػػدة و مػػن السػػاؽ ومػػن ٓنػػس اإلبػػط ومػػن الثػػدي بالنسػػبة
للمرأة.

 .5.5.2التعذيب كعملية تقتيل
ويشػػمل ذلػػك التعػػذيب بكػػتم الػػنف كػػاٝننق وىػػو الشػػد علػػى اٜنلػػق باليػػدين أو بالشػػاروفة
وىي عصا ّليظة يف طرفيها حبل أو الشنق وىو ربط عنق اٞنعذب ُنبػل وتعليقػو أو الغػم
وي ػػتم بوض ػػع ش ػػيء عل ػػى األن ػػف والف ػػم ٬نن ػػع وص ػػوؿ اٟن ػ ػواء إذل الص ػػدر أو التغري ػػق وي ػػتم
بتغطي اٞنع ّذب يف اٞناء أو يف سائل آخر أو التدخٌن ويتم بإمساؾ اٞنعػ ّذب يف حجػرة أو
موضػػع وإرسػػاؿ الػػدخاف عليػػو أو دفػػن اٞنع ػ ّذب حيػػا أو البنػػاء عليػػو؛ التعػػذيب بالتشػػنيع يف
القتػػل مثػػل الفصػػد اٞنػػؤدي إذل نزيػػف الػػدـ وقصػػف الظهػػر وبقػػر الػػبطن ودؽ اٞنسػػامًن أو
األوتػ ػػاد يف ا ذاف والرمػ ػػي مػ ػػن مكػ ػػاف شػ ػػاىق وٓنطػ ػػيم ال ػ ػرأس وٕنزيػ ػػق البػ ػػدف وتقطيػ ػػع
األوص ػػاؿ وس ػػلخ اٛنل ػػد والنش ػػر باٞننش ػػار؛ التع ػػذيب ب ػػاإلحراؽ بالن ػػار؛ التع ػػذيب بالس ػػلق
(الغلػػي) أو اٜنقػػن باٞنػػاء اٞنغلّػػى؛ التعػػذيب بإرسػػاؿ السػػباع كػػالكالب واٛنعػػالف والعقػػارب
واألس ػػود؛ ال ػػرمم وى ػػو الرم ػػي باٜنج ػػارة أو ًّنى ػػا؛ التع ػػذيب بالقن ػػارة وى ػػو تعلي ػػق اإلنس ػػاف
بكاللي ػػب يف بدن ػػو باس ػػتعماؿ القن ػػارة وى ػػي خش ػػبة ق ػػد ثبت ػػس فيه ػػا كاللي ػػب م ػػن حدي ػػد
يسػػتعملها القصػػاب لتعليػػق اللحػػم؛ التعليػػق منكسػػا؛ التسػػمًن وىػػو تعػػذيب اإلنسػػاف بػػدؽ
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اٞنسامًن يف كفيػو أو قدميػو أو أي عضػو مػن أعضػائو إذل ألػواح قائمػة أو حيطػاف؛ التعػذيب
باٞنضرسػة وىػي
بعصر البدف بٌن لوحتٌن أو خشبتٌن أو عصر الصدٌّن باٛنوزتٌن التعػذيب
ّ
آلػػة مػػن باطنهػػا نتػػوءات تشػػبو األض ػراس؛ التعػػذيب بالدوخاشػػة وىػػي خشػػبة ذات شػػعبتٌن
تعلق يف رقبة اٞنراد تعذيبو فإذا شدد ضغطها على العنق انقصف ومات اٞنع ّذب.
وعند ٓنليل العيّنػة اٞنستخلصػة مػن موسػوعة الشػاٛني مػن حيػ لػوف العػذاب اٞنسػتعمل
٤ن ػػد أ ّف يف  %57م ػػن اٜن ػػاالت تُس ػػتعمل ط ػػرؽ تع ػػذيب ت ػػؤدي إذل اٞن ػػوت ويف  %55م ػػن
اٜنػ ػػاالت تُسػ ػػتعمل طػ ػػرؽ تعػ ػػذيب إلحػ ػػداث األدل اٛنسػ ػػدي و/أو النفسػ ػػي ويف  %2مػ ػػن
اٜناالت يُستعمل التعذيب ل ىانة.
واٞنالحػػا أنػػو مػػع مػػرور الػػزمن تضػػاعفس أل ػواف التعػػذيب يف الدولػػة اإلسػػالمية واشػػتدت
قسوتو .ويُرمع أ٘ند الوائلي التطرؼ اٞنتزايد يف تطبيق العذاب إذل تفاعل الثقافػة العربيػة مػع
الثقافات األخر الج أضافس إذل وسػائل التعػذيب اٞنعروفػة عنػد العػرب طرقػا أخػر كانػس
٠نهولة لديهم.

 .6التعذيب في العصر الحديث
إ ّف االنطبػػاع الػػذي ي ػ ز مػػن الفصػػوؿ السػػابقة ىػػو أ ّف ظػػاىرة التعػػذيب دل تنقطػػع يف ش ػػت
اٜنضارات على اختالؼ معتقداإا وثقافاإا.
ودل تن اٜنضارة اإلسالمية من ظاىرة التعذيب وذلك ابتداء بػاٜنكم األمػوي وإذل يومنػا
ػدؿ عليػ ػػو دراسػ ػػة عبػ ػػود الشػ ػػاٛني اٞنوسػ ػػوعية للعػ ػػذاب يف تػ ػػاريخ الدولػ ػػة
ىػ ػػذا وىػ ػػذا مػ ػػا تػ ػ ّ
اإلسالمية الج تطرقس إذل ثالثة عشر قرنا من التاريخ اإلسالمي.
وال شك أ ّف القرف اٞناضي الذي دل يتعرض لو عمل الشاٛني بإسهاب كاف مليئػا بوقػائع
التعػػذيب يف العػػادل اإلسػػالمي خاصػػة وأنػػو ٕنيّػػز بتس ػلّط األنظمػػة االسػػتعمارية األمنبيػػة ك
األنظمة االستبدادية القومية على اجملتمعات اإلسالمية .وقػد تعرضػس ىػذه األخػًنة طػويال
إذل التع ػػذيب االس ػػتعماري ك تعرض ػػس بع ػػد االس ػػتقالؿ وتتع ػػرض إذل ا ف إذل م ػػا ٬نك ػػن
تسميتو بػ «التعذيب الوطين».
ل س ػػف الش ػػديد ف ػػإ ّف م ػ ّػل ال ػػدوؿ اإلس ػػالمية مب ػػتالة يف ى ػػذا العص ػػر بأنظم ػػة مس ػػتبدة
وفاسػػدة تشػػكل اسػػتمرارا الّنائيػػا لنظػػاـ بػػين أميػػة اٞنؤس ػ لالسػػتبداد السياسػػي يف اجملتمػػع
اإلسػػالمي .وال ّرابػػة إذف يف أف تػػالزـ آفػػة التعػػذيب االسػػتبداد اٞننتشػػر والفسػػاد اٞنتفشػػي
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كل نظاـ مستبد وفاسد يفتقد أساسا إذل الشرعية يقوـ بتعويضها بشػرعية الرعػب
حي أف ّ
واالضطهاد والتعسف والقمع بكل صوره خاصة منها التعذيب اٞننهجي.
والذي يتابع ما نُشر يف السنوات األخًنة عن ظاىرة التعذيب يف الدوؿ اإلسػالمية مػن
طػػرؼ شخصػػيات ومنظمػػات مدافعػػة عػػن كرامػػة وحقػػوؽ الػػنف البش ػرية يالحػػا أف وبػػاء
التعذيب يُستعمل يف معظم ىذه الدوؿ وخاصة العربية منها (من اٝنلػي إذل احملػيط) كػأداة
سياسػػية للػػتحكم يف اجملتمػػع .وإ ّف مػػن يػػتفحص مػػثال التقريػػر السػػنوي ٞننظمػػة العفػػو الدوليػػة
لسنة ٩ 7777ند ٧نوذما من الوقائع يؤكد ذلك.
ففػػي منطقػػة اٝنلػػي العػػر نػػددت اٞننظمػػة ّنمارسػػة التعػػذيب يف عػػدة بلػػداف مثػػل قطػػر
والبح ػرين والكوي ػػس والع ػراؽ واٞنملكػػة العربي ػػة الس ػػعودية وفيم ػػا ٫نػػص ى ػػذه األخ ػػًنة يؤك ػػد
التقريػ ػػر أنػ ػػو «قػ ػػد ظهػ ػػرت معلومػ ػػات مديػ ػػدة عػ ػػن حػ ػػاالت تعػ ػ ٍ
ػذيب وقعػ ػػس يف السػ ػػنوات
السابقة»  96يف حٌن توضأ اٞننظمة الدولية يف تقرير آخر كيف
يُس ػػهل نظ ػػاـ القض ػػاء اٛنن ػػائي يف اٞنملك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية اس ػػتخداـ التع ػػذيب .فع ػػدـ وم ػػود
إشراؼ قضائي على عملية القب واالعتقاؿ واٜنرماف مػن االتصػاؿ الفػوري باألقػارب وعػدـ
السػػماح بتوكيػػل ١نػ ٍػاـ كػػل ذلػػك ٩نعػػل السػػجناء معرضػػٌن ل ػ ذ إذل أقصػػى حػػد .ويُسػػتخدـ
97
التعذيب النتزاع اععافات وفرض االنضباط .و٬نارس أحياناً من دوف سبب على ما يبدو.

أما بالنسبة للعراؽ فيفيد تقرير اٞننظمة لسنة  7777إذل

تعػرض بعػ السػػجناء واٞنعتقلػٌن السياسػػيٌن للتعػػذيب بص ٍ
ػفة منتظمػػة .وكانػػس مثػ كثػ ًٍن ٣نػػن
أُعػدموا ٓنمػػل آثػػاراً واضػحة للتعػػذيب .وكػػاف مػن بػػٌن أسػػاليب التعػذيب البػػدشل الشػػائعة الصػػعق
بالصػػدمات الكهربائيػػة أو اٜنػػرؽ بلفػػائف التبػػغ علػػى أم ػز ٍاء ٢نتلفػ ٍػة مػػن اٛنسػػم ونػػزع األظػػافر
واالّتص ػػاب والتعلي ػػق م ػػن األطػ ػراؼ لفػ ػع ٍ
ات طويل ػػة سػ ػواء يف مروح ػػة دوارة يف الس ػػقف أو يف
عمود أفقي والضرب باألسالؾ الكهربائية أو اٝنػراطيم أو القضػباف اٞنعدنيػة والفلقػة (الضػرب
عل ػػى ب ػػاطن الق ػػدمٌن) .وباإلض ػػافة إذل ذل ػػك ك ػػاف اٞنعتقل ػػوف يُه ػػددوف باالّتص ػػاب ويتعرض ػػوف
لعملي ػػات إع ػػداـ و٨ني ػػة ويُوض ػػعوف يف زن ػػازين ٬نك ػػنهم منه ػػا ٚن ػػاع أصػ ػوات آخػ ػرين يتعرض ػػوف
98
للتعذيب كما كانوا ُ٪نرموف عمداً من النوـ.

ويف منطقة الشاـ يذكر التقرير سوريا فيقوؿ:

ظل تعذيب السجناء السياسيٌن وإساءة معاملتهم أمراً مألوفاً وال سػيما خػالؿ فػعة االحتجػاز
ّنعػ ٍ
ػزؿ عػػن العػػادل اٝنػػارمي يف مركػػزي االعتقػػاؿ يف "فػػرع فلسػػطٌن" و"فػػرع التحقيػػق العسػػكري".
وعلػى حػد علػم منظمػػة العفػو الدوليػة فإنػػو دل يػتم إمػراء أيػػة ٓنقيق ٍ
ػات يف االدعػاءات اٜناليػػة أو
السابقة ِنصوص التعذيب .تُويف شخص واحد على األقل أثنػاء احتجػازه يف مالبس ٍ
ػات تػوحي
99
بأف التعذيب قد يكوف أحد األسباب الج أسهمس يف وقوع الوفاة.
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تعرض التقرير السنوي ٜنالة لبناف أين
كما ّ

وردت أنبػػاء تفيػػد بوقػػوع حػػاالت تعػػذيب ومعاملػػة سػػيئة .ومػػن أسػػاليب التعػػذيب الػػج تناقلتهػػا
األنباء الركل والضرب والتعليق من اٞنعصػمٌن بعػد تقييػد٨نا خلػف الظهػر وىػو أسػلوب يُطلػق
عليو اسم البالنكو .وكانس ىناؾ بواع قلق مستمرة ِنصػوص عػدـ إمػراء ٓنقيقػات وافيػة يف
100
مزاعم التعذيب.

أما يف األردف فحسب تقرير منظمة العفو الدولية لقد

اس ػػتمر ورود أنب ػ ٍ
ػاء ع ػػن التع ػػذيب واٞنعامل ػػة الس ػػيئة عل ػػى أي ػػدي أفػ ػراد قػ ػوات األم ػػن وس ػػلطات
السػػجوف .وتعػػرض بعػ الضػػحايا للتعػػذيب أثنػػاء احتجػػازىم ّنعػ ٍ
ػزؿ عػػن العػػادل اٝنػػارمي لػػد
اٞنخابرات العامة حسبما ورد .كمػا وردت أنبػاء عػن تعػرض الػبع للضػرب علػى أيػدي أفػر ٍاد
101
من الشرطة وًّنىا من أمهزة األمن.

وحسػػب اٞننظمػػة دل يػن اٞنواطنػػوف الفلسػػطينيوف الػػذين يكابػػدوف الػػبطش الصػػهيوشل مػػن
التعػ ػػذيب علػ ػػى أيػ ػػدي أبنػ ػػاء ملػ ػػدإم إذ أ ّف السػ ػػلطة الفلسػ ػػطينية ٕنػ ػػارس التعػ ػػذيب وسػ ػػوء
اٞنعاملػػة ولقػػد «اسػػتمر ورود أنبػػاء علػػى نطػػاؽ واسػػع عػػن التعػػذيب واٞنعاملػػة السػػيئة علػػى
أيدي ٢نتلف أمهزة األمن الفلسطينية .وكاف من بٌن أسػاليب التعػذيب اٞنسػتخدمة التعليػق
102
يف ٍ
مكاف ٍ
عاؿ والتحريق بلفائف التبغ».
ويف السوداف «تعرض بعػ األشػخاص اٞنشػتبو يف معارضػتهم للحكومػة للتعػذيب علػى
أيػػدي ق ػوات األمػػن ]...[ .وفرض ػػس احمل ػػاكم عقوبػػات قاس ػػية بعػػد ١ناكم ػ ٍ
ػات م ػػائرة ذات
إمر ٍ
اءات مقتضبة 103».حسب تقرير اٞننظمة.
أما يف مصر فيشًن التقرير إذل
استمر[ار] تفشػى التعػذيب يف مراكػز االعتقػاؿ يف شػت أ٥نػاء الػبالد .وقػد خلػص "مقػرر األمػم
اٞنتح ػػدة اٝن ػػاص اٞنع ػػين بالتع ػػذيب" إذل أف "ق ػ ػوات األم ػػن يف مص ػػر وال س ػػيما مباح ػ ػ أم ػػن
الدولػػة دأبػػس علػػى ٣نارسػػة التعػػذيب" .ومػػن أكثػػر أسػػاليب التعػػذيب شػػيوعاً حسػػبما ذكػػرت
األنب ػػاء الص ػػعق بالص ػػدمات الكهربائي ػػة والض ػػرب والتعلي ػػق م ػػن الرس ػػغٌن أو ك ػػاحلي الق ػػدمٌن
باإلض ػ ػػافة إذل ٢نتل ػ ػػف أش ػ ػػكاؿ التع ػ ػػذيب النفس ػ ػػي م ػ ػػن قبي ػ ػػل التهدي ػ ػػد بالقت ػ ػػل أو التهدي ػ ػػد
باالّتصػػاب أو االعتػػداء اٛننسػػي علػػى اٞنعتقػػل أو علػػى قريباتػػو .وينتمػػي ضػػحايا التعػػذيب إذل
٢نتلف فئات اجملتمع ومػن بيػنهم نشػطاء سياسػيوف وأشػخاص قُػب علػيهم يف إطػار ٓنقيق ٍ
ػات
104
منائية.
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تطرؽ التقرير إذل الوضعية يف ليبيا مشػًنا إذل «تػواتر ورود مزيػد
ويف منطقة اٞنغرب العر ّ
من األنباء عن التعػذيب واٞنعاملػة السػيئة خػالؿ السػنوات السػابقة حيػ دل يػتم إمػراء أيػة
105
ٍ
ٓنقيقات نزيهة ووافية يف مثل ىذه األنباء».
وعن تون يفيد التقرير إذل أنو
استمر تعرض السجناء السياسيٌن ومن بينهم سجناء الرأي وكػذلك السػجناء ّنومػب القػانوف
العػاـ للتعػذيب واٞنعاملػػة السػيئة .وعلػػى الػرّم مػػن اإػاـ حػراس السػجوف يف حالػػة واحػدة علػػى
األق ػػل ّنمارس ػػة التع ػػذيب واٜنك ػػم بس ػػجنهم أرب ػػع س ػػنوات فق ػػد اس ػػتمر إذل ح ػػد بعي ػػد ْناى ػػل
القػػانوف الصػػادر عػػاـ  1777الػػذي ٩نعػػل مػػن التعػػذيب مر٬نػػة منائيػػة .وورد أف شخص ػاً واحػػداً
106
على األقل تُويف يف اٜنجز نتيجة للتعذيب خالؿ عاـ .7771

أما فيما ٫نص اٛنزائر فحسب تقرير منظمة العفو الدولية لسنة

7777

ظل التعذيب متفشياً على نطاؽ واسػع يف الػبالد .واسػتمر ورود أنبػاء تفيػد باحتجػاز أش ٍ
ػخاص
يف معػ ٍ
ػتقالت سػرية دوف أف تقػػر السػػلطات باحتجػػازىم .ودأبػػس اٜنكومػػة والسػػلطات القضػػائية
علػػى إنكػػار علمهػػا بػػاحملتجزين إذل أف يُقػػدموا إذل احملاكمػػة أو يُفػػرج عػػنهم .وتعػػرض كثػػًنوف ٣نػػن
احتُجزوا ذا األسلوب للتعذيب أو اٞنعاملة السيئة.
فقد ورد أف عشػرات مػن اٞنػدنيٌن وبعضػهم مػن األطفػاؿ الػذين ال تتجػاوز أعمػارىم  11عامػاً
تعرضػوا للتعػػذيب أو اٞنعاملػػة السػيئة يف أعقػػاب القػػب علػيهم علػػى أيػػدي أفػر ٍاد مػػن قػوات األمػػن
خالؿ اٞنظاىرات الج شهدإا منطقة القبائل يف إبريل/نيسػاف ومػايو/أيػار ويونيػو/حزيػراف .وكػاف
الضػ ػػرب بقبضػ ػػات األيػ ػػدي واٟن ػ ػراوات وكعػ ػػوب البن ػ ػادؽ شػ ػػائعاً علػ ػػى مػ ػػا يبػ ػػدو أثنػ ػػاء القػ ػػب
واالحتجػػاز .وزعػػم بعػ احملتجػزين أّنػػم تعرضػوا أثنػػاء ومػػودىم يف حجػػز قػوات الػػدرؾ الػػوطين
لتجريدىم من مالبسهم وتكبيلهم باألسالؾ وإديدىم بػالعنف اٛننسػي وزعػم آخػروف أّنػم
107
ُملدوا بالسياط أو ُمرحوا بلالت حادة.

ويقوـ التقرير بسرد حالة اٞنواطن اٛنزائري فيصل ٙنيسي الذي

أمضػػى مػػا يقػػرب مػػن عشػػرة أشػػهر رىػػن اٜنجػػز السػػري إذل أف علمػػس أس ػرتو بأنػػو ١نتجػػز يف
سجن اٜنراش يف اٛنزائر .وكاف قػد اعتُقػل يف نػوفم /تشػرين الثػاشل  7777يف وسػط حػي اٜنػراش
علػى أيػػدي أربعػػة مسػػلحٌن يرتػػدوف مالبػ مدنيػػة ويتنقلػػوف بسػػيارة ال ٓنمػػل أيػػة أرقػ ٍػاـ ك نُقػػل
إذل قاعػػدة لق ػوات األمػػن حي ػ زعػػم أف الرصػػاص أُطلػػق علػػى سػػاقيو وأنػػو تعػػرض لصػػدمات
كهربائية ُومهس إذل أذنيو وأعضائو التناسلية والضرب بقضيب حديػدي علػى ظهػره وأعضػائو
التناسلية وأُم على ْنرع كميات كبًنة من اٞنيػاه القػذرة مػن خػالؿ قطعػة مػن القمػاش ُدسػس
يف فمػو .وبعػػد ذلػػك ُعػومل يف اٞنستشػػفى قبػػل أف يُعػرض علػػى السػػلطات القضػائية الػػج مػػددت
حبسػػو فيمػػا يتصػػل بػػته ٍم تتعلػػق "باإلرىػػاب" .ودل تعػػرؼ أس ػرتو باحتجػػازه إال يف سػػبتم /أيلػػوؿ
108
حٌن اتصل ا ١نتجز سابق التقى بفيصل ٙنيسي يف السجن وأُفرج عنو فيما بعد.
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ألوان من التعذيب الممارس في الدول العربية في العصر الحديث
(املصدر)www.soatsudan.org :
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ويف اٞنغ ػػرب يش ػػًن التقري ػػر إذل «ورود أنب ػػاء تفي ػػد بتع ػػرض أش ػػخاص للتع ػػذيب واٞنعامل ػػة
الس ػػيئة وبتع ػػرض أش ػ ٍ
ػخاص للض ػػرب خ ػػالؿ االس ػػتجواب وحرم ػػاّنم م ػػن الن ػػوـ أو الطع ػػاـ
109
ومنعهم من استخداـ اٞنراحي وتكبيلهم بالسالسل لفعات طويلة».
ىػػذا فيمػػا يتعلػػق بالعػػادل العػػر  .أمػػا بقيػػة العػػادل اإلسػػالمي فهػػي ليسػػس أحسػػن وضػػعا
حسب تقييم منظمة العفو الدولية .ففي تركيا مثال
التع ػػذيب م ػػتفش وُ٬ن ػػارس بص ػػورة دؤوب ػػة .ووردت أنب ػػاء متػ ػواترة تفي ػػد بتع ػػرض رم ػػاؿ ونس ػػاء
وأطفػػاؿ للتعػػذيب واٞنعاملػػة السػػيئة وكػػاف معظمهػػم مػػن أىػػارل اٞنػػدف الواقعػػة يف ّػػرب الػػبالد
واٛننػػوب الشػػرقي واٞننطقػػة احمليطػػة بأضػػنة يف اٛننػػوب .وكػػاف بػػٌن الضػػحايا كثػػًن مػػن النشػػطاء
السياسيٌن ومن بينهم أنصار للجماعات اليسػارية واٛنماعػات اٞنناصػرة ل كػراد واٛنماعػات
اإلسػػالمية .وعلػػى الػػرّم مػػن العىيػػب واٝنػػوؼ مػػن االنتقػػاـ فقػػد وردت ادعػػاءات عديػػدة عػػن
التعرض للتعذيب من أشخاص أُلقي القب عليهم بتهم منائية .وىنػاؾ آخػروف ُزعػم أّنػم مػن
ضحايا التعذيب واٞنعاملة السيئة ومن بيػنهم بعػ أىػارل القػر مػن األكػراد وأقػارب النشػطاء
السياسػػيٌن والزعمػػاء النقػػابيٌن .كمػػا وردت مػزاعم ِنصػػوص التعػػذيب مػػن أشػػخاص ُزعػػم أّنػػم
شخص ػػيات قيادي ػػة يف ع ػػادل اٛنر٬ن ػػة اٞننظم ػػة .وأش ػػارت األنب ػػاء إذل اس ػػتمرار تع ػػرض اٞنش ػػتبو يف
ارتكا م مرائم سرقة وسطو وبينهم كثػًن مػن األطفػاؿ للضػرب يف اٜنجػز بصػورة دؤوبػة .ويف
بعػ ػ اٜن ػػاالت ك ػػاف التع ػػذيب مرتبطػ ػاً عل ػػى م ػػا يب ػػدو ب ػػالتمييز عل ػػى أس ػػاس الن ػػوع أو اٞني ػػوؿ
اٛننسية أو األصل العرقي.
وكانس معظم حاالت التعذيب واٞنعاملة السيئة تقػع يف اٜنجػز يف مراكػز الشػرطة والػدرؾ خػالؿ
األي ػػاـ التالي ػػة لالعتق ػػاؿ مباش ػػرةً .وم ػػن ب ػػٌن أكث ػػر أس ػػاليب التع ػػذيب ش ػػيوعاً حس ػػبما ذك ػػرت
األنب ػ ػػاء الض ػ ػػرب اٞن ػ ػ ح وعص ػ ػػب العين ػ ػػٌن والتعلي ػ ػػق م ػ ػػن ال ػ ػػذراعٌن أو اٞنعص ػ ػػمٌن والص ػ ػػدمات
الكهربائية واإليذاء اٛننسي واٜنرماف من الطعاـ والنوـ.

ويف باكستاف ذكر تقرير اٞننظمة بأنو
اع ػػعؼ مس ػػؤولوف يف الش ػػرطة ب ػػأف التع ػػذيب وخاص ػػة ألفػ ػراد اٛنماع ػػات اٞنستض ػػعفة م ػػا زاؿ
مستمراً ]...[ .وتويف ما ال يقل عػن  57شخصػاً يف حجػز الشػرطة أو السػجن نتيجػة التعػذيب
خػػالؿ عػػاـ  .7771ويف الشػػهور التسػػعة األوذل مػػن العػػاـ ُسػػجلس  17حالػػة وفػػاة يف اٜنجػػز يف
الىور وحدىا.

أمػػا فيمػػا ٫نػػص اجملتمػػع الغػػر فقػػد سػػبق اٜنػػدي عػػن مػػد تفشػػي ظػػاىرة التعػػذيب يف
القروف الوسطى .ودل يتغًن اٜناؿ إال ابتداء من القرف الثػامن عشػر ٓنػس تػأثًن رمػاؿ القػانوف
والفالسفة واألدباء الذين قاموا بانتقاد وإدانة صور التعذيب البشعة والالإنسانية الج كانػس
تس ػػمى «االس ػػتجواب القض ػػائي» م ػػن منطلق ػػات أخالقي ػػة وقانوني ػػة .و ّأدت ى ػػذه اٜنمل ػػة
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الفكريػػة إذل منػػع التعػػذيب رٚنيػػا يف كثػػًن مػػن اٞنمالػػك يف أوروبػػا .ورّػػم ذلػػك فقػػد اسػػتؤنف
التعذيب خارج األسوار األوروبية ضد الشعوب اٞنستعمرة واٞنسػتعبدة مثػل الزنػوج يف أمريكػا
والفالحػػٌن يف اٟننػػد ويف كثػػًن مػػن األقطػػار اإلفريقيػػة فكػػاف احملتلّػػوف األوروبيػػوف يفرضػػوف
النظ ػػاـ يف مس ػػتعمراإم ع ػ ال ػػبطش اٛنس ػػدي باألى ػػارل .وع ػػاد التع ػػذيب إذل الع ػػادل الغ ػػر
بصورة أبشع يف القرف العشرين عند ظهور األنظمػة الفاشػية والنازيػة والشػمولية يف أوروبػا إال
أف ظػػاىرة التعػذيب تقلصػػس يف الػ ّدوؿ الغربيػػة بعػػد انػػدثار ىػػذه األنظمػػة وإف كانػػس بعػ
منظمات حقوؽ اإلنساف وخاصة منظمة العفو الدولية تشًن من حٌن خػر بإصػبع االإػاـ
إذل ى ػػذه الدول ػػة الغربي ػػة أو تل ػػك .كم ػػا م ػػورس التع ػػذيب وال ي ػزاؿ ُ٬ن ػػارس م ػػن ط ػػرؼ ق ػػو
االحتالؿ ضػد اٜنركػات التحرريػة وأنصػارىا مثػل مػا وقػع يف اٛنزائػر وفيتنػاـ ومػا يقػع ا ف يف
فلسطٌن احملتلة.
وإف عرؼ النصف الثاشل من القرف العشرين انتشػارا سػريعا للحركػات التحرريػة الػج ّأدت
حتما إذل استقالؿ معظم الدوؿ الج كانس تعاشل من نًن االستعمار ومن قهر اإلم يالية يف
إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية فإ ّف أّلبيػة ىػذه الػدوؿ سػقطس بعػد اسػتقالٟنا السياسػي يف
أيػػدي أنظمػػة دكتاتوريػػة أنػػذت مػػن القمػػع واإلرىػػاب ش ػػرعية ٟنػػا ومػػن التعػػذيب اٞننهج ػػي
واٞنقنن أداة لفرض ىيمنتها على اجملتمع وللتصدي إذل كل أنواع اٞنعارضة السياسية.
وما ٬نيّػز التعػذيب يف عصػرنا اٜنػدي يف كافػة أ٥نػاء العػادل (اإلسػالمي وّػًن اإلسػالمي)
ىػػو أ ّف التقػػدـ العلمػػي والتكنولػػومي سػػاىم يف تطػػوير وسػػائل التعػػذيب اٛنسػػدي والنفسػػي
وابتك ػػر تقني ػػات مهنمي ػػة منه ػػا م ػػن ال ت ػػعؾ أثػ ػرا مرئي ػػا عل ػػى اٞنع ػ َّػذب .فزي ػػادة عل ػػى الط ػػرؽ
القد٬نة-اٛنديدة للتعػذيب الػج تط ّػورت علػى م ّػر القػروف كػاٜنب بكػل أنواعػو ومنػع اٛنػوارح
مػػن اٜنركػػة والتعليػػق واٛنػػذب اٞن ػؤدل وتطبيػػق الضػػغط الشػػديد ومنػػع التػػنف وتطبيػػق اٜن ػرارة
والنػ ػػار والتعػ ػػذيب باٞن ػ ػػاء واسػ ػػتعماؿ اٜنش ػ ػرات واٜنيوان ػ ػػات الض ػ ػػارية والتجوي ػ ػػع والتعط ػ ػػيش
والضػػرب اٞن ػ ح والتنكيػػل وقطػػع األوصػػاؿ أض ػػيفس يف القػػرف العش ػرين طػػرؽ حديثػػة مثػػل
تطبيق الكهرباء واستعماؿ العقاقًن اٞنؤذية ووسائل التعذيب النفسي من ّسيل اٞنخ وإعػادة
العبية والتكييف السلوكي.

 .7خالصة وخاتمة
إ ّف التعذيب عمػل رىيػب يقػوـ أثنػاءه اإلنسػاف بأبشػع صػور اإلسػاءة إذل أخيػو اإلنسػاف .ومػع
أي حػػاؿ مػػن األحػواؿ فمػن اٞنفيػػد دراسػػة
أنػػو ال ٬نكػػن ت يػػر مثػػل ىػػذا العمػػل الوحشػػي يف ّ
تفشيو يف ٠نتمع ما.
الدوافع الج تؤدي إذل ّ
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ألوان من التعذيب الممارس في العصر الحديث
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وقػػد كتػػب اٞنسػػا٨نوف يف ىػػذا الكتػػاب عػػن ظػػاىرة التعػػذيب يف اٛنزائػػر الػػج ُدرسػػس مػػن
زوايا ٢نتلفة تشمل اٛنوانب اإلحصائية والسياسية واإلعالمية والقانونيػة مػن أمػل فهػم ىػذه
الظػػاىرة واإلمابػػة علػػى العديػػد مػػن األسػػئلة اٞنتعلقػػة بػػالظروؼ الػػج ُإيػػئ ل وزىػػا وانتشػػارىا
وعن الشروط الج ٕن ّكن من استئصاٟنا.
تطرقػ ػػس ىػ ػػذه الورقػ ػػة إذل اٛنانػ ػػب التػ ػػار٫ني لظػ ػػاىرة التعػ ػػذيب بػ ػػالنظر إذل ٢نتلػ ػػف
وقػ ػػد ّ
الثقافػػات القد٬نػػة واٜنديثػػة مػػع العكيػػز علػػى اٜنضػػارة العربيػػة واإلسػػالمية .وتناولػػس اٞنسػػا٨نة
عل ػػى وم ػػو اٝنص ػػوص انتش ػػار التع ػػذيب وتط ػػوره ال ػػزمين وتوزيع ػػو اٛنغػ ػرايف ومقاص ػػده وألوان ػػو
وأسػػاليبو ووسػػائلو يف اجملتمعػػات اإلسػػالمية مسػػتندة إذل ٓنليػػل إحصػػائي لعيّنػػة مػػن وقػػائع
التعذيب ع التاريخ اإلسالمي .ومػن البػديهي أف تكػوف نتػائ ىػذا التحليػل مرىونػة ُنجػم
العيّنػػة اٞندروسػػة و٠نموعػػة الوقػػائع اٞنػػذكورة يف موسػػوعة الشػػاٛني وّنػػد ٕنثيلهمػا للواقػػع ٣نػػا
٪نػ ّ علػػى توسػػيع دائػػرة البحػ يف اٞنسػػتقبل إذل عيّنػػة أكػ وأكثػػر ٕنثيليػػة وذلػػك مػػا نأملػػو.
ولقػػد ق ػ ّدمس احملاولػػة أمثلػػة مػػن وقػػائع التعػػذيب لتقريػػب القػػارئ لػػي فكريػػا فحسػػب بػػل
ونفسيا من ىذه الفظائع.
تبػ ّػٌن مػػن ىػػذا العػػرض الس ػريع لظػػاىرة التعػػذيب ع ػ تػػاريخ اإلنسػػانية أنػػو ال يكػػاد ٫نلػػو
٠نتمع بشري منها وأ ّف اجملتمع اإلسالمي على ومو اٝنصوص كاف منذ القػرف األوؿ ٟنجػرة
الرسوؿ  مباشرة بعػد زواؿ اٝنالفػة الراشػدة وإذل يومنػا ىػذا حػافال بوقػائع تعػذيب فظيعػة
استعملس فيها وسائل رىيبة تطورت مع الزمن .و٬نكن القوؿ أ ّف ظاىرة التعذيب نشأت يف
ػتقرت عػ التػاريخ اإلسػالمي فلػم ٫نػل منهػا
عهد بين أمية وتنامػس يف عهػد بػين العبػاس واس ّ
مسػػس كػػل بقػػاع الدولػػة اإلسػػالمية مػػن أقصػػى شػػرقها يف اٟننػػد إذل
قػػرف مػػن القػػروف كمػػا ّ
أقصى ّر ا يف األندل وإف بدرمات متفاوتة.
ويُستنت من ىذه احملاولة أ ّف اٞنقاصد الرئيسية للتعذيب ٔنتلف من ٠نتمع إذل آخر ومػن
ثقافة إذل أخر وتتغ ّػًن مػن حقبػة تار٫نيػة إذل أخػر  .وإف تعػ ّددت أومػو اسػتعماؿ التعػذيب
يف تػػاريخ البش ػرية الطويػػل فهػػو نػػابع مػػن الرّبػػة يف إزىػػاؽ اٜنػػق وطم ػ اٜنقيقػػة .وإ ّف أىػػم
أّراض التعذيب ىو فرض االستبداد العقائدي والسياسي واالقتصادي على اجملتمع وإرّػاـ
الفػػرد علػػى الرضػػوخ لػػو أو إكػراه الفػػرد و٘نلػػو علػػى اإلقػرار أو للحصػػوؿ منػػو علػػى مواقػػف أو
ومعلومػػات .لػػذلك فػػإ ّف مػػد انتشػػار ظػػاىرة التعػػذيب يف ٠نتمػػع مػػا ٬نكػػن أف يقػػاس باٞننػػاخ
السياسي وبعمق الفجوة الج تفصل بٌن السلطة والشعب.
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وفيما ٫نص التاريخ اإلسالمي أظهرت الدراسػة اإلحصػائية لعينػة مػن وقػائع التعػذيب مػا
بٌن القػرف األوؿ والقػرف الثالػ عشػر للهجػرة أ ّف مقاصػد التعػذيب مشلػس معاقبػة اٞنعارضػٌن
السياسيٌن وإرىػاب اجملتمػع والتعسػف يف حػق الرعيػة وكػذا ٗنػع اٞنعلومػات .إال أ ّف الغرضػٌن
٫نص ػػاف مع ػػا أكث ػػر م ػػن ثلث ػػي
الرئيس ػػيٌن ٕنػ ػثال يف معاقب ػػة اٞنعارض ػػة وإرى ػػاب اجملتم ػػع الػ ػ َذين ّ
حػػاالت التعػػذيب الػػج مت اعتبارىػػا .كمػػا تبػ ّػٌن أ ّف التعػػذيب مػػورس أيضػػا بقصػػد اسػػتخراج
اٞنػػاؿ وىػػذا مػػا قػػد يغيػػب عػػن األذىػػاف .وأوضػػحس الدراسػػة أيضػػا أنػػو خالفػػا للحضػػارات
األخر الج مارسس التعذيب أساسا ٜنمل اٞنتهم علػى اإلقػرار فػإ ّف التعػذيب ٟنػذا الغػرض
دل يكػػن شػػائعا يف اٜنضػػارة اإلسػػالمية إال بنسػػبة ضػػئيلةّ .ػػًن أ ّف وضػػع البلػػداف اإلسػػالمية
حاليا مغاير ٕناما إذ أصبأ ٘نل اٞنتهم علػى اإلقػرار مػن أىػم أّػراض التعػذيب الػذي ٕنارسػو
أمهزة القمع التابعة ل نظمة االستبدادية الج تسود معظم ىذه البلداف.
ومػن الطبيعػػي واٞنشػروع أف يتسػػاءؿ القػػارئ عػن سػػبب تفشػػي ظػاىرة التعػػذيب يف العػػادل
اإلسػالمي الػػذي تسػػوده نظريػا مبػػادئ أخالقيػػة وقانونيػػة مسػتمدة مػػن الشػريعة اإلسػػالمية -
تضمنتها مالحق ىذه الورقة  -والج كاف مػن اٞنفػعض أف ٓنػوؿ دوف وقػوع التعػذيب
كالج ّ
يف اجملتمع ػػات اٞنس ػػلمة .وإذا فهمن ػػا ٣نارس ػػة التع ػػذيب م ػػن ط ػػرؼ العدي ػػد م ػػن األنظم ػػة يف
اٜنضارات اإلنسانية األخر بسبب إباحتو بل وتقنينو يف تشريعاإا فإنو من الصػعب فهػم
انتش ػػاره يف اٜنض ػػارة اإلس ػػالمية رّ ػػم ٓنر٬ن ػػو الص ػ ػريأ يف الش ػ ػريعة ّ .ػػًن أ ّف أق ػػل م ػػا ٬نك ػػن
اسػتنتامو ٣نػا سػبق ىػو كػوف التشػريع شػػرطا ضػروريا ولكػن ّػًن كػاؼ ٞننػع ٣نارسػة التعػػذيب
فاٝنصػػائص البنيويػػة للدولػػة كتوزيػػع السػػلطة وتوازّنػػا ومراقبتهػػا وفصػػل السػػلطات تُعتػ أيضػػا
شرطا أساسيا كما يظهره التفاوت يف ٣نارسة التعذيب بٌن الدوؿ الج ٟنا تشريعات ٓنظره.
ويط ػػرح ى ػػذا العدي ػػد م ػػن التس ػػاؤالت منه ػػا :م ػػا ى ػػي اٝنص ػػائص البنيوي ػػة ل نظم ػػة ال ػػج
مارسػس التعػذيب والػج تعاقبػس عػ العصػػور منػذ زواؿ اٝنالفػة الراشػدة إذل اليػوـ ومػا ىػػي
اٝنصػائص البنيويػة ألنظمػة اٜنكػم الػج تتميػػزت وتتميّػز بعػدـ ٣نارسػتها للتعػذيب وباحعامهػػا
ٜنق ػػوؽ الس ػػالمة اٛنس ػػدية بص ػػورة مس ػػتد٬نة ّ ػػًن اس ػػتثنائية وم ػػن ك م ػػا ى ػػي اإلص ػػالحات
البنيوية للدولة الػج ٩نػب ىندسػتها وتطبيقهػا يف البلػداف اإلسػالمية لكػبأ اٞنيػل االسػتبدادي
والتسلطي للدولة ولضماف اٞننع الفعلي للتعذيب
وإ ّف تفعيػػل التشػريع اٞننػػاى للتعػػذيب ال يتطلػػب إصػػالحات بنيويػػة يف ٧نػػط الدولػػة بػػل
يسػػتومب اٞنشػػاركة اٞنلتزمػػة لكػػل ش ػرائأ اجملتمػػع .وإ ّف للمثقفػػٌن واٜنقػػوقيٌن ورمػػاؿ اإلعػػالـ
دور ىػاـ يف تنػوير اجملتمػػع وموازنػة السػػلطة والتصػدي لتعسػفها والوقػػوؼ بػأقالمهم يف صػػف
ػطهدين .كمػػا أ ّف لعلمػػاء الػػدين يف اجملتمعػػات اإلسػػالمية دور
اٞنستضػ َػعفٌن واٞنظلػػومٌن واٞنضػ َ
أساسػػي يف تبيػػٌن موقػػف الش ػريعة مػػن التعػػذيب ونش ػر رأي ٗنهػػور الفقهػػاء مػػن اٞنتق ػ ّدمٌن
ػرد علػػى ا راء والفتػػاو الشػػاذة لػػبع اٞنتػػأخرين
الػػذين اتفق ػوا علػػى ٓنر٬نػػو مطلقػػا وكػػذا الػ ّ
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الػػذين أبػػاحوه أحيانػػا تلػػك ا راء والفتػػاو الػػج نشػػأت يف ظػػل االسػػتبداد السياسػػي ضػػمن
منظومة الفقو اٞنوارل لػ «األمًن اٞنتغلب».
وإ ّف مس ػػؤولية مكافح ػػة التع ػػذيب ووقاي ػػة اجملتم ػػع من ػػو ال تنحص ػػر عل ػػى ال ػػدوائر الرٚني ػػة
والنخبػػة و١نػػعيف الػػدفاع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف مػػن أشػػخاص وٗنعيػػات بػػل ىػػي ملقػػاة علػػى
تيسػػر لػػو مػػن وسػػائل وإمكانيػػات .وللمؤسسػػات
عػػاتق كػػل أف ػراد اجملتمػػع كػ ّػل حسػػب مػػا ّ
واٞننظومػ ػػات العبويػ ػػة دور رئيسػ ػػي يف تربيػ ػػة الناشػ ػػئة علػ ػػى اح ػ ػعاـ كرامػ ػػة اإلنسػ ػػاف وحقوقػ ػػو
و٘نايتها.
وإ ّف لكل مؤسسة ولكل مواطن عادي دور يف ٓنصٌن اجملتمع من آفػة التعػذيب وذلػك
باليقظػػة اٞنسػػتمرة واٜنػػذر الشػػديد ونبػػذ الصػػمس والتصػػدي لكػػل أعمػػاؿ التعسػػف ال ػػج
ت ػػؤدي ال ١نال ػػة إذل تفش ػػي التع ػػذيب .ويف اجملتم ػػع اإلس ػػالمي عل ػػى اٞن ػػؤمن وام ػػب مناص ػػرة
أي ظلم أش ّد من تعذيب األبرياء .فال ٩نوز موقف اٜنياد عند مشاىدة مثػل ىػذا
اٞنظلوـ و ّ
الظلم أل ّف ذلك يُع ّد تواطؤا يستحق عقاب ال  كما أخ نا رسػولو الكػرصل حػٌن قػاؿ« :إ ّف
يعمهم ال بعقاب 110».و يُع ّد ذلك
الناس إذا رأوا الظادل فلم يأخذوا على يده أوشك أف ّ
اٜنياد دعما سلبيا للظاٞنٌن الذين قاؿ فيهم عليو الصالة والسالـ« :أىل اٛنػور وأعػواّنم يف
111
النار».
ويف عاٞننػػا العػػر واإلسػػالمي حاليػػا يبػػدأ تفعيػػل األدوار الفرديػػة واٛنماعيػػة يف مناىضػػة
التعػذيب بكسػػر الصػػمس عػن ىػػذه اٛنر٬نػػة اٞنقيتػة أل ّف النقػػاش العلػػين حوٟنػا يُعػ ّد حاليػػا مػػن
«احملرمػػات» .كمػػا ْنػػب العنايػػة اٝناصػػة بضػػحايا التعػػذيب وفسػػأ اجملػػاؿ أمػػامهم ل ػ دالء
بكلمتهم وٓنرير صوإم اٞنكتوـ ومساعدإم للتخلص من آثار التعذيب اٞنعاكمة على كافػة
األصػػعدة اٜنياتي ػػة .وإ ّف مشػػاركتهم يف النق ػػاش العػػاـ ح ػػوؿ ظػػاىرة التع ػػذيب باإلض ػػافة إذل
كوّنا وسيلة لتحريرىم من العُ َقد الج يعانوف منها ومن السػجن اٞنركػب الػذي يعيشػوف فيػو
فػػإ ّف ٟنػػا قيمػػة تربويػػة ووظيفػػة بيداّوميػػة عظيمػػة لتحسػػي اجملتمػػع بلفػػة التعػػذيب وأض ػرارىا
ووقايتو منها.
يُرو عن اٞنوظف الفرنسي بوؿ تايتغن الذي خضع للتعذيب من طرؼ األٞنػاف خػالؿ
اٜنرب العاٞنية الثانية والذي ن ّدد باستعمالو من طرؼ اٛنيش الفرنسي ضد الثوار اٛنزائريٌن
إبػاف حػػرب التحريػػر أنػو قػػاؿ« :عنػػدما تنخػرط يف العمػػل علػػى تعػذيب ا خػرين اعلػػم أنػػك
قد ضعس 112».و٬نكن تعميم ىذا القوؿ على اجملتمػع إذ أ ّف ٠نتمعػا يرضػى بتعػذيب بعػ
الرقػي
أفراده ويسكس عن ذلك ىو ال شك يف ضياع أخالقي وال ٬نكنو أبػدا أف يتطلّػع إذل ّ
ألي ٠نتمػػع أف يػػنه
واالزدىػػار كمػػا يسػػتحيل عليػػو اإلبػػداع يف أي ٠نػػاؿ كػػاف .وال ٬نكػػن ّ
من التخلف إال إذا ٤نأ يف إّالؽ مراكز التعذيب وإعادة االعتبار َّ
للمعذبٌن.
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الملحق األول :تحريم التعذيب مبدئيا في اإلسالم
يتفق معظم علماء اٞنسلمٌن أ ّف اإلسالـ حرـ التعػذيب مبػدئيا .ويسػتدلوف يف ذلػك بػالكثًن
م ػػن النص ػػوص ال ػػج ٕنن ػػع تع ػػذيب اإلنس ػػاف ب ػػل وح ػػت اٜني ػواف وك ػػذلك التمثي ػػل باٛنث ػ
ومنها:
أ .الدليل من القرآن الكريم
▪ يقػػوؿ ال سػػبحانو وتعػػاذل :والػػذين يػػؤذوف اٞنػػؤمنٌن واٞنؤمنػػات بغػػًن مػػا اكتسػػبوا فقػػد
113
احتملوا تانا وإٖنا مبينا.
ب .األدلة من السنة النبوية الشريفة
▪ قاؿ الرسوؿ ﷺ» :اإلنساف بنياف ال ملعوف من ىدـ بنياف ال.

«114

حجة الوداع» :إ ّف دماءكم وأموالكم وأعراضػكم وأبشػاركم علػيكم
▪ قاؿ الرسوؿ ﷺ يف ّ
كم ىذا يف بلدكم ىذا115«.
حراـ كحرمة يومكم ىذا يف شهر
▪ عػػن عبػػد ال بػػن عمػػر رضػػي ال عنهمػػا أ ّف رسػػوؿ ال  قػػاؿ» :ال تػػؤذوا اٞنسػػلمٌن وال
تعًنوا وال تتبعوا عوراإم فإنو من يتبع عورة أخيو اٞنسلم يتبع ال عورتو116«.

تروعوا اٞنسػلم
يروع مسلما «.ويف رواية أخر »ال ّ
٪نل ٞنسلم أف ّ
▪ قاؿ الرسوؿ ﷺ» :ال ّ
فأف روعة اٞنسلم ظلم عظيم117«.
▪ عن عبد ال بن عمرو بن العاص رضػي ال عنهمػا أ ّف رسػوؿ ال  قػاؿ» :اٞنسػلم مػن
118
سلم اٞنسلموف من لسانو ويده«.
حق.
▪ عن الرسوؿ ﷺ أنو قاؿ» :ظهر اٞنؤمن ٘نى إال يف ح ّد أو ّ

«119

▪ ع ػػن الرس ػػوؿ ﷺ أن ػػو ق ػػاؿ» :م ػػن مل ػػد ظه ػػر مس ػػلم بغ ػػًن ح ػػق لق ػػي ال وى ػػو علي ػػو
ّضباف120«.
▪ عن الرسوؿ ﷺ أنو قاؿ» :كل اٞنسلم على اٞنسلم حراـ دمو ومالو وعرضو.

«121
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▪ عن الرسوؿ ﷺ أنو وقف أماـ البيس اٜنراـ وقاؿ» :ما أطيبك ومػا أطيػب ر٪نػك .ومػا
أعظمك وما أعظم حرمتك .والذي نفسي بيده ٜنرمػة اٞنػؤمن عنػد ال أعظػم مػن حرمتػك
مالو ودمو122«.
▪ عػن الرسػوؿ ﷺ أنػو قػاؿ» :مػن قاتػل دوف مالػو فهػو شػهيد ومػن قاتػل دوف دمػو فهػػو
شهيد ومن قاتل دوف عرضو فهو شهيد ومن قاتل دوف مظلمتو فهو شهيد123«.

▪ عػػن ىشػػاـ بػػن حكػػيم بػػن حػزاـ رضػػي ال عنهمػػا قػػاؿ أشػػهد لسػػمعس رسػػوؿ ال ﷺ
124
يقوؿ» :إ ّف ال يعذب (يوـ القيامة) الذين يعذبوف الناس يف الدنيا«.

▪ عن ابن مسعود رضي ال عنو أ ّف رسوؿ ال ﷺ قػاؿ» :إنػو ال ينبغػي أف يعػذب بالنػار
125
إال رب النار«.
▪ عن ابن عباس رضي ال عنهمػا قػاؿّ :نػى رسػوؿ ال ﷺ عػن الضػرب يف الومػو وعػن
126
الوسم يف الومو.
▪ عن أ مسعود البدري رضي ال عنو قاؿ :كنس أضرب ّالما رل بالسػوط فسػمعس
صػوتا مػن خلفػي» :اعلػم يػػا أبػا مسػعود« فلػم أفهػم الصػػوت مػن الغضػب فلمػا دنػا مػػين إذا

ىو رسوؿ ال ﷺ فإذا ىػو يقػوؿ» :اعلػم يػا أبػا مسػعود أ ّف ال أقػدر عليػك منػك علػى ىػذا
الغػػالـ« فقلػػس :يػػا رسػػوؿ ال ىػػو حػػر لومػػو ال تعػػاذل فقػػاؿ» :أمػػا لػػو دل تفعػػل للفحتػػك
127
النار«.
▪ عن ابػن عمػر رضػي ال عنهمػا أف رسػوؿ ال ﷺ قػاؿ» :مػن ضػرب ّالمػا لػو حػ ّدا دل
128
يأتو أو لطمو فإ ّف كفارتو أف يعتقو«.
▪ عن عمراف بن ُحصٌن قاؿ :ما قاـ فينا رسوؿ ال خطيبا إال أمرنا بالصدقة وّنانػا عػن
اٞنثلة 129.واٞنثلة تضم تشويو اٞنيس وتعذيب اٜني.
ُ
▪ عػن ابػن عمػػر رضػي ال عنهمػا أف رسػػوؿ ال ﷺ قػاؿ»:عُػذبس امػرأة يف ىػرة سػػجنتها
حػػت ماتػػس ف ػػدخلس فيهػػا النػػار ال ى ػػي أطعمتهػػا وس ػػقتها إذ حبس ػػتها وال ى ػػي تركته ػػا
تأكل من خشاش األرض130«.
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▪ عػػن ابػػن عمػػر رضػػي ال عنهمػػا قػػاؿ إف رسػػوؿ ال ﷺ لعػػن مػػن أنػػذ شػػيئا فيػػو الػػروح
131
ّرضا (أي ىدفا يرمى إليو).
▪ عن ابن عمر رضي ال عنهما أ ّف رسوؿ ال ﷺ لعن من مثّل باٜنيواف.

132

▪ عػ ػػن أن ػ ػ رضػ ػػي ال عن ػ ػػو قػ ػػاؿ ّنػ ػػى رس ػ ػػوؿ ال ﷺ أف تُص ػ ػ البهػ ػػائم (أي ُٓن ػ ػػب
133
للقتل).
ج .األدلة من سيرة الخليفة عمر الفاروق
▪ قاؿ عمر بن اٝنطاب رضي ال عنو يف إحد خطبو» :إشل دل أبع عليكم عمػالكم
ليضػربوا أبشػػاركم وال ليأخػػذوا أمػوالكم ولكػػن ليعلمػػوكم كتػػاب ربكػػم وسػػنة نبػػيكم وال لػػو
شكا أحد ذلك من عامل ألقصنو منو134«.
ّ
▪ وكاف عمر بن اٝنطاب رضػي ال عنػو يقػوؿ لعمالػو» :إشل إ٧نػا اسػتعملتكم علػى النػاس
لتقض ػ ػوا بيػ ػػنهم بػ ػػاٜنق وتقسػ ػػموا بالعػ ػػدؿ ودل اسػ ػػتعملكم لتض ػ ػربوا أبشػ ػػارىم أو لتأخػ ػػذوا
أمواٟنم135«.
▪ قاؿ عمر بن اٝنطاب رضي ال عنو» :أال ال تضربوا اٞنسلمٌن فتذلوىم.

«136

▪ قػ ػػاؿ عم ػ ػػر ب ػ ػػن اٝنطػ ػػاب رض ػ ػػي ال عن ػ ػػو أن ػ ػػو ال ٪ن ػ ػػب أح ػ ػػد يف اإلس ػ ػػالـ إال وفق ػ ػػا
للعدالة137.
ػدعن يف
▪ ق ػػاؿ عم ػػر ب ػػن اٝنط ػػاب رض ػػي ال عن ػػو يف كت ػػاب بع ػ ب ػػو إذل والت ػػو» :ال ت ػ ّ
ػن يف قيػد رمػال
سجونكم أحدا من اٞنسلمٌن يف وثاؽ ال يسػتطيع أف يصػلي قائمػا وال تبي ّ
مطلوبا بدـ وأمروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم يف طعامهم138«.
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الملحق الثاني :إلغاء اإلقرار غير اإلرادي في القضاء اإلسالمي
سبق القوؿ أف من أّراض التعػذيب ٘نػل اٞنػتهم علػى اإلقػرار واٜنصػوؿ منػو علػى معلومػات
ٔنصو أو ٔنص ًّنه .ودل إمل الشريعة اإلسالمية ىذه اٞنسألة بل أولتها اىتماما كبًنا .وقػد
وضع علمػاء اٞنسػلمٌن األوائػل أصػوال قويػة ومبػادئ واضػحة حػوؿ حقػوؽ اٞنػتهم ٓنػوؿ دوف
التعسف القضائي.
أ .القضاء اإلسالمي ترميم للمجتمع قبل أن يكون عقابا للفرد
إ ّف القضػ ػػاء اإلسػ ػػالمي مهػ ػػاز مهمت ػ ػػو إقامػ ػػة العػ ػػدؿ يف اجملتم ػ ػػع وصػ ػػيانة اٞنصػ ػػاحل الفردي ػ ػػة
واٛنماعية .وإف كاف اٛنانب العقػا ذا أ٨نيػة يف اٞنؤسسػة القضػائية فػإف إدانػة اٞنػتهم وعقابػو
ىدفا يف حد ذاتو بقدر ما ىو »وسيلة إلقامة العدالػة ولتحقيػق التػوازف يف اجملتمػع139«.
لي
ّ
وال ٬نكػن فصػػل ىػػذه الوسػػيلة عػػن بقيػػة األدوات الوقائيػػة االمتماعيػػة واالقتصػػادية والعبويػػة.
فالعملي ػػة القض ػػائية إذف يف ص ػػميمها عملي ػػة ترميمي ػػة إ ػػدؼ إذل ض ػػماف االنس ػػجاـ داخ ػػل
اجملتمع وٓنوؿ دوف اّنياره .وقد أشار إذل ىذا األمر اإلماـ ابن تيمية حٌن رأ أ ّف:

العقوبػػات الشػػرعية إ٧نػػا شػػرعس ر٘نػػة مػػن ال بعبػػاده فهػػي صػػادرة عػػن ر٘نػػة ال بػػاٝنلق وإرادة
اإلحساف إلػيهم .وٟنػذا ينبغػي ٞنػن يعاقػب النػاس علػى ذنػو م أف يقصػد بػذلك اإلحسػاف إلػيهم
140.
والر٘نة ٟنم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معاٛنة اٞنري

رب العاٞنٌن إذل كوف:
وقد نبّو ابن القيّم يف أعالـ اٞنوقّعٌن عن ّ

الشريعة مبناىا وأساسها على اٜنكم واٞنصاحل يف اٞنعاش واٞنعاد وىي عدؿ كلها ور٘نػة كلهػا.
فكل مسألة خرمس عن العدؿ إذل اٛنور وعن الر٘نة إذل ضدىا وعن اٞنصلحة إذل اٞنفسدة
ّ
وعػػن اٜنكمػػة إذل العبػ فليسػػس مػػن الشػريعة وإف دخلػػس فيهػػا بالتأويػػل .فالشػريعة عػػدؿ ال
بٌن عباده ور٘نتو بٌن خلقو141.

ٓنوؿ اجملتمػع اإلسػالمي
وقد حرصس التعاليم اإلسالمية على ١ناربة كل اٞنمارسات الج ّ
إذل ٠نتمػػع يسػػوده الشػػك والريبػػة واالإػػاـ وانعػػداـ الثقػػة يف الغػػًن .فنهػػى اإلسػػالـ عػػن تتبػػع
عورات الغًن وعن التجس عليهم دؼ التعرؼ على ما يقعفونػو مػن معاصػي لقولػو عػز
142
ْنسسػوا وال ٓن ّسسػوا« 143.وقػد علّػػق
ْنسسػوا ولقػوؿ رسػػوؿ ال ﷺ» :وال ّ
ومػل :وال ّ
عبد ال اٜنامد على ٓنرصل التجس ّنا يلي:
حػ ّػرـ ال التجس ػ ألنػػو ينتهػػك عػػددا مػػن اٜنقػػوؽ األساسػػية ل نسػػاف ومنهػػا حرمػػة مسػػكنو
وحريتو الشخصية وعدـ مواز اإلطػالع علػى س ّػره كمػا ُح ّػرـ التجسػ أل ّف اٞنتجسػ يكػوف
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١نرمػة ال ٩نػوز اسػتخدامها حػت لػو كانػس ّايتػو حػالال فػذلك ١نظػور إذ ال
قد اسػتباح وسػيلة ّ
١نرمة .واٛنرـ أك لو كاف السعي باٜنراـ إذل حراـ أو
ّ
يصأ أف يسعى اٞنسلم إذل اٞنباح بوسيلة ّ
حرياإم واالعتداء عليهم وإلصاؽ التّهم ػم عػن ّػًن ومػو
وسلب
بالناس
الظن
كإساءة
١نظور
ّ
حق وترويػع النسػاء واألطفػاؿ والشػيوخ وتكمػيم األفػواه عػن الصػدع بػاٜنق أو عػن الػدعوة إذل
ّ
اٝنًن واألمر باٞنعروؼ والنهي عن اٞننكر144.

واألصػػل فيمػػا ٫نػػص اٞنظػػادل الػػج تتعلػػق ُنقػػوؽ ال ىػػو أف تُسػػع قػػدر االسػػتطاعة إذا دل
يتبجأ مرتكبوىا بالقياـ ا علنا .وأما اٞنظادل الج ٔنص حقوؽ العباد فأف األصل ىو ردىػا
ألصحا ا .وكما يقوؿ الفقهاء فػ »إ ّف حقػوؽ العبػاد مبناىػا علػى الشػأ وحقػوؽ ال مبناىػا
علػػى السػػعة «.وإف كػػاف اإلسػػالـ ٪نفػػا للمظلػػوـ حقػػو يف اٞنطالبػػة ُنقوقػػو اٞنسػػلوبة خاصػػة
اٞنادية منها فإنو مع ذلك ٪ن على العفو بعد أف تستبٌن اٜنقيقة ويعلو صوت اٜنق.
ومػػن أم ػػل ص ػػيانة اٞنؤسسػػة القض ػػائية وض ػػع الفقه ػػاء ض ػوابط للتّقاض ػػي تكف ػػل للم ػػتّهم
١ناكمة عادلة وقد ٝنصها عبد ال اٜنامد يف النقاط الستة التالية145:


أف يكػػوف القاضػػي عاٞنػػا بالكتػػاب والسػػنة فقيهػػا يف الػػدين قػػادرا علػػى التفرقػػة
الشرعية بٌن الصواب واٝنطأ بريئا من اٛنور بعيدا عن التهويل؛



أف يُعت اٞنتّهم بريئا حت تثبس إدانتو بالتهمة اٞنومهة إليو؛
أف تكوف احملاكمة علنية؛



أف تكوف احملاكمة حضورية؛



أف يُسمأ للمتّهم بال ّدفاع عن نفسو أو توكيل ١ناـ عنو؛





أف ال يُؤخذ بإقرار اٝنائف.

وبناء على ذلك ير عبد ال اٜنامد:

أ ّف كثػًنا مػػن احملػػاكم الػػج تُقػػاـ حملاكمػػة النػػاس كاحملػػاكم العسػػكرية و١نػػاكم اٞنباحػ واٞنخػػابرات
باطلػػة ّػػًن شػػرعية ]…[ .وإ ّف مػػن أعجػػب العجػػب أف ْنػػد رمػػاؿ اٞنباح ػ واٞنخػػابرات ٣نػػن
ليسػػس ٟنػػم أىليػػة قضػػائية شػػرعية ٪نققػػوف ويسػػجنوف ويػُػؤذوف أىػػل العلػػم والػػدعوة واإلصػػالح
ويأخػػذوف علػػيهم االععافػػات والتعهػػدات وْنػػد أ ّف القضػػايا الػػج ُٓنػػاؿ إذل القضػػاء الشػػرعي إ٧نػػا
ُٓناؿ وفق ىو اٜناكم وْند بع اٞننفػذين يضػغطوف علػى احملػاكم الشػرعية لتقضػي ُنكػم أو
ترده أو يضغطوف إلٛناء خصم إذل الصلأ وىذا تعػ ّد صػارخ علػى حقػوؽ اإلنسػاف الػج أنزٟنػا
ّ
اٜنق تبارؾ وتعاذل146.
ّ

همنا يف ىذا اٞنقاـ من النقاط الج أشار إليهػا عبػد ال اٜنامػد النقطتػٌن  7و
لعل ما يُ ّ
و ّ
اللتٌن يأيت تفصيلهما فيما يلي.
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المتهم إال بالدليل القطعي
ب .ال تبنى المحاكمة على الظن وال يُدان ُ

لقد أوذل اإلسالـ اىتماما فائقا للتحذير من اعتماد الظن كأساس للتعامل يف شػت موانػب
اٜنياة .ففي ما ٫نص العالقة باٝنالق واإل٬ناف بو يأمر ال اإلنساف فيقوؿ :فاعلم أنػو ال إلػو
إال ال علػػم ّػػًن مبػػين علػػى الظػػن بػػل مبػػين علػػى البح ػ اٞنسػػتمر والتفكػػر واإلمعػػاف يف
خلق ال والدراسة واٞنالحظة من أمل استجالء آياتو الػج تشػكل القاعػدة الصػلبة ل ٬نػاف.
وكاف ٟنذا الطرح آثارا كبًنة على العديد من اٞنستويات وخاصة على الصػعيد العلمػي حيػ
شكل أساس تطور اٞننه التجريط.

كمػػا شػ ّكل ىػػذا الطػػرح الػػذي ينبػػذ االعتمػػاد علػػى الظػػن علػػى صػػعيد القضػػاء اٞننطلػػق
الرئيسػػي إلم ػراءات التحقيػػق القضػػائي الػػذي يهػػدؼ إذل استقصػػاء األدلػػة القطعيػػة إلثبػػات
اٛنر٬نػػة .وقػػد أشػػار س ػػيد قطػػب إذل أنػػو» :ال ٩ن ػػوز أف يك ػػوف الظػػن أساس ػػا للمحاكمػػة وال
للتحقيػػق مػػع اٞنتهمػػٌن« 147وإف النهػػي عػػن االعتمػػاد علػػى الظػػن يف إدانػػة اٞنػػتهم مػػاء صػػر٪نا
يف كثػػًن مػػن النصػػوص كقولػػو تعػػاذل :إ ّف الظػػن ال يغػػين مػػن اٜنػػق شػػيئا 148وقولػػو عػػز ومػػل:
يػػا أيهػػا الػػذين آمن ػوا امتنب ػوا كثػًنا م ػن الظػػن إ ّف بع ػ الظػػن إك 149.وعػػن رسػػوؿ ال أنػػو
150
الظن أكذب اٜندي «.
قاؿ» :إيّاكم والظن فإ ّف ّ
وقد أمرت التعاليم النبوية إذل تفسًن الشك دائما ٞنصلحة اٞنتهم .فقد روي عن الرسػوؿ
 أنو قاؿ» :ادرءوا اٜندود بالشبهات 151«.ويف مناسبة أخر » :ادرءوا اٜندود عن اٞنسلمٌن
م ػػا اس ػػتطعتم ف ػػإف ك ػػاف ل ػػو ٢ن ػػرج فخلػ ػوا س ػػبيلو 152«.وذل ػػك ألن ػػو يف نظ ػػره علي ػػو الص ػػالة
والسالـ» :اٝنطأ يف العفو خًن من اٝنطأ يف العقوبة153«.
إذف ف ػػاٞنتهم ب ػػريء ح ػػت تثب ػػس إدانت ػػو وى ػػذا م ػػا يس ػػمى يف اٞنص ػػطلأ اٜن ػػدي ّنب ػػدأ
»اف ػعاض ال ػ اءة« أو »قرينػػة ال ػ اءة« أو »أصػػل ب ػراءة الذمػػة« وى ػػو يش ػ ّكل الركيػػزة األساسػػية
للشػػرعية اإلمرائيػػة الػػج ىػػي امتػػداد للشػػرعية اٛننائيػػة 154.ومػػن األصػػوؿ الػػج أقرإػػا الش ػريعة
اإلسػػالمية أ ّف اٞن ػتّػ َهم لػػي مطالبػػا بإثبػػات براءتػػو باألدلػػة بػػل علػػى اٞنػػتّ ِهم أف يثبػػس ومػػو
االإػاـ بالػػدليل البػ ّػٌن .وإ ّف أقصػػى مػػا يطالَػػب بػػو اٞنػتّػ َهم إذا أنكػػر التهمػػة وإذا عجػػزت اٛنهػػة
الػػج أصػػدرت االإػػاـ عػػن إقامػػة دليػػل اإلدانػػة ىػػو اليمػػٌن وىػػذا مػػا يػػنص عليػػو مبػػدأ »البينػػة
علػػى اٞن ػ ّدعي واليمػػٌن علػػى اٞن ػ ّدعى عليػػو «.وقػػد روي عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي ال عنهمػػا أ ّف
الدعػػى أنػػاس دمػػاء رمػػاؿ وأمػواٟنم ولكػػن
رسػػوؿ ال  قػػاؿ» :لػػو يُعطػػى النػػاس بػػدعواىم ّ
البينة على من ادعى واليمٌن على من أنكر155«.
ّ
يقوؿ راشد الغنوشي فيما يسميو بػ»قاعدة ال اءة األصلية« ما يلي:
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إ ّف أسػػتار النػػاس وأعراضػػهم وأم ػواٟنم ١نصػػنة ذات حرمػػة مقدسػػة ال ٩نػػوز اٞن ػ ػػا إال بػػدليل
قطعػي .فهػػل ٩نػوز أف يسػػتخرج ىػذا الػػدليل بالضػغط علػػى اٞنػتهم بػػاٜنب والتهديػد والتعػػذيب
ال سبيل إذل ذلك مهما كاف الظػن قويػا .ال سػبيل إذل سػلطة االإػاـ – فػردا أو ٗناعػة أو دولػة
– ومهمػا كانػػس خطػػورة التهمػػة إال أف تػأيت بالبينػػة القطعيػػة علػػى صػحة التهمػػة عمػػال بقاعػػدة
"البينة على من ادعى" فإف فشلس يف ذلك فالقوؿ قػوؿ اٞنػتهم فإمػا أف يقػر بالتهمػة فتثبػس
عليػػو بأدلتهػػا أو أف ينكػػر ولػػي عليػػو شػػيء إال القسػػم باإلنكػػار .أمػػا ٛنػػوء سػػلطة االإػػاـ إذل
الضػػغط علػػى اٞنػػتهم مػػن أمػػل اإلقػرار بػػاٜنب والتهديػػد والتعػػذيب فعػػدواف ص ػريأ علػػى تعػػاليم
اإلسالـ وقواعد العدالة واستباحة وإىدار الكرامة البشرية156.

وإ ّف أوؿ مػػا يه ػ ّدد اٞن ػتّهم عنػػد توميػػو التهمػػة إليػػو ىػػو االعتقػػاؿ التعسػػفي الػػذي أنكػػره
الفقهاء فػ»ال ْنيز الشريعة اإلسالمية ألمًن أو رئػي ألف يػؤذي أحػدا أو يضػربو أو يقػتحم
ػروع أطفالػػو و١نارمػػو كمػػا ال ْنيػػز اعتقػػاؿ م ػواطن أو سػػجنو إال ُنكػػم صػػادر عػػن
بيتػػو ويػ ّ
١نكمة شرعية 157«.وقد ّبٌن ابن القػيّم يف الطػرؽ اٜنكميػة» :أ ّف اٜنػب عقوبػة والعقوبػة إ٧نػا
تسػػوغ بعػػد ٓنقػػق سػػببها وىػػي مػػن مػػن اٜنػػدود فػػال ٩نػػوز إيقاعهػػا بالشػػبهة 158«.ومػػع
ذلك فكما أشار إليو عبد ال اٜنامد نر حاليا يف العديد من الدوؿ اإلسالمية كيف:
قػػد يُسػػجن اإلنسػػاف وال أحػػد يػػدري مػػا ذنبػػو وال سػػيما أىػػل الػدعوة واإلصػػالح والفكػػر .وْنػػد
و٪نػ ّػوؿ إذل آخػػر .وال يُسػػمأ لػػو
بعضػػهم يظػ ّػل يف السػػجن بضػػع سػػنٌن مػػا ينتهػػي مػػن ٓنقيػػق إال ُ
ػس القاضػػي يف أمػػره .ومػػن العجػػب أف ْنػػد
بتوكيػػل ١نػػاـ يػػدافع عنػػو بػػل وال يُسػػمأ لػػو بػػأف يبػ ّ
قضػػاة ٪نكمػػوف ّيابيػػا علػػى شػػخص مومػػود دل يسػػمعوا قولػػو وال دفاعػػو وال شػػبهتو معتمػػدين
ومهها إليػو رئػي الدولػة شػفويا أو كتابيػا و٪نكمػوف علػى اٞنسػلم بالقتػل بنػاء
على التهمة الج ّ
على ما قالو اٜناكم عنو أو نسبو إليو وما كاف اٜناكم معصوما وال رمال ٣نن لو أىلية شرعية
بنقػػل يثبػػس ب ػػو حكػػم شػػرعي .وم ػػا أىػػوف دمػػاء اٞنس ػػلمٌن ومػػا أىػػوف أعراض ػػهم ومػػا أض ػعف
اٞنسلموف بأحكاـ مائرة ترتدي قميص الدين159.
اإلسالـ حٌن يؤذ

ج .دور اإلقرار وضوابطه في إثبات التهمة
اعت ت بع التقاليد القضائية يف العديد من اجملتمعات اإلقػرار أو االعػعاؼ سػيّدا ل دلػة.
وقػػد بالغػػس بعضػػها يف تعظػػيم مكانػػة اإلق ػرار إذل درمػػة معلػػس منػػو األداة الرئيسػػية إلثبػػات
اإلدانة مهملة إمراءات التحقيق القضائي األخر الج إدؼ إذل اكتشاؼ اٜنقائق واألدلة
اٞنادية .ولقد استُغل ويُستغل ىذا اٞنوقف من قبل الكثًن ٣نن ُ٫نفقػوف يف إقامػة دليػل اإلدانػة
السػهل اٞنتمثػل يف اٜنصػوؿ علػى اإلقػرار باسػتعماؿ كػل الوسػائل ّنػا فيهػا
اٜنل ّ
فيلجئوف إذل ّ
التعذيب.
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ولكػػن مػػن اٞننظػػور اإلسػػالمي ال يُعتػ اإلق ػرار سػػيّدا ل دلػػة وذلػػك ألنػػو كمػػا أشػػار إذل
ذلػػك أ٘نػػد فتحػػي نسػػي يف نظريػػة اإلثبػػات يف الفقػػو اٛننػػائي اإلسػػالمي» :خػ يػػعدد بػػٌن
الصػػدؽ والكػػذب فهػػو خ ػ ١نتمػػل باعتبػػار ظػػاىره وبػػذلك ال يكػػوف حجػػة ولكنػػو معػػل
حجة إذا اصطحب بدليل معقوؿ يرمأ مانب الصػدؽ علػى مانػب الكػذب 160«.ولػذلك
ف ػػإ ّف القض ػػاء ُمطال ػػب م ػػع وم ػػود اإلقػ ػرار ّنواص ػػلة التحقي ػػق والتأك ػػد م ػػن ص ػػحة اإلقػ ػرار
بالبحػ عػػن األدلػػة الػػج تدعمػػو ُنيػ ال يكذبػػو الواقػػع .وإذا ثبػػس دليػػل علػػى عػػدـ صػػدؽ
اٞنقر بطل إقراره.
ومػػن ناحيػػة أخػػر فػػإ ّف اإلقػػرار يف الفقػػو اٛننػػائي اإلسػػالمي حجػػة علػػى ِ
اٞنقػ ّػر فقػػط ال
تتعد سواه .فمثال »لو ّادعى (أحد َنناية) على عدة أشخاص وأقر أحدىم فإقراره قاصػر
على شخصو ولػو كػاف اإلقػرار بالزنػا وادعػى (اٞنقػر) يف إقػراره أنػو زسل بفالنػة وعيّنهػا باٚنهػا
فػػإف إقػراره ال يلزمهػػا ولػػو أقػػر أحػػد الورثػػة بػوارث كػػاف ٠نهػػوال ونفػػاه بقيػػة الورثػػة عومػػل اٞنقػػر
فقط بإقراره (يف قسمة اٞنًناث) 161«.وىذا يتعارض ٕناما مع ما تقوـ بو الكثًن من األمهػزة
القضػػائية يف العػػادل اإلسػػالمي الػػج تػُػدين اٞنػػتهم اعتمػػادا علػػى إقػرار طػػرؼ ثالػ مت اٜنصػػوؿ
عليو ّالبا ٓنس التعذيب.
ويشػػعط لصػػحة اإلق ػرار أف يتميػػز ِ
اٞنقػ ّػر بالرشػػد والعقػػل واالختيػػار ولػػذلك يػػر ٗنهػػور
العلماء 162أ ّف إقرار اٞنتهم يكوف باطال يف عدة حاالت منها إذا كػاف اٞنػتهم صػبيا أو ٠ننونػا
أو يف حالة نوـ أو إّماء أو تنوصل مغناطيسي أو إذا كاف سكرانا أو ٓنػس تػأثًن ٢نػدر مػا أو
إذا كاف مكرىا ويستندوف يف ذلك إذل ما يلي:
▪ ا ية الكر٬نة :إال من أكره وقلبو مطمئن باإل٬ناف.

163 

▪ اٜندي الشريف» :رفع القلم عػن ثالثػة :الصػط حػت يبلػغ واجملنػوف حػت يفيػق والنػائم
حت يستيقا«.
▪ اٜندي الشريف» :إ ّف ال رفع عن أمج اٝنطأ والنسياف وما استكرىوا عليو.

«164

▪ اٜندي الشريف» :من أبد لنا صفحتو أقمنا عليو اٜند.

«165

▪ قػػوؿ عمػػر بػػن اٝنطػػاب رضػػي ال عنػػو» :لػػي الرمػػل أمينػػا علػػى نفسػػو إذا أمعتػػو أو
أوثقتو أو ضربتو أف يععؼ على نفسو166«.
▪ اٜنادث ػػة ال ػػج وقع ػػس ب ػػٌن عم ػػر ب ػػن اٝنط ػػاب وعل ػػي ب ػػن أ طال ػػب رض ػػي ال عنهم ػػا
ومفادىا ما يلي:
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روي أف عمػر بػن اٝنطػاب أتػى بػامرأة حامػل فسػأٟنا فاععفػس بػالفجور فػأمر ػا أف تػُػرمم
فلقيهػػا علػػي بػػن أ طالػػب فقػػاؿ :مػػا بػػاؿ ىػػذه اٞن ػرأة فقػػالوا :أمػػر ػػا أمػػًن اٞنػػؤمنٌن عمػػر أف
فردىا علي (إذل عمر) فقاؿ :أمرت ا أف تُرمم فقػاؿ :نعػم اععفػس بػالفجور .فقػاؿ
تُرممّ .
علي :ىذا سلطانك عليها فما سػلطانك علػى مػا يف بطنهػا قػاؿ :مػا علمػس أّنػا حبلػى .قػاؿ
علػػي :إف دل تعلػػم فاسػػت ئ ر٘نهػػا ك قػػاؿ علػػي :فلعلػػك انتهرإػػا أو أخفتهػػا قػػاؿ :قػػد كػػاف
ذلػػك .فقػػاؿَ :أو مػػا ٚنعػػس رسػػوؿ ال ﷺ يقػػوؿ" :ال ح ػ ّد علػػى معػػعؼ بعػػد بػػالء" إنػػو مػػن
قيّدت أو حبسس أو إددت فػال إقػرار لػو فلعلهػا إ٧نػا اععفػس لوعيػدؾ إياىػا .فسػأٟنا فقالػس:
مػػا اععفػػس إال خوفػػا .فخلػػى عمػػر سػػبيلها ك قػػاؿ :عجػػزت النسػػاء أف يلػػدف مثػػل علػػي بػػن أ
طالب لوال علي ٟنلك عمر167.

▪ رأي الفقه ػػاء يف إكػ ػراه ك ػػامت الش ػػهادة ال ػػذي ال ٩ن ػػوز وال فائ ػػدة في ػػو حيػ ػ أف ك ػػامت
الشهادة فاسق لقولو تعاذل» :وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنػو آك قلبػو« 168واٞنعػروؼ
أنو ال تُقبل شهادة الفاسق فال داعي إذا إلكراىو.
وينبغي الوقوؼ يف ىذا اٞنوضع عند تعريف معىن اإلكػراه فقػد عرفػو اٜننفيػة بأنػو »فعػل
يفعلػػو اإلنسػػاف بغػػًنه فيػػزوؿ رضػػاه أو يفسػػد اختيػػاره« 169وعرفػػو اٞنالكيػػة بأنػػو »مػػا يُفعػػل
باإلنسػػاف ٣نػػا يضػػره أو يؤٞنػػو« 170وعرفػػو ابػػن القػػيّم بأنػػو »ضػػغط يقػػع علػػى العاقػػد بوسػػيلة
مرىبة ٓنملو على التعاقد« 171ويػدخل يف معػىن اإلكػراه السػجن أو اٜنػب والقيػد والضػرب
والتعذيب بشت أنواعو وأي ضرر يف اٛنسم واٞناؿ وكذا الوعيػد أو التهديػد بػالتعرض ل ىػل
واألصدقاء.
ورّػم أف ٗنهػػور الفقهػػاء علػػى ٢نتلػػف مػػذاىبهم مػػن أحنػػاؼ ومالكيػػة وشػػافعية وحنابلػػة
وزيديػػة وظاىريػػة أبطلػوا حجيػػة إقػرار اٞنكػػره مطلقػػا 172فقػػد انفػػرد بعػ اٞنتػػأخرين مػػن أئمػػة
األحنػاؼ وكػػذا بعػ أئمػػة اٞنالكيػػة واٞنػػاوردي مػن الشػػافعية وأبػػو يعلػػى اٜننبلػػي وكػػذلك ابػػن
تيمية وابن القيم والشاطط يف اإلفتاء بصػحة إقػرار اٞنكػره مػع قػوة التهمػة أي إذا كػاف اٞنػتهم
معروفا بالفساد والفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل 173.ومنهم من معػل اللجػوء ل كػراه
من صالحيات عامل الشرطة فقط من دوف عامل القضاء .وير ١نمود علي السرطاوي:
أ ّف الفقهػػاء قػػد أٗنعػوا علػػى عػػدـ صػػحة إقػرار اٞنكػػره إال مػػا روي عػػن بعػ اٞنالكيػػة يف حقػػوؽ
مػن يػتهم ّنثػل ذلػك ويػػأيت باٞنػاؿ إذا كػاف السػلطاف عػدال ومثػػل ذلػك روي عػن بعػ متػػأخري
اٜننفيػػة وىػػو رأي مرمػػوح عنػػدىم لعػػدـ ومػػود الػػدليل ىػػذا وقػػد صػػحس األحادي ػ واألخبػػار
اٞنروية عن النط ﷺ وعن الصحابة رضواف ال عليهم برفع اٞنؤاخذة عن اٞنكره مطلقػا .وال ٩نػوز
العدوؿ عن النص إال لدليل أقو ودل يومد ولذا فالرأي الذي نقطػع بػو – وال أعلػم – علػى
عدـ مؤاخذة اٞنكره مطلقا يف اٜندود وًّنىا174.
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وعلػػى سػػبيل اٞنثػػاؿ يػػر الفقيػػو أبػػو بكػػر األعشػػى أف »اإلمػػاـ يعمػػل بػػأك رأيػػو فيػػو (أي
اٞنػتهم) فػإذا كػػاف أكػ رأيػو أنػػو سػارؽ وأف اٞنػاؿ عنػػده عذبػو و٩نػوز لػػو ذلػكّ 175«.ػػًن أف
176
ىذه اٜنجة تعرضس للنقد إذ «لي من ضرورة كل من سرؽ شيئا أف يسرؽ أمثالو».
وير منًن ٘نيد البيات أ ّف:

ما ذىب إليو ىؤالء الفقهاء ىو استثناء ٣نػا ذىػب إليػو اٛنمهػور الػذين قػالوا بػبطالف اإلقػرار مػع
اإلكػراه حػت يف حالػة قيػاـ القرينػة علػى صػحة اإلقػرار كػأف يػدؿ السػارؽ علػى اٞنػاؿ اٞنسػروؽ أو
٫نرمو من بيتو أو يرشد إذل مكاف القتل أو القتيل الحتمػاؿ أف ّػًنه وضػع اٞنػاؿ عنػده مػ ا أو
177
خلسة أو يعرؼ مكاف القتل أو القتيل فيدؿ عليو.

ػدؿ علػػى عػػدـ مػواز إكػراه اٞنػػتهم علػػى اإلقػرار حػػت مػػع قػػوة التهمػػة مػػا ثبػػس مػػن
و٣نػّػا يػ ّ
إنكار النّط  لذلك فقد رو العمذي أنو:

ماء رمل من حضػرموت ورمػل مػن كنػدة إذل النػط ﷺ فقػاؿ اٜنضػرمي :يػا رسػوؿ ال إف ىػذا
ّلبػػين علػػى أرض رل فقػػاؿ الكنػػدي :ىػػي أرضػػي ويف يػػدي لػػي لػػو فيهػػا حػػق فقػػاؿ النػػط 
للحضرمي :ألك بينة قاؿ :ال .قاؿ :فلك ٬نينو .قاؿ :يػا رسػوؿ ال إ ّف الرمػل فػامر ال يبػارل
لك منو إال ذلك178.
على ما حلف ولي يتورع من شيء .قاؿ :لي

ػأخرة إذل ضػػعف ال ػوازع
وقػػد بػ ّػرر بع ػ الفقهػػاء اللجػػوء إذل إك ػراه اٞنػػتهم يف العصػػور اٞنتػ ّ
الديين لد مقعيف اٛنرائم الذي ٪نثهم على اإلقرار بغية تطهًن النف كما كاف عليػو اٜنػاؿ
يف عهػ ػػد رسػ ػػوؿ ال  فقػ ػػاؿ السرخسػ ػػي مػ ػػن فقهػ ػػاء األحنػ ػػاؼ» :وبع ػ ػ اٞنتػ ػػأخرين مػ ػػن
الس ّػراؽ ال
مشا٫ننا ر٘نهم ال تعاذل أفت
179وا بصحة اإلقػرار بالسػرقة مػع اإلكػراه ألف الظػاىر أف ُ
يقروف يف زماننا طائعٌن «.وقد متّ الرد على مثل ىذا القوؿ بالتذكًن بأ ّف:

اٛنن ايات قد كثرت يف عهد الصحابة من السرقة وًّنىا ودل ينقل عنهم قط إال اٜنكم باإلقرار
أو باٜنجة أو باليمٌن فأما العقوبة بالتهمة فلم يصر إليها منهم صائر مع كثػرة الوقػوع وذلػك
يدؿ على أّنم فهموا من موارد الشرع ومصادره أف ل تعاذل سرا يف تضييق طريق الكشف عػن
180
الفواحش.

كما ّبرر فريق من الفقهاء إفتاءىم َنواز إكػراه اٞنػتهم علػى اإلقػرار باٞنصػلحة اٞنعتبػة عػن
ذل ػػك واٞنتمثل ػػة يف اس ػػتخالص اٜنق ػػوؽ م ػػن مق ػػعيف اٛن ػ ػرائم وردى ػػا إذل أص ػػحا ا ويق ػػوؿ
الشاطط يف ىذا الصدد أ ّف:

يف اإلعراض عن تعذيب اٞنتهم إبطاؿ اسعماع األمواؿ بل اإلضراب عن التعػذيب أشػد ضػررا
إذ ال يعػػذب أحػػد جملػػرد الػػدعو بػػل مػػع اق ػعاف قرينػػة ٓنػػيط بػػالنف وتػػؤثر يف القلػػب نوعػػا مػػن
الظن .فالتعذيب يف الغالب ال يصادؼ ال يء وإف أمكن مصػادفتو فتُغتفػر ]...[ .ألنػو إذا دل
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الغصػاب و٥نو٨نػا إذ قػد يتعػذر إقامػة
٩نز الضرب بالتهم تعذر استخالص اٜنقػوؽ مػن الس ّػراؽ و ّ
181
البينة فكانس اٞنصلحة يف التعذيب بالضرب ألنو وسيلة إذل التحصيل بالتعيٌن واإلقرار.

إال أف ىذه اٞنصلحة ال ٪نت
أبو حامد الغزارل حٌن رأ أف:

ا يف ىذا اٞنقاـ ألنو يقابلها مفسدة أعظم كما أشار إليو

ىذه اٞنصلحة ًّن معموؿ ا عندنا ولػي ألنّػا ال نػر إتبػاع اٞنصػاحل ولكػن ألّنػا دل تسػلم عػن
اٞنعارض ػػة ّنص ػػلحة تقابله ػػا ف ػػإف األم ػ ػواؿ والنف ػػوس معص ػػومة وعص ػػمتها تقتض ػػي الص ػػوف ع ػػن
الضػياع وإ ّف مػن عصػمة النفػوس أف ال يعاقػػب إال مػاف وأ ّف اٛننايػة تثبػس باٜنجػة وإذا انتفػػس
اٜنجة انتفس اٛنناية وإذا انتفس اٛنناية استحالس العقوبة فكاف يف اٞنصًن إليو نوع آخر مػن
182
الفساد فإف اٞنأخوذ بالسرقة قد يكوف بريئا من اٛنناية.
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الملحق ققق الثالق ققث :الحجق ققاج بق ققن يوسق ققف ،رمق ققز االسق ققتبداد فق ققي المجتمق ققع
اإلسالمي
ولػػد اٜنجػػاج بػػن يوسػػف الثقفػػي يف الطػػائف سػػنة  57للهجػػرة وكػػاف مشػػوه البػػدف أخفػػش
العينػٌن دقيػػق الصػػوت و يقػوؿ بعػ اٞنػػؤرخٌن أ ّف لػذلك أثػػر عظػػيم علػى شخصػػيتو وأصػػل
يف قسوتو .وعٌن اٜنجاج يف بداية األمر ُشػرطيا يف عهػد عبػد اٞنلػك بػن مػرواف ودل يطػل بػو
األمػػر حػػت تػػوذل قيػػادة اٛنػػيش الػػذي أرسػػلو عبػػد اٞنلػػك للقضػػاء علػػى انتفاضػػة عبػػد ال بػػن
الزبًن يف اٜنجاز وىو الذي حاصر بن الزبًن يف الكعبة وأمر برميها بػاٞننجنيق .ك عُ ِػٌن بعػد
ىذا االنتصار واليا على اٜنجاز وما لب أف رقّاه عبد اٞنلك فواله العراؽ.
وكػػاف يضػػرب باٜنجػػاج اٞنث ػػل يف الظلػػم واٛنػػور ّػػًن أن ػػو كػػاف يُعػػرؼ بػػاٛننب يف مواق ػػع
اٞنبارزة .ويرو أنو ٞنا حاصر عبد ال بن الزبًن ّنكة كاف يبع َننػوده ٪نػاربوف ويتحػرز مػن
لقػػاء عبػػد ال وٞنػػا بلغػػو أف عبػػد ال قتػػل عمػػد إذل مثتػػو وبػػرؾ عليهػػا واسػػتل سػػيفو وقطػػع
183
عنقو بيده.
كاف اٜنجاج متغطرسا إذل حد أنو يرو أنو ركب يوما يريد اٛنمعة فسمع ضجة فقاؿ:
ما ىذا فقيل لو :احملبوسوف يضجوف ويشكوف ٣نا ىم فيو من البالء فالتفػس إذل نػاحيتهم
وقاؿ» :اخسئوا فيها وال تكلموف« 184وذلك ٕنػثال ِنطػاب ال ع ّػز وم ّػل ألصػحاب مهػنم
كمػػا ورد يف أواخػػر سػػورة "اٞنؤمنػػوف" .وبقػػدر مػػا كػػاف اٜنجػػاج قاسػػيا متغطرسػػا علػػى النػػاس
كػػاف ذلػػيال أمػػاـ عبػػد اٞنلػػك بػػن مػػرواف .وقػػد كتػػب إليػػو مػػرة يقػػوؿ» :إف خليفػػة ال يف أرضػػو
أكرـ عليو من رسولو إلػيهم« .وبلغػو أف عبػد اٞنلػك عطػ يومػا فش ّػمتو أصػحابو فػرد علػيهم
ودع ػػا ٟن ػػم فكت ػػب إلي ػػو يق ػػوؿ» :بلغ ػػين م ػػا ك ػػاف م ػػن عط ػػاس أم ػػًن اٞن ػػؤمنٌن وم ػػن تش ػػميس
185
أصحابو لو ورده عليهم فيا ليتين كنس معهم فأفوز فوزا عظيما«.
وكاف للحجاج سجناف أحػد٨نا واسػع الرقعػة لػي فيػو سػع يسػع النػاس مػن الشػم يف
الصػػيف وال مػػن اٞنطػػر وال ػ د يف الشػػتاء وكػػاف اٞنسػػجوف يسػػتع بيػػده مػػن الشػػم فًنميػػو
اٜن ػػرس باٜنج ػػارة وك ػػاف أكث ػػر احملبوس ػػٌن فيػ ػػو مق ػ ػرنٌن بالسالس ػػل وك ػػانوا يس ػػقوف الزعػ ػػاؼ
ويطعمػػوف الشػػعًن اٞنخلػػوط بالرمػػاد وخلّػػف اٜنجػػاج فيػػو ٞنػػا ىلػػك ٖنػػانٌن ألفػػا حبس ػوا بغػػًن
مرـ منهم ٙنسوف ألف رمل وثالثػوف ألػف امػرأة وكػاف ٪نػب النسػاء والرمػاؿ يف موضػع
واحػػد 186.وكػػاف السػػجن الثػػاشل يسػ ّػمى الػػد٬ناس والػػد٬ناس اٜنفػػًنة يف بػػاطن األرض وكػػاف
الػػد٬ناس مػػن الضػػيق ُني ػ ال ٩نػػد اٞنسػػجوف فيػػو إال موضػػع ٠نلسػػو وكػػاف كػػل ٗناعػػة مػػن
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اٞنسػػجونٌن يقرنػػوف يف سلسػػلة واحػػدة فػػإذا قػػاموا قػػاموا معػػا وإذا قعػػدوا قعػػدوا معػػا .وكػػاف
187
ويتغوطوف ويصلّوف يف نف اٞنوضع.
اٞنسجونوف يأكلوف ّ
ومن آثار اٜنجاج السيئة أنو أمر بفًنوز فعُ ِذب ك أمػر بػأف يُشػد عليػو القصػب الفارسػي
اٞنش ػػقوؽ ك ُ٩ن ػ ّػر علي ػػو ح ػػت ٩ن ػػرح بدن ػػو ك ينض ػػأ علي ػػو اٝن ػ ّػل ك قتل ػػو 188.وح ػػب الزاى ػػد
ابػراىيم بػػن يزيػػد التيمػػي ومنػػع عنػػو الطعػػاـ ك أرسػػل عليػػو الكػػالب يف السػػجن تنهشػػو حػػت
مػػات 189.كمػػا حػػب اٜنجػػاج يزيػػد بػػن اٞنهلػػب وأخويػػو اٞنفضػػل وعبػػد اٞنلػػك وأخػػذ يعػػذ م
وكػػاف يزيػػد يصػ علػػى العػػذاب فيغتػػاظ اٜنجػػاج مػػن صػ ه فقيػػل لػػو إنػػو رمػػي بنشػػابة فثبػػس
190
نصلها يف ساقو فال ٬نسها شيء إال صاح فأمر أف يعذب بدىق ساقو.
اشتهر اٜنجاج بالقسوة إذل حد أ ّف من الطغاة الذين ماءوا بعده من ُشبِو بو فقيل عن
أ مسلم اٝنراساشل الذي يرو أنو قتل ألف ألف من البشر يف العهد العباسي أنو حجػاج
زمانو .وقد أنذه يف زماننػا عبػد العزيػز بوتفليقػة الػذي عيّنػو منػراالت اٛنزائػر رئيسػا لت ئػتهم
مػػن اجملػػازر الػػج ارتكبوىػػا يف حػػق الشػػعب اٛنزائػػري والػػج راح ضػػحيتها أكثػػر مػػن  777ألػػف
م ػواطن م ػػثال وق ػػدوة فه ػػدد بع ػػد اس ػػتالمو زم ػػاـ اٜنك ػػم ك ػػل م ػػن يع ػػارض سياس ػػتو بإش ػػهار
»سيف اٜنجاج« يف ومهو.
وكػػاف اٜنجػػاج يشػػهد علػػى نفسػػو بالقسػػوة فيقػػوؿ» :إشل وال ال أعلػػم علػػى ومػػو األرض
خلقا ىو أمرأ على دـ مين« 191.و قاؿ فيو اٝنليفة عمر بن عبد العزيز» :لعن ال اٜنجاج
فإنو مػا كػاف يصػلأ للػدنيا وال ل خػرة« .كمػا قػاؿ فيػو أيضػا» :لػو مػاءت كػل أمػة ّننافقيهػا
ومئنا باٜنجاج لفضلناىم« 192.وقاؿ فيو صاحب العقد الفريد للملك السعيد:
كاف اٜنجاج بن يوسف الثقفي قد ٗنع خالال قبيحة ظاىرة وباطنة من دمامة الصػورة وقػبأ
اٞننظر وقساوة القلب وشراسة األخالؽ وّلا الطبع وقلة الدين واإلقداـ على انتهاؾ حرمة ال
تعاذل حت حاصر مكة وىدـ الكعبة ورماىا باٞننجنيق والنفط والنار وأباح اٜنرـ وسفك الػدماء
وقتل يف مدة وال يتو ألف ألف وستمائة ألف مسػلم ومػات يف حبوسػو ٖنانيػة عشػر ألػف إنسػاف
وكػػاف ال يرمػػو عفػػو ال وال يتوقػػع خػػًنه وكأنػػو قػػد ضػػرب بينػػو وبػػٌن الرأفػػة والر٘نػػة بسػػور م ػػن
193
فظاظة وّالظة وقسوة.

وكانػػس ّنايػػة اٜنجػػاج مشػػؤومة و»قػػد عػ ّػم شػػؤمو ٗنيػػع أىػػل بيتػػو وأفػراد عائلتػػو فإنػػو ٞنػػا
ىل ػػك واس ػػتخلف س ػػليماف ب ػػن عب ػػد اٞنل ػػك أم ػػر َنمي ػػع الرم ػػاؿ م ػػن آؿ أ عقي ػػل عائل ػػة
اٜنجاج فاعتقلوا بواسط وعُ ّذبوا حت ماتوا بأٗنعهم ٓنس العذاب 194«.وٞنا استخلف عمر
بػػن عبػػد العزيػػز رفػػع العػػذاب عػػن البػػاقٌن مػػنهم و»بع ػ ػػم إذل اٜنػػارث بػػن عمػػر الطػػائي
عاملو على البلقاء وكتػب إليػو :أمػا بعػد فقػد بعثػس إليػك بػلؿ إ عقيػل وبػئ وال أىػل
البي ػػس يف دي ػػن ال وى ػػالؾ اٞنس ػػلمٌن ف ػػأنزٟنم بق ػػدر ى ػ ػواّنم عل ػػى ال تع ػػاذل وعل ػػى أم ػػًن
اٞنؤمنٌن195«.
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الملحق الرابع :عمر بن عبد العزيز ،شعاع نور في ظالم االستبداد
بويػػع اٝنليفػػة الصػػاحل عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز الػػذي ىػػو مػػن نسػػل عمػػر ب ػن اٝنطػػاب مػػن أمػػو
باٝنالفة بعهد من سليماف سنة  77للهجرة .ودامس خالفتو سنتٌن وٙنسة أشػهر أقػاـ فيهػا
لتعسػػف مػػن كػػاف قبلػػو مػػن خلفػػاء بػػين أميػػة فلُّقػػب ِنػػام اٝنلف ػػاء
العػػدؿ ووضػػع ح ػ ّدا ّ
الراشػػدين وقيػػل يف حكمػػو أنػػو كػػاف »ّػ ّػرة يف مبػػٌن ذلػػك العصػػر الػػذي تلطػػخ باالسػػتبداد
وسفك الدماء196«.
وٞنا استخلف عمر بن عبد العزيز قاـ يف الناس فحمد ال وأثىن عليو ك قاؿ:
أيها الناس إنػو ال كتػاب بعػد القػرآف وال نػط بعػد ١نمػد عليػو الصػالة والسػالـ أال وإشل لسػس
بفػػارض ولكػػين منفػػذ ولسػػس ّنبتػػدع ولكػػين متبػػع ولسػػس ِنػػًن مػػن أحػػدكم ولكػػين أثقلكػػم
٘نال وإف الرمل اٟنارب من اإلماـ الظادل لي بظادل أال ال طاعة ٞنخلوؽ يف معصية اٝنالق.
197

وأوؿ مػػا فعلػػو عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز عنػػد توليػػو اٝنالفػػة ىػػو عػػزؿ كػػل مػػن ثبػػس يف حقهػػم
ظلم للرعية فيما سػبق .و٣نػن عػزٟنم اٛنػالد الػذي كػاف يعمػل للخلفػاء قبلػو .ومػاء يف إحيػاء
علػػوـ الػػدين أنػّػو »عػ ّػٌن رمػػال يف واليػػة فقيػػل لػػو أنػػو كػػاف يعمػػل مػػع اٜنجػػاج فعزلػػو .فقػػاؿ لػػو
الرمل :إ٧نا عملس لو على شيء يسًن .فقاؿ لو عمر :حسبك بصحبتو يوما أو بعػ يػوـ
198
وشرا«.
شؤما ّ
وعك ػ مػػا ألفػػو والة بػػين أميػػة مػػن ال مبػػاالة مػػن طػػرؼ السػػلطة العليػػا يف الدولػػة عنػػد
قيامهم بالتسلط على رقاب الناس فإف عمر بن عبد العزيػز كػاف يعامػل موظفيػو بكثػًن مػن
اٜنػػزـ و٬نػػنعهم بقػػوة مػػن التعػػرض للنػػاس بسػػوء .وقػػد ذكػػر ٪نػػٍن الغسػػاشل مػػا مػػر بينػػو وبػػٌن
اٝنليفة من تبادؿ يف شأف التعامل مع الرعية:
ما والشل عمر بن عبد العزيز اٞنوصل قدمتها فومدإا من أكثر الػبالد سػرقة ونقبػا فكتبػس إليػو
أعلمػػو حػػاؿ البلػػد وأسػػألو« :آخػػذ النػػاس بالظنػػة وأضػػر م علػػى التهمػػة أو آخػػذىم بالبينػػة ومػػا
مػ ػػرت عليػ ػػو السػ ػػنة » فكتػ ػػب إرل أف «خػ ػػذ النػ ػػاس بالبينػ ػػة ومػ ػػا مػ ػػرت عليػ ػػو السػ ػػنة فػ ػػإف دل
يصػػلحهم اٜنػػق فػػال أصػػلحهم ال» فعلػػس ذلػػك فمػػا خرمػػس مػػن اٞنوصػػل حػػت كانػػس مػػن
199
أصلأ البالد وأقلها سرقة ونقبا.

ويػػرو أف اٛن ػراح بػػن عبػػد ال كتػػب إذل عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز يقػػوؿ» :إ ّف أىػػل خراسػػاف
قوـ ساءت رعيتهم وإنو ال يصػلحهم إال السػيف والسػوط فػإف رأ أمػًن اٞنػؤمنٌن أف يػأذف
رل يف ذلك «.فكتب إليو عمر» :أما بعد فقد بلغين كتابك تذكر أف أىػل خراسػاف سػاءت
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رعيػػتهم وأنػػو ال يصػػلحهم إال السػػيف والسػػوط فقػػد كػػذبس بػػل يصػػلحهم العػػدؿ واٜنػػق
فابسػط ذلػك فػػيهم والسػالـ 200«.وكتػػب إذل عمػر بػن عبػػد العزيػز بعػ عمالػو يقػػوؿ» :إ ّف
ػرد عليػو عمػر
مدينتنا قد خربس فإف رأ أمًن اٞنػؤمنٌن أف يقطػع لنػا مػاال نرمهػا بػو فعػل «.ف ّ
مرمتهػا والسػالـ.
يقوؿ» :إذا قرأت كتا ىذا فحصنها بالعدؿ ّ
ونق طرقها مػن الظلػم فإنػو ّ
«201كمػػا كتػػب عػػدي بػػن أرطػػأة عامػػل الع ػراؽ إذل عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز يسػػتأذنو يف عػػذاب
فرد عليو عمر:
العماؿ اٞنمتنعٌن عن أداء مستحقات دار ماؿ اٞنسلمٌن ّ

العجب كل العجب من استئذانك إياي يف عذاب الناس كأشل لك منػة مػن عػذاب ال وكػأف
رضػػاي ينجيػػك مػن سػػخط ال .مػػن قامػػس عليػػو بينػػة أو أقػػر ّنػػا دل يكػػن مضػػطهدا مضػػطرا إذل
ِ
فاستأده وإف أىب فاحبسو وإف دل يقدر فخل سبيلو
اإلقرار بو فخذه بأدائو فإف كاف قادرا عليو
بعد أف ٓنلفو بال إنو ال يقدر على شيء فوال ألف يلقوا ال َنناياإم أحب إرل من أف ألقاه
بعذا م202.

و٣نا يؤثر عن عمر بن عبد العزيز من عػدؿ أ ّف قبلػو اٜنجػاج كػاف يبقػي اٛنزيػة علػى كثػًن
مػػن أىػػل الذمػػة بعػػد إسػػالمهم لتعػػوي الػػنقص يف اٝن ػراج الػػذي ٤نػػم عػػن سياسػػتو الظاٞنػػة.
ِ
ك إذل القبلة فػارفع
فلما استخلف عمر كتب إذل كل واحد من عمالو» :أنظر من صلّى قبَػلَ َ
عنو اٛنزيػة «.فكتػب إليػو بعضػهم» :إف النػاس قػد سػارعوا إذل اإلسػالـ نفػورا مػن اٛنزيػة فلػو
امتحنّػػاىم باٝنتػػاف« فكتػػب عمػػر يف م ػواب ذلػػك» :إف ال بعػ ١نمػػدا  داعيػػا ودل يبعثػػو
خاتنا203«.
وكما أشار إليو عبّود الشاٛني

يكفػػي لبيػػاف رمحػػاف سياسػػة عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز يف اللػػٌن والعػػدؿ أف نػػورد أف مبايػػة س ػواد
العػراؽ كانػػس يف عهػػد اٝنليفػػة عمػػر بػػن اٝنطػػاب مائػػة وٖنانيػػة وعشػرين مليػػوف درىػػم فنزلػػس يف
عهػػد اٜنجػػاج إذل ٖنانيػػة عشػػر مليػػوف درىػػم أي أّنػػا نزلػػس إذل السػػبع ك عػػادت فارتفعػػس يف
204
عهد اٝنليفة عمر بن عبد العزيز مائة وأربعة وعشرين مليوف درىم.

وكاف عمر بن عبد العزيز حليما يف ١ناكمتو للناس وقد روي عن األوزاعي أنّػو كػاف إذا
أراد أف يعاقػػب رمػػال حبسػػو ثالثػػة أيػػاـ ك عاقبػػو كراىػػة أف يعجػػل يف أوؿ ّضػػبو 205.كمػػا
عرفس السجوف يف عهده ٓنسنا مشهودا بعد أف كانس يف عهػد مػن سػبقو مراكػز الحتشػاد
اٞنظل ػػومٌن ومؤسس ػػات لتع ػػذيب اٞنتهم ػػٌن والتنكي ػػل باٝنص ػػوـ السياس ػػيٌن .ويص ػػف أ٘ن ػػد
الوائلي السجوف يف عهد عمر بن عبد العزيز فيقوؿ أّنا:

+
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كانػػس ٔنضػػع ألحكػػاـ مسػػتمدة مػػن الش ػريعة باٛنملػػة ويسػػودىا نظػػاـ موحػػد ويشػػرؼ عليهػػا
سجانوف يشعروف باٞنسؤولية واٞنراقبة يف تنفيذ التعاليم اٞنوكلة إليهم ونلمأ فيها معادل السجوف
الػج خططػػس ٟنػػا الشػريعة حيػ نػػر أّنػػا تقسػػم إذل أصػػناؼ مػػن حيػ اجملػػرـ فسػػجوف النسػػاء
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ًّن السجوف اٝناصة بالرماؿ ومن حي اٛنر٬نة فسجوف اٞنديونٌن ًّن سػجوف أىػل اٛننايػات
واٞنعاملة ىي األخر ٔنتلف باختالؼ نوع السجٌن فمػنهم مػن يقيػد ومػن مػنهم مػن ال يقيػد
والقػػائموف علػػى السػػجوف ُ٫نتػػاروف ٣ن ػن تتػػوفر فػػيهم صػػفات األمانػػة والػػورع وطعػػاـ اٞنسػػجونٌن
وكسػاؤىم يُكفػل ويػنص عليػو و٪نػدد وىكػذا كػل مػػا لػو صػلة بالسػجٌن يػنص عليػو نظػاـ خػػاص
206
ويشرؼ عليو موظف مأموف ومراقب من اٛنهات العليا.

ويػػذكر الػوائلي أنػػو بنػػاء علػػى تعليمػػات عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز كػػاف اٞنسػػجونوف ال ٪نرمػػوف
من عطائهم من بيس اٞناؿ وكانوا يرزقوف شهرا بشهر ويكسوف كسوة يف الشتاء وكسوة يف
الصيف 207.وقد كتب عمر بن عبد العزيز مػرة إذل أمػراء األمنػاد ٫نػاطبهم واحػدا واحػدا ّنػا
نصو:
وانظر من يف السجوف ٣نن قاـ عليو اٜنق فال ٓنبسو حت تقيمو عليو ومن أشكل أمره فاكتب
رل فيو واستوثق من أىل الذعارات فإف اٜنب ٟنم نكاؿ وال تتعد يف العقوبة وتعاىد مريضهم
٣نػػن ال أحػػد لػػو وال مػػاؿ وإذا حبسػػس قومػػا يف َديػػن فػػال ْنمػػع بيػػنهم وبػػٌن أىػػل الػػذعارات يف
بيس واحد وال حب واحػد وامعػل للنسػاء حبسػا علػى حػدة وانظػر مػن ْنعػل علػى حبسػك
208
٣نن تثق بو و٣نن ال يرتشي فإ ّف من ارتشى قد ضيّع ما أُمر بو.

و ّأوؿ م ػػا اس ػػتخلف عم ػػر ب ػػن عب ػػد العزي ػػز كت ػػب إذل عمال ػػو أف »ال يغ ػػل مس ػػجوف.
وكتػػب إذل أحػػد عمالػػو يف شػػأف احملبوسػػٌن» :أمػػا بعػػد فاسػػتوص ّنػػن يف سػػجونك وأرضػػك
خًنا حت ال تصيبهم ضيعة وأقم ٟنم ما يصلحهم من اإلداـ والطعاـ 210«.وكتػب إذل آخػر
أف »ال يقيد أحد بقيد ٬ننعو من ٕنػاـ الصػالة 211«.ويػرو أنػو مػرة أمػر ُنػب ٢ننػ بلغػو أنػو
افسػػد نسػػاء اٞندينػػة فقػػاؿ» :ضػػعوه يف اٜنػػب ووكلػوا بػػو معلمػػا يعلمػػو القػػرآف ومػػا ٩نػػب عليػػو
من حدود الطهارة والصالة وأمروا عليو يف كل يوـ ثالثة دراىم وعلى معلمػو ثالثػة دراىػم
أخػػر وال ٫نػػرج مػػن اٜنػػب حػػت ٪نفػػا القػػرآف أٗنػػع 212«.واٛنػػدير بالػػذكر يف ىػػذا اٞنقػػاـ أف
نفق ػػة عم ػػر ب ػػن عب ػػد العزي ػػز اٝنليف ػػة كان ػػس آن ػػذاؾ در٨ن ػػٌن ك ػػل ي ػػوـ كم ػػا ق ػػاؿ عم ػػرو ب ػػن
213
مهامر.

«209

ّ ػػًن أ ّف سياس ػػة عم ػػر ب ػػن عب ػػد العزي ػػز الراش ػػدة وزى ػػده يف ال ػػدنيا وحرص ػػو عل ػػى الع ػػدؿ
وصرامتو مع عمالو وأقربائو الذين فقػدوا يف عهػده كػل االمتيػازات الػج ألفوىػا مػن قبػل كػل
ذلك ألّب عليو أقرب الناس إليو من عائلتو فتلمروا علػى الػتخلص منػو وقُتػل عمػر بػن عبػد
العزيز مسموما.
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الملحققلخالس ق :خعيّنقققخئع ق عذخالالققخلصخالم اسلوقققخ ق خ
الش لجيخئالايخجرىختحليله خإحو عي خ خع ّدةخج انصخ
الا رلخخهق
القرف 1
117
972
67

القرف

4

-

ال لد
الكوفة
خراساف
اليمن
املدينة
بغداد
-

القرف

1

املدينة

القرف

1

املدينة

69

البصرة

85

املدينة

-

-

-

-

121

األندلس

114

املدينة

117

خراساف

-

مكة

القرف

2

العراؽ

126

دمشق
دمشق

128

مكة

125

+
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أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
اإلجلاـ
معاقبة معارض سياسي
ودؽ الوجو واألنف
معاقبة معارض سياسي
اإلجلاـ ّ
معاقبة واضطهاد عقائدي التغطييس يف مستودع القذر
معاقبة املعارضة السياسية عدة أنواع
الضرب بالسياط
محل املتهم على اإلقرار
مجع املعلومات (للجباية) الضرب والصفع والقيد
الضرب
معاقبة معارض سياسي
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي الضرب
(لرفض البيعة)
إرى ػ ػػاب ومعاقبػ ػػة املعارضػ ػ ػة الضرب بالسياط
السياسية بعد ىزمها
معاقبة املعارضة السياسية السب والضرب وحلق الرأس
واللحي ػ ػ ػػة والصػ ػ ػػهر وط ػ ػ ػ ؽ
النساء إخل
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي ضػ ػ ػ ػ ػ ػػرب بالس ػ ػ ػ ػ ػوط ول ػ ػ ػ ػػبس
املسوح
(لرفض البيعة)
الضرب وحلق الرأس واللحية
معاقبة رأي سياسي
معاقب ػ ػ ػ ػػة انتم ػ ػ ػ ػػاء سياس ػ ػ ػ ػػي الضرب بالسياط
بالنسب ،فسخ الزواج قهراً
معاقب ػ ػ ػػة موقػ ػ ػ ػػف سياسػ ػ ػ ػػي الض ػ ػ ػ ػػرب بالسػ ػ ػ ػياط ول ػ ػ ػػبس
املسوح
(مبايعة)
معاقبػ ػػة مسػ ػ وؿ يف الدولػ ػػة الض ػػرب  777س ػػوطا مث مس ػػل
العينني والقتل والصلب
لقرار سياسي
معاقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الضرب حىت املوت
معارض (لشاعر)
معاقب ػػة املعارض ػػة السياس ػػية الض ػ ػػرب بالس ػ ػػياط واإلجل ػ ػػاـ
واجلذب
(دعاة عباسيني)
معاقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الض ػػرب بالس ػػياط واإلش ػػهار
يف األسػ ػ ػواؽ وا ػ ػػبس ح ػ ػػىت
معارض (لشاعر)
املوت
معاقبػػة أس ػ ؼ حكػػوميني الضرب حىت املوت
لًتسيخ السلطة باإلرىاب
الضرب بالس سل
مجع املعلومات
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي الض ػ ػ ػ ػػرب بالس ػ ػ ػػياط وحل ػ ػ ػػق
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػرأس واللحي ػ ػ ػ ػػة وإلب ػ ػ ػ ػػاس
واالنتقاـ منو
الصوؼ واثقاؿ با ديد
اجللد سبعني سوطا
معاقبة معارض سياسي

ق عقخعّ ق خ
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4
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الا رلخخهق
القرف 2
القرف
القرف 2
القرف

2

بغداد
بغداد

2

البصرة
املدينة

179

القرف

ال لد
بغداد

2

279

بغداد
بغداد

272

بغداد

217

بغداد

-

األندلس

223

بغداد

القرف

3

مصر

235

القرف

بغداد

3

مصر

284

دمشق

299

-

-

بغداد

321

القرف
341
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بغداد
بغداد
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أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
تعسػػف حكػػومي (توظيػػف البطح والضرب
السػػلطة أل ػػراض شخصػػية
– لشفي الغليل )
الضرب بػ 477سوط
مجع املعلومات
الض ػػرب ب ػ ػ 1777س ػػوط ودؽ
معاقبة ألسباب سياسية
الوجو باجلرز مث القتل
تعسػػف حكػػومي (توظيػػف الضرب بالسياط حىت املوت
الس ػػلطة أل ػػرض شخص ػػية
– لشفي الغليل )
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي اجللػ ػ ػد بالس ػ ػػياط وم ػ ػػد الي ػ ػػد
حىت اخن ع الكتف
(رفض البيعة)
الضرب مائيت سوط
مجع معلومات عن املاؿ
تعسػػف حكػػومي (توظيػػف الضػػرب بالعصػػي حػػىت محػػل
السػلطة أل ػرض عصػػبية – الضحية على ط ؽ زوجتو
فسخ زواج )
معاقب ػػة وإرى ػػاب م ػػن ي ػ ػ مر الضرب ونتف اللحيػة والقيػد
باملعروؼ وينهى عن املنكر وا بس
معاقبة املعارضة السياسية التع ػػريض للش ػػمس والض ػػرب
بالسياط وا بس مث الصلب
معاقبػ ػػة/قمػ ػػع آراء سياسػ ػػية اجللػ ػد  577س ػػوط واجلػ ػر إى
(النقد السياسي  -شاعر) املزبلة
معاقبػػة معػػارض امتنػػع ع ػػن الضرب والدفن حيا
الوالء
معاقب ػ ػ ػ ػ ػػة سياس ػ ػ ػ ػ ػػية ل ػ ػ ػ ػ ػػوزير ال ػبطح والضػػرب علػػى الػػبطن
والظه ػػر ونت ػػف اللحي ػػة ح ػػىت
(تعسف حكومي)
املوت
اللعػ ػ ػػن علػ ػ ػػى املن ػ ػػابر ،حل ػ ػػق
معاقبة سياسية لقاضي
اللحيػ ػػة ،الضػ ػػرب بالسػ ػػياط،
ا بس ،ا مل على محار
معاقب ػ ػ ػػة سياس ػ ػ ػػية لقاض ػ ػ ػػي اللعػ ػ ػػن علػ ػ ػػى املن ػ ػػابر ،حل ػ ػػق
اللحيػ ػػة ،الضػ ػػرب بالسػ ػػياط،
وإرىابو
ا بس ،ا مل على محار
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي اجللػ ػػد أل ػ ػػف وم ػ ػائيت س ػ ػػوط
حىت املوت
بعد ىزمو
معاقب ػػة سياس ػػية ل ػػوزير بع ػػد الضػػرب بالطنزين ػػات والقي ػػد
والغػ ػ ػ ػ ػػل وإلب ػ ػ ػ ػ ػػاس الصػ ػ ػ ػػوؼ
عزلو
والشعر وألواف أخرى
اجللد بالسياط حىت املوت
مجع معلومات عن املاؿ
الضػ ػ ػ ػػرب  17درر والتخليػ ػ ػػع
مجع معلومات عن املاؿ
والضرب باملقارع إخل
الض ػػرب والتعػ ػػذيب النفس ػػي
مجع معلومات عن املاؿ
(األب وولده)
تعسػػف حكػػومي (توظيػػف الضرب بػ 157مقرعة
الس ػػلطة أل ػػرض شخص ػػية
– لشفي الغليل )

المجلد الوفحق

الفقرة

2

47

4

2

48

3

2

57

3

2

51

1

2

59

3

2

67

3

2

61

3

2

63

6

2

64

2

2

67

4

2

69

2

2

77

5

2

73

3

2

86

3

2

93

2

2

94

2

2

94

6

2

98

5

2

99

6

2
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3
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772
الا رلخخهق
القرف 4

ال لد

-

389

مصر

497

طرابلس

526

مصر

542

مراكش

-

بغداد

677

-

683

املغرب

697

مصر

777

املغرب
القاىرة
دمشق

724
735

751

اهلند
مشرؽ

777

املغرب

771

القاىرة

786

مصر

788

مصر

789

املغرب

789

مصر

791

مصر
طرابلس

793

طرابلس

792

+
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أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
معاقب ػػة سياس ػػية ل ػػوزير بع ػػد الض ػػرب الش ػػديد والتع ػػذيب
النفسي (تعذيب العائلة)
عزلو
الضػػرب  1877درة والط ػواؼ
معاقبة بعد خصومة
حىت املوت
معاقبػ ػػة/قمػ ػػع آراء سياسػ ػػية الضرب بالسياط حىت املوت
(النقد السياسي  -شاعر)
معاقبػ ػػة/قمػ ػػع آراء سياسػ ػػية الضرب حىت املوت
(النقد السياسي  -شاعر)
معاقبػ ػ ػػة املوح ػ ػ ػػدين ألمػ ػ ػ ػراء الضػ ػ ػ ػ ػػرب با شػ ػ ػ ػػب حػ ػ ػ ػػىت
املوت
الرابطني
الضرب أحيانا حىت املوت
مجع معلومات عن املاؿ
ع ػ ػذاب األب وزوجتػ ػػو وابنػ ػػو
محل املتهم على اإلقرار
وبناتػ ػػو ح ػ ػػىت مػ ػػوت الزوجػ ػػة
حتت الضرب
معاقبة منافس سياسي بعد الضرب بالسياط حىت املوت
ىزمو
معاقبػ ػ ػ ػ ػػة سياس ػ ػ ػ ػ ػػية ألم ػ ػ ػ ػ ػ الضرب والقيد وإلباس عباءة
وإىانة وحبس
ضب عليو السلطاف
الضرب بالسياط حىت املوت
معاقبة منافس سياسي
الضرب بالسياط والتسم
إرىاب اجملتمع
معاقب ػػة خط ػػاط ألن ػػو امتن ػػع الضرب حىت املوت
عن أمر األم
الضرب بػ 177مقرعة
معاقبة رأي سياسي ألم
اإلعتقػػاؿ ،اإلىانػػة ،الط ػواؼ
تعسف يف حق فقيو
على اجلمل ،الضرب بالدرة
معاقب ػػة ثػ ػػائر سياسػ ػػي بع ػػد الضػ ػػرب ح ػ ػػىت نتانػ ػػة اللحػ ػػم
وتورـ األعضاء مث املوت
ىزمو
انتقػ ػ ػػاـ سياسػ ػ ػػي وتعس ػ ػػف الض ػ ػ ػ ػػرب بالسػ ػ ػ ػياط 16777
مػػرة والرمػػي عريانػػا يف الشػػتاء
وايل القاىرة
عل ػ ػػى ال ػ ػػب ط ،تطبيػ ػػق امل ػ ػاء
بامللح وا ل واجلػ  ،املقرعػة،
العصر
معاقبػ ػ ػ ػ ػػة سياسػ ػ ػ ػ ػػية لنػ ػ ػ ػ ػػاظر الض ػ ػػرب بال ػ ػػدواة ،والعص ػ ػػي
اجلي ػ ػ ػ ػ ػػوش ض ػ ػ ػ ػ ػػب عليػ ػ ػ ػ ػػو  ،377حىت املوت
السلطاف
محػػل علػػى اإلقػرار و معاقبػػة الضرب وا بس
املعارضة السياسية
معاقب ػ ػػة معارضػ ػ ػػة سياسػ ػ ػػي الضرب بالسياط حىت املوت
مث سػ ػػحب اجلثػ ػػة يف املدينػ ػػة
وإرىاب اجملتمع
ووضعها يف املزابل
معاقبػػة وإرىػػاب شػػرنة مػػن الضرب باملقارع والقيد
اجملتمع (الفقهاء)
الضرب مائة ضربة
معاقبة رأي سياسي
معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي أو والء التجريد من الثياب والضػرب
باملقارع
سياسي
معاقبة رأي (فتوة) سياسي الضرب بالعصي

المجلد الوفحق

الفقرة

2

176

4

2

177

1

2

113

1

2

113

4

2

113

5

2

116

6

2

116

7

2

118

2

2

118

4

2

119

3

2

127

3

2

127

6

2

122

4

2

124

4

2

125

4

2

125

5

2

127

6

2

128

6

2

129

1

2

129

4

2

137

2

2

132

2

2

132

3
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الا رلخخهق

ال لد
القاىرة

قودخالالخلص
انتقاـ من قاض معارض

873

دمشق
مصر

917

القاىرة
القاىرة

إرىاب اجملتمع
معاقبػة سياسػية لوكيػل بيػػت
املاؿ (تعسف حكومي)
انتقاـ من قاض
عقوبة بعد وشاية

919

القاىرة

1719

مصر
الىور

1186

بغداد

1214

القاىرة

1215

القاىرة

1215

القاىرة

1216

القاىرة

1219

مصر
دمشق

1219

مصر

1228

مصر

1233

اجلزائر

1247

بغداد
املغرب

-

املدينة

793

882

911

937

1218

1324

++
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773

أ ل بخالالخلص
االعتقػػاؿ ،الضػػرب باملقػػارع،
العصر
الضرب بالسياط حىت املوت
أكثػ ػ ػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػ ػ ػػن  2677ضػ ػ ػ ػ ػربة
بالعصا
الضرب حىت املوت
الضػػرب باملقػػاريع ،التج ػريس
على ثور ،اإلشهار
ض ػ ػ ػ ػػرب املتهم ػ ػ ػػني وض ػ ػ ػػرب
القاضي وولده حىت املوت مث
قتل املتهمني
الضرب
الضرب بالسياط حىت املوت

2

132

6

2

136

3

2

141

7

2

142

4

2

142

6

2

143

6

2

144

3

2

145

3

الضرب بالعصي

2

146

5

الضرب بالنبابيات

2

146

6

الضرب يف حضور الزوجة

2

147

2

الضرب

2

147

3

الضرب بالكرابيج  1777مرة

2

148

2

الضرب واإلىانة
الكماش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات وا دي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
واالعتقاؿ والعصي
إرىاب شرنة من اجملتمع البطح علػى األرض والضػرب
بالعصي
عقػػاب بعػػد مصػػادرة أمػواؿ الضرب املنح
من طرؼ حممد علي باشا
مج ػػع معلومػ ػػات عػ ػػن املػ ػػاؿ الضرب حىت املوت
ومعاقبة منافس سياسي
تعذيب النساء
تعسف يف حق الناس
معاقب ػػة رأي ووالء سياسػ ػػي اجلل ػ ػػد وحػ ػ ػػبس ك ػ ػػل العائل ػ ػػة
لفقي ػ ػ ػ ػ ػػو (ش ػ ػ ػ ػ ػػرط مبايعت ػ ػ ػ ػ ػػو (ح ػػىت النس ػػاء والص ػػبياف) مث
التعذيب حىت املوت
بالتقيد بالشورى)
تعس ػ ػ ػػف الختب ػ ػ ػػار فعالي ػ ػ ػػة الضرب
اإلرىػ ػ ػ ػػاب يف الػ ػ ػ ػػتحكم يف
اجملتمع

2

157

4

2

157

3

2

151

2

2

151

5

2

153

2

2

153

4

2

154

2

2

156

4

مح ػػل امل ػػتهم عل ػػى اإلق ػ ػرار،
ومعاقبػػة حكػػم شػػرعي ضػػد
التعذيب ،وتعسف
إرىاب شرنة من اجملتمع
معاقبة قاض امتنػع عػن أمػر
السلطاف
ارى ػ ػ ػػاب ش ػ ػ ػػرنة (تعسػ ػ ػػف
وزاري) مث رد حكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػومي
قوؽ الضحايا
معاقب ػػة املعارض ػػة السياس ػػية
وإرى ػ ػ ػ ػػاب اجملتمػ ػ ػ ػػع (قمػ ػ ػ ػػع
استعماري)
معاقب ػػة املعارض ػػة السياس ػػية
وإرى ػ ػ ػ ػػاب اجملتمػ ػ ػ ػػع (قمػ ػ ػ ػػع
استعماري)
معاقب ػػة املعارض ػػة السياس ػػية
وإرى ػ ػ ػ ػػاب اجملتمػ ػ ػ ػػع (قمػ ػ ػ ػػع
استعماري)
مح ػ ػػل علػ ػ ػػى اإلق ػ ػ ػرار ومج ػ ػػع
معلومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات (اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمار
الفرنسيني)
معاقبة رأي سياسي
سلب األمواؿ وتعسف

المجلد الوفحق

الفقرة
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774

الا رلخخهق

ال لد
بغداد

379

بغداد

862

دمشق

379

القرف

2

البصرة

271

بغداد

-

-

872

القرف
القرف

7
8

آذربيجاف
القاىرة
القاىرة

1229

تونس

697

ج ّدة

272

بغداد

484

املغرب

555

بغداد

85

بغداد

542

املوصل

711

دمشق

القرف

1

العراؽ

القرف

2

العراؽ

خخخخ

+
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أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
معاقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعي الصفع حىت املوت
وسياس ػ ػػي لفقي ػ ػػو شػ ػػهد يف
صاحل ا ج.
معاقب ػػة فقي ػػو ش ػػهد لص ػػاحل الصػػفع بػػا ف علػػى ال ػدماغ
حىت املوت
ا ج
معاقبػ ػػة رأي ش ػ ػػرعي لفقيػ ػػو الصػػفع والتشػػه فػػوؽ محػػار
أف ػ ػ ػػىت يف مس ػ ػ ػ ػ لة الط ػ ػ ػ ػ ؽ يف دمشق والسجن
برأي بن تيمية.
تعسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف والئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مث رد الضرب بالسياط حىت املوت
حكومي قوؽ الضحية
معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الضػ ػػرب الوجػ ػػو ووجء العنػ ػػق
وإرىاب من ي مر بػاملعروؼ والقيد وا بس
وينهى عن املنكر
إرىاب اجملتمع للتحكم فيو أنواع خمتلفة من اإلشهار
حلق ا اجبني واجملامعة قسرا
تعسف
ا بس واملعام ت القاسية
معاقبة
معاقبػة وأحيانػػا رد حكػػومي نفس األساليب
قوؽ الضحايا
سػ ػ ػ ػ ػ ػػجن املولػ ػ ػ ػ ػ ػػود إى س ػ ػ ػ ػػن
تعسف
األربعني
معاقبػ ػ ػ ػػة ا حجػ ػ ػ ػػاج املغارب ػ ػ ػػة االعتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ يف ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهريج
العاجزين على دفع ضريبة والتعليق (سوء املعاملة)
معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الضػػرب ونتػػق اللحيػػة والقيػػد
وإرىاب من ي مر بػاملعروؼ وا بس
وينهى عن املنكر
معاقب ػػة معػ ػػارض السياسػ ػػي س ػ ػ ػ ػػجن املع ػ ػ ػ ػػارض وعائلت ػ ػ ػػو
ومحػ ػ ػػل بنات ػ ػػو عل ػ ػػى ال ػ ػػدعارة
بعد ىزمو
ب جرة للتقوت
مجػػع املعلومػػات السػػتخراج ض ػػرب امل ػػتهم وابن ػػو وإحػ ػراؽ
كتبو وحبسو حىت املوت
املاؿ
بنشػػابة ودىػػق
معاقبػػة سياسػػية ألم ػ بعػػد ا ػبس والرمػػي ّ
السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ وحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبس األخ
عزلو
وتعذيبو
معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي االعتقػ ػ ػ ػػاؿ بقلع ػ ػ ػػة (ا ػ ػ ػػبس
كلوف من ألواف التعذيب)
لفقيهني
معاقب ػ ػػة معارضػ ػ ػػة سياسػ ػ ػػية الضرب الشديد
(جتػػاوز وزيػػر) ورد حكػػومي
قوؽ الضحية
معاقبػ ػػة املعتقل ػ ػػني وإرى ػ ػػاب ا ػ ػ ػػبس كلػ ػ ػػوف م ػ ػػن أوح ػ ػػش
ألواف التعذيب
اجملتمع ككل
ا ػبس و  367ض ػربة والص ػ
معاقبة وإرىاب اجملتمع
يف قػ ػػن وإلبػ ػػاس جلػ ػػد كػ ػػبش
مسلوخ وا نق

المجلد الوفحق
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2

198

5

2

198

5

2

214

4

2

236

7

2

237

4

3

214-213

3

173-172

6

3

12

4+3

3

13

3+1

3

15

4

3

16

5

3

42

2

3

52

4

3

54

2

3

61

2

3

98

2

3

99

5

3

178

2+1

3

179

2
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خخخخ

775

الا رلخخهق

ال لد
بغداد

364

-

قودخالالخلص
معاقبة سياسية لوزير (كػاف
ق ػ ػ ػ ػػد عػ ػ ػ ػػذب يف ا كومػ ػ ػ ػػة
السابقة) بعد عزلو
اعتقاؿ سياسي

1177

اجلزائر

معاقب ػ ػ ػػة من ػ ػ ػػافس سياسػ ػ ػ ػػي
(أم ) بعد عزلو

1238

مصر
قسنطينة

القرف

8

اهلند

معاقبة رأي سياسي انتقاد
تعسػػف بػػن علػػي بػػاي مػػن
أوالد يونس
معاقبة

القرف

2

الكوفة

معاقبة سياسية

اجلزائر
بغداد

معاقبة منافس سياسي
معاقب ػ ػػة وزيػ ػ ػػر وولػ ػ ػػده بع ػ ػ ػد
عزلو

القرف

3

بغداد

معاقبة وزير بعد عزلو

القرف

2

دمشق
اجلزائر

1

العراؽ

معاقبة رأي سياسي لشاعر
معاقبػ ػ ػ ػ ػػة سياسػ ػ ػ ػ ػػية ل ػ ػ ػ ػ ػوزراء
وعسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر بع ػ ػ ػ ػ ػ ػػد فشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
االنق ب العسكري
معاقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تشػريب املسػهل وقػرف خنزيػرة
بالض ػ ػػحية والط ػ ػواؼ ب ػ ػا يف
(لشاعر)
الكوفة
معاقبػ ػػة أمػ ػ متسػ ػػل بعػ ػػد إلباس جبة صوؼ
عزلو من اإلمارة
معاقب ػ ػػة والء/رأي سياسػ ػ ػػي دتزي ػػق الثي ػػاب ،اجل ػػر برج ػػل،
لقاضػ ػ ػػي امتن ػ ػػع عػ ػ ػػن لعػ ػ ػػن اإلش ػ ػ ػػهار ،والسػ ػ ػػجن حػ ػ ػػىت
املوت
نظاـ ا كم السابق
العصػػر ،وشػػد اجلػػوزتني علػػى
معاقبة أم بعد ىزمو
الصد ني ،الضرب ،ا بس
معاقبػ ػػة وإرى ػ ػػاب املعارضػ ػػة السػػجن يف قفػ مػػع قػػردين
السياسية واجملتمع
مث سلخ اجلسد وحشاه تبناً
ا ل ػػق ،اإلش ػػهار عل ػػى بعػ ػ
معاقبة معارض سياسي
والصفع وا بس مث القتل
تسػويد الوجػػو والطػواؼ فػػوؽ
معاقبة ملك بعد ىزمو
بقرة مث الصلب
معاقبة املعارضة السياسية التسم  ،اإلشهار على مجػل
والتوسي

233

277

1275
312

1232

القرف
174

املدينة

277

مصر

265

ش از

336

-

431

رناطة

543

زنة

788

القاىرة

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

أ ل بخالالخلص
ا ػ ػبس وقي ػػد واجلل ػػوس عل ػػى
تنور من خشػب فيػو مسػام
حىت املوت
ا ػ ػ ػ ػبس يف صػ ػ ػػندوؽ ومنػ ػ ػػع
الطعاـ
ا ػ ػػبس يف بنػ ػػاء ضػ ػػيق جػ ػػداً
جصصػ ػ ػ ػت جدرانػ ػ ػػو وطػ ػ ػػني
عليو بابو
ا بس يف املطبق حىت املوت
الس ػػجن حت ػػت األرض مبع ػػزؿ
عن النور
ػب والتع ػ ػػرض
ػ
ػ
ػ
ج
يف
ا ػ ػ ػبس
لف ػ ػ اف كب ػ ػػار ا ّجػ ػػم ت كػ ػػل
املساجني
ا ػبس يف السػػرداب مث ردمػػو
على الضحايا حىت املوت
حبس يف مطهرة
إلبػ ػ ػػاس جبػ ػ ػػة ص ػ ػػوؼ ،قي ػ ػػد
ثقيػ ػ ػ ػػل ،ػ ػ ػ ػػل حػ ػ ػػىت التلػ ػ ػػف
وضرب الولد بالدبابيس
التكبيػ ػل ،ووض ػػع حديػ ػدة يف
العنق ،إلباس صػوؼ ،عػرض
للشمس حىت املوت
ا نق باملاء
التعذيب والنفي والقتل

المجلد الوفحق

الفقرة

3

117

3

3

111

4

3

112

5

3

127

3

3

124

2

3

131

1

3

133

3

3

147

4

3

166

3+2

3

178

2

3

197

5

3

211

1+2

3

215

4+3

3

218

2

3

228

2

3

228

4

3

236

2

3

242

5

3

248

3

3

255

3
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منظور تارخيي

776
الا رلخخهق
324
873

القرف

2

القرف

4

872

932-915
127

271
676

 1325ـ
1717

القرف

3

517

118

القرف

2

366

341

789

القرف

2

القرف

2

611

+
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أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
ال لد
معاقب ػػة سياس ػػية ل ػػوزير بع ػػد الض ػ ػ ػ ػػرب باملق ػ ػ ػػارع وتعلي ػ ػ ػػق
وألواف أخرى من التعذيب
عزلو
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو التعليػ ػ ػػق مػ ػ ػػن إب ػ ػػاـ الي ػ ػػدين
دمشق
وإشػػعاؿ النػػار حتػػت املعػػذب
وإرىابو
حىت السقوط
قليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا -محػ ػ ػ ػػل النػ ػ ػ ػػاس علػ ػ ػ ػػى دف ػ ػ ػػع التعليق من الساؽ
الضرائب
املنصور
معاقبة زوجة سػلطاف سػابق ضػ ػ ػػرب ام ػ ػ ػرأة األب ب ػ ػ ػ 177
بغداد
بعػػد االسػػتخ ؼ (تعسػػف مقرع ػػة وتعليقه ػػا م ػػن ث ػػديها
منكوسة
وانتقاـ)
معاقبة زوجة سػلطاف سػابق ص ػ ػػلب زوجػ ػػة األب  3أيػ ػػاـ
اهلند
بعػػد االسػػتخ ؼ (تعسػػف حىت املوت
وانتقاـ)
السجن والتعليق
معاقبة
اهلند
الضػ ػ ػ ػ ػػرب بالسػ ػ ػ ػػوط ،مسػ ػ ػ ػػل
انتقاـ سياسي
األندلس
العينػ ػ ػ ػ ػػني ،ضػ ػ ػ ػ ػػرب العنػ ػ ػ ػػق،
الصلب
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي نتف اللحية
املدينة
(أم ) بعد ىزمو
مصر/شاـ معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (نائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب الضػ ػ ػ ػ ػ ػػرب ونت ػ ػ ػ ػ ػػف اللحي ػ ػ ػ ػػة
واالعتقاؿ حىت املوت
سلطاف) بعد عزلو
معاقب ػػة رأي سياس ػػي لفقي ػػو نتف اللحية
اهلند
وللشػػيخ الػػذي رفػػض تنفيػػذ
أمر املعاقبة
معاقب ػػة ش ػػرنة م ػػن اجملتم ػػع اإلشػ ػ ػ ػ ػ ػػهار فػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ اجلم ػ ػ ػ ػػل،
دمشق
ا ازوؽ ،تفريق األجساد
وإرىابا
نفخ يف الدبر حىت املوت
محل املتهم على اإلقرار
بغداد
اإلطعػػاـ باهلريسػػة والقطػػائف
تعسف
فارس
مث ختيػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػػدبور وإبقػ ػ ػ ػػاء
املعذبني يف الشمس
معاقبة رأي سياسي لداعية قطع اليد ،قلع اللساف ،مسػل
خراساف
العيوف مث الصلب والقتل
إرىاب املعارضة السياسية مس ػػل العيػ ػػوف ،بق ػػر البط ػػوف،
بغداد
صلم اآلذاف
مس ػػل العيػ ػوف ،التنكي ػػل ،ج ػػز
معاقبة وزير بعد عزلو
بغداد
اللحي ػػة ،ج ػػدع األن ػػف ح ػػىت
التلف
الطػ ػ ػواؼ بالضػ ػػحية وبابنػ ػػو،
تعسف
الق واف
قطػػع ي ػػدي الول ػػد ،الص ػػلب،
السلخ ،ا شو بالتنب
تعسف للوصوؿ إى ا كم هتب البيوت
املغرب
قطػػع اليػػد والرجػػل مث اللسػػاف
معاقبة معارض سياسي
دمشق
والقتل
معاقبة شػعر سياسػي وإرىػاب قطع اللساف
األندلس
بغداد

الشعراء واملنتقدين

معاقبة رأي سياسي

الضرب با شبة ،قلع اللساف

المجلد الوفحق

الفقرة

3

265

4

3

266

5

3

277

1

3

273

1

3

273

2

3

277

4

4

83-82

1-5

4

43

2

4

46

2

4

46

3

4

71

3

4

76

3

4

76

5

4

82

3

4

83

2

4

88

5

4

132

4

4

142

2

4

146

3+2

4

147

3+2

4

149

6

+
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قراءة يف تاريخ التعذيب
الا رلخخهق

ال لد
مصر

367-356

بغداد

873

دمشق

376

بغداد

822

القرف

2

البصرة

375

بغداد

853

القاىرة

القرف
-

877

3

بغداد
خراساف
مصر

1277

دمشق

1277

دمشق

126

العراؽ

489

حلب

741

دمشق

772

اليمن
مصر

788

القاىرة

788

القاىرة

927

القاىرة

258

أنطاكية
القاىرة

785

798

++
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777

أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
معاقبػة شػعر سياسػي وإرىػاب قط ػػع اللس ػػاف وعق ػػدتني م ػػن
أصابع اليد اليمٌت
الشعراء واملنتقدين
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي مسػػل العيػػوف ،جػػدع األنػػف،
قط ػػع ش ػػحمة األذف والش ػػفة
وإرىابو
العليا
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو خلع املفاصل با بل
وإرىابو
مجػ ػػع معلومػ ػػات عػ ػػن املػ ػػاؿ صفع حىت املوت وجر اجلثة
لوزير مت عزلو
رف ػ ػ ػ ػ ػػض اإلذع ػ ػ ػ ػ ػػاف ل م ػ ػ ػ ػ ػػر -
بالتعذيب الستخراج املاؿ
قت ػػل بالع ػػذاب أب ػػو العب ػػاس -
بػػن سػػابور املسػػتخرج الػػذي
كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف يع ػ ػ ػ ػ ػ ػػذب النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس
السػػتخراج مػػا يتقػػرر علػػيهم
على سبيل املصادرة
هن ػ ػ ػ ػ ػػب األم ػ ػ ػ ػ ػواؿ ،تعػ ػ ػ ػػذيب
معاقبة وزير مصروؼ
الزوجػ ػ ػ ػػة واإلب ػ ػ ػ ػػن ،الض ػ ػ ػػرب
عريانا ،العصر ،النفي والقتل
املساىرة
محل املتهم على اإلقرار
نفخ النمل يف الدبر
معاقبة مس وؿ مصروؼ
معاقب ػ ػ ػػة من ػ ػ ػػافس سياسػ ػ ػ ػػي الضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب ،العص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر يف
الكعػ ػ ػ ػ ػػاب ،إلبػ ػ ػ ػػاس خػ ػ ػ ػػوذة
(أم )
حديد حممية بالنار إخل
الضػ ػ ػ ػػرب ،وضػ ػ ػػع الكعػ ػ ػػاب
مجع معلومات عن املاؿ
على الصد ني
وضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الكعػ ػ ػ ػ ػ ػػاب عل ػ ػ ػ ػ ػػى
محل املتهم على اإلقرار
الصد ني والضرب
تعسػ ػ ػ ػ ػ ػػف سياسػ ػ ػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػ ػ ػػن تكس ػ ػ الق ػػدمني والس ػػاقني،
القتل باملضرسة على الصدر
يوسف بن عمر
معاقب ػ ػػة معػ ػ ػػارض سياسػ ػ ػػي تعػػذيب بالنػػار ،نفػػخ ا ػػداد
وإرىاب شرنة اجتماعية يف دبره ،ثقب الكعاب
معاقبػ ػ ػػة دمل ػ ػ ػػوؾ تنك ػ ػ ػػر لػ ػ ػػو الضرب مث التوسي
نائب الشاـ (تنكز)
التوسي والتسم والشنق
إرىاب شرنة اجتماعية
معاقب ػػة منافس ػػني سياس ػػيني التقيي ػد ،التسػػم  ،اإلشػػهار،
مث التوسي
(أم ين)
معاقب ػػة منافس ػػني سياس ػػيني الض ػػرب باملق ػػارع ،التس ػػم ،
اإلشهار ،مث التوسي
(دماليك)
معاقبػػة ث ػػائرين بعػػد ى ػػزمهم التسػ ػ ػ ػػم  ،إلبػ ػ ػ ػػاس قباقيػ ػ ػػب
خشب ،مث التوسي
ومجع املعلومات
معاقب ػػة رأي/تعبػ ػ سياس ػػي التوسي
ينتقد ملك األمراء
الدفن أحياء
عقاب سياسي
العصر ،ا نق
معاقبة معارض سياسي

المجلد الوفحق

الفقرة

4

151

3

4

164

3+2

4

173

5

4

178

5

4

183

4

4

187

2

4

188

4+3

4

271

2

4

273

2

4

217

4

4

212

5

4

212

6

4

216

2

4

227

1

5

494

4

5

498

3

5

498

7

5

499

3

5

499

4

5

578

1

6

118-117

7

6

29

8
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الا رلخخهق
799
873
1187
1275
1227
1224
1237/2

القرف

1

188
252
476
919

1227
289-279
873
267

القرف

1

738

القرف
144
321
776

287
317
318
768
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1

منظور تارخيي
أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
ال لد
املصػادرة ،الضػػرب ،اإلشػػهار
معاقبة وزير مصروؼ
القاىرة
مث ا نق
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بعػ ػػد ىزمػ ػػو رب رأس املعػذب ببػل حػىت
دمشق
يغوص يف مو ،ا نق ،إخل
ورىابو
ا نق
القضاء على ا صوـ
القاىرة
تعسف (أمحد باشا اجلزار) ا نق
دمشق
رز الشوؾ يف الرقبة مث ا نق
مصادرة األمواؿ
حلب
تعسف (ا اج علي باشا) ا نق
وىراف
ا نق
اجلزائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر التسل على ا كم
العاصمة
إرى ػػاب معارض ػػة (زي ػػاد ب ػػن الصلب
بغداد
أبيو ،عبيد اهلل بن زياد)
الصلب
إرىاب معارضة
قرطبة
الصلب
إرىاب معارضة
بغداد
الصلب
إرىاب معارضة
حراف
مح ػػل امل ػػتهم عل ػػى اإلق ػ ػرار- ،
القاىرة
ومعاقبػػة حكػػم شػػرعي ضػػد
التعذيب ،وتعسف
اإلش ػ ػ ػ ػػهار والص ػ ػ ػػلب عل ػ ػ ػػى
محل املتهم عار اإلقرار
حلب
ا شب
الدفن حيا
تعسف (املعتضد)
بغداد
معاقب ػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو -
دمشق
وإرىابو
القتل بالدخاف
إرىاب املعارضة
نيسابور
إرىػػاب املعارضػػة (زيػػاد بػػن الدفن حيا
بغداد
أبيو)
الدفن
تعسف
القاىرة
تعسػ ػ ػ ػػف (عبيػ ػ ػ ػػد اهلل ب ػ ػ ػ ػػن الدفن حيا
البصرة
زياد)
الدفن أحياء
إرىاب املعارضة
بغداد
الدفن أحياء
إرىاب املعارضة
بغداد
الدفن أحياء يف ار
تعسف نائب دمشق
لبناف
إرىػػاب املعارضػػة السياسػػية اإلحراؽ باملاء املغلي
واجملتمع
الشي بالنار
عقاب سياسي
بغداد
معاقبػ ػ ػػة ث ػ ػ ػػائر بع ػ ػ ػػد ىزمػ ػ ػػو أل ػواف التع ػػذيب منه ػػا ا ػػرؽ
خبارى
باإللقاء يف التنور للخبز
وإرىاب اجملتمع
معاقبػ ػػة وإرىػ ػػاب احتجػ ػػاج الضػ ػ ػ ػ ػ ػػرب وحل ػ ػ ػ ػػق اللحي ػ ػ ػ ػػة
بغداد
واإلشهار وا رؽ
شرنة اجتماعية
مح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل املعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذب عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الض ػ ػ ػ ػ ػػرب باملق ػ ػ ػ ػػارع ،ل ػ ػ ػ ػػف
القاىرة
األص ػػابع باملش ػػاؽ و مس ػػها
استخراج املاؿ
بالزيت وحرقها ،مث القتل

المجلد الوفحق

الفقرة

6

37

3

6

31

2

6

44

2

6

45

3

6

47

2

6

47

3

6

48

4-2

6

55

3-2

6

56

4

6

57

4

6

61

6

6

78

7

6

86

4

6

94

5-3

6

96

1

6

112

2

6

115

2

6

119

7

6

121

2

6

122

1

6

122

4

6

123

4

6

183

4

6

191

4

6

192

2

6

192

3

6

199

3
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قراءة يف تاريخ التعذيب
الا رلخخهق

ال لد
بغداد

873

دمشق

795

بغداد

557

زنة

768

القاىرة

877

مصر

 1325ـ

اهلند

1227

حلب

795

القرف

3

القرف

8

الشاـ
رناطة

169-158

بغداد

312

بغداد

252

بغداد

القرف

6

القاىرة

القرف

11

اهلند
رناطة

311-375
187

القرف

8

بوشنج
القاىرة

197

العراؽ
بغداد

652

املوصل

857

بغداد

566

++
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779

أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
الشي بالنار
ػو
ػ
ػ
م
ىز
ػد
ػ
ػ
ع
ب
معاقب ػ ػػة شػ ػػعب
ّ
واس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخراج املػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ منػ ػ ػ ػ ػ ػػو
وإرىابو
معاقب ػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو -
وإرىابو
الشي بالنار
ا ص ػ ػػوؿ عل ػ ػػى امل ػ ػػاؿ م ػ ػػن
ّ
األىايل (تيمور لنك)
معاقب ػػة آراء سياس ػػية (ت ػػذـ ا ن ػ ػ ػػق باإلدخػ ػ ػػاؿ يف محػ ػ ػػاـ
وإ قو حىت املوت
أخ ا اكم)
أن ػ ػواع م ػ ػػن الع ػ ػػذاب وح ػ ػػرؽ
معاقبة وزير بعد عزلو
األصابع حىت املوت
إلب ػ ػ ػػاس خ ػ ػ ػػوذة حدي ػ ػ ػػد حمم ػ ػ ػػاة
معاقبة وايل بعد عزلو
بالنار

معاقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رأي سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي وض ػػع صػ ػػفيحة حمم ػػاة علػ ػػى
الص ػػدر ح ػػىت ذى ػاب اللح ػػم
لفقيهني
مث بوؿ ورماد
أن ػ ػ ػ ػ ػ ػواع الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاب ،وضػ ػ ػ ػ ػػع
مجع معلومات عن املاؿ
الضحية عريانا فوؽ آنيػة مػن
حناس حمماة مث قطع رأسو
إلق ػ ػػاء يف قػ ػػدر كب ػ ػ ة دملػ ػػوءة
معاقبة
باملاءً املغلى
تعس ػ ػػف س ػ ػػلطا (معاقبػ ػػة التع ػ ػػذيب ب ػ ػػاجلوع والعط ػ ػػش
دماليػ ػػك خلف ػػو (أبي ػػو) بعػ ػػد حىت املوت
وصولو للحكم)
تعسف سلطا (معاقبػة أـ الض ػػرب عل ػػى الػ ػرأس والقت ػػل
وابنتها بتهمة الزندقة)
فزعاً
اإلخضػ ػػاع ملنظػ ػػر مػ ػػا يلحػ ػػق
معاقبة وكيل مصروؼ
النػ ػ ػػاس مػ ػ ػػن الع ػ ػػذاب ح ػ ػػىت
املوت من الفزع
معاقبة منافس سياسي بعػد ضرب ووضع يف ث جة حىت
خلعو
املوت برداً
معاقبػ ػ ػػة مس ػ ػ ػ وؿ ال ػ ػ ػػديواف دؽ مسػ ػػمار يف األذف ح ػ ػػىت
املوت
واالنتقاـ منو
انتقاـ ،ترفيو ،معاقبة املتهم القتل بالفيل
إخ ػ ػ ػ ػ ػ ػراج األعص ػ ػ ػ ػػاب مػ ػ ػ ػ ػن
إرىاب اجملتمع
الظه ػػر ،دتزي ػػق الب ػػدف بغص ػػن
الشجر
دتزيق البدف
تعسف
دتزيػػق البػػدف بتعليػػق الضػػحية
معاقبة
ويف رجلها أثقاؿ
تقطيع األوصاؿ
انتقاـ سياسي
تعس ػ ػػف وانتقػ ػ ػػاـ سياس ػ ػ ػػي تقطيع األوصاؿ
(املستضيء)
الصػ ػ ػ ػػلب ،ال ػ ػ ػ ػذبح ،تقطيػ ػ ػػع
انتقاـ سياسي
األوصاؿ
حقد سياسي (جيهاف شاه) تقطيع األوصاؿ

المجلد الوفحق

الفقرة

6

199

5

6

199

6

6

199

5

6

217

1

6

211

2

6

211

3

6

211

3

6

213

2

6

218

6

7

26

2

7

31

2

7

31

4

7

34

2

7

43

3

7

49

4-1

7

61

4

7

61

2

7

62

3

7

64

2

7

65

4

7

65

5

7

66

4
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الا رلخخهق

ال لد
املغرب

قودخالالخلص
معاقب ػػة وإرى ػػاب املتم ػػاثلني
مع الضحايا

757-725

اهلند

معاقب ػ ػ ػػة عص ػ ػ ػػياف سياس ػ ػ ػػي
وإرىاب املتماثلني معو

723

تنيز
بغداد

تعسف
معاقبػ ػػة مس ػ ػ وؿ حك ػ ػػومي
بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد عزلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،وإرىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب
املتماثلني معو
التع ػ ػ ػػذيب يف نفػ ػ ػػس التنػ ػ ػػور
معاقبة منافس سياسي
(م ػ ػ ػ ػػن خش ػ ػ ػ ػػب ومس ػ ػ ػػام )
الذي كانت الضػحية تتخػذه
لتعذيب الناس
التعذيب بالتنور
تعسف
تعسف
الص ػ ػ ػػلب ،التوسػ ػ ػػي  ،رمػ ػ ػػي
تعسف
الرقبة ،ا ازوؽ
ألواف متنوعة
تعسف (املماليك)
القتل الفيل
معاقب ػػة ثػ ػػائر سياسػ ػػي بعػ ػػد س ػلخ جلػػدة ال ػرأس وحش ػوىا
ىزمو
قطناً
معاقبػ ػػة زوج ػ ػػة مل ػ ػػك بع ػ ػػد إركاب زوجة امللك يف ىػودج
وأمامها رأسي زوجها وأخيو
إطاحتو وقتلو
معاقبة وإشباع تلذذ سادي تقطيع األطراؼ
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو الس ػ ػػف وش ػ ػػق فػ ػػروج النسػ ػػاء
وبقر بطوهنم
ورىابو
السف
معاقبة شعب بعد ىزمو
معاقبة منافس سياسي بعػد الص ػ ػػلب م ػ ػػن الثػ ػػديني حػ ػػىت
املوت
ىزمو (زوجة الشاه)
إرىػػاب املعارضػػة السياسػػية بقر البطن
واجملتمع
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو فجػػور بالنسػػاء وح ػرقهن بعػػد
الزنا بن ،وجتويعهن وبيعهن
وإرىابو
ا تصاب مجاعي
تعسف العسكر
أنواع التعذيب منها الدىق
مجع املعلومات
معاقب ػ ػ ػػة من ػ ػ ػػافس سياسػ ػ ػ ػػي تع ػ ػ ػػذيب الضػ ػ ػ ػػحية وأختهػ ػ ػػا
ومجػػع املعلومػػات عػػن أمػواؿ وأخيها
ملصادرهتا
معاقبػ ػػة مس ػ ػ وؿ حك ػ ػػومي أنواع عديدة
(وأقاربو) بعد عزلو

341

القرف

1

247-232

بغداد

233

العراؽ
مصر
مصر

747
975-968
القرف 13-12

القرف

5

1227

اليمن

459

القرف

1

333

القرف

العراؽ
سوسة

6

بغداد

873

القرف

العراؽ
اهلند
اجلزائر

1

اجلزيرة

832

الرىا ،الشاـ

832

الرىا ،الشاـ

158-136

بغداد
بغداد

367

البصرة

317

+
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أ ل بخالالخلص
إش ػ ػػهار األب وولػ ػػده ،قطػ ػػع
أعضاء الولد مث صػلبو واألب
ينظ ػػر ،وس ػػلخ األب وحش ػػو
جلده تبناً
س ػ ػلخ جلػ ػػود قػ ػػادة ا ركػ ػػة مث
حشػ ػوىا تبنػ ػاً وتعليقه ػػا عل ػػى
سور املدينة
النشر باملنشار
دؽ األيػ ػ ػ ػػدي ،ال ػ ػ ػدىق ،دؽ
الساؽ ،اإلشهار على بغل

المجلد الوفحق

الفقرة

7

69

2

7

71

4

7

75

3

7

77

2

7

79

4

7

79

4

7

86

4

7

97

2

7

97

3

7

97

7

171

4

7

182

4

7

184

3

7

278

4

7

279

4

7

212

4

7

217

2

7

227

2

7

227

2

7

231

2

7

231

3

7

232

3

+
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ال لد
الشرؽ

753

القاىرة
الشاـ
مصر

877

القاىرة
القاىرة
مصر
تنيز
قسنطينة

771

789
812

812
824
872
1222

القرف

4

افريقية
حلب

872

قرف

17

مصر

قرف

12

اجلزائر

317

بغداد

1247

بغداد

++
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781

أ ل بخالالخلص
قودخالالخلص
معاقبػػة وزيػػر (وزوجتػػو) بعػػد العصر
عزلو
تعسف (األم صر تمس) العصر
العصر
تعسف
معاقبػػة أم ػ (وزوجتػػو) بعػػد التعذيب حىت إسقاط ا مل
عزلو
معاقبة حاجب معزوؿ
تعذيب امرأة حامل
معاقبة سلطاف ألم
معاقبة سلطاف ألم
الصلب من الثديني
تعسف
معاقب ػ ػػة زوج ػ ػػة ب ػ ػػاي بع ػ ػػد تعذيب حىت املوت
إطاحتػ ػ ػ ػ ػ ػػو وقتلػ ػ ػ ػ ػ ػػو ومجػ ػ ػ ػ ػ ػػع
معلومات ملصادرة أمواهلم
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو شػ ػ ػ ػػق فػ ػ ػ ػػروج النسػ ػ ػػاء وبقػ ػ ػػر
بطوهنن
وإرىابو
معاقبػ ػػة شػ ػػعب بع ػ ػػد ىزمػ ػػو ا تصاب النساء يف املساجد
وإرىابو
تعس ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػلطا (مل ػ ػ ػػك قطػ ػػع حاشػ ػػية فػ ػػروج النسػ ػػاء
وتنظيمه ػ ػػا يف خػ ػػي  ،سػ ػػلخ
سادي ونكروما )
جلد جارية
وض ػ ػػع السػ ػ ػػنان يف س ػ ػراويل
تعسف سلطا
النساء
معاقب ػػة أـ من ػػافس سياس ػػي الضرب ،التعليق من الرجل
بعػػد موتػػو ومجػػع معلومػػات
عن ماهلا ملصادرتو
معاقب ػ ػ ػػة وإرىػ ػ ػ ػػاب أنصػ ػ ػ ػػار ضػ ػ ػػرب زوج ػ ػػة رضػ ػ ػواف أ ػ ػػا
منػ ػ ػ ػ ػ ػػافس سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي (داود بالفلق ػػة وكػ ػي ب ػػدهنا بالس ػػيج
احملمي
باشا) بعد عزلو.

المجلد الوفحق

الفقرة

7

233

2

7

233

1

7

233

4

7

234

4

7

234

3

7

234

4

7

234

5

7

234

6

7

235

2

7

237

2

7

237

4

7

238

4

7

239

1

7

257

2

7

255

5
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الهوامش
1
2

عبود الشاٛني

موسوعة العذاب الدار العربية للموسوعات بًنوت ٠ 1777نلد  2صفحة .177

اٞنصػػدر :الرابطػػة اٛنزائريػػة للػػدفاع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف أنظػػر مقالػػة أصػوات مػػن ال صػػوت ٟنػػم صػػفحة  127مػػن ىػػذا
الكتاب.
3

عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .177

4

رسالة من قرية قبائلية إذل احملامي ماؾ فارمي اٞنصدر٠ :نلػة أزمػاف عصػرية ( )Les Temps Modernesعػدد 177
ديسم  .1717أنظر الرواية الكاملة للوقائع يف مقالػة كراسػة عػن تػاريخ التعػذيب الفرنسػي يف اٛنزائػر صػفحة  111مػنن

ىذا الكتاب.
5

اٞنصدر :اللجنة اٛنزائرية للمناضلٌن األحرار من أمل الكرامة اإلنسػانية وحقػوؽ اإلنسػاف الكتػاب األبػي
يف اٛنزائر ( )1775-1771دار اٟنقار للنشر منيف .1771
6
7

عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .71

اٞنصدر :اللجنة اٛنزائرية للمناضلٌن األحرار من أمل الكرامة اإلنسػانية وحقػوؽ اإلنسػاف الكتػاب األبػي
يف اٛنزائر ( )1775-1771دار اٟنقار للنشر منيف .1771
8
9

عػن القمػع

عػن القمػع

اٞنصدر :الرابطة اٛنزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف.
عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحة .75

10

مزائػر اٟنمػ :
.1996
11
12

M. Ait-Embarek, L'Algérie en Murmure, Un Cahier sur la Torture, Hoggar, Genève

عبود الشاٛني موسوعة العذاب الدار العربية للموسوعات بًنوت .1777
براين آينز تاريخ التعذيب ترٗنة مركز التعريب وال ٠نة الدار العربية للعلوـ بًنوت .7777
13

Karen Farrington, History of Punishment & Torture : A Journey Through the Dark Side of Justice,
Hamlyn (Octopus Publishing Group), London 2000.
14
Alec Mellor, La Torture: son histoire, son abolition et sa réapparition au XXe siècle, Les Horizons
Littéraires, Paris 1949.
15
Michael Kerrigan, The Instruments of Torture, The Lyons Press, New York 2001.
16

ىػػادي العلػػوي فصػػوؿ مػػن تػػاريخ اإلسػػالـ السياسػػي صػػفحة  775مركػػز األُنػػاث والدراسػػات االشػعاكية يف العػػادل
العر نيقوسيا .1777
17

+
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Alec Mellor, op.cit. page 42.

18

19 Alec Mellor, op.cit. page 69.

Alec Mellor, op.cit. page 64.

20

21

١نمػػد أ٘نػػد مػػاد اٞنػػوذل ١نمػػد أبػػو الفضػػل إبػراىيم علػػي ١نمػػد البجػػاوي والسػػيد مشاتػػة قصػػص القػػرآف دار اٛنيػػل
بًنوت .1777
22
23

سورة األعراؼ ا يتاف .175-177

عبػػود الشػػاٛني ٠نلػػد  5صػػفحة  .777أنظػػر أيضػػا ١نمػػد يوسػػف الكانػػدىلوي حيػػاة الصػػحابة دار قتيبػػة بػػًنوت
.1775
24

١نمد يوسف الكاندىلوي حياة الصحابة دار قتيبة

بًنوت .1775
25

Abdul Wahid Hamid, Companions of the Prophet, Muslim Education and Literary Services, London 1985.
26
27

عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة .777
عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة .777

Paul Valadier, Inévitable morale, ch. 3, p. 90 : Torture, politique et vérité, Esprit / Seuil, Paris 1990
29
30
31
32

28

براين آينز صفحة  .77أنظر أيضا .Alec Mellor, op.cit. page 33
عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحات .751-777
سورة اإلسراء ا ية .27

عبػد ال اٜنامػد حقػوؽ اإلنسػػاف بػٌن عػدؿ اإلسػالـ ومػػور اٜن ّكػاـ إصػدار ٛننػة الػػدفاع عػن اٜنقػوؽ الشػرعية لنػػدف
.1771
33
34
35
36
37

عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحات .7-2
ىادي العلوي صفحة .772
بقلو البالذري .أنظر ىادي العلوي صفحة .757
أ٘ند الوائلي أحكاـ السجوف بٌن الشريعة والقانوف صفحة  177دار الكتط للمطبوعات بًنوت .1772
أ٘ند الوائلي صفحة .177

 38أ٘ند الوائلي صفحة .177
39
40
41
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عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحات .11-17
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .177
عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحات .11-17
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .727
عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحات .11-17
أ٘ند الوائلي صفحة .175
أ٘ند الوائلي صفحة .777
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .117-117
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .157
عبود الشاٛني ٠نلد  2صفحة .771
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .52
عبود الشاٛني ٠نلد  2صفحة .121
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .57
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .57
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .711
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .57
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .117
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .175
أنظر ١نمد أبو زىرة تاريخ اٞنذاىب اإلسالمية دار الفكر العر

بًنوت تاريخ اإلصدار

٠نهوؿ.

عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .177
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .77
عبود الشاٛني ٠نلد  2صفحة .27
عبود الشاٛني ٠نلد  2صفحة .75
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .117
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .171
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .111
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عبود الشاٛني ٠نلد  2صفحة .177
عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة .717
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .157
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .27-27
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .711
عبود الشاٛني ٠نلد  2صفحة .712
عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة .177
عبود الشاٛني ٠نلد  2صفحة .77
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .177
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .111
عبود الشاٛني ٠نلد  2صفحة .175
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .75
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .17-11
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .157-157
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .11
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .115
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .727
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .171
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .717
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .77-77
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .177
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .177
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .117
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .57-51
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .57
عبود الشاٛني ٠نلد  2صفحة .771
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عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة .27
عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .77
التقرير السنوي ٞننظمة العفو الدولية لسنة ( .7777مومود على موقع اإلنعنيس)www.amnesty.org :
تقرير ٞننظمة العفو الدولية مومود على موقع اإلنعنيس:

www.amnesty-arabic.org/saudi_arabia/text/leaflets/mde23-10-00-a.htm
98
99

التقرير السنوي ٞننظمة العفو الدولية لسنة .7777

نف اٞنصدر.

100
101

نف اٞنصدر.

نف اٞنصدر.
 102نف اٞنصدر.
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

نف اٞنصدر.
نف اٞنصدر.
نف اٞنصدر.
نف اٞنصدر.
نف اٞنصدر.
نف اٞنصدر.
نف اٞنصدر.
أخرمو البخاري.
أخرمو اٜناكم يف اٞنستدرؾ.

براين آينز صفحة .2
 113سورة األحزاب ا ية .17
 114عمر الفاروؽ اٜنسيين تعذيب اٞنتهم ٜنملو على االععاؼ صفحة  72اٞنطبعة العربية اٜنديثة القاىرة .1777
 115أخرمو البخاري ومسلم يف الصحيحٌن.
116

أخرمػػو العمػػذي ذكػػره عبػػد الواحػػد ١نمػػد الفػػار قػػانوف حقػػوؽ اإلنسػػاف يف الفكػػر الوضػػعي والش ػريعة اإلسػػالمية
صفحة  775دار النهضة العربية القاىرة .1771
117
118
119
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أخرمو الط اشل .أنظر عبد ال اٜنامد صفحة .11
أبو زكريا النووي رياض الصاٜنٌن صفحة  177دار الشهاب اٛنزائر .1777
أخرمو البخاري يف الصحيأ.
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122
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أخرمو الط اشل .أنظر عبد ال اٜنامد صفحة .11
أخرمو مسلم يف الصحيأ.

رواه ابػػن مامػػة عػػن عبػػد ال بػػن عمػػر رضػػي ال عنهمػػا أنظػػر عبػػد ال اٜنامػػد صػػفحة  17أنظػػر كػػذلك حقػػوؽ
اإلنسػػاف أمػػاـ القضػػاء يف اإلسػػالـ للبشػػري ١نمػػد الشػػورَني يف كتػػاب حقػػوؽ اإلنسػػاف إعػػداد ١نمػػود ش ػريف بسػػيوشل
١نمد السعيد الدقاؽ و عبد العظيم وزير دار العلم للماليٌن بًنوت سنة اإلصدار ٠نهولة.
١ 123نمػػد فتحػػي عثمػػاف حقػػوؽ اإلنسػػاف بػػٌن الش ػريعة اإلسػػالمية والفكػػر القػػانوشل الغػػر صػػفحة  77دار الشػػروؽ
بًنوت .1777
 124أخرمو مسلم يف الصحيأ وأبو داود يف السنن.
 125أبو زكريا النووي صفحة .777
 126أبو زكريا النووي صفحة .777
 127أبو زكريا النووي صفحة .772
 128أبو زكريا النووي صفحة .772
 129أخرمو اإلماـ أ٘ند بن حنبل يف اٞنسند والدارمي يف السنن.
 130أبو زكريا النووي رياض الصاٜنٌن صفحة  777دار الشهاب اٛنزائر .1777
 131أبو زكريا النووي صفحة .777
 132أخرمو أبو داود يف السنن.
 133أبو زكريا النووي صفحة .772
١ 134نمد فتحي عثماف صفحة .27
 135عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحة .7
١ 136نمد فتحي عثماف صفحة .27
137

١نمػد شػريف بسػػيوشل مصػػادر الشػريعة اإلسػػالمية و٘نايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف يف إطػػار العدالػػة اٛننلئيػػة يف اإلسػػالـ يف
كتاب حقوؽ اإلنساف إعداد ١نمود شريف بسيوشل ١نمد السعيد الدقاؽ و عبد العظيم وزيػر صػفحة  72دار العلػم
للماليٌن بًنوت سنة اإلصدار ٠نهولة.
138
139
140

صبحي عبده اإلسالـ وحقوؽ اإلنساف صفحة  111مطبعة مامعة القاىرة القاىرة .1775
عمر الفاروؽ اٜنسيين صفحة .75

اإلمػػاـ ابػػن تيميػػة انظػػر عطيػػة سػػادل رمػػوع اٞنػػتهم عػػن اإلق ػرار الصػػادر عنػػو يف كتػػاب اٞنػػتهم وحقوقػػو يف الش ػريعة
اإلسالمية اٛنزء الثاشل صفحة  177أُنػاث النػدوة العلميػة األوذل اٞنركػز العػر للدراسػات األمنيػة والتػدريب بالريػاض
الرياض .1777
141
142
143
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أنظر عبد ال اٜنامد صفحة .22
سورة اٜنجرات ا ية .17
رواه البخاري ومسلم يف الصحيحٌن.
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عبد ال اٜنامد صفحات .12
عبد ال اٜنامد صفحات .77-77

عبد ال اٜنامد صفحات .72
 147سيد قطب يف ظالؿ القرآف دار الشروؽ بًنوت .1777
 148سورة يون ا ية  77وسورة النجم ا ية .77
 149سورة اٜنجرات ا ية .17
150

رواه البخاري ومسلم يف الصحيحٌن.
 151عن عبد ال بن عباس مسند أ حنيفة ذكره عبد الواحد ١نمد الفار صفحة .777
١ 152نمد شريف بسيوشل صفحة .71
١ 153نمد شريف بسيوشل صفحة .71
 154عمر الفاروؽ اٜنسيين صفحة .71
 155رواه البيهقي ورواه أ٘ند والبخاري ومسلم وابن مامة بلفا ٢نتلف.
 156راشد الغنوشي اٜنريات العامة يف الدولة اإلسالمية صفحة  777مركز دراسات الوحدة العربية بًنوت .1777
157
158
159

عبد ال اٜنامد صفحة .11
عبد ال اٜنامد صفحة .77

عبد ال اٜنامد صفحة .57
 160أ٘ند فتحي نسي نظرية اإلثبات يف الفقو اٛننائي اإلسالمي أنظر أ٘ند عبد ال اٝنليفػة االعػعاؼ واإلقػرار ّػًن
اإلرادي يف كتػػاب اٞنػػتهم وحقوقػػو يف الشػريعة اإلسػػالمية اٛنػػزء الثػػاشل صػػفحة  77أُنػػاث النػػدوة العلميػػة األوذل اٞنركػػز
العر للدراسات األمنية والتدريب بالرياض الرياض .1777
 161عطية سادل صفحات .171-175
 162أنظر الدراسات الج قاـ ا١ :نمد أبو الليل عطية سػادل ١نمػود علػي السػرطاوي ١نمػد بػن صػاحل الغامػدي منػًن
٘نيد البيات أ ٘ند عبػد ال اٝنليفػة يف كتػاب اٞنػتهم وحقوقػو يف الشػريعة اإلسػالمية اٛنػزء الثػاشل أُنػاث النػدوة العلميػة
األوذل اٞنركز العر للدراسات األمنية والتدريب بالرياض الرياض .1777
 163سورة النحل ا ية .177
 164رواه ابن مامة واٜناكم أنظر منًن ٘نيد البيات رموع اٞنتهم عػن اإلقػرار الصػادر عنػو يف كتػاب اٞنػتهم وحقوقػو يف
الشػريعة اإلسػػالمية اٛنػػزء الثػػاشل صػػفحة  727أُنػػاث النػػدوة العلميػػة األوذل اٞنركػػز العػػر للدراسػػات األمنيػػة والتػػدريب
بالرياض الرياض .1777
١ 165نم ػػود عل ػػي الس ػػرطاوي االعػ ػعاؼ ّ ػػًن اإلرادي يف كت ػػاب اٞن ػػتهم وحقوق ػػو يف الش ػريعة اإلس ػػالمية اٛن ػػزء الث ػػاشل
صفحة  77أُناث الندوة العلمية األوذل اٞنركز العر للدراسات األمنية والتدريب بالرياض الرياض .1777
 166أخرمو عبد الرزاؽ يف اٞنصنّف.
١ 167نمود علي السرطاوي صفحة .77
 168سورة البقرة ا ية .777
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١ 169نمود علي السرطاوي صفحة .71
١ 170نمود علي السرطاوي صفحة .71
١ 171نمود علي السرطاوي صفحة .71
 172أنظػر دراسػة ١نمػود علػي السػرطاوي ودراسػة ١نمػد أبػػو الليػل يف كتػاب اٞنػتهم وحقوقػو يف الشػريعة اإلسػالمية اٛنػػزء
الثاشل أُناث الندوة العلمية األوذل اٞنركز العر للدراسات األمنية والتدريب بالرياض الرياض .1777
 173منًن ٘نيد البيات صفحة .727
١ 174نمود علي السرطاوي صفحة .75
 175منًن ٘نيد البيات صفحة .727
 176شفاء الغليل صفحات .771-777
 177منًن ٘نيد البيات صفحة .727
١ 178نمػػد أبػػو الليػػل اٞنعاقبػػة علػػى التهمػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي يف كتػػاب اٞنػػتهم وحقوقػػو يف الش ػريعة اإلسػػالمية اٛنػػزء
الثاشل صفحة  15أُناث الندوة العلمية األوذل اٞنركز العر للدراسات األمنية والتدريب بالرياض الرياض .1777
 179منًن ٘نيد البيات صفحة .727
 180شفاء الغليل صفحة .771
 181االعتصاـ اٛنزء الثاشل صفحة .27
 182شفاء الغليل صفحات .777-777
 183عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحة .7
 184أ٘ند الوائلي صفحة .171
 185عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحة .75
 186أ٘ند الوائلي صفحة .177
 187عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .177
 188عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة .771
 189عبود الشاٛني ٠نلد  2صفحة .51
 190عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة .717
 191عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة .777
 192عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحة .71
 193عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحة .77
 194عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحة .7
 195عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحة .7
 196عبود الشاٛني ٠نلد  1صفحة .17
 197مالؿ الدين السيوطي تاريخ اٝنلفاء صفحة  711دار الثقافة بًنوت تاريخ اإلصدار ٠نهوؿ..
 198ىادي العلوي صفحة .712
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 199مالؿ الدين السيوطي صفحة .717
 200مالؿ الدين السيوطي صفحة .777
 201مالؿ الدين السيوطي صفحة .717
 202عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة  177و صبحي عبده صفحة .157
 203عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة .177
 204عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة .177
 205عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة  17و مالؿ الدين السيوطي صفحة .712
 206أ٘ند الوائلي صفحة .177
 207أ٘ند الوائلي صفحة .177
 208أ٘ند الوائلي صفحة .177
 209عبود الشاٛني ٠نلد  5صفحة .177
 210أ٘ند الوائلي صفحة .177
 211أ٘ند الوائلي صفحة .177
 212عبود الشاٛني ٠نلد  7صفحة .77
 213مالؿ الدين السيوطي صفحة .712
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