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 .1تمهيد
تنص اؼبػادة  3مػن دسػتور الدولػة اعبرائريػة علػى أف «اإلسػالـ ديػن الدولػة» ،ودبوجػب اؼبػادة
« 8ال هبػػوز للماسسػػات أف تقػػوـ بػ ػ]…[ السػػلوؾ اؼب ػػالف لل ُ ل ػق اإلسػػالمي وقػػيم ثػػورة
نوفمرب» .بينما واقع اعبرائػر يػ ّدؿ علػى أ ّف التعػذيب سػلوؾ ماسسػام ُيبػارس بطريقػة ؿبكمػة
ومنظمة دبوافقة السلطات العليا للػبالد يف اؼبائػات مػن مراكػر التعػذيب الػ ُج ّهػرت بححػدث
عتػ ػػاد التعػ ػػذيب وال ػ ػ توظِّػ ػف عػ ػػددا ىػ ػػائال مػ ػػن اعبالديػ ػػن واغب ػ ػراس والكتػ ػػاب والسػ ػػائقني
واألطباء.
إ ّف اعبمػػع بػػني االنتمػػاء لممسػػالـ وفبارسػػة التعػػذيب يثػػري قضػػية حكػػم ال ػريعة اإلسػػالمية
خبصػػوص ىػػذه اؼبمارسػػة ،كمػػا ياكػػد أنبيػػة فهػػم اغبقػػوؽ الػ كفلهػػا اإلسػػالـ لممنسػػاف عامػػة
لمتهم خاصة .وىذه ىي اؼبسائل احملورية ال ستتطرؽ إليها ىذه الورقة.
ول َ

نقصػػد بالتعػػذيب تسػػلي أدل جسػػدي أو عقلػػي ػػديد مػػن طػػرؼ أو دبوافقػػة أو إذعػػاف
مػػن سػػلطات الدولػػة ،لغػػرض ؿبػ َّػدد كاغبصػػوؿ علػػى معلومػػات أو انتػراع اإلقػرار أو الرتىيػػب.
وال ي ػػمل التعػػذيب يف ىػػذا اإلطػػار األدل النػػات عػن عقوبػػة قانونيػػة فرضػػتها ؿباكمػػة عادلػػة
وبني َّ
ػتهم علػى
(تعرير أو قصاص أو حد)ٌ ِّ .
أف ىذا التعريف ىو أوسع من مفهػوـ «إكػراه اؼب َ
اإلقػ ػرار» ،وذلػ ػ أل ّف الوعي ػػد ب ػػاألدل اعبس ػػدي أو النفس ػػي ،أو تنفي ػػذ ى ػػذا الوعي ػػد ،غبم ػػل
ال ػ ص عل ػػى االعػ ػرتاؼ ا ػػري اإلرادي ال يحخ ػػد بع ػػني االعتب ػػار فبارس ػػة إغب ػػاؽ األدل – أو
الوعيػػد بػػو – النتػراع اؼبعلومػػات ،أو لقلػػب الضػ ية إذل عميػػل و/أو واش ،أو لن ػػر الرعػػب
يف اجملتمع.
وىنال تعريف آخػر هبػب ذكػره لدقّتػو ووولػو ،إذ تػنص اتفاقيػة األمػم اؼبت ػدة ؼبكاف ػة
أي عمل ينت عنو أدل أو عذاب ديد ،جسػدياً كػاف أـ
التعذيب على أ ّف التعذيب ىوُّ « :
عقليػاً ،يل ػػق عمػػداً ب ػ ص مػػا بقصػػد اغبصػػوؿ مػػن ىػػذا ال ػ ص أو مػػن ػ ص ثالػػث
على معلومات أو على اعرتاؼ ،أو معاقبتو على عمػل ارتكبػو أو ي ػتبو يف أنػو ارتكبػو ،ىػو
أي ػ ص ثالػػث – أو عنػػدما يل ػػق مثػػل
أو ػ ص ثالػػث أو زبويفػػو أو إراامػػو ىػػو أو ّ
ألي سػػبب مػػن األسػػباب يقػػوـ علػػى التمييػػر أيػاً كػػاف نوعػػو أو وبػػرض
ىػػذا األدل أو العػػذاب ّ
عليػػو أو يوافػػق عليػػو أو يسػػكن عنػػو موظػػف رظبػػي أو أي ػ ص آخػػر يتصػػرؼ بصػػفتو
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الرظبية .وال يتضمن ذل األدل أو العذاب النا ئ فق عن عقوبات قانونية أو اؼبالزـ ؽبػذه
العقوبات أو الذي يكوف نتيجة عرضية ؽبا».
بعد ىذا التوضيح التعريفي وقبل التطرؽ إذل أحكاـ الت ريع اعبنائي اإلسالمي ،سػيطَّلِ ُع
القػػارئ علػػى سبهيػ َػدين .أوالً ،سػػيتناوؿ اعبػػرء الثػػاي عرضػاً تارىبي ػاً مػػوجراً يرسػػم تطػػور فبارسػػة
التعػذيب منػػذ اغبضػارات القديبػػة إذل يومنػا ىػػذا ،كمػػا ين ّػوه بحنبيػػة وإغباحيػة ىػػذا اؼب ػػكل يف
اعبرائػػر وبقي ػة العػػادل العػػر واإلسػػالمي .ثاني ػاً ،يق ػ ّدـ اعبػػرء الثالػػث وصػػفا ـبتصػػرا ؼبفهػػومي
كرام ػػة اإلنس ػػاف والع ػػدؿ يف اإلس ػػالـ ،ونبػ ػا مفهوم ػػاف أساس ػػياف وض ػػرورياف إلدراؾ موق ػػف
الت ريع اعبنائي اإلسالمي من التعذيب.
صص اعبرء الرابع لدراسة طبيعة التعذيب يف ميراف ال رع حيث يستعرض ىػذا اعبػرء
وخ ِّ
ُ
األدلػػة األساسػػية الػ ُرب ِّجػ ربػػرً التعػػذيب ،أكثرىػػا مبنيػػة علػػى أسػاس اإلكػراه الػػذي يُعتػػرب
الطبيعػػة اؼب َمػ ػيِّرة للتعػػذيب .ويتنػػاوؿ أيض ػاً ىػػذا اعبػػرء أدلػػة أقليػػة مػػن العلمػػاء الػػذين أجػػازوا
ُ
ضػػرب اؼبػػتهم غبملػػو علػػى اإلقػرار ،كمػػا يسػػتعرض دحػ ىػػذه األدلػػة .ويتضػػمن ىػػذا اعبػػرء
أيضا موقف العلماء اؼبعاصرين من التعػذيب كمػا جػاء يف البيػاف العػاؼبي غبقػوؽ اإلنسػاف يف
اإلسالـ.
وينػػاقجل اعبػػرء اػبػػام موق ػػف الت ػريع اعبنػػائي اإلسػػالمي م ػػن التعػػذيب عل ػػى أس ػػاس
عواقبو ،بدالً من طبيعتػو كمػا طرحػو اعبػرء الرابػع .إ ّف ىػذا اؼبنظػور ينػدرج يف مػذىب اؼبنفعيػة
الذي يػرعم أ ّف أصػل اإلباحػة والت ػرً يف األعمػاؿ ىػو عواقػب األعمػاؿ – أي اإلباحػة إذا
رج ن اؼبنفعة على اؼبضرة أو الت رً إذا رجح عك ذلػ – بغػ ّ النظػر عػن النصػوص
و/أو اغبػػدس األخالقػػي ب ػػحف ىػػذه األعمػػاؿ ،و/أو عػػن قِي ِمهػػا األخالقيػػة ِ
الباطنػػة .وعلػػى
َ
َ
عك ػ م ػػا فعل ػػو ال ػػذين عب ػاوا إذل م ػػذىب اؼبنفعي ػػة غبجي ػػة م ػػوقفهم إزاء تس ػػلي األدل عل ػػى
اؼبدعى عليو (منهم اؼباوردي مثالً) ،فػإ ّف ىػذا اعبػرء سي صػي ويسػتعرض – ب ػموؿ ولػي
بانتقػػاء – عواقػػب التعػػذيب علػػى اؼبعػ َّػذب واؼبعػ ِّػذب واجملتمػػع .ونعػػب بػذل العواقػػب الفعليػػة
كمػػا ُس ػ ّجلن يف واقػػع الت ػاريخ ول ػػي العواقػػب الونبيػػة كمػػا وردت يف اغبسػػابات اؼبنفعيػػة.
ؿبرم ػػة يف اإلس ػػالـ كم ػػا أ ػػا تن ػػايف فط ػػرة
وس ػػيربىن ى ػػذا اعب ػػرء أيضػ ػاً أ ّف عواق ػػب التع ػػذيب ّ
اإلنساف وأخالقو.
ويقػػارب اعبػػرء السػػادس مسػػحلة اغبكػػم ال ػػرعي مػػن بػػاب مقاصػػد التعػػذيب ،بػػدالً مػػن
عواقبو ،وأنبها ضبل اؼبتهم على اإلقػرار ،وصبػع العملومػات ،واػرس ون ػر الرعػب يف اجملتمػع

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوؿ ربرً التعذيب يف اإلسالـ

517

للػػت كم فيػػو .ويتنػػاوؿ ىػػذا اعبػػرء ك ػالّ مػػن ىػػذه اؼبقاصػػد بالتفصػػيل وبطريقػػة تعتمػػد عل ػػى
الت ليل وإبانة اؼبفرتضات اؼبسبقة والتقييم يف ميراف الت ريع اعبنائي اإلسالمي.
ُ
كمػػا يتطػ ّػرؽ اعب ػرءاف التاليػػاف مػػن ىػػذا اؼبقػػاؿ إذل أمػػور عمليػػة حيػػث يركػػر اعبػػرء السػػابع
على حكم تعػوي ضػ ايا التعػذيب ،بينمػا يعػرض اعبػرء الثػامن القواعػد اإلسػالمية للوقايػة
من التعذيب.
فع ػ ػالً ،ولألس ػػف ال ػػديد ،إ ّف رب ػػرً التع ػػذيب مب ػػدئيا دل يع ػػن يف الس ػػابق وال يع ػػب يف
اغباضر تنفيذ ىذا الت رً يف الواقػع ،باسػتثناء عهػد النػ  واػبالفػة الرا ػدة وفػرتات عػابرة
أخػػرى مػػن تػػاريخ اؼبسػػلمني .وىػػذه الفجػػوة بػػني ال ػػرع والواقػػع ىػػي أيض ػاً ػػحف اغبض ػارات
األخرى ،وضباب السريّة والعار الذي يكسػو ىػذه اؼبمارسػة الوح ػية عػرب العػادل ىػو ػاىد
حػػي علػػى ذلػ  .ودبػػا أف اإلسػػالـ يضػػع قواعػػد لسػػلوؾ مػػوظفي تنفيػػذ ال ػػرع ،يعػػرض اعبػػرء
الثامن أىم ىذه القواعد لكفالة تطبيق أحكاـ ال رع ب حف التعذيب.
أخرياً يقدـ اعبرء التاسع تل يصاً ؽبذه الدراسة ألصوؿ ربرً التعذيب يف اإلسالـ.

 .2مالحظات عن تاريخ التعذيب
إ ّف فبارس ػػة التع ػػذيب ترق ػػى إذل ع ػػدة حض ػػارات قديب ػػة .فف ػػي مص ػػر القديب ػػة والص ػػني وب ػػالد
اليونػػاف ورومػػا كػػاف التعػػذيب القضػػائي أمػػرا روتينيّ ػا وطبيعيػػا .فمػػثال يف سػػنة  3355ؽ.ـ.
كاف اؼبل اؼبصري رمسي الثاي يعذب السجناء اغبثيّني ليستك ػف مواقػع اعبػيجل اغبِث ّػي
الذي كاف يهدد امربطوريتو.
ويف ب ػػالد اليون ػػاف القديب ػػة ك ػػاف العبي ػػد يُع ػ َّػذبوف غبمله ػػم عل ػػى إدان ػػة أنفس ػػهم أو عل ػػى
ال هادة ضد أ اص آخرين .ويف أثينا كاف القانوف وبظر تعػذيب اؼبػواطنني اإلاريػق بينمػا
ك ػػاف تع ػػذيب العبي ػػد واألجان ػػب يُس ػػتعمل كثػ ػرياً الستك ػػاؼ اغبقيق ػػة يف اؼبقاض ػػاة .وق ػػاؿ
1
أرسطو أ ّف «التعذيب دبثابة بيّنة جديرة بالثقة أل ا مرتبطة بنوع من اإلكراه».
ويف روما القديبة كاف الت قيق بالتعذيب يسمى السااؿ ( .)quaestioوعلى خػالؼ مػا
ػػرعو القػػانوف اليونػػاي ،كانػػن اإلمربطوريػػة الرومانيػػة ال تفػػرؽ بػػني اؼب ػواطن والعبػػد يف ج ػواز
ػروؼ
التعػػذيب ،إالّ أف القػػانوف الرومػػاي دل يكػػن يسػػمح للعبػػد بػحف ي ػػهد ضػػد سػيِّده .ومعػ ٌ
أف يوليوس قيصر كػاف يع ِّػذب اعبيػوش اؼبهرومػة ،وعػذب انتيوكػوس إبيفػان عػدداًكبػرياً مػن
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اليهود غبملهم على اػبضوع للسلطة الرومانية ،كما كػاف األسػياد يعػذبوف العبيػد والطبقػات
الكادحة عذاباً وح ياً ألتفو األسباب.
ويقػػص لنػػا القػػرآي الكػػرً عػػن بع ػ مػػا كػػاف يف األمػػم السػػابقة مػػن تعػػذيب عبػػاد ا
اؼبػػامنني ،يف كلمػػات عظيمػػة اؼبعػػل ،فيقػػوؿ سػػب انو وتعػػاذل :قتػػل أصػ اب األخػػدود النػػار
ذات الوقود إذ ىػم عليهػا قعػود وىػم علػى مػا يفعلػوف بػاؼبامنني ػهود 2،فهػذا م ػهد حػي
للتعػػذيب والقتػػل معػػا ،ونبػػا كثػريا مػػا هبتمعػػاف يف حػػادث واحػػد إذ االبػػا مػػا يػػادي التعػػذيب
ال ػػديد إذل القتػػل ،كمػػا أ ّف اؼبعػ ِّػذب قػػد يقص ػػد مػػن التعػػذيب القتػػل البط ػػيء ح ػ ي ػػفي
اليلػػو .ويػػذكر القػػرآف الكػػرً أيضػػا مػػا كػػاف يفعػػل فرعػػوف ببػػب إسػرائيل وقػػد قبػػاىم ا تعػػاذل
بفضػػلو ومنّػػو :وإذ قػػاؿ موسػػى لقومػػو اذكػػروا نعمػػة ا علػػيكم إذ أقب ػػاكم مػػن آؿ فرع ػػوف
ػذحبوف أبنػػاءكم ويسػػت يوف نسػػاءكم ويف ذلكػػم بػػالء مػػن ربكػػم
يسػػومونكم سػػوء العػػذاب يػ ّ
3
عظيم.
وكم ػػا ستب ػ ػيِّنو بقي ػػة ى ػػذا اؼبق ػػاؿ ،ف ػإ ّف اإلس ػػالـ ح ػػرـ فبارس ػػة التع ػػذيب .فالرس ػػوؿ (ص)
واػبلف ػاء الرا ػػدوف كلهػػم حظػػروا إك ػراه اؼبػػتهم غبملػػو علػػى اإلق ػرار وأسس ػوا مبػػادئ جديػػدة
ورثتػ ػػو الق ػ ػوانني واؼبمارسػ ػػات القضػ ػػائية اليونانيػ ػػة
إلقامػ ػػة البينػ ػػة اعبنائيػ ػػة .وعلػ ػػى نقػ ػػي مػ ػػا َّ
والرومانية ،فإ ّف ال ريعة اإلسالمية أبطلن ص ة إقرار اؼبكره مطلقاً.
وم ػػا أف انته ػػن اػبالف ػػة الرا ػػدة وق ػػاـ اؼب ْل ػ ُ العض ػوض ح ػ أخ ػػذت ظ ػػاىرة التع ػػذيب
ُ
تتف ػى علػى يػد أعػواف اغبكػاـ اؼبتسػلطني .فهػذا أحػد الصػ ابة ى ػاـ بػن حكػيم بػن حػراـ
ب على رأسهم الرين ،فقػاؿ:
يروي أنو مر بال اـ على أناس ،وقد أقيموا يف ال م ُ ،
وص ّ
«ما ىذا؟» قيلَّ « :
يعذبوف يف اػبراج ».قػاؿ« :أمػا إي ظبعػن رسػوؿ ا (ص) يقػوؿ" :إ ّف
4
ا يعذب الذين يعذبوف يف الدنيا"».
وىا ىو اإلماـ اعبليل سعيد بن اؼبسيب يتعرض للتعذيب على يد أحد والة بػب أميػة ال
ل يء إال ألنو امتنػع عػن إعطػاء البيعػة لػورل العهػد عبػد اؼبلػ بػن مػرواف .كيػف يبػايع وىػو
يعلػػم أف واليػػة اؼبسػػلمني أمػػر ينعقػػد بال ػػورى وبرض ػا األمػػة ،ولػػي بالتوريػػث وأخ ػذ البيعػػة
بالقوة واإلكراه والضرب بالسياط.
جػػاء يف الطبقػػات الكػػربى مػػا نصػػو« :ضػػرب ى ػػاـ بػػن إظباعيػػل – وارل اؼبدينػػة لعبػػد
اؼبل بن مػرواف – اإلمػاـ السػعيد بػن اؼبسػيّب المتناعػو عػن إعطػاء البيعػة لػورل عهػده ضػربا
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مربحػا طبسػػني سػػوطا ،وطػاؼ بػػو بِتُبػَّاف مػن ػػعر حػ بلػ رأسػػو الثنيػػة ،فلمػا كػػروا بػػو قػػاؿ:
"أيػن تكػػروف ؟" قػػالوا" :إذل السػػجن ".قػػاؿ" :وا لػػوال أي ظننػػن أنػػو الصػػلب مػػا لبسػػن
5
ىذا التباف أبدا»".
ويف عهػػد اغبجػػاج ،أحػػد عمػػاؿ بػػب أميػػة أيض ػا ،يػػاتى بالعػػادل حطػػي الريػػات ،فيسػػحلو
اغبجػػاج« :أأنػػن حطػػي ؟» قػػاؿ« :نعػػم ،سػػل عمػػا بػػدا لػ  ،فػػإي عاىػػدت ا عنػػد اؼبقػاـ
(مقػػاـ سػػيدنا إبػراىيم عنػػد الكعبػػة) علػػى ثػػالث خصػػاؿ ،إف سػائلن ألصػػدقن ،وإف ابتليػػن
يف؟» قػاؿ« :أقػوؿ فيػ أنػ
ألصربف ،وإف عوفيػن أل ػكرف ».قػاؿ اغبجػاج« :فمػا تقػوؿ َّ
مػػن أعػػداء ا يف األرض تنتهػ احملػػارـ وتقتػػل بالظنػػة ».قػػاؿ« :فمػػا تقػػوؿ يف أمػػري اؼبػػامنني
عب ػػد اؼبل ػ ػ ب ػػن م ػػرواف ».ق ػػاؿ« :أق ػػوؿ أن ػػو أعظ ػػم جرم ػػا من ػ ػ  ،وإمب ػػا أن ػػن خطيائ ػػة م ػػن
خطاي ػػاه ».ف ػػحمر اغبج ػػاج أف يض ػػعوا علي ػػو الع ػػذاب ،فػ ػانتهى ب ػػو الع ػػذاب إذل أف ػػقق ل ػػو
القصب ،مث جعلو على غبمو ،و دوه باغبباؿ ،مث جعلوا يبدوف – يستلوف – قصػبة قصػبة،
ح ػ انت ل ػوا غبمػػو ،فمػػا ظبعػػوه منػػو ػػيائاً .فقيػػل لل جػػاج« :إنػػو يف آخػػر رمػػق ».فقػػاؿ:
«أخرجوه فارموا بو يف السوؽ ».قاؿ جعفػر – وىػو الػراوي – فحتيتػو أنػا وصػاحب لػو فقلنػا
لػػو« :حططنػػا ل ػ مػػاء ».قػػاؿ « :ػربة مػػاء ».فػػحتوه ب ػربة مث است ػػهد .وكػػاف عمػػره شبػػاي
6
ع رة سنة رضبو ا .
ويف عهػػد الفػػاطميني الػػذين حكمػوا مصػػر و ّأدع ػوا أ ػػم مػػن سػػاللة فاطمػػة الرى ػراء ،كػػاف
الكثػػري مػػن العلمػػاء يتعرض ػوف للتعػػذيب والقتػػل ،ومػػنهم العػػادل الراىػػد أب ػػو بكػػر النابلس ػػي،
حيػػث أمػػر اؼبعػػر الفػػاطمي بإ ػػهاد ىػػذا العػػادل يف أوؿ يػػوـ ،مث ض ػربو بالسػػياط ضػربا ػػديدا
مربحػا يف اليػػوـ الثػػاي ،مث سػػل و يف اليػػوـ الثالػػث ،وجػيء بيهػػودي فجعػػل يسػػل و وىػػو يقػػرأ
القرآف ،فقاؿ اليهودي« :فحخذتب رقة عليو ،فلما بلغن تلقػاء قلبػو طعنتػو بالسػكني فمػات
7
رضبو ا ».
ودل يسلم من التعذيب واإلىانة ح األئمة األعالـ ،فها ىو إمػاـ دار اؽبجػرة مالػ بػن
أن يُضرب ما بني ثالثني إذل مائة سوط من قِبل أمري اؼبدينة ،وسػبب ذلػ أنػو أىب إال أف
يف بعدـ وقوع طػالؽ اؼبكػره .وكػذل اإلمػاـ أضبػد ُيبػت ن يف أيػاـ اؼبػحموف واؼبعتصػم ليقػوؿ
خبلق القرآف ،فيحىب ،فيجلد بالسياط جلدا ديدا ال تقوى عليو ح أ د اغبيوانات ربمػال
كما يروي ذل َمن جلَ َده.
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منظور قضائي

ولكن لممنصاؼ ،فإ ّف ىذا ال يعػب أ ّف التػاريخ اإلسػالمي كلػو مظػادل وتعػذيب كمػا يريػد
إبػ ػرازه اؼبست ػػرقوف وأذن ػػا م .ويف نفػ ػ الوق ػػن ال ب ػػد م ػػن إبػ ػراز فػ ػرتات الض ػػعف والتم ػػرؽ
والتناحر على اغبكم ،وما سادىا من فساد وإذالؿ للرعية وإىانػة للعلمػاء ،فكػاف ذلػ مػن
أىم العوامل ال أدت إذل اؽبرائم التارىبية الكربى (اجتياح التاتار ،ارو الصليبني ،اخل).
وأم ػػا ت ػػاريخ التع ػػذيب عن ػػد الص ػػليبني ،فإن ػػو من ػػذ س ػػقوط اإلمربطوري ػػة الروماني ػػة واؼبل ػػوؾ
يسػػتعملوف التعػػذيب للػػت كم يف رعاي ػاىم باإلرىػػاب ،كمػػا وظفػػن الكنيسػػة ىػػذه اؼبمارسػػة
اإلكراىيّة غبمل الناس على اعتناؽ اؼبسي ية .وخبصوص التعػذيب كوسػيلة قضػائية فقػد داـ
اس ػ ػػتعمالو يف «احملاكم ػ ػػات بالتع ػ ػػذيب»ب حػ ػ ػ الق ػ ػػرف الثال ػ ػػث ع ػ ػػرِ .
ووظػ ػ ػف التع ػ ػػذيب
الستك ػػاؼ اغبقيقػػة يف اؼب اصػػمات القضػػائية اعتقػػاداً أف إؽبػاً عػػادالً وعاؼبػاً بكػػل ػػيء ال
يقبػػل إدانػػة الػػربيء ومعاقبتػػو ،بػػل ويتػػدخل – مبا ػػرة ودبعجػػرة إذا اقتض ػى األمػػر – إلظهػػار
اغبق .فقد جرت مثال ؿباكمات يوقػف خالؽبػا اؼبػدعي واؼبػدعى عليػو أمػاـ صػليب أيػديهما
فبدودة ،وأيػّا منهمػا اسػتطاع مػ ّد يديػو لوقػن أطػوؿ فػإف ذلػ يظهػر صػدقو وإدانػة خصػمو.
كمػػا كانػن ىنػػاؾ ؿباكمػػات باؼببػػارزة حيػػث تعتػػرب نتيجػػة الرتا ػػق باألسػػل ة حكمػا قضػػائيا
إؽبيػا .وعػػرؼ أيضػػا ىػػذا العهػػد فبارسػة إخضػػاع عضػػو مػػن جسػػد اؼبػػدعى عليػػو للكػ ّػي حبديػػد
سػػاخن أو ؼب ػاء ُْؿب ػ ِرؽ اعتقػػاداً أف السػػالمة مػػن اغبػػرؽ سبثػػل ضبايػػة إؽبيػػة وبيّنػػة ربّانيػػة علػػى أ ّف
ػتهم بػػريء .ودل ُربظػػر ىػػذه احملاكمػػات قانوني ػاً إالّ بعػػد سػػنة  3338ـ عنػػدما أعلػػن البابػػا
اؼبػ َ
ال ػػربيء الثال ػػث ( )Innocent IIIيف ؾبل ػ الت ػػرف أ ػػا تس ػػتند إذل اعتق ػػاد خ ػػاطئ وزبض ػػع
األبرياء للتعذيب حتماً.
لكػػن مػػا كػػاد ربػػرً احملاكمػػات بالتعػػذيب يػػدخل يف طَػ ْػور التنفيػػذ حػ بػػدأت ؿباكمػػات
التفتيجل الكاثوليكية ( )Inquisitionبعدما أجاز البابا الربيء الرابع ( )Innocent IVيف سنة
 3383ـ اسػػتعماؿ التعػػذيب غبمػػل اؼبت َهمػػني بالبدعػػة واؽبرطقػػة علػػى اإلق ػرار .وىػػذا التطػػور
أدى إذل بػػروز اإلق ػرار كػػحىم مبػػدأ إلقامػػة البػ ػيِّنة اعبنائيػػة بانػػب ال ػػهادة .وسبيّػػرت ضبػػالت
راجػػع ع .عػػروة ،قػراءة يف تػػاريخ التعػػذيب ،يف اعبػػرء الرابػػع مػػن ىػػذا الكتػػاب (اؼبنظػػور التػػارىبي) ،الػػذي يتنػػاوؿ تػػاريخ
فبارسة التعذيب يف اغبضارة اإلسالمية بتفصيل أكثر.
ب إ ّف اعبذور التارىبية ؽبذه اؼبمارسة ترجع إذل مصر القديبة وقانوف ضبورا واليوناف القديبة .ىذه الوسػيلة البدائيػة كانػن
تُص ػطَنَع ؼبعرفػػة مػػا إذا كػػاف اؼبػػتهم بريائ ػاً أو ؾبرم ػاً ،وذل ػ بإخضػػاعو لضػػروب مػػن االمت ػػاف ِ
اػبط ػري أو اؼب ػاِدل كػػاف النػػاس
وبسبونو خاضعا لسيطرة قوى خارقة للطبيعة.
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التفت ػػيجل ال ػ ػ قام ػػن ػػا الكنيس ػػة ب ػػالتوقيف بال ػػبهة والتع ػػذيب ح ػ ػ اإلق ػ ػرار مث اغبك ػػم
باإلعػػداـ حرقػاً بال ػػد إذل خػػازوؽ .ونػػادراً مػػا كانػػن تسػػمح ىػػذه احملاكمػػات للمػػدعى عليػػو
أف يقابل اؼبدعي .أما خبصوص وسائل التعذيب فإ ا ازدادت قسوةً مع مرور الرمن (اعبَلد،
واغبرم ػػاف م ػػن األك ػػل والن ػػوـ ،واالسػ ػرتابادت واػبن ػػق باؼب ػػاء ،واؼبِ ْ لع ػػة ،وب ػػرت أثْػػداء النس ػػاء
وتعػ ػػري اؼبعػ ػ َّػذب لعضػ ػػات اعبُػ ػػرذاف ،اخل) .وإذل ىػ ػػذا ،فقػ ػػد انت ػ ػػرت ضبػ ػػالت ؿباكمػ ػػات
اؼبتهمػػني
التفتػػيجل يف أرجػػاء أوروبػػا الوسػػطى واعبنوبيػػة .كمػػا اتسػػع اسػػتهدافها لي ػػمل لػػي
َ
ػيهن بالسػ ر ،مث
بالبدعة واؽبرطقة ف سب ،بل عػددا ضػ ما ومترايػدا مػن النسػاء اؼب ػتبو ف ّ
اليهػػود واؼبسػػلمني يف التفتػػيجل اإلسػػباي بعػػد سػػقوط ارناطػػة يف  3183ـ .ويف النهايػػة أدى
ىػػذا اؼبػػدرج القمعػػي إذل تطػػور التعػػذيب مػػن سػػالح يف اغبػػرب الدينيػػة إذل سػػالح يف اغبػػرب
الطبقيػػة والسياسػػية .وىكػػذا قَػ ػنَّن التفتػػيجل اإلسػػباي االسػػتنطاؽ بالتعػػذيب ،كمػػا أصػػدرت
أوروبا يف القرف السادس ع ر والسابع ع ر أكػرب ؾبموعػة ػرائع لػ َػمح َس َسة التعػذيب عرفهػا
العادل.
أم ػػا الق ػػرف الث ػػامن ع ػػر فق ػػد ػػهد بداي ػػة معارض ػػة أوروب ػػا للتع ػػذيب كوس ػػيلة بوليس ػػية
وقضػػائية غبمػػل اؼبػػتهم علػػى اإلق ػرار ،وىػػذا بعػػدما انت ػػرت أفكػػار احملػػامي اإليطػػارل قيصػػر
بكاريػػا ( )Beccariaالػػذي نػػاقجل – يف كتػ ٍ
ػاب نافػ ٍػذ تُػرجم إذل اثنػػني وع ػرين لغ ػة آنػػذاؾ –
األطروحػػة ال ػ تقػػوؿ أ ّف التعػػذيب اػػري ضػػروري إلقامػػة البيّنػػة اعبنائيػػة وأنػػو يعاقػػب األبريػػاء
ضػليّة إصػالحهم مػن عقػا م.
جوراً ،كما اخػرتع فكػرة إصػالح اؼبسػاجني اؼبػدانني ونػاقجل أفْ َ
ُ
ففي بداية القرف التاسػع ع ػر أصػبح التعػذيب ؿبظػوراً يف معظػم دوؿ أوروبػا ،يف أؼبانيػا سػنة
 3718ـ ،يف إيطاليا سنة  3751ـ ،يف فرنسا سنة  3758ـ ويف روسيا سػنة  3583ـ.
ودل ربظر الكنيسة الكاثوليكية التعذيب إالّ يف سنة  3531ـ.
ولألسف فإ ّف حظػر التعػذيب قانونيػاً يف أوروبػا دل يبنػع القػوى االسػتعمارية األوروبيػة مػن
فبارسػػتو يف قػػارات إفريقيػػا وآسػػيا وأمريكػا يف القػرنني التاسػػع ع ػػر والع ػرين .وإ ّف فبارسػػات

ت ػػكل مػػن التعػػذيب يرفػػع فيػػو ال ػ ص حببػػل م ػػدود إذل ِمعصػػميو إذل عارضػػة خ ػػبية مث يػُػرتؾ فجػػحة ليسػػق علػػى
األرض.
أداة تعذيب قديبة يبَُ ّ عليها اعبسد.
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التع ػػذيب اإلس ػػبانية يف أمريكػ ػػا ،والفرنس ػػية يف إفريقيػ ػػا ،والربيطاني ػػة يف آسػ ػػيا معلوم ػػة لػ ػػدى
اعبميع.
ويف القػػرف الع ػرين عا ػػن أوروبػػا انبعاث ػاً جديػػداً وعلػػى نطػػاؽ واسػػع لظػػاىرة التعػػذيب
الػػذي مارسػػتو اعبيػػوش واؼب ػػابرات يف اغبػػرب العاؼبيػػة األوذل والثانيػػة ،وكػػذا األنظمػػة الفا ػػية
والنازيػػة وال ػػيوعية .وعلػػى خػػالؼ مػػا أظهرتػػو ؿباكمػػات التفتػػيجل يف القػػروف الوسػػطى مػػن
تركي ػػر عل ػػى التع ػػذيب اعبس ػػدي لف ػػرض العقي ػػدة الديني ػػة ،أظه ػػرت ضب ػػالت القم ػػع الفا ػػية
والنازية وال يوعية اغبديثة اعتماداً أكرب علػى التعػذيب النفسػي لفػرض اإليديولوجيػة .وأدت
ىػػذه األحػػداث والتقػػدـ العلمػػي يف أوروبػػا إذل تطػػورات مهمػػة يف دراسػػة التعػػذيب وكيفيػػات
إتقانو وذبهيره وإدارتو وتدريسو وكذا إخفائو ،وىذا كلو ساىم يف انت اره عرب العادل.
واليوـ أصب ن فبارسة التعذيب ظاىرة مستوطنة يف العديػد مػن الػدوؿ يف إفريقيػا وآسػيا
وأمريكا الوسطى واعبنوبية وال رؽ األوس  .ففي سنة  3883ـ ورام تصديق  331دولػة
عض ػػو يف األم ػػم اؼبت ػػدة (م ػػن ؾبم ػػوع  383دول ػة) عل ػػى اتفاقي ػػة مناىض ػػة التع ػػذيب ،ف ػػإ ّف
اجملل ػ العػػاؼبي لػػرد اعتبػػار وحقػػوؽ ض ػ ايا التعػػذيب أحصػػى أكثػػر مػػن  388دولػػة سبػػارس
التعذيب بانتظاـ ،ومنها دوؿ ص ّدقن على االتفاقية 8.وىذا االكت اؼ اإلحصائي يتطابق
م ػػع نت ػػائ منظم ػػة العف ػػو الدوليػ ػة الػ ػ أحص ػػن يف س ػػنة  3881وج ػػود  53دولػ ػة تُع ػ ِّػذب
9
معارضيها السياسيني من ؾبموع  388دولة أُجري فيها التَػ ْعداد.
إ ّف عػػدداًكبػرياً مػػن ىػػذه البلػػداف عانػػن كثػرياً مػػن التعػػذيب يف عهػػد االسػػتعمار األورو
وكانن عو ا تحمل يف استائصاؿ ىذه اؼبمارسة الوح ية بعد االستقالؿ ،ولكن سرعاف مػا
ُخيّبػػن اآمػػاؿ واحتػػازت الن ػػب اغباكمػػة علػػى ىػػذه اؼبمارسػػة القمعيػػة وكيَّفتهػػا الضػػطهاد
منتقديها ،وىذا أحياناً بالتعاوف مع أمريكا وبع الدوؿ األوروبيػة وروسػيا وإسػرائيل الػ ال
تػراؿ أجهرهتػا اؼب ابراتيػة تػػدير مدارسػاً سػرية لتػػدريب زبائنهػا مػن العػػادل الثالػث علػى أحػػدث
تقنيات التعذيب.
وفبػػا هبعػػل دراسػػة حكػػم ال ػريعة اإلسػػالمية مػػن التعػػذيب ضػػرورة مل ّ ػة ىػػو اسػػتيطاف
فبارسة التعذيب يف العادل العر واإلسالمي ،وكذا تفاقم ىػذه الظػاىرة حيػث أصػبح ال ػرؽ
10
األوس وواؿ إفريقيا أكرب إقليم مستورد لعتاد التعذيب وتكنولوجيػة الػت كم السياسػي.
وما زالن منظمػات حقػوؽ اإلنسػاف تن ػر تقػارير عػن فبارسػة التعػذيب يف ىػذا اإلقلػيم منػذ
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عقػػود .فقػػد أثبػػن آخػػر تقريػػر ؼبنظمػػة العفػػو الدولي ػة ،لسػػنة  ،3883فبارسػػة التعػػذيب يف
معظم دوؿ اؼبغرب العر وال رؽ األوس واػبلي .
وباإلضػافة إذل حالػة اعبرائػر الػ وثِّقػن بالتفصػيل يف ىػذا الكتػاب ،يقػوؿ التقريػر أنػّو يف
تون «استمرت فبارسة التعذيب وإساءة اؼبعاملة على نطاؽ واسع من قِبل ال رطة النتػراع
اعرتافات من السجناء اعبنائيني والسياسيني على السواء ،وكذل مػن قِبػل حػراس السػجوف
ؼبعاقب ػػة اؼبعتقل ػػني 11».ويف اؼبملك ػػة اؼبغربي ػػة «البفػ ػ ع ػػدد حػ ػوادث التع ػػذيب اؼببلّػ ػ عنه ػػا
البفاضاً مل وظاً يف السنوات األخرية ،ولكن استمر ورود اؼبعلومات الػ تفيػد أف اؼبعت َقلػني
احملبوسني حبساً انعرالياً ونرالء السجوف َّ
يعاملوف معاملة سيائة النتراع االعرتافػات
يعذبوف أو َ
واؼبعلومػػات م ػػنهم ،أو ؼبعػػاقبتهم وزب ػػويفهم 12».ويف اعبماىريي ػػة الليبيػػة «اس ػػتمر ورود أنب ػ ٍ
ػاء
تعرض اؼبعت َقلني السياسيني للتعذيب ب كل منػتظم أثنػاء احتجػازىم دبعػرؿ عػن العػادل
حوؿ ّ
اػبػػارجي .ومػػن أسػػاليب التعػػذيب الػ وردت أنبػػاء عنهػػا الضػػرب ،والتعليػػق مػػن اؼبعصػػمني،
والتعليق بواسطة عمود يػتم إدخالػو بػني الػركبتني واؼبػرفقني ،والصػعق بالصػدمات الكهربائيػة،
واإلحػ ػ ػراؽ بالس ػ ػػجائر ،وإط ػ ػػالؽ ك ػ ػػالب رس ػ ػػة هت ػ ػػاجم اؼبعت َقل ػ ػػني وتسػ ػ ػبِّب ؽب ػ ػػم جروحػ ػ ػاً
13
خطرية».
أمػػا خبص ػػوص اؼب ػػرؽ ،فيقػػوؿ التقريػػر أ ّف يف مصػػر قػػد «اس ػػتمر تف ػػي التعػػذيب عل ػػى
نط ػػاؽ واس ػػع يف أقس ػػاـ ومراك ػػر ال ػػرطة [...] .وكان ػػن أكث ػػر أس ػػاليب التع ػػذيب ػػيوعاً،
حسػ ػػبما أفػ ػػادت األنبػ ػػاء ،ىػ ػػي الصػ ػػعق بالصػ ػػدمات الكهربائيػ ػػة ،والضػ ػػرب ،والتعليػ ػػق مػ ػػن
اؼبعصمني أو الكاحلني ،واأل كاؿ اؼب تلفة للتعذيب النفسي ،دبػا يف ذلػ التهديػد بالقتػل
احملتجػر أو إحػػدى قريباتػػو 14».ويف الػػيمن
والتهديػػد باالاتصػػاب أو االعتػػداء اعبنسػػي علػػى َ
ػردد أ ّف سػجينة توفيػن
تجرين تعرضوا للتعذيب أو اؼبعاملػة السػيائة .كمػا ت ّ
«ورد أ ّف بع احمل َ
15
يف اغبج ػػر نتيج ػػة التع ػػذيب ».ويف س ػػوريا «وردت أنب ػػاء أق ػػل ع ػػن التع ػػذيب خ ػػالؿ الع ػػاـ
 ،3888ولكن اآلية الػ تسػمح دبمارسػتو ظلػن علػى حاؽبػا ،ودل ُذبػر ،علػى مػا يبػدو ،أيػة
ربقيقػػات يف اؼب ػراعم السػػابقة اؼبتعلقػػة بالتعػػذيب وسػػوء اؼبعاملػػة .واسػػتمر تعػػذيب السػػجناء
دمر واػػريه مػػن مراكػػر االعتقػػاؿ،
السياسػػيني وإسػػاءة معػػاملتهم بصػػورة منظمػػة يف سػػجن تَػ ُ
ومنهػػا "فػػرع فلسػػطني" وفػػرع الت قيػػق العسػػكري يف دم ػػق واريىػػا مػػن اؼبراكػػر ال ػ يػػديرىا
األمػػن السياسػػي .وحبسػػب األنبػػاء ال ػ وردت إذل منظمػػة العفػػو الدوليػػة مػػن سػػجن تػػدمر
خػػالؿ العػػاـ  ،3888فقػػد اسػػتمرت فبارسػػة التعػػذيب وإسػػاءة اؼبعاملػػة بصػػورة روتينيػػة ،وإف
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كان ػػن أق ػػل ح ػػدة .وورد أف الس ػػجناء السياس ػػيني ،دبػ ػا ف ػػيهم اؼبرض ػػى ،احتُج ػػروا يف ح ػػب
انف ػرادي يف زنػػازين ربػػن األرض ،وأ ػػم تعرض ػوا للضػػرب بحسػػلوب "الفلقػػة" والركػػل اؼبتكػػرر
خصوص ػ ػ ػاً عل ػ ػ ػػى الظه ػ ػ ػػر واألرداؼ ،فب ػ ػ ػػا ّأدى إذل كس ػ ػ ػػور يف الفق ػ ػ ػرات .وك ػ ػ ػػاف الس ػ ػ ػػجناء
امروف بض ػػرب زمالئهػػم اؼبس ػػاجني ،وخاصػػة أولائ ػ ال ػػذين ينتم ػػوف إذل نف ػ
السياس ػػيوف يُػ َ
تعرضػ ػوا
اغب ػػرب السيا16س ػػي ،وورد أ ّف الس ػػجناء السياس ػػيني ال ػػذين رفضػ ػوا تنفي ػػذ األوام ػػر ق ػػد ّ
للتعذيب».
ويف لبناف «وردت بع األنباء عػن وقػوع تعػذيب وسػوء معاملػة ،دبػا يف ذلػ فبارسػات
وح ية من جانب ال ػرطة .وتضػمنن أسػاليب التعػذيب اغبرمػاف مػن النػوـ ،والوقػوؼ مػدة
طويلػػة ،والتعػػذيب النفسػػي ،والضػػرب ،والصػػعق بالصػػدمات الكهربائيػػة و"الف ػػروج" حي ػػث
يُػرب الض ػ ية بقضػػيب خ ػ دوار ي ػػبو سػػيخ ال ػػي ويتعػػرض للضػػرب 17».ويف األردف
«اسػ ػػتمر ورود أنبػ ػػاء عػ ػػن التعػ ػػذيب وإسػ ػػاءة اؼبعاملػ ػػة علػ ػػى أيػ ػػدي أجهػ ػػرة األمػ ػػن وإدارات
السػػجوف .وقػػد احتُجػػر معظػػم الضػ ايا دبعػػرؿ عػػن العػػادل اػبػػارجي يف مركػػر االعتقػػاؿ التػػابع
ل ػػدائرة اؼب ػػابرات العام ػػة يف وادي الس ػػري 18».ويف الس ػػلطة الفلس ػػطينية «تف ّ ػ ػى التع ػػذيب
وس ػ ػػوء اؼبعامل ػ ػػة عل ػ ػػى أي ػ ػػدي ق ػ ػوات األم ػ ػػن الفلس ػ ػػطينية اؼب تلف ػ ػػة [...] .ودل ُذب ػ ػػر الس ػ ػػلطة
الفلسػػطينية ربقيقػػا يف ال ػػكاوى اؼبتعلقػػة بالتعػػذيب ،كمػػا دل تق ػ ّدـ اؼبسػػاولني عػػن ذل ػ إذل
العدالػػة 19».أمػػا يف الع ػراؽ فقػػد «تعػ ّػرض السػػجناء السياسػػيوف واؼبعتقلػػوف لضػػروب تعػػذيب
وح ػػية .وقػػد ظهػػرت علػػى أجسػػاد الػػذين أُعػػدموا ،عنػػدما أُعيػػدوا إذل عػػائالهتم ،عالمػػات
تعػػذيب واضػ ة ،منهػػا اقػػتالع العينػػني .ومػػن أسػػاليب التعػػذيب اعبسػػدي ال ػػائعة :الصػػعق
بالصػ ػػدمات الكهربائيػ ػػة ،اغبػ ػػرؽ بالسػ ػػجائر علػ ػػى ـبتلػ ػػف أج ػ ػراء اعبسػ ػػم ،خلػ ػػع األظػ ػػافر،
االاتصػػاب ،التعليػػق مػػن األط ػراؼ لفػػرتة طويلػػة ،الضػػرب باألسػػالؾ ،الفلقػػة (الضػػرب علػػى
بػػاطن القػػدمني) ،وثقػػب اليػػدين دبثقػػب كهربػػائي .ومػػن أسػػاليب التعػػذيب النفسػػي :التهديػػد
بػػالقب علػػى أقػػارب اؼبعتقػػل وإيػػذائهم أو بااتصػػاب إحػػدى قريباتػػو أمػػاـ عينيػػو ،وعمليػػات
اإلعػداـ الػونبي ،واغبػػب االنفػرادي لفػرتات طويلػة .وورد أ ّف السػػلطات صػادقن يف أواسػ
عػػاـ  3888علػػى تطبيػػق عقوبػػة قطػػع اللسػػاف كعقوبػػة علػػى القػػدح وإبػػداء اؼبالحظػػات الػ
20
سب بالرئي وعائلتو».
أما خبصوص دوؿ اػبلي  ،فيقوؿ التقرير أنو يف اؼبملكة العربية السعودية «تلقن منظمة
العفػػو الدوليػػة يف ىػػذا العػػاـ عػػدداً مػػن اؼبػراعم اػباصػػة بالتعػػذيب أقػ ّػل مػػن األع ػواـ السػػابقة،
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لكػػن عػػدـ وجػػود رقابػػة قضػػائية علػػى القػػب واالعتقػػاؿ ظػػل أم ػراً يسػ ّػهل التعػػذيب وسػػوء
اؼبعامل ػػة .ودل تظه ػػر أيػ ػة ما ػ ػرات تب ػ ّػني إجػ ػراء ربقيق ػػات فيم ػػا ورد م ػػن أنب ػػاء التع ػػذيب يف
السػػنوات اؼباضػػية ،ومنهػػا أنبػػاء عػػن حػػاالت وفػػاة أثنػػاء االحتجػػاز بسػػبب التعػػذيب .وظػػل
السػػجناء السياسػػيوف احملتجػػروف انعرالي ػاً ،ومػػن بيػػنهم م ػػن وبتمػػل أف يكون ػوا س ػػجناء رأي،
اؼبنترعػ ػػة ربػ ػػن وطػ ػػحة التعػ ػػذيب أو القسػ ػػر
معرضػ ػػني ػبطػ ػػر التعػ ػػذيب .وظلػ ػػن االعرتافػ ػػات َ
ّ
21
تُسػػت دـ بص ػػفتها الػػدليل الوحي ػػد لممدانػػة ».ويف دول ػػة الب ػرين «وردت أنب ػػاء عػػن ع ػػدة
حػػاالت تع ػ ّػرض فيه ػػا ؿبتج ػػروف للتع ػػذيب أو اؼبعاملػػة الس ػيائة خ ػػالؿ ع ػػاـ  .3888وبع ػ
الضػ ايا مػػن األحػػداث الػػذين ا ػػتبهن السػػلطات يف كتػػابتهم عبػػارات مناىضػػة لل كومػػة
علػػى اعبػػدراف 22».ويف دولػػة قط ػػر «ظلػػن منظمػػة العفػػو الدولي ػػة تتلق ػػى أنبػػاء عػػن فبارس ػػة
23
التعذيب وسوء اؼبعاملة».

 .3تكريم اإلنسان والعدل في اإلسالم
 .1.3تكريم اإلنسان
إف كرامػة اإلنسػاف ربظػػى بػاحرتاـ كبػػري يف اإلسػالـ ألف اإلنسػػاف مػن ـبلوقػػات ا ع ّػر وجػ ّػل
اؼبميَّػػرة .خلػػق ا سػػب انو وتعػػاذل بػػب آدـ فححسػػن صػػورىم ،وكػ ّػرمهم بصػريح قولػػو يف كتابػػو
وفضػػلناىم
ػرب والب ػػر ورزقنػػاىم مػػن الطّيّبػػات ّ
كرمنػػا بػػب آدـ وضبلنػػاىم يف الػ ّ
الكػػرً :ولقػػد ّ
24
كرمػػو ا يف
علػػى كثػػري فبػّػن خلقنػػا تفضػػيال .يقػػوؿ را ػػد الغنو ػػي إ ّف «ىػػذا اإلنسػػاف قػػد ّ
السماء بذكره يف اؼبأل األعلى وأسجد مالئكتو اؼبقربني لو ،فال عجب أف يكرمػو يف األرض
دبا وىبو من عقل وإرادة ونطق ،وما س ّ ر لو يف ىذا الكوف من طاقات ،وما أنرؿ عليو من
ىداية رسلو وكتبو 25».روى الطرباي أف الن (ص) قاؿ« :ما مػن ػيء أكػرـ علػى ا يػوـ
القيامػػة مػػن ابػػن آدـ .قيػػل يػػا رسػػوؿ ا وال اؼبالئكػػة؟ قػػاؿ :وال اؼبالئكػػة – اؼبالئكػػة ؾبػػربوف
26
دبنػرلة ال م والقمر».
وكرامػػة اإلنسػػاف تُصػػاف بال ػريعة ال ػ ربفػػك الكليػػات الثالثػػة :الضػػروريات واغباجيػػات
والت سينيات .والضروريات ىي الت ريعات األولية ال يقػوـ عليهػا التكليػف ،وتسػتقيم ػا
حي ػ ػػاة الن ػ ػػاس يف معا ػ ػػهم ومع ػ ػػادىم ،واغباجي ػ ػػات أم ػ ػػور ُ ػ ػػرعن للت في ػ ػػف م ػ ػػن ح ػ ػػدة
الضروريات ،وىي تضم الرخص ال جاءت ا ال ػريعة ،والت سػينيات ىػي مػا كػاف راجعػا
إذل مكارـ األخالؽ ،وؿباسن العادات.
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فحىم أنواع الضروريات ىي حفك الدين ،وحفك النف  ،وحفك العقل ،وحفك النسػل،
وحفػػك اؼبػػاؿ ،وعلػػى ىػػذه الكليػػات تقػػوـ حيػػاة النػػاس ػػرعا ،وبانعػػدامها تضػػطرب اغبيػػاة،
ولػػذل قيػػل إ ػػا ثابتػػة يف كػػل ملػػة .وأىػػم ىػػذه الكليػػات كليػػة حفػػك الػػدين وبإقامتهػػا ُرب َفػػك
مصاحل الناس وتصاف ،وبانعداـ ىذه الكلية تضطرب اغبياة يف اعبانب اػبلقي واالجتمػاعي
ويصري الناس عبػارة عػن أسػراب مػن القطيػع ،ال يعرفػوف لل يػاة اإلنسػانية مقصػدا وال اايػة،
وذل طم لالعرتاؼ بالربوبية واأللوىية ال أوجدهتم.
ويلي حفك الدين يف الرتتيػب مػن حيػث األنبيػة حفػك الػنف  ،ألف ا سػب انو وتعػاذل
خلػػق األنفػ وملكهػػا ومنػػع كػػل مػػن يتجػرأ علػػى إيػػذائها إال بإذنػػو ،ف رمػػة الػػنف باقيػػة مػػا
راعن أحكاـ ال ريعة وحػدودىا ،فمػن اعتػدى عليهػا اسػت ق العقوبػة اؼبناسػبة الػ وضػعها
بارئ ىػذه النفػوس ،فكمػا أ ّف اؼبعتػدي علػى الػدين مسػت ق لغضػب ا وسػ طو ،فكػذل
اؼبعتدي على النف معتد على ما ىو فبلوؾ  ،والتصرؼ يف مل الغري ال هبوز حباؿ.
وأم ػػا حف ػػك النس ػػل ف ػػألف يف بقائ ػػو بق ػػاء لل ي ػػاة اإلنس ػػانية ويف انعدام ػػو إع ػػداـ لل ي ػػاة
الب ػرية ال ؿبالػػة ،وؽبػػذا ُ ػػرع الػػرواج ،ألنػػو موجػػد للنسػػل ،و ُ ػػرع حػػد الرنػػا ألف الرنػػا مػػدعاة
لممعراض عن الرواج .وأما حفك اؼباؿ فظاىر ألف اؼبػاؿ عصػب اغبيػاة ،وبػو ينػتظم معا ػهم
ويقل هتارجهم ،ولذل ُ رعن أحكاـ اؼبعامالت ،وحد السرقة واغبرابة.
ّ
وما ذكرناه آنفا من وجوب احملافظة على النف وعدـ االعتػداء عليهػا أمػر قطعػي ،وقػد
جاءت النصوص متضافرة يف ىػذا اؼبعػل ومنهػا قولػو تعلػى :وال تقتلػوا الػنف الػ ح ّػرـ ا
وص ػ ػػاكم ب ػ ػػو لعلك ػ ػػم تعقل ػ ػػوف 27،وقول ػ ػػو :وال تقتلػ ػ ػوا أوالدك ػ ػػم خ ػ ػػية
إال ب ػ ػػاغبق ذلك ػ ػػم ّ
إمػالؽ 28،وأالػك النهػي يف قتػل النفػوس اؼبامنػة بغػػري حػق فقػاؿ ع ّػر مػن قائػل :ومػن يقتػػل
29
مامنا متعمدا فجراؤه جهنم خالدا فيها واضب ا عليو ولعنو وأعد لو عذابا عظيما.
وبلػ ػ اغبػ ػ بكرام ػػة اإلنس ػػاف عن ػػد رس ػػوؿ ا (ص) مبلغ ػػا فري ػػدا م ػػن نوع ػػو يف ت ػػاريخ
الب رية ،وكيف ال وىو اغبريص على اسرتضاء أص ابو ح فيمػا ي ػبو اؼبػراح .فقػد حػدث
وأف وخر اؼبصطفى (ص) رجال مرة بقضيب أو بسواؾ ،فقاؿ الرجل« :أوجعتب ،فحقدي».
فحعطػػاه العػػود الػػذي كػػاف معػػو ،فقػػاؿ« :اسػػتقد 30».فقبػػل بطنػػو مث قػػاؿ« :بػػل أعفػػو لعل ػ
31
ت فع ا يوـ القيامة».
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 .2.3العدل
إف كرامة اإلنساف ال ُربمى إالّ بإقامة العدؿ ودفع العدواف.
فالعدؿ والقس مػن أىػم تعػاليم القػرآف الكػرً الػ ذكرىػا واحػدا وطبسػني مػرة .والعػدؿ
وجل الػذي يقػوؿ  :ػ ِهد ا أنّػو ال إلػو إالّ ىػو واؼبالئكػة وأولػوا
صفة من صفات اؼبوذل ّ
عر ّ
32
العلم قائماً بالقس  .ويتربأ ا تعػاذل مػن كػل ظلػم فيقػوؿ :إف ا ال يظلػم النػاس ػيائاً
33
جل جاللو أيضا :ولو أ ّف لكل نف ظَلَ َمػن
يقوؿ
كما
ولكن الناس أنفسهم يظلموف.
ّ
مػػا يف األرض الفتػػدت بػػو وأسػ ّػروا الندامػػة ؼبػػا رأوا العػػذاب وقضػػي بيػػنهم بالقس ػ وىػػم ال
34
يظلموف.
والعػػدؿ مػػن أعظػػم مهػػاـ الرسػػل حيػػث يقػػوؿ اػبػػالق تعػػاذل :لقػػد أرسػػلنا ُر ُسػػلنا بالبينػػات
ِ ِ 35
ِ
وـ الناس بالقس .
وأنرلنا معهم الكتاب واؼبيراف ليَػ ُق َ

ويػػحمر ا عػ ّػر وجػ ّػل عبػػاده بالعػػدؿ فيقػػوؿ :إ ّف ا يػػحمر بالعػػدؿ واإلحسػػاف وإيت ػاء ذي
36
ػادوا األمانػػات إذل أىلهػػا وإذا
القػػرىب .ويقػػوؿ سػػب انو وتعػػاذل أيضػػا :إ ّف ا يػػحمركم أف تػ ّ
حكمػػتم بػػني النػػاس أف ربكمػوا بالعػػدؿ 37.كمػػا يػػحمر بالقسػ حػ ذبػاه اػبصػػم :يػػأ أيهػػا
ػػهداء بالقس ػ وال هب ػػرمنّكم ػػنأف ق ػػوـ عل ػػى أالّ تع ػػدلوا،
ال ػػذين آمن ػوا كونػ ػوا ق ػوامني
38
اعدلوا ىو أقرب للتقوى واتقوا ا .
والقػػرآف الكػػرً ينهػػى عػػن الظلػػم بػػنف القػػوة الػ يػػحمر ػػا بالعػػدؿ ،ففيػػو مائػػات اآيػػات
ال ػ ت ػػجب البغػػي والعػػدواف والظلػػم والباطػػل واؼبنكػػر .فمػػثال يق ػػوؿ ا عػ ّػر وج ػ ّػل  :وال
تعت ػػدوا إف ا ال وب ػػب اؼبعت ػػدين 39،ووتع ػػاونوا عل ػػى ال ػػرب والتق ػػوى وال تع ػػاونوا عل ػػى اإلمث
والعدواف 40.كما يقوؿ :وينهى عن الف اء واؼبنكػر والبغػي 41،وإمبػا يريػد ال ػيطاف أف
42
يوقع بينكم العداوة والبغضاء.

 .4طبيعة التعذيب
 .1.4التعذيب إكراه حرمو اإلسالم
لقد راعى ال ارع يف معاقبة اعبناة عوامل كثرية ،ويحم يف مقدمتها لػروـ العػدؿ ،وعػدـ اتبػاع
األىػواء والنػػروات ،فػػال يعاقَػب أحػػد إال بعػػد إدانتػو ،وال تتجػػاوز العقوبػػة القػػدر احملػػدد ػػرعا
مهمػػا كػػاف اػػيك اؼبعاقِػب أو بغضػػو للجػػاي .كمػػا هتػػدؼ العقوبػػة إذل ربقيػػق الػػردع وإصػػالح
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اغباؿ ولي الغرض منها التعذيب والتنكيل وربطيم إنسانية اؼبداف .لذا كاف ربػرً التعػذيب
ُ
يف ال ػريعة اإلسػػالمية س ػواء مػػن خػػالؿ تنفيػػذ العقوبػػة اؼبسػػت َ قة ػػرعا ،أو بػػدعوى وجػػود
هتمة يف حق َّ
اؼبعذب.
إ ّف القرآف الكرً صريح يف عدـ جواز اإلكراه ومن َمثّ التعذيب ،وىذا ألف التعذيب نوع
من اإلكراه .واإلكراه لغةً ىو ضبل اإلنساف على فعل يء ال وببو أو ال يرضاه ،وىو «مػا
يفعل باإلنساف فبػا يضػره أو ياؼبػو» حسػب اؼبالكيػة 43،كمػا ي ػري إذل «فعػل يفعلػو اإلنسػاف
بغػريه فيػػروؿ رضػاه أو يفسػػد اختيػاره» يف رأي اغبنفيػػة 44.أمػا ابػػن القػيّم فيعػ ّػرؼ اإلكػراه بحنػػو
«ضػػغ يقػػع علػػى العاقػػد بوسػػيلة مرىبػػة ربملػػو علػػى التعاقػػد» 45،مهمػػا كػػاف ػػكل الضػػغ
(تسػػلي األدل أو الوعيػػد بػػو) ومهم ػا كانػػن طريقػػة تركيػػره (مبا ػػرة أو اػػري مبا ػػرة بواسػػطة
ص ثالػث) .وؽبػذا يقػوؿ ابػن حػرـ أف « اإلكػراه يت قػق يف كػل مػا كػاف ضػرراً يف جسػم
46
أو ماؿ ،أو توعد بو األمر يف ابنو أو أبيو ،أو أىلو أو أخيو اؼبسلم».
وباعبملػػة ،فالتعػػذيب كمػػا عرفنػػاه يف التمهيػػد – إمػػا بتسػػلي أدل جسػػدي أو عقلػػي ،أو
عرف ػػو
بالتهدي ػػد م ػػا – ي ػػوفّر ك ػػل ال ػػروط اؼبطلوب ػػة لت قي ػػق اؼبع ػػل ال ػػرعي لممكػ ػراه كم ػػا ّ
السرطاوي ،أي:
اؼبكره كالسلطاف أو نائبػو ،فػإف
 .3أف يكوف اإلكراه صادراً من ص قادر على َ
دل يكن اؼبك ِره قادراً على فعل ما ى ّدد بو فال إكراه؛
يقر دبا طُلِب منو؛
اؼبكره وقوع ما ُى ِّدد بو إذا دل ّ
 .3أف يغلب على ظن َ
 .1أف يكوف األمر َّ
اؼبهدد بو ضاراً حبيث يعدـ الرضا أو يفسػده كالضػرب واغبػب
والقيد وىذا ىبتلف من ص آخر؛

 .1أف يكػػوف اإلك ػراه بالوعيػػد أو التهديػػد بػػحمر يو ػ أف يقػػع وال يػػتمكن اؼبكػ َػره
47
من اؼبقاومة أو الفرار منو أو االستعانة بالغري.

ضػوُ .اؼبك ُػروه:
كره األمػر أو اؼبنظػر :قػبُح فهػو قبػيح .أ ْك َػره فالنػاً علػى أمػر :ضبلػو عليػو قهػراً .تك َّػره وتكػاره ال ػيء :دل يػَْر َ
ُ
ال ػر .ال َك ْػره وال ُكػ ْػره :االبػاء واؼب ػقة ،وبػػالفتح مػا أكرىػ الغػػري عليػو .وعػن ػريح أنػو قػاؿ« :السػػجن َكػره ،والوعيػد َكػػره،
والضرب َكره( ».راجع احمللي )311-313/33
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وإذا كػػاف األم ػػر ىكػػذا ،ف ػػإف ا عػ ّػر وج ػ ّػل يق ػػوؿ :ال إك ػراه يف الػػدين 48،كم ػػا يق ػػوؿ
49
ؿبرم ػا يف
سػػب انو وتعػػاذل :أفحنػػن تكػػره النػػاس ح ػ يكون ػوا مػػامنني ،فػػإذا كػػاف اإلك ػراه ّ
حف أعظم الغايات واؼبصاحل (أي الدين) فإنو من األوذل أف ُوبظر اإلكراه يف ما سواه.

وال ػ ػ أف الباعػ ػث عل ػػى التع ػػذيب قس ػػوة يف القل ػػب ،واس ػػتعالء عل ػػى اػبَل ػػق ،وىػ ػي
عالمػػات األ ػػقياء اؼبفسػػدين يف األرض أمثػػاؿ فرعػػوف القائػػل للس ػ رة اؼبػػامنني :فألقطعػػن
ػتعلمن أيّن ػػا أ ػ ّد ع ػػذابا
أي ػػديكم وأرجلك ػػم م ػػن خ ػػالؼ ،وألص ػػلبنّكم يف ج ػػذوع الن ػػل ول ػ َّ
وأبق ػػى 50.وق ػػد ورد يف التع ػػذيب حك ػػم ػػامل (وإف ك ػػاف اػبط ػػاب لفرع ػػوف) يف قول ػػو ع ػ ّػر
وجل :فحتياه فقوال إنا رسوال رب فحرسل معنا بب إسرائيل وال تعػذ م قػد جائنػاؾ بأيػة مػن
ّ
رب ػ والسػػالـ علػػى مػػن اتبػػع اؽبػػدى 51،ولقػػد أورث فرعػػوف تح ّؽبػػو وتعذيبػػو للمستضػػعفني
اػبري يف الدنيا واآخرة ،ويا لين فراعنة العصر يتّعِضوف دبصريه وسوء عاقبتو.

وقػػد جػػاءت السػػنة تحكيػػدا ؼبػػا جػػاء يف كتػػاب ا العريػػر ،فبػػني الرسػػوؿ (ص) مػػا يل ػػق
باؼبع ػػذبني يف اآخ ػػرة يف اغب ػػديث الصػ ػ يح ال ػػذي رواه اػبمس ػػة إذ يق ػػوؿ« :إف ا يع ػػذب
الػػذين يعػػذبوف النػػاس يف الػػدنيا 52».وحا ػػا تعػػاذل أف يعاقػػب علػػى فعػػل مبػػاح .ويقػػوؿ
53
أيضا« :من جلد ظهرا مسلما بغري حق لقي ا وىو عليو اضباف».

اغبق بعدما قاؿ اؼبصػطفى (ص):
ولي لقائل أف يقوؿ أ ّف التعذيب جائر الستك اؼ ّ
54
«إف ا رف ػػع ع ػػن أمػ ػ اػبط ػػح والنس ػػياف وم ػػا اس ػػتكرىوا علي ػػو ».وإذا رف ػػع ا تع ػػاذل م ػػا
اسػػتكره عليػػو اؼبعػ َّػذب فكيػػف هبػػوز للمعػ ِّػذب أف يضػػعو علػػى ؿبضػػر ال ػػرطة أو اؼب ػػابرات؟
وكيف هبوز للم كمة أف تُأخذ َّ
اؼبعذب على ما رفعو ا تعاذل عنو؟
وروى البيهقػػي يف الػػدالئل أف رسػػوؿ ا (ص) قػػاؿ« :مػػن أخػػذت لػػو مػػاال ،فهػػذا مػػارل
فليقتص منو» 55،يعب مػن عاقبتػو بغػري حػق
فليحخذ منو ،ومن جلدت لو ظهرا فهذا ظهري
ّ
ػتص مػػب .وقػػد قػػاؿ رسػػوؿ ا (ص) ذلػ باعتبػػاره قػػدوة وحاكمػػا ،وبالتػػارل فهػػذا دليػػل
فليقػ ّ
على عدـ جواز معاقبة أحد من اري أف تثبن إدانتو بحدلة رعية.
ولقد ظلّن كرامة اإلنساف ؿباطػة بسػياج مػن الصػيانة واغبصػانة يف عهػد الرسػوؿ (ص)،
وكذا يف عهد خلفائو الرا دين.
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 .2.4رأي جواز ضرب المتهم ودحضو
وراػػم وض ػػوح وإقنػػاع الػػدالئل ال ػػرعية يف ربػػرً تعػػذيب اؼبػػتهم ،ذىػػب بع ػ العلمػػاء إذل
إباحػػة ض ػربو غبملػػو علػػى االع ػرتاؼ .وانقسػػمن وجهػػة نظػػر مػػن يقػػوؿ بضػػرب اؼبػػتهم إذل
صػػنفني ،صػػنف دل يسػػتند إذل نصػػوص الكتػػاب وال إذل الس ػنّة وبرىنهػػا باؼبصػػل ة ،وصػػنف
استدؿ دبا أُثر عن الرسوؿ (ص).
ّ
ويف الصنف األوؿ مػا ذكػره اؼبػاوردي «أنػو هبػوز لألمػري – ال القاضػي – مػع قػوة التهمػة
أف يضػػرب اؼبػػتهم ضػػرب التعريػػر ال ضػػرب اغبػػد ،ليحخػػذه بالصػػدؽ عػػن حالػػو فيمػػا قػػرؼ بػػو
واهتػػم» 56،كمػػا ذكػػر أ ّف «ل ػوارل اؼبظػػادل أف يسػػتعمل مػػن فضػػل اإلرىػػاب» 57.ويف دراسػػتو
أي
اؼبقارنة لالعرتاؼ واإلقرار اري اإلرادي قاؿ أضبد عبد ا اػبليفة« :إ ّف اؼباوردي دل يورد ّ
أسػػاس ؼبػػا قػػاؿ بػػو مػػن كتػػاب أو س ػنّة أو إصبػػاع 58».إف رأي اؼبػػاوردي وم ػػاطريو مػػن ىػػذا
ذبر
الصنف يستند إذل اؼبصل ة فق  ،ولكن كما يقوؿ أبو الليل إ ّف«59إباحة تعذيب اؼبتّػ َهم ّ
إذل ألواف من الظلم وال رور يربوىا ما يرتتب عليو من اؼبصاحل».
ويرد اإلماـ أبو حامد الغرارل على القائلني بواز ضرب اؼبتهم يف ربليػل رائػع مفعػم بفقػو
ّ
اؼبقاصد وموازنة اؼبصاحل ،فيقوؿ :
إ ّف ىػػذه اؼبصػػل ة – أي مصػػل ة اكت ػػاؼ اعبريبػػة مػػن خػػالؿ ضبػػل اؼبػػتهم علػػى االعػرتاؼ ػػا،
وإيصػاؿ اغبقػػوؽ إذل أصػ ا ا – مقابلػة دبصػػل ة أخػػرى ،وىػي أ ّف األمػواؿ والنفػػوس معصػػومة،
وإ ّف من عصمة النفوس أف ال يعاقب إال جػاف ،وأف اعبنايػة تثبػن باغبجػة ،فػاف دل تكػن حجػة
الع َمليػة يسػت يل الفػرؽ بػني
من اؼباكد أ ّف ىػذه اإلباحػة خصػن ّ
الضػرب فقػ ولػي التعػذيب ،ولكػن دبيػراف العواقػب َ
ِ
إباحػػة ضػػرب اؼبػػتهم وإباحػػة تعذيبػػو ،وىػػذا لثالثػػة أسػػباب .أوالً ،الضػػرب لػػي إالّ لون ػا مػػن أل ػواف التعػػذيب أل ّف كليهمػػا
ينطوي على تسلي األدل غبمل اؼبتهم على اإلقرار .ثانياً ،قد يرعم البع أ ّف «الضرب» و«التعذيب» ىبتلفاف يف درجػة
األدل اؼبسل على اؼبتهم ،ولكن ىذا القوؿ مردود ألنو يست يل التفريق بني صياح اؼبتهم الػذي «يُضػرب» وصػياح اؼبػتهم
الذي «يُعذب» ،وأية ؿباولة لت ديد ال روط الضرورية للتمييػر بػني «الضػرب» و«التعػذيب» يف تسػلي ٍ مػا لػألدل ؿبكػوـ
عليها باالعتباط واالفتقار إذل الدليل ال رعي .ثالثػاً ،إف قيػل أ ّف «الضػرب» يتميػر مػن «التعػذيب» يف طبػع و ػكل األدل
ػتهم ،فػالرد ىػػو أف اإلحسػػاس بػػاألدل واحػػد ال يتجػ َّػرأ ،وكِػػال «الضػػرب» و«التعػػذيب» يسػػتنداف إذل نف ػ
اؼبسػػل علػػى اؼبػ َ
اؼبنطق اإلكراىي .وال ػ أف إباحػة ضػرب اؼبػتهم غبملػو علػى اإلقػرار مػا ىػي إالّ إباحػة إكراىػو (بػاؼبعل ال ػرعي لممكػراه
كما عُِّرؼ أعػاله) .عػالوة علػى ذلػ  ،إذا أُبػيح اإلكػراه ،اسػت اؿ ربطػو ب ػكل ُؿبػ ّدد مػن تسػلي األدل ،وىػذا ألف تػاريخ
التعذيب (دبا فيو تاريخ التعذيب يف اغبضارة اإلسالمية) وبج ذبريبياً أنو كلما أبيح التعذيب يف كل ما وربػن ػروط
وصػ َّػور بعػ
ؿبصػػروة مػػا ،كلمػػا البػػن النػػرعة ؼبمارسػػتو يف أ ػػكاؿ أكثػػر فػػحكثر وح ػػيةً وربػػن ػػروط أقػػل فحقػػل ربديػػداًَ .
ػوىم أ ّف التعػذيب طريػق ـبتصػػر إذل
ضػ ِرب بػو اؼبثػل« :كػل مػن ت َّ
م ِّ
ػارخي التعػذيب ىػذا اؼبيػل االنْبِثػاثي ب ػ«السػرطاف» ،كمػا ُ
اغبق فسلكو ،نقلو حتماً إذل الباطل واعب يم».

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
أصوؿ ربرً التعذيب يف اإلسالـ

553

فػػال جنايػػة وال عقوبػػة ،فض ػربو تفويػػن غبػػق عصػػمتو اؼبتػػيقن ،ألمػػر موىػػوـ اايتػػو الت ػػوؼ إذل
تحكيد عصمة اؼباؿ ،فاف كانن مصػل ة اؼبػدعي يف ضػرب اؼبػتهم رجػاء إقػراره ،فمصػل ة اؼبػتهم
يف ترؾ اإلضرار بو ،ولي أحدنبا – برعاية مصل تو – أوذل من اآخر .فوجػب الوقػوؼ عنػد
حدود ال رع يف أف ال عقوبة إال حبق وجب ،حسماً ؼبادة الفساد وح ال يفتح بػاب الػدعوى
على كل من يضمر اؼبرء عليو حقداً ،ولو أعطى الناس بدعواىم الدعى قوـ دمػاء قػوـ وأمػواؽبم
كمػػا ق ػػاؿ الن ػ ص ػػلى ا علي ػػو وس ػػلم .مث بػػني أف ال س ػػبيل اذل معرف ػػة وج ػػو التهم ػػة ال ػ ت ػػربر
العقوبة ،فيكوف اؼبػتهم معروفػا بالسػرقة ،وبكثػرة تػردده علػى اؼبوضػع الػذي جػرت فيػو السػرقة ،ال
يكفػػي وال يػػربر العقوبػػة ،فلػػي مػػن الضػػروري مػػن سػػرؽ ػيائا أنػػو يسػػرؽ أمثالػػو ،وخباصػػة إذا
يكوف أبل زاجر لو عن السرقة واريىا60.
عوقب على سرقتو األوذل ،فاف ذل

أمػػا يف صػػنف القػػوؿ بضػػرب اؼبػػتهم اسػػتدالالً دبػػا أُثػػر عػػن الن ػ (ص) ،فحدلػػة القػػائلني
تُاخػذ مػن واقعتػػني ،األوذل ىػي الواقعػة الػ أمػر فيهػػا الرسػوؿ (ص) الػربري بضػػرب مػن ايّػػب
اؼبػػاؿ ،والثانيػػة ىػػي قضػػية اإلفػ  .فمػػثال ابػػن القػػيم اعبوزيػػة يعتػػرب الػواقعتني دلػػيال علػػى جػواز
ضرب اؼبعروؼ بالفجور – كقطع الطريق – غبملو على اإلقرار.
وبالنس ػ ػػبة للواقع ػ ػػة األوذل يعط ػ ػػي اػبليف ػ ػػة يف حبث ػ ػػو بعنػ ػ ػواف «االعػ ػ ػرتاؼ أو اإلقػ ػ ػرار ا ػ ػػري
اإلرادي» تفاصيلها فيقوؿ:
والواقعػػة علػػى كبػػو مػػا أورده اإلمػػاـ ابػػن القػػيم يف مالفػػو الطػػرؽ اغبكيمػػة :قػػاؿ ضبػػاد بػػن سػػلمو،
أخربنا عبيد ا بن عمر عن نافع عن ابن عمر«:إف رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم قاتل أىل
خيػػرب ح ػ أعبػػحىم إذل قصػػرىم ،فغلػػب علػػى األرض والػػررع والن يػػل ،فصػػاغبوه علػػى أف هبل ػوا
منهػػا ،وؽبػػم مػػا ضبلػػن ركػػا م ،ولرس ػػوؿ ا الصػػفراء والبيضػػاء ،و ػػرط علػػيهم أالّ يكتم ػوا وال
يغيّبػوا ػيائاً ،فػػاف فعلػوا فػػال ذمػػة ؽبػػم وال عهػػد ،فغيّبػوا مسػػكا فيػػو مػػاؿ وحلػػي غبيػػي بػػن أخطػػب
كػػاف احتملػػو معػػو إذل خيػػرب ،حػػني أجليػػن النضػػري ،وؼبػػا سػػحؿ الرسػػوؿ (ص) عػػم حيػػي قػػاؿ:
أذىبتػػو النفقػػات ،واغبػػروب .فقػػاؿ رسػػوؿ ا عليػػو الصػػالة والسػػالـ :العهػػد قريػػب ،واؼبػػاؿ أكثػػر
من ذل  .ودفعو الرسوؿ عليو الصالة والسالـ إذل الربري بن العواـ ،فمسو بعػذاب فحر ػده عػن
61
الكنػر يف مكاف خرب ،وقتل رسوؿ ا ابب أ اغبقيق بالنكث الذي نكثوا».

وقد ُد ِح
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استنباط جواز ضرب أىل التهم من ىذه القصة بثالث حج :

مبب على اغبقيقة ال على التهمة ،وذل لعلمو (ص) بكذب الرجػل
 إ ّف األمر فيها ّ
يف زعمو أ ّف الكنػر قد أىلكتو اغبػروب ،وكفػى بعلمػو (ص) دلػيال ،فػال يُقػاس عليػو مػن
حامػن حولػػو الػػتّهم جملػرد ظنػػوف أو ػػكوؾ ال دليػل عليهػػا .فػػإذف األمػر ىػػو يف اغبقيقػػة
مػن بػاب معاقبػة اعبػاي اؼبػذنِب اؼبمتنػع عػن أداء حػق واجػب يف ذمتػو ،ولػي مػن قبيػل
62
اؼبتهم.
تعذيب َ
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 إ ّف اغبادثػػة وقعػػن مػػع اليهػػود ويف ظػػروؼ اغبػػرب ،فهػػي متعلقػػة بػػحمر اعبهػػاد واغبرابػػة
63
بني اؼبسلمني واريىم ،فال يقاس عليها تعامل اؼبسلمني مع بعضهم البع .
 إ ّف األمر يتعلق ب روط الصلح ال حرص الرسوؿ الكرً (ص) على أف ياكػد فيهػا
علػى أ ّف «ال ػرط ىػو أال يكتمػوا وال يغيبػوا ػيائا ،فػاف فعلػوا فػال ذمػة ؽبػم ،وال عهػػد».
فاؼبوضوع ال يتعلق بإقرار مػتهم بارتكػاب جريبػة علػى مثػل مػا تقػوـ عليػو دراسػتنا ىػذه،
بل نكث بعهد ،وإخالؿ ب رط الصلح والذمة.
أما بالنسبة لقضػية اإلفػ – حيػث قػاؿ عل ّػي بػن أ طالػب للطعينػة الػ ضبلػن كتػاب
حاطػ ػػب فانكرتػ ػػو فهػ ػػددىا بالك ػ ػػف إف دل زبػ ػػرج – فيقػ ػػوؿ اػبليفػ ػػة « :طالعػ ػػن يف م ػ ػ
الب ػػاري يف بػػاب اعباسػػوس ،عػػن علػػي رضػػي ا عنػػو قػػاؿ" :بعثػػب رسػػوؿ ا (ص) أنػػا،
وال ػربري ،واؼبقػػداد بػػن األسػػود ،قػػاؿ :انطلق ػوا ح ػ تػحتوا روضػػة خػػاخ ،ف ػإ ّف ػػا طعينػػة ومعهػػا
كتػاب ف ػػذوه منهػػا ".وإذ أدركوىػػا أنكػػرت وجػػود كتػاب معهػػا وقػػاؿ علػ ّػي" :فقلنػػا لت ػػرجن
الكتاب أو لنجردن  ،فلما رأت اعبد أخرجتو من عقاصها ،فحتينا بو إذل رسوؿ ا (ص)،
فإذا فيو من حاطػب بػن أ بلتعػة إذل أنػاس مػن اؼب ػركني مػن أىػل مكػة ىبػربىم بػبع أمػر
64
رسوؿ ا (ص)»".
ػب
أما تفنيد استقراء إباحة التهديد واإلرىاب الستك اؼ اغبق من ىذه الواقعة فهػو مب ّ
على حجتني .أوالً ،إ ّف ضبل اؼبرأة للكتاب كاف حقيقة ولي هتمػة بالنسػبة للنػ (ص) أل ّف
اػبرب جاءه (ص) بوحي من السماء ،ولي فوؽ ذل بينة .وكما يقوؿ را د الغنو ي فإ ّف
ػتهم
«االستدالؿ ػذه اغبادثػة للت ػريع بػح ّف لل ػاكم أف يسػت دـ وسػائل التعػذيب غبمػل اؼب َ
عل ػى اإلق ػرار باطػػل ومػػدخل إذل فسػػاد عظػػيم .ذل ػ أ ّف الن ػ (ص) دل يتصػػرؼ مػػن موقػػع
السياسة ال رعية ،موقع القاضي احملقق ،وإمبا من موقع النبوة .إذ قد جاءه اػبرب اليقػني عػن
عما فعلتو تلػ اؼبػرأة ،فلػم يكػن بصػدد ظػن اسػت دـ فيػو التهديػد للت قػق ،وكػل الػذي
ا ّ
65
علي هتديد بالتفتيجل».
فعلو ّ
ثانياً ،يقوؿ أبو الليل« :إ ّف التهديد بتفتيجل الثياب لي كالتعػذيب أو اغبػب  ،ألنػو إذا
ثبن أ ّف الكتاب معها ال ؿبالة ،ودل يكن من سبيل الست راجو إالّ بالتنقيب يف ثيا ا ،كاف
66
ذل أمراً م روعاً حبكم الضرورة».
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الرفيػق األعلػى ودل يثبػن عنػو أنػو ع َّػذب أحػدا،
فعال لقد انتقل الرسػوؿ الكػرً (ص) إذل ّ
ػتغل أعػداء اإلسػالـ ومنظّػري «اإلسػالـ اؼب ػابرام»
مهما ثارت حولو ال ػبهات ،ومهمػا اس ّ
يف األنظمػة القمعيػة يف العػػادل العػر واإلسػػالمي اليػوـ ىػاتني الػواقعتني لتربيػر مػا تقرتفػو ىػػذه
األنظمة من تعذيب اؼبسلمني كونو يستند إذل السنّة.
 .3.4موقف العلماء المعاصرين من التعذيب
صػػدر البيػػاف العػػاؼبي غبقػػوؽ اإلنسػػاف يف اإلسػػالـ عػػن اؼبػاسبر اإلسػػالمي العػػاؼبي الػػذي انعقػػد
يف باري يوـ  33من ذي القعدة 3183ىػ اؼبوافق  38سبتمرب 3853ـ.
وجاء يف مدخل البيػاف « :نُعلػن – كبػن مع ػر اؼبسػلمني ،ضبلػة لػواء الػدعوة إذل ا  ،يف
مسػػتهل القػػرف اػبػػام ع ػػر اؽبجػػري – ىػػذا البيػػاف باسػػم اإلسػػالـ ،عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف،
اؼبطهػرة .وىػي – ػذا الوضػع – حقػوؽ أبديػّة ،ال تقبػل
مستمدة مػن القػرآف والسػنّة النبويػة ّ
حػػذفاً ،وال تعػػديالً ،وال نسػ اً وال تعطػػيالً .إ ػػا حقػػوؽ ػػرعها اػبػػالق سػػب انو ،فلػػي مػػن
حػػق ب ػػر ،كائنػاً مػػن كػػاف ،أف يعطلهػػا ،أو يعتػػدي عليهػػا ،وال تسػػق حصػػانتها الذاتيػػة ،ال
ب ػػإرادة الف ػػرد تن ػػازالً عنه ػػا ،وال ب ػػإرادة اجملتم ػػع فب ػػثالً فيم ػػا يقيم ػػو م ػػن ماسس ػػات أيػ ػاً كان ػػن
طبيعتها ،وكيفما كانن السلطات ال زبوؽبا».
وجاء يف الفقرة  ،7اؼبتعلقة حبق اغبماية من التعذيب « :أ) ال هبوز تعذيب اجملػرـ فضػال
عػػن اؼبػػتهم" :إف ا يعػػذب الػػذين يعػػذبوف النػػاس يف الػػدنيا" (رواه اػبمسػػة) .كمػػا ال هبػػوز
ضبل ال ص علػى االعػرتاؼ بريبػة دل يرتكبهػا ،وكػل مػا ينتػرع بوسػائل اإلكػراه باطػل" :إ ّف
ا وضػػع عػػن أمػ اػبطػػح والنسػػياف ومػػا اسػػتكرىوا عليػػو" (رواه إبػػن ماجػػة بسػػند صػ يح)؛
ب) مهما كانن جريبة الفرد ،فكيفما كانػن عقوبتهػا اؼبقػدرة ػرعا ،فػإف إنسػانيتو ،وكرامتػو
اآدمية تظل مصونة».

 .5عواقب التعذيب
نػػتف ّ ص اآف مسػػحلة ػػرعية التعػػذيب علػػى أسػػاس عواق ػػب التعػػذيب ولػػي طبيعتػػو كم ػػا
طرحنػػاه يف اعبػػرء السػػابق ،ولػػي مقاصػػده كمػػا سػػنفعلو يف الفصػػل القػػادـ .ونعػػب بعواقػػب
وسجلها التاريخ إذل يومنا ىػذا ،بػدالً
التعذيب تل العواقب الفعلية ،ال حدثن يف الواقع ّ
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مػػن نتائجػػو اؼبفرتضػػة يف أوامػػر وفتػػاوى أولائػ الػػذين أبػػاحوا فبارسػػتو للمصػػل ة ،أحيانػاً بِنيّػة
حسنة ولكن دائماً ببعد عن واقع ال يء.
وعم ػالً باؼبثػػل «مػػن نظػػر إذل العواقػػب َسػػلِ َم مػػن النوائِػػب» ،نن ػػاقجل علػػى ض ػػوء ال ػػرع
عواقب التعذيب على الض ية يف اعبرء  ،3.8وقد خصص اعبرء  3.8آثػاره علػى اؼبع ِّػذب
بينما يتناوؿ اعبرء  1.8عواقب التعذيب على باقي اجملتمع.
 .1.5العواقب على َّ
المعذب
إ ّف التعذيبِ ،من ِوجهة نظر اؼبع َّػذب ،لػي فبارسػة الستك ػاؼ اغبػق بػل ىػو اعتػداء علػى
جوىر إنسانيتو وأفظع حدث يف ذاكرتو.
وبػ ػػالرام مػ ػػن إمكانيػ ػػة تسػ ػػلي األدل جسػ ػػدياً و/أو نفسػ ػػياً ،ال يبكػ ػػن تصػ ػػنيف عواقػ ػػب
وإمػػا نفسػػية ،ومػػع ذل ػ سػػنعتمد علػػى ىػػذا
التعػػذيب علػػى أ ػػا (أحػػد أم ػرين) إِّمػػا جسػػدية ّ
التصنيف لتبسي عرضها.
إف عواقػػب التعػػذيب الظػػاىرة ىػػي العقابيػل اعبسػػدية ومنهػػا الػػوروـ واألَنْػػداب (مػػن جػراء
الضػػرب أو اعبَلػػد أو اغبػػرؽ أو القطػػع) ،واإلصػػابات العضػػلية و/أو اؽبيكليػػة و/أو العصػػبية
(بسبب التعليق والعرض للم لعة) ،واختالالت ِ
لوظيفية األعضاء ك لل وظيفػة التغذيػة يف
اؼبػػخ والصػػمم واالضػػطراب البصػػري (مػػن ج ػراء الض ػربات علػػى ال ػرأس) والرضػػوح التناسػػلية،
وأحياناً فقداف بع أعضاء اعبسم (بسبب البرت).
الص ػداع والرع ػػات وال ػػوىن
وأعػ ّػم اآثػػار اعبسدينفسػػية للتعػػذيب تنط ػػوي علػػى اآالـ و ُّ
ِ
السػهاد
والعرؽ والغ ياف وكذا أوجاع َمعديّة معويػة واضػطرابات جنسػية .كمػا ت ػمل أيضػا ُ
وج ػواثيم وذكريػػات ُمتَطَِّفلػػة وخفقػػاف وكػػذا نػَ ْوبػػات الػػذعر ال ػ االب ػاً مػػا تسػػتمر طيلػػة سػػنني
عدة بعد حدوث التعذيب.
أمػػا العواقػػب النفسػػية فهػػي عػػدة أصػػناؼ .فغالب ػاً مػػا تُصػػاب القػػدرات الفكريػػة بصػػعوبة
الرتكير وفقداف جرئي للذاكرة وغب التوجو .والعواقب ذات الطابع العػاطفي ت ػمل فقػداف
ال ػػعور ب ػػاألمن والثق ػػة والتلقائي ػػة والتوقعي ػػة ،وال ػػعور باالس ػػتالب واالستض ػػعاؼ واغبق ػػارة
األدل والصياح والدـ والغائ وقرقعة األجساد ،والطبيعة اإلنبثاثية ؽبذه اؼبمارسة (راجع اغبا ية السفلية ح).
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والعػػار ،وكػػذا القلػػق واال يػػار العص ػ  ،وكػػل ىػػذه العواقػػب قػػد تػػادي إذل القنػػوط وسػػلوؾ
ومدمر للذات قد ينتهي إذل االنت ار .أما صػنف العقابيػل السػلوكية فينطػوي علػى
ارتدادي ّ
اغبػ ػػذر اؼبفػ ػػرط يف العالقػ ػػات اإلنسػ ػػانية والصػ ػػعوبة يف احملافظػ ػػة علػ ػػى العالقػ ػػات مػ ػػع النػ ػػاس
واالنكماش على النف والنػروؽ وأحياناً العدوانية ذباه األقارب أو ذباه الذات.
حرمػو ا تعػاذل بقولػو :والػذين يػاذوف
إ ّف ىذه العواقػب ىػي أ ػكاؿ ـبتلفػة مػن األذى
ّ
اؼبامنني واؼبامنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تاناً وإشباً مبيناً 67.كمػا ىػي ىػدـ ؼب لػوؽ
قػػاؿ فيػػو النػ (ص)« :اإلنسػػاف بنيػػاف ا  ،ملعػػوف مػػن ىػػدـ بنيػػاف ا  68».وىػػذه العواقػػب
ىي أيضاً انتهاؾ واضح لسػالمة اؼبسػلم يف نفسػو وعرضػو دبوجػب مػا قالػو الرسػوؿ (ص) يف
خطبتػػو اؼب ػػهورة الػ ألقاىػػا يف حجػػة الػػوداع« :إ ّف دمػػاءكم وأمػوالكم وأعراضػػكم وأب ػػاركم
علػػيكم ح ػراـ ك رمػػة يػػومكم ىػػذا 69».ومػػا أبعػػد الػػذين يبي ػػوف ىػػذه العواقػػب مػػن قػػوؿ
الرسػػوؿ (ص) وىػػو أمػػاـ البيػػن اغب ػراـ« :مػػا أطيب ػ ومػػا أطيػػب روب ػ  ،ومػػا أعظم ػ ومػػا
أعظ ػػم حرمت ػ ػ  ،والػ ػػذي نفس ػػي بيػ ػػده غبرمػ ػػة اؼب ػػامن عنػ ػػد ا أعظػ ػػم م ػػن حرمت ػ ػ  ،مالػ ػػو
70
ودمو»!

 .1.1.8ربرً إتالؼ جسد اإلنساف
إف ىذه اغبرمة ىي عصػمة وسػياج وبمػي بػو اإلسػالـ اإلنسػاف مػن أي اعتػداء علػى جسػده
وعقلو ،ومن َمثَّ فإ ّف يف العواقب اعبسدية للتعذيب منكر كبري.
إ ّف جسػػد اإلنسػػاف مػػن أعظػػم ـبلوقػػات ا تعػػاذل وىػػو مػػا يبيػػر اإلنسػػاف عػػن اؼب لوقػػات
األخرى خصوصاً باإلدراؾ واغب  .واعبسم لي مػادة ِحياويّػة فقػ بػل ىػو موضػع للػروح،
كمػػا ىػػو حػػا ٍو للهويػػة الدينيػػة والثقافيػػة والسياسػػية دبوجػػب امتصاصػػو يف إيقاعاتػػو وِوضػػعاتو
الرموز ال سبيّر الدين والرماف واؼبكاف الذي يتواجد فيو (ىػذا اعبسػم) 71.كمػا يبلػ اعبسػم
ذاكػػرًة ،ال دبعػػل اسػػت الة نسػػياف اغبركػػات ال ػ يتعلمهػػا اإلنسػػاف يف طفولتػػو ف سػػب ،بػػل
وبػػاؼبعل القػػرآي الػػذي يعتػػرب أعضػػاء اعبسػػد ػػهوداً سي ػػهدوف علػػى اإلنسػػاف يػػوـ القيامػػة.
وال ننسى تعاليم اإلسالـ ال تحمر باغبفػاظ علػى اعبسػد لكونػو أمانػة مػن عنػد ا  ،والنهػي
ح عن ووو.
يػػوـ ت ػػهد علػػيهم ألسػػنتهم وأيػػديهم وأرجلهػػم دبػػا كػػانوا يعملػػوف( النػػور)31:؛ اليػػوـ لبػػتم علػػى أف ػواىهم وتكلمنػػا
أيديهم وت هد أرجلهم دبا كانوا يكسبوف( ي .)18:
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وؽبػػذا فلػػي اريبػػا أف ينهػى اإلسػػالـ عػػن تسػػلي األدل علػػى اعبسػػد إالّ حبػػق .وا ػػتملن
مصػػادر اغبػػديث علػػى روايػػات يف النهػػي عػػن الضػػرب واللطػػم ،فمػػثال جػػاء يف اغبػػديث أف
الن ػ (ص) قػػاؿ« :مػػن أخػػذت لػػو مػػاالً فليحخػػذ منػػو ،ومػػن جلػػدت لػػو ظه ػراً فهػػذا ظهػػري
فليقتص منو 72».وقد جاء أيضا يف اغبديث عػن الرسػوؿ (ص)« :ظهػر اؼبػامن ضبػى إالّ يف
ّ
73
حػ ػ ّد أو ح ػػق ».وع ػػن اب ػػن مس ػػعود الب ػػدري ق ػػاؿ« :كن ػػن أض ػػرب االمػ ػاً رل بالس ػػوط،
فلمػا دنػػا
فسػػمعن صػػوتاً مػػن خلفػػي" :اعلػػم أبػػا مسػػعود" فلػػم أفهػػم الصػػوت مػػن الغضػػبَّ ،
مػ َّػب إذا ىػػو رسػػوؿ ا (ص) فػػإذا ىػػو يقػػوؿ" :اعلػػم أبػػا مسػػعود َّ
أف ا أقػػدر علي ػ من ػ
74
على ىذا الغالـ ".فقلن ال أضرب فبلوكاً بعده أبداً».
أمػػا األحاديػػث ب ػػحف اللطػػم ،فمنهػػا اغبػػديث الػػذي أخرجػػو أبػػو داود يف السػػنن« :مػػن
لطػم فبلوكػو فكفارتػو أف يعتقػو 75».وعػن أ علػي سػويد بػن مق ِّػرف قػاؿ« :لقػد َرأَيْػػتُب سػابع
ػغرنا فحمرن ػ ػػا رس ػ ػػوؿ ا  أف
س ػ ػػبعة م ػ ػػن 76ب ػ ػػب مق ػ ػ ِّػرف مالن ػ ػػا خ ػ ػػادـ إالّ واح ػ ػػدة لطمه ػ ػػا أص ػ ػ ُ
نػُ ْعتِقها».

وىن ػػاؾ صبل ػػة أخ ػػرى م ػػن األحادي ػػث الػ ػ رب ػ ّػرـ إت ػػالؼ اعبس ػػد موض ػػوعها الػ ػ ُػمثْػلَة ،أي
التنكيػػل بػػاغبي وت ػػويو اؼبيػػن .فعػػن بريػػدة بػػن اػبصػػيب قػػاؿ« :كػػاف النػ (ص) إذا بعػػث
أم ػرياً عل ػػى سػ ػرية أو ج ػػيجل أو يف حاج ػػة نفس ػػو أوص ػػاىم بتق ػػوى ا تع ػػاذل ودب ػػن مع ػػو م ػػن
اؼبسلمني خرياً ،مث يقوؿ" :ااػروا باسػم ا ويف سػبيل ا  ،قػاتلوا مػن كفػر بػا  ،ال تغلػوا وال
تغػػدروا ،وال سبثل ػوا وال تقتل ػوا وليػػدا" 77».ويف حػػديث آخػػر ياكػػد أ ّف ذات اإلنسػػاف يف ضب ػى
ؿبرـ بعػد موتػو ،قػاؿ عمػراف بػن حصػني« :مػا خطبنػا رسػوؿ ا (ص) إالّ أمرنػا
ؿبمي وحرـ ّ
78
بالصػدقة و انػػا عػػن اؼبثلػة ،حػ الكفػػار إذا قاتلنػاىم ،فإننػػا ال مبثػػل ػم بعػػد القتػػل ».ويف
ن
وصية علي بػن أ طالػب لل سػن واغبسػني ؼبػا ضػربو ابػن ملجػم قػاؿ« :انظُ ُػروا إذا أنػا ِمػ ُّ
ض ػ ْػربٍَة ،وال يبثَّػػل بالرج ػػل ،ف ػػإي ظبع ػػن رس ػػوؿ ا (ص)
م ػػن ض ػربتو ى ػػذه فَ ْ
ض ػ ْػربَةً بِ َ
اض ػ ِربُوهُ َ
79
الع ُقور" ».وجاء يف موطح إماـ مال « :عن مال أنو
يقوؿ" :إيَّاكم واؼبثلة ،ولو بالكلب َ
بلغو أف عائ ة زوج الن (ص) كانن تقوؿَ " :ك ْس ُر َعظْم اؼبسلِم َمْيتػاً ك َكسػ ِرهِ وىػو ح ّػي".
ُ
80
تعب يف اإلمث».
ف ػػإذا ح ػ ّػرـ اإلس ػػالـ االعت ػػداء عل ػػى جس ػػد اإلنس ػػاف ميت ػاً ،فكي ػػف يُعق ػػل إباح ػػة إت ػػالؼ
جسده وىو حي؟
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ويف النهي عن اؼبثلة ولو بالكلب العقور – وما أخطر الكلب العقػور ومػا أعػداه – من ٌػع
بات إلتالؼ أجسادىا .وىناؾ
أي أدل اري ضروري على ـبلوقات ا وربرًٌ ّ
ٌ
قاطع لتسلي ّ
عدة أحاديث ب ػحف اجتنػاب إيػذاء اغبيوانػات (حيػة كانػن أو ميتػة) ،ومنهػا حػديث سػعيد
ػن مػػع ابػػن عمػػر يف طريػػق اؼبدينػػة فػػإذا ِالمػػو يرمػػوف دجاجػػة.
بػػن ُجبػػري الػػذي قػػاؿ« :خرجػ ُ
81
فقػاؿ ابػػن عمػػر" :مػػن فعػل ىػػذا؟" فقػػاؿ" :إف رسػػوؿ ا لعػن مػػن مثػّػل بػػاغبيواف »".وعػػن
صػبُوا طػرياً وىػم يِْرُمونَػوُ ،وقػد جعلػوا لِصػاحب الطػري
ابن عمػر أنػو م َّػر بفتيػاف مػن قػريجل قػد نَ َ
ُك َّل ِ
خاطائَ ٍة من نػَْبلِ ِه ْم ،فلما َرأَوا ابن عمر تَػ َفَّرقوا ،فقاؿ ابن عمر« :من فعػل ىػذا؟ لعػن ا
من فعل ىذاَّ ،
إف رسوؿ ا (ص) لعػن مػن َّازبػذ ػيائاً فيػو الػروح ارضػاً 82».وعنػو أيضػاً أف
النػ (ص) قػػاؿ« :عُػ ِّػذبن امػ َػرأةُ يف ِىػ َّػرةٍ سػػجنتها حػ ماتػػن ،فػػدخلن فيهػػا النػػار ،ال ىػػي
أطعمتهػػا وسػػقتها ،إذ حبسػػتها ،وال ىػػي تركتهػػا تحكػػل مػػن خ ػػاش األرض 83».وعػػن ابػػن
84
مر عليو ِضبَ ٌار قد ُو ِس َم يف َو ْج ِهو ،فقاؿ« :لعن ا الذي وظبو».
عباس أ ّف الرسوؿ (ص) َّ
وعػػن ابػػن مسػػعود قػػاؿُ « :كنَّػا مػػع رسػػوؿ ا (ص) يف سػػفر ،فػػانطلق غباجتػػو ،فرأينػػا ُضبَّػ َػرًة
ش فجػػاء الن ػ (ص) فقػػاؿ:
معهػػا فَػ ْر َخػػاف ،فحخػػذنا فَػ ْر َخْيػ َهػػا ،فجػػاءت اغبُ َّمػ َػرةُ فجعلػػن تَػ ْع ػ ِر ُ
حرقناىػا ،فقػاؿ" :مػن ح َّػرؽ
"من فَ َج َػع ىػذه بَِولَ ِػدىا؟ ُرُّدوا َولَ َػد َىا إليهػا ".ورأى قريػة مبػل قػد َّ
85
ىذه؟" قلنا" :كبن ".قاؿ" :إنو ال ينبغي أف ِّ
رب النا ِر»".
يعذب بالنار إالَّ ُّ
ػني أ ّف طباع اؼب لوقات متفا ِضػلَة يف التكػرً دبوجػب قػوؿ
تقرر ىذا كلو ،وإذا كاف ب ِّ ٌ
وإذا ّ
86
وفضػػلناىم علػػى كثػ ٍري فبػػن خلقنػػا تفضػػيالً ،فكيػػف
كرمنػػا بػػب آدـ ]…[ ّ
ا تعػػاذل ولقػػد ّ
تُعقل إباحة تسلي األدل على أجساد بب آدـ وإتالفها بغري حق؟

 .5.1.8ربرً إتالؼ عقل اإلنساف

ػادي ال ؿبالػة إذل عواقػب
اؼبتوخػاة يف أقْبِيػة سػجوف الطغػاة ت ّ
جل وسائل وطػرؽ التعػذيب ّ
إ ّف ّ
ماذية للعقل كما أ رنا إليو أعاله .وإ ّف عقػل السػجني يتع ّػرض لنػوعني مػن األضػرار ،أ ّوؽبمػا
مبا ػػر ،وى ػػو نػػاجم ع ػػن ضػػغوط القل ػػق ،والعرلػػة واؽب ػواج  ،وت ػػحثري ى ػػذه العوامػػل رىي ػػب.
وثانيهمػا اػري مبا ػر ،ويػنجم عػن الضػعف الػذي يل ػق بػاغببي وأجهرتػو اؼب تلفػة ،وذلػ
ػادة ،والته ػػاوف يف معاعب ػػة الس ػػجناء م ػػن
بس ػػب س ػػوء التغذي ػػة ،وت ػػحثري الظ ػػروؼ اؼبناخي ػػة اغب ػ ّ
األمراض اؼبنت رة يف أوساطهم.
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والعقػػل ىػػو منػػاط التكليػػف وسػػبب الت ػريف لممنسػػاف علػػى سػػائر اؼب لوقػػات ،ولػػواله
لكػػاف كبػػاقي اغبيوانػػات .والقػػرآف ىػػو أعظػػم الكتػػب السػػماوية تكريبػػا للعقػػل ،وؼب رونػػو مػػن
العل ػػم الن ػػافع ،ول ػػذل وردت ع ػ ػرات اآي ػػات يف كت ػػاب ا زباط ػػب العق ػػل ،وت ػػدعو إذل
إعمال ػػو م ػػن خ ػػالؿ التفك ػػري والت ػػدبّر والت ػػذ ّكر كتعقيب ػػو يف كث ػػري م ػػن اآي ػػات بق ػ ػولو تع ػػاذل:
«يعقلػ ػػوف»« ،يتف ّك ػ ػروف»« ،يتػ ػػدبّروف»« ،يتػ ػػذ ّكروف» ،كمػ ػػا مػ ػػدح أورل األلبػ ػػاب ،وذل ػ ػ
لرجاحػػة عق ػػوؽبم وسػػداد تفك ػػريىم ،فق ػػاؿ تعػػاذل يف إح ػػدى اآيػػات :إف يف ذل ػ ل ػػذكرى
87
ألورل األلباب.
وقد ّنوه الرسوؿ (ص) بقيمة العقل واالجتهاد يف التفكري للوصوؿ إذل أفضػل اغبلػوؿ يف
أكثػػر مػػن موضػػع ،فهػػا ىػػو يُرسػػل أحػػد ص ػ ابتو إذل الػػيمن لريعػػى ػػاوف اؼبسػػلمني ىنػػاؾ،
ويسحلو عند وداعػو قػائال« :كيػف تقضػي إذا البػ قضػاء؟» قػاؿ« :أقضػي بكتػاب ا ».
قػػاؿ« :فػػإف دل ذبػػد يف كتػػاب ا ؟» قػػاؿ« :بسػنّة رسػػوؿ ا  ».قػػاؿ« :فػػإف دل ذبػػد؟» قػػاؿ:
«أجتهد رأيي ،وال ألو ».فيطْمائن الن ويقػوؿ« :اغبمػد الػذي وفػق رسػوؿ رسػوؿ ا ؼبػا
88
يرضاه رسوؿ ا ».
التوجو التكريبي للعقل يف عهد اػبالفة الرا دة ،فها ىو عمر بػن اػبطػاب
ويستمر ىذا ّ
ّ
يػػورل ذوي النُّػ َه ػى وأورل األلبػػاب مكانػػة خاصػػة يف تسػػيري ػػاوف الدولػػة دوف االلتفػػات إذل
سنّهم .نعم لقد كاف ابن عباس وبضػر ؾبالسػو مػع أ ػياخ بػدر راػم صػغر سػنّو ،ولكػن أمػري
اؼبامنني أغبقو دبجلسو لتوقد فكره وقوة ذاكرتو.
لقػػد حػ ّػرـ اإلسػػالـ إتػػالؼ تلػ اعبػػوىرة الثمينػػة ،وىػػي العقػػل ،وحظػػر تنػػاوؿ كػػل مػػا مػػن
حنو إذىابو ولو ماقتا كاػبمور واؼب درات ،ودل يبح ذل إال يف حاالت خاصػة تسػتوجبها
الضػػرورة ،وتػػدخل يف قاعػػدة« :الضػػرورات تبػػيح احملظػػورات ».ومػػن األدلػػة علػػى ربػػرً كػػل
اؼبس ّكرات واؼب ّدرات اؼبريلة للعقل من كتاب ا قولو تعاذل :يا أيها الذين آمنوا إمبا اػبمر
واؼبيسر واألنصاب واألزالـ رج من عمل ال يطاف فاجتنبوه لعلكم تفل وف 89.وأما مػن
90
السنّة ،فقوؿ الرسوؿ (ص)«:كل مسكر طبر وكل مسكر حراـ».
ػردت فيهػػا كرامػػة اإلنسػاف ،وخاصػػة اؼبسػػلم ،دل يػػن منهػػا العقػػل
إ ّف اؽب ّػوة السػ يقة الػ تػ ّ
أيضػػا ،فاالسػػتبداد حػػرـ العقػػل اإلسػػالمي مػػن االسػػتفادة مػػن الكثػػري مػػن اؼبعػػارؼ ،والعلػػوـ
ذات العالقة بػاغبكم وال ػورى مػثال .كمػا أغبػق الكثػري مػن اإلصػابات بػالعقوؿ ذات اآراء
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اعبريائػػة ،واالجتهػػادات اؼب الفػػة س ػواء عػػن طريػػق وسػػائل التعػػذيب ،أو مػػن خػػالؿ اإلقامػػة
اعبربية اؼبصادرة ؼبصادر اؼبعرفة واالطّالع.
وىنػػاؾ عامػػل آخػػر يػػرتؾ آثػػارا ضػػارة علػػى العقػػل وقدراتػػو ،وىػػو العقػػاقري اؼب ػ ّدرة ال ػ
تُسػػتعمل يف مراكػػر التعػػذيب ،وذل ػ مػػن أجػػل ربطػػيم الػػت ّكم اإلرادي والػػوعي للض ػ ية.
وإلخفػػاء ويالهتػػا علػػى العقػػل واإلرادة ظبّػي ىػػذا النػػوع مػػن العقػػاقري دبصػػل اغبقيقػػة ،ولكػػن
الدراسػػات العلميػػة تاكػػد عػػدـ مطابقػػة كػػل األقػواؿ الصػػادرة عػػن تحثريىػػا لل قيقػػة ،وال ػريعة
ربرـ استعماؽبا ؼبا ؽبا من أضرار على العقل وال صية .فعن أـ سػلمة قالػن « :ػى رسػوؿ
ّ
ا (ص) عن كل مسكر ومفرت 91».واؼبفػرت كمػا قػاؿ العلمػاء ىػو مػا يػورث الفتػور ،واػبػدر
يف األطراؼ.
 .2.5العواقب على ِّ
المعذب
كثػ ػرياً م ػػا يغي ػػب ع ػػن الب ػػاؿ أ ّف التع ػػذيب َوخ ػػيم العاقب ػػة عل ػػى اعبػ ػالّد أيضػ ػاً .ولق ػػد أب ػػرزت
ِ
س يف الواقػع التػارىبي ولػي كمػا قُػنِّن يف أوامػر ُوالّة
دراسات التعذيب – التعذيب كما ُمػور َ
ِ
يح يف لػوف ؿبػ ّدد
األمر وفتاوى الذين أباحوه – أ ّف فبارستو زبضع لنػرعة إنبثاثية ،أي كلّما أُب َ
تطور تدرهبياً إذل ألػواف أكثػر فػحكثر وح ػيةً وربػن ػروط أقػل
وربن روط حصريّة ،كلّما ّ
فحقل حصراً .إنو اري واضح ح اآف إف كػاف ىػذا التط ّػور ىػو السػبب أـ النتيجػة يف رب ّػوؿ
اؼبعػ ِّػذب ،ولكػػن اؼباّكػػد أ ّف اعبالّديػػن يتغػ ّػريوف نفسػػياً بالتػػدري إذل سػػاديني ،فتجػػد اكب ػرافهم
يرداد مع ازدياد التجارب ال يسلّطوف فيها آالما ديدة على أُناس عُ ْرؿ.
إ ّف اعبالدين أ اص عاديوف خاصة يف بداية وظيفتهم .فبالرام من توظيػف اعبالديػن
علػػى أسػػاس ال صػػية الت ُّكميّػػة واؼبيػػوؿ للطاعػػة العميػػاء ،وبػػالرام مػػن تسػػوي التعػػذيب
ب ػػذرائِع إيديولوجي ػػة أو ديني ػػة ،فف ػػي البداي ػػة يص ػػعُب عل ػػى اؼبع ػ ِّػذبني أف يػُ ػاذوا اؼبع ػ َّػذبني ألف
ال ػػعور بػػالعطف والػػذنب يعػػرقالف عملهػػم .فػػال يبكػػن للج ػالّد أف ين ّك ػل باؼبعػ َّػذبني إذا دل
ُهبػردىم مػن قيمػتهم وإنسػػانيتهم سػابقاً ،وىػذا بنبػرىم بحلقػػاب إقصػائية وحبجػرىم يف ظػػروؼ
ػادي إذل
اؼبتهم ػػني م ػػن إنس ػػانيتهم ي ػ ّ
ومػ ػدميّني ونتن ػػني اخل) .وذبري ػػد َ
مهين ػػة (عُػ ػراة ووسػ ػ ني َ
92
يادي إذل تغريات أكثر عمقاً يف نفسية اعبالّد.
ت ديد سوء معاملتهم ،وىذا بدوره ّ
دونػػن أقػػدـ وأحػػدث ػػهادات التعػػذيب يف التػػاريخ نف ػ العواقػػب لعمليػػة التغػػري
لقػػد ّ
النفسػػي لػػدى اعب ػالّد :معػ ِّػذبوف تطبَّع ػوا علػػى حػػرفتهم ح ػ أفضػػى ػػم األمػػر إذل تعػػذيب
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يتونبػوف أ ػػم أصػػب وا كلّػ ّي القػػدرة إذل درجػػة أ ػػم
أزواجهػػم وأوالدىػػم يف بيػػوهتم ،ومعػ ِّػذبوف ّ
يتنافسػػوف مػػع ا تعػػاذل ويت ّدونػػو ويسػػبّونو لػػيالً و ػػاراً والعِيػػاذُ بػػا  ،وكػػذا معػ ِّػذبوف اكبرفػػن
ِجْنسيتهم إذل ح ّد ارتباطها بتسلي األدل وانتهائهػا أحيانػاً إذل السػادية وحػ النكرومانيػةر.
وقػػانوف التغػ ّػري النفسػػي البػػاطن يف فبارسػػة التعػػذيب ىػػو سػػبيل للػ ّدمار الػػذام ،سػػبيل دل يػػن
فبن سلكو إالّ القليل ،فمنهم من ِّ
تويف نادماً ومنهم من انت ر .وخالصػة عواقػب التعػذيب
93
على ِّ
اؼبعذب ىي قوؿ ا تعاذل :خسر الدنيا واآخرة.
ؿبرؾ الت ويل النفسي لدى اؼبع ِّػذب ىػو اؼبضػموف السػادي يف صػلب عمليػة تسػلي
إ ّف ّ
األدل علػػى إنسػػاف أعػػرؿ .وال توجػػد ذبربتػػاف أبعػػد م ػن بعضػػهما الػػبع فبػػا ىػػو عليػػو اغبػػاؿ
ػدؿ عل ػػى أف ج ػػوىر التعػ ػػذيب ى ػػو السػ ػػلطة
بالنس ػػبة لتس ػػلي األدل والتعػ ػػرض ل ػػو ،وى ػػذا يػ ػ ّ
والسػػيطرة (علػػى األجسػػاد واألنف ػ واغبي ػوات) .وحسػػب مػػا أف ػػاد بػػو ف ػػروـ ( )Frommيف
كتابو ت ريح النػرعة التدمريية لدى اإلنساف فإف نواة السادية ال ت رتؾ فيهػا كػل مظاىرىػا
94
ى ػػي الول ػػع ب ػػامتالؾ الس ػػيطرة اؼبطلق ػػة والالؿب ػػدودة عل ػػى ك ػػائن ح ػػي (ب ػ ػراً أـ حيوانػ ػاً).
وبالنسػبة للسػػادي فإنػو هبػػب علػػى الكائنػات اغبيػػة أف تت ػ ّػوؿ إذل أ ػياء قابلػػة للسػػيطرة وأف
تػػدخل يف دائػػرة فبتلكاتػػو .والػػذي يثػػري السػػادي وهبعلػػو يهػػرع إذل بس ػ سػػيطرتو ىػػي تل ػ
الكائنات اغبيّة ال تتمير بعدـ قدرهتا على الدفاع عن نفسػها ،إذ أ ّف السػادي وبتقػر ويريػد
رد العػدواف ،وال يُثػريه إالّ مػن ال حػوؿ لػو وال
الت كم يف من يفتقر إذل القوة وال يقدر علػى ّ
ِ
باؼبقتدر اؼبتم ّكن .ويغمػر السػادي السػرور والن ػوة حػني يعلَػم أ ّف صػا
قوة ،اري مكرتث

ا ػػتقاؽ اللػػذة (و/أو إ ػػباعها) بتوجيػػو عُػدواف مػػادي (كالضػػرب) إذل الغػػري أو توجيػػو عػػدواف معنػػوي (كالتقليػػل مػػن
ػػحف اآخػػر وعػػدـ مراعػػاة م ػػاعره وكرامتػػو) إليػػو .واالب ػاً مػػا سبتػػرج السػػادية بالن ػػاط اعبنسػػي ،فػػال ي ػػتق السػػادي لذتػػو
اعبنسية إالّ من إيقاع الضرر اؼبا ّدي واؼبعنوي .واالسم منسوب إذل اؼبركير دو ساد (.)3531-3718
ْ
فصل حوؿ العالقة بني السػلطة والتعػذيب والسػادية
اؼب
ر اكبراؼ جنسي يتّسم باؼبيل واال تهاء ؼبضاجعة اعبثث .لل رح ّ
والنكرومانية راجع الكتاب .E. Fromm, An Anatomy of Human Destructiveness, Penguin, London 1973
يقوؿ اؽبادي العلوي« :بتحثري اغبرمة اؼباكدة للقتل الكيفي والتعػذيب كػاف بعػ اػبلفػاء يتنغّصػوف عنػد اؼبػوت ػبػوفهم
من دخوؿ جهنم .فقاؿ عبد اؼبل بن مرواف ليتب كنن اساالً .وبلغن الفقيو أبو حازـ فقاؿ" :اغبمد الذي جعلهم
يتمنّػوف عنػد اؼبػوت مػػا كبػن فيػو ،وال نتمػػل يف اؼبػوت مػا ىػم فيػػو [...] ".وقػاؿ الواثػق العباسػػي" :لػوددت أي أقلػن العثػػرة
وأي ضبػاؿ أضبػػل علػػى رأسػي ".وطُلػػب منػػو العهػد لولػػده فقػػاؿ" :ال يػراي ا أتقلّػدىا حيػاً وميتػاً [...] ".وقػػاؿ والػػده عنػػد
اؼبػػوت" :لػػو كنػػن أعلػػم أ ّف عمػػري ىكػػذا قصػػري دل أفعػػل مػػا فعلػػن( »".أنظػػر ىػػادي العلػػوي ،فصػػوؿ مػػن تػػاريخ اإلسػػالـ
السياسي ،مركر األحباث والدراسات اال رتاكية يف العادل العر  ،قربص  ،3888ص.)187 .
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آخػػر كػػاف يػػنعم باغبريػػة مػػن قبػػل أصػػبح ربػػن سػػيطرتو التامػػة ،تلػ السػػيطرة الػ يُعػ ِّػرب عنهػػا
السادي بعل ىذا ال ص يتحدل.
إف الرابػػة يف الػػت كم اؼبطلػػق يف األعػػرؿ ،ال ػ ىػػي صػػلب فعػػل التعػػذيب ،تتعػػارض مػػع
التوجيهػات الروحيػػة األساسػػية لممسػالـ .يقػػوؿ اؼبفكػػر اإلسػالمي علػػي عػػرت بيجػػوفيتجل أ ّف
اإلنساف ُو ِضع يف ىذا العػادل مقيّػداً بكثػري مػن األمػور الػ ال قػدرة لػو عليهػا ،فاإلنسػاف اػري
مكافئ للعادل 95.ويف ىذا العادل الذي يحم حتماً بعدـ األماف وبػاألدل واؼبػوت ،يُعتػرب الػوعي
بالوضػػع اإلنسػػاي ومكانػػة اإلنسػػاف اػباصػػة يف العػػادل واالع ػرتاؼ دب دوديػػة إرادتػػو وقدرتػػو،
وكذا الوعي بعدـ ؿبدودية ال َق َدر وقبوؿ ىذا األخري ،اؽبدؼ األظبى لممسالـ.
فض ػػال ع ػػن ذل ػ  ،ال ػ أ ّف اؼبي ػػل الس ػػادي يف ب ػػاطن فع ػػل التع ػػذيب ىب ػػرتؽ الت ػ ػريع
اإلسالمي فيما يتعلق دبعاملة األعرؿ .وإ ّف أحكاـ اغبرب يف اإلسػالـ ال تبػيح قتػل الضػعفاء
(النساء والصبياف والرىباف اخل) 96.كمػا ػى الرسػوؿ (ص) عػن اتّبػاع اؼبػدبِر واإلجهػاز علػى
اعبريح وىػذا يف سػاحة القتػاؿ 97.وسبنػع النػواىي اؼبماثلػة اؼبفصػلة ،الػ أدذل ػا علػي بػن أ
طالب لقادتو وجنوده ،كل نػرعة سادية وتكب ها:
حجػ ػة ،وت ػػرككم إي ػػاىم حػ ػ
ال تق ػػاتلوا الق ػػوـ حػ ػ يب ػػدؤوكم ف ػػحنتم حبم ػػد ا ع ػػر وج ػػل عل ػػى ّ
يبػػدؤوكم حجػػة أخػػرى لكػػم ،فػػإذا قػػاتلتموىم فهرمتػػوىم فػػال تقتلػوا مػػدبراً وال ذبهػػروا علػػى جػريح
وال تك فوا عورة وال سبثلوا بقتيل ،فإذا وصلتم إذل رحاؿ القوـ فػال هتتكػوا سػرتاً وال تػدخلوا داراً
إالّ بػإذف ،وال تحخػػذوا ػيائاً مػػن أمػواؽبم إالّ مػا وجػػدو يف عسػػكرىم وال هتيجػوا امػرأةً بػػحذى وإف
98
تمن أعراضكم وسبنب أمراءكم وصل اءكم ،فإ ن ضعاؼ القوى واألنف .

ويرتت ػػب عل ػػى م ػػا س ػػبق اس ػػتنتاجاف .أوالً ،إذا من ػػع اإلس ػػالـ إي ػػذاء األع ػػرؿ ال ػػذي ربق ػ ّػق
عدوانػػو بوجػػوده يف سػػاحة القتػػاؿ ،فكيػػف يعقػػل إباحػػة تسػػلي األدل علػػى األعػػرؿ الػػذي دل
ػتهم دل يػػبح ىػدـ اؼبعػ َّػذب ف سػػب،
تثبػن فيػػو التهمػة؟ ثانيػاً ،مػػن أبػاح تسػػلي األدل علػى اؼبػ َ
بل وأباح عواقبو السادية على ِّ
اؼبعذب أيضاً.

ؿبرماتػو وال مػن جهػود الػنف والبػدف
ويقوؿ أيضػا بيجػوفيتجل« :إ ّف اإلسػالـ دل يحخػذ اظبػو مػن قوانينػو وال نظامػو وال ّ
ال يُطالب اإلنساف ا ،وإمبا من يء ي مل ىذا كلو ويسمو عليو :من غبظة فارقػة تنقػدح فيهػا ػرارة وعػي بػاطب...
مػػن قػػوة الػػنف يف مواجهػػة ؿبػن الرمػػاف ...مػػن التهيػػا الحتمػػاؿ كػػل مػػا يػػحم بػػو الوجػػود ...مػػن حقيقػػة التسػػليم  .إنػػو
استسالـ  ...واالسم إسالـ!» راجع اؼبصدر رقم  88يف اية اؼبستند.
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وباعبملػػة ،فعواقػػب التعػػذيب علػػى اعب ػالّد اػػري مقبولػػة يف اإلسػػالـ .وقػػد تصػػور مػ ِ
ػوطن
ّ
اػبيػػاؿ ال ػػع يف ـبتلػػف اغبضػػارات عػػرب التػػاريخ أ ّف اعبالديػػن ىػػم اؼبسػػاولوف األصػػليّوف يف
ِّ
جل االنتباه واػبوؼ والغضب والكره واللعن ،اػري
عملية التعذيب ،وقد استجلب اؼبعذبوف ّ
أ م ض ايا إذل ٍ
حد مػا ،ضػ ايا الطُغػاة الػذين أمػروا ػذه اؼبمارسػة الوح ػية لل فػاظ علػى
حكمه ػ ػػم ،وضػ ػ ػ ايا أولائػ ػ ػ ال ػ ػػذين س ػ ػ ّػواوىا ب ػ ػػذرائع ديني ػ ػػة أو أيديولوجي ػ ػػة أو مص ػ ػػل ية
(منفعية).
 .3.5عواقب أخرى
إضافةً إذل وخيم العاقبة على َّ
اؼبعذب و ِّ
اؼبعذب سواء ،فػإ ّف فبارسػة التعػذيب تػحثر سػلبياً علػى
اؼبنترع ػػة ب ػػاإلكراه ا ػػري موثوق ػػة أل ّف اؼبع ػ َّػذب يص ػػطنع
ب ػػاقي اجملتم ػػع .مع ػ ٌ
ػروؼ أف اؼبعلوم ػػات َ
أي نظػػاـ قضػػائي يسػػتند
معلومػػات واعرتافػػات باطلػػة لتجنّػػب اؼبريػػد مػػن األدل ،وبالتػػارل فػػإف ّ
إليهػػا ؿبكػػوـ عليػػو ب ػالظلم بال ػػبهة وباالسػػتبداد ومػػن مث بإفسػػاد العػػدؿ .والنظػػاـ القضػػائي
يفجػر أحقػػاد ال ػػعب علػػى اغبكػػاـ ،وبالتػػارل يُتلػػف ػػرعية نظػػاـ اغبكػػم ويضػػعفو.
اعبػػائر ّ
وإ ّف يف ت ػػاريخ زواؿ ال ػػدوؿ واألنظم ػػة والطُغ ػػاة ِع ػ ػربة ؼب ػػن اعت ػػرب ،ف ػ ػحين الفراعن ػػة والكياس ػػرة
والقياصرة واغبكاـ اعببابرة؟
إ ّف ّأمة تعيجل ربن نظاـ يبارس التعذيب يػَعُ ُّمها اػبوؼ حيث يصػبح ك ّػل مػواطن ي ػعر
ػوج مسػػتمر مػػن مالحقػػة أزالـ
أ ّف ظهػػره قػػد يكػػوف عرضػػة لسػػياط اعبالّديػػن ،ويعػػيجل يف تػ ّ
االست بارات وبطجل الغاصبني.
وإضافةً إذل لل األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر مػن ج ّػراء اػبػوؼ ،إ ّف إ ػاعة أخبػار
األمػ ػة تث ػ ػبِّ ِنبَّػ ػػتَها وتُض ػػعف معنوياهت ػػا وتُ ػػعرىا
ى ػػذه اؼبمارس ػػة الوح ػػية عل ػػى ي ػػد أبن ػػاء ّ
يادي إذل رحيل اؼبواطنني حبثا عن األمن على نفوسػهم وحريػاهتم وحقػوقهم
باإلذالؿ ،وىذا ّ
األمػة ألعػ ّػر ـبػػروف سبلكػػو ،أال وىػػو
وعػػن الكرامػػة .واالبػاً مػػا يرتتّػب عػػن ىػػذا الن ػروح فقػػداف ّ
األدمغ ػػة ِّ
اؼبفكػ ػرة ،ومػ ػ أُفرا ػػن األم ػػة م ػػن قياداهت ػػا وإطاراهت ػػا ومف ّكريه ػػا ،وس ػػادىا الرع ػػاع
والغثاء ،سهل على األعداء مس ُ ها و ب خرياهتا وتكري تبعيتها.
وي ػيع الػتّالعن بػني اغبكػاـ وال ػعب ،مصػداقا لقػوؿ الرسػوؿ (ص)ِ « :خيػار أئمػتكم الػذين رببػو م وتصػلوف علػيهم
ويصلوف عليكم ،و رار أئمتكم الذين تبغضو م ويبغضونكم وتلعنو م ويلعنونكم( ».رواه مسلم)
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وال جرـ أ ّف الذين ب ّػرروا إباحػة التعػذيب بػرعم اؼبصػل ة كػاف ؽبػم مفهػوـ ؿبػدود وانتقػائي
أ م أنبلوا إدراج كل عواقب التعذيب (على الفرد واجملتمع والدولة)
ومتغرض ؽبا ،وال
ِّ
يف حساباهتم اؼبنفعية ،وىذا بِغ ّ النظر عن إ كالية امتثاؽبا لل رع.

 .6مقاصد التعذيب

نتطػػرؽ اآف إذل ِ
مقاصػػد التعػػذيب مػػن طػػرؼ سػػلطات الدولػػة أو دبوافقتهػػا أو بإذعػػاف منهػػا،
ّ
ِ
ونتف َّ ص َم ْسحلة رعية ىذه اؼبقاصد يف اإلسالـ.
إ ّف التعذيب ُيب َارس ألكثر من َم ْقصد ،ومن أكثر اؼبقاصد تواتراً:
أ.ضبل اؼبتهم على اإلقرار؛
ب .إتالؼ قُدرات َّ
اؼبعذب البدنية والنفسية؛

ج .صب ػ ػػع اؼبعلوم ػ ػػات أثن ػ ػػاء التع ػ ػػذيب (أو بع ػ ػػد ذل ػ ػ ػ بقل ػ ػػب اؼبع ػ ػ َّػذب إذل واش)
تجس على أ اص آخرين أو ا ّهتامهم أو إيذاءىم؛
لل ّ
الرعب يف اجملتمع.
د .ارس ون ر ّ

السػرد .فيعػػاا الفصػل  3.1مقصػػد
سػتُناقَجل ػرعية ىػػذه اؼبقاصػد برتتيػب معػػاك ؽبػذا ّ
صػص الفصػل  3.1لػتف ُّ ص مسػحلة َصبػع اؼبعلومػات عػن أ ػ اص
إرىاب اجملتمػع ،بينمػا ُخ ّ
آخ ػرين تسػػتهدفهم السػػلطة .وقػػد سػػبق تنػػاوؿ مػػدى ػػرعية إتػػالؼ ذات اؼبعػ َّػذب وىويتػػو
واس ػػتقراره ،وى ػػذا م ػػن ب ػػاب العواق ػػب ،يف الفص ػػل  .3.8وأخ ػرياً ق ػػد خص ػػص الفص ػػل 1.1
ؼبناق ة رعية ومصداقية اإلقرار ربن التعذيب.
 .1.6إرىاب المجتمع
إذا ك ػ ػػاف التع ػ ػػذيب وس ػ ػػيلة لالس ػ ػػتنطاؽ إزاء الضػ ػ ػ ية ،فإن ػ ػػو وس ػ ػػيلة لممس ػ ػػكات إزاء ا ػ ػػري
ف إلخػ ػراس اؼبعارض ػػة و ػ ػرائح كامل ػػة م ػػن اجملتم ػػع ،أي
الضػ ػ ية .فعػ ػالً ،إ ّف التع ػػذيب يُوظػَّ ػ ُ
للت كم يف ال عب ،وىذا من خالؿ اػبوؼ الذي ينت ر من َّ
اؼبعذب إذل اريه يف اجملتمع.
الصػػنع
إ ّف التعػػذيب يقػػوـ بػػدور إذاعػػي لل ػػوؼ كمػػا يُظهػػره أصػػل كلمػػة التنكيػػل ،وىػػو ُ
بالذي يُن ّكل مثاالً ِّ
ػريه وهبعلػو عػربًة لػو ،وكمػا يبيّنػو تناسػب ال ُػمػثْػلَة بال َػمػثُػلَة ،وىػي مػا
وبذر ا َ
أصاب القروف اؼباضية من العذاب وىي ِعبَػٌر يُعترب ا.
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إ ّف َم َبعث إذاعة اػبوؼ ىو َّ
اؼبعذب ،ف ينما يروي – ىو أو ذويو – األىواؿ ال عػاى
منها ينت ر اػبرب بني الناس ،وتت ّوؿ اؼبعاناة الفردية إذل خوؼ صباعي وإرىاب رمػري لكػل
رائح اجملتمع ال تتماثل مع اؼبع َّػذب .وىكػذا يسػود القلػق والرعػب نتيجػة إدراؾ النػاس –
الػػذين يتمػػاثلوف معػػو يف وضػػعو وطموحاتػػو يف اجملتمػػع – لعػػدـ وجػػود أيّػة ضبايػػة مػػن قػػدرة
اػباص ػ ػػيّة اإلذاعي ػػة
الس ػ ػلطة واعبالّدي ػػن عل ػػى انته ػػاؾ س ػػالمتهم اعبس ػػدية واؼبعنوي ػػة .وى ػػذه ّ
ّ
لل ػوؼ بالػ ّذات ىػػي مػػا ت ػػري إليػػو اآيػػة القرآنيػػة :وإذا جػػاءىم أمػػر مػػن األمػػن أو اػبػػوؼ
99
أذاعوا بو.
ويبكن استنباط عدـ رعية مقصد ترعيب اجملتمع للت ّكم فيو مػن القػرآف الكػرً الػذي
يُقػػرف اػبػػوؼ االجتمػػاعي باالسػػتكبار علػػى ا تعػػاذل مػػن جهػػة ،ويُقػػرف األمػػن االجتمػػاعي
وجل ،من جهة أخرى .ومثاؿ ذل قولو تعػاذل إ ػارة إذل اسػتبداؿ اػبػوؼ
باإلسالـ ّ
عر ّ
االجتماعي باألمن االجتماعي نتيجة استبداؿ االستكبار باإلسػالـ :وعػد ا الػذين آمنػوا
ػنن
منكم وعملوا الصاغبات ليست لفنّهم يف األرض كما اسػت لف الػذين مػن قػبلهم وليمك ّ
ؽب ػػم دي ػػنهم ال ػػذي ارتضػ ػى ؽب ػػم وليب ػػدلنّهم م ػػن بع ػػد خ ػػوفهم أمنػ ػاً يعب ػػدونب ال ي ػػركوف
100
يائاً.
إ ّف األم ػػن نعم ػػة ك ػػربى ال يع ػػرؼ ق ػػدرىا إالّ م ػػن ع ػػاش وي ػػالت الطُغ ػػاة وأج ػواء القالق ػػل
جل جاللو يف
والف  ،ف اجة اإلنساف إذل األمن ك اجتو إذل الغذاء ،ولذل ذكرنبا اؼبوذل ّ
ِ
رب ىػذا البيػن الػذي أطعمهػم مػن
من بػو مػن نعػم علػى قػريجل فقػاؿ :فليعبػدوا ّ
معرض ما ّ
101
جػوع وآمػػنهم مػن خػػوؼ .وقػاؿ سػػب انو وتعػػاذل أيضػاً :وإذ جعلنػػا البيػن مثابػػة للنػػاس
وأمنػػا 102.كمػػا ذ ّك ػر س ػ ّكاف مكػػة بنعمػػة األمػػن ال ػ يتمتعػػوف ػػا بينمػػا يعػػيجل النػػاس مػػن
حوؽبم يف قلق وخوؼ ،فقاؿ اؼبامن تعاذل :أ َودل يػروا أنػّا جعلنػا حرمػا آمنػا ويت طّػف النػاس
103
ظل الدولة العادلة يعيجل اؼبػواطن
ويف
من حوؽبم أفبالباطل يامنوف وبنعمة ا يكفروف.
ّ
حل أو ارربل.
يف أمن وطمحنينة أينما ّ
أمػػا إذا سػػاد االسػػتكبار والطغيػػاف ،فػػإ ّف اػبػػوؼ يالحػػق اؼبػواطن حػ يف عقيدتػػو ونفسػػو
ذري ػّة مػػن
وعائلتػػو وبيتػػو ومالػػو وعرضػػو ،ومثػػاؿ ذل ػ قػػوؿ ا تعػػاذل :فم ػا آمػػن ؼبوسػػى إالّ ِّ
قومػو علػى خػ ٍ
ػوؼ مػن فرعػوف وممميهػػم أف يفتػنهم 104.وال ػ أف الرتويػػع واإلرىػاب نػػوع
من التعػذيب اؼبعنػوي الػذي يُل ػق بصػاحبو أضػراراً نفسػية جسػيمة .وقػد جػاء يف كتػاب ا
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عػ ّػر وجػ ّػل :والػػذين ي ػػاذوف اؼب ػامنني واؼبامنػػات بغػػري مػػا اكتسػػبوا فقػػد احتمل ػوا تانػػا وإشب ػػا
مبينا 105.فتفيد اآية عن عدـ جواز إيذاء اؼبسلم برتويع أو بضرب أو اري ذل .
ػروع مس ػػلما 106».وورد يف رواي ػػة
وم ػػن الس ػنّة ق ػػوؿ الرس ػػوؿ (ص)«:ال وب ػ ّػل ؼبس ػػلم أف ي ػ ّ
107
تروع ػوا اؼبسػػلم فػػإف روعػػة اؼبسػػلم ظلػػم عظ ػػيم ».ولقػػد ح ػػرص اؼبصػػطفى
الط ػرباي« :ال ّ
(ص) على إ اعة األمن بني اؼبسلمني ،والتنػره عن كل مظػاىر األ ّ ػة أو الرتويػع الػ كانػن
ربف ؾبال اؼبلػوؾ (الفػرش واألس ّػرة واػبػدـ واغبجػاب والعسػاكر اؼبدججػة باألسػل ة اخل).
ّ
لػػذل ؼبػػا جػػاء رجػػل إذل الن ػ (ص) مرتعػػد الف ػرائص خائفػػا ،وكحنػػو أمػػاـ مل ػ مػػن اؼبلػػوؾ،
ّ
ىوف علي إمبا أنا ابن امرأة كانن تحكل الق ّديد» ،أو كمػا
«
:
لو
و
بق
)
ص
(
اؼبصطفى
طمحنو
ّ 108
قاؿ عليو الصالة والسػالـ .ويف وصػية علػي بػن أ طالػب لأل ػرت الن عػي ؼبػا والّه علػى
ِ
اخ ػ ُذ
مصػػر قػػاؿ« :إي ظبعػػن رسػػوؿ ا (ص) يقػػوؿ يف اػػري مػ ْػوطن" :لػػن تػُ َقػػدَّس أ َُّم ػةٌ ال يُ َ
109
ِ
ػرتدد مػن
لِلضَّعِيف فِ َيها َحقُّوُ ِم َن ال َق ِو ِّ
ي اري ُمتَػتَ ْػعػتع" ».والتعتعة (يف الكالـ) ت ري إذل ال ّ
عجر وعي ،واؼبراد ىنا أخذ الضعيف حقو من القوي بدوف خوؼ.
وىػػا ىػػو عمػػر بػػن اػبطػػاب يضػػرب أروع األمثلػػة يف الػػورع وتقػػوى ا تعػػاذل ،وضػػماف مػػا
قبم عػن ترويػع دل يقصػده .روى ال ػافعي والبيهقػي وعبػد الػرزاؽ أ ّف امػرأة ذُكػرت عنػد عمػر
بن اػبطاب بسوء فبعث إليها فقالػن« :يػا ويلهػا مػا ؽبػا ولعمػر!» فبينمػا ىػي يف الطريػق إذ
فرعػػن فضػػر ا الطلػػق ،فحلقػػن ول ػدىا فصػػاح صػػي تني مث مػػات .فاست ػػار عمػػر أص ػ اب
ػادب».
النػ ػ (ص) فق ػػاؿ ل ػػو عثم ػػاف وعب ػػد الرضب ػػاف« :ال ػػئ عليػ ػ  ،إمب ػػا أن ػػن واؿ وم ػ ّ
وصػمن علػػي فقػاؿ لػػو« :مػا تقػػوؿ؟» فقػاؿ علػػي« :إف اجتهػدا فقػػد أخطػأ ،وإف دل هبتهػػدا
فقػػد ا ّ ػاؾ .إ ّف ديتػػو عليػ ألنػ أنػػن أفرعتهػػا فحلقػػن ».فقػػاؿ عمػػر« :عرمػػن عليػ ال
برحػػن حػ تفرقهػػا علػػى قومػ ]يعػػب قػػوـ عمػػر[ ».ودل ينكػػر عثمػػاف وعبػػد الرضبػػاف ذل ػ ،
110
فدؿ على أ ما رجعا إذل قولو ،وصار إصباعا.
َ .2.6جمع المعلومات

وقابػ ٌػل لممثبػػات أيضػاً أ ّف انت ػراع اؼبعلومػػات أثنػػاء التعػػذيب – أو بعػػد ذل ػ عػػن طريػػق قلػػب
اؼبعػ َّػذب إذل واش – للتجس ػ علػػى طػ ٍ
ػرؼ ثالػػث أو الهتػػاـ ىػػذا الطّػرؼ أو إيذائػػو ينػػاق
َح ِك ػ َػم عل ػػى االس ػػتنطاؽ نِس ػػبةً إذل اؼبع ػ َّػذب أـ نِس ػػبةً إذل
ال ػػرع اإلس ػػالمي ،وى ػػذا سػ ػواء أ ُ
ِّ
اؼبعذب أـ نِسبةً إذل الطرؼ الثالث.
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 .1.5.9اغبكم ِنسبةً إذل َّ
اؼبعذب

عالوة على ربرً اإلكراه يف ذاتو ،فإ ّف استنطاؽ َّ
اؼبعذب ىبالف ال رع يف أمرين.

أوالً ،إذا اصطنع َّ
اؼبعذب أخبارا عن طرؼ ثالث لتفادي اؼبريد من األدل ،فقد أكره على
الكػػذب ،والكػػذب ؿبػ ّػرـ .يقػػوؿ ا تعػػاذل :وال تقػػف مػػا لػػي ل ػ بػػو علػػم 111،ويقػػوؿ
112
ِ
ي الرجل َعْيػنَػْي ِو ما دل تَػَريَا».
الرسوؿ (ص)« :أفْػَرى الفَرى أف يُِر َ
ثانياً ،إذا صدؽ َّ
اؼبعذب يف أخباره عن الطػرؼ الثالػث ،فقػد أُكػره علػى إف ػاء األسػرار،
113
وىػذا أمػر منهػ ّػي عنػو إذ يقػػوؿ اؼبػوذل عػ ّػر وجػ ّل :وأوفػوا بالعهػد إ ّف العهػػد كػاف مسػػاوال،
وعػػن ثابػػن عػػن أنػ قػػاؿ« :أتػػى علػ ّػي رسػػوؿ (ص) وأنػػا ألعػػب مػػع الغلمػػاف ،فسػلّم علينػػا،
ِ
ػن قالػػن" :مػػا َحبَ َس ػ َ ؟" فقلػػن" :بعثػػب
فبعثػػب يف حاجػػة ،فحَبْطَػحْ ُ
ت علػػى أمػػي .فلمػػا جائػ ُ
رسػػوؿ ا (ص) غباجػ ٍػة ".قالػػن" :مػػا حاجتُػػوُ؟" قلػػن" :إ ػػا ِسػػر ".قالػػن" :ال ُزبْػِ
ػرب َّف بِ ِسػ ِّػر
َ َ
ٌ
َ
114
رسوؿ ا (ص) أحداً ".قاؿ أن " :وا لو ح ّدثن بو أحداً غب ّدثت بو يا ثابن»".

 .5.5.9اغبكم ِنسبةً إذل ِّ
اؼبعذب

إ ّف الب ث عن األسرار بواسػطة التعػذيب أصػلو نػػرعتاف يف اؼبع ِّػذب – ويف موظِّفيػو أيضػا –
وكالنبا يدرؤىا اإلسالـ.
وج ػػو ُمت ػ ِّػك خاصػ ػةً إزاء س ػػالمة نواي ػػا
األوذل ى ػػي س ػػوء الظ ػػن ،أي عقلي ػػة مرتاب ػػة وتَ ُّ
115
اؼبسلمني ،وا تعاذل يقوؿ :فإف تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الركاة ف لُّػوا سػبيلهم .وعػن
أ عبد ا طارؽ بن أ ػيم قػاؿ« :ظبعػن رسػوؿ ا (ص) يقػوؿ" :مػن قػاؿ ال إلػو إالّ ا
وكفػػر دبػػا يعبػػد مػػن دوف ا  ،حػػرـ مالُػػو ودمػػوِ ،
وحسػػابو علػػى ا تعػػاذل 116».ويتميَّػػر قػػادة
ُ
ُُ
َ َُ
ُ
األنظمة اؼب ابراتية بتوسيع دائرة ال ػبهة بػدالً مػن تضػييقها ،بينمػا ُروي عػن النػ (ص) أنػو
الر ُجػ َل بعػد مػا قػاؿ ال ػهادة قػاؿ« :أفػال ػققن عػن قلبػػو
ؼبػا بلغػو خػرب قتػل أسػامة بػن زيػد َّ
ح ػ ػ تعلػ ػػم أقاؽبػ ػػا أـ ال؟» 117.وقػ ػػوؿ الرسػ ػػوؿ (ص) «إيػ ػػاكم والظػ ػػن فػ ػػإف الظػ ػػن أكػ ػػذب
اغبديث»ِّ 118
وبذر اؼبسلمني من االرتياب من إخوا م.

+

يُقػػاؿ أنػو كلمػػا وقعػػن صباعػػة فريسػػة الوس ػواس بػػحف األبالسػػة زبتفػػي وراء س ػواء الظػػاىر،
كلمػػا ترايػػدت األبالسػػة فيهػػا .فاإلسػػالـ يكػػبح العقليػػة ال ُذىانيّػػة اؽبَذيانيػػة ،خاصػةً يف سػػلوؾ
119
الراعػػي إزاء رعيتػػو ،بقػػوؿ النػ (ص)« :إ ّف األمػػري إذا ابتغػػى الريبػػة يف النػػاس أفسػػدىم».
ومعل ذل – حسب ؿبمد رأفػن سػعيد – «أف ورل األمػر إذا ا ّهتػم رعيّتػو وخػامرىم بسػوء
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الظ ػػن ف ػػيهم دفعه ػػم ذل ػ ػ إذل ارتك ػػاب م ػػا ظ ػػن ف ػػيهم ففس ػػدوا» 120.وق ػػد الت ػػرـ اػبلف ػػاء
الرا ػدوف باجتنػػاب ثقافػة ونفسػػية الدسيسػػة يف معػامالهتم مػػع رعايػػاىم .فعمػر بػػن اػبطػػاب
ِ
اخ ػ ػ ُذوف
ك ػػاف يحخ ػػذ باألدل ػػة الظ ػػاىرة دوف التوس ػػوس بالس ػ ػرائر فيق ػػوؿ« :إ ّف ناس ػ ػاً ك ػػانوا يُ َ
بػػالوحي يف عهػػد رسػػوؿ ا (ص) ،وإ ّف الػػوحي قػػد انقطػػعَّ ،
وإمبػاَ نَحْ ُخػ ُذ ُكم اآف دبػػا ظهػػر لنػػا
وقربناهُ ،ولي لنا مػن سػريرتِِو ػيءٌ ،ا ُوباسػبُوُ يف
من أعمالكم ،فمن أظهر لنا خريا ّأمنّاهُ ّ
121
ِِ
صػ ِّػدقْوُ وإف قػػاؿ سػريرتو حسػػنة ».كمػػا يقػػوؿ
سػريرتو ،ومػػن أظهػػر لنػػا ُسػوءاً دل نَحْ َمْنػػوُ وَدل نُ َ
122
علي بن أ طالب« :لي من العدؿ القضاء على الثِّقة بالظن».
أم ػػا الن ػػرعة الثاني ػػة فه ػػي الراب ػػة يف ال ػػت كم اؼبطل ػػق .إ ّف الب ػػث ع ػػن األس ػرار واألخب ػػار
بواسطة التعذيب ما ىو إالّ عالمة على سع ٍي مطلق :الب ث عػن الصػورة اؼب فيػة ؼب ػاوؼ
اغبكومػػة 123.إ ّف األنظمػػة الػ تلجػا إذل التعػػذيب ىػػي أنظمػػة تسػػعى إذل اؼبناعػػة بالسػػلطاف
اؼبطلػػق علػػى أجسػػاد وحي ػوات النػػاس بعػػدما عجػػرت عػػن االلتػراـ بواجبػػات اغبكػػم و ػػعرت
باػبوؼ والعطوبيّة إزاء النقد واؼبعارضة.

ولكن مثل ىذه األنظمة اري الكفاة ليسن رعية يف نظر اإلسالـ ،ويف حالػة األنظمػة
أي س ػػعي للوص ػػوؿ
الس ػلطاف واغبك ػػم اؼبطل ػػق نب ػػا وح ػػده ،و ّ
الكف ػػاة فاإلس ػػالـ ي ػػذ ّكر أ ّف ّ
إليهما يناق التوجو الروحي لممسالـ وؿبكوـ عليو بالدمار( .راجع الفصل ).3.8

 .6.5.9اغبكم ِنسبةً إذل الطرؼ الثالث

م ػػن وجه ػػة نظ ػػر الط ػػرؼ الثال ػػث ،ت ػػربز أربع ػػة حج ػ ت ػػدؿ عل ػػى أف قص ػػد صب ػػع اؼبعلوم ػػات
بالتعذيب ىبالف ال رع.
 .1.3.2.6الحجة األولى

يف التعػػذيب ؿباول ػةً للوصػػوؿ إذل معلومػػات دل يعلنهػػا الطػػرؼ الثالػػث ،وىػػذا بػػدوف إذنػػو.
ولكػػن اإلسػػالـ يقيّ ػد ؿباولػػة الوصػػوؿ إذل خصوصػػية النػػاس باالس ػتائذاف واإلذف .يق ػػوؿ ا
تعاذل :يا أيّها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً اري بيوتكم ح تستحنِسوا وتُسػلِّ ُموا علػى أىلِهػا
ذلكػػم خػػري لكػػم لعلكػػم تػػذ ّكروف 124.وقػػاؿ رسػػوؿ ا (ص)« :إّمبػػا ُجعِػ َػل االس ػتائذاف ِمػ ْػن
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125
صػ ػ ػػر» ،كمػ ػ ػػا قػ ػ ػػاؿ (ص) أيض ػ ػ ػاً« :االس ػ ػ ػتائذاف ثػ ػ ػػالث ،فػ ػ ػػإف أ ُِذ َف ل ػ ػ ػ وإالّ
أْ
َجػ ػ ػ ِػل البَ َ
126
فارجع».
ْ

 .2.3.2.6الحجة الثانية

إ ّف الوصوؿ – سبَْييراً عن ؿباولة الوصوؿ – إذل خصوصية الطرؼ الثالث يبثّل ىتكػا ألسػتار
حرمو اإلسالـ .وإ ّف حق اإلنساف يف ضباية خصوصػياتو متحصػل يف معظػم
اغبياة اػباصة قد ّ
األدياف واغبضارات ،وقد عُِّرؼ بَ َدلِػيّاً بػ«اغبق يف االنعػراؿ» ،و«حػق اإلنسػاف يف اختيػار مػا
السرية» .وإ ّف إحاطة اغبياة اػباصػة
يُعلنو من حياتو وما ىبفيو» ،و«اغبق يف العرلة والتسرت و ِّ
بسياج منيع ال تقصد ارتكاب اعبػرائم يف اػبفػاء – كمػا يعتقػده دعػاة التسػلُّ اؼب ػابرام –
بػل ىػػي حػػق أساسػػي غبمايػة كرامػػة اإلنسػػاف واسػػتقاللو ،وسػالمتو مػػن تطػػاوؿ سػػلطة الدولػػة
وض ػػغ اجملتم ػػع علي ػػو .ويبك ػػن أف ت ػػمل ى ػػذه اغبماي ػػة ع ػػرض اإلنس ػػاف ومس ػػكنو ومكتب ػػو
وصندوقو وبريده وخطو اؽباتفي ومركبو واري ذل ؿبلو صبغة خاصة.
وبرـ دخوؿ
وحرـ كل ما يهت أستارىا ،فهو ّ
وأحاط ال رع اغبياة اػباصة بسياج منيعّ ،
بيوت الغري إال بإذ م لقولو تعاذل :يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا اػري بيػوتكم حػ
تستحنسػوا وتسػػلموا علػػى أىلهػػا ،ذلكػم خػػري لكػػم لعلكػػم تػذكروف .فػإف دل ذبػػدوا فيهػػا أحػػدا
فال تدخلوىا ح ياذف لكم ،وإف قيل لكم ارجعوا فارجعوا ىو أزكى لكػم وا دبػا تعملػوف
ربص ػن الفػػرد مػػن تطػػاوؿ وضػػغ اجملتمػػع
علػػيم 127.ويف حػػديث ياكػػد حرمػػة اغبػػدود ال ػ
ّ
يقػػوؿ النػ (ص)« :مػػن اطّلػػع يف بيػػن قػػوـ بػػدوف إذ ػػم ففق ػاوا عينػػو فػػال ديػػة لػػو 128».إ ّف
ِ
أي
اإلعفاء عن الدية الذي يبن و ىذا اغبديث يُ بػػو حػق الػدفاع عػن الػنف  ،وياكػد علػى ّ
حاؿ أ ّف التطفُّل يف خصوصيات الناس ىبالف ال رع.
 .3.3.2.6الحجة الثالثة

ٍ ٍ
ذبسساً حيث يبثل اؼبع َّػذب أداة
إ ّف التعذيب عبمع اؼبعلومات عن طرؼ ثالث يبكن اعتباره ّ
التنصػن أو التصػػوير أو التموضػع اإللكرتونيػػة أو اؼبعلوماتيّػػة .وىػػذا
اؼبراقبػة علػػى اػرار أجهػرة ّ
129
ذبسس ػوا .وأ ّك ػدت الس ػنّة ربػػرً
الفعػػل منػػاق سبام ػاً لل ػػرع دبوجػػب قولػػو تعػػاذل :وال ّ
ػري لل صوصػية بداخلػو يت ّػرر اإلنسػاف مػن كػل مػا ال وبػب أف يػراه عليػو النػاس ويػودع فيػو
فاؼبسػكن ىػو ػكل َحيِّ ّ
أسراره ،وفيو سرت لعوراتو.

+
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ذبسسػوا ،وال
التجسػ بقػ
130ػوؿ النػ (ص)« :إيػػاكم والظػػن فػػإف الظػػن أكػػذب اغبػػديث ،وال ّ
ّ
وتتجسد اآيات واألحاديث السابقة يف واقػع الدولػة اإلسػالمية النا ػائة ،وال
»
.
ا
و
ربسس
ّ
ّ
تجس على اؼبسػلم ولػو كػاف اػبليفػة نفسػو .فهػا ىػو الصػ ا عبػد ا بػن
أحد هبرؤ أف ي ّ
مسعود يوليو أبو بكر الصديق اغبراسة ليال ،فيقوؿ لو بع القوـ« :ىذا فػالف تقطػر غبيتػو
نحخػػذ
طب ػرا ».فيجيبػػو عبػػد ا « :إنػَّػا قػػد نػُػ ِهينَا َع ػ ِن الت ُّ
ظهػ ْػر لنػػا ػػيءٌ ُ
َّجس ػ  ،ولكػػن إف يَ َ
ِ ِ 131
بو».
إ ّف األخذ بالظاىر ىو اؼبيراف ِ
التجسػ مػن معرفػة أخبػار النػاس الػ
الفاصػل الػذي يبيّػر
ّ
ىي من حق الدولة – وواجبها يف اغبقيقة – على الرعية .ففي وائل الرتمػذي مػن حػديث
ابن أ ىالػة الطويػل كػاف النػ (ص) يسػحؿ النػاس عمػا يف النػاس ،وقػاؿ ابػن التلمسػاي يف
التجس ػ اؼبنه ػػي عن ػػو ،وإمب ػػا ى ػػو ليع ػػرؼ ب ػػو الفاض ػػل م ػػن
ػػرح ال ػػفا« :ل ػػي م ػػن ب ػػاب
ّ
اؼبفضوؿ فيكونوف عنده يف طبقػاهتم ،ولػي ىػو مػن الغيبػة اؼبنهػي عنهػا ،وإمبػا ىػو مػن بػاب
132
النص ػػي ة اؼب ػػحمور ػػا ».ويف الوق ػػن اغباض ػػر يبك ػػن للدول ػػة معرف ػػة أخب ػػار الن ػػاس عالنيػ ػةً
دب ػػاورة اؼبمثل ػػني اؼبنت ب ػػني ،وعلم ػػاء الػ ػدين والعل ػػوـ االجتماعي ػػة ،وفبثل ػػي العم ػػاؿ واغب ػػرؼ
والطػّػالب ،واألئمػػة والصػ افيني ،اخل ،وكػػذا بواسػػطة الدراسػػات والت قيقػػات واإلحصػػاءات
واس ػػتفتاءات الػ ػرأي الع ػػاـ واالس ػػتطالعات واحملادث ػػات واؼبناق ػػات اخل .فال ػػذي يبيِّ ػػر معرف ػػة
ػن التػػاريخ أ ّف الػػدوؿ الػ تعتمػػد علػػى
أخبػػار النػػاس مػػن
التجسػ ىػػو عنصػػر السػ ِّػرية ،وأَثْػبَػ َ
ّ
ػوـ عليهػػا بفقػػداف ثقػػة الرعايػػا ػػا واللجػػوء إذل
السػ ِّػرية يف اإلطِّػػالع علػػى أحػواؿ رعاياىػػا ؿبكػ ٌ
اإلرىاب ولو جرئياً.
التجسػ
يُقػاؿ أ ّف الطغػاة يردىػروف يف ظػالـ الس ِّػرية ويرولػوف يف ضػوء ال ػفافيّة واحملاسػبة .ويف العهػد اغبػديث أصػبح
ّ
ُم َولِّػدا ىامػاً للسػػلطة خاصػةً يف الػػدوؿ اؼب ابراتيػػة يف اإلقلػػيم العػػر واإلسػػالمي حيػػث تسػػتهدؼ خصوصػػيات اجملتمعػػات
اؼبسلمة (اؼبعارضني والعلمػاء واؼبفكػرين والبػاحثني واحملػامني واؼبناضػلني يف حقػوؽ اإلنسػاف واألئمػة والصػ افيني والنِقػابيّني
يتجسسػوف ويبكػروف ويُنػاوروف
والطالب واؼبنظمات اري اغبكومية اخل) من طرؼ ضػباط متسػلّطني َّ
وؿبصػنني مػن احملاسػبة ّ
تسوغ انتهاكها خصوصيات اؼبواطنني بذريعة األمػن القػومي ،ولكػن
السػ ُرت .وص يح أ ّف ىذه األنظمة اؼب ابراتية ّ
من وراء ُ
معارض ػػة اػبصوص ػػية ب ػػاألمن ى ػػي َوْرط ػػة زائف ػػة وقي ػػاس أَقْ ػػرف ال أس ػػاس ل ػػو ،أل ّف «عم ػػل ال ػػرطي ال يس ػػهل إالّ يف دول ػػة
بوليسية» كما يقوؿ أرواؿ ( .)Orwellوباإلضافة فإ ّف الدولة ىي أكرب خطػر علػى أمػن اجملتمػع ،خالفػاً ؼبػا يعتقػده أالبيػة
الن ػػاس .صػ ػ يح أ ّف اغبكوم ػػات زب ػػدـ اؼبػ ػواطنني ببن ػػاء اإلدارات واؼب ػػدارس واؼبست ػػفيات وربم ػػيهم بإن ػػاء قػ ػوات األم ػػن
واعبيػػوش ،ولكنهػػا تػػرىبهم أيض ػاًكمػػا تسػػجنهم بػػال حػػق وتعػػذ م وزبػػتطفهم وتبيػػدىم .فمػػثال يف العقػػد األخػػري كانػػن
األالبية الساحقة من النػراعات اؼبسل ة حروباً داخلية تعػارض الػدوؿ ب ػعو ا (مػن ضػمن  381نراعػاً مسػل اًكانػن 1
نراعات فقػ بػني دوؿ) .ويف نفػ العقػد أحصػن منظمػة العفػو الػدورل أف أكثػر مػن نصػف دوؿ العػادل سبػارس التعػذيب
وأكثر من  % 18منها تعدـ اؼبعارضني السياسيني بػال ؿباكمػة .وخػالؿ العقػدين األخػريين اختطفػن وأخفػن الػدوؿ مػا
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 .4.3.2.6الحجة الرابعة

إذا كاف مقصد التعذيب ىو اقتناص ـبالفات دل تُك ف بعػد أو بيِّنػات قضػائية ضػد ط ٍ
ػرؼ
ثالث – سبييراً من قصد انتراع أخبار سياسية – فهذا اؼبقصد ال يطابق ال رع يف أمرين.

أوالً ،مثػػل ىػػذا اؼبقصػػد يبثّػل ربسسػاً للعػػورات ،وىػػذا ىبػػالف ال ػػرع .فهػػا ىػػو اؼبصػػطفى
الرتصػد القتنػاص عػورات اإلنسػاف فيقػوؿ« :يػا مع ػر مػن أسػلم
(ص) ينهى حػ عػن ؾبػرد ّ
بلسانو ودل يف اإليباف إذل قلبو ،ال تػاذوا اؼبسػلمني ،وال تع ّػريوىم ،وال تتبعػوا عػوراهتم ،فػإ ّف
مػػن تتبػػع عػػورة أخيػػو اؼبسػػلم تتبػػع ا عورتػػو ،ومػػن تتبػػع ا عورتػػو يفض ػ و ولػػو يف جػػوؼ
رحلو 133».ويروي الرتمذي ىذا اغبديث مػن أ بػرزة اإلسػالمي أ ّف النػ (ص) صػعد اؼبنػرب
فنػادى بصػػوت رفيػػع ،وىػذا بيػػاف غبػػق اإلنسػاف يف سػػرت عوراتػػو .كمػا اسػػتدؿ العلمػػاء الػػذين
فهموا من ال رع وجػوب تضػييق طػرؽ استك ػاؼ الفػواحجل بقػوؿ الرسػوؿ (ص) بعػد أمػره
بلد من اعرتؼ بالرنا« :من ارتكب يائاً من ىذه القاذورات فليسترت بسرت ا  134».وعػن
َفسػ ْدتَػ ُهم،
معاوية قاؿ« :ظبعن رسوؿ ا (ص) يقوؿ" :إن إف ات ْ
َّبعن عورات اؼبسػلمني أ َ
أو كِػ ػ ْدت أف تُ ِ
فس ػ َػد ُىم 135»".ف ػػال ػ ػ أ ّف اقتن ػػاص ػػاوف اؼبس ػػلمني اػباص ػػة و ػػرطتها
ينتهػ حقػػوقهم وحريػػاهتم ،كمػػا يػػادي إذل ازديػػاد عػػدد اؼب الفػػات الػ تُف َ ػػى للػرأي العػػاـ
ومػػن َمثَّ إذل إضػػعاؼ معنويػػات األمػػة وأخالقهػػا .وقػػد فُ ِّسػػر اقتنػػاص عػػورات اؼبسػػلمني باؼبيػػل
إل ػػاعة الفاح ػػة فػػيهم 136،وىػػذا منبػػوذ مػػن ا تعػػاذل الػػذي يقػػوؿ :إ ّف الػػذين وببّ ػوف أف
137
ت يع الفاح ة يف الذين آمنوا ؽبم عذاب أليم يف الدنيا واآخرة.
وياكػػد عمػػر بػػن اػبطػػاب عػػدـ ج ػواز اقتنػػاص عػػورات النػػاس ،وقػػد روي أنػػو كػػاف يتف ّق ػد
ػل ،فتسػ ّػور عليػػو فوجػػده يرتكػػب
أح ػواؿ الرعيػػة يف اؼبدينػػة فسػػمع صػػوت رجػػل يف بيتػػو يتغػ ّ
ػدو ا أظننػػن أف ا تعػػاذل يسػػرتؾ وأنػػن علػػى معصػػية؟» فقػػاؿ:
معصػػية ،فقػػاؿ لػػو« :يػػا عػ ّ
ػين أنػن
ػن عصػين ا يف واحػدة فقػد عص َ
«أنن يا أمري اؼبامنني؟ ال تعجػل عل ّػي ،إف كن ُ
ذبسسػػن علػ ّػي ،وقػػاؿ تعػػاذل وأتػوا البيػػوت مػػن
ذبسسػوا وقػػد ّ
يف ثػػالث ،قػػاؿ سػػب انو وال ّ
أبوا ػػا وقػػد تسػ ّػورت علػػي ،وقػػاؿ جػ ّػل ػػحنو ال تػػدخلوا بيوتػػا اػػري بيػػوتكم حػ تستحنس ػوا
اؼبتعمػػد رومػػاؿ ( )Rummelأ ّف «األنظمػػة
بػػني  388و 188ألػػف ػ ص عػػرب العػػادل .ويقػػوؿ الباحػػث يف قتػػل الػػدوؿ َّ
السياسية قتلن حوارل  378مليوف من مواطنيهػا ومػن األجانػب يف ىػذا القػرف ،أي حػوارل  1مػرات عػدد الػذين قُتلػوا يف
صبيع اغبػروب الدوليػة واألىليػة والثػورات( ».راجػع ي .بػاوي ،ت ػريح إرىػاب الدولػة يف اعبرائػر ،يف اعبػرء الثػاي مػن ىػذا
الكتاب ،اؼبنظور السياسي).
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ػلموا علػػى أىلهػػا ودخلػػن بغػػري إذف ».قػػاؿ عمػػر« :فهػػل عنػػدؾ مػػن خػػري إف عفػػوت
وتسػ ّ
عن ػ ؟» قػػاؿ« :نعػػم ».فعفػػا عنػػو عمػػر بػػن اػبطػػاب وتركػػو 138.ىػػذه الروايػػة تػػدؿ علػػى أ ّف
مسػاولية تف ّقػػد أحػواؿ الرعيػػة ال تقتضػػي مراقبػػة و ػػرطة خصوصػػياهتم وانتهػػاؾ حرمػػة حيػػاهتم
اػباصة ،كما ال تستلرـ سل وسائل اري م روعة للك ف عن التجاوزات.
ثانياً ،إ ّف مقصد انتراع بينات قضػائية مػن اؼبع َّػذب الهتػاـ طػرؼ ثالػث مػا ىػو إالّ عبػث،
ػوـ أ ّف حجيػػة
أل ّف يف ال ّ ػرع اإلسػػالمي – إضػػافةً إذل بُطػػالف اإلق ػرار رب ػن اإلك ػراه – «معلػ ٌ
اإلق ػرار قاصػػرة علػػى اؼبقػ ّػر خاص ػةً يف بػػاب اعبنايػػات ،فلػػو ُادع ػي علػػى عػػدة أ ػ اص وأقػػر
139
قاصر على صو».
أحدىم فاقراره ٌ
 .3.6حمل المتهم على اإلقرار
إ ّف التعػػذيب غبمػػل اؼبعػ َّػذب علػػى اإلقػػرار يسػػتند إذل افرتاضػػات ُمسػػبقة رئيسػػية عػػن ماىيػػة
اإلدعػػاءات اعبنائيػػة،
البيّنػػة اعبنائيػػة ،أي عػػن طبيعػػة اؼبعطيػػات الػ تتعلػػق حبقيقػػة أو بطػػالف ّ
وعن اؼببادئ والوسائل الكت اؼ البيّنػة .ودبػا أ ّف االفػرتاض اؼبسػبق ىػو مػا يُعتقػد ِض ْػمناً بحنػو
ُ
ص يح أو متفق عليو ،فاالفرتاضات اؼبسػبقة يف اإلدعػاء بػواز التعػذيب ؽبػذا اؼبقصػد (ضبػل
ُ
اؼبعػ َّػذب علػػى اإلقػرار) ىػػي مػػن ػػحف الػػرباءة واعبػػرـ واإلقػرار والبينػػة واغبقيقػػة واألدل ،واغبقيقػػة
اؼبسػػت رجة بالتعػػذيب .وبنػػاء علػػى ىػػذا ،فػإ ّف الػػدليل علػػى ربػػرً ىػػذا اؼبقصػػد سػػيعتمد علػػى
ك ػػف وإبانػػة ىػػذه االفرتاضػػات اؼبسػػبقة مث برىنػػة عػػدـ ػػرعيتها دبوجػػب اؼببػػادئ اإلسػػالمية
للبينة اعبنائية.
إ ّف االف ػرتاض اؼبس ػػبق األوؿ ىػػو القرينػػة علػػى اعبػػرـ وتػػحم مناق ػػتو يف الفصػػل .3.1.1
ُ
ويتناوؿ الفصل  3.1.1إ كالية ربميل عبء البينة على اؼبدعى عليو ،كمػا يتط ّػرؽ الفصػل
 1.1.1لالف ػ ػرتاض اؼبسػ ػػبق حػ ػػوؿ العالقػ ػػة بػ ػػني األدل واغبقيقػ ػػة .أمػ ػػا الفصػ ػػل  1.1.1فهػ ػػو
ُ
صػص لعػػرض موقػػف ال ػػرع مػػن إقػرار اؼبعػ َّػذب .وأخػرياً يُقػ ّدـ الفصػػل  8.1.1مالحظػػات
ُـب ّ
إضافية عن العالقة بني األدل وطرؽ استك اؼ اغبقيقة.

 .1.6.9القرينة على الرباءة

++

معقوؿ من طػرؼ القضػاء.
أي
يُعترب كل ص بريائاً إالّ إذا ثبن عك ذل بدوف ّ
ولكن فعل التعػذيب يسػتبق اغبكػم باعبنايػة األصػلية بػدالً مػن الػرباءة  ،وىػذا ألنػو ال ُْهبػدي
اؼبعػ ِّػذب نػَ ْفعػاً أف وبػػاوؿ انتػراع اإلقػرار باعبنايػػة مػػن اؼبػػتهم إف دل يُسػبِّق َم ْقصػػده باالعتقػػاد أ ّف
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ال يء اؼبقصود يف عُ ْقر اؼبتهم .بعبارة أخرى ،دبا أف اؼبدعى عليو إمػا جػاف وإمػا بػريء ،ودبػا
أ ّف ِّ
اؼبعذب يعتقد أ ّف اإلكراه قػادر علػى اسػت راج البيّنػة ،فإنػو يرتتػب علػى ذلػ أ ّف اؼبع ِّػذب
يعتقد مسبقاً أف اؼبدعى عليو جاف.
إ ّف القرينة على اعبناية تنته مبدأ ىاما يف الت ريع اعبنائي اإلسػالمي ،وىػو أ ّف األصػل
يف األ اص الرباءة ،وما دل تثبن يف حػق اؼبػرء إدانػة فإنػو يبقػى عريػرا مكرمػا ال يتع ّػرض لػو
أصػػل ال ػػرع
أحػػد بػػحذى ،ال سػػلطاف وال اػػريه ،إال إذا ثبػػن بالبينػػة مػػا يوجػػب عقوبتػػو .وقػػد ّ
اغبنيػػف ىػػذه القاعػػدة بلفػػك اغبػػديث ال ػريف ،عػػن ابػػن عػػاب عػػن الرسػػوؿ ا (ص) أنػػو
قػػاؿ« :لػػو يُعطػػي النػػاس بػػدعواىم الدعػػى أنػػاس دمػػاء رجػػاؿ وأم ػواؽبم ،ولكػػن اليمػػني علػػى
140
اؼبدعى عليو».
إ ّف الرباءة األصلية (أو القرينة على الرباءة يف اػبطاب القػانوي اغبػديث) ربمػي الضػعفاء
واؼبستضعفني والذين ال حوؿ وال حيلة ؽبم مػن تػُ َهػم ومكػر اؼبعتػدين واؼبتسػلِّطني .وأمػا مبػدأ
اعبناية األصػلية (أو القرينػة علػى اعبنايػة) ،فهػو ذبسػيد لرابػات ىػاالء اآخػرين ،وكػل قػانوف
يُبػػل علػػى ىػػذا اؼببػػدأ ؿبكػػوـ عليػػو بعػػدـ التفريػػق بػػني اغبػػق والباطػػل وبػػني العػػدؿ والظلػػم،
وبتف ي ظاىرة «إدعاء أناس دماء رجاؿ وأمواؽبم» كما قاؿ الن (ص).
ولقػػد ظػػل مبػػدأ الػرباءة األصػػلية ؿبرتمػاً يف عهػػد اػبالفػػة الرا ػػدة .عػػن عبػػد ا بػػن عػػامر
ػن يف ركػػب إذ جائنػػا ذا اؼبػػروة ُس ػرقن عيبػػة رل ،ومعنػػا رجػػل مػػنهم ،فقػػاؿ لػػو
قػػاؿ« :انطلقػ ُ
أصػ ا " :يػا فػالف أردد عليػو عيبتػو" ،فقػاؿ" :مػا أخػذهتا ".فرجعػن إذل عمػر بػن اػبطػػاب
فحخربتػػو ،قػػاؿ" :مػػن أنػػتم؟" فعػػددهتم ،فقػػاؿ" :أظنػػو صػػاحبها ]الػػذي اهتػػم[ ".فقلػػن" :لقػػد
141
أردت يا أمػري اؼبػامنني أف آم بػو مصػفوداً ".قػاؿ عمػر" :أتػحم بػو مصػفوداً بغػري بينػة؟"»
فعمر ىنا يستنكر إغباؽ الضرر باؼبدعى عليو يف تكبيلو قبل البينػة ،ومعػل ذلػ أ ّف توقيػف
وحب واهتاـ اؼبدعى عليو كل ذل لي بينة على اعبناية وهبب أف يعترب بريائا إالّ إذا ثبػن
عك ذل (إدانتو) ب كل قاطع.

لي القانوف يف كنهو سوى وسيلة اؼبستضعف ؼبقاومة اؼبستكرب ،ودبا أ ّف حكػم اؼبسػتكرب واقػع – ولػي قانونػا – فػإ ّف
القانوف يبدأ حيث يت دد حكم اؼبستكرب.
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وقد ّقرر الفقهاء يف قواعدىم أ ّف األصػل بػراءة الذمػة ،وعلػى ىػذا ال هبػد اؼبعتػدي منفػذا
للنيػػل م ػػن أع ػراض األبريػػاء وأم ػواؽبم ودم ػػائهم ،ويف ىػػذا تطه ػػري للمجتم ػػع م ػػن س ػػوء الظ ػػن
وضباية وقباة الذين ربوـ حوؽبم بهات ال أساس ؽبا من الص ة.

 .5.6.9البينة على اؼبدعي
ضػ َػمر أ ّف البيّنػػة
بالسػ ْػبق واؼب ْ
باإلضػافة إذل تَ َ
ضػ ُّػمن أصػػلية اعبنايػػة ،فػإ ّف فعػػل التعػػذيب يفػػرتض َ
ُ
ضعة يف اؼبدعى عليو .إذ ما جدوى اللجػوء إذل اسػت راج البينػة مػن اؼبػدعى عليػو
اعبنائية فبَُْو َ
(بتسلي األدل على جسده ونفسو) إف دل يكن مسلّما بو أ ّف اؼبدعى عليػو ىػو موقػع ووعػاء
اغبقيقة؟
وبػػالطبع فػػإف ىػػذا االفػرتاض الضػػمب يعػػارض الت ػريع اعبنػػائي اإلسػػالمي الػػذي قعَّػػد أ ّف
«البيّنة على اؼبدعي واليمني على من أنكر».
إ ّف ُح ّجيػػة ىػػذه القاعػػدة تسػػتند إذل آيػػات قرآنيػػة عديػػدة ت ػػري إذل «البينػػة» وتحكػػد أ ّف
توضػػح أ ّف مصػػدر البينػػة ل ػػي الط ػػرؼ الػػذي
عػػبء اإلثبػػات علػػى الطػػرؼ اؼبػػدعي ،كمػػا ّ
ينكػػر .فمػػثالً يقػػوؿ ا تعػػاذل :أتػػتهم ُر ُسػلُ ُهم بالبيّنػػات فمػػا كػػاف ا لػػيظلمهم ولكػػن كػػانوا
أنفسهم يظلموف 142 إنػو برىػا ٌف أف التهمػة بػدوف بيّنػة ظل ٌػم ،كمػا ىػو دلي ٌػل علػى أ ّف عػبء
الر ُسل ولي على الذين أنكروا .ويبكن أيضا استنباط قاعدة «البيّنة علػى
إثبات اغبق على ُ
وجل يف أوؿ آياهتا :دل يكػن الػذين كفػروا مػن
اؼبدعي» من سورة البيّنة ال يقوؿ اؼبوذل ّ
عر ّ
أىل الكتاب واؼب ركني منف ّكني ح تحتيهم البينة.
أمػػا دليػػل م ػػروعية ىػػذه القاعػػدة مػػن الس ػنّة فريجػػع إذل اغبػػديث النبػػوي ال ػريف« :لػػو
الدع ػى أنػػاس دمػػاء رجػػاؿ وأم ػواؽبم ،ولكػػن البيّنػػة علػػى مػػن ادعػػى
يُعط ػى النػػاس بػػدعواىم ّ
143
واليمني على من أنكر ».وروى الرتمذي أنو «جاء رجل من حضرموت ورجل من كنػدة
إذل الن ػ ػ (ص) ،فقػ ػػاؿ اغبضػ ػػرمي" :يػ ػػا رسػ ػػوؿ ا إ ّف ىػ ػػذا البػ ػػب علػ ػػى أرض رل ".فقػ ػػاؿ
الكندي" :ىي أرضي ويف يدي ،ولي لػو فيهػا حػق ".فقػاؿ النػ (ص) لل ضػرمي" :ألػ
بينة؟" قاؿ" :ال ".قاؿ" :فل يبينو ".قاؿ" :يا رسوؿ ا إف الرجل فاجر ،ال يبارل على ما
حلػػف ولػػي يتػػورع مػػن ػػيء ".قػػاؿ" :لػػي ل ػ منػػو إالّ ذل ػ  144»".وعػػن األ ػػعن بػػن
قي أنو قاؿ« :كاف بيب وبني رجػل خصػومة يف بائػر فاختصػمنا إذل الرسػوؿ (ص) ،فقػاؿ:
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" اىداؾ أو يبينػو ".فقلػن" :إذا وبلػف وال يبػارل "...فقػاؿ" :مػن حلػف علػى يبػني يقتطػع
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ا ماؿ امرىء – ىو فيها فاجر – لقي ا وىو عليو اضباف»".
كل ىذه األدلة تػربىن علػى أ ّف عػبء إقامػة البينػة القاطعػة علػى مػدعي
وؾبمل القوؿ أ ّف ّ
التهمة ،ولي على اؼبدعى عليو أف يحم بحية بيّنة أو أف يُثبن براءتو ،ويكفيو اليمني.

وأخ ػرياً وب ػػحف اليمػػني ،ذب ػ ُدر اإل ػػارة إذل أ ّف فعػػل التعػػذيب ينته ػ أيض ػاً قاعػػدة كفايػػة
اليمني على من أنكر .فكل من قرأ هادات التعذيب الفاجعة (ال وردت عرب القروف إذل
يومنا ىذا) يعلم أ ّف ِّ
اؼبعذبني ال يستجيبوف ليمني اؼبدعى عليهم ،فهػم يتصػافبوف عػن صػياح
َّ
ػاـ
اؼبعذبني الذين يقسػموف بػا علػى بػراءهتم ويُ ػهدونو تعػاذل علػى صػدقهم ،وىػذا تن ّكػر ت ّ
لقوؿ الن (ص)« :من اقتطع حق امػرئ مسػلم بيمينػو فقػد أوجػب ا لػو النػار وح ّػرـ عليػو
146
اعبنة».

 .6.6.9األدل واغبقيقة
ضع البيّنة يف عقػر اؼبػدعى عليػو ،نتطػرؽ اآف إذل آخػر حلقػة
بعد تف ّ ص أصلية اعبناية وسبََْو ُ
يف سلس ػػلة االفرتاض ػػات اؼبس ػػبقة ال ػ يس ػػتند إليه ػػا فع ػػل التع ػػذيب :االعتق ػػاد الض ػػمب بػ ػح ّف
تسلي األدل على جسد اؼبدعى عليو قادر على است راج اغبقيقة منو .فبدوف اإليباف بقدرة
ػتهم علػػى اإلق ػرار.
األدل علػػى اسػػت راج اغبقيقػػة ال يبكػػن الػػرعم أ ّف التعػػذيب يقصػػد ضبػػل اؼبػ َ
فيجب إذاً إبانة العالقة اؼبفرتضة ِض ْمنياً بني اغبقيقة واألدل ،وربليلها من زوايػا ـبتلفػة ت ػمل
اؼبنظور ال رعي.
ص ػ يح أ ّف فبارسػػة التعػػذيب سػػبقن اغبضػػارة اليونانيػػة القديبػػة ،إالّ أ ّف أوؿ اؼبناق ػػات
ػوـ أ ّف
الدقيق ػػة ح ػػوؿ العالق ػػة ب ػػني التع ػػذيب واغبقيقػ ػة ترج ػػع إذل الكتاب ػػات اإلاريقي ػػة .ومعل ػ ٌ
التع ػػذيب ك ػػاف أم ػػرا واقع ػ ػا يف اغبي ػػاة اليومي ػػة يف ديبوقراطي ػػة اليون ػػاف القديب ػػة ،وكان ػػن ى ػػذه
اؼبمارسة تسػتهدؼ العبيػد والنسػاء واألجانػب وتسػتثب مػواطب أثينػا (رجػاؿ ينتفعػوف حبقػوؽ
أ ِرسػتُػ ْقراطية وباغبصػػانة مػػن التعػػذيب) .وكػػاف اجملتمػػع اليونػػاي القػػدً يعتقػػد أ ّف العبيػػد ْأوعيػػة
لل قيقة ويعترب التعػذيب أداة السػت راجها مػنهم .وكػاف اإلاريػق يعتقػدوف أ ّف البيّنػة اؼبنترعػة
ػوؽ إثبات ػ ػاً ووثوق ػ ػاً ػػهادة الرج ػػل اغبُػ ػّر يف احملكم ػػة ،وى ػػذا يرج ػػع إذل
العْب ػػد تَف ػ ُ
م ػػن جس ػػد َ
اعتقػػادىم أ ّف العبيػػد ال يتمتعػػوف بالعقػػل راػم إدراكهػػم إيػػاه .وتقػػوؿ ُدبْػ َػوا ( )duBoisيف ىػػذا
ال حف:
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العْبػػد يبل ػ جسػػداً قوي ػاً لل دمػػة وال يبل ػ عق ػالً ،هبػػب إكراىػػو لينطػػق بػػاغبق – حػ ٌػق
دبػػا أ ّف َ
يستطيع أف يدركو رام أنو ال يتمتع بالعقل يف حد ذاتو .وخالفاً عن اغبيواف الذي ال يبل إالّ
العْب ػػد ق ػػادر عل ػػى
الق ػػدرة عل ػػى اغبػ ػ ويعج ػػر عل ػػى إدراؾ العق ػػل (اللوا ػػوس ) والك ػػالـ ،فػ ػ
إف َ
147
ال هادة عندما يُ َّ
عذب جسده ،وىذا ألنو يعرؼ العقل بدوف أف يبتلكو.

وم ػػن جه ػػة أخ ػػرى ،ف ػ ػإ ّف حص ػػانة األح ػ ػرار واألس ػػياد م ػػن التع ػػذيب كان ػػن تس ػػتند إذل
اعتقػػادين .أوالً ،يبكػػن للسػػيد أف يكػػذب كػػذباً ُم ْقنِع ػاً يف احملكمػػة لتفػػادي عقوبػػة ىب ػػاىا،
العْبػد .ثانيػاً ،كػاف
أل ّف السيد يتمتع بالعقػل (اللواػوس) وُيبيػر اغبػق مػن الباطػل علػى عكػ َ
ِِ
العْب ػػد ج ػػرء م ػػن
اإلاري ػػق يعتق ػػدوف أ ّف حقيق ػػة الس ػػيد مدفون ػػة يف َعْب ػػده ،أو بعب ػػارة ُدبْػ ػ َػواَ « :
العْبػػد ىػػي حقيقػػة السػػيّد ،وحقيقػػة السػػيّد توجػػد يف جسػػد ال َعْبػػد
السػػيّد ،وبالتػػارل ف قيقػػة َ
وتُ ْك َ ػػف من ػػو بالتع ػػذيب .وي ِ
ص ػػل اؼبع ػ ِّػذب إذل الس ػػيّد ع ػػن طري ػػق جس ػػد َعْب ػػده فيس ػػت رج
ُ
َ
148
اغبقيقة منو».

إ ّف تراث ىذه االعتقادات ب حف العالقة بني األدل واغبقيقة انت ر إذل حضػارات أخػرى،
ولكن اغبضارة اإلسالمية انفصػلن يف بػدايتها انفصػاالً جػذرياً عػن ىػذه االعتقػادات .فعػالً
إ ّف اإلسػػالـ دل يعتػػرب أ ّف البيّنػػة ـببّػحة أو مدفونػػة يف اؼبػػدعى عليػػو وأ ػػا قابلػػة لالسػػت راج منػػو
بتسػػلي األدل .فقػػد أرسػػل الن ػ (ص) علي ػاً وال ػربري وسػػعداً يت سسػػوف األح ػواؿ ويلتمسػػوف
األخبػػار ،فحصػػابوا االمػػني لق ػريجل كانػػا يبػػدا م باؼبػػاء فػػحتوا م ػا ،وسػػحلونبا – ورسػػوؿ ا
(ص) قائم يصلي – فقاال« :كبن سػقاة قػريجل بعثونػا نسػقيهم مػن اؼبػاء ».فكػره القػوـ ىػذا
اعب ػواب ورج ػوا أف يكونػػا أل سػػفياف فض ػربونبا ،وركػػع رسػػوؿ ا (ص) وسػػجد سػػجدتني
وسػ ػ ػػلم وقػ ػ ػػاؿ« :إذا صػ ػ ػػدقاكم ض ػ ػ ػربتمونبا ،وإذا ك ػ ػ ػذباكم تركتمونبػ ػ ػػا! صػ ػ ػػدقا وا إ مػ ػ ػػا
149
ػني ىنػػا أ ّف النػ (ص) يالحػػك أ ّف تسػػلي األدل يسػػت رج الباطػػل بػػدالً مػػن
لق ػريجل ».وبػ ِّ ٌ
اغبقيقة كما كػاف يعتقػده اليونػانيوف .ودبػا أ ّف الرسػوؿ (ص) ي ِ
صػل إذل اغبػق والباطػل بواسػطة
َ
الوحي ،فإنو يُلفن انتباىنا من خالؿ ىذه اغبادثة إذل قدرة األدل على است راج الباطل.
ويبكػػن اسػػتقراء نف ػ االعتقػػاد ب ػػحف العالقػػة بػػني التعػػذيب واغبقيقػػة مػػن سػػرية اػبلفػػاء
الرا ػػدين .فكػػاف عمػػر بػػن اػبطػػاب يُعلِّػػم اؼبسػػلمني أ ّف تسػػلي األدل – أو التهديػػد بػػو –
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يتلف اغبقيقة بدالً من أف يك فها ،بقولو « :لي الرجل دبػحموف علػى نفسػو إف أجعتػو أو
150
أخفتو أو حبستو أف يعرتؼ على نفسو».
أما الص ا ابن مسعود فهو يُرجع قػدرة األدل علػى اسػت راج الباطػل إذل قػدرة الكػذب
عل ػػى ردع األدل ،فيق ػػوؿ« :م ػػا م ػػن ك ػػالـ ي ػػدرؤ ع ػػب س ػػوطاً أو س ػػوطني عن ػػد س ػػلطاف إالّ
151
تكلمن بو».
ويبكػػن إذاً القػػوؿ بحنػػو يف عهػػد الن ػ (ص) وعهػػد اػبالفػػة الرا ػػدة كانػػن البيّنػػة اؼبنترعػػة
بتسلي األدل تعترب باطلة ،وىذا على عك ما اعتقده يف ما بعد الطغاة على مب اغبجػاج
بن يوسف ،وعلى خالؼ ما اجتهد بو بع العلماء مثل اؼباوردي.
خاصػا باغبضػػارة اإلسػػالمية
ىػػذا التعػػارض يف ػػحف العالقػػة بػػني التعػػذيب واغبقيقػػة لػػي
ّ
وقد عاد يف عدة حضارات.
فمثالً كاف اليوناي ديبوسػثينا ( )Demosthenesيعتػرب فبارسػة التعػذيب علػى أ ػا الوسػيلة
اؼبوثوقة الوحيػدة السػت راج اغبقيقػة ،كمػا زعػم أف «ال ػهود األحػرار يكػذبوف أحيانػاً ولكػن
دل يتك ّ ػػف بطػػالف أي تصػريح ربػػن التعػػذيب أبػػداً 152».وحسػػب زعػػم إسػػايوس ()Isaios
«دل يُدف أي إنساف استُػْن ِط َق ربن التعذيب ب هادة الػرور نتيجػة العػذاب أبػداً 153».ولكػن
اؼبنترع ػػة بالتع ػػذيب
م ػن جه ػػة أخ ػػرى قب ػػد أف أرس ػػطو يع ػػارض ى ػػذه اآراء ويعتق ػػد أ ّف البيّن ػػة َ
ليسن موثوقة ،فيقوؿ:

ض ْػرب مػن اإلكػراه .ولػي
فبارسة التعذيب ىي نوع من البينة تبدو جػديرة بالثقػة أل ػا مرتبطػة بِ َ
عني ما يُقاؿ يف ػحف التعػذيب ومػا وبجػ القػوؿ أنػو نػوع حقيقػي ووحيػد مػن
من الصعب أف نُ ِّ
البينػ ػػة – مبػ ػػالغني يف أنبيت ػ ػػو – إذا كػ ػػاف يف مص ػ ػػل تنا .ولكػ ػػن إذا ك ػ ػػاف التعػ ػػذيب ض ػ ػػدنا ويف
مصل ة خصمنا عبحنا إذل التنقيص من قيمتو بقوؿ اغبق عن كػل أنػواع التعػذيب .وإ ّف احتمػاؿ
ػػهادة اؼبكػ َػرىني بػػالرور يعػػادؿ احتمػػاؿ ػػهادهتم بػػاغبق ،فبعضػػهم مسػػتعد لت ّمػػل كػػل ػػيء
بػػدالً مػػن االعػرتاؼ باغبقيقػػة ،والػػبع اآخػػر مسػػتعد كػػذل الهتػػاـ أنػػاس آخػرين زوراً رابػةً يف
تفادي اؼبريد من التعذيب [...] .ويبكػن أيضػاً القػوؿ أ ّف البيّنػة اؼبنػتػػرعة بالتعػذيب باطلػة ،إذ أف
ُـبْػتَػلّي العقل ِ
وصفاؽ اعبِْلد وال جعاف يت ملوف العذاب ببطولة ،يف حني أ ّف اعببناء واحملرتسني

ويف رواية أخرى« :لي الرجل أمينا على نفسو إذا أجعتػو أو أوثقتػو أو ضػربتو أف يعػرتؼ علػى نفسػو( ».أخرجػو عبػد
الرزاؽ يف اؼبصنّف)
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عندىم من اعبراءة ما يكفيهم قبل أف يروا التنكيل بحعينهم .ولذل يبكػن اعتبػار البينػة اؼبنترعػة
154
بالتعذيب اري موثوؽ ا سباماً.

وقبد نف التعارض يف حف العالقة بني التعػذيب واغبقيقػة يف اغبضػارة اؼبسػي ية .فمػن
جهة قبػد أف البابػا نِكػوالس األوؿ يصػرح يف القػرف التاسػع للمػيالد بػرأ ٍي يتطػابق مػع تعػاليم
اإلسالـ يف عهد الن (ص) واػبالفة الرا دة ،ويقوؿ فيو أ ّف «التعذيب جريبة مردوجة ألنػو
وبمػػل اإلنسػػاف علػػى الكػػذب ،ويسػػل عليػػو األدل عبث ػاً» .ومػػن جهػػة أخػػرى قبػػد بابػػاوات
آخرين سبقوا وخلفوا البابا نِكوالس قد أباحوا التعذيب.
ىل َمثَ ٍل لقدرة التعذيب على است راج الباطػل ىػو ِم ػ نة اػاليليو االيلػو ،أحػد
وردبا أ ْذ ُ
أبػػرز الفيريػػائيّني والفلكيّػػني يف تػػاريخ العلػػوـ ،والػػذي أكرىتػػو الكنيسػػة – بالتهديػػد بالتعػػذيب
واإلعػػداـ حرق ػاً بال ػػد إذل خػػازوؽ – علػػى الت لػػي علن ػاً وركوع ػاً عػػن أفكػػاره العلميػػة .وإ ّف
التهديد بالتعذيب أكره وضبل االيلو – وكاف رجػال مامنػا تقيّػا ينػاىر السػبعني مػن العمػر –
علػػى أف يرت ػ ّد عػػن اكت ػػافو ل ػدوراف األرض حػػوؿ ال ػػم  ،فقػػاؿ« :ألف ؿبكمػػة التفتػػيجل
أم ػ ػرتب بػ ػػالت لّي عػ ػػن ال ػ ػرأي اػبػ ػػاطئ أ ّف ال ػ ػػم ثابتػ ػػة وىػ ػػي مركػ ػػر ]مػ ػػدار األرض حػ ػػوؿ
ال ػػم [ ... ،إي أرتػػد عػػن األخطػػاء اؼبػذكورة كمػػا ألعػػن وأكػػره ىػػذه البػػدع ...الػ تنػػاق
ؿبكمة التفتيجل».

 .7.6.9بطالف اعرتافات َّ
اؼبعذب

بعػ ػػد دراسػ ػػة االفرتاضػ ػػات اؼبسػ ػػبقة ِضػ ػ ْػمناً ال ػ ػ يسػ ػػتند إليهػ ػػا اؼبػ ػ ْػر َعم االستك ػ ػػايف يف فعػ ػػل
َ
ُ
نتطرؽ اآف إذل م روعية اؼبقصد الصريح حبمل اؼبتهم على اإلقرار.
التعذيبّ ،
واإلقرار لغةً ىو ِمن قر ال يء قراً ،والقرار إثبػات لِ َمػا كػاف مترلػرالً بػني اإلقػرار واعب ػود،
فَػ ػػيُقاؿ أق ػػر ف ػػالف بال ػػيء أي اع ػػرتؼ ب ػػو .واإلق ػ ػرار ى ػػو م ػ ػرادؼ االع ػ ػرتاؼ ،كم ػػا عُ ػ ِّػرؼ
اصػػطالحاً ب ػ«عمػػل إرادي ،صػػادر عػػن طواعيػػة واختيػػار ،ينطػػوي علػػى أخبػػار ِ
ينس ػب فيهػػا
155
ػح ص ػػدورىا عن ػػو الس ػػتوجبن عقاب ػػو».
اؼب ػ َ
ػتهم إذل نفس ػػو ارتكاب ػػو لوق ػػائع ؿب ػ ّددة ،ل ػػو ص ػ ّ
ودليل م روعية اإلقرار مستمد من اآية  53مػن سػورة آؿ عمػراف ،واآيػة  318مػن سػورة
النسػػاء ،واآيػػة  383مػػن سػػورة التوبػػة ،واآيػػة  83مػػن سػػورة يوسػػف .أمػػا مػػن الس ػنّة فهػػو
 3811( Galileo Galileiـ 3113 – .ـ.).
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مس ػػتمد م ػػن األحادي ػػث يف قض ػػية م ػػاعر وقض ػػية زوج ػػة العس ػػيف ورواي ػػات رج ػػم الغامدي ػػة
واعبهنية.
وتنطػػوي أركػػاف اإلق ػرار علػػى اؼبقػػر واؼبقػػر لػػو وموضػػوعو وصػػيغتو ،ولكػػل ركػػن مػػن أركػػاف
اإلقرار روطو .فبالنسبة للمقر تتفق اؼبذاىب صبيعاً يف روط التكليف ،أي ا رتاط العقل
اؼبكره واجملنوف واؼبعتوه وكذا النائم.
والبلوغ واالختيار ،كما تتفق يف بطالف إقرار َ

واسػػتدالؿ الفقهػػاء علػػى بطػػالف إق ػرار اؼبكػ َػره ،وبالتػػارل اؼبعػ َّػذب ،وعػػدـ ص ػ ة األحكػػاـ
الصػػادرة يف حقػػو مػحخوذ مػػن قولػػو تعػػاذل :إال مػػن أكػػره وقلبػػو مطمػائن باإليبػػاف 156.فاآيػػة
تفيػػد بوضػػوح أ ّف اإلكػراه يُسػػق حكػػم اإلقػرار بػػالكفر علػػى اؼبكػ َػره .فػإذا كػػاف ىػػذا يف ػحف
أعظم الذنوب ،وىو الكفر ،فإنو من األوذل أف يُسق اإلكراه حكم اإلقرار فيما سواه.
وىػذه اآيػة نرلػن َع ِقػػب حادثػة تعػذيب عمػػار بػن ياسػر غبملػػو علػى ال ػرؾ حيػػث ُروي
أ ّف اؼب ركني أخذوا عماراً فحرادوه على ال رؾ ،فحعطاىم فانتهى إذل النػ (ص) وىػو يبكػي
فجعل عليو السالـ يبسح الدموع عن عينيو ويقوؿ أخذؾ اؼب ركوف فغطوؾ يف اؼباء وأمػروؾ
أف ت ػػرؾ بػػا ففعلػػن ،فػػإف أخػػذوؾ مػػرة أخػػرى فافعػػل ذل ػ ػػم 157.ىػػذا يػػدؿ علػػى أف
يوضػػح
ػذب يسػػق حكػػم الكفػػر ،كمػػا ِّ
اإلكػراه علػػى الكفػػر مػػع طمحنينػػة القلػػب باإليبػػاف كػ ٌ
القػػوؿ أف «التعػػذيب ذبربػةٌ بدنيػةٌ للكػػذب» .ومػػن أكثػػر األحاديػػث تػواتُراً يف حجيػػة بطػػالف
اإلق ػرار ربػػن التعػػذيب قػػوؿ الرسػػوؿ (ص)« :رفػػع عػػن أمػ اػبط ػح والنسػػياف ومػػا اسػػتكرىوا
158
عليو».
ل ػػذل حك ػػم صبه ػػور الفقه ػػاء م ػػن اغبنفي ػػة 159وال ػػافعية 160واغبنابل ػػة 161والريدي ػػة
ومتقدمي اؼبالكية دبا فيهم اإلماـ مالػ نفسػو 163بػبطالف اعرتافػات اؼبك َػره (اؼبع َّػذب) وعػدـ
رعية األحكاـ ال تصدر يف حقو.

162

وحري بنا أف نستعرض ىػذه اللالػاة الوضػاءة مػن منظومػة فقػو اإلمػاـ مالػ – إمػاـ دار
ّ
اؽبجرة – والذي أ ار أكثر من مرجع إذل اقتبػاس اؼبقننػني الغػربيني ؽبػذه األحكػاـ مػن فقهػو
164
اؼبدونػػة« :قلػػن" :أرأيػػن إذا أقػػر ب ػيء مػػن اغبػػدود بعػػد التهديػػد أو
الراخػػر .جػػاء يف ّ
القيػد أو الوعيػد أو الضػػرب أو السػجن أيقػاـ عليػػو اغبػد أـ ال يف قػوؿ مالػ ؟" قػاؿ مالػ :
"مػػن أقػػر بعػػد التهديػػد أو قبلػػو ،فالوعيػػد والقيػػد والتهديػػد والسػػجن والضػػرب هتديػػد عنػػدي
كل ػػو 165»".أي ال يق ػػاـ علي ػػو اغب ػػد واإلقػ ػرار باط ػػل .وي ػػورد السرخس ػػي يف اؼببس ػػوط تعلي ػػل
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بطالف ذل اإلقرار ،فيقوؿ« :ولو أ ّف قاضيا أكره رجال بتهديد أو ضػرب أو حػب أو قيػد
حػ يقػػر علػػى نفسػػو حبػػد أو قصػػاص ،كػػاف اإلقػرار بػػاطال ،ألف اإلقػرار متمثػػل بػػني الصػػدؽ
ػرجح جانػػب الصػػدؽ علػػى جانػػب الكػػذب ،والتهديػػد
والكػػذب .وإمبػػا يك ػػوف حجػػة إذا تػ ّ
166
بالضرب واغبب يبنع رج اف الصدؽ على ما قاؿ عمر بن اػبطاب  ».وجاء أيضا يف
ىػػذا اجملػػاؿ مػػا قالػػو ابػػن ػػهاب عػػن رجػػل اعػػرتؼ بعػػد إكراىػػو باعبلػػد« :أنػػو ل ػػي عليػػو
167
حد».
ذلػ أ ّف اإلقػرار يُفهػػم منػػو أنػػو صػػادر عػػن حريػػة رأي ،فالعاقػػل ال يػػتهم بقصػػد اإلض ػرار
بنفسػو ،وأمػا إذا أكػره فيغلػػب علػى الظػن أنػػو قصػد بػاإلقرار دفػع الضػػرر عنػو بػاالعرتاؼ فػػال
يقبل منو.
ىكػػذا يتضػػح أ ّف مػػا تنترعػػو أجهػػرة التعػػذيب النظاميػػة مػػن اعرتافػػات ومػػا تصػػدره احملػػاكم
من أحكاـ كلو باطل وجور وال يبن إذل أحكاـ ال ريعة العادلة بصلة.

 .8.6.9مالحظات تكميلية
إ ّف التعذيب غبمل اؼبتهم على اإلقرار يقلب عملية احملاكمػة رأسػاً علػى عقػب ،كمػا يعكػ
العالقػػة السػػببيّة بػػني البيّنػػة والعقوبػػة .فاحملاكمػػة تػػدرس البينػػة ال ػ قػػد تػػادي إذل العقوبػػة يف
حػ ػػني أف التعػ ػػذيب يسػ ػػت دـ العقوبػ ػػة الصػ ػػطناع البينػ ػػة .ومعػ ػػل ىػ ػػذا القلػ ػػب أف األنظمػ ػػة
القضائية ال تلجح إذل التعذيب تبدأ وتنتهي بالعقوبة وتعمػل علػى أسػاس القاعػدة« :إف دل
تكن جاف ستعاقب ح تق ّػر بحنػ جػاف ،وإذا أقػررت بحنػ جػاف سػتعاقب حػ ال تت َج َّػرأَ
أبػػداً علػػى أف تكػػوف ذلػ  ».وىػػذا اإلسػراؼ يف العقوبػػة يتنػػام سبامػاً مػػع تعػػاليم النػ (ص)
168
الذي قاؿ« :ألف ىبطئ اإلماـ يف العفو خري من أف ىبطئ يف العقوبة».

«لػػي الرجػل أمينػا علػى نفسػو إذا أجعتػػو أو أوثقتػو أو ضػربتو» .وروي أيضػاً عػن أمػػري اؼبػامنني يف الػذي تػدذل ي ػػتار
عسالً فوقفن امرأتو على اغببل وقالن طلقب ثالثاً وإالّ قطعتو ،فذكرىا ا واإلسالـ ،فقالن لتفعلن أو ألفعلن ،فطلقها
ثالثاً ،فرد إليها( .أنظر اؼبغب من ال رح الكبري  )318/5وىذا يدؿ على أف التهديد بإيقاع ما يتلف النف والعضو إذا
صدر فبن ىو قادر على إيقاعو كاف مفسدا لالختيار ،وإذا فسد االختيار ربقق اإلكراه وبطل ما ينجم عنو.
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وباإلضافة إذل ذل فإف ىذا اغبديث ياس مبدأ وجوب التثبن والت قق قبل اغبكم.
أمػػا يف القػػرآف الكػػرً فالثابػػن أنػػو ال يصػػح اغبكػػم علػػى إنسػػاف مػػا دل تثبػػن التهمػػة اؼبوجهػػة
إليو بحدلة ال تقبل اؼبراجعة.
ؿبرتمػػة َّ
ومنفػػذة يف الػػدوؿ
ىػػذه اؼبقػػايي الصػػارمة لتثبيػػن وتوثيػػق البينػػة اعبنائيػػة ليسػػن َ
البوليس ػػية أي ػػن تتمي ػػر قػ ػوات األم ػػن باػب ػػونة وض ػػعف الق ػػدرات الفكري ػػة والفس ػػاد واؽب ػػوج
والطاعة العمياء لوالة األمر ،يف حني أف مهمة استك اؼ اغبق تتطلَّب الت كم يف الذات
والػػذكاء واغبنكػػة والدقػػة والنػ ػراىة والصػػرب .ويف عهػػد اػبالفػػة الرا ػػدة أظهػػر الص ػ ابة ىػػذه
الصػػفات يف ربقيقػػاهتم ،كمػػا عبػاوا إذل عػػدة طػػرؽ الستك ػػاؼ اغبقيقػػة بػػدوف إك ػراه اؼبػػتهم
ومنهػػا «التفريػػق بػػني ال ػػهود ،واللجػػوء إذل أن ػواع اغبيػػل ،والنظػػر يف الق ػرائن ،وكبػػو ذل ػ فبػػا
169
يبني اغبق ويظهره».
ويف زماننػػا ىػػذا فإنػػو مػػن اؼبتوقَّػػع أف تسػػهل مهمػػة استك ػػاؼ اغبقيقػػة بػػاحرتاـ اؼبعػػايري
اإلسالمية لتثبيػن وتوثيػق البينػة اعبنائيػة ،وىػذا بسػبب أسػاليب الت قيػق اعبنػائي الػ وفّرىػا
التق ّدـ العلمي .ىذه األساليب ال تُرِّكر على اإلقرار بقدر ما تُرِّكر علػى البينػة اػبارجيػة ،كمػا
ِ
األحي ػػاء والفيري ػػاء والكيمي ػػاء وعل ػػم
تعتم ػػد أكث ػػر ف ػػحكثر عل ػػى تقني ػػات م ػػتقة م ػػن عل ػػم ْ
االجتمػػاع وعلػػم الػػنف وعلػػم اإلنسػػاف وعلػػم العاديػػات واؼبعلُوماتيػػة اخل .وال ػ أ ّف عبػػوء
َ
األنظمػ ػػة العربيػ ػػة واإلسػ ػػالمية اغبديث ػ ػػة إذل التعػ ػػذيب ىػ ػػو ػ ػػهادةٌ علػ ػػى إخفػ ػػاقهم اػبلق ػ ػػي
وإفالسػػهم الفكػػري والعلمػػي ،كمػػا ي ػ َػهد علػػى مػػيلهم السياسػػي إلرىػػاب ؾبتمعػػاهتم الػػذي
يطغى على واجبهم القضائي الستك اؼ اغبقيقة.

اغبجرات1 :؛ النساء 85 :و.81

+

ردي قد تل ّ ص وتص ّػور ىػذا الوضػع جيػداً .والنكتػة تقػوؿ أ ّف منافسػةً دوليػة
ىناؾ نكتة عبية عربية ظبعتها من زميل أُ ُ
ِ
عم ػاف ،وتبػػارزت فيهػػا ثالث ػة فػ َػرؽ ،فريػػق اؼب ػػابرات األمريكيػػة ( )CIAوفريػػق اؼب ػػابرات الروسػػية
للم ػػابرات نُظمػػن يف ّ
( )KGBوفريػػق منت ػػب ـبػػابرات جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة .والفػػوز يف ىػػذه اؼببػػاراة يقتضػػي اكت ػػاؼ ْأرنػػب (يطلقػػو اغبَ َكػػم
عمػاف وذىػب فريػق اؼب ػػابرات األمريكيػة للب ػث عنػػو،
ُمسػبقاً يف اؼبدينػة) يف أقصػر وقػػن .فػحطلق حك ٌػم حيػادي أرنبػا يف ّ
ؾبهرة بعتاد الرؤيػة باأل ّػعة ربػن اغبمػراء .وجػاء دور الفريػق
فوجده األمريكاف بعد نصف ساعة باستعماؿ طائرة عمودية ّ
عمػاف ورجػػع باألرنػب بعػػد سػػاعة ،أي ضػػعف وقػػن األمريكػػاف ،وىػػذا باسػػت داـ تقنيػػة تعتمػػد علػػى
الروسػػي ،فانت ػػر يف ّ
مطابق ػػة أث ػػار أق ػػداـ اغبيوان ػػات عل ػػى األرض وربلي ػػل االرتباط ػػات ب ػػني حرك ػػات اغبيوان ػػات الػ ػ رب ػػب األران ػػب وحرك ػػات
اغبيوانات ال تفر من األرانب .أما فريق منت ب ـبػابرات جامعػة الػدوؿ العربيػة فلػم يػحت باألرنػب ال بعػد نصػف سػاعة
وال بعػػد سػػاعة .ومضػػن سػػاعتاف مث ثالثػػة مث أربعػػة… وحػ ّػل الليػػل ودل يرجػػع فريػػق منت ػػب اؼب ػػابرات العربيػػة بعػػد .فػػحمر
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 .7حكم تعويض َّ
المعذب
لقد اعتربت ال ريعة اإلسالمية كل فعل ضار بالغري من مساولية الفاعػل نفسػو أو اؼبتسػبب
في ػػو ،وعليهم ػػا التع ػػوي ع ػػن الض ػػرر ول ػػو ك ػػاف ناصب ػػا ع ػػن خط ػح .أم ػػا إذا ك ػػاف ع ػػن عم ػػد،
فيوجب أيضا عقوبة الفاعل.
والتعػػوي يف اللغػػة يعػػب البػػدؿ واػبلػػف وقػػد عُػ ِّػرؼ بَ َدلِػػيّاً ب ػ«ضػػم ذمػػة الضػػماف إذل ذمػػة
170
اؼبضػػموف عنػػو يف الت ػراـ اغب ػػق» ،و«إهبػػاب مثػػل الت ػػالف – إف أمكػػن – أو قيمتػػو نفي ػاً
للضػرر بقػدر اإلمكػاف» ،و«واجػب رد ال ػيء أو بدلػو باؼبثػل أو القيمػة» 171.وأسػاس ىػذه
القاعػػدة اعبليلػػة قػػوؿ ا تعػػاذل :إف ا يػػحمركم أف تػػادوا األمانػػات إذل أىلهػػا وإذا حكمػػتم
172
بػ ػػني النػ ػػاس أف ربكم ػ ػوا بالعػ ػػدؿ إف ا نعمػ ػػا يعظكػ ػػم بػ ػػو إف ا كػ ػػاف ظبيع ػ ػاً بص ػ ػرياً،
واغبػ ػػديث الػ ػػذي يرويػ ػػو أبػ ػػو سػ ػػعيد اػبػ ػػدري حيػ ػػث يقػ ػػوؿ الرسػ ػػوؿ (ص)« :ال ضػ ػػرر وال
ضػرار 173».ومعنػػاه أنػػو ال هبػػوز أف يل ػػق إنسػػاف أي ضػػرر بغػػريه كمػػا ال هبػػوز للمتضػػرر أف
يوقع الضرر دبن كاف األسبق يف إيقاع الضػرر .ىػذا اؼببػدأ يػربز أحػد مقاصػد ال ػريعة الغػراء،
وىو اإلصالح بدال مػن اإلفسػاد ،وعػدـ مقابلػة اإلتػالؼ دبثلػو ،أو أ ّف إزالػة الضػرر هبػب أف
تكوف بالتعوي  ،والضماف بدال من الضرر ،فهذا أنفع للمجتمع ،وأجرب للضرر.
إ ّف اؼببػػدأ السػػابق مقػػرر يف األض ػرار اؼباديػػة ،أمػػا اؼببػػدأ اؼبقػػرر يف اؼبسػػاولية اعبنائيػػة علػػى
األنفػ ػ فه ػػو القص ػػاص ،أي اؼبماثل ػػة ب ػػني اعبناي ػػة والعق ػػاب ،وذلػ ػ انطالق ػػا م ػػن األص ػػل
174
وؿبرمػػا،
القػػرآي :وإف عػػاقبتم فعػػاقبوا دبثػػل مػػا عػػوقبتم بػػو .ومػػاداـ التعػػذيب فعػػال ضػػارا ّ
يَل َ ػق بالضػ ية فيسػػبّب ؽبػػا أضػرارا ماديػػة (تفويػػن مصػػاحل ـبتلفػػة) وأضػرارا جسػػدية (وفػػاة،
جروح ،كسور ،اخل) وأضرارا أدبية (إىانة ،قذؼ ،سب ،اخل) ،فإف ال ريعة توجب ما يلي:
 .3تعوي

الض ية عما غبق ا من أضرار مادية؛

 .3تطبيػػق القصػػاص علػػى اؼبعػ ِّػذب فيمػػا تسػػبب فيػػو مػػن أضػػرار جسػػدية للضػ ية،
وذل زجرا للمعتدين وسدا للذرائع؛

++

ٍ
عمػاف وىػػم يض ػربوف ضبػػاراً
اغبَ َكػػم بالب ػػث عػػن الفريػػق العػػر  ،فوجػػدوا عناصػػر اؼبنت ػػب اؼب ػػابرام يف اابػػة يف ض ػواحي ّ
ضرب ونُ ِّكل بو ويقولوف لو« :يا ضبار! ق ّػر أن أرنب وإالّ سنعذب ح اؼبوت!»
دامياً ُ
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منظور قضائي
 .1إقامػػة اغبػ ّد إذا كػػاف الضػػرر قػذفا ،وتحديبػػو فيمػػا عػػدا ذلػ مػػن األضػرار األدبيػػة
مع تقدً كل ما هبر اػباطر للض ية.

ى ػػذه اغبق ػػوؽ ال ػ كفلته ػػا ال ػريعة الغ ػ ّػراء لل ػػذين انتُهك ػػن ك ػرامتهم بتع ػػذيب أو ا ػػريه،
الترمن ا الدولة اإلسالمية يف عهد النبوة واػبالفة الرا دة.
وقػػد سػػار علػػى ىػػذا الػػنه اػبلفػػاء الرا ػػدوف ،فهػػا ىػػو عمػػر بػػن اػبطػػاب يضػػرب أروع
ويقتص للقبطي مغمور من ابن األمري عمرو بػن العػاص،
األمثلة يف صوف الكرامة اإلنسانية
ّ
والقصة أ هر من نار على علم ومفادىا أ ّف قبطيا تسػابق مػع ابػن عمػرو بػن العػاص فسػبقو
فلطػػم ابػػن عمػػرو ذل ػ القبطػػي ف ػػكى ىػػذا األخػػري ابػػن األمػػري إذل اػبليفػػة عمػػر فحرسػػل
الفػػاروؽ إذل عمػػرو وابنػػو فلمػػا حض ػرا قػػاؿ اػبليفػػة للقبطػػي« :ىػػذا الػػذي ض ػرب ؟» قػػاؿ:
ػرمني» ،مث
«نعػػم» ،فقػػاؿ« :اضػربو ».فحخػػذ يضػربو حػ اكتفػػى فقػػاؿ عمػػر« :زد ابػػن األكػ َ
التفن ىباطب عمرو وقاؿ« :م استعبدو الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا؟»
إذا كػاف عػػدؿ عمػػر بػن اػبطػػاب قػػد ظبػا إذل اؼبسػػتوى الرفيػػع دبجػرد تلػ اإلىانػػة لكرامػػة
أحػد األقبػاط اػػري اؼبسػلمني ،فكيػف بػػو لػو سػف دـ أحػػد رعيتػو كائنػا مػػن كػاف بغػري حػػق.
إنػػو اغب ػ العُمػػري دبسػػاولياتو اعبسػػيمة إزاء حقػػوؽ الرعيػػة ،وعلػػى رأسػػها كفالػػة حقهػػا يف
اغبيػاة الكريبػػة اآمنػػة ،وأمػا العقوبػػات الػ قررهتػا ال ػريعة بالنسػػبة للقتػل العمػػد واغبرابػػة ،فػػال
يسع اجملاؿ لتناوؽبا ،ولكن يبكن الرجوع إليها يف كتب الفقو.

 .8قواعد إسالمية لسلوك موظفي تنفيذ القانون
إ ّف معارضػػة اإلسػػالـ للتعػػذيب ال تكتفػػي بت ػػرً فبارس ػػتو ومقاصػػده وعواقبػػو ،وال بإبط ػػاؿ
اإلقرار ربن التعذيب ،وال بتعوي ا َّ
ؼبعذبني وعقوبة ِّ
اؼبعذبني .فاإلسػالـ يعػارض أيضػاً ىػذه
اؼبمارسػػة الوح ػػية بقواعػػد ُم ْل ِرمػػة لسػػلوؾ والة األمػػر ،وخاصػػة اؼبسػػاولني عػػن تنفيػػذ القػػانوف
مػػنهم .ونعػػب ػػذا مسػػاورل ومػػوظفي اغبكومػػة الػػذين ي ػػاركوف يف عمليػػة الت قيػػق اعبنػػائي،
وال ػػذين يبارس ػػوف س ػػلطة التفت ػػيجل والتوقي ػػف واالعتق ػػاؿ واالس ػػتنطاؽ ،وك ػػذا اؼبكلَّف ػػني ب ػػحمن
الدول ػ ػػة .ويف عاؼبن ػ ػػا الع ػ ػػر واإلس ػ ػػالمي اؼبعاص ػ ػػر ي ػ ػػمل ذل ػ ػ ال ػ ػػرطة وال ػ ػػدرؾ واعب ػ ػػيجل
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أي
واؼب ػػابرات اؼبدنيػػة والعسػػكرية ،وضػػباط ومػػوظفي السػػجوف ومػػوظفي الرعايػػة الص ػ ية و ّ
مساوؿ حكومي آخر ي ارؾ يف تنفيذ القانوف.
ص ػص الفصػػل 3.5
يتنػػاوؿ الفصػػل  3.5النهػػي عػػن التعػػذيب وإسػػاءة اؼبعاملػػة بينمػػا ُخ ّ
لألمػػر حبس ػن اؼبعاملػػة .وتػػحم مناق ػػة النهػػي عػػن اإلذعػػاف ألوامػػر التعػػذيب يف الفصػػل 1.5
وتليهػػا مناق ػػة األمػػر دبقاومػػة التعػػذيب يف الفصػػل  .1.5وأخ ػرياً يق ػ ّدـ الفصػػل  8.5بع ػ
اؼبعايري اإلسالمية لتوظيف اؼبكلفني بتنفيذ القانوف.
 .1.8النهي عن التعذيب وإساءة المعاملة
لقػػد حظػػرت القواعػػد اإلسػػالمية لسػػلوؾ اؼبوظػػف فبارسػػة التعػػذيب أو إسػػاءة اؼبعاملػػة .فقػػد
رل
قاؿ الرسوؿ (ص)« :اللَّ ُه َّم َمن َو
رل من أمر أ َُّم َ ْيائاً فَ َ َّق َعلَيهم ،فَا ُقق عليوَ ،
ومن َو َ
َ
مػػن أمػػر أ َُّمػ َ ػ ْػيائاً فَرفَػ َػق ػػم ،فَػارفُق بػػو 175».وعػػن عائػػذ بػػن عمػػرو أنػػو دخػػل عبيػػد ا بػػن
الرعػ ػ ػ ػ ِ
ػب ،إي ظبع ػ ػ ػػن رسػ ػ ػ ػػوؿ ا (ص) يق ػ ػ ػػوؿَّ " :
ػاء
أي بُػ ػ ػ ػ ََّ
إف َ ػ ػ ػ ػ َّػر ِّ َ
زي ػ ػ ػػاد ،فقػ ػ ػ ػػاؿ ل ػ ػ ػػوْ « :
176
اغبُطَ َمػةُ »".والرعػاء صبػع راع ،واغبطمػػة ىػو العنيػف برعايػة اإلبػػل ضػربو النػ (ص) مػػثالً
يرؽ ؽبم وال يرضبهم.
لوارل السوء ،أي القاسي الذي يظلمهم وال ّ
وح ال يقع من معاوي عمر بن اػبطاب ذبػاوز علػى الرعيػة ،يقػوؿ أمػري اؼبػامنني« :إي
إرل
دل أبعػػث عمػػارل ليض ػربوا أب ػػاركم ،وال ليحخػػذوا أم ػوالكم ،فمػػن فُعػػل بػػو ذل ػ فلريفعػػو ّ
أتقصو منػو؟" قػاؿ" :أي
أقصو منو .فقاؿ عمرو بن العاص" :لو أ ّف رجال أدب بع رعيتو ّ
ّ
177
والذي نفسي بيده ألقصو ،وقد رأين رسوؿ ا (ص) أقص مػن نفسػو »".ومػن وصػايا
للر ِعيَّػة واحملبػة
علي بن أ طالػب لأل ػرت الن عػي ؼبػا والّه مصػر قػاؿ« :وأ ْ ػعِر قلبػ الرضبػة َّ
ضػا ِرياً 178».كمػا قػاؿ علػي أيضػا يف تػرؾ العنػف
ؽبم واللُّطف م ،وال تكونّ َّن عليهم َسػبُػ َعاً َ
179
الر ُاد إذل اؼب َع ِاد العُدواف على العِبَاد».
والصلف« :بِْائ َ َّ
َ
ػدربوف مػػوظفيهم علػػى التعػػذيب ،فعنػػدما
وخالف ػاً لسػػلوؾ اؼبسػػاولني اؼبعاص ػرين الػػذين يػ ِّ
كتب عدي بن أرطػحه – عامػل عمػر بػن عبػد العريػر – إليػو يسػحلو يف توقيػع بعػ العػذاب

ىذه القائمة ال ُربصي كل مقرتيف التعذيب الذين توظفهم الدوؿ اغبديثة لتعذيب معتقليها .فالقائمة اغبقيقية تتضػمن
أيضػػا القػوات ػػبو العسػػكرية الػ تعمػػل بالتنسػػيق مػػع القػوات الرظبيػػة ،وقػوات العصػػابات اؼبضػػادة للثػػورة والتابعػػة للدولػػة
( ،)counter-guerrillaورفاؽ اؼبعتقل الذين يعملوف دبوافقة أو بحوامر من مساولني حكوميني.
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رد
على اؼبمتنعػني عػن أداء مسػت قات اػبرانػة العامػة (أي دل يػادوا مػا علػيهم مػن خػراج )ّ ،
عليػػو عمػػر منكػراً ذلػ فقػػاؿ لػػو« :أمػػا بعػػد فالعجػػب كػػل العجػػب مػػن اسػتائذان إيػػاي يف
عػذاب النػاس ،كػحي ُجنػة لػ مػن عػذاب ا  ،وكػحف رضػاي ينجيػ مػن سػ ا  ...إذا
أتاؾ كتا ىذا فمن أعطػاؾ فاقبلػو عفػواً ،وإالّ فاحللػو ،فػوا ألف يلقػوا ا بنايػاهتم أحػب
180
إرل من أف ألقاه بعذا م».
إ ّف قواعد معاملة اؼبساجني ىي مثاؿ آخػر ؽبػذا النمػوذج السػلوكي اإلسػالمي .فاإلسػالـ
وب ػ ّػرـ اغب ػػب يف س ػػجوف هت ػػدر فيه ػػا آدمي ػػة اإلنس ػػاف .يق ػػوؿ اب ػػن الق ػػيم اعبوزي ػػة رضب ػػو ا :
«اغبػػب ال ػػرعي لػػي ىػػو اغبػػب يف مكػػاف ضػػيق ،وإمبػػا ىػػو تعويػػق ال ػ ص ،ومنعػػو مػػن
التص ػػرؼ بنفس ػػو سػ ػواء ك ػػاف يف بي ػػن أو مس ػػجد ،أو ك ػػاف بتوكي ػػل اػبص ػػم أو وكيل ػػو علي ػػو
ومالزمتو لو ،وؽبذا ظبػاه النػ صػلى ا عليػو وسػلم أسػريا 181».وورد يف اؼبصػدر السػابق أ ّف
العلماء قالوا« :وأما اغبب الذي ىو اآف ،فإنو ال هبوز عند أحد من اؼبسلمني ،وذل أنو
هبمػػع اعبمػػع الكثػػري يف موضػػع يضػػيق عػػنهم اػػري متمكنػػني مػػن الوضػػوء والصػػالة ،وقػػد يػػرى
بعضػهم عػػورة بعػ  ،ويػػاذيهم اغبػر والػػربد 182».وعػػن عمػػر بػن اػبطػػاب يف كتػػاب بعثػػو إذل
والتػػو« :ال تػػدعن يف سػػجونكم أحػػداً مػػن اؼبسػػلمني يف وثػػاؽ ال يسػػتطيع أف يصػػلي قائمػاً.
وال تبيػ ػ ػ يف قي ػ ػػد رجػ ػ ػالً مطلوبػ ػ ػاً ب ػ ػػدـ ،وأج ػ ػػروا عل ػ ػػيهم م ػ ػػن الص ػ ػػدقة م ػ ػػا يص ػ ػػل هم يف
طعامهم 183».ويقوؿ الرملي الكبري« :ال هبػوز أف يقفػل علػى احملبػوس بػاب السػجن – ردبػا
184
يقصد بو اغبجرة – وال أف ُهبعل يف بين مظلم وال ياذى حباؿ».
أي ػكل مػن أ ػكاؿ السػجوف بػل كػاف يػتم البػن يف القضػايا
ودل ي هد العهػد النبػوي ّ
بعد التوقيف ؼبدة قصرية (جرء من يوـ) ،أل ّف اغبب أسر واحملبوس يعػد أسػري وفقػاً للتسػمية
ال ػ ظبػػاه ػػا الن ػ (ص) ،فػػإ ّف مػػن حػػق احملبػػوس سػػرعة البػػن يف الػػدعوى ح ػ ال يضػػار
معنوي ػاً ومادي ػاً 185.كمػػا دل ت ػػهد اػبالفػػة الرا ػػدة ذل ػ النػػوع مػػن السػػجوف ال ػوارد وصػػفو
أعاله ،وذل لسرعة البن يف القضايا.

وقد كتب القاضي أبو يوسف يف حف اػبراج« :وال يضربّن رجل يف درىم خراج وال يُقاـ على رجػل ،فإنػو بلغػب أ ػم
يقيمػػوف أىػػل اػبػراج يف ال ػػم ويضػربو م الضػػرب ال ػػديد ويطلقػػوف علػػيهم اعب ػرار ويقيػػدو م دبػػا يبػػنعهم مػػن الص ػالة،
وىػذا عظػػيم عنػد ا ػػنيع يف اإلسػالـ( ».راجػػع أبػػو يوسػف ،كتػػاب اػبػراج ،اؼبطبعػػة السػلفية ،القػػاىرة  3183ى ػ ،ص.
 331و.335
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 .2.8األمر بحسن المعاملة
إ ّف القواعد اإلسالمية لسلوؾ الرعاة ال تنهى عن إساءة اؼبعاملػة للرعيػة ف سػب ،بػل تػحمر ب ػ
– وتحكد على – حسػن اؼبعاملػة .ودليػل ذلػ قػوؿ الرضبػاف عػر وجػل :واخفػ جناحػ
186
الرفػ ػػق يف األمػ ػػر
ؼبػ ػػن اتبع ػ ػ مػ ػػن اؼبػ ػػامنني .ويقػ ػػوؿ الن ػ ػ (ص)« :إ ّف ا رفيػ ػػق وبػ ػػب ِّ
ُكلِّػ ِػو 187».كم ػػا ج ػػاء يف وص ػػية عل ػػي ب ػػن أ طال ػػب لأل ػػرت الن ع ػػي ؼب ػػا والّه مص ػػر« :إ ّف
188
الرعيَّة».
مودة َّ
أفضل قُػَّرة عني الوالة استقامة العدؿ يف البالد ،وظهور ّ
 .3.8النهي عن اإلذعان لألمر بالتعذيب
إ ّف القواع ػػد اإلس ػػالمية لس ػػلوؾ اؼب ػػوظفني اؼبكلف ػػني بتنفي ػػذ الق ػػانوف رب ػ ّػرـ اإلذع ػػاف لألوام ػػر
بالتعذيب أو اريه من ضروب اؼبعاملة ،كما ال ذبير التػذرع بػحوامر عُليػا لتربيػر ىػذه اؼبمارسػة
الوح ية.
ػوـ أ ّف اإلذع ػػاف للس ػػلطة يلع ػػب دوراً رئيس ػػياً يف تنفي ػػذ األوام ػػر بالتع ػػذيب وسياس ػػة
معل ػ ٌ
القم ػػع .وإ ّف ق ػوات األم ػػن والق ػوات اؼبس ػػل ة اعبرائري ػػة – عل ػى ا ػرار ب ػػاقي اعبي ػػوش العربي ػػة
اؼب ػ ّكلة علػػى الػػنم األورو للسػػيطرة اإلمربياليػػة – مبنيػػة علػػى ىياكػػل تدرهبيّػػة تقػػوـ علػػى
أسػػاس النظػػاـ واإلذعػػاف .ومعػػل ىػػذا أنػػو ُسبػػارس بػػداخلها أن ػواع ـبتلفػػة مػػن التػػدريب علػػى
ػدربني الطاعػة اؼبطلقػة
تنمػى لػدى اؼب َّ
اإلذعاف بالطاعػة واالنقيػاد األعمػى بالقػادة .فمػن جهػة ّ
ألوامػر سػ يفة واػبضػػوع اػبا ػػع للقػػادة ،وىػػذا يػتم باسػػتعماؿ تقنيػػات الثػواب عنػػد الطاعػػة
والعقػػاب عنػػد العصػػياف .ومػػن جهػػة أخػػرىُ ،وبػػرـ اؼبوظف ػوف مػػن أي تكػػوين يُعيػػنهم علػػى
اغبكم على رعية وأخالقية األوامر اؼبتلقاة وال يُعلّموف كيفية عصياف األوامر اري اؼب ػروعة
والالأخالقيػػة .وباعبملػػة ،فػػالرتكير داخػػل ىػػذه اؽبياكػػل يكػػوف دائم ػاً علػػى الطاعػػة اؼبطلقػػة،
والػػوالء بػػال قيػػد وال ػػرط ،والعقػػاب ،وااللت ػراـ باؽبيكلػػة ،والتصػػميم علػػى ضػػرب «العػػدو»
عرفو اؽبيكلة.
كما تُ ّ
التبصػػر يف منظومػػة تكػػوين ق ػوات األمػػن واعبػػيجل التابعػػة للطغمػػة العسػػكرية يف اعبرائػػر يوضػػح مػػا يبكػػن تعليمػػو
إف ّ
وترسػػي و مػػن أعمػػاؿ وح ػػية كالتعػػذيب .ففػي بػػادئ األمػػر يسػػعى التكػػوين إذل ت ػػديد وثػػاؽ اجملنَّػػدين ،وذل ػ بطقػػوس
ػالعلَم مػػثال.
تدريبيػة تنطػػوي علػػى ػػتم وبصػػق ولطػم ورفػ اجملنَّػػدين واحػػدا فواحػػد ،وكػػذا ال َق َسػم بػػالوالء لرمػػوز طَوطَميّػػة كػ َ
كمػػا يػتم تلقػػني ؾبنَّػػدي الطغمػػة علػػى اذبػػاه سػػلوكي لببػػوي (مثػػل كػػو م يبثلػػوف لببػػة األمػػة وحراسػها ضػػد العػػدو اػبػػارجي
والداخلي وضد اػبونة) ،وتعلُّم لغة اجملموعة الداخلية ال تضػ ِّ م الفػروؽ بيػنهم وبػني بقيػة اجملتمػع ،والػ تسػت دـ أيضػاً
كتربيػػر نفسػػي لكػػل األعمػػاؿ الفظيعػػة الػ يػػتم القيػػاـ ػػا .وكػػل ىػػذا يهيػػئ ؾبنػػدي الطغمػػة للت ػػوؿ إذل حيوانػػات معاديػػة
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ػورطني يف التعػػذيب
ىػػذا الوصػػف مػػن علػػم الػػنف االجتمػػاعي يبػ ّػني سػػلوؾ اؼبػػوظَفني اؼبتػ ّ
ومساوليتهم ،ولكن ال يربره ق  .وال ػ أ ّف الطاعػة اؼبطلقػة إمبػا تكػوف ولرسػولو فقػ ،
وكمػػا قػػاؿ علػػي بػػن حػػاج« :فبػػا ال خػػالؼ فيػػو بػػني أىػػل العلػػم أ ّف طاعػػة اإلمػػاـ واجبػػة فيمػػا
وافػػق ال ػػرع وؿبرمػػة ربريب ػاً قاطع ػاً إذا خػػالف ػػرع ا تعػػاذل وخػػرج عػػن أحكػػاـ ال ػريعة أو
189
آمن ببع وكفر ببع ».
ػلوؾ اػػري مقبػػوؿ دبوجػػب قػػوؿ ا تع ػاذل :كػػانوا ال
فِع ػالً إ ّف اإلذعػػاف ألوامػػر ُمن َكػػرة سػ ٌ
يتناىوف عن ُمنك ٍر فعلُوه لَبِائ َ ما كانوا يفعلػوف ،تػرى كثػرياً مػنهم يتولَّػوف الػذين كفػروا لبػائ
ما قدمن ؽبم أنفسهم أف س ا عليهم ويف العذاب ىم خالدوف 190.ويف ىذا ال ػحف
يق ػػوؿ اؼبص ػػطفى (ص)« :ال طاع ػػة ؼب ل ػػوؽ يف معص ػػية اػب ػػالق 191».ويق ػػوؿ (ص) أيضػ ػاً:
«مػػن أمػػركم مػػن الػػوالة دبعصػػية فػػال تطيعػػوه 192».ودليػػل آخػػر علػػى أ ّف طاعػػة اغبكػػاـ مقيػػدة
باتبػػاع ال ػػرع وأداء اغبقػػوؽ ىػػو قػػوؿ النػ (ص)« :علػػى اؼبػػرء اؼبسػػلم السػػمع والطّاعػػة فيمػػا
193
ِ ِ ٍِ
ِ ٍِ
اعة».
َّ
أحب وَك ِره إالّ أف يػُ ْاَمَر دبَْعصية ،فإذا أُمَر دبَْعصية فال ظبَْع وال طَ َ
تذرع اؼبوظفني بحوامر عُليا لتربير فبارستهم التعذيب أو ا رتاكهم يف ىذا اعبرـ ،فهػو
أما ّ
عذر اري مقبوؿ .يقوؿ ابن القيم اعبوزية« :من أطاع والة األمػر يف معصػية ا كػاف عاصػياً
ٌ
الحق بو 194».وإ ّف بطالف ذريعة الطاعػة
اؼبعصية
إمث
بل
ا
عند
ا
ر
عذ
لو
د
يبه
ال
ذل
وإ ّف
ً
ٌ
تنطبق أيضاً على حجة اإلكػراه لتربيػر التعػذيب ،فكمػا يقػوؿ القػرط « :أصبػع العلمػاء علػى
أ ّف مػػن أكػػره علػػى قتػػل اػػريه ال هبػػوز اإلقػػداـ علػػى قتلػػو ،وال انتهػػاؾ حرمتػػو بلػػد أو اػػريه،

للمجتمػػع يعتػػربوف أنفسػػهم أبطػػاال .ويف اؼبرحلػػة الثانيػػة ،وللتقليػػل مػػن الضػػغ النفسػػي الػػذي يسػػتتبع اإلذعػػاف لألوامػػر
بإغبػػاؽ أضػرار بالغػػة (كالتعػػذيب) يػػتم تلقػػني وتطبيػػع اجملنَّػػدين علػػى ذـ خصػػومهم وضػ اياىم ونػػرعهم الطػػابع اإلنسػػاي،
ػدربوف علػػى الػػتملّص مػػن العواقػػب األخالقيػػة لألعمػػاؿ الػ يقومػػوف ػػا .ونظػرا لكػػوف الرتىيػػب اعبسػػدي والنفسػػي
كمػػا بػ ّ
اؼبسػػتمر علػػى اجملنَّػػدين يبػػنعهم مػػن اسػػتعماؿ التفكػػري اؼبنطقػػي ويقػ ّػوي لػػديهم ردود الفعػػل الغريريػػة الالزمػػة للقيػػاـ بحعمػػاؿ
وح ية ،فإنو يتم إرىاؽ اجملنَّدين بصورة نظامية كجرء مػن تػدريبهم (بالضػرب واؼبنػع مػن ال ػرب والتّب ّػوؿ اخل) .ويػتم أيضػا
السارية ومن تسػروبات و ِعػالوات اٍخل) واؼبعاقبػة عنػد العصػياف
استعماؿ تقنيات اؼبكافحة عند الطاعة (من زبفيف للقواعد ّ
الصػيااة االجتماعيػة للعنػف عػرب معاينػة
(من منع التسروبات واالمتيازات وهتديػد للمجنَّػدين ولعػائالهتم) ،وتوظػف أيضػاً ِّ
اجملنّد أعضاء آخرين من اجملموعة وىم يرتكبوف أعماال فضيعة مث يُثابوف عليها ،كمػا يلجػح ىػذا التكػوين إذل طػرؽ اإلفقػاد
النظػػامي لل ساسػػية باألفعػػاؿ اؼب ْمقوتػػة مػػن خػػالؿ تعريضػػهم التػػدرهبي ؽبػػا حػ تصػػبح يف نظػػرىم أعمػػاال روتينيػػة عاديػػة.
للمريػػد مػػن التفاصػػيل راجػػع ؼ َ.كريبػػي ،إدارة الدولػػة للجالديػػن :الغنغرينػة ،يف اعبػػرء الثػػاي (اؼبنظػػور السياسػػي) مػػن ىػػذا
الكتاب .وراجع كتاب ب .سودفالد ،علم النف والتعذيب ،اؼبصدر رقم  83يف اية ىذا اؼبستند.
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ويصػػرب علػػى الػػبالء الػػذي نػػرؿ بػػو ،وال وبػػل لػػو أف يفػػدي نفسػػو بغػػريه ويسػػحؿ ا العافيػػة يف
195
الدنيا واآخرة».
ص ػ يح أ ّف التعػػذيب مػػن مس ػػاولية اؼباسسػػة (والدولػػة) ال ػ توظ ػػف اؼبت ػػورطني يف ىػػذه
اؼبمارسػػة الوح ػػية ،ولكػػن ىػػذه اؼبسػػاولية اعبماعيػػة ال سب ػػي اؼبسػػاولية الفرديػػة داخػػل الكػ ّػل
اعبماعي ،وىذا ألف وجود نوع من اعبرب اعبمػاعي الػذي ىبضػع لػو الفػرد داخػل اؼباسسػة ال
يس ػػتهل اس ػػتقاللو ال ػػذام وقدرت ػػو عل ػػى التص ػػرؼ دب ػ ػ إرادت ػػو وعل ػػى ـبالف ػػة اؼبق ػػررات
اعبماعية ال تنته ال رع وتعاك فطرة ا تعاذل ال فطر الناس عليها .وإ ّف اآية ك ُّػل
ِ ِ 197
ِ
ػني 196وقػػوؿ النػ (ص)ُ « :كلُّكػػم ر ٍاع وُكلُّكػػم مسػػاوؿ عػػن رعيَّتػػو»
امػػرئ دبػػا كسػػب رىػ ٌ
كِالنبػػا يػػدالف علػػى وجػػود مسػػاولية فرديػػة ال تقبػػل اإلنقػػاص أو الػػذوباف يف كيػػاف صبػػاعي.
ويصرح القػرآف الكػرً أيضػاً أ ّف الفػرد قػادر علػى عصػياف اعبػرب اعبمػاعي الفاسػد :إف الػذين
تَػوفَّػػاىم اؼبالئكػػة ظػػاؼبي ِ
ضػ َػع ِفني يف األرض ،قػػالوا أدل
أنفسػػهم قػػالوا فِػ
ػيم ُكنػػتُم ق ػالوا ُكنَّػػا ُمستَ ْ
َ ُ
َ
198
ِ
ِ
أرض ا واس ػػعةً فَػتُػ َه ػػاجروا فيه ػػا ،فح ُْولائ ػ م ػػحواىم جه ػػنم وس ػاءت مص ػرياً .وإ ّف
تَ ُك ػػن ُ
اػبروج من الضغ اعبماعي الضاؿ فبكن لكل من يهتدي دبقتضى قوؿ اؽبػادي عػّر وجػ ّل:
ض ػ ُّػرُكم َّمػػن ضػ َّػل إذا اىتَ َديْػػتُم ،إذل ا مػػرجعكم
يػػا أيُّهػػا الػػذين آمن ػوا علػػيكم أَن ُف ُس ػ ُكم ال يَ ُ
199
صبيعاً فيُنبائُ ُكم دبا كنتم تعملوف.
والسػنّة تاّكػد مػػا جػػاء يف القػػرآف الكػػرً ،فقػػد بػ ّػني الرسػػوؿ (ص) أ ّف اؼبوظػػف قػػادر علػػى
العص ػػياف أم ػػاـ اؼبقتض ػػيات اعبماعي ػػة الظاؼب ػػة ،حي ػػث ق ػػاؿ « :ال تكونػ ػوا ّإمع ػػة تقول ػػوف إذا
أحسػػن النػػاس أحسػنّا وإذا ظلمػوا ظلمنػػا ،ولكػػن وطِّنػوا أنفسػػكم ،إف أحسػػن النػػاس ربسػػنوا
وإف أسػػاؤوا فػػال تفعل ػوا 200».وقػػد ضبػػل الن ػ (ص) علػػى أولائ ػ الػػذين ألغ ػوا إرادهتػػم سبامػػا،
وأصػػب وا أذنابػاً يتبعػػوف كػػل طػػااوت ولػػو كػػاف يُعػ ِّػذب اؼبسػػلمني ،فقػػاؿ« :ال يقفػػن أحػػدكم
201
موقفاً يُضرب فيػو رجػل ظلمػاً ،فػإف اللعنػة تنػػرؿ علػى مػن حضػره حػني دل يػدافعوا عنػو».
ويف حديث يذ ّكر الذين يتبعوف رؤساءىم الظاؼبني وعواقب ىذا اؼبوقػف يف دار القػرار ،قػاؿ
202
الرسوؿ (ص)« :أىل اعبور وأعوا م يف النار».

وجدت سردين آخرين ؽبذا اغبديث كِالنبا ينسب لسنن الرتميذي ،ففي رواية «ال تكونوا ّإمعة ] [...إف أحسػن النػاس
أف ربسػػنوا ،وإف أسػػاءوا فػػال تظلمػوا» ،ويف روايػػة أخػػرى «ال تكونػوا ّإمعػػة ] [...إف أحسػػن النػػاس أف ربسػػنوا ،وإف أسػػاءوا
أف تتجنبوا إساءهتم».
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أما اؼبوظفوف الذين يتذرعوف بعػدـ وجػود وسػائل أخػرى الكتسػاب الػرزؽ لتربيػر تػورطهم
يف فبارسػػة التعػػذيب أو اػػريه مػػن ضػػروب اؼبعاملػػة ،ف جػػتهم باطلػػة بق ػػوؿ الرس ػػوؿ (ص):
«مػػن أكػػل برجػػل مسػػلم أكلػػة فػػإف ا يطعمػػو مثلهػػا يف جهػػنم ،ومػػن اكتسػػى برجػػل مسػػلم
ثوباً فإف ا يكسوه مثلو يف جهنم ،ومن قاـ برجل مسلم مقاـ ظبعة فػإف ا يقػوـ بػو مقػاـ
ظبعة يوـ القيامة 203».ويعلق علي بن حاج على ىذا اغبديث فيقوؿ أنو «فيو وعيد رىيػب
ؼبػػن يعي ػػوف عل ػػى حسػػاب اؼبس ػػلمني ودمػػائهم ،فكػػم م ػػن إنسػػاف يض ػػاعف لػػو اؼبرتّ ػب أو
204
الدرجة ألنو أحسن تعذيب اؼبسلمني والتنكيل م».
 .4.8األمر بمقاومة التعذيب
ػالتورط يف فبارسػة التعػذيب
إ ّف النمػوذج السػلوكي اإلسػالمي ال ينهػى عػن اإلذعػاف لألوامػر ب ّ
ف سب ،بل يحمر دبقاومتها ونصرة اؼبظلومني .يقوؿ تعاذل :وتعػاونوا علػى الػرب والتقػوى وال
تعػػانوا علػػى اإلمث والعػػدواف 205.ومػػن السػنّة قػػوؿ الرسػػوؿ (ص)َّ « :
إف النػػاس إذا رأوا الظػػادل
فلػػم يحخ ػػذوا علػػى يدي ػػو أو ػ أف يعُ َّم ُه ػ ُػم ا بعقػػاب من ػػو 206».ولقػػد أوج ػػب اؼبص ػػطفى
(ص) نصرة اؼبسلم اؼبظلوـ بقولو« :ما مػن مسػلم ىبػذؿ اِمػرءاً مسػلماً يف موضػع تنتهػ فيػو
حرمتػػو وينػػتقص مػػن عرضػػو إالّ خذلػػو ا يف موضػػع وبػػب فيػػو نصػرتو ،ومػػا مػػن اِمػػرئ مسػػلم
ينصر مسلماً يف موضع ينتقص فيو عرضو وتنته حرمتو إالّ نصػره ا يف موضػع وبػب فيػو
نص ػ ػرتو 207».وق ػػاؿ (ص) أيض ػ ػاً« :لتحخ ػ ػذف عل ػ ػى ي ػػد الظ ػػادل ولتحطرن ػػو عل ػػى اغب ػػق أط ػ ػراً،
208
ولتقصرنو على اغبق قصرًا ،أو ليضربن قلوب بعضكم ببع ».
إذاً ال ػ أف مقاومػة ىػذه اعبريبػة الوح ػية الزمػة وملرمػة ،وفبكنػة .لقػد سػجل التػاريخ
اؼبعاص ػػر مب ػػاذج ع ػػدة ؼبقاوم ػػة التع ػػذيب م ػػن داخ ػػل نظ ػػاـ اغبك ػػم ،منه ػػا رفػ ػ تنفي ػػذ أم ػػر
التعذيب ،ورف اإلذعاف ألوامر توقيف و/أو اعتقاؿ و/أو اسػتنطاؽ مػن وبتمػل تعػذيبهم،
ورف تقبل البيّنات اؼبنترعة بالتعذيب أثنػاء احملاكمػات ،ورفػ سػياقة عربػات ُوبمػل عليهػا
اؼبعػ َّػذبوف ،ورف ػ تػػوفري اػبػػربة الطبيػػة للجالديػػن ،وتس ػريب أخبػػار موثوقػػة ودقيقػػة عػػن ىػػذه
صصػ ػػة ؽبػ ػػا ومناسػ ػػبة ،ومناىضػ ػػة الدعايػ ػػة
اؼبمارسػ ػػة الوح ػ ػػية إذل ىيائػ ػػات وطنيػ ػػة ودوليػ ػػة ُـب َّ
ذبرد ال رائح االجتماعية اؼبستهدفة من حقوقها ،ورف التدريب
واأليديولوجية األمنية ال ّ
(إعطػػاءه أو تلقيػػو) يف فبارسػػة التعػػذيب ،ورف ػ اؼب ػػاركة يف اسػػترياد وتصػػدير عتػػاد وخػػربة
التعػػذيب ،ورف ػ التعامػػل مػػع اؽبيائػػات اؼبتورطػػة يف التعػػذيب ،اخل .كمػػا سػػجلن حػػاالت
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عديدة من مساولني على تنفيذ القانوف عجروا على مكاف تو مػن داخػل الدولػة ،فاسػتقالوا
وحاولوا مناىضتو من خارجها.
 .5.8معايير لتوظيف المكلَّفين بتنفيذ القانون
كػػل حرفػػة تسػػتلرـ ؾبموعتهػػا اػباصػػة مػػن االسػػتعدادات والكفػػاءات .وتتطلػػب مهمػػة تنفيػػذ
القػ ػػانوف – بفعاليػ ػػة ونراىػ ػػة واح ػ ػرتاـ ال ػ ػػرع وقواعػ ػػد السػ ػػلوؾ اؼب ػ ػػذكورة أع ػ ػػاله ،وبال ػ ػػعور
باؼبسػػاولية – كفػػاءات ِحرفيػػة ؿبػ ّددة ،وطبعػا أخالقيػا موافقػا ،واسػػتعدادات نفسػػية مالئمػػة،
وقدرات فكرية مناسبة.
ولكػػن االب ػاً مػػا تلج ػح الػػدوؿ ال ػ تسػػت دـ التعػػذيب ك ػػحداة قضػػائية أو سػػالح إرىػػا
للػػت كم يف اجملتمػػع إذل انت ػػاب وتوظيػػف اؼبكلَّفػػني بتنفيػػذ القػػانوف علػػى أسػػاس ال صػػية
ترسخ إضافياً بواسطة التدريب (كما ُ رِح يف الفصل
الت َ ُّكميّة واؼبيل للطاعة العمياء ،ال ّ
 .)3.8أمػػا اإلسػػالـ – كمػػا طُػ ػبِّق يف عهػػد الن ػ (ص) واػبالفػػة الرا ػػدة – فقػػد وصػػف
معايري زبتلف كلياً عن ىذه اؼبقايي الختيار وتوظيف اؼبكلفني بتنفيذ ال رع.
بالفعػػل ،ففػػي مسػػاولية ورل األمػػر يقػػوؿ الرسػػوؿ (ص)« :إنػػو س ػيكوف بعػػدي أم ػراء مػػن
صػ ّدقهم بكػػذ م وأعػػا م علػػى ظلمهػػم فلػػي مػػب ولسػػن منػػو ولػػي بػوارد علػػى اغبػػوض،
وم ػػن دل يص ػ ػ ّدقهم بك ػػذ م ودل يعػ ػػنهم عل ػػى ظلمهػ ػػم فه ػ ػو م ػػب وأنػ ػػا من ػػو وىػ ػػو وارد علػ ػػى
اغبػػوض 209».ويف تعليقػػو علػػى ىػػذا اغبػػديث يقػػوؿ صػػب ي عبػػده سػػعيد« :ىػػذا يعػػب أف
مسػػاولية ورل األمػػر قائمػػة علػػى اختيػػار والتػػو ومعاونيػػو ومتابعػػة أعمػػاؽبم الػ هبػػب أف تقػػوـ
كلها على الصدؽ والعدؿ ،أي الصػدؽ يف األخبػار والعػدؿ يف اإلنسػاف ،حػ يقػوـ األمػن
210
واألماف».
وحرص حكاـ اؼبسلمني األوائل علػى اختيػار مػوظفي الدولػة مػن الرجػاؿ الػذين وبفظػوف
للناس حقوقهم وكرامتهم .فمثالً قاؿ عمر بػن اػبطػاب« :ولػن أجعػل أمػان إذل أحػد لػي
ؽبػا بحىػػل ،ولكػػن أجعلهػػا إذل مػػن تكػػوف رابتػػو يف التػػوقري للمسػػلمني ،أولائػ أحػػق ػػم فبػػن
س ػواىم 211».ويقػػوؿ عمػػر بػػن اػبطػػاب يف وصػػيتو ألحػػد ىػػاالء العمػػاؿ الػػذين أختػػارىم:
212
«اعترب منػرلت عند ا دبنػرلت عند الناس».
ويف وصيتو لأل رت الن عػي ؼبػا والّه مصػر ،قػاؿ علػي بػن أ طالػب« :فَػ َػوِّؿ مػن جنػودؾ
ِ
ضػلَ ُهم ِح ْلمػاًِ ،فبَّػن يػُْب ِط ُػئ عػن
ص هم يف نفسػ
اى ْم َجْيبػاً وأفْ َ
ولرسػولو وإلمامػ  ،وأنْػ َق ُ
أنْ َ
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ِ
ِ
الغض ػػب ،ويسػ ػرت
أؼ ُّ
يح إذل العُػ ػ ْذ ِر ،ويػَ ػ ْػر ُ
بالض ػػع َفاء ،ويػَْنب ػػو عل ػػى األقْ ِوي ػػاء ،وفبَّػػن ال يُثػ ػػريُهُ
ُ
213
ف».
العُْنف ،وال يػَ ْق َع ُد بو الض َّْع ُ
اخ َرت لل ُ كْم بني الناس أفضل َر ِعيَّػتِ يف نفس فبػن
ويف نف الوصية جاء أيضاًُ « :مثَّ ْ
ِ
ص ُر من الْ َف ْي ِء إذل اغب ِّػق
وـ وال يتمادى يف َّ
الرلَّة ،وال َْوب َ
صُ
األمور وال سبُْ ُكوُ اػبُ ُ
ال تضيق بو ُ
ِ
صػػاه ،وأوقَػ َف ُهػػم يف
إذا عرفػػو ،وال تُ ْ ػ ِر ُ
ؼ نفسػػو علػػى طم ػ ٍع وال يكتفػػي بػػحدى فه ػ ٍم دوف أقْ َ
ال بهات وآخ َذ ُىم باغبج  ،وأقَػلَّ ُهم تَػبَػُّرماً ِدبُراجعة اػبصم ،وأصبَػَرُىم على تَ َك ُّف األمور،
ِّضػػاح اغبكػػم ،فبػػن ال يػَ ْرَد ِىيػػو إط ػراءٌ ،وال يَسػػتَ ِميلُوُ إا ػراءٌ ،وأولائ ػ قليػػل.
وأصػ َػرَم ُهم عنػػد ات َ
ِ
فاستعم ْل ُهم اختبػاراً ،وال تُ ِّ
ػوؽبِم ُؿبابػا ًة وأثػَ َػرًة ،فػإ ّ م ِصبَػاعٌ مػن
]…[ ُمث أنظُر يف أمور عُمال
ُ َع ِ
وخ ِمنهم أىل التجربة واغبياء من أىل البُػيُوتات الصاغبة والقػدـ يف
ب اعبور واػبيانة ،وتَ َّ
ػح أعراض ػاً ،وأقػ ّػل يف اؼبطػ ِػامع إ ػرافاً ،وأبل ػ ُ يف
اإلسػػالـ ِّ
ػرـ أخالق ػاً ،وأصػ ُّ
اؼبتقدمػػة ،فػػإ م أكػ ُ
214
عواقب األمور نظراً».

 .9خالصة
بعد تعريف دقيق للتعذيب تناوؿ ىذا اؼبقاؿ عرضا تارىبيا يرسم تطور فبارسػة التعػذيب منػذ
ص ػ ُّػور كرام ػػة اإلنس ػػاف والع ػػدؿ يف
العص ػػور القديب ػػة إذل يومن ػػا ى ػػذا ،مث قػ ػ ّدـ طرح ػػا م ػػوجرا لتَ َ
اإلسالـ ح تتضح ِ
القيَم األساسية ال يستند إليها موقف الت ريع اعبنائي اإلسػالمي مػن
التعذيب.
وخالفاً لألساليب السابقة ؼبعاعبة ىػذه اؼبسػحلة ،فػإف ىػذا اؼبقػاؿ قار ػا مػن ثالثػة منػاظري
متاكملة ،أي من باب طبيعة التعذيب ،وباب مقاصده ،وباب عواقبو.
ودبػػا أف اإلك ػراه ىػػو الطبػػع الفػػارؽ للتعػػذيب ،فقػػد درس ىػػذا اؼبقػػاؿ طبيعػػة التعػػذيب يف
ميراف ال رع باستعراض األدلة ال رعية الرئيسػية الػ تػربىن علػى ربػرً التعػذيب اسػتناداً إذل

ينبو أي ي د ويعلو عليهم ليكف أيدىم عن ظلم الضعفاء.
أؿبكػػو أي جعلػػو ؿبكػػاف (دبعػل عسػػر اػبلػػق) أو أاضػػبو .وتقػػوؿ ؿبػ – كمنػػع – أي ا يف اػبصػػومة ،فهػػو ؿبػ –
ككتف – وفباح وؿبكاف – بفتح السكوف – ومتم  .و«سباحكاً» يعب تالجاً ،و«رجل ؿبكاف» أي عسػر اػبلػق
عبوج ،أي ال ربملو ـباصمة اػبصوـ على اللجاج واإلصرار على رأيو.
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مضػػمونو القسػػري .ودل يسػػو ىػػذا اؼبقػػاؿ عػػن عػػرض أدلػػة األقليػػة مػػن العلمػػاء الػػذين أجػػازوا
ضرب اؼبتهم غبملو على اإلقرار ،كما تناوؿ تفنيد ىذه األدلة.
وقد ناقجل اؼبقاؿ كذل حكم الت ريع اعبنائي اإلسالمي يف التعذيب من باب عواقبػو،
وىذا اؼبنظور يندرج يف مذىب اؼبنفعية .ولكن على عك ما فعلو الػذين عبػاوا إذل مػذىب
اؼبنفعية غبجية إباحتهم تسلي األدل على اؼبػدعى عليػو ،فػإ ّف ىػذا اؼبقػاؿ أحصػى واسػتعرض
وحجػ أف
– ب ػػموؿ ولػػي بانتقػػاء – عواقػػب التعػػذيب علػػى اؼبعػ َّػذب واؼبعػ ِّػذب واجملتمػػعَّ ،
ؿبرمػػة يف كتػػاب ا
مض ػرهتا تػػرجح علػػى منفعتهػػا ،وأىػػم مػػن ذل ػ بػػرىن أ ّف ىػػذه العواقػػب ّ
ِِ
وحدسو األخالقي.
تعاذل وسنة رسولو (ص) كما أف قيَمها الباطنة تتنام مع فطرة اإلنساف َ
أما مقاربة مسحلة اغبكم ال رعي من باب مقاصد التعذيب – الػذي ينطػوي علػى ضبػل
اؼبتهم على اإلقرار ،وصبع اؼبعلومات ،وارس ون ر الرعب يف اجملتمع للت كم فيو – فتناوؿ
اؼبق ػػاؿ كػ ػالّ م ػػن ى ػػذه اؼبقاص ػػد بالتفص ػػيل بطريق ػػة تعتم ػػد عل ػػى الت لي ػػل وإبان ػػة اؼبفرتض ػػات
اؼبسبقة والتقييم يف ميراف الت ريع اعبنائي اإلسالمي.
ُ
إ ّف مناىضػػة اإلسػػالـ للتعػػذيب ال تقتصػػر علػػى ربػػرً فبارس ػػتو ومقاصػػده ونتائجػػو ،بػػل
وت ػػمل ك ػػذل أحكام ػاً لتع ػػوي اؼبع ػ َّػذبني وعقوب ػػة اؼبع ػ ِّػذبني عن ػػدما تنته ػ ى ػػذه اغبرم ػػة،
إضػ ٍ
ػافة إذل قواعػػد إسػػالمية ُم ْل ِرمػػة لسػػلوؾ والة األمػػر ،وخاصػػة اؼبسػػاولني عػػن تنفيػػذ القػػانوف
السػوء والباطػل – إذل ىػذه اؼبمارسػة الوح ػية.
منهم ،للوقايػة مػن انػرالقهم – علػى ُمْن َ َػدر ُ
فقػػد تطػ ّػرؽ ىػػذا اؼبقػػاؿ بإهبػػاز إذل حكػػم تعػػوي ض ػ ايا التعػػذيب ،كمػػا قػػدـ عرض ػاً أولي ػاً
ألىم القواعد لسػلوؾ اؼبكلفػني بإنفػاذ ال ػرع مػن أجػل كفالػة تطبيػق أحكػاـ اإلسػالـ ب ػحف
التعذيب.
وإذا كاف األمر ىكذا ،فكيف يبكن اؼبوافقة بني زعػم الدولػة اعبرائريػة أف «اإلسػالـ ديػن
الدولػػة» وأنػػو «ال هبػػوز للماسسػػات أف تقػػوـ ب ػ]…[ السػػلوؾ اؼب ػػالف لل لػق اإلسػػالمي»
من جهة ،وفبارستها للتعذيب من جهة أخرى؟
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ونوسػػع) بطػو م إالّ أف يكونػوا فعلػوا ذلػ بنػا ،فنفعػػل
القتػل .وال قبػػدع (أي نقطػع) آذا ػػم وأنػوفهم ،وال نبقػػر (أي ن ػق ّ
ػػم مػػا فعل ػوا ».وقػػد صػػرح ابػػن تيميػػة أ ّف التمثيػػل يف القتػػل ال هبػػوز إالّ علػػى وجػػو القصػػاص والػػرتؾ أفضػػل كمػػا قػػاؿ ا
تعاذل :وإف عاقبتم فعاقبوا دبثل ما عوقبتم بو ولائن صربو ؽبو خري للصابرين .واصرب وما صربؾ إالّ بػا ( الن ػل-331:
 .)337وقػػد أورد االقسػرائي عػػن عقبػػة بػػن عػػامر اعبُ َهػػب أنػػو قػػدـ علػػى أ بكػػر بػرأس ألحػػد بطارقػػة الػػروـ فػػحنكر ذل ػ .
فقاؿ لو" :إ م يفعلوف ذل بنا ".فحجابو" :فال استتاف بفارس والروـ( ".أنظر ىادي العلوي ،فصػوؿ مػن تػاريخ اإلسػالـ
السياس ػػي ،مرك ػػر األحب ػػاث والدراس ػػات اال ػرتاكية يف الع ػػادل الع ػػر  ،ق ػػربص  ،3888ص ،131 .نق ػػال ع ػػن االقسػ ػرائي
اغبنفي (سعيد بن اظباعيل) ،سياسة الدنيا والدين ،ـبطوط يف مكتبة األوقاؼ ببغداد).
الرضػي و ػرحو وضػب
اإلسػكوه ،صبعػو ونسػق أبوابػو العالمػة ال ػريف َّ
 79البالاة ،طبعػة جديػدة منق ػة دب طوطػة ْ
نصوصو اإلماـ ؿبمد عب ُػده ،وأ ػرؼ علػى فهرسػتو العلميػة عبػد ا أنػي الطبّػاع وعمػر أنػي الطبّػاع ،ماسسػة اؼبعػارؼ،
بريوت  ،3888ص.138 .
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80

موطح إماـ مال .3818/31 ،
 81أخرجو الدرامي يف السنن .سنن أبو داوود ،باب اعبهاد؛ تاريخ بغداد .381/5
 82الب ػػاري  ،881/8ومسػػلم  ،3885نقػػال عػػن اإلمػػاـ النػػووي ،ريػػاض الصػػاغبني ،ال ػػهاب ،اعبرائػػر  ،3855بػػاب
 ،353ص.181 .
 83الب اري  ،381/1ومسلم  ،3313نقال عن اإلماـ النووي ،مرجع سابق ،ص.181 .
 84مسلم  ،3337نقال عن اإلماـ النووي ،مرجع سابق ،ص.185 .
 85رواه أبػو داوود بإسػناد صػ يح ( ،)3178وأخرجػو الب ػاري يف «األدب اؼبفػرد»  ،153وصػ و اغبػاكم ،318/1
ووافقو الذى  ،نقال عن اإلماـ النووي ،مرجع سابق ،ص.188 .
 86اإلسراء .78 :
 87الرمر .33 :
 88أضبد وأبو داوود والرتمذي وابن عدي والطرباي والبيهقي من حديث اغبويرث بن عمرو عػن نػاس مػن أصػ اب معػاذ
عػن معػاذ ،قػاؿ الرتمػػذي« :ال نعرفػو إال مػن ىػذا الوجػػو ،ولػي إسػناده دبتصػل ».وقػػاؿ الب ػاري« :يف تارىبػو اغبػارث بػػن
عمرو عن أص اب معاذ ،وعنو أبو عوف ال يصح ،وال يعػرؼ إال ػذا ».وقػاؿ الػدارقطب يف العلػل« :رواه ػعبة عػن أ
عوف ىكذا ،وأرسلو بن مهدي ،وصباعات عنو ،واؼبرسل أصح ».تل يص اغببري ج  ،1ص .353
 89اؼبائدة .88 :
 90مسػلم عػػن ابػػن عمػر بلفػػك« :كػػل مسػػكر طبػر ،وكػػل مسػػكر حػراـ ».ورواه مػػن وجػػو آخػػر ػذا ويف روايػػة لػػو بالتقػػدً
والتحخري ويف رواية ألضبد كذل .
 91رواه أبو داوود.
.P. Suedfeld (ed), Psychology and Torture, Hemisphere Publishing Corp., London 1990 92
 93اغب .33 :
.E. Fromm, An Anatomy of Human Destructiveness, Penguin, London 1973 94
 ،A. A. Izetbegovic, Islam between East and West, American Trust Pub., Indiana 1989 95ص.358 .
 96راجع األحاديث يف الفصل السابق.
 97ؿبمػد فت ػي عثمػاف ،حقػوؽ اإلنسػاف بػني ال ػريعة اإلسػالمية والفكػر القػانوي الغػر  ،دار ال ػروؽ ،بػريوت ،3853
ص.15 .
 98عن أبو ـبنف عن عبد الػرضبن بػن األزدي عػن أبيػو .أنظػر تػاريخ األمػم واؼبلػوؾ للطػربي ،اعبػرء اػبػام  ،بػاب تكتيػب
الكتائب وتعبائة الناس للقتاؿ ،ماسسة عر الدين للطباعة والن ر ،بريوت .3857
 99النساء .51 :
 100النور .88 :
 101قريجل .1-1 :
 102البقرة .338 :
 103العنكبوت .17 :
 104يون .51 :
 105األحراب .85 :
 106رواه أبو داوود.
 107رواه أبػو داوود مػن حػديث «كػاف أصػ اب النػ صػلى ا عليػو وسػلم يف سػفر معػو فحخػذ بعضػهم مػن أخيػو حػبالً
وىو نائم فاسػتيقك ففػرع فقػاؿ رسػوؿ ا صػلى ا عليػو وسػلم« :ال وبػل ...إذل آخػر اغبػديث» .واغبػديث سػكن عنػو
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اؼبنػذري ،ورواه الطػرباي وابػن منيػع عػن النعمػاف بػن ب ػري .نقػػال عػن عبػد ا اغبامػد ،حقػوؽ اإلنسػاف بػني عػدؿ اإلسػػالـ
وجور اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.33 .

 108رواه ابن ماجة ،واللفك لو ،واغباكم وقاؿ :ص يح على رط ال ي ني ودل ىبرجاه.
 109البالاة ،مرجع سابق ،ص.118 .
 110ؿبمد رأفن سعيد ،تعوي اؼبتهم ،مقاؿ ن ر يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ػريعة اإلسػالميّة» ،مرجػع سػابق ،ص
.111-111
 111اإلسراء .11 :
 112عن ابن عمر .رواه الب اري .177 ،171/33
 113اإلسراء .11 :
 114رواه مسلم ( )3153وأخرجو الب اري .18/33
 115التوبة .8 :
 116رواه مسلم (.)31
ِ
ِ
ِ
ِ
فصػبَّ ْ نا القػوـ علػى ميػاىهم ،وغب ْقػن أنػا ورجػل
 117وعن أسامة بن زيد قػاؿ« :بعثنػا رسػوؿ ا  إذل اغبَُرقَػة مػن ُج َهينَػة َ
ِ
ِ
فلمػا قَػد ْمنا
فلما َا ِ يناه قاؿ" :ال إلو إالّ ا َّ ".
فكف عنو األنصاري وطَ َعْنػتُوُ ُبرْؿبي ح قَػتَلتُػوَُّ ،
رجالً منهمَّ ،
من األنصار ُ
َّ
اؼبدينة بل ذل الن  فقػاؿ رل" :يػا أسػامة أَقَػتَػلْتَػوُ بعػد مػا قػاؿ ال إلػو إالّ ا ؟" قلػن" :يػا رسػوؿ ا إمبػا كػاف ُمتَػ َع ِّػوذاً".
ن قبػل ذلػ اليػوـ ».ويف
ػلم ُ
فقاؿ" :أَقَػتَػلْتَوُ بعد ما قػاؿ ال إلػو إالّ ا ؟" فَ َمػا زاؿ يُ َكِّرُرىػا عل َّػي حػ سبني ُ
ػن أي دل أ ُكػن أس ْ
َّ
السالح ".قػاؿ:
رواية  [...] « :فقاؿ رسوؿ ا " :أقاؿ ال إلو إالّ ا َوقَػتَػلْتَوُ؟" قلن" :يا رسوؿ ا إمبا قاؽبا خوفاً من ِّ
ن يومائػ ًذ( ».رواه لب ػػاري
ػلم ُ
"أفػػال ػػققن عػػن قلبػػو حػ تعلػػم أقاؽبػػا أـ ال؟" فَ َمػػا زاؿ يُ َكِّرُرىػػا علػ َّػي حػ سبنيػ ُ
ػن أي أسػ ْ
33ظ 373و373؛ مسلم  81و 385و.388
 118الب اري  181/38ومسلم .3811
. 119رواه أبػػو داوود عػػن أ أمامػػة ،رقػػم  1558يف اآداب ،بػػاب النهػػي عػػن التجسػ وأخرجػػو أيضػاً أضبػػد يف اؼبسػػند
 1/1وىو حديث حسن.
 120ؿبمػد رأفػن سػعيد ،تعػوي اؼبػتهم ،مقػاؿ من ػور يف كتػاب «اؼبػتّهم وحقوقػو يف ال ّ ػريعة اإلسػالميّة» ،مرجػع سػابق،
ص .138
121
اري .358/8
أخرجو الب ّ
 122البالاة ،مرجع سابق ،ص.731 .
.E. Fuchs's article in La Torture, le corps et la parole, Ed. Universitaires, Fribourg 1985 123
 124النور .37 :
 125عػػن سػػهل بػػن سػػعد ،رواه الب ػػاري  38/33و ،33ومسػػلم  ،3381وأخرجػػو الرتمػػذي  ،3738والنسػػائي 18/5
و.13
 126عن أ موسى األ عري ،رواه الب اري  ،31/33ومسلم  ،3381وأخرجو أبو داوود  ،8358والرتمذي .3183
 127النّور .35-37 :
128
اري.
رواه الب ّ
 129اغبجرات .33 :
 130رواه الب اري  ،75يف كتاب األدب ،ومسػلم يف كتػاب الػرب والصػلة واآداب ،بػاب ربػرً الظػن والتجسػ والتنػاف
والتناججل وكبوىا.
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 131رواه أبو داوود بإسناد على رط الب اري ومسلم ،أبو داوود  1588وسنده ص يح.
 132ؿبمػد رأفػن سػعيد ،تعػوي اؼبػتهم ،مقػاؿ من ػور يف كتػاب «اؼبػتّهم وحقوقػو يف ال ّ ػريعة اإلسػالميّة» ،مرجػع سػابق،
ص .131
133
مذي.
الرت
رواه ّ ّ
 134اؼبوطح مع تنوير اغبوال  ،318/3السنن الكربى .118/5
 135رواه أبو داوود ( )1555بإسناد حسن.
 136ؿبمػػد أبػػو الليػػل ،اؼبعاقبػػة علػػى التهمػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي ،مقػػاؿ من ػػور يف كتػػاب «اؼبػػتّهم وحقوقػػو يف ال ّ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .87
 137النور .38 :
 138أخرجها اػبرائطي يف مكارـ األخالؽ عن ثػور الكنػدي ،ووردت مثػل ذلػ روايػات ـبتلفػة .راجػع عبػد الواحػد ؿبمػد
الفار ،قانوف حقوؽ اإلنساف يف الفكر الوضعي وال ريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،القاىرة  ،3883ص.388 .
 139عطية سادل ،رجوع اؼبتهم عن اإلقػرار الصػادر منػو ،مقػاؿ من ػور يف كتػاب «اؼبػتّهم وحقوقػو يف ال ّ ػريعة اإلسػالميّة»،
مرجع سابق ،ص .318-311
 140رواه مسلم  ،3/33ورواه أضبد والب اري وابن ماجة ،الفتح الكبري .18/1
 141احمللي  ،313/33وعبػد الػرازؽ  ،337/38وموسػوعة فقػو عمػر ص .815 .نقػال عػن ؿبمػد رأفػن سػعيد ،تعػوي
اؼبتهم ،مقاؿ من ور يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .138
 142التوبة.78 :
 143رواه البيهقي يف السنن باسناد ص يح كما قاؿ اغبافك ،نيل األوطار .338/8
 144سنن الرتمذي حديث رقم  ،187/3188نيل األوطار  .331/8نقال عن ؿبمد أبػو الليػل ،اؼبعاقبػة علػى التهمػة يف
الفقو اإلسالمي ،مقاؿ من ور يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .81
 145فتح الباري  ،378/8نقال عن صبعة ؿبمد براج ،تعوي اؼبتهم عما يل قو بسبب الػدعاوي الكاذبػة ،مقػاؿ من ػور
يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .381
 146رواـ مسلم عن أ أمامو ،نقػال عػن ؿبمػد رأفػن سػعيد ،تعػوي اؼبػتهم ،مقػاؿ من ػور يف كتػاب «اؼبػتّهم وحقوقػو يف
ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .188
.Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 66 147
.Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 66 148
 149الغػرارل ،فقػػو السػػرية ،ص 311 .و317؛ وأخرجػػو ابػػن ى ػػاـ  18/3عػػن ابػػن اسػ اؽ حدثػػو يريػػد بػػن ردمػػاف عػػن
عروة ابن الربري ذه القصة .وىذا إسناد ص يح لكنو مرسل ،وقد رواه أضبد رقم  815من حػديث علػي ابػن أ طالػب
دوف قولػو مث قػاؿ ؽبمػا ،ومسػنده صػ يح ورواه مسػلم  ،378/8ـبتصػر مػن حػديث أنػ  .نقػال عػن ؿبمػد رأفػن سػػعيد،
تعوي اؼبتهم ،مقاؿ من ور يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .131
 150د .سليماف الطماوي ،عمر ابن اػبطاب ،ص  ،118نقال عن صب ي عبده سعيد ،مرجع سابق ،ص.318 .
 151احمللػػى إلبػػن حػػرـ  ،311-313/33نقػػال عػػن ؿبمػػد أبػػو الليػػل ،اؼبعاقبػػة علػػى التهمػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي ،مقػػاؿ
من ور يف كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .81
.Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, pp. 49-50 152
.Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 65 153
.Rhetoric 1376b-1377a, in Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 67 154
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 155أضب ػػد عب ػػد ا اػبليف ػػة ،االع ػرتاؼ أو اإلق ػرار ا ػػري اإلرادي ،مق ػػاؿ من ػػور يف كت ػػاب «اؼب ػػتّهم وحقوق ػػو يف ال ّ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص  .81واإلقرار ىو «االعرتاؼ» حسب اإلماـ أضبد ،و«إخبار عن حق ثابن علػى اؼب ػرب
وىو مرادؼ لالعرتاؼ» حسب اإلمػاـ ال ػافعي ،و«خػرب يوجػب صػدقو علػى قائلػو فقػ بلفظػو أو بلفػك نائبػو» حسػب
اإلماـ مال  ،و«إخبار عن ثبوت حق للغري على نق اؼبقر» حسب اغبنفية .وحسب أضبد فت ػي نسػي «اإلقػرار ىػو
إخبػػار حبػػق آخػػر ال إثبػػات لػػو عليػػو ،وىػػو خػػرب يػػرتدد بػػني الصػػدؽ والكػػذب ،فهػػو خػػرب ؿبتمػػل باعتبػػار ظػػاىرة وبػػذل ال
يكػػوف حجػػة ،ولكنػػو جعػػل حجػػة إذا اصػػط ب بػػديل معقػػوؿ يػػرجح جانػػب الصػػدؽ علػػى جانػػب الكػػذب ،وىػػو ىبتلػػف
بػهذا عن البيع واؽببة وكبونبا واللتاف تفيداف القطع ال الظن» .راجع نف اؼبصدر.
 156النّ ل .381 :
 157اؼبغب من ال رح الكبري .318/5
 158أخرجو الطرباي يف الكبري.
 159الفتاوي اؽبندية .371/3
 160كفاية األخيار .375/3
 161مغب احملتاج .338/8
 162الب ر الرخار .1/1
 163حا ية العدوي على اػبر ي  ، 383/5جواىر اإلكليل .381/3
 164اؼبساولية اعبنائية يف الفقو اإلسالمي ص .381
165
اؼبدونة .81/31
ّ
166
اؼببس .78/31
ّ
 167اؼبغب البن قدامة ج  ،38ص.373
 168نيل االوطار لل وكاي  ،335/7نقال عن ؿبىي الدين عوض ،رجوع اؼبتهم عن اإلقرار الصادر منو ،مقػاؿ من ػور يف
كتاب «اؼبتّهم وحقوقو يف ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .388
 169ؿبمػػد أبػػو الليػػل ،اؼبعاقبػػة علػػى التهمػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي ،مقػػاؿ من ػػور يف كتػػاب «اؼبػػتّهم وحقوقػػو يف ال ّ ػريعة
اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .18
 170أنظػػر اؼبغػػب  ،888/1نقػػال عػػن ؿبمػػد رأفػػن سػػعيد ،تعػػوي اؼبػػتهم ،مقػػاؿ من ػػور يف كتػػاب «اؼبػػتّهم وحقوقػػو يف
ال ّ ريعة اإلسالميّة» ،مرجع سابق ،ص .135
 171النجير الغرارل  ،385/3نقال عن نف اؼبرجع.
 172النساء .85 :
 173رواه ابن ماجو وال ّدارقطب وارينبا مسندا.
 174النّ ل .331 :
 175رواه مسلم عن عائ ة ،رقم .3535
 176أخرجو مسلم .3518
 177اإلماـ ؿبمد بن سليماف ،جامع األصوؿ ،اؼبدينة اؼبنورة  3153ىػ ،ص .11-13
 178البالاة ،مرجع سابق ،ص.133 .
 179البالاة ،مرجع سابق ،ص.731 .
 180أبو عبيد ،األمواؿ ،ص13 .؛ أبو يوسف اػبراج ص.338 .
 181الرتاتيب اإلدارية .381/3
 182الرتاتيب اإلدارية .183/3
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 183صب ي عبده سعيد ،اإلسالـ وحقوؽ اإلنساف ،مرجع سابق ،ص.383 .
 184حا ية الرملي على أسل اؼبطالب  ،355/3ؾبموع فتاوي ابن تيمية .378/11
 185صب ي عبده سعيد ،اإلسالـ وحقوؽ اإلنساف ،مرجع سابق ،ص.388 .
 186ال عراء .338 :
 187الب اري  ،178/38ومسلم  ،3318وأخرجو أضبد  17/1و 58و.388
 188البالاة ،مرجع سابق ،ص.113 .
 189أبو عبد الفتاح علي بن حاج ،فصل الكالـ يف مواجهة ظلم اغبكاـ ،اعببهة اإلسالمية لممنقاذ ،ص.388 .
 190اؼبائدة .78-75 :
 191رواه أضبد واغباكم وىو حديث ص يح ،كما رواه الب اري ومسلم بلفك "ال طاعة ألحد يف ."...
 192رواه ابػػن ماجػػة ،ونقػالً عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج ،فصػػل الكػػالـ يف مواجهػػة ظلػػم اغبكػػاـ ،مرجػػع سػػابق،
ص.338 .
 193الب اري  ،388/31ومسلم  ،3518وأخرجو أبو داوود  ،3131والرتمذي  ،3787والنسائي .318/7
 194ابن القيم اعبوزية ،عوف اؼبعبود ،388/7 ،ونقال عػن أبػو عبػد الفتػاح علػي بػن حػاج ،فصػل الكػالـ يف مواجهػة ظلػم
اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.333 .
 195القػػرط  ،أحكػػاـ القػػرآف ،351/38 ،ونقػػال عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج ،فصػػل الكػػالـ يف مواجهػػة ظلػػم
اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.313 .
 196الطور .33 :
 197رواه الب اري  137/3و ،388/31ومسلم  ،3538وأخرجو داوود .3835
 198النساء .87 :
 199اؼبائدة  ،388 :وراجع أيضاً األعراؼ .371 :
 200رواه الرتمذي.
 201رواه الط ػرباي والبيهقػػي بإسػػناد جيػػد ،كمػػا عنػػد ابػػن حجػػر يف الرواجػػر  ،81/نقػػال عػػن عبػػد ا اغبامػػد ،حقػػوؽ
اإلنساف بني عدؿ اإلسالـ وجور اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.13 .
 202رواه اغباكم يف اؼبستدرؾ.
 203رواه أضبػػد وأبػػو داوود واغبػػاكم وىػػو حػػديث ص ػ يح ،نق ػالً عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج ،فصػػل الكػػالـ يف
مواجهة ظلم اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.331 .
 204أبو عبد الفتاح علي بن حاج ،فصل الكالـ يف مواجهة ظلم اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.331 .
 205اؼبائدة .3 :
 206رواه أبػػو داوود  ،1115والرتمػذي  3318و ،1888وأخرجػو أضبػػد  ،3/3وابػن ماجػػة  ،1888وإسػناده صػ يح،
وص و ابن ماجباف .3517
 207رواه أبو داوود بسند حسن.
 208أبػػو يوسػف ،اػبػراج ،371 ،نقػػال عػػن عبػػد ا اغبامػػد ،حقػػوؽ اإلنسػػاف بػػني عػػدؿ اإلسػػالـ وجػػور اغبكػػاـ ،مرجػػع
سابق ،ص.13 .
 209رواه الرتمػػذي والنسػػائي ربػػن الوعيػػد ؼبػػن أعػػاف أمػرياً علػػى الظلػػم ،نقػالً عػػن أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بػػن حػػاج ،فصػػل
الكالـ يف مواجهة ظلم اغبكاـ ،مرجع سابق ،ص.338 .
 210صب ي عبده سعيد ،اإلسالـ وحقوؽ اإلنساف ،مرجع سابق ،ص.318 .
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منظور قضائي

 211أخرجو مال يف اؼبوطح  783/3يف األقضية باب ما ال هبوز من الن ل ،واسػناده صػ يح ،وىػذا مػن حػديث طويػل
وأنظػػر جػػامع األصػػوؿ  388/1و ،338نقػػال عػػن صػػب ي عبػػده سػػعيد ،اإلسػػالـ وحقػػوؽ اإلنسػػاف ،مرجػػع سػػابق ،ص.
.315
 212ىادي العلوي ،فصوؿ من تاريخ اإلسالـ السياسي ،مرجع سابق ،ص.313 .
 213البالاة ،مرجع سابق ،ص.138 .
 214البالاة ،مرجع سابق ،ص.111-131 .
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