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مالحظات عامة:
-الكثيــر مــن المــواد ُضوعفــت مــدة الســجن فيهــا مــن 6 أشــهر – 3 ســنوات، ومــن 3 – 7 

ســنوات.
ــول  ــق ح ــر القل ــر يثي ــو أم ــون وه ــود القان ــن بن ــر م ــى الكثي ــة عل ــة الديني ــاء الصبغ -إضف

الحريــات الدينيــة والمذهبيــة والفكريــة فــي المســتقبل.
ــا يخــص شــؤونها  ــا فيم ــم الرجــل عليه ــوق المــرأة، وتقدي ــة لحق ــل أو حماي ــاب أي تفعي -غي

ــة.  الخاصــة أو العام
ــى  ــا عل ــه أو إرغامه ــزوج لزوجت ــا يخــص اغتصــاب ال ــيء فيم ــر أّي ش ــم يذك ــون ل -القان

الممارســة الجنســية دون رضاهــا!
-لم يتضمن القانون أي مادة لتجريم “ختان” اإلناث.

ــة ضمانــات لحمايــة “المثلييــن” و”الملحديــن”. بــل القانــون أوجــد المــواد  -ليســت هنــاك أّي
لعقابهــم وليــس لحمايتهــم ممــا ُيّصعــد مــن مشــكلة الهجــرة.

-الحرّيــات الشــخصية ليــس لهــا أّيــة حمايــة فــي القانــون، ممــا يضــع الفردانيــة فــي المجتمــع 
فــي خطــر.

ــات(  ــون الجــزاء )العقوب ــن قان ــدة م ــر 2018 النســخة الجدي ــوم األحــد، 14 يناي صــدرت ي
العمانــي. وحمــل القانــون بيــن طياتــه العديــد مــن المفاجــآت الصادمــة والســلبية، التــي أتــت 
ــون  ــتعرض القان ــان يس ــوق اإلنس ــي لحق ــز العمان ــل. المرك ــان بالمجم ــوق اإلنس ــد حق ض
ويتنــاول أهــم المــواد والنقــاط التــي احتــوت علــى تجــاوزات وانتهــاكات ضــد حقــوق 

اإلنســان.
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اإلعدام:
جعــل قانــون الجــزاء العمانــي الجديــد عقوبــة اإلعــدام عقوبــة أصليــة معمــوالً بهــا فــي عــدد 
ــدام،  ــة” اإلع ــود “عقوب ــر وج ــا أنك ــان طالم ــي عم ــرع ف ــم أن  الُمش ــاالت، ورغ ــن الح م
ــد أتــى صريحــا وواضحــاً وحــاّدا فــي ذات الوقــت فــي طريقــة إقــرار  إال أّن القانــون الجدي
ــر مــن 20  ــر مــن 20 مــرة فــي أكث ــة أكث ــة اإلعــدام. ُذكــرت كلمــة “اإلعــدام” كعقوب عقوب

مــادة مختلفــة، مثــل:
 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،117 ،113 ،111 ،110 ،109 ،107 ،106 ،95 ،94

 ،302 ،260 ،167 ،164 ،156 ،133 ،130

البــاب الخامــس: عــوارض المســؤولية الجنائيــة: الفصــل األول: 
ــق(:  ــتعمال الح ــادة 44 )اس الم

تجاهــل قانــون الجــزاء العمانــي تقديــم ضمانــات فيمــا يتعلــق بمنــع 
العنــف المنزلــي ومراقبــة ســلوك أوليــاء األمــور العنيــف تجــاه 

ــى أن: ــت عل ــادة 44 نّص ــم. الم أبنائه
ال جريمــة إذا وقــع الفعــل بحســن نّيــة اســتعماال لحــق أو قيامــا 
للحــق: اســتعماال  ويعــد  القانــون،  بمقتضــى  مقرريــن  بواجــب 

أ – تأديــب اآلبــاء ومــن فــي حكمهــم لــأوالد القُّصــر فــي حــدود مــا 
هــو مقــرر شــرعا أو قانونــا.

لــم ُيقــدم المشــّرع فــي عمــان أي ضمانــات لمراقبــة أي عنــف منزلي 
ضــد األطفــال أو منعه.

حرية التجمهر )التظاهر السلمي(:
حرية الرأي والتعبير:

الكتــاب الثانــي: فـي الجرائــم: البــاب األول: الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة: الفصل الثاني:
 المادة 97:

ــب  ــن ارتك ــنوات كل م ــن 7 س ــد ع ــنوات وال تزي ــن 3 س ــل ع ــدة ال تق ــجن م ــب بالس يعاق
ــه. ــي ذات ــه ف ــلطته أو أعاب ــلطان وس ــوق الس ــي حق ــا ف ــر طعن ــة أو بالنش عالني
في القانون السابق كانت العقوبة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات )المادة 126(.

عــادة ُيقمــع أصحــاب الــرأي المخالــف للتوجــه الحكومــي، أو الذيــن ينتقــدون األداء الحكومــي 
أن الســلطان الحاكــم اآلن )قابــوس بــن ســعيد(، هــو رئيــس  بهــذه المــادة، خصوصــاً 
الدولــة والحكومــة ويديــر مباشــرة عــدداً مــن المناصــب الوزاريــة. المــادة فضفاضــة وُتتــرك 
ــق  ــا يواف ــا بم ــم وتكييفه ــل التُّه ــي تفصي ــام” ف ــاء الع ــة “االدع ــة األمني ــر الجه ــادة لتقدي ع
ــي  ــل ف ــون الخل ــم ممــن يدين ــر، وينتق ــرأي والتعبي ــة ال ــع حري ــة، ويقم ــة األمني ــزاج الجه م
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إدارة أجهــزة الدولــة والفســاد المستشــري علــى أعلــى المســتويات، ويدخــل فــي إطــار حملــة 
القمــع الممنهجــة والمســتمرة التــي يديرهــا جهــاز األمــن الداخلــي باالشــتراك 

ــداء مــن عــام ٢٠١١ حتــى اآلن، والتــي  مــع االدعــاء العــام وشــرطة ُعمــان الســلطانية ابت
ــى  ــؤوليها وعل ــة ومس ــد للحكوم ــي المنتق ــاط الحقوق ــن النش ــالد م ــراغ الب ــى إف أفضــت إل

رأســهم الســلطان قابــوس.

المادة 102:
نّصت المادة على أنه: 

يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن 3 أشــهر وال تزيــد عــن 3 ســنوات 
ــة فــي  ــة أجنبي ــا فــي حــق رئيــس دول ــة طعن كل مــن ارتكــب عالني
أثنــاء وجــوده فــي إقليــم الدولــة، أو ممثــل دولــة أجنبيــة معتمــد 

لــدى الدولــة أو عــاب أيــا منهمــا فــي ذاته.
هــذه المــادة تعنــي تجريــم أي انتقــاد لرئيــس أي دولــة أجنبيــة عربيــة 

أو غيــر عربيــة وتجريــم انتقــاد أي مســؤول أو ممثــل لهــا.
المادة 108:

يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )3( ثــالث ســنوات، وال تزيــد علــى )10( عشــر ســنوات 
كل مــن روج لمــا يثيــر النعــرات أو الفتــن الدينيــة أو المذهبيــة، أو أثــار مــا مــن شــأنه 
الشــعور بالكراهيــة أو البغضــاء أو الفرقــة بيــن ســكان البــالد، أو حــرض علــى ذلــك. ويعاقب 
بــذات العقوبــة كل مــن عقــد اجتماعــا أو نــدوة أو مؤتمــرا لــه عالقــة باألغــراض المبينــة فــي 
الفقــرة الســابقة، أو شــارك فــي أي منهــا مــع علمــه بذلــك. ويعتبــر ظرفــا مشــددا إذا 
وقعــت الجريمــة فــي إحــدى دور العبــادة، أو المنشــآت الرســمية، أو فــي المجالــس واألماكــن 
العامــة، أو مــن موظــف عــام أثنــاء أو بمناســبة تأديــة عملــه، أو مــن شــخص ذي صفــة دينيــة 

أو مكلــف بهــا.

ــى  ــد عل ــي تعتم ــة الت ــاالت والدراســات األكاديمي ــع المق ــى لمن ــتغل حت ــذه تس ــل ه ــواد مث م
ــة  ــى أي دراس ــاق عل ــق اآلف ــادة ُتضيِّ ــذه الم ــا. ه ــة وتنقده ــوادث التاريخي ــهاد بالح االستش
ــل  ــتقل أو العم ــي المس ــث العلم ــاس للبح ــاب أس ــل غي ــي ظ ــي ف ــث أكاديم ــة أو بح أكاديمي
ــا  ــا ومناهجه ــر تقييمه ــة ومعايي ــة العلمي ــار األمان ــي االعتب ــذي يضــع ف األكاديمــي الحــر ال

النقديــة.
ُضوعفــت مــدة العقوبــة مــن 3 ســنوات كحــّد أدنــى )فــي النســخة الســابقة مــن قانــون الجــزاء( 

إلــى 10 ســنوات!



5

المركز العماني لحقوق اإلنسان

 قانون الجزاء العماني الجديد

المادة 115: 
يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )3( ثالثــة أشــهر، وال تزيــد علــى )3( ثــالث ســنوات كل 

من:
ــاعات  ــات أو إش ــارا أو بيان ــي الداخــل أو الخــارج أخب ــدا ف أ - حــرض أو أذاع أو نشــر عم
كاذبــة أو مغرضــة أو بــث دعايــات مثيــرة، وكان مــن شــأن ذلــك النيــل مــن هيبــة الدولــة أو 

إضعــاف الثقــة فــي أســواقها الماليــة أو مكانتهــا االقتصاديــة والماليــة.
ب - حــاز أو أحــرز أو نقــل محــررات أو مطبوعــات أو تســجيالت تتضمــن شــيئا ممــا نــص 

عليــه فــي الفقــرة الســابقة، إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو الطــالع الغيــر عليهــا.
ج - حــاز أو أحــرز أو نقــل أي وســيلة مــن وســائل الطبــع أو التســجيل أو العالنيــة مخصصــة 

- ولــو بصفــة مؤقتــة - لطبــع أو تســجيل أو إذاعــة شــيء ممــا ذكــر.

وتكــون العقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن )3( ثــالث ســنوات، وال 
ــى )10( عشــر ســنوات إذا وقعــت الجريمــة فــي حــاالت  ــد عل تزي

الطــوارئ، أو زمــن الحــرب، أو الكــوارث.
المــادة فــي بنودهــا الثالثــة تســتخدم الســتهداف المدّونين والناشــطين 
فــي  فســاد  أي  يفضــح  شــيء  أي  كتابــة  حالــة  فــي  والكّتــاب 
الحكومــة. اســُتغلَّ نفــس محتــوى هــذا القانــون )المــادة 19 مــن 
قانــون جرائــم تقنيــة المعلومــات( فــي 2016 إلغــالق جريــدة 
ــى  ــة حت ــد اإللكتروني ــدة البل ــى جري ــق عل ــن، واســُتغل للتضيي الزم

ــد تطــال أعضــاءه. كمــا  ــة ق ــاً مــن أي إجــراءات عقابي قــرر فريــق تحريرهــا إغالقهــا خوف
اســتغلته الســلطات األمنيــة فــي 2017 لســحب رخصــة صحفيــة بســبب خبــر نشــرته وكالــة 

ــة. ــة مواطــن اإللكتروني ــع مجل ــا اســُتغل أيضــاً لحظــر موق ــرز، كم رويت

المادة 116: 
يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )3( ثــالث ســنوات، وال تزيــد علــى )10( عشــر ســنوات 
كل مــن أنشــأ أو أســس أو نظــم أو أدار أو مــول جمعيــة أو حزبــا أو هيئــة أو منظمــة 
ــى  ــي إل ــا، ترم ــرع له ــكلها، أو أي ف ــميتها أو ش ــت تس ــا كان ــابهها، أي ــا ش ــزا أو م أو مرك
مناهضــة مبــادئ الدولــة السياســية أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو األمنيــة، أو إلــى ســيطرة 
ــل عــن ســنة،  ــدة ال تق ــا. ويعاقــب بالســجن م ــى أخــرى أو القضــاء عليه ــة عل ــة اجتماعي فئ
أو  الجمعيــات  هــذه  إحــدى  إلــى  انضــم  مــن  كل  ســنوات  ثــالث   )3( علــى  تزيــد  وال 
األحــزاب أو الهيئــات أو المنظمــات أو أحــد فروعهــا أو اشــترك فيهــا بــأي صــورة أو روج 
لهــا أو حبــذ االنضمــام إليهــا، ولــو كان مقرهــا خــارج البــالد. وفــي جميــع األحــوال يحكــم 
بحلهــا، وإغــالق المــكان الــذي تــزاول فيــه نشــاطاتها، ومصــادرة األمــوال واألوراق 

ــة. ــي الجريم ــتعمال ف ــدة لالس ــتعملت أو المع ــي اس ــرى الت ــياء األخ ــات واألش والمطبوع
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ــل  ــى أي عم ــادة ُتســتغل للقضــاء عل ــون الســابق. الم ــن القان ــادة 134 م ــبيهة بالم ــادة ش الم
مدنــي ســلمي، ســواء كان سياســياً أو فكريــاً أو حقوقيــاً. القانــون ســاعد الجهــات األمنيــة فــي 
ــة  ــد ومالحق ــة، وتهدي ــادرات الثقافي ــد مــن الحــركات والمب ــى العدي الســابق فــي القضــاء عل

مؤسســيها. واحتجــاز 
المادة 118:

يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )6( ســتة أشــهر، وال تزيــد 
علــى )3( ثــالث ســنوات كل مــن حــاز أو أحــرز محــررات أو 
مطبوعــات تتضمــن تحبيــذا أو ترويجــا لشــيء ممــا نــص عليــه فــي 
المــادة )116( مــن هــذا القانــون إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو الطــالع 
ــك مــن حــاز أو أحــرز أي وســيلة مــن وســائل  ــر عليهــا، وكذل الغي
ــة -  ــة مؤقت ــو بصف ــة مخصصــة - ول ــع أو التســجيل أو العالني الطب
لطبــع أو تســجيل أو إذاعــة نــداءات أو دعايــة ألي مــن الجهــات 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )116( مــن هــذا القانــون ترمــي إلــى 

غــرض مــن األغــراض المذكــورة فــي تلــك المــادة.

ــى وإن كان  ــال حت ــة االعتق ــات األمني ــهل للجه ــي تس ــادة 116. وه ــة للم ــادة مكمل ــذه الم ه
اإللكترونــي. الفضــاء  علــى  قائــم  فكريــة  أو  ثقافيــة  مبــادرة  أي  نشــاط 

المادتان 119 و 120:
119: يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )3( ثــالث ســنوات، وال تزيــد علــى )7( ســبع 
ســنوات كل مــن تســلم أو قبــل مباشــرة - أو بالواســطة - بــأي طريقــة أمــواال أو منافــع مــن 
شــخص أو هيئــة داخــل البــالد أو خارجهــا أو دولــة أجنبيــة متــى كان ذلــك فــي ســبيل ارتــكاب 

الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب، أو بقصــد الترويــج لهــا.
وفي جميع األحوال يحكم بمصادرة تلك األموال.

ــى )10( عشــر  ــد عل 120: يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )5( خمــس ســنوات، وال تزي
دولــة  مــن  بالواســطة  ولــو  أخــذ  أو  قبــل  أو  لغيــره  أو  لنفســه  طلــب  مــن  كل  ســنوات 
أجنبيــة أو مــن أحــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا عطيــة أو منفعــة أخــرى أو وعــدا بشــيء مــن 
ذلــك بقصــد ارتــكاب عمــل ضــار بمصلحــة وطنيــة. ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا كل مــن أعطــى 
ــو كان  ــم يقبــل عطــاؤه أو وعــده أو عرضــه ول ــو ل أو وعــد أو عــرض شــيئا ممــا ذكــر، ول
ــت  ــا، أو إذا ارتكب ــا عام ــي موظف ــق إذا كان الجان ــجن المطل ــة الس ــون العقوب ــيطا. وتك وس

الجريمــة فــي زمــن الحــرب.
وفي جميع األحوال يحكم بمصادرة األموال.

يعتقد المركز أن المادتين سوف ُتستغالن الستهداف أي كاتب أو ناشط ينشر كتاباته 
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أو تقاريــره فــي مؤسســات صحفيــة أو منظمــات حقوقيــة خارجيــة أو حتــى داخليــة. ويتخــوف 
المركــز كذلــك مــن أن يتــم اســتغالل المــادة فــي ترصــد أي تواصــل ألي ناشــط أو كاتــب مــع 

مؤسســات إعالميــة أو حقوقيــة خارجيــة.

المادة 121: 
يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )3( ثالثــة أشــهر، وال تزيــد علــى ســنة، وبغرامــة ال تقــل 
ــد علــى )500( خمســمائة لاير عمانــي، أو بإحــدى  عــن )100( مائــة لاير عمانــي، وال تزي
هاتيــن العقوبتيــن كل مــن اشــترك فــي مــكان عــام بتجمهــر مؤلــف من )10( عشــرة أشــخاص 
فأكثــر، وكان مــن شــأن ذلــك اإلخــالل باألمــن أو النظــام العــام، أو إذا بقــي متجمهــرا بعــد 
صــدور أمــر بالتفــرق أو االنصــراف مــن الســلطات المختصــة. وإذا اســتخدم المتجمهــرون 
العنــف عوقــب كل مــن حــرض أو اشــترك فيــه بالســجن مــدة ال تقــل عــن )6( ســتة أشــهر، 
ــي،  ــة لاير عمان ــل عــن )300( ثالثمائ ــة ال تق ــنوات، وبغرام ــالث س ــى )3( ث ــد عل وال تزي

ــن. ــن العقوبتي ــي، أو بإحــدى هاتي ــف لاير عمان ــى )1000( أل ــد عل وال تزي

المــادة شــبيهة بالمــادة 137 فــي قانــون الجــزاء الســابق، وتســتخدم عــادة ضــد أي تجمــع أو 
ــل  ــل مــن 10، ب ــر أو أق ــا إذا كان عــدد األشــخاص أكث ــق بم تظاهــر ســلمي. األمــر ال يتعل

بحــق أصيــل فــي التعبيــر الســلمي عــن الــرأي.

المادة 123: تتبع المادة 121، وتستهدف أي شخص يدعو إلى تظاهر أو تجمع سلمي.

الفصل الثالث: الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج:
الفصل الخامس:

المادة 248: 
ــد علــى )3( ثــالث ســنوات كل  يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )6( ســتة أشــهر، وال تزي
ــه أو التزامــه  ــي نزاهت ــى نحــو يشــكك ف ــرام الواجــب للقضــاء عل ــة باالحت مــن أخــل عالني

بأحــكام القانــون.
تجريــم كل مــن ينتقــد القضــاء ويعاقــب بالســجن. أصبــح القضــاء محّصنــا ضــد أي انتقــاد، 

وأي نــوع مــن االنتقــاد ســيتم تفســيره حســب هــذه المــادة علــى أنــه جريمــة.

المادة 259:
ــنوات  ــالث س ــى )3( ث ــد عل ــهر، وال تزي ــتة أش ــن )6( س ــل ع ــدة ال تق ــجن م ــب بالس يعاق
كل مــن واقــع أنثــى برضاهــا دون أن يكــون بينهمــا عقــد زواج، وتعاقــب األنثــى بالعقوبــة 

ذاتهــا.
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وال تقــل عقوبــة كل منهمــا عــن )2( ســنتين إذا كان أحدهمــا متزوجــا، ويفتــرض العلــم بقيــام 
ــك. ــر ذل ــة إال إذا ثبــت غي الزوجي

ــكوى  ــى ش ــاء عل ــرأة، إال بن ــال كان أو ام ــل، رج ــى الفاع ــة عل ــوى الجزائي ــام الدع وال تق
الــزوج أو ولــي األمــر. فــإذا لــم يكــن للفاعــل زوج أو ولــي أمــر فــي الدولــة جــاز لالدعــاء 
ــي  ــزوج أو ول ــع األحــوال لل ــي جمي ــالد، ويجــوز ف ــاده مــن الب ــام إقامــة الدعــوى أو إبع الع
األمــر التنــازل عــن الدعــوى، ويترتــب علــى تنــازل أحــد الشــاكين وقــف المالحقــة الجزائيــة 

ووقــف تنفيــذ العقوبــة.

م الحريات الشخصية لأفراد ذكورا وإناثاً! القانون الجديد ُيجرِّ
المادتان: 261 و 262

تحاربــان حقــوق المثلييــن وتثبتــان أن ال مــكان لهــم فــي ُعمــان، وهــذا مــا ســيؤزم وجودهــم 
ليــس مــع القانــون العمانــي فقــط، ولكــن حتــى فــي المجتمــع.

المادة )261(
يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ســنة، وال تزيــد علــى )3( ثــالث ســنوات كل ذكــر واقــع 

ــى نفســه. ــك عل ــل ذل ــذي قب ــر ال ــا الذك ــة ذاته ــب بالعقوب ــرا برضــاه، ويعاق ذك
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المادة )262(
ــد علــى )3( ثــالث ســنوات كل  يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )6( ســتة أشــهر، وال تزي

مــن ارتكــب مــع شــخص مــن نفــس الجنــس أفعــاال شــهوانية.
ــكوى  ــى ش ــاء عل ــرأة، إال بن ــال كان أو ام ــل، رج ــى الفاع ــة عل ــوى الجزائي ــام الدع وال تق
الــزوج أو ولــي األمــر. فــإذا لــم يكــن للفاعــل زوج أو ولــي أمــر فــي الدولــة جــاز لالدعــاء 

العــام إقامــة الدعــوى أو إبعــاده عــن البــالد.
ويجــوز فــي جميــع األحــوال للــزوج أو ولــي األمــر التنــازل عــن الدعــوى، ويترتــب علــى 

ــة. ــذ العقوب ــة ووقــف تنفي ــة الجزائي ــازل أحــد الشــاكين وقــف المالحق تن

الفصل الثالث
األفعال المخلة بالحياء

المادة 267:
ــة ال  ــنة، وبغرام ــى س ــد عل ــام، وال تزي ــرة أي ــن )10( عش ــل ع ــدة ال تق ــجن م ــب بالس يعاق
تقــل عــن )100( مائــة لاير عمانــي، وال تزيــد علــى )300( ثالثمائــة لاير عمانــي، أو 
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن صنــع أو وزع أو نشــر أو عــرض، ولــو فــي غيــر عالنيــة، 
ــياء  ــن األش ــك م ــر ذل ــوزا أو غي ــا أو رم ــوما أو صــورا أو أفالم ــا أو رس ــا أو مطبوع كتاب

الخادشــة للحيــاء أو المخلــة بــاآلداب العامــة.

التدخــل فــي خصوصيــات األفــراد وتأســيس فكــرة “المراقبــة”. كمــا أن المــادة فضفاضة ومن 
الســهل اســتخدامها للتغطيــة علــى قمــع المدونين وناشــطي مواقــع التواصــل االجتماعي.

المادة 268:
يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )10( عشــرة أيــام، وال تزيــد علــى شــهر، وبغرامــة 
ال تقــل عــن )100( مائــة لاير عمانــي، وال تزيــد علــى )300( ثالثمائــة لاير عمانــي، 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن اســتعمل أجهــزة االتصــاالت الســلكية أو الالســلكية أو 
ــارات  ــل عب ــرى لنق ــيلة أخ ــج أو أي وس ــارات أو صــورا أو برام ــة أو عب ــائط اإللكتروني الوس
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أو صور أو برامج منافية لآلداب العامة أو األخالق.
التخوفات من طريقة تطبيق هذه المادة ُتضاف للمادة السابقة.

الباب الثامن
الجرائم التي تمس الدين واألسرة والمجتمع

الفصل األول: الجرائم التي تمس الدين:
المادة 269:

يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )3( ثــالث ســنوات، وال تزيــد علــى )10( عشــر ســنوات 
كل مــن ارتكــب فعــال مــن األفعــال اآلتيــة:

أ - التطــاول علــى الــذات اإللهيــة، أو اإلســاءة إليهــا، باللفــظ أو الكتابــة أو الرســم أو اإليمــاء، 
ــرى. ــيلة أخ ــأي وس أو ب

ب - اإلساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.
ج - اإلساءة إلى الدين اإلسالمي أو إحدى شعائره، أو سب أحد األديان السماوية.

د - التطــاول علــى أحــد األنبيــاء أو اإلســاءة إليــه باللفــظ أو الكتابــة أو الرســم أو اإليمــاء، أو 
ــة أخــرى. ــأي طريق ب

هـــ - تخريــب أو تدنيــس مبــان أو شــيء مــن محتوياتهــا إذا كانــت معــدة إلقامــة شــعائر دينيــة 
للديــن اإلســالمي أو ألحــد األديــان الســماوية األخــرى.

ــن والنشــاط اإللحــادي، ومــن الممكــن اســتغالل هــذه  ــى الملحدي ــة عل ــد أ: تشــديد الرقاب البن
المــادة لمالحقــة الملحديــن أو حتــى التحريــض عليهــم.

البنــود ب، ج، د: مــن الممكــن جــدا، وحســب أحــداث ســابقة، اســتغالل هــذه البنــود للتشــديد 
ــرى المركــز أن األعــوام  ــى النشــاط الفكــري فــي الجانــب الدينــي بمختلــف أنواعــه. وي عل
ــى  ــة عل ــة الدول ــى هيمن ــلط الضــوء عل ــاً س ــاً ملحوظ ــاً فكري ــاطاً كتابي ــهدت نش ــرة ش األخي
ــاول  ــن تن ــا م ــا، ومنعه ــن خالله ــام م ــرأي الع ــا ال ــاجد وتوجيهه ــة والمس المؤسســات الديني
الباحثيــن للتــراث الدينــي واعتبارهــا أن أصحــاب الكتــب التراثيــة والدينيــة رمــوز يجــب أال 
ــة الذيــن منعــت كتبهــم وتعــرض  ــة الفكري ــات النقدي تمــس، بالرغــم مــن أن أصحــاب الكتاب
بعضهــم للتهديــد والســجن حالهــم مثــل الكتــاب اآلخريــن فــي العالــم العربــي وفــي كل مــكان 
كونهــم يســعون إلــى مســاءلة مــا تطرحــه كتــب التــراث ونفــي صفــة التقديــس عــن أصحابهــا، 
والســيما أن تأثيــر هــؤالء أصبــح عائقــاً يحــول دون تطــور األفــكار فــي المجتمــع. ويعتقــد 
ــداً  ــق عم ــر تقطــع الطري ــة الذك ــود ب، ج، د آنف ــان أن البن ــوق اإلنس ــي لحق ــز العمان المرك

ألي ســجال فكــري وطــرح نقــدي مثمــر. 
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المادة 270:
يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )3( ثــالث ســنوات، وال تزيــد علــى )7( ســبع ســنوات كل 
مــن أنشــأ أو أســس أو نظــم أو أدار جماعــة أو جمعيــة أو هيئــة أو منظمــة أو فرعــا إلحداهــا 
ــج  ــن اإلســالمي أو التروي ــا الدي ــوم عليه ــي يق ــح األســس الت ــى مناهضــة أو تجري تهــدف إل

أو الدعــوة إلــى غيــره.
ــنوات  ــالث س ــى )3( ث ــد عل ــهر، وال تزي ــتة أش ــن )6( س ــل ع ــدة ال تق ــجن م ــب بالس ويعاق
كل مــن انضــم إلــى إحــدى تلــك الجهــات أو اشــترك فيهــا أو أعانهــا بــأي طريقــة مــع 

علمــه بأغراضهــا.

شــبيهة بالمــادة 116 فــي نفــس القانــون، ولكــن هــذه أُعطيــت صبغــة دينيــة. لأســف يخشــى 
المركــز مــن اســتغالل هــذه المــادة لمحاربــة أي اختــالف مذهبــي، أو دراســات نقديــة 
وفكريــة تتنــاول التاريــخ اإلســالمي أو المذاهــب. القانــون ســيعمل علــى إلغــاء أيــة مســاحة 

متوفــرة ســابقا فــي الجانــب األكاديمــي أو الفكــري.
المواد 271 و272 و 273: تضاف إلى المادة 270.

المادة 277:
ــهر  ــة أش ــى )3( ثالث ــد عل ــام، وال تزي ــرة أي ــن )10( عش ــل ع ــدة ال تق ــجن م ــب بالس يعاق
كل مــن جاهــر فــي مــكان عــام بتنــاول األطعمــة أو المشــروبات أو غيــر ذلــك مــن المــواد 

المفطــرة فــي نهــار رمضــان.

ــّر  ــي أال يصــوم، وأق ــرد ف ــة الف ــى حري ــان أو حت ــالف األدي ــدأ اخت ــرم مب ــم يحت ــون ل  القان
عقوبــة الســجن 10 أيــام – 3 أشــهر!!!
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