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 بيان صحفي

 ةلكترويياإل الجرائم لقايون المعدل القايون مشروع

 مةاأل بحق جريمة ذاته بحد هو

ل القانون مشروع سحب عزمها عدم إلى الماضي ربعاءاأل يوم الرزاز حكومة ألمحت  الجرائم لقانون المعد ِّ

 مشروع أحالت )السابقة( الحكومة نإ صحفي رصريح في قالت حيث ،مةاأل مجلس من ،2018 لسنة ةلكررونياإل

اب مجلس إلى له الموجبة واألسباب المذكور القانون  المخاطبات "بحسب الماضي مايو/يارأ 28 براريخ النو 

 .الوزراء" رئاسة عن الصادرة الرسمي ة

 باسم الرسمي الناطق قال حيث موجباره عن واهيا   دفاعا   المسؤولين بعض دافع القانون هذا وبخصوص

 رضع ولن ،مةاالع الحريات رمس لن ةلكررونياإل الجرائم قانون على المقررحة الرعديالت إن، بقةالسا الحكومة

 وأكد .الكراهية خطاب بوضوح حددت المقررحة الرعديالت نأ لىإ الفرا الرفكير، أو الرعبير حرية على قيودا

ع من اسردعى مؤخرا الكراهية خطاب رنامي أن العجارمة، نوفان والرأي الرشريع ديوان رئيس  وضع المشر 

 مسودة بموجب ضافرهاإ ترم الري الجرائم نإ قطيشات، محمد عالماإل هيئة مدير قال كما وعقوبة، جديد رشريع

 خطاب رجريم رم ذلك وإزاء أنه مبينا ،اسنال وحقوق مصالح لحماية حقيقةال في هي المقررحة، الرعديالت

 .الكراهية

 في خرىاأل الحاكمة نظمةاأل حال هو وكما ردناأل في النظام أن المرعددة، المسؤولين رصريحات من يرضح

 خالل من هاورضليل وفزعها رخوفها مدى رعكس أنها الرشريعات، هذه مثل سن في وبالرزامن سالميةاإل البالد

 وإدخال السابقة العقوبات لرغليظ برعديالت رلحقها نأ رلبث ما والري ومرعاقبة، مرعددة قمعية عقوبات لقوانين سنها

ل القانون مشروع آخرها كان، جديدة عقوبات  وعي مشاهد أمام فعل كردة وذلك ة،لكررونياإل الجرائم لقانون المعد ِّ

 الرفاعلي" عالماإل وأ البديل عالم"اإل وجود ظل في، يعالماإل والرعريم المضلل عالماإل سطوة من مةاأل ورحرر

 السيطرة من وأكاذيبه ورضليالره الرسمي عالماإل قيود كسرت الري ة،لكررونياإل والشبكة الرواصل بمواقع ممثال

 الري الخارجية، وأ الداخلية والمصيرية المفصلية بالقضايا يرعلق فيما وخصوصا   الظالم دامس والرعريم والرضليل،

 صندوق مع ررم الري الصفقات فما المرعاظم، بوعيهم واالسرهانة الناس سمع عن بعيدا   وحكومره النظام بها يقوم

 إال وجرينبالت، وكوشنر نياهونر أمثال مةاأل بأعداء وااللرقاء وأشخاصها، الكبرى الفساد وقضايا الدولي، النقد

 والصفقات والعباد، البالد مصالح ضد وإجراءات وارفاقيات رآمر من ظاموالن الحكومة رخفيه مما يسير رزن

 ...مةا في الخفاء لصالح أعداء األعليه الموافقة ررم الري االسرسالمية

ل القانون بهذا الرقدم من للحكومة بد ال فكان ، النواب مجلس في إلقراره ةلكررونياإل الجرائم لقانون المعد ِّ

 انخراطهم على والرعقيب الحكام محاسبة في الشرعي واجبها مةاأل لممارسة ومنعا   لألفواه ما  وركمي وررويعا   ررهيبا  

 ما رجاه القادمة الفعل ردات من حررازااو المنطقة في مصالحهم لرحقيق يهود وكيان الكافر الغرب مع ورعاونهم

 وهم هللا، سبيل عن الدعوة ةحمل لصد محاوالرهم في واسرمرارا   الرنازالت، من وغيرها القرن بصفقة يسمى

 سالمإلا على وحربهم رآمرهم كشف خالل من الحكام مضاجع يؤرقون والذين أهلهم، يكذبون ال الذين الرواد

 .سالميةاإل الشريعة أحكام لرطبيق الشامل، النهضوي مشروعها ورحقيق لسلطانها مةاأل اسرعادة ومحاوالت
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 المحافظة وال ،الناس ومصالح حقوق حماية هو ليس ة،لكررونياإل الجرائم لقانون المعدل المشروع فمنطلق

 النظام نإ بل المعدل، القانون لهذا الموجبة سباباأل مقدمة في النظام مسؤولو يدعي كما ،(الوطنية الوحدة) على

 سالماإل يحمل من ومحاربة بل، القمعية الوضعية ورشريعاره أفعاله لربرير الناس منها يعاني الري المشاكل يسرغل

 ينادي من كل عرقالاو قمع جرائم على وليغطي إسالمية، دولة لكيان مسرقبليا   سياسيا ومشروعا وأحكاما فكرا

 خطاب مسمى رحت المنكر، عن نهيا   أو بالمعروف أمرا   أو هللا، إلى الدعوة عن رعبيرا   كان لو حرى بذلك،

 الكافر المسرعمر الغرب لمطالب ورنفيذا   والمحاسبة، بالنقد الفاسدة الحاكمة للطغم الرعرض دون للحيلولة الكراهية،

 سالملإل بالكراهية سياسيوها وينفث هاإعالم يعج الري المسلمين، على الحياة في نظره ووجهة قيمه لفرض

 .القمعية القوانين هذه مثل حماية رحت والمدنية العلمانية لدعاة المنابر عطاءإو وأفكاره،

 ضافةإ" نصه ما ،2018 لعام الصادر ةلكررونياإل الجرائم قانون على المقررحة الرعديالت في جاء فقد

 وأ العرقية وأ الطائفية وأ الدينية النعرات وأ الفرنة ثارةإ شأنه من فعل وأ قول )كل وهو الكراهية خطاب رعريف

 الرعريف فهذا سنوات، ثلثال السجن لىإ عقوبرها رصل والري الجماعات(، وأ فراداأل بين الرمييز وأ قليميةاإل

 والمرئي العقوبات قانون معدل من السابقة، الوضعية القوانين عنها عجزت لمشكلة، حال ليس الفضفاض الغامض

 على والحجر فواهاأل لركميم محاولة منه المقصود أن الواضح من بل فحسب، والنشر والمطبوعات والمسموع

 وحرى فيين،وصح ونقابيين حزبيين من المجرمع في الناشطين كل سيطال والذي للحق، الدعاة وإرهاب العقول،

 لقوانين الدولي المركز أصدرها ورقة علقت وقد. رمريره رم ما إذا ة،لكررونياإل الشبكة على الناشطين الناس عوام

 أشكال جائز غير بشكل يقيد قد ورد كما الكراهية خطاب رعريف" بالقول ذلك على المدني، المجرمع منظمات

 ."وغامض فضفاض المقررح الرعريف ألن المشروعة رعبيرال

 ومضطربة، قاصرة يجعلها مما البشرية مشاكل معالجة عن الوضعية القوانين عجز هو المشكلة أساس إن

 المشاكل معالجة في وقصور القائمة، المشاكل حل في إخفاق ذلك عن نرج منها أنقص أو فيها زيد أو عدلت كلما

 حيث ورعالى سبحانه هللا وصدق .بالحسبان ركن لم جديدة مشاكل نفسه القانون رطبيق من وينرج بل المسرجدة،

 غياب في هي المسلمين بالد وكل ردناأل في الدولة فمشكلة ،﴾اْلَخبِير   اللَِّطيف   َوه وَ  َخلَقَ  َمنْ  يَْعلَم   أاَلَ ﴿: يقول

 مع بالرزامن الشرع، عليه نص الري للعقوبات هرطبيق ثم ومن الناس، لمشاكل ومعالجاره سالمي،اإل الشرع رطبيق

 .ومحكوم حاكم من حقه، حق ذي كل ورمنح الناس بين العدل ررسي الري الشرعية حكاماأل

 على جديا   بالعمل المهرمين، وكل والمحامين والصحفيين والنقابيين والناشطين الفعاليات بكل نهيب فإننا ولهذا

 أنظمة اسربدال على والعمل بل النواب، مجلس في الظالم ةلكررونياإل لجرائمل المعدل القانون هذا رمرير إحباط

 النظام رساهاأ الري القوانين من غيره وال القانون هذا ال هنأ علما، الظالمة الوضعية بالقوانين سالميةاإل الرشريع

 والعدل الحق دولة مةاإق على العمل في قدما   المضي عن سرثنينا والعدل، الحق ودعاة الدعوة حملة على حربا  

 ،ةسالمياإلبالد ال في الحاكمة نظمةاأل رفزع الري الحقيقي، مةاأل مشروع النبوة، منهاج على راشدة بخالفة المرمثلة

 رعالى، هلل ووالءه روجهه ويعلن العلمانية، الروجهات كل على رأيه يفرض وهو العارم نشاطه ورؤية سماع من

 من الناس رهابإ الحكومة رحاول الري ةلكررونياإل المواقع أو الرواصل مواقع رعب أو المباشر باالرصال سواء

 مرواأل سالماإل لىإ الدعوة خطابات من يجعل أن يمكن الذي القانون هذا خالل من العقوبات برغليظ ااسرخدامه

 ،سالماإل لقيم إقصائهو أهدافه لرحقيق النظام بيد قمعية أداة ليكون كراهية، خطاب المنكر، عن والنهي بالمعروف

 علىالراشدة  خالفةال اإلسالمية؛ الدولة مةاإلق والنهضوي الواعي مةاأل مشروع إلعاقة أخرى فاشلة ومحاولة

 .النبوة منهاج

نِ  أَْظلَم   َوَمنْ ﴿ ْساَلمِ  إِلَى ي ْدَعى   َوه وَ  اْلَكِذبَ  ّللاَِّ  َعلَى اْفتََرى ِممَّ  ﴾الظَّاِلِمينَ  مَ اْلقَوْ  يَْهِدي الَ  َوّللاَّ   اإْلِ

 ردناأل والية في التحرير لحزب يعالماإل المكتب
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