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مقدمـــــة 

 منذ أن خمق اهلل اإلنسان، ظير أناس غالظ الطبع قساة القموب، ىاجسيم االعتداء عمى اآلخرين، 

فقد اعتدى اإلنسان عمى بني جنسو منذ قديم الزمان، وقتل قابيل أخاه ىابيل في أول جريمة وقعت عمى 

وجو البسيطة، ومنذ ذلك الوقت ظيرت أفكار وأراء لمواجية بغي اإلنسان، ومنعو من أن يطمق لنفسو 

 .العنان، فيرتكب ما شاء من الجرائم واآلثام

الستقرار ا وكان ال بد من مواجية ىذا االعتداء بواسطة نظام أو سمطة، يكون عامال في فرض 

 .واألمان في المجتمعات، عمى مدى العصور واألزمان

 وكان لكل مجتمع نظام خاص لمعالجة ىذا األمر، وكان ىناك التأثير الكبير عمى ىذه األفكار 

 .من قبل األديان

 وتعد العموم الجنائية من العموم التي بحث فييا الفقياء بكثرة، خاصة عمم العقاب وذلك لما ليذا 

 .الموضوع من أىمية في مقاومة اإلجرام، وكانت العقوبة بأقساميا محل بحث من العمماء

 وىذه الدراسة تتعمق بأخطر عقوبة وأكبر جزاء، يتم فرضو عمى مرتكبي الجرائم، تؤدي إلى إنياء 

حياتيم، وىي عقوبة اإلعدام، ولم تكن عقوبة اإلعدام وليدة العصور الحديثة، بل عرفتيا المجتمعات 

القديمة، وقد مرت ىذه العقوبة بأدوار مختمفة، بدءا من االنتقام الفردي انتياء إلى ترك أمر فرضيا لمسمطة 

عقوبة اإلعدام، إلى طبيعة الجرم ومدى حساسيتو، وظروف ينظر قديما في تطبيق كن يفي الدولة، فمم 

، فقد كانت الجاني التي أدت بو إلى اقتراف ىذا السموك، إضافة إلى األساليب القاسية المتبعة في تطبيقيا

. تطبق عمى أبسط الجرائم  دون مراعاة تناسب الجريمة مع العقوبة

 وبظيور المدارس والنظريات العقابية، التي كان ليا الدور الكبير في تغيير مسار اليدف من 

، أصبحت عقوبة اإلعدام ىي أيضا ال تيدف إلى العقوبة، من االنتقام والثأر إلى تحقيق اإلصالح والزجر

نما إلى ردع المجرمين . تحقيق الثأر وا 



 ب 

 وقد شغمت عقوبة اإلعدام اىتمام الكثيرين، وأصبحت محل جدل، تناولتو العديد من كتابات 

الفقياء وعمماء مكافحة الجريمة، والفالسفة ورجال الدين، وذلك باعتبارىا أكثر العقوبات زجرا لمجريمة، 

 .وكونيا تمس أىم حق من حقوق اإلنسان وىو الحق في الحياة

 وبظيور االتجاه المنادي بإلغاء عقوبة اإلعدام، بدأ الجدل حول مدى جدوى عقوبة اإلعدام كجزاء 

بين الجزاءات الجنائية، وبقيت عقوبة اإلعدام موضع أخذ ورد في المجتمعات الحديثة والدولية لجية 

 .مشروعيتيا وحق الدولة بإنزاليا في من يرتكب الجرائم الخطيرة

 وبتزايد عدد الدول التي يتم فييا إلغاء عقوبة اإلعدام، والبحث عن سبيل آخر أفضل من اإلعدام 

لتقريره كعقاب عمى المجرمين، فإننا وجدنا أن ىذا الموضوع من األىمية بحيث يدفعنا ذلك إلى دراستو 

 . والبحث فيو

 ورغم وجود الدراسات التي تناولت الموضوع، لكننا الحظنا ندرة الدراسة في ىذا الموضوع في 

الجامعات الجزائرية، سواء كان ذلك في شكل رسائل جامعية أو كتب، حتى و إن وجدت الرسائل 

، كما الجامعية، فإنيا لم تركز الدراسة فييا، عمى مدى تأثير عقوبة اإلعدام عمى حق اإلنسان في الحياة

أن ظيور المنادين بإلغاء ىذه العقوبة ومحاولة التأثير عمى الدول في إلغائيا خاصة الدول اإلسالمية 

. يدفعنا إلى ىذه الدراسة

 واليدف الذي نرجوه من ىذه الدراسة ىو محاولة إعطاء صورة واضحة عن ىذا الموضوع، 

والكشف عن بعض األمور التي تجاىميا الكثير من الباحثين، لسبب أو آلخر، وذلك لما يمعبو ىذا 

الموضوع من دور ميم في الفقو الجنائي المعاصر، ومحاولة اإللمام بالموضوع من الجوانب التاريخية، 

براز االتجاىات الفقيية في ىذا المجال، وصوال منا  وكذا التطرق ليذه العقوبة في مختمف التشريعات، وا 

براز كافة  إلى عالقة ىذه العقوبة بالحق في الحياة، محاولين بذلك تحميل الموضوع بشكل دقيق، وا 

 .المكنونات



 ج 

 ولما ليذا الموضوع من أىمية، باعتباره تناول أشد العقوبات قسوة، فإننا ارتأينا أن نبحثيا بدراسة 

مقارنة حول تطبيقيا في القوانين الوضعية القديمة والحديثة، ونظرة الشرائع السماوية إلييا، وباألخص 

الشريعة اإلسالمية الغراء، مع االعتماد عمى المنيج التحميمي، من خالل تحميل المواد القانونية، وكذلك 

. اآلراء المنادية باإلبقاء عمى ىذه العقوبة واآلراء المنادية بإلغائيا

 وقد واجيتنا العديد من الصعوبات والعقبات والتي يتعرض ليا الباحث أيا كان مجال دراستو، كما 

أن ندرة المؤلفات والمصادر التي تناولت ىذا الموضوع وصعوبة الحصول عمييا، كانت عقبة أساسية 

 .أمامنا، وذلك راجع إلى خمو مكتبتنا من بعض الكتب الميمة، والتي تحصمنا عمييا من أماكن أخرى

 كما أن دراسة ىذا الموضوع من جانب حقوق اإلنسان، تكاد تكون معدومة، ولذلك فقد اعتمدنا في 

. ىذا البحث عمى المواثيق الدولية، كما اعتمدنا عمى مراجع تحصمنا عمييا من مواقع في االنترنيت

 كذلك فإن المدة الزمنية المحدودة لعبت دورا ميما في الموضوع، بحيث يضيع معظم الوقت في 

. البحث عن المراجع، والتنقل لمبحث عنيا، وىذا ما قد يؤثر عمى دراسة الموضوع

 لكن رغم كل ىذا فقد حاولنا تخطي ىذه العقبات، لموصول إلى ما قد يكون مفيدا مرة أخرى في 

. الموضوع بشكل أوسع، وأن نكون قد أثرنا إشكاليات تدفع بغيرنا إلى البحث عنياىذا دراسة 

:  وفي دراستنا ليذا الموضوع، حاولنا اإلجابة عن إشكاليات فرضت نفسيا في ىذه الدراسة وىي 

ىل من الضروري إلغاء عقوبة اإلعدام ؟أم أنو يجب اإلبقاء عمييا؟وىل أن في إبقائيا ضرر عمى 

المجتمع ؟ وما مدى تأثير ىذه العقوبة عمى الحق في الحياة؟                             

:  ومحاولة منا لإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات، فإننا قد قسمنا ىذا البحث إلى ما يمي

تعريف عقوبة اإلعدام والتطور التاريخي ليا، :  األول بعنوانين وقسمناه إلى مبحث،فصل تمييدي

 .لحق في الحياةاتطور : والمبحث الثاني بعنوان



 د 

قسمناه إلى , والفصل األول الذي نتناول فيو موقف كل من الفقو والتشريع من عقوبة اإلعدام

األول خصصناه لدراسة موقف الفقو من ىذه العقوبة مستعرضين حجج كل من المنادين بإلغائيا : مبحثين

والمبحث الثاني تطرقنا فيو إلى موقف التشريع من عقوبة , والمنادين باإلبقاء عمييا مع مناقشة كل منيما

جراءات تطبيق ىذه العقوبة, مبرزين كل من الجرائم المعاقب عمييا بموجب قانون العقوبات, اإلعدام أما , وا 

محاولين إبراز , الفصل الثاني فأدرجناه تحت عنوان عقوبة اإلعدام والمساس بحق اإلنسان في الحياة 

, أما المبحث الثاني بعنوان نحو إلغاء عقوبة اإلعدام, مدى نجاعة ىذه العقوبة وذلك في المبحث األول 

ومدى عالقة الظروف االجتماعية , تطرقنا فيو إلى الضمانات التي يتمتع بيا المحكوم عمييم باإلعدام 

. بيذه العقوبة
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 تمهيديالفصل ال

عقوبة اإلعدام مفهومها وتطورها التاريخي 

إن العقوبة فكرة قانونية تمثل غضب الجماعة عمى من انتيك قيميا، وكانت تطبق منذ أقدم 

 1."إيالم مقصود من أجل الجريمة ويتناسب معيا"العصور، فقد ُعّرفت عمى أنيا 

بو ا فيو، لمصمحة المجتمع الذي أص عميياجزاء يقدره القانون لمجريمة المنصوص"كما ُتعّرف عمى أنيا 

 2."ضررىا ويوقعيا القاضي عمى مرتكبيا

ه، ىي الذي ينبغي أن يتحممو الجاني عندما يخالف أمر القانون أو ناأللم"وىناك من يعتبرىا أنيا 

 3."وذلك لتقويم ما في سموكو من اعوجاج و لردع غيره من اإلقتداء بو

لكن ما يمكن مالحظتو عمى ىذه التعريفات و غيرىا أنيا تبرز األلم كجوىر لمعقوبة و غالبا ما 

و تختمف ,  مادياايكون األلم أساسا في العقوبات الجسدية والتي تصيب اإلنسان في جسده فتمحق بو ألم

فكانت العقوبة في المجتمعات القديمة مرتبطة بفكرة ,  زمان إلى آخرنوم, العقوبة من مكان إلى مكان

وتعتبر عقوبة اإلعدام من ,  تطورت إلى أن أصبحت تيدف إلى الردع واإلصالحمث, االنتقام و الثأر

ولذلك فإننا سنحاول من خالل ىذا , ميما وىو الحق في الحياةحقا العقوبات الجسدية و التي تمس 

 . الحق في الحياةكوكذل, الفصل التمييدي التعرف عمى عقوبة اإلعدام وتطورىا التاريخي

 

                                                 
 .51.، ص2002. مبادئ علم الجزاء الجنائً سلٌمان عبد المنعم، - 1
 .292. الدار الجامعٌة للطباعة والنشر، ص. القواعد العامة فً قانون العقوبات المقارن أكرم نشأت إبراهٌم، - 2
 . 639. ص, 1966 ,، مصر3دار الفكر العربً، ط. مبادئ القسم العام من التشرٌع الجنائًوف عبٌد،  ؤ ر- 3

  



               عقوبة اإلعدام مفهومها وتطورها التاريخي:الفصل التمهيدي
  

 

  -2-  

 المبحث األول

 تعريف عقوبة اإلعدام والتطور التاريخي لها

لقد كانت العقوبات الجسدية ترتبط قديما بالضرب والتعذيب الذي كان يشكل الجزء األساسي من كل نظام 

 1.فكانت العقوبة وسيمة فعالة عندما تؤدي إلى إلغاء المذنب من الوجود, عقابي

زىا عن العقوبات الجسدية األخرى يدفعنا يفان تمي,  اإلعدام تدخل ضمن العقوبات الجسديةعقوبة وبما أن

ثم التطرق إلى , وذلك في المطمب األول,  سنتطرق لتعريف ىذه العقوبةكولذل, إلى محاولة معرفتيا أكثر

 .وذلك في المطمب الثاني, التطور التاريخي ليا

 المطمب األول

 دامـة اإلعـف عقوبـتعري

 مث, لمتعرف عمى المعنى الحقيقي لعقوبة اإلعدام يجب عمينا التطرق إلى المعنى المغوي

 . وىذا ما سندرجو في الفرعين التالييناالصطالحي

. المعنى المغوي :الفرع األول

 2.افتقر وصار ذا ُعدم فيو عديم, وعدما, إعداما, موأعد, جاء في لسان العرب

الرجُل افتقر فيو  (عِدمأُ )وأعدَمُو اهلُل و, والعدم أيضا الفقر,  أي فقدتوءَ الشي (َعِدمت)عدم  :اإلعدام لغة 

  3.ُمعَدم

                                                 
لٌن صالح مطر،  ترجمة .-دراسة مقارنة- موسوعة قانون العقوبات،  القسم العام والخاصرٌنٌه غارو، - 1

  .7. ص, 2003, بٌروت, 1ط, 3منشورات الحلبً الحقوقٌة،  مجلد
 .39. ص, 1997, بٌروت, 6ط, 12المجلد , رد  دار صا.لسان العربابن منظور،  -2
محمد عبد الرحمن : ، نقال عن418.، ص1981دار الكتاب العربً، . مختار الصحاحمحمد أبً بكر الرازي،  - 3

, 2003 ,1ط.  دهوكر مطبعة هاوا-. دراسة مقارنة- اإلعدام فً الفقه اإلسالمً والقانون الوضعًةعقوب, انًفالسلً
 .1.ص
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قضى , يقال قضى القاضي بإعدام المجرم,  فقدهأي, عدم المال عدما, وورد في معجم الوسيط

  1.بإزىاق روحو قصاصا

 2.م فيو معدم وعديرافتق,  الرجلمعدأ:  العربية وصحاحوقال صاحب تاج المغة

 عمى فقدان بوغل, وىو األصل في المعنى, الفقدان والذىاب:  والُعُدم والَعَدمي متن المغة الُعْدموجاء ف

فيقولون حكم ,  إفقاد الحياة في أىل العصردكما شاع عن, واإلعدام اإلفقاد وغمب قديما عمى الفقر, المال

 3.عميو باإلعدام أي الموت

 أن معناىا في المغة العربية ينحصر عموما في دنج, ومن خالل ىذه المعاني المغوية لكممة إعدام

لمدكتور غسان  << ؟ل أم مشكمةحعقوبة اإلعدام >>  جاء في كتاب دفق, الفقر واالفتقار أو الفقر المدقع

إال أن الكممة , فاإلعدام بمعنى إزىاق الروح ىي كممة تركية . بكممة عربيةتن كممة إعدام ليسأرباح 

 4.أصبحت شائعة االستعمال وال سبيل لتركيا

 نأل, أكثر دقة من كممة إعدام لمتعبير عن ىذه العقوبة,        وىناك من يرى بأن عبارة اإلتالف

وذلك حسب المعنى العربي لكممة إعدام التي تأتي من , اإلعدام يحيل اإلنسان من الوجود إلى العدم

 5.حيث أنو يزىق الروح مع بقاء الجسد, أما اإلتالف فيو إلحاق الضرر بالجسد, العدم

  لكن فقدان اإلنسان لحياتو يؤدي إلى إحالتو من الوجود إلى العدم، حيث يصبح الجسد ال قيمة 

لو، ولذلك فإنو يمكننا القول بأن عبارة اإلعدام ىي األدق، ألنو بفقدان الحياة يتمف الجسد مع مرور 

. الوقت

                                                 
الجزء الثانً، دار الدعوة، . المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى، أحمد حسن الزٌات، حامد عبد القادر، محمد علً النجار،  -1

  .1.محمد عبد الرحمن السلٌفانً، مرجع سابق، ص: ، نقال عن588.، ص1989
 .983.ص, 1984,  للمالٌٌنمدار العل, 5ج  .تاج اللغة وصحاح العربٌة, إسماعٌل حماد الجوهري- 2
 .48. ص, 1960, بٌروت, دار مكتبة الحٌاة,  المجلد الرابع.معجم متن اللغة, الشٌخ أحمد رضا- 3
  . 5. ص, 1987, بٌروت, 1ط,  مؤسسة نوفل.عقوبة اإلعدام حل أم مشكلة ؟, غسان رباح- 4
 .www.rezgar.com                         2002-11-28 ،«دامجل إعدام عقوبة اإلعأمن  » ولد القابلة إدرٌس- 5
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 .الحي لعقوبة اإلعدامطالمعنى االص:  الفرع الثاني

إن عقوبة اإلعدام تختمف عن العقوبات الجسدية األخرى، حيث أنيا تمس أىم حق من الحقوق التي          

:  وجدت عدة تعريفات ليذه العقوبة يمكن أن نجمميا كما يميدوق,  الحق في الحياةيوه, يتمتع بيا اإلنسان

إذ .  وىو من حيث السياسة الجنائية عقوبة استئصال1،<<اإلعدام ىو إزىاق روح المحكوم عميو>> 

 .وذلك عمى نحو نيائي ال رجعة فيو, اد من ينفذ فيو من أفراد المجتمععيؤدي إلى استب

, إزىاق روح المحكوم عميو بإحدى الوسائل المقدرة بالقانون>> : كما ُعرف اإلعدام عمى أنو

 2<<... الغاز الساموأ,  الصعق بالتيار الكيربائيوأ,  قطع الرأسوأ,  أو الرمي بالرصاصقكالشن

إزىاق روح المحكوم عميو بوسيمة يحددىا  >>:         كما أن ىناك من عّرف ىذه العقوبة عمى أنيا

 جريمة خطيرة ينص عمييا هالرتكاب, بعد صدور حكم ضده من محكمة مختصة باإلعدام, القانون

 3.<<القانون

عقوبة بدنية تصيب اإلنسان في  >> اإلعدام بأنياعقوبة         كما ذىب البعض اآلخر إلى تعريف 

عقوبة جنائية تقضي بإزىاق >>وعرفيا قانون العقوبات المصري بأنيا  ،<< بو ألما مادياقفتمح, جسمو

 .<<المحكوم عميو شنقا

شنق المحكوم >>  المعدل فقد عرفيا عمى أنيا 1969 لسنة 111أما قانون العقوبات العراقي رقم

 4.<<عميو حتى الموت

من خالل ىذه التعاريف نجد أن عقوبة اإلعدام، ىي من أشد العقوبات الجسدية، ألنيا تحرم 

اإلنسان من أىم حق من حقوقو، وىو الحق في الحياة ، و بالنظر إلى التعريف األول يمكن القول بأنو قد 

جاء عاما ، حيث تم التركيز فيو عمى طبيعة ىذه العقوبة فقط ، و ىو إزىاق الروح، أما التعريف الثاني، 
                                                 

 . 304. ص, مرجع سابق,  نشأت إبراهٌمأكرم -1
 .253.ص ,1998 ,(األردن)عمان , 1ط,  دار المسٌرة.العقابو اإلجرام علم,علً حسن طوالبة, انًع محمد شالل ال- 2
 .92.ص, 2003 منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، .التعلٌق الموضوعً على قانون العقوبات, عبد الحمٌد الشواربً- 3

  .304.ص, مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السلٌفانً- 4
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بيا اإلعدام، والتعريف الثالث كان أكثر دقة من سابقيو، وذلك من خالل ذكر تم ذكر الوسيمة التي يتم 

تحديدىا من طرف القانون، كما يجب أن يكون صدور الحكم من محكمة مختصة، وىذا الوسيمة التي يتم 

ما يدرج ضمن حق المتيم في محاكمة عادلة ، كذلك ربط ىذه العقوبة بشرط ميم و ىو ارتكاب المجرم 

ن ألجريمة خطيرة ، أي استبعاد اإلعدام من الجرائم العادية ، وذلك نظرا لشدة ىذه العقوبة ، كما أنو يجب 

 .يكون القانون قد نص عمى ىذه العقوبة 

فمن خالل التعاريف السابقة نجد أنيا ال تفي بالغرض المطموب و ىو إدراك المعني الحقيقي 

لعقوبة اإلعدام، فـأغمبيا ركزت عمى إزىاق روح المحكوم عميو، و كان من األجدر تعريف عقوبة اإلعدام 

عقوبة جسدية، توقع عمى شخص المحكوم عميو من سمطة مختصة، تؤدي إلى إزىاق روح >>عمى أنيا 

الجاني المرتكب لجريمة خطيرة نص عمييا القانون، بوسيمة حددىا القانون بعد صدور حكم من محكمة 

 .<<مختصة، و ذلك بيدف الردع و تحقيق مبدأ المساواة بين الجريمة و العقوبة 

 .و من خالل ىذا التعريف يمكن استخالص العناصر المكونة لعقوبة اإلعدام

 أنيا عقوبة بدنية، فيي جزاء مؤلم يقع عمى جسم المحكوم عميو -1

 توقع عمى شخص المحكوم عميو، فيي تقع عمى شخص طبيعي، وال تمتد ألشخاص آخرين دون  -2

  .الجاني

  .توقع من سمطة مختصة -3

 .تؤدي ىذه العقوبة إلى إنياء حياة المحكوم عميو -4

أن تكون الجريمة خطيرة نص عمييا القانون، و ىذا ألن عقوبة اإلعدام باعتبارىا تمس أىم حق  -5

من حقوق اإلنسان، فال يجب أن توقع في الجرائم العادية، و يجب أن تكون ىذه الجريمة منصوص 

 .ىذا ما يدخل في شرعية العقوبةوعمييا قانونا، 
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تكون بوسيمة محددة قانونا، حيث تختمف الوسيمة حسب الدول و األنظمة، فقد تكون شنقا حتى  -6

 ...الموت أو رميا بالرصاص، أو خنقا بالغاز السام، أو بالكرسي الكيربائي

تيدف إلي تحقيق الردع و المساواة، ألنيا من أشد العقوبات، فيي تبعث الخوف في قموب الناس  -7

كما أنيا و نظرا لقسوتيا تطبق كعقوبة عمى أخطر الجرائم، كالقتل و الجرائم الماسة بأمن الدولة وذلك 

 .لتحقيق مبدأ المساواة بين الجريمة و العقوبة

زىا عن جريمة ي يمكن تميهفإن, فمن خالل ىذه العناصر التي يجب توفرىا في عقوبة اإلعدام

 الحق في معن طريق محاكمة عادلة و نزيية لممتو, فعقوبة اإلعدام تكون من سمطة مختصة. القتل

 طريقة إلزىاق روح اإلنسان يفو, أما جريمة القتل. ودون خوف أو إكراه, الدفاع عن نفسو بكل حرية

,  الجاني بنفسو أو بمساعدة غيرههيمارس,  الكراىية أو الثأر أو االنتقامعبداف, وسمب حياتو دون وجو حق

 . المجوء إلى القانون لممطالبة بحقوندو

 المطمب الثاني 

 التطور التاريخي لعقوبة اإلعدام

 كانت القوة دفق,  التاريخية إلى أن سموك اإلنسان كان يغمب عميو طابع العنفتتشير الدراسا

وكان في كل شريحة اجتماعية ,  القوي كان يستغل الضعيفنأل, تمعب الدور الرئيسي في تمك العصور

 .عدد من األفراد تنحصر في أيدييم سمطة األمر والنيي

والمبدأ الذي ساد المجتمعات القديمة , وكان يتميز المجتمع البدائي باالنتقام الفردي واستخدام القوة

 1. وجد عند الرومان وعند العرب قبل اإلسالم، كما أقرتو الشريعة اإلسالميةدفق, ىو مبدأ القصاص

                                                 
  .27.ص,1998 ,(األردن)عمان , 2ط,  مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزٌع.تارٌخ القانون,   منذر الفضل-1
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 فاالعتداء عمى الحياة والسالمة الجسدية لمكائن البشري قديم قدم البشرية، وال القوة أو الصرامة 

 تمنع تطور العدوان والعنف، وتختمف طرق اإلجرام وتتنوع حسب المكان والزمان، وكانت تطبق

 1...عقوبة اإلعدام قديما عمى العديد من الجرائم كالقتل والسرقة والسحر، نشر البدع

، فمم ي وتتشابو المجتمعات القديمة أنيا ال تفرق بين القتل أو الضرب والجرح اإلرادي أو الالإراد

  2.تكن تميز بين الجرائم العمدية وغير العمدية

 عند تطبيق عقوبة م وتطبق العقوبة حسب الطبقة االجتماعية، فالنبالء تتم المحافظة عمى امتيازاتو

 3.اإلعدام، فكان ىناك انعدام لممساواة إزاء المجرمين خاصة في تطبيق عقوبة اإلعدام
وألن عقوبة اإلعدام كانت قديما تعتبر من أىم العقوبات وطبقت عمى أنيا األسموب الوحيد  

 األمن و االستقرار لدى الجماعة في بعض الجرائم التي تعتبرىا تيديدا ظوحف, لمواجية الخطورة اإلجرامية

ثم ما ,  من الضروري التطرق لدراسة تطور ىذه العقوبة في القوانين الوضعية القديمةه  فإن4لوجودىا،

 .  الديانات السماوية فيما يخص عقوبة اإلعدام بوجاءت

الفرع األول تناولنا فيو عقوبة اإلعدام في القوانين الوضعية :  وقمنا بتقسيم ىذا المطمب إلى فرعين

. القديمة، والفرع الثاني عقوبة اإلعدام في الشرائع السماوية

 . عقوبة اإلعدام في القوانين الوضعية القديمة: الفرع األول

                                                 
1   - Benoit Garmot, crime et justices aux XVIIe et XVIIIe siècles. Edition IMAGO, paris, 

2000, p.126.  
2   - Roger Bernardini, Droit pénal spécial, principaux, crimes et délits contre des personnes et 

contre des biens. GUALINO, paris, 2000, p.17. 
3   - Benoit Garmot, Op,cit, p. 26. 

, بٌروت, 1 ط, الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌعة المؤسس.داء الجرٌمة سٌاسة الوقاٌة و العالج, محمد جعفرعلً - 4

 .240. ص, 2003
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تعتبر التشريعات التي عرفتيا المجتمعات القديمة األساس الذي برزت من خاللو فكرة التجريم 

 خالل ىذا الفرع سنتعرض لعقوبة نوم, والعقاب وكانت لعقوبة اإلعدام المكانة الكبرى في ىذه التشريعات

 .وستقتصر دراستنا عمى أىم القوانين التي نصت عمى ىذه العقوبة, اإلعدام في القوانين الوضعية القديمة

 مادة 282 ىذا القانون نويتضم,  يعتبر قانون حمورابي من أشير القوانين القديمة:قانون حمورابي- أوال

 .  موضعا31وقد جاء ذكر عقوبة اإلعدام في , عمى األرجح

 1. عن إثبات ذلكزويعج, والتي تعاقب بإعدام الشخص الذي يتيم غيره بالقتل, بدءا بالمادة األولى

فكان ىذا القانون يتميز بالصرامة في العقوبات، إلى درجة المعاقبة باإلعدام عمى األفعال التي ال 

فالمادة الثانية من القانون تعاقب الرجل الذي يتيم غيره بالسحر ويعجز عن , ترقى إلى درجة اإلعدام

 .إثبات ادعائو

فكان القانون يجعل , كما كانت عقوبة اإلعدام مقررة عمى الجرائم المخمة باالستقرار االقتصادي

فنجد العديد من النصوص التي ,  أمـرا أجدر بالحماية من االعتداء عمى الروح عمى المالمن االعتداء

 2.يسمب الناسالذي وقاطع الطريق , المتمبس بالسرقة, تعاقب بالموت

 باإلعدام الذي يخطف 14كما فرضت عقوبة اإلعدام في االختطاف واليروب حيث تعاقب المادة 

 يعاقب باإلعدام من يساعد العبيد أو اإلماء العائدة لمقصر عمى اليرب من بوابة المدينة، كما ككذل, طفال

دا لمسرقة حسب المادة يوذلك عند إحداث ثقب أو جدار تمو, عاقب عمى الشروع في الجريمة باإلعدام

 3.الحادية و العشرون

كما يعاقب باإلعدام من يطفف في الكيل و الميزان ومن يستوفي بالحيمة والخديعة أكثر مما 

 .يستحق من الثمن

                                                 
  . 13.ص, مرجع سابق,  محمد عبد الرحمن السلٌفانً-1
  .14. ص, 1999,  القبة,3ط , الرغائبردا , .الوجٌز فً تارٌخ النظم,  دلٌلة فركوس-2
 .15.ص, مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السلٌفانً -3
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سقاط جنينيا ووفاتيا جراء ذلك فانو تقتل ابنة الرجل الضارب , وفي حالة ضرب الحرة الحامل وا 

 1.ومائتين وعشرة, حسب نص المادة مائتين وتسعة

حيث كان الباني يتعرض , كما أن نصوص حمورابي تعرضت لعقوبة اإلعدام بالنسبة لمسائل البناء

 سقط البناء عمى ابن أو اإذ, لمموت إذا سقط البناء عمى صاحب البيت فقتمو وقد يقتل ابن الباني أو ابنتو

 2. عمى التوالي230 و229: ابنة صاحب البيت وذلك وفقا لممادتين

ولم يمتزم بمبدأ , أن قانون حمورابي عرف عقوبة اإلعدام أوال, يتبين لنا من خالل ما سبق ذكره

كما أن ىناك تنوع في الجرائم المعاقب عمييا باإلعدام من حيث الجرائم الواقعة , شخصية العقوبة ثانيا

كما أنو تم فرض عقوبة اإلعدام حتى في , أو الجرائم االقتصادية وكذلك جرائم األسرة, عمى األشخاص

  .وىناك جرائم ال تستحق اإلعدام كإخفاء اليارب, حاالت القتل الخطأ كما في حالة البناء

 أنو مزج بين أحكام القانون اكم, كما جعل ىذا القانون سرقة أموال المعبد والدولة ظرفا مشددا

 . ولم يجعل لكل منيما تقنينا خاصا مثل القوانين الحديثة, المدني والجزائي

رابي وتحتوي و تعتبر اآلثار اآلشورية من أىم اآلثار المكتشفة بعد شريعة حم:القانون اآلشوري- ثانيا

وقد عثر  (م. ق910–1365)والعيد الوسيط   3(م. ق1350–2000)عمى مواد قانونية من العيد القديم 

عمى بعض األلواح الطينية كتبت عمييا مواد قانونية من العصر اآلشوري القديم والوسيط فقد فرضت 

, ، عقوبة اإلعدام عمى من يدخل دور الغير ويقتل فييا رجال أو امرأة1المادة العاشرة من الموح رقم 

 أو بناتو إذا اقتنع أبنائوأو أخذ أحد , ويمكن تبديل عقوبة اإلعدام ىذه عن طريق إلزام الجاني بالتعويض

                                                 
 ,دار الفكر الجامعً. حقوق االنسان بٌن النظم القانونٌة الوضعٌة والشرٌعةاالسالمٌة ,عبد الحمٌد فودة  السٌد:أنظر- 1

مرجع , محمد عبد الرحمن السلٌفانً:  وانظر.65. ص، مرجع سابق،ركوسفدلٌلة : وانظر 81. ص,2003 ,االسكندرٌة
  .16.ص ,سابق

 :وانظر. 170.ص, مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السلٌفانً: نظراو .66. ص، مرجع سابق،ركوسف دلٌلة :أنظر-2
 .80.ص, مرجع سابق, السٌد عبد الحمٌد فودة

 .18 .ص, مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السلٌفانً -3
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,  فرضت عقوبة اإلعدام عمى الرجل الذي يواقع امرأة بالقوة في محل عاماكم, ذوي المجني عميو بذلك

 .  عميو التيمة بشيادة الشيودتوثبت

كما تعاقب الزانية والزاني باإلعدام إذا عرف الزاني أن المرأة التي واقعيا متزوجة حسب المادة 

13. 

 النير لمرجل الذي يقذف زوجة ىإل, أي االحتكام, والمادة السابعة عشرة فرضت االمتحان النيري

فإن غرق فيو جزاؤه وان خرج سالما فيو , رجل آخر بالزنا،  ويعجز عن اإلثبات فيمقى القاذف في النير

 .    يءبر

, بنفس عقوبة الزوجة الزانية, وتعاقب السمسارة التي تقنع زوجة شخص بتمكين الغير من الزنا بيا  

فتعفى الزوجة ,  إذا ثبت أن السمسارة دفعت الزوجة إلى الزنا بالتيديد والقوةاأم, إذا كانت الزوجة راضية

 1.من العقاب ويعدم الزاني والسمسارة

في حين أن المادة ,  اإلعدام عمى الساحر والساحرة بعد ثبوت التيمة عمييما47وفرضت المادة 

 جراء الضرب، فيفرض توتمو,  تفرض اإلعدام عمى الرجل الذي يضرب المرأة الحامل و يجيضيا50

كما , وذلك حسب المادة الثانية والخمسين, أي اعتداء باعتداء ونفس بنفس, عمى الجاني نفس العقاب

 رويشو, وتربط بعمود حتى تموت, تعاقب المرأة التي تجيض نفسيا بنفسيا في حالة توفر األدلة ضدىا

 ...وذلك حسب نص المادة الثالثة والخمسين, بجسميا وال تدفن

فقد عرف , كما لم يمتزم بمبدأ شخصية العقوبة, و الواضح من ىذا القانون أنو قد أقّر مبدأ الدية

,  بمنع اإلجياضككما أن ىذه القوانين كانت تشجع اإلنجاب وذل, القانون اآلشوري عقوبة اإلعدام

 . والمعاقبة عميو باإلعدام

                                                 
  .20, 19.ص.ص, مرجع سابقمحمد عبد الرحمن السلٌفانً،  -1
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 ىي التي ةوالدول,  قبل الميالد32 بدأت حضارة مصر الفرعونية منذ القرن :قانون مصر الفرعونية- ثالثا

 وال يترك أمر ذلك إلى ذوي المجني عميو ليثأروا 1كانت مكمفة في ذلك الوقت بتطبيق العقاب عمى الجناة،

وتنفذ ,   ما يؤيد فرض عقوبة اإلعدام عمى قاتل أبيو<< ُحرم ُحب >> تضمنت مجموعة دوق, من الجاني

و إشعال النار فيو حيا وكانت المرأة الحامل التي ترتكب جريمة , العقوبة بطريقة وحشية بتقطيع أوصالو

 2.دم إال بعد وضع المولودعال ت, عقوبتيا الموت

, وكتم مؤامرة ضد فرعون, كما كان يعاقب بالموت عمى جرائم قتل الحيوانات المقدسة و السحر

 جريمة شيادة الزور ككذل, وطبق اإلعدام أيضا في جرائم الخطف المقترف من المصريين دون األجانب

 .يءإذا أدت إلى إعدام بر

تعددت المحاكم و القوانين بسبب تنوع السكان من , (العيد البطممي )أما في عيد بطميموس 

غريق وييود الخروج عمى الممك والتآمر , وأىم الجرائم التي كان يعاقب عمييا باإلعدام, مصريين أصميين وا 

كذلك من شاىد جريمة قتل أو , كذلك االعتداءات عمى األشخاص أو ممتمكاتيم,  إىانة الممكوأ, ضده

 3.يعاقب باإلعدام,  ينقذ المجني عميو رغم قدرتو عمى ذلكمول, تعذيب

 العدالة عندىم ىو القانون رومصد, فرق اليونانيون بين الحياة اإلليية والبشرية: القانون اليوناني- رابعا

  . و صولونندراكو: وأىم القوانين اليونانية القديمة ىما قانوني, الطبيعي

ولقد جمع األعراف السائدة ,  ق م620 في حوالي سنة محك,  أحد حكام أثيناندراكو: نقانون دراكو- 1

دخال عقوبات شديدة عمييا, مع إعادة تنظيميا ليس فيو شيء خاص و ال >> :  أنووفقد وصفو أر سط, وا 

 4<<وتغميظ العقوبة , خالد إال القوة المتناىية

                                                 
 .23.ص, مرجع سابق,  محمد عبد الرحمن السلٌفانً: وانظر.67. ص، مرجع سابق،ركوسفدلٌلة : أنظر -1
 -(ُحرم ُحب) 18، ملك فرعونً، وهو آخر فراعنة األسرة. 
 .24.ص, مرجع سابق,  محمد عبد الرحمن السلٌفانً:وانظر.94.ص, مرجع سابق,  منذر الفضل:أنظر -2
 ةمنشأ, 1ط ._دراسة مقارنة _ عقوبة اإلعدام فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون المصري, عبد هللا عبد القادر الكٌالنً -3

 .30 .ص, 1996,  اإلسكندرٌة،المعارف
 .126. ص، مرجع سابق، دلٌلة فركوس-4
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, اإلعدامفقد عرف ىذا القانون عقوبة , فإذا توفر الركن المعنوي في الجريمة يحكم عمى الجاني بالموت 

 .  تطمق عمى األفعال التي تمتاز بالقسوة وعدم تطبيق العدالةنفكممة درا كو, نو تميز بالقوة والشدةأ اكم

وامتازت اإلصالحات التي ,  الميالدحكم صولون أثينا في بداية القرن السادس قبل :قانون صولون- 2

 التي  العقوباتفقد خفف, ومبادئ القانون الطبيعي, قام بيا صولون باالعتدال ومراعاة التطور االجتماعي

وقد كان قانون صولون يؤمن بتخفيف العقوبات أكثر من , كان أبناء المجتمع في ذلك الوقت يعانون منيا

 1.تشديدىا

 اشتير الرومان في مرحمة القانون الطبيعي بمجموعة قانونية واحدة يسيرون :القانون الروماني- خامسا

, تعالج مواضيع محددة, والذي يحتوي عمى مائة مادة مختصرة,  عشريوىي قانون األلواح االثن, عمييا

كالحرق والقتل وشيادة . خاصة بنظام الجرائم والعقوبات, وقد جاءت الموحات الثامنة و التاسعة و العاشرة

 السحر التي تؤدي إلى ىالك ةكجريم,  أقر ىذا القانون عقوبة اإلعدام عمى بعض الجرائمدوق, الزور

 2.الشخص في حياتو أو مالو

و يحرق حيا من قام ,  القاتللفيقت, كما عرف ىذا القانون مبدأ القصاص في اإليذاء و القتل

لزوج قتل زوجتو ل الجرائم الخاصة يباح يوف,  أن الجرائم العامة كانت عقوبتيا اإلعداماكم, بحرق الغير

يشمل أحيانا ل عقوبة اإلعدام  تطبيق نطاقعواتس, الزانية فالقانون في ىذه المرحمة كان يتسم بالشدة

 عرفت ىذه المرحمة عقوبة دفق,   أما في مرحمة القانون العممي3 بقتل المدين،حكالسما, المسائل المدنية

 اإلبقاء عمى النظم السابقة مت, وفي مرحمة تجميع القانون,  ظيور مبدأ المساواة أمام القانونعم, اإلعدام

                                                 
 .32.ص, مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السلٌفانً -1
 .19.ص, مرجع سابق, حمو بن براهٌم فخار -2
,  سابقعمرج, محمد عبد الرحمن السلٌفانً: وأنظر,86 .ص,  سابقعمرج, السٌد عبد الحمٌد فودة:أنظر -3

 .34،35.ص.ص
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,  عمى المصمحة العامةةلممحافظ,  سياسي وليس بدافع دينيعبداف, وكانت الدولة تنزل العقاب, مع جمعيا

 1. فإن عقوبة اإلعدام كانت مطبقة أثناء ىذه المرحمةكوبذل

                                                 
. 37.ص, مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السلٌفانً:وانظر,187 .ص, مرجع سابق, دلٌلة فركوس :أنظر-1
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 .عقوبة اإلعدام في الشرائع السماوية: لفرع الثانيا

وكيفية تنفيذ ىذه العقوبة وكيف , بعد التعرض لتطور عقوبة اإلعدام في القوانين الوضعية القديمة

ومن خالل ىذا الفرع، سنتعرض إلى عقوبة اإلعدام في ,  الكثير من الجرائمىوعل, أنيا تطبق بشكل واسع

 . نصيب ىذه العقوبة منياو, الشرائع السماوية

:  عقوبة اإلعدام في الشريعة اليهودية-أوال

 سموك ككذل, لقد اعتبرت التوراة الجريمة شرا اجتماعيا يجب التخمص منو بمعاقبة مرتكب الجريمة

ولذلك فإنيا فرضت عقوبات مختمفة , اإلنسان اإلجرامي يعتبر شرا كامنا في نفس المجرم تتحكم فيو إرادتو

 1. العقوبات تتراوح بين اإلعدام والسجن و الثأر من المجرمتفكان, نصت عمييا في جرائم مختمفة

وسفر التثنية , ورد ذكرىا في سفر الخروج, وأىم األحكام الواردة في التوراة ىي الوصايا العشر

 .ورفضت القتل و الزنا وشيادة الزور و السرقة و الغضب

وكما , ويتعمق بعقوبة قتل القاتل و أمور أخرى, ىو تقنين العيد, وأول تقنين لمعادات و التقاليد

 .أن من يخرج من أحكام التممود يجب أن يقتل, يرى الييود

كذلك من خطف إنسانا , إنسانا كان أم حيوانا, ويتم قتل الجاني, من ضرب أمو أو أباه يقتلو

ذا نطح ثور رجال , ومن شتم أباه وأمو يقتل, ومن ضبط معو المخطوف يقتل, وباعو يقتل و امرأة يرجم أوا 

,  شخصالوأشيد عمى أن صاحبو لم يعقمو فقت, لكن إذا كان الثور نطاحا, الثور ويخمى سبيل صاحبو

ذا اعتدى شخص عمى آخر فالمعتدى عميو يستطيع قتل المعتدي  2.يرجم الثور وصاحبو يقتل، وا 

وبعض الجرائم الدينية، ,  والزنابفعقوبة اإلعدام تطبق عمى مرتكبي جرائم القتل واالغتصا

 3.والعمل يوم السبت, والردة وتحقير الرب, كالسحر وعبادة األوثان

                                                 
 . 26.ص, مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السلٌفانً -1
 .27.ص, سابقالمرجع نفس ال- 2
 .22.ص,  سابقعمرج,  حمو بن ابراهٌم فخار-3
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إال إذا تم زواج , أو غير المخطوبة رجما بالحجارة,  غير المتزوجةةيقتل من يغتصب المرأو

حيث يجوز قتل األبناء , فالشريعة الييودية لم تكن تقر مبدأ شخصية العقوبة, الجاني من المجني عمييا

 .بالجريمة التي يرتكبيا اآلباء

 امتد القصاص إلى اكم, وكذلك عقوبة الجمد والرجم بالحجارة, كما عرفت القصاص واإلعدام

.   وذلك برجم الثور الذي يقتل إنسانا. الحيوان

: عقوبة اإلعدام في الشريعة المسيحية- ثانيا

 أن عيسى عميو يفقد رو, والوصايا العشر عندىم, سار المسيحيون عمى خطى شريعة الييود

.  << أللغي بل ألكمل تما جئ, نوا أنني جئت أللغي الشريعة واألنبياءظال ت>> : السالم قد قال

يجيب من سألو عما يعمل لتكون لو الحياة ,  عيسى عميو السالمنفإ, ففي أسفار العيد الجديد

, ال تشيد بالزور, ال تسرق, التزن, التقتل...إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا>> : األبدية بقولو

 1<< قريبك كنفسك بوأح,  أباك وأمكمأكر

أو خطيئة أو ذنب أو اعتداء محرم عمى , ن الجريمة شرأقد اعتبر اإلنجيل في مواضيع كثيرة بو

والندم عمى ارتكابيا , وأوجبت التكفير عن الجريمة أو باالعتراف بيا, و عمى حقوقو أو مالوأ, الغير

 .وطمب الغفران, والتوبة

 قتل يكون نوم, التقتل: قد سمعتم أنو قيل لمقدماء>> : فقد روي أن عيسى عميو السالم قال

.   << وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب عمى أخيو باطال يكون مستوجب الحكم 2الحكم، مستوجب

فبعض اآلراء تقول   , لم تعرف عقوبة اإلعدام في مبادئيا, المسيحية ومن المالحظ أن الشريعة

قول " متى"كما ورد في اإلصحاح الخامس من إنجيل , أن قتل القاتل لم يكن من مبادئ ىذه الشريعة

                                                 
 .23. ص,  نفس المرجع السابق-1
 .151.  غسان رباح،  مرجع سابق، ص-2
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ن ىذه الشريعة عرفت عقوبة اإلعدام أ،  لكن البعض اآلخر يرى ب<<ال تقاوم الشر>>: المسيح عميو السالم

نما جئت ألتمم >>لقول عيسى عميو السالم   1<< ما جئت ألنقص الناموس وا 

 :عقوبة اإلعدام في الشريعة اإلسالمية -ثالثا

 تتناول حياة يفو, نظام متكامل يعالج كافة شؤون الحياة المادية والمعنوية, الشريعة اإلسالمية

 ال يوجو اىتمامو لمجانب التعبدي دون مفاإلسال, الفرد والجماعة في مختمف الجوانب منذ عصر الرسالة

 .العممي وال يصمح الجانب االقتصادي دون األخالقي

والخروج عن طاعتو يعد , و اهلل سبحانو وتعالى خمق اإلنسان ليطيع أوامره،  ويبتعد عما نيى عنو

 اتفق العمماء عمى أن الضروريات التي جاء الشرع لتحقيقيا ىي دوق,  الشريعة عقابا لياتوضع, جريمة

   2:خمس

 رتبت الشريعة اإلسالمية جزاءات دوق,  العقلظوحف,  المالظحف,  النسلظحف,  النفسظحف, حفظ الدين

ونجد أن التشريع اإلسالمي قد ميز بين جرائم الحدود               , لالعتداء الذي يمس بيذه المبادئ

 .والقصاص والتعزير

, الردة,  الحرابة،شرب الخمر, السرقة, القذف, الزنا:  تشمل الحدود الجرائم التالية:جرائم الحدود- 1

 .أقميا الجمد وأقصاىا اإلعدام, وال أثر لمعفو في ىذه الجرائم وعقوباتيا بدنية, البغي

 تؤدي إلى إفساد األخالق واختالط ثحي, شرعا محرمة يفو, وتعتبر جريمة الزنا من الكبائر

أما المحصن فعقوبتو الرجم حتى ,  جمدة عند ثبوت الجريمةةوعقوبة الزاني غير المحصن مائ, األنساب

  3. يكون بالحجارةموالرج, الموت في حالة اإلثبات

                                                 
  .30.مرجع سابق، ص, فانًي محمد عبد الرحمن السل-1
. ص,  بٌروت,1، ط الفتح للطباعة والنشرردا. منهاج الصالحٌن من أحادٌث وسنة األنبٌاء والمرسلٌن,  عز الدٌن بلٌق-2

607 .
-وهً مانعة من ارتكاب الجرائم والمعاصً , تتعلق بحق هللا, عقوبة مقدرة من الشارع : ٌعرف الحد شرعا على أنه

 .46.مرجع سابق، ص, محمد عبد الرحمن السلٌفانً:  انظر.وحدود هللا هً محارمه
  .145.ص, مرجع سابق,  محمد عبد الرحمن السلٌفانً-3
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أخرج ,  بيا كما نفذىارعقوبة الرجم، لكن الرسول صمى اهلل عميو وسمم أم, ولم ترد في القرآن

ال يحل دم امرئ >> : ت الرسول صمى اهلل عميو و سمم يقولعسم: قال, الدارمي عن عثمان رضي اهلل عنو

 1<<.أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل, يكفر بعد إيمان،  يزني بعد إحصان: إال بإحدى ثالث, مسمم

إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو ويسعون >> أما الحرابة فقد قال اهلل تعالى في شأن المحاربين 

 2<<.أو تقطع أيدييم وأرجميم من خالف أو ينفوا من األرض, أو يصّمبوا, أن يقّتموا, في األرض فسادا

 :ويرى الفقياء ترتيب العقاب كما يمي

ذا ،والقتل فقط في حالة قيامو بالقتل وعدم أخذه المال, إذا قتل المحارب وأخذ المال قتل وصمب  وا 

ذا وقف في  أخذ المال فقط تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، شرط توفر النصاب في المال المأخوذ وا 

 3.الطريق إلخافة الناس ينفى

من  , المسمحة التي تسعى إلى القتل والسرقة والخطف وغيرىاتويدخل في مفيوم الحرابة العصابا

 4.أعمال الفساد

                                                 
 .146. ص, مرجع سابق, حمو بن إبراهٌم فخار- 1
 .33. اآلٌة,  سورة المائدة-2
 .133.  محمد عبد الرحمن السلٌفانً، مرجع سابق، ص- 3
 .245. ص,  سابقع مرج. الوقاٌة والعالجة داء الجرٌمة سٌاس,علً محمد جعفر -4
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 منكم عن دينو فيمت وىو دومن يرتد>> : أما الردة فقد وردت في النص القرآني لقولو تعالى

 1 <<.وأولئك أصحاب النار ىم فييا خالدون, فأولئك حبطت أعماليم في الدنيا واآلخرة, كافر

وفريق ثان , فيقتل تاب أم لم يتب, فمنيم من يرى أنو ال يستتاب,  واختمف الفقياء في حكم المرتد

ن لم يتب يفرض عميو الحد و الغالب في رأي                                , يرى أنو إن تاب تقبل توبتو و يسقط حده وا 

 2.المذاىب أن المرتد يستتاب ثالثة أيام

كذلك يرى الشيعة , ولكن تحبس حتى تسمم,  المرتدة ال تقتلةويرى اإلمام أبو حنيفة أن المرأ

 3.بل تحبس دائما, أن المرتدة ال تقتل (الجعفرية)اإلمامية 

وقاية وحفظا لنظام الدولة اإلسالمية وذلك ,   فقد أباح فقياء الشريعة لإلمام قتل البغاةأما البغي،

ن طائفتان >>:إذ يقول سبحانو وتعالى, ومصدر ذلك القرآن والسنة, بعد إرشادىم إلى السبيل المستقيم وا 

 التي تبغي حتى تفيء إلى أمر احداىما عن األخرى فقاتموإمن المؤمنين اقتتموا فأصمحوا بينيما فإن بغت 

 4.<<اهلل 

فأضربوا عنقو بالسيف , من خرج عمى أمتي وىم جميع>> :وقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم

 5.<<كائنا من كان 

                                                 
 .217.اآلٌة, سورة البقرة -1
 .139.138.137.ص.ص، مرجع سابق ,لٌفانًمحمد عبد الرحمن الس :نظر بالتفصٌلأ -2
 .246.ص,  سابقع مرج. الوقاٌة والعالجةسٌاس, داء الجرٌمة,  علً محمد جعفر-3
-ي هو خروج فئة أو طائفة عن طاعة اإلمامغ الب. 
 .9. اآلٌة, سورة الحجرات -4
 .142. ص, مرجع سابق, ٌفانًمحمد عبد الرحمن السل -5
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,  عدوان عمى المجتمع كمووه,  إن اإلسالم يعتبر أن العدوان عمى حياة فرد دون حق :القصاص- 2

 من قتل نفسا >> :إذ يقول سبحانو وتعالى, واالنتقام بالقصاص من ىذا الجاني ىو إحياء لممجتمع كمو

 1.<< أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعا نوم, فكأنما قتل الناس جميعا, بغير نفس أو فساد في األرض

 2.<< األلباب لعمكم تتقونيولكم في القصاص حياة يا أول>> : ولقولو أيضا

>> :   أو الضرب أو الجرح العمدي لقولو تعالى, وعقوبة القصاص مقررة لجريمة القتل العمدي

 3.<<...واألنثى باألنثى, والعبد بالعبد,  بالحرريا أييا الذين آمنو كتب عميكم القصاص في القتمى الح

 باألذن و السن بالسن نواألذ,  بالعيننوالعي, وكتبنا عميكم فييا أن النفس بالنفس>> :وقولو تعالى

 4<<والجروح قصاص

فمو قتل جماعة واحدا يقتمون بو قصاصا بالغا , وال يفرق اإلسالم أن يكون القاتل واحدا أو جماعة

فما دام أن اهلل تعالى أشركيم , جماعة في واحد, قد قتل عمر بن الخطاب رضي اهلل عنوفما بمغ عددىم، 

 5. األولى إشراكيم في العقوبة الدنيويةنفم, في العقوبة األخروية

أما الدية فتكون في حالة ,  القصاص أو العفونبي, والشريعة اإلسالمية جعمت الخيار لولي الدم

: والعفو مجانا أفضل عند اهلل      لقولو, أما في حالة القتل الخطأ, القتل العمد مع العفو من ذوي المقتول
ن تعفوا أقرب أو>> : وقولو6.<<فمن عفي لو من أخيو شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليو بإحسان>> 

 7.<<لمتقوى

                                                 
-ٌُفعل بالجانً كما فعل , وٌسمى القود, المماثلةووٌعنً المساواة , هو قص األثر وتتبعه:  القصاص لغة وٌعنً أن 

, مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنٌة, 1ط .- مقارنةة دراس- فً الفقه اإلسالمًتالجناٌا, سٌف رجب قزامل:أنظر. بالمجنً علٌه
 .100.ص, 2002, اإلسكندرٌة

 .32. اآلٌة,  المائدةسورة- 1
 .179. ةسورة البقرة،  اآلي -2
 .178. اآلٌة, سورة البقرة -3
 .45. اآلٌة, سورة المائدة -4
 .112. ص, ٌفانً،  مرجع سابقمحمد عبد الرحمن السل -5
 .178. اآلٌة, سورة البقرة -6
  .237.اآلٌة,  سورة البقرة-7
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 وجد قتيل ولم افإذ,  و الجزاءةوفي حالة عدم العمم بالقاتل ال يعفي اإلسالم الناس من المسؤولي

وال , فيقسم كل منيم باهلل ما قتمتو, يعمم قاتمو استحمف خمسون رجال من أىل المحمة، يتخيرىم ولي الدم

, ولكن يقضي عمى أىل المحمة جميعا بالدية متضامنين, فإذا حمفوا سقط القصاص, عممت لو قاتال

 1.ويسمى ىذا اإلجراء في عرف الفقياء بالقسامة

وحسب رأي األستاذ اإلمام محمد أبو زىرة فإن القصاص يتميز بالعدالة حيث يوجد فيو تناسب 

 قاتَمو يروح ويغدو بين الناس وىو محروم ى معقوال أن يفقد األب ولده ويرسفمي, بين الجريمة و العقوبة

  من المعقول التفكير في الرحمة بالجاني وعدم التفكير بألم المجني عميو سولي, من رؤية ابنو

 2.أو وليو

نما تعود عمى الجماعة , والشريعة اإلسالمية جعمت فائدة القصاص ال تعود عمى ولي الدم فقط وا 

 فاهلل سبحانو قد ،فإذا لم يكن القصاص أىدرت الدماء وعمت الفوضى في المجتمع, فيو ليس انتقاما, كميا

 .3وحمايتيا حماية لإلنسانية كميا و االعتداء عمييا اعتداء عمى اإلنسانية جمعاء, وىب الحياة لإلنسان

جريمة تعزيرية بل اكتفت عقوبة كل  لقد ذىبت الشريعة اإلسالمية إلى عدم تحديد :جرائم التعزير- 3

 وقد يتم التعزير بالوعظ أو ،ابتداًء بأخف العقوبات وانتياًء بأشدىا, بإقرار جممة من العقوبات لتمك الجرائم

 .الخ... اليجر أو التوبيخ أو الحبس  أو النفي

وىي خفيفة وأخرى شديدة تصل أحيانا إلى اإلعدام فإذا , واختيار العقوبة متروك لرأي القاضي

فإذا تجسس المسمم لمعدو ,  إلى اإلعداماكان الجاني قد ارتكب جريمة خطيرة كالجوسسة تصل عقوبتو

وبعض , وىذا ما أجازه اإلمام مالك, نقل األخبار لمكفار تكون عقوبتو القتل بعمى حساب المسممين

 .الحنابمة وابن عقيل
                                                 

  .613. ص, مرجع سابق,  عز الدٌن بلٌق-1
 .299. ص, القاهرة,  الفكر العربًر دا.(العقوبة)اإلسالمً  الجرٌمة والعقوبة فً الفقه,  أبو زهرةمحمد- 2
  .304-301.ص.ص, سابقالمرجع نفس ال: أنظر بالتفصٌل- 3
- ها حكم محددد ل على فاعل المعصٌة التً لم ٌرعٌوق, وشرعا الجزاء, التعظٌموٌعنً التأدٌب : التعزٌر لغة. 
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كجريمة شرب الخمر إذا , وفي السنة النبوية أمثمة لجرائم التعزير يعاقب فاعموىا بعقوبة اإلعدام

 ،1<<فإذا عاد في الرابعة فاقتموه,  من شرب الخمر فاجمدوه>>: تكرر فعميا ويقول صمى اهلل عميو وسمم

فاقتموا الفاعل و المفعول , لوطقوم من وجدتموه يعمل عمل >> : وقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم أيضا

 2.<<بو 

إذا كان ال يمكن دفع , ية قتل الجاني الذي ارتكب جريمة القتل حتى ولو حصل العفوفوأجاز الحن

 . وعند الشافعية جوز بعضيم قتل الداعية إلى البدع المخالفة لمكتاب والسنة3القتل أولى بو،فشره و أذاه 

مع وضع القيود        و , ويمكن القول أن الشريعة اإلسالمية حقيقة تقر عقوبة اإلعدام وتطبقيا

 .تصل أحيانا إلى عدم تنفيذىاو, الضوابط التي من شأنيا حماية األشخاص المحكوم عمييم بيذه العقوبة

 المبحث الثاني

 لحق في الحياةا رتطو

وكان ىذا الحق في القديم ,          يعتبر الحق في الحياة األساس الذي تقوم عميو كل الحقوق األخرى

فكانت الشريعة الييودية تعتبر , كما أن الشرائع السماوية أعطت األىمية ليذا الحق, ينتيك بشكل كبير

ولذلك فقد كان الييود ,  الناس اآلخرين حياةوكانت حياة الييودي أىم من, روح الييودي من روح اهلل

نيا إ أما الشريعة المسيحية ف, انتياك حياة اآلخرينىموال ييم, يتمتعون بالحقوق دون اآلخرين من البشر

نيا احترمت حقوق اإلنسان بصفة عامة والحق  إال أت بو الشريعة الييوديةأترغم كونيا جاءت تكممة لما 

بيو موسى عميو ن عمى ةنزل اهلل فييا التوراأ التي ةنو في الفترة الالحقأ حيث ،في الحياة بصفة خاصة

، وقد جاء في عظة المسيح عيسى عميو السالم 'ال تقتل'ذكر عمى رأس الوصايا العشر وصية السالم 

                                                 
 .123. ص, مرجع سابق, عبد هللا عبد القادر الكٌالنً -1
 .124.ص, نفس المرجع السابق -2
 . 159. ص, ٌفانً، مرجع سابقمحمد عبد الرحمن السل -3
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 وال تدينوا كي ال ، أحبوا أعداءكم ومن لطمك عمى خدك األيمن فحول لو اآلخر أيضا>>:التي قال فييا

 1.<<تدانوا 

       أما الشريعة اإلسالمية فقد جاءت مختمفة عن الشريعتين الييودية والمسيحية من حيث االىتمام 

ولذلك فإننا سنتطرق إلى الحق في الحياة من ناحية الشريعة اإلسالمية في المطمب , بالحق في الحياة

ثم بعد ذلك نتطرق إلى تطور الحق في الحياة و ذلك في المواثيق الدولية واإلقميمية في المطمب , األول

 .الثاني

                                                 
 .23. ص, مرجع سابق, عبد هللا عبد القادر الكٌالنً -1
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 المطمب األول

 الحق في الحياة في الشريعة اإلسالمية

فيي حق وواجب عميو الحفاظ عمى , إن الحياة في المنظور اإلسالمي ىبة من اهلل لإلنسان

ن أثمن ما يممكو اإلنسان في الوجود ىو حياتو1مقوماتيا فالشريعة اإلسالمية جعمت من الحق في  ,، وا 

وكذلك , كما منعت قتل النفس باالنتحار, فمنعت قتل الغير بدون حق, الحياة قاعدة أساسية من قواعدىا 

 2.القصاص فيو ضمان لحياة الناسأن كما اعتبر , اعتبر الشرع القتل من آفات المجتمع الخطيرة

ن اهلل إو ال تقتموا أنفسكم >>   : لقولو تعالىكوذل, وقد جاء القرآن الكريم محرما قتل اإلنسان لنفسو

  3.<<،  ومن يفعل ذ لك عدوانا وظمما فسوف نصميو نارا اكان بكم رحيم

, 4<< وال تقتموا النفس التي حرم اهلل إال بالحق>>: وحرم قتل النفس البشرية إال بالحق وذلك لقولو

 يقتمون أوالدىم لعدم ةوكان بعض العرب في الجاىمي, كما حرم قتل األسرى وحرم تشويو أجساد القتمى

 أوالدكم خشية إمالق اوال تقتمو>> : فحرم القرآن ذلك لقولو سبحانو وتعالى,  عيشوقدرتيم عمى تحمل لوازم

ياكمهنحن نرزق  م وا 
>>.5      

ذا >>:لىا لقولو تعت البناأدكما حرم و  وقد جعل اهلل سبحانو .6<<الموؤودة سئمت بأي ذنب قتمت وا 

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد >>: و تعالى العدوان عمى حق الحياة عدوانا عمى الناس جميعا حيث قال

  7.<<ومن أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعا, في األرض فكأنما قتل الناس جميعا

                                                 
 حقوق,  الخضراء الجٌوسًىسلم, ( اإلسالمٌة  فً النصوص العربٌةمفاهٌم الحقوق و العدل) محمد عابد الجابري -1

  .61. ص, 2002, بٌروت, 1ط,  الوحدة العربٌةز دراسات مرك.-دراسات فً النصوص-الفكر العربًاإلنسان فً 
، (األردن) دار الثقافة والنشر للتوزٌع، عمان .الوجٌز فً حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة، ي غازي حسن صابرٌن-2

 . 90. ص, 1997
  .30 –29 سورة النساء،  اآلٌة -3
. 151، سورة األنعام، اآلٌة 33 اآلٌة ،سورة اإلسراء -4
 .31 اآلٌة ،سورة اإلسراء -5
 .9 – 8اآلٌة , سورة التكوٌر -6
 .32سورة المائدة، اآلٌة،  -7
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يدل داللة واضحة عمى مدى تكريم , و التشديد في عقوبة االعتداء عمى حق اإلنسان في الحياة

حاطة ىذا الح, حقو في الحياة حماية اإلنسان والسير عمى  بأكبر سياج من الضمانات لحمايتو حماية قوا 

وىذا الحق يتمتع بو جميع الناس دون تفريق أو تمييز في الدين أو الجنس أو المون , كافية من أي عدوان

 1.و الحالة االجتماعية أو االقتصاديةأ, أو المغة أو األصل

ولقد جعل اهلل سبحانو و تعالى لمرتكب جريمة القتل أو االعتداء عمى حق الحياة عقوبة 

.  العذاب األكبر يوم القيامةو عقوبة الخمود في جينم مع غضب اهلل عميو ولعنتو كوكذل, القصاص

ونجد أن الشريعة اإلسالمية قد أحاطت النفس البشرية بسياج قوي لحمايتيا من االعتداء عمى 

والقصاص , وتشريع العقوبات الزاجرة, و تحريم االنتحار واإلجياض, وذلك بتحريم قتل النفس, حياتيا

 . العادل الذي يحيي بو األمم و الشعوب

تجيض المرأة نفسيا وتسقط ما حممتو في أن سواء , قد حرم اإلسالم اإلجياض بصفة عامةو

,  لإلجياض من طرف الغير، فاإلسالم حرم قتل النفس بغير حقةأو تتعرض المرأ, بطنيا من جنين

كما حمى الضعيف من , و سوى في ذلك بين جميع الناس دون تمييز, وأعطى لإلنسان الحق في الحياة

وال يجوز االعتداء عميو إال بنص , ألن الحق في الحياة مقدسمثال  لاالعتداء عمى حقو في الحياة كالطف

  2.شرعي

                                                 
 .378. ص, البلٌدة,  قصر الكتاب.حقوق اإلنسان فً الشرٌعة اإلسالمٌة, موالي ملٌانً بغدادي -1
 . 384. ص,  مرجع سابق,موالي ملٌانً بغدادي-2
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 المطمب الثاني

الحق في الحياة في المواثيق الدولية العالمية و اإلقميمية 

لقد أعطى الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان واتفاقيات أخرى وقعت عمييا دول العالم وكذلك مبادئ 

 يعتبر من أىم الحقوق التي يتمتع بيا يالذ,  الكبرى لمحق في الحياةةَ  القيم،أقرتيا المجموعة الدولية

وكذا الميثاق اإلفريقي , و كذلك أضفت كل من االتفاقيات األوروبية و األمريكية لحقوق اإلنسان, اإلنسان

و إعالن القاىرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم و الميثاق العربي لحقوق اإلنسان , لحقوق اإلنسان و الشعوب

 .األىمية و الحماية القانونية لمحق في الحياة

: الحق في الحياة في المواثيق الدولية العالمية:  الفرع األول

والتي , لقد كرس اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الحق في الحياة من خالل المادة الثالثة منو

 << . لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و في األمان لشخصو>> :اجاء فيو

 العيد الدولي لمحقوق المدنية       و اأم, كما أن اإلعالن قد أقر عدة ضمانات لمتمتع بيذا الحق

وعمى القانون أن , الحق في الحياة مالزم لكل إنسان > >: منو01 الفقرة 06 جاء في المادة دفق, السياسية

 .<<و ال يجوز حرمان أحد من حياتو تعسفا , يحمي ىذا الحق

 التمتع  من واسعة لتمكين الشخصتفقد جاء العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية بضمانا

والممحق , وبذلك فإن البروتوكول االختياري الثاني, خاصة فيما يتعمق بعقوبة اإلعدام, الحياةفي حق الب

ألن ذلك يتماشى مع ,  إلى إلغاء عقوبة اإلعدامففإنو جاء ييد, بالعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية

والتطوير , و يساىم في تعزيز الكرامة اإلنسانية,  من العيد الدولي لمحقوق المدنية و السياسية06المادة 

 . التدريجي لحقوق اإلنسان

 و بالتالي غير ممزم لمدول التي لم تنظم إليو،, لكن ما يؤخذ عمى ىذا البروتوكول أنو اختياري
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 كذلك اتفاقية عدم ،كما أن اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا كرست الحق في الحياة

كما , تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية فقد كان ليا الدور في حماية الحق في الحياة

أن إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري قد اعتبر أن أعمال االختفاء القسري جريمة ضد 

.  و انتياكا خطيرا لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية, اإلنسانية

مثل مبادئ المنع و التقصي الفعالين لعماليات , كذلك ىناك مبادئ أخرى لحماية الحق في الحياة

          .  و اإلعدام التعسفي و اإلعدام دون محاكمة, اإلعدام خارج نطاق القانون

كانت في البداية عامة و شاممة ثم , فنجد أن حماية الحق في الحياة في المواثيق الدولية العالمية

. انتقمت إلى الدقة والتخصص رغم كون ذلك غير ممزم و إنما اختياري

. الحق في الحياة في المواثيق الدولية اإلقميمية :الفرع الثاني

 01 لحقوق اإلنسان لحماية الحق في الحياة وذلك من خالل المادة ة       لقد جاءت االتفاقية األوروبي

إال , حق اإلنسان في الحياة يحميو القانون و ال يجوز إعدام أي إنسان عمدا>> : التي تنص عمى ما يمي

وسرعان ما ألغت   ،<<...بتنفيذ لحكم قضائي بإدانتو في جريمة يقضي فييا القانون بتوقيع ىذه العقوبة

. 2002 ماي 30 المؤرخ في 13عقوبة اإلعدام أو تنفيذىا و ذلك حسب البروتوكول اإللزامي رقم 

:  و التي جاء فييا, كما أن االتفاقية األمريكية قد نصت عمى ىذا الحق في المادة الرابعة منيا
لكل إنسان الحق في أن تكون حياتو محترمة، ىذا الحق يحميو القانون وبشكل عام، منذ لحظة .. >>.

 كما كرس الميثاق اإلفريقي الحق في ,<<ن يحرم أحد من حياتو بصورة تعسفيةأالحمل، و ال يجوز 

 ال يجوز انتياك حرمة اإلنسان، و من حقو احترام حياتو    و >>: الحياة في مادتو الرابعة التي جاء فييا

نو جاء في المادة أ ا كم1.<<سالمة شخصو البدنية و المعنوية وال يجوز حرمانو من ىذا الحق تعسفا

. الثانية من إعالن القاىرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
                                                 

 .http//:www.humanrights.lebanon.org/Afcharter.htmالمٌثاق اإلفرٌقً لحقوق اإلنسان، - 1
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الحياة ىبة اهلل و ىي مكفولة لكل إنسان، و عمى األفراد و المجتمعات و الدول حماية ىذا الحق من -أ>> 

. كل اعتداء عميو، و ال يجوز إزىاق روح إنسان دون مقتضى شرع

. يحرم المجوء إلى وسائل تقضي إلى إفناء الينبوع البشري- ب 

. 1<<المحافظة عمى استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء اهلل واجب شرعي - ج 

, إال طبقا لمشرع, و الذي ال يمكن إىداره,   فقد أكدت ىذه المادة عمى صيانة الحق في الحياة

 .  حق طبيعي كما جاء في باقي المواثيق و االتفاقيات الدوليةسولي, ومعتبرة الحق في الحياة ىبة من اهلل

أما الميثاق العربي لحقوق اإلنسان فقد نصت المادة الخامسة منو عمى الحق في الحياة إذ جاء 

. 2<<لكل فرد الحق في الحياة و في الحرية و في سالمة شخصو و يحمي القانون ىذه الحقوق  >> فييا

وبذلك نجد أن الحماية القانونية لمحق في الحياة في كل من االتفاقيتين األوروبية و األمريكية 

عال, لحقوق اإلنسان ذات مدى أوسع بالنسبة لمميثاق اإلفريقي و العربي لحقوق اإلنسان  القاىرة لحقوق نوا 

 .اإلنسان في اإلسالم

                                                 
إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان فً اإلسالم،   -1

http://www.humanrights.lebanon.org/Arabic/cairodeeslam.htm .

. http://www.humanrights.lebanon.org/Arabic/adarter.htmالمٌثاق العربً لحقوق اإلنسان،            - 2
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الفصل الثاني 

عقوبة اإلعدام والمساس بحق اإلنسان في الحياة 

 إن أغمب التشريعات تحرص عمى حماية اإلنسان في جسده، وحماية حقو في الحياة من 

االعتداءات المختمفة، وقد تطور االىتمام بحقوق اإلنسان المادية والمعنوية، واعتبرت معظم المنظمات 

الدولية والدساتير الوطنية، أن حق اإلنسان في الحياة من أولويات حقوق اإلنسان كما دعت إلى حمايتو، 

واعتبرت االعتداءات المختمفة عمى األفراد كالقتل والتعذيب من األمور التي تتنافى وحقوق اإلنسان، 

فاىتمت بالحق في الحياة والسالمة الجسدية، حرمة الحياة الخاصة، الحق في النشاطات السياسية 

 1…واالجتماعية، المينية، الفكرية

 وكما عرفنا فيما سبق بأن عقوبة اإلعدام من أشد العقوبات، وذلك لما تخمفو من آثار قد ال يمكن 

إصالحيا إذا ما تبين الخطأ في األحكام، والمنظمات واالتفاقيات الدولية سواء العالمية أو اإلقميمية منيا، 

قد أفردت بنودا خاصة من شأنيا تحقيق أكبر قدر من الضمانات تكفل لمدول التي تحتفظ بيذه العقوبة 

كيفية تطبيقيا، ورغم كون عقوبة اإلعدام تمس الحق في الحياة، إال أنيا وضعت لحمايتو كذلك، ولمعرفة 

المبحث األول : مدى تأثير عقوبة اإلعدام عمى الحق في الحياة، فإننا قسمنا ىذا الفصل إلى مبحثين

. بعنوان مدى نجاعة عقوبة اإلعدام، والمبحث الثاني نحو إلغاء عقوبة اإلعدام

                                                 
1
- Roger Bernardini, Op.cit, p.15. 
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المبحث األول 

مدى نجاعة عقوبة اإلعدام 

 إن حياة اإلنسان غير قابمة لممس أكثر من أي حق آخر، لكن لكي نتمتع بحقوقنا، يجب عمينا 

احترام حقوق اآلخرين، فال يمكن لنا أن نطالب بعدم قابمية الحياة البشرية لممس إذا كان ال بد عمينا من 

 .القضاء عمى حياة المجرم، إلنقاذ حياة اإلنسان النزيو

ن   وكيف يمكن أن نعتبر أن حق الفرد في الوجود أسمى من حق المجتمع في حماية نفسو، وا 

ن لم تكن عقوبة اإلعدام وسيمة ضرورية  مجرد التيديد بعقوبة اإلعدام لفّعال لمتقميل من الجرم، حتى وا 

نما ىي  لمحماية ولمدفاع االجتماعي، إال أن مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام ال يمكن تحديدىا بشكل مطمق، وا 

مسألة نسبية تتعمق بمدى كون عقوبة اإلعدام ضرورية أم ال، وحسب رأي العالمة رينيو غارو، فإنو 

 .لموصول إلى ىذه النتيجة يجب دراسة ثالثة عوامل

 .القانون الذي يجب أن يقيد أكثر فأكثر الجرائم المعاقب عمييا باإلعدام -1

عالنيا األسباب التخفيفية -2  .الييئة التي يمكنيا دائما أن تزيل عقوبة اإلعدام وا 

 . رئيس الدولة الذي قد يحول دون تطبيقيا لمنحو العفو -3

وبترك ىذه العوامل الثالثة تتصرف يمكن االحتفاظ بعقوبة اإلعدام في القوانين عمى األقل كتيديد، 

  1.وكواحد من األسمحة التي ال تستعمل إال في حالة الخطر المحدق

المطمب األول بعنوان جدوى عقوبة اإلعدام، والمطمب الثاني :  وقد قسمنا ىذا المطمب إلى مطمبين

.  عقوبة اإلعدام واقع ال بد منو

                                                 
1
. 18، 17رينيه غارو، مرجع سابق، ص-  
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المطمب األول 

جـدوى عقوبـة اإلعـدام 

 تيدف العقوبة في مجمميا إلى تحقيق العدالة، وعقوبة اإلعدام من العقوبات التي تبعث في نفوس 

 .الناس الشعور بالعدالة، وذلك ألنيا توقف المجرم عند حده

حدى االعتراضات التي تبناىا المناىضون ليذه العقوبة ىي عدم فاعميتيا، فقد كتب بكاريا  >>  وا 

، لكن إذا كان اإلبقاء عمييا لم يوقف <<يبرىن اختبار كل العصور أن عقوبة اإلعدام لم توقف أبدا 

 1.المجرمين، أو إلغائيا لم يزد في نسبة اإلجرام، فإن الخوف من الموت عند أكثرية البشر ال يمكن إنكاره

 .عقوبة اإلعدام وتحقيق العدالة: الفرع األول

 من أىم أىداف العقوبة ىو تحقيق العدالة، ألن الجريمة تعتبر عدوانا عمى العدالة وعمى المجني 

عميو، لما تحدثو من سمب لحقوقو، والعقوبة تمحو ىذا العدوان سواء كان ذلك بأن تعيد لمعدالة اعتبارىا 

 .كقيمة اجتماعية، أو بإرضاء شعور المجني عميو أو أىمو وذويو

 وبذلك فإن العقوبة تعيد التوازن القانوني لتعادل بين الجريمة كشر وقع والعقوبة كشر مقابل، وىذا 

ما تحققو عقوبة اإلعدام من خالل التناسب القائم بين األذى الذي تنزلو الجرائم بالغة الخطورة والجسامة، 

. وبين عقوبة اإلعدام وما تحدثو من آثار عمى مرتكبي ىذه الجرائم

 وألن عقوبة اإلعدام تطبق عمى الجرائم الخطيرة، وأغمبيا جرائم القتل المقترنة بالظروف المشددة 

يبين مدى عدالة عقوبة اإلعدام، وىنا يظير التناسب بين عقوبة اإلعدام و الجرائم المرتكبة بشكل جمي، 

ال فإن حياة القاتل ستكون أفضل من حياة المقتول  .وا 

 كما أن ىذه العقوبة تكفل استبعاد جانب ىام من العوامل اإلجرامية يتمثل في االنتقام أو الثأر من 

 1.الجاني

                                                 
1
. 16. مرجع السابق، ص, رينيه غارو-  
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 كما أن الشريعة اإلسالمية قد أقرت مبدأ القصاص، ألن عقوبة اإلعدام في مثل ىذه الجرائم يعد 

.  عقوبة من جنس العمل

 لكن ما ال يعتبر عادال ىو إجبار الدول إللغاء عقوبة اإلعدام من أجل تحقيق أىداف اقتصادية 

  2.أو سياسية، كما فعمت تركيا التي ألغت عقوبة اإلعدام استجابة منيا لضغوط اإلتحاد األوروبي

وما ال يدخل في إطار العدالة ىو الدفاع عن الحق في الحياة من جية، عن طريق المطالبة  

بإلغاء اإلعدام، واعتبار الموت الرحيم أمرا مشروعا من جية أخرى، كيولندا وبمجيكا، حيث يتمتع األطباء 

 .بالضمانات التي تحمييم عند قياميم بيذه العممية

 ومنظمة العفو الدولية تطالب إلغاء عقوبة اإلعدام، في نفس الوقت الذي ال ترى فيو مشكمة في 

إقرار الموت الرحيم أو إقرار اإلجياض، فكيف يمكن إقرار اإلجياض وانتياك حق الجنين في الحياة 

والمطالبة في نفس الوقت بإلغاء عقوبة اإلعدام ألنيا تنتيك الحق في الحياة؟ وكيف يمكن فيم إقرار 

استنساخ األجنة لدواع مخبرية ودوائية في بريطانيا التي تعتبر رائدة لواء المطالبة بإلغاء اإلعدام؟ وكيف 

نفسر إقرار الموت الرحيم في دولة كيولندا، تعتبر عقوبة اإلعدام جنونية وال تمت لمعقل بصمة؟ ىل أنو 

لمقتل معان مختمفة؟ 

 فإذا كان القتل باعتباره عقوبة من شأنو أن ينتيك الحق في الحياة، وعند تنفيذه عمى شخص ال 

 .حول لو وال قوة، أال يمكن أن يكون كذلك؟

 والمجنة المعنية بحقوق اإلنسان تطالب بإلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة لجرائم الممارسات غير 

نسبة ىائمة ل، رغم أن الحرية الجنسية ىي التي ساىمت في اجتياح اإليدز ...المشروعة لمجنس، أو المواط

                                                                                                                                                         
1
. 168.عبد هللا عبد القادر الكيالني، مرجع سابق، ص: وانظر. 39. جعفر حسن عتريسي، مرجع سابق، ص: أنظر-  

2
             http// :www.aljazeera.net"                                تركيا تعلن رسميا إلغاء عقوبة اإلعدام - "  
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 مميون شخص وقد أعمنت منظمة الصحة العالمية، 57 إلى أكثر من 2001من الناس، وصمت في عام 

 1. بسبب إصابتيم بيذا الداء1999 مميون فرد في العالم توفوا عام 2,1أن 

تشريع سموك معين، قد يؤدي إلى نتائج وآثار سمبية خطيرة تمس اإلنسانية، أن  ىذا ما يوضح لنا 

 ...عن اإلباحة الجنسية وتشريع زواج المثمينناتج وىذا كمو 

بدال من محاربة عقوبة اإلعدام التي عرفتيا البشرية منذ العصور القديمة، تحت شعار فإنو  ولذلك 

نو من األولى أن تكون حماية ىذا الحق بمحاربة أسباب أخرى تؤدي إحماية حق اإلنسان في الحياة، ف

. إلى فقدانو، غير عقوبة اإلعدام التي تعتبر جزاء المجرم الذي كان يعمم مسبقا عقوبة الفعل الذي ارتكبو

 .عقوبة اإلعدام وتحقيق الردع العام: الفرع الثاني

 يفترض في العقوبة أن تكون فييا كمية كافية من الردع بحيث تردع الجميع عن ارتكاب 

خافة اإلنسان، 2.الجريمة  وتكون العقوبة رادعة بيذا القدر، إذا كان ما فييا من األلم واألذى يكفي لزجر وا 

 .ومنعو من اإلجرام لكي ال يقع عميو األلم الناشئ عن العقوبة

 فإذا عمم اإلنسان بما في العقوبة من ىالك نفسو، أو إلحاق األذى بجسمو خاف، ومنعو ذلك من 

أما إذا ارتكب الجرم يكون األذى واأللم رادعا لو لمعودة لمجريمة، ولغيره من القيام بالفعل . ارتكاب الجريمة

 3.المجرم

 وأغمى ما يحرص عميو اإلنسان ىو حياتو، لذلك فإن عقوبة اإلعدام تمعب دورا ىاما في ردع 

المجرمين عن ارتكاب األفعال التي يعاقب عمييا باإلعدام، ألنيا تعد من الناحية النفسية أكثر العقوبات 

. فاعمية، لما تحدثو من زجر وتخويف

                                                 
1
 .43. جعفر حسن عتريسي، مرجع سابق، ص-  

2
. 389.، ص1986مكتبة القدس، . مجموعة بحوث فقهيةعبد الكريم زيدان، -  

3
. 389. نفس المرجع السابق، ص-  
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 وال يقمل من قيمة الردع العام، االدعاء بأن التيديد باإلعدام لم يفمح في التقميل من حجم الجرائم 

المعاقب عمييا بو، والشعور بالردع العام يتحقق في نفس السوي الذي يممك روح المسؤولية، والتفكير في 

العواقب، غير أن ىذا الردع ال يحرك مشاعر بعض الناس الذين يعدون من الشواذ، وعدم زجرىم ال يعني 

. عدم جدواه

 وألن تشريع عقوبة اإلعدام يجب أن يكون ضمن محور المصمحة األىم، باعتبار أن مصمحة 

المجتمع أىم من مصمحة الفرد، فمن حق المجتمع أن يتسمح بعقوبة اإلعدام لحماية نفسو والحفاظ عمى 

. كيانو

 والمناىضين لعقوبة اإلعدام، يرون بأن الغرض من العقوبة ليس معاقبة الشخص عن فعل وقع، 

بل منع وقوع مثل ىذا الفعل في المستقبل، لكن يعتبر ىذا من األخطاء الفادحة في فيم المعنى المبرر 

لممسؤولية، فالمسؤولية يترتب عمييا الجزاء عن الفعل، والزجر ىو مالزم ليا وليس مقوم لوجودىا، والدور 

نما أيضا بتحقيق العدالة . الوظيفي لمعقوبة ليس مرتبطا فقط بمعنى الزجر وا 

 وقد أقر سيزار بيكاريا بأنو يمكن لمدولة أن تطبق عقوبة اإلعدام في ظروف معينة، والتي تكون 

 .بحاجة فييا إلى عقوبة اإلعدام إلقرار األمن والنظام

 وىو ما يعني أن المجتمع لو مجموعة من المصالح تفوق حياة الفرد، وأنو ال بد من المجوء إلى 

 .إقرار اإلعدام إذا توقفت مصمحة فرض األمن والنظام عمى ذلك

 وكيف لنا أن نتصور،  أنو من يبيد اآلالف من األشخاص في عممية تفجيرية ىائمة، ال يجوز أن 

نما  يحكم عميو باإلعدام احتراما لحقو في الحياة، وألن العقوبة ليست اليدف منيا العقاب الشخصي وا 

 .العمل عمى عدم وقوع مثل ىذا الفعل مستقبال

 والحقيقة أن عقوبة اإلعدام، فضال عمى أنيا تحقق الردع العام وذلك لما تخمفو من آثار نفسية 

. ترىيبية عمى اآلخرين، فإنيا تستأصل المجرم لكي ال يعود لمقيام بيذا الفعل
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التوقيع عمى مراسيم تنفيذ اإلعدام << سميم الحص>>  وقد رفض رئيس الحكومة المبنانية السابق 

ليس من حق اإلنسان أن ينزع حياة إنسان، فاهلل وحده ييدم الحياة >> ، عمى أساس أنو 2000في مارس 

:  واهلل يستردىا، ومن يقول أن عقوبة اإلعدام رادعة لمجريمة نرد عميو بالمالحظتين

أن أحكام اإلعدام نفذت في لبنان في السنوات الماضية ولم يردع تنفيذىا أولئك الذين صدرت في : أوال

1<<أن أحكام السجن المؤبد يجب أن تكون رادعة أيضا: حقيم أحكام إعدام فيما بعد، وثانيا
 

 لكن ما يمكن قولو ىنا ىو أنو إذا كانت عقوبة اإلعدام القاسية، التي تحرم اإلنسان من أىم حق 

من حقوقو، لم تردع المجرمين عن ارتكابيم جرائم مماثمة، كيف يمكن لعقوبة أقل منيا جسامة أن 

تردعيم؟ 

 وال يمكن تبرير المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام عمى أساس أنيا ليست رادعة، ألن العقوبات 

األخرى أيضا مطبقة منذ القدم، لكن المجرمين لم تؤثر فييم ولم يتوانوا عن ارتكابيم لمجرائم، بل إنيم عند 

الخروج من السجون يعودون الرتكاب نفس الجرائم، أال يمكننا أن نقول أنيا ال تحقق الردع ىي أيضا؟ 

                                                 
1
                            http// :www.albayan.com،                 <<عقوبة اإلعدام بين الرفض والقبول >> -  
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المطمب الثاني 

عقوبة اإلعدام واقع ال بّد منه 

المطالبة  إن المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام دخمت مرحمة جدية، خاصة وقد ظيرت الجمعيات 

تطالب بالتصديق عمى البروتوكول االختياري ... كمبنان، والمغرببإلغائيا في الدول العربية واإلسالمية 

الثاني الممحق بالعيد الدولي نيائيا، لما تشكمو ىذه العقوبة من انتياك صارخ لحقوق اإلنسان، وعمى رأسيا 

 .1الحق في الحياة

 لكن ىل أن المجتمعات العربية اإلسالمية، بحاجة ضرورية إللغاء ىذه العقوبة؟ 

 إن الدول التي لم تعمد إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، قد انحصر تطبيق عقوبة اإلعدام فييا إلى 

. أضيق نطاق، وال يمكن االعتماد عمى آراء نظرية بحتة لمحكم عمى مدى جدوى ىذه العقوبة

 كما أنو ال يمكن تبني فمسفة أخالقية مثالية، تثير مبدأ عدم جواز إزىاق روح إنسان عمى يد 

إنسان آخر ألنيا ليست منحة منو، لكن وجود الفرد في الحقيقة مرتبط بوجود المجتمع الذي يستمر بوجود 

االستقرار وتحقيق العدالة فيو، فإذا كانت عقوبة اإلعدام تتصف ببعض السمبيات، فإن إيجابيتيا تبدو 

غالبة، خاصة في بعض الظروف التي تواجو فييا جرائم خطيرة ومجرمين محترفين، ال أمل في إصالحيم 

 .2و تقويميم

 وقد ترددت عقوبة اإلعدام بين اإلبقاء واإللغاء في العديد من الدول، كرومانيا، إيطاليا، والواليات 

.    اتي سابقاالمتحدة األمريكية، والبرازيل، واإلتحاد السوفي

                                                 
1
، <<.بعد إلغاء عقوبة اإلعدام في دول عديدة، منظمات حقوقية وطنية ودولية تدعوا إللغائها>> -  

http// :www.ahdath.info. 
2
. 248. مرجع سابق، ص. داء الجريمة، سياسة الوقاية والعالجعلي محمد جعفر، -  
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 وبذلك فإنو ليس من الممكن وضع معايير ثابتة في إطار األخذ بعقوبة اإلعدام أو عدم األخذ 

بيا، ألن ذلك يخضع لألوضاع السائدة في المجتمع، سواء تعمق ذلك بالسياسة أو االقتصاد أو الثقافة 

.  الفكرية واألخالقية، ألن ما يناسب مجتمعا قد ال يناسب مجتمعا آخر

 فالدول التي الزالت تطبق عقوبة اإلعدام، عمييا مراعاة مدى خطورة ىذه العقوبة، والعمل عمى  

ن إلغاء عقوبة اإلعدام ليس باألمر اليين،  حصرىا في أضيق نطاق، وتقريرىا عمى أخطر الجرائم، وا 

يستدعي أوال دراسة أوضاع المجتمع، وانتشار الجريمة فيو، ومحاولة إلغاء العقوبة عمى مراحل، بدءا بعدم 

 .تطبيقيا، ثم إلغائيا من القانون نيائيا

ن العالمة رينيو غارو، يرى بأن الحفاظ عمى عقوبة اإلعدام يفترض حال تشريعيا لخمسة   وا 

: 1أسئمة

في أي حالة ينص عمييا؟  -1

 ىل يجب تطبيقيا كمما نص عمييا القانون أو نطق بيا القاضي؟ -2

 كيف تنفذ؟ -3

 ىل يجب أن تنفذ كمسرحية أو يجب تخبئة تنفيذىا عمى الناس؟ -4

ذا ألغيت أية عقوبة يمكنيا أن تحل محميا؟ -5  إذا حوفظ عمييا مع ممارسة حق العفو، وا 

وتعتبر عقوبة اإلعدام جزاًء رادعا لمدفاع عن المجتمع ضد الجريمة، وىذا ما يفسره عدم استغناء 

المجتمعات البشرية عبر تاريخيا الطويل عن ىذه العقوبة، مما يدل عمى مدى أىميتيا الستقرارىا وأمنيا، 

نما الواقع قد أثبت بأن  ن تزايد الدول التي ألغت ىذه العقوبة ال يعني ذلك أنيا قد استغنت عنيا نيائيا، وا  وا 

. ىناك من الدول التي ألغت ىذه العقوبة ثم عادت إلى تطبيقيا

                                                 
1
. 19. رينيه غارو، مرجع سابق، ص-  
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 وىناك طمبات من أعضاء المجنة الدولية لحقوق اإلنسان، بتنظيم حممة ضغط دولية لحمل اإلدارة 

األمريكية بكل الوسائل، مثل قطع العالقات االقتصادية والقانونية، وعدم التعامل مع الشركات 

 .1والمؤسسات األمريكية، وتخفيض عدد السياح األوروبيين، في محاولة إليقاف العقوبة المذكورة

ويعتبر المسؤولون في مجمس أوروبا أن المنظمة األوروبية كانت المنظمة الدولية األولى التي 

" تضع أداة قضائية تحظر إصدار حكم باإلعدام في زمن السمم، كما اعتبر األمين العام لمجمس أوروبا، 

أن دخول ىذا النص حيز التنفيذ، شيادة عمى توجو ال رجعة فيو نحو إلغاء >> في بيان لو " ولتر شويمر

.  2<<ىذه العقوبة عمى المستوى العالمي

وما يمكن مالحظتو ىو أن دول أوروبا تنظر لدول العالم الثالث، وكأنيا ىي التي تطبق فقط 

عقوبة اإلعدام، وأن تطبيق ىذه العقوبة ىو داللة عمى التخمف والرجعية، رغم أن ىذه العقوبة تطبق في 

.   الواليات المتحدة األمريكية

كما أن ىناك من األحزاب الجزائرية، وجمعيات تدافع عن حقوق اإلنسان، تؤيد إلغاء عقوبة 

 الثقافة و الديموقراطية، وحزب  أجلاإلعدام نيائيا، كالرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان، وحزب التجمع من

جبية القوى االشتراكية، فيناك من يعتبر أن إلغاء عقوبة اإلعدام، من صميم الحفاظ عمى حقوق اإلنسان 

األساسية التي وجدت ىذه الييئات لمدفاع عنيا، وىناك من يرى بأن اإلعدام لمقاتل لن يعيد المقتول إلى 

. الحياة

لكن في الحقيقة أن مسالة إلغاء عقوبة اإلعدام من عدمو، ىي مسالة جدية، ترتبط بالواقع، وليست 

. نظرية يمكن ربطيا بالمشاعر واألحاسيس، فتطبيق ىذه العقوبة يرتبط بظروف المجتمع

                                                 
1
. 49. ، ص367العدد . مجلة الدراسات والثقافة الشرطيةأيمن جالل رياض، -  

2
                           http://www.al-watan.comمجلس أوروبا يحظر عقوبة اإلعدام،                            -  
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ولذلك إذا كانت الدول تعمل بعقوبة اإلعدام وتقررىا في تشريعاتيا عمى أشّد الجرائم خطورة، 

خاصة تمك التي تمس الحق في الحياة وأمن الدولة مع وضعيا لمضمانات التي تكفل حماية المحكوم 

 .عمييم باإلعدام

ىذا لن يؤدي إلى المساس بحضارة المجتمع وتطوره، وليس من المعقول أن يتم التأثير عمى الدول 

رغاميا عمى إلغاء ىذه العقوبة، وذلك بحجة الدفاع عن الحق في الحياة، رغم أن ىذا الحق يتم انتياكو  وا 

يوميا بالعديد من الوسائل التي تعّمدت ىذه الدول بحّد ذاتيا صرف النظر عنيا، وكّرست كل جيودىا في 

البحث والتنقيب عن مبرر واحد أو طريقة إللغاء ىذه العقوبة، رغم كونيا جزاًء عمى فعل يكون المجرم 

 .عمى عمم بو وقت ارتكابو
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المبحث الثاني 

 نحو إلغاء عقوبة اإلعدام

 لقد عرفت الحركة الداعية إللغاء عقوبة اإلعدام تطورا كبيرا، وبظيور العديد من المنظمات 

. الداعية إللغاء ىذه العقوبة من دول العالم

م بستراسبورغ بفرنسا، وفي 2000التي تأسست سنة " معًا ضد عقوبة اإلعدام"ومن بينيا جمعية 

، قامت ىذه الجمعية بتأسيس تكتل عالمي ضد عقوبة اإلعدام في روما بإيطاليا، ويضم 2002 ماي 12

منظمات وجمعيات تنشط في ىذا المجال، من ضمنيا منظمة العفو الدولية واإلتحاد الدولي لحقوق 

. اإلنسان

 وقد تم اعتماد اليوم العالمي إللغاء عقوبة اإلعدام، وتاريخ ىذا اليوم يصادف تاريخ إلغاء عقوبة 

 أكتوبر 10، ويحتفل بيذا اليوم العالمي في 1786اإلعدام ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية عام 

.من كل سنة
1 

 كما طالب البرلمان األوروبي مجموعة الدول األوروبية بإلغاء عقوبة اإلعدام، والتحرك إللغائيا في 

، عن المجموعة البرلمانية لدول 1992 مارس 12جميع أنحاء العالم، وجاء ذلك في القرار الصادر بتاريخ 

المجموعة األوروبية، الذي يطالب المجموعة بإلغاء العقوبة، كما حث القرار دول المجمس األوروبي ودول 

مؤتمر األمن والتعاون األوروبي عمى إلغاء ىذه العقوبة، وطالبيم بممارسة كل ما يمكن من ضغط 

سياسي ودبموماسي لدى جميع األوساط، إلى أن تمغى عقوبة اإلعدام تماما في كل البمدان التي ما تزال 

. توجد بيا

                                                 
1
 http// :www.rezgar.com".                                   من أجل إعدام عقوبة اإلعدام"إدريس ولد القابلة -  
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 وطالب القرار أيضا بوجوب العمل داخل األمم المتحدة عمى إقرار وقف إلزامي لعقوبة اإلعدام، 

والترويج لموقف البرلمان األوروبي من العقوبة، وذلك لكي يزداد إحساس الجميور بأن عقوبة اإلعدام 

  1.غير مجدية وغير مقبولة

 وتعتبر منظمة العفو الدولية، أن عقوبة اإلعدام تمثل ذروة العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو 

الميينة وىي انتياك لمحق في الحياة، كما أن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان تكفل لألشخاص المتيمين 

بارتكاب جرائم عقوبتيا اإلعدام، الحق في الحصول عمى قدر من االلتزام الصارم بجميع ضمانات 

 .المحاكمة العادلة، وضمانات أخرى

الحق في الحياة حق >> :  وقد جاءت المادة السادسة لمعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية بأن

، وىذه <<لحق، وال يجوز حرمان أحد من حياتو تعسفاامالزم لكل إنسان، وعمى القانون أن يحمي ىذا 

نما أدت إلى تقييدىا بالعدل وحصرىا بأشد الجرائم   2.المادة لم تمغ عقوبة اإلعدام، وا 

 كما أنو قد جاء في المادة الثانية من البروتوكول السادس لالتفاقية األوروبية، بأن الدولة يمكن أن 

تضع في قانونيا عقوبة اإلعدام من أجل أفعال ارتكبت أثناء الحرب، أو خطر قريب من الحرب، وذلك 

 .إال في الحاالت الموضحة في قانونيا

 ويقترن تطبيق عقوبة اإلعدام في زمن الحرب، بضرورة تبميغ األمانة العامة لممجمس األوروبي 

باألوضاع المطبقة، لكن نص المادة لم يحدد مصطمح الحرب، إذا ما كانت الحرب مع دول أخرى أم أنيا 

 3.عبارة عن نزاع داخمي مسمح

                                                 
1
الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر . -القسم العام-شرح قانون العقوبات الجزائري عبد هللا سليمان، -  

. 438. ، ص2002
2
، دمشق، عاألهالي للطباعة والنشر والتوزي. <<موسوعة عالمية مختصرة>> اإلمعان في حقوق اإلنسان هيثم مناع -  

.  321. ، ص2000، 1ط
3
- J.L. Charrier. Code de la convention Européenne des droits de l’homme, commenté et 

annoté. Edition. Litec, 2000, p. 344. 
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نتحدث في المطمب األول عن ضمانات الحكم باإلعدام في :  وقد قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبين

. المواثيق الدولية، والمطمب الثاني نتحدث فيو عن الظروف االجتماعية وتطبيق اإلعدام

المطمب األول 

ضمانات الحكم باإلعدام في المواثيق الدولية 

 إن معظم الدول تمنح ضمانات يتمتع بيا المتيمون، سواء في دساتيرىا أو قوانينيا الداخمية، ىذه 

الضمانات من شأنيا أن تجعل األحكام الصادرة في حق األفراد عادلة، كما أن المواثيق الدولية العالمية 

واإلقميمية تسعى إلى تحقيق ضمانات يتمتع بيا المحكومين، وألن عقوبة اإلعدام تتميز عن غيرىا من 

 العقوبات، فيناك ضمانات خاصة يتمتع بيا المحكوم عمييم باإلعدام، ىذه الضمانات منيا 

ما ىو متعمق بإجراءات الحكم باإلعدام، ومنيا ما يتعمق باألشخاص في حد ذاتيم، ولذلك قمنا بتقسيم ىذا 

المطمب إلى فرعين، نتناول في الفرع األول الضمانات في إجراءات الحكم باإلعدام، والفرع الثاني، نتناول 

 .فيو أشخاص ال يجوز إعداميم

 .  ضمانات في إجراءات الحكم باإلعدام: الفرع األول

لقد حثت منظمة العفو الدولية عمى عدم جواز توقيع عقوبة اإلعدام عمى مرتكب أي جريمة ما لم  

يكن القانون المعمول بو وقت ارتكابيا يقضي بيا، ومع ذلك فإنو يجب أن يستفيد المحكوم عمييم باإلعدام 

من أي تخفيف لعقوبتيم إذا عدلت القوانين بعد صدور الحكم عمييم، كما أن االتفاقية األمريكية لحقوق 

اإلنسان تمنع صراحة الدول من توسيع نطاق عقوبة اإلعدام ليشمل أية جرائم أخرى، ما عدا تمك التي 

ر عمى أية دولة طرف أن ظكانت مقررة عندما أصبحت أحكام ىذه االتفاقية مطبقة عمييا، كما أنيا تح

  1.تعيد العمل بعقوبة اإلعدام بعد إلغائيا
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ال >>  من االتفاقية األمريكية والتي تنص عمى أنو، 3، 2 الفقرتين 4 وذلك حسب نص المادة 

يجوز توقيع عقوبة اإلعدام في البمدان التي لم تمغيا بعد، إال عمى أخطر الجرائم، وبموجب حكم نيائي 

صادر من محكمة مختصة، وطبقا لقانون يقضي بيذه العقوبة، عمى أن يكون مطبقا قبل ارتكاب 

الجريمة، وال يجوز مد نطاق ىذه العقوبة إلى الجرائم التي ال تطبق عمييا اآلن في الوقت الحالي، وال 

 .<<يجوز إعادة العمل بعقوبة اإلعدام في البمدان التي ألغتيا

كما أنو ورد ضمن مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمميات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي 

تحظر الحكومات بموجب القانون، جميع عمميات اإلعدام خارج القانون، >> واإلعدام دون محاكمة، بأنو 

واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، وتكفل اعتبار ىذه العمميات جرائم بموجب قوانينيا الجنائية، 

يعاقب عمييا بعقوبات مناسبة تراعي خطورتيا، وال يجوز التذرع بالحاالت االستثنائية، بما في ذلك حالة 

لتبرير عمميات اإلعدام ىذه، وال يجوز تنفيذ عمميات اإلعدام أيا كانت ... الحرب والتيديد بالحرب

 1<<...الظروف

 كما أنو من بين الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجيون عقوبة اإلعدام، التي اعتمدىا 

في البمدان التي لم تمغ اإلعدام، ال يجوز أن  >> 50/1984المجمس االقتصادي واالجتماعي بقراره 

تفرض عقوبة اإلعدام، إال في أخطر الجرائم عمى أن يكون مفيوما أن نطاقيا ينبغي أن ال يتعدى الجرائم 

 2.<<المتعمدة، التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة

يجب أن ال يؤّول إال << أخطر الجرائم>> ن تعبير أة بحقوق اإلنسان بي وقد صرحت المجنة المعن

، كما أن مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بعمميات ابمعنى اعتبار عقوبة اإلعدام تدبيرا استثنائيا تمام

>> اإلعدام خارج نطاق القانون، أو اإلعدام بدون محاكمة، أو اإلعدام التعسفي، يرى أن مصطمح 
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ويجب أن يفيم باعتباره نية مبيتة لمقتل، << سبق اإلصرار>> ، يجب أن يساوي المصطمح <<متعمدة 

كما يرى أنو يجب إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة لبعض الجرائم، كالجرائم االقتصادية، والجرائم المتعمقة 

. بالمخدرات

 كما أن المجنة المعنية بحقوق اإلنسان ترى بأن فرض عقوبة اإلعدام عمى الردة والممارسات غير 

المشروعة لمجنس أو اختالس المال العام، أو السطو بالقوة، أو ممارسة المواط أو تكرار اليروب من 

 من العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية التي تقصر 6الخدمة العسكرية، أمر ال يتفق مع المادة 

 . تطبيق اإلعدام عمى أخطر الجرائم

 كما أن المادة األولى من البروتوكول السادس لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، نصت عمى 

نفيم من . <<تمغى بموجبو عقوبة اإلعدام، وال يجوز فرض ىذه العقوبة أو تنفيذىا في حق أحد>> : أنو

 لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، أن تنفذ عقوبة 06 رقم لىذه المادة أنو ال يمكن ألي دولة بالبروتوكو

 1.اإلعدام عمى شخص تم الحكم عميو قبل أن تصادق عمى البروتوكول

 كما أن منظمة العفو الدولية ترى بأنو من ضمن الحقوق التي يتمتع بيا األشخاص المتيمون 

 .بجريمة عقوبتيا اإلعدام، الحصوَل عمى المساعدة القانونية

من البدييي أن تتاح مساعدة قانونية ألي >>  وقد أوضحت المجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنو 

، ويطبق ىذا عمى جميع مراحل الدعوى القضائية بما في ذلك <<سجين يدان ويحكم عميو باإلعدام

االستئناف، كما أوضحت بأن المتيم بارتكاب جريمة عقوبتيا اإلعدام يجب أن يمثل بمحام يختاره، حتى 

ن اقتضى ذلك تأجيل نظر الدعوى  2.وا 

                                                 
1- J.L Charrier. Op.cit, p 343.     
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 كما صرح مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بعمميات اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام 

بدون محاكمة، بأن أي شخص يتيم بارتكابو جريمة عقوبتيا اإلعدام يجب أن ينتفع في جميع المراحل من 

. نص تشريعي مناسب يمزم الدولة بتوفير مساعدات قانونية عمى نفقتيا من جانب محامين أكفاء

 وال يجوز نظر الدعاوى القضائية المتعمقة بعقوبة اإلعدام ما لم يتوفر لممتيم محام متخصص 

. وكفء لمساعدتو

 واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حق المتيم في الحصول عمى مساحة زمنية وتسييالت كافية 

إلعداد دفاعو، ذا أىمية كبيرة في حاالت عقوبة اإلعدام، كما أنو يجب االنتياء من نظر الدعاوى 

 اإلنسان أنو من حق المتيم في جميع قالجنائية، دون إبطاء ال مبرر لو، حيث ترى المجنة المعنية بحقو

الدعاوى القضائية وخاصة المتصمة بعقوبة اإلعدام أن تتم المحاكمة، وتنظر االستئناف دون تأخير ال 

. مبرر لو

 ومن بين الضمانات التي يتمتع بيا المحكوم عمييم باإلعدام، الحق في االستئناف لدى محكمة 

، كما أنو من حق كل من حكم عميو باإلعدام أن 1أعمى، كما ينبغي أن يكون ىذا االستئناف إجباريا

. يمتمس العفو عنو أو تخفيف العقوبة

وال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام، حتى يستنفذ المتيم جميع حقوق االستئناف المكفولة لو، أو تنتيي 

الميمة المحددة لطمب استئناف الحكم، وحتى ينتيي النظر في طمبات االستئناف المقدمة منو لمقضاء، 

 2.ومنيا التظممات المقدمة لمييئات الدولية، والتماسات العفو أو تخفيف الحكم
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ومن بين الضمانات التي يتمتع بيا المحكوم عمييم باإلعدام، والتي اعتمدىا المجمس االقتصادي 

واالجتماعي، أنو ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال حينما يكون ذنب الشخص المتيم قائما عمى دليل 

 1.واضح ومقنع ال يدع مجاال ألي تفسير بديل لموقائع

 ويجب عمى الدولة أن تسمح بمرور فترة كافية من الوقت بين صدور الحكم وتنفيذه لالستعداد، 

واالنتياء من نظر دعاوى االستئناف وكذلك التماسات الرأفة، وقد أوصى مقرر األمم المتحدة الخاص 

 تقل الفترة الفاصمة بين الحكم باإلعدام وتنفيذه عن أن الالمعني بعمميات اإلعدام خارج نطاق القضاء، ب

 2.ستة أشير

 وال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام، إال بموجب حكم نيائي صادر عن محكمة مختصة، بعد إجراءات 

 .قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة

:  وبذلك نستخمص أن أىم الضمانات التي وردت ضمن المواثيق الدولية، تتمثل فيما يمي

. تطبيق عقوبة اإلعدام عمى الجرائم شديدة الخطورة .1

الحصول عمى المساعدة القانونية والحق في االستئناف مع توفر المحامي الكفء، كما أن يكون  .2

 .لممتيم الحق في اختيار محاميو

حق المتيم في الحصول عمى مساحة زمنية وتسييالت كافية إلعداد دفاعو مع عدم اإلبطاء في نظر  .3

 .الدعاوى المتصمة بيذه العقوبة

 .الحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة .4

أال تطبق عقوبة اإلعدام إال إذا كان ذنب المتيم يقوم عمى دليل واضح ومقنع ال يدع مجاال ألي  .5

 .تفسير بديل لموقائع
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ويمكن القول بأن ىذه الضمانات التي يتمتع بيا المحكوم عمييم باإلعدام كفيمة بأن تنفذ عقوبة 

 .لتقميل من ارتكاب األخطاء من طرف القضاةااإلعدام عمى مرتكبي أخطر الجرائم في ظروف تؤدي إلى 

فإنو ال يوجد ، فإذا كان المجرم الذي يرتكب الفعل يعمم عقوبتو سابقا ويتمتع بكافة ىذه الضمانات

 .داعي إللغاء ىذه العقوبة

ن من بين الضمانات التي اعتمدىا المجمس االقتصادي واالجتماعي ىي أن تطبيق عقوبة  وا 

اإلعدام يكون عمى الجرائم شديدة الخطورة، لكن نجد أن الجرائم شديدة الخطورة تختمف من مجتمع آلخر، 

فما يعتبر مسموحا في مجتمع يعتبر جريمة في مجتمع آخر، وما يعتبر شديد الخطورة قد يعتبر جريمة 

عادية أو ليس بجريمة أصال، لذلك كان من األفضل القول بأنو ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام إال 

 .فيما تعتبره الدولة من أخطر الجرائم

كما أن الضمان الذي اعتمده المجمس االقتصادي واالجتماعي، بأنو ال يجوز فرض عقوبة 

اإلعدام إال إذا كان ذنب المتيم قائما عمى دليل واضح ومقنع ال يدع مجاال ألي تفسير بديل لموقائع يمكن 

أن يؤدي ذلك إلى إفالت الكثير من المجرمين من العقاب عمى اعتبار أن الدليل غير مقنع وغير واضح، 

ألن درجة االقتناع تختمف من شخص آلخر، كما أنو لم يتم تحديد معنى الوضوح في الدليل، فما يراه 

  .القاضي واضحا ومقنعا قد ال يراه قاٍض آخر كذلك

.  أشخاص ال يجوز إعدامهم: الفرع الثاني

 تقيد المعايير الدولية فرض عقوبة اإلعدام عمى عدة فئات، من بينيا األشخاص الذين كانوا دون 

الثامنة عشرة وقت ارتكابيم الجريمة، واألشخاص الذين تزيد أعمارىم عن السبعين، والنساء الحوامل 

 .والمرضعات، والذين يعانون من أمراض عقمية



 عقوبة اإلعدام والمساس بحق اإلنسان في الحياة      :                           الفصل الثاني

 - 93 - 

 ومن بين الضمانات التي اعتمدىا المجمس االقتصادي واالجتماعي لمذين يواجيون عقوبة اإلعدام 

 1.<<ال يحكم بالموت عمى األشخاص الذين لم يبمغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة>>أنو 

كية الدولية ترى أن الحظر عمى إعدام األطفال، في طريقو إلى أن يصبح ي كما أن المجنة األمر

مبدأ أساسيا من مبادئ العرف الدولي، وذلك بالنظر إلى عدد الدول التي صادقت عمى االتفاقية 

األمريكية، والعيد الدولي والتي عدلت تشريعاتيا الوطنية لتتفق مع تمك المعاىدات، وتؤكد المجنة الفرعية 

لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وجوب حظر فرض عقوبة اإلعدام عمى أشخاص دون سن الثامنة عشرة 

 .وقت ارتكاب الجرم

 من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة 6 من المادة 5 كما تنص عميو الفقرة 

ال تفرض عقوبة اإلعدام أو ...>> :  من اتفاقية حقوق الطفل والتي نصت عمى أنو37أ من المادة 

. << سنة18السجن مدى الحياة بسبب جرائم ارتكبيا أشخاص تقل أعمارىم عن 

 من 5 من المادة 3 كذلك حظرت فرض عقوبة اإلعدام عمى األطفال دون الثامنة عشرة الفقرة 

 من 4 من البروتوكول األول والفقرة 77 من المادة 5الميثاق اإلفريقي، لحقوق الطفل ورعايتو، والفقرة 

  1949.2 أوت 12 من البروتوكول الثاني اإلضافي التفاقيات جنيف المؤرخة في 06المادة 

 والمجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، تدين إدانة تامة، فرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام عمى 

الذين تقل أعمارىم عن ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة، وتناشد جميع الدول التي تحتفظ بعقوبة 

اإلعدام االلتزام بإلغاء عقوبة اإلعدام ألولئك الذين تقل أعمارىم عن ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب 

. الجرم

 وقد تم اعتبار المسنين من بين الفئات التي ال يجوز الحكم عمييا باإلعدام، حيث أن االتفاقية 

 .5 الفقرة 4األمريكية تحظر إعدام أي شخص فوق السبعين بموجب المادة 
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ن تحدد الدول سنا أكما أوصى المجمس االجتماعي واالقتصادي التابع لييئة األمم المتحدة، ب

       1.أقصى ال يجوز الحكم باإلعدام أو تنفيذ حكم باإلعدام عمى أي شخص تجاوزه

ال يحكم >>  وقد ورد ضمن الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجيون عقوبة اإلعدام 

  2.<<باألشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواىم العقمية...بالموت

 فإعدام األشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواىم العقمية والمعوقون ذىنيا، محظورا ويشمل ىذا 

 .الحظر األشخاص الذين أصيبوا بالجنون منذ الحكم عمييم باإلعدام

 وتعتبر النساء الحوامل والمرضعات ضمن فئات األشخاص الذين ال تفرض عمييم عقوبة اإلعدام، 

ال ينفذ حكم اإلعدام بالحوامل أو >> فقد وردت ضمن ضمانات الذين يواجيون العقوبة باإلعدام أنو 

 .<<األميات الحديثات الوالدة 

ونظرا الستحالة تصحيح أي خطأ يحدث في تطبيق عقوبة اإلعدام بعد التنفيذ، فإنو يجب مراعاة 

المعايير الدولية واإلقميمية، التي تحمي الحق في محاكمة عادلة في قضايا اإلعدام، وترى منظمة العفو 

الدولية أن إعدام أي شخص ىو انتياك لمحق في الحياة، ورغم أن ىذا الرأي غير مؤيد عالميا، إال أن 

الييئات المعنية بحقوق اإلنسان والخبراء العاممين في ىذا المجال يتفقون عمى أن إعداميم  أي شخص 

  3بعد محاكمة جائرة ىو انتياك لمحق في الحياة، وال يجوز حرمان أي شخص من حياتو تعسفا

والجدير بالذكر أن عقوبة اإلعدام، بعد أن كانت تطبق قديما بشكل واسع عمى جميع األشخاص 

دون استثناء، لدرجة أنيم كانوا يتمادون في تطبيقيا عمى أشخاص لم يرتكبوا الفعل المجّرم، وذلك لعدم 

تطبق في أضيق نطاق، مع استثناء بعض األشخاص ىذه العقوبة تطبيق مبدأ شخصية العقوبة، أصبحت 

                                                 
1
 http// :www.cdharp.com،                         1998 ،دليل المحاكمة العادلة، تقرير منظمة العفو الدولية-  

2
 http// :www.rezgar.com                       ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام،  -  

3
 http// :www.cdharp.com،                         1998 ،دليل المحاكمة العادلة، تقرير منظمة العفو الدولية-  
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وتمتع المحكوم عمييم بضمانات، تساعد في عدم ارتكاب األخطاء القضائية التي من شأنيا أن تسبب في 

 .إعدام أشخاص ال يستحقون ىذه العقوبة

وبذلك يمكن تطبيق عقوبة اإلعدام عمى أفعال معينة مع تمتع المحكوم عمييم بضمانات لتحقيق 

. المحاكمة العادلة وعدم تطبيقيا عمى فئات معينة من األشخاص

كل ىذا يعني أن اإلبقاء عمى عقوبة اإلعدام لن يكون لو ضرر بالقدر الذي كان ليا في العيود 

. الغابرة، ألن مرتكب الجرم عمى عمم كاٍف بأن ىذه العقوبة ىي المصير المحتوم الذي سيمقاه

المطمب الثاني 

الظروف االجتماعية وتطبيق اإلعدام 

تعتبر العقوبة رد فعل طبيعي نحو السموك اإلجرامي، واتخذت العقوبة أشكاال مختمفة عبر التاريخ، 

والتالزم بين الجريمة والعقوبة أمر منطقي، وغرض العقوبة الحقيقي ىو حماية المصالح والحقوق، وتتمثل 

فاعميتيا في إحداث اآلثار المترتبة عمييا، وقد تكون ىذه الفعالية بالنسبة لمماضي ويعبر عنيا بالزجر، 

فيجازى الجاني عمى السموك اإلجرامي الذي حققو فعال وثبتت مسؤوليتو عنو، وقد تكون فعاليتيا بالنسبة 

 .لممستقبل، وذلك بالردع العام والخاص

التي تناولت مشكمة الجزاء الجنائي، واآلراء ات ي وظيرت في العصر الحديث العديد من النظر

واختمفت النظريات في مدى جدوى العقوبات القاسية كاإلعدام الذي كان أساس الخالف بين ىذه 

. النظريات، كما تباينت آراؤىا الختالف وجيات النظر حول أساس حق المجتمع في العقاب

 وبمعرفة ما إذا كانت عقوبة اإلعدام تتأثر بالظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية لممجتمع 

فإننا سنتطرق في الفرع األول إلى أغراض العقوبة في السياسة الجنائية، والفرع الثاني نتناول فيو تأثير 

 .  الظروف االجتماعية عمى عقوبة اإلعدام

 .أغراض العقوبة في السياسة الجنائية: الفرع األول
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 ظيرت المدرسة التقميدية القديمة في وقت كانت فيو الميزة السائدة ىي انعدام العدل واالستبداد، 

فنادى بعض المفكرين بوضع سياسة عقابية تحقق أكبر قدر من العدل والمساواة وتمنع التسمط 

 1.واالستبداد

 وتمثل المدرسة التقميدية األولى االتجاه األول لفمسفة العقوبة، وحسب آراء رواد تمك المدرسة، 

يتمثل ىدف العقوبة في تحقيق المنفعة االجتماعية، أي الدفاع عن المجتمع، ومن أىم نظريات ىذه 

المدرسة، نظرية العقد االجتماعي التي تتمخص في أن األفراد لم يقبموا الحياة في الجماعة، إال بمقتضى 

   2.عقد تم بينيم تنازلوا من خاللو عن بعض حقوقيم وحرياتيم واحتفظوا بحقوق أخرى

 واالتجاه الغالب في نظرية العقد االجتماعي ىو تخفيف العقوبات، ومحاولة إلغاء العقوبات 

، الذي يرى بأنو ليس من حق الدولة إعدام األفراد إال في الظروف االقاسية، وىذا ما دعا إليو سيزار بيكاري

.  ، كما أنو ليس من حق القاضي سمب حياة البشر ألن الذي يسمبيا ىو خالقيا3الصعبة

 .فاالتجاه الذي يغمب في فكر ىذه المدرسة ىو إلغاء اإلعدام

فيي تعتبر أن أساس العقاب ىو المنفعة وأن وظيفة العقوبة ىي التقويم، ,  أما نظرية نفعية العقاب

وىي مرتبطة بالجرم وجسامتو، ومدى المنفعة التي ينشدىا الجاني، فيذه النظرية ال تمانع من تطبيق 

 4.عقوبة اإلعدام عمى الجناة ما دامت تحقق المنفعة االجتماعية

، 1791 وقد أثرت المدرسة التقميدية القديمة عمى التشريعات الوضعية، منيا التشريع الفرنسي لسنة 

وذلك بتقريره مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، واتجو إلى التخفيف من عدد الجرائم التي يحكم عمييا 

. باإلعدام

                                                 
1
 .152.عمارة عمارة، مرجع سابق، ص-  

2
. ، ص1998دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية. علم اإلجرام والعقابعبد الفتاح الصيفي، محمد زكي أبو عامر،  -  

327 .
3
 .279. جعفر حسن عتريسي، مرجع سابق، ص-  

4
 .154. عمارة عمارة، مرجع سابق، ص-  
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وقد ,  أما المدرسة التقميدية الحديثة، والتي تعتبر امتدادا متطورا لمبادئ المدرسة التقميدية القديمة

، الذي نادى بالعدالة المطمقة كأساس "كانط " تأثر رجال ىذه المدرسة بالفمسفة المثالية، وخاصة فمسفة 

 .لمعقوبة، فترك مرتكب الجريمة بال عقاب يؤذي الشعور بالعدالة

 والعدالة تقتضي أن تتناسب العقوبة مع مسؤولية مرتكب الجريمة، وركزت ىذه المدرسة عمى 

دراسة شخص المجرم ومراعاة ظروفو من جية، ومن جية أخرى اعتبار حرية اإلرادة دافع لممجرم في 

   1.اختيار سبيل الجريمة، وبذلك فيو يستحق العقاب

 فوظيفة العقوبة ىي تحقيق العدالة، لكن ينبغي ليا أن تتقيد بمنفعتيا، فميس لممجتمع أن يتجاوز 

. في عقابو حدود العدالة والمنفعة

 وقد اعتبر الفيمسوف األلماني ىيغل أن الجريمة نفي لمقانون، والعقوبة نفي ليذا النفي ونفي النفي 

  2.وبذلك فالعقوبة تأكيد لمقانون. إثبات

 العقوبة ألن العدالة تقتضي ذلك، وال يشدد في العقاب إال في حاالت  تخفيف واالتجاه الغالب ىو

السياسة العقابية ليذه المدرسة كالتشريع الفرنسي واأللماني بتحقيق العدل والمنفعة، وقد تأثرت التشريعات 

 3.واإليطالي والمصري

 أما المدرسة الوضعية فقد ظيرت بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عمى أيدي كل من 

روزو، والعالم الجنائي االجتماعي أنريكو فري بالعمماء اإليطاليين، الطبيب الشرعي والعالم النفساني لم

  4.والقاضي الفقيو رفائيل جارو فالو

 ويرى لمبروزو أن المجرم يرجع إجرامو إلى عوامل تكوينية، وىناك نوعين من المجرمين الذين 

ورثوا اإلجرام وال أمل ليم في تقويميم وىم مجرمون بالميالد، وأحسن إجراء يناسبيم ىو االستئصال، إما 

                                                 
1
. 156.نفس المرجع السابق، ص-  

2
 .338. عبد الفتاح الصيفي، محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص-  

3
. 339. نفس المرجع السابق، ص-  

4
 .165. عبد هللا عبد القادر الكيالني، مرجع سابق، ص-  
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بإعداميم أو بنفييم نفيا مؤبدا، وىناك المجرمين بالعاطفة وىم الذين تضعف لدييم السيطرة عمى مشاعرىم 

 .فيندفعون وراء انفعاالتيم الرتكاب الجريمة

 فممبروزو يرى بأن عقوبة اإلعدام تطبق فقط عمى المجرم بطبيعتو ألنو ولد لذلك، فمن الواجب أن 

    1.يتخمص المجتمع منو، أما من ولد عمى غير الطبيعة اإلجرامية فإنو ال يجوز أن تنالو عقوبة اإلعدام

رغم كون الغرض من العقوبة ىو الردع العام لممواطنين ومنعيم من ,  أما غارو فالو فإنو يرى

اإلقدام عمى الجريمة، فالعقوبة من شأنيا أن تحقق الردع الخاص وتمنع المجرم من العودة إلى اإلجرام 

. مرة ثانية، وبذلك فيو يرى بضرورة التنازل عن العقوبة الشديدة التي تفزع الكافة في سبيل عالج المجرم

 ويرى فيري أن الجريمة نتاج عوامل تكوينية وعوامل اجتماعية، واإلنسان مسير ال مخير، 

فالظروف والطباع ىي التي سيرتو إلى اختيار الجريمة، فيو يعتبر أن الجريمة فعل ليست لممجرم خطيئة 

  2.فيو ألن مرده إلى ما طبع عميو المجرم

 وقد اعتبر فيري أن العقوبة المجدية في منع وقوع الجريمة، ىي تمك التي تتميز باإليالم والعقوبة 

تختمف من شخص آلخر، فالمجرم بالمصادفة الذي يضعف أمام عوامل بيئية فيدفع تحت تأثيرىا إلى 

 .اإلجرام، يجب حمايتو من أن يصبح مجرما معتادا

 أما المجرمون المعتادون فيتخذ إجراء االستئصال ضدىم، شرط اعتيادىم عمى اإلجرام فأساس 

نما عمى مبدأ الدفاع االجتماعي ضد  العقاب في المدرسة الوضعية ال يقوم عمى أساس العدالة والمنفعة وا 

الجريمة، فكل سموك يشكل خطرا عمى المجتمع يستدعي تدخمو دفاعا عن نفسو عن طريق الجزاء واتخاذ 

   3.التدابير الجنائية

                                                 
1
 .275. جعفر حسن عتريسي، مرجع سابق، ص-  

2
 .345. عبد الفتاح الصيفي، محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص-  

3
. 348. مرجع سابق، ص, محمد زكي أبو عامر, عبد الفتاح الصيفي- 
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 وىذه التدابير قد تكون سابقة عمى وقوع الجريمة وتسمى تدابير وقائية، وقد تكون الحقة عمى وقوع 

الجريمة وتسمى تدابير األمن، وتطبيقيا يقتضي ذلك دراسة شاممة لممجرم نفسيا وجسديا وظروفو، الختيار 

التدابير المالئمة لعالجو، وىذا ما يعرف بتفريد العقاب فيذه المدرسة تعتبر اإلعدام إجراء يتخذ من طرف 

ال تطيير ىام من عتاة  الدولة لصالح المجتمع، وتطبيقو ال يعارض المبادئ اإلنسانية، بل ماىوا 

.  المجرمين

 ولقد أخذت التشريعات الحديثة ببعض مبادئ المدرسة الوضعية، ومن ىذه التشريعات التشريع 

. المبناني، واأللماني واإليطالي والبمجيكي

 وتقوم فمسفة العقوبة في فكر حركة الدفاع االجتماعي، عمى أن المجرم ضحية ظروف اجتماعية 

 عدم استقراره اجتماعيا، وأنو تبعا لذلك تقع المسؤولية عن سموكو المنحرف عمى عاتق الدولة، ءمن جرا

ويمتنع عمييا تبعا لذلك توقيع العقاب عمى الجاني، بل يتعين عمييا إعادة تأىيمو، حتى يعود إلى 

ويعتبر  (مارك أنسل )والمستشار الفرنسي  (جراماتيكا) ومن أىم روادىا الفقيو اإليطالي 1.المجتمع

جراماتيكا أن تحقيق مبدأ الدفاع االجتماعي يكون بالتزام المجتمع في القيام بمسؤولية تقويم وتأىيل 

المنحرفين، فالشخص المنحرف ضحية ظروف اجتماعية معينة دفعتو إلى طريق االنحراف، ويرى أن 

النظام العقابي ينبغي أن يتجو لتقويم شخص المجرم وتأىيمو لمتكيف مع الحياة االجتماعية، فالجريمة في 

عمى أنظمة المجتمع والمجرم خارج عن المجتمع بسبب سوء << عصيانا اجتماعيا>>نظره ليست إال 

   2.التكيف

                                                 
1
. 167، 166.عبد هللا عبد القادر الكيالني، مرجع سابق، ص-  

2
. 359.عبد الفتاح الصيفي، محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص-  
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لغاء اسم   وحث جراماتيكا عمى إلغاء قانون العقوبات واستبدالو بقانون الدفاع االجتماعي، وا 

طالق وصف العصيان االجتماعي عمييا، كما دعا إلى إلغاء مصطمح العقوبة وتعويضيا  الجريمة وا 

   1<<تدابير الدفاع االجتماعي>> بمصطمح 

 وقد أكد عمى ربط المسؤولية الجنائية بالحالة الصحية والنفسية لممجرم وبذلك ترتبط العقوبة 

بالتقرير الشخصي لمفاعل وفق الظروف والمالبسات، فالمجرم يحتاج إلى تدابير الدفاع االجتماعي التي 

. غرضيا الوقاية والعالج

ويعطييا مسارا جديدا أكثر " جراماتيكا"  وجاء مارك أنسل ليصحح مبادئ الدفاع االجتماعي عند 

. واقعية وأكثر فاعمية

 ورغم كونو ينطمق من مبدأ مكافحة اإلجرام عن طريق حماية المجتمع ضد الجريمة، فيو ال 

يرفض القانون الجنائي وال ينكر مبدأ الشرعية، وال يمغي المسؤولية والجزاء، فقد اتجو إلى إصالح ظروف 

صالحو . الجاني التي من شأنيا دفعو إلى إتيان الفعل اإلجرامي والعمل عمى تأىيل المجرم وا 

 فالمسؤولية الجنائية ينبغي أن تكون مبناىا الخطأ القائم عمى حرية اإلرادة المقيدة، بسائر العوامل 

والظروف الشخصية أو الموضوعية، فيجب عمى القاضي أن يستعين قبل الحكم في الدعوى بممف خاص 

لكل مجرم، تدون فيو نتائج فحص شخص المجرم وظروفو، ويتم إعداد ىذا الممف من طرف أخصائيين 

  2.في السموك اإلنساني وعمم النفس واالجتماع ومن طرف أطباء أيضا

 وقد توصل مارك أنسل إلى أن كل مجرم ميما كانت جريمتو يمكن إصالحو وتأىيمو وىذا ما 

. جعمو يرفض عقوبة اإلعدام

 من خالل ما سبق لنا ذكره، نجد أن النظريات السابقة حاولت إيجاد الحمول التي من خالليا 

تحافظ عمى المجتمع من خطر اإلجرام، وكيفية محاربة المجرمين وتطبيق العقاب بالشكل الذي ال يؤدي 
                                                 

1
. 360. نفس المرجع السابق، ص-  

2
. 363. مرجع سابق، ص, محمد زكي أبو عامر, عبد الفتاح الصيفي- 
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إلى إلحاق الضرر بالمجرمين، وتطورت النظريات وتوصمت أبحاث العمماء في مجال اإلجرام والعقاب، 

إلى أن ىناك عالقة بين الظروف المحيطة بالمجرم سواء االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية أو ظروف 

أخرى وبين ارتكابو الجرائم، ىذه الظروف تؤثر عميو بحيث تدفعو لسموك طريق اإلجرام، ومن أجل ذلك 

يجب مراعاة ىذه الظروف في تطبيق العقوبات، عن طريق تخفيفيا ومحاولة إصالح الجاني، لكن ما نريد 

التوصل إليو، ىل ىناك عالقة بين ظروف المجتمع وتطبيق عقوبة اإلعدام؟ ىذا ما سنحاول اإلجابة عنو 

.  من خالل الفرع الثاني من ىذا المطمب

.  عمى عقوبة اإلعداميةعاظروف االجتمالتأثير : الفرع الثاني

 يعتبر الردع العام منع جميع المواطنين من اإلقدام عمى جريمة كتمك التي وقع عمى فاعميا 

العقاب، حتى ال يصاب مرتكب ىذه الجريمة بمثل ما أصاب سابقو الرتكابيا، ويراد لو إنذار الكافة بسوء 

عاقبة اإلجرام كي ينفرىم بذلك منو، ومبنى فكرة الردع العام ىو مواجية الدوافع اإلجرامية الكامنة لدى 

. الغالبية، بأخرى مضادة لإلجرام كي تتوازن معيا أو ترجح عمييا، ومن ثم فال تتولد الجريمة

ن كانت قد ىذبت تمك النوازع م وتعتبر النزعة اإلجرامية نابعة  ن الطبيعة البدائية لإلنسان، وا 

النفسية، ال ينفي ذلك من كون تمك الدوافع اإلجرامية كامنة في داخمو، األمر الذي يجعل من المحتمل 

 1.تحرك تمك النزعة وتحوليا إلى إجرام فعمي، فمن ثم تصبح العقوبة حائال دون ىذا التحول

 وتستند وظيفة عقوبة اإلعدام في تحقيق الردع العام، إلى كونيا تؤثر عمى اإلجرام الكامن لدى 

األشخاص فتحول دون ارتكابيم لمجرائم الخطيرة، وترتبط ىذه الوظيفة بظروف كل مجتمع وخصائص 

. اإلجرام فيو

 ويعتبر زجر المجرم في ذاتو ينطوي عمى ردع كافة األشخاص في المجتمع، لكن الغالب في 

. عقوبة اإلعدام ىو تحقيق الردع العام، ألن الزجر الخاص يقتضي كون الجاني مستمرا عمى قيد الحياة

                                                 
1
. 169. عبد هللا عبد القادر الكيالني، مرجع سابق، ص-  
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 وقد عرفنا فيما سبق بأن الجريمة ليا عالقة بالظروف االقتصادية واالجتماعية في المجتمع، لكن 

ىل أن شيوع الجريمة أو قمتيا في المجتمع لو صمة بوجود قوانين اإلعدام من عدميا؟ 

 من ىذه الناحية يمكن اعتبار عقوبة اإلعدام ليس ليا عالقة بانتشار الجريمة أو عدمو ذلك ألنو 

رغم كل اإلعدامات التي طبقت طيمة التاريخ لم تثني البشر عن الجريمة، فالدولة التي تطبق اإلعدام ليس 

 في ابالضرورة أن تكون فييا نسبة اإلجرام قميمة، والعكس صحيح، لكن ىل أنو إذا كان اإلجرام منتشر

مجتمع معين وتم إلغاء عقوبة اإلعدام فيو، سيؤدي ذلك إلى التقميل من نسبة الجريمة؟ 

 إن الجواب المنطقي ىو أنو إذا كان تطبيق اإلعدام في ىذا المجتمع لم يخفف من حدة اإلجرام، 

. فإن تطبيق عقوبة أخف سيؤدي إلى انتشار الجريمة أكثر من السابق

 والكثير ىم الذين يعتبرون أن الدول التي تبقى عمى عقوبة اإلعدام ىي دول متخمفة وذلك نظرا 

لبدائية ىذه العقوبة، وما تمتاز بو من وحشية وبربرية، لكن في الحقيقة فإنو ال توجد أي عالقة بين 

الحضارة وتطبيق اإلعدام، فميس من باب الحضارة أن نترك القاتل يسرح ويمرح بعد ارتكابو جريمة قتل، 

فيل أن مراعاة مشاعر أىل المحكوم عميو باإلعدام عند فقدانيم البنيم يؤدي بنا إلى نسيان أحزان أىل 

. القتيل

 وليس اليدف من عقوبة اإلعدام االنتقام، بقدر ما يكون اليدف منيا استئصال مثل ىؤالء 

المجرمين، ألن من يستطيع أن يعتدي عمى حياة اإلنسان، فإن لو القدرة في االعتداء عمى مئات من 

األشخاص، وماذا عن الجريمة التي يقوم عبرىا المجرم بعممية قتل آالف األشخاص، أو تفجير مبان 

. سكنية، أو تشكيل جماعات مسمحة لزعزعة األمن واالستقرار والمساس بأمن الدولة

 فيل أن قتل الفرد لجماعة أو قيامو بأعمال اإلبادة، يعني أن قيمو الوجودية ال زالت محترمة؟ وال 

يمكن أن تمسو عقوبة اإلعدام بالموت ألن حق الحياة محترم، وال يجوز لمبشر أو الدولة التدخل لوضع 
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، ومنح الدولة القدرة عمى 1حد لو تحت أن اهلل واىب لمحياة وىو يقرر أخذىا دون تدخل البشر في ذلك

.  سمب حياة الفرد، ىو ما يدخل ضمن القوانين البربرية والعبودية التي تعتبر المواطن أسير الدولة

ذا كان المجتمع قد أضعف القاعدة المادية االقتصادية االجتماعية لمجريمة، ودمر بنية الجريمة  وا 

، ىل ىذا يعني أن المجتمع قد أصبح قادرا ومؤىال التخاذ قرار من نوع إلغاء عقوبة اإلعدام، 2من األساس

 ونافعا في تقميص الجريمة والقضاء عمييا؟ ا مجدياويكون حينيا قرار

ضعاف نسبة اإلجرام ليصل إلى   لكن إذا كان المجتمع باستطاعتو محاربة الجريمة بطرق أخرى، وا 

درجة إلغاء عقوبة اإلعدام، فما ىو الخطر من عقوبة اإلعدام إذا لم يوجد المجرمون الذين نطبقيا عمييم؟ 

. ولماذا ال نبقي عمييا تحسبا لتغير األوضاع وارتكاب الجرائم الخطيرة

  

 

والمطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام لتحقيق الديموقراطية الصحيحة والفعمية عمى جميع المواطنين بالمساواة في 

 3.الحقوق واحترام اإلنسان، ولمدفاع عن حقوق اإلنسان لموصول إلى مجتمع حضاري

 والوصول إلى ة ىو كالم غير منطقي ألن المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام لتحقيق الديموقراطي

مجتمع حضاري عن طريق الدفاع عن حقوق اإلنسان، سيدفعنا إلى المطالبة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد، 

ذلك ألنيا تتنافى والحق في الحرية، وبعدىا نطالب بإلغاء العقوبات السالبة لمحرية ككل، وىكذا إلى أن 

نصل إلى مرحمة نطالب فييا بإلغاء العقاب نيائيا لتحقيق الديموقراطية والمساواة والوصول إلى مجتمع 

.  حضاري، ألن العقوبة  ستصبح إجراءا وحشيا وىمجيا بدائيا

        

                                                 
1
. 19. ، مرجع سابق، صيجعفر حسن عتريس-  

2
       http// :www.rezgar.com،  2003-10- 09، "عقوبة اإلعدام وسؤال المشروعية والجدوى" , خالد صبيح- 

3
                                         http// :www.rezgar.com ،   <<النظام العراقي واإلعدام>> نادر عبد الحميد، -  
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الخاتمـــة 

لقد بحثنا ىذه العقوبة في مختمف المراحل التي مرت عمييا، بدءا من العصور القديمة، والشرائع 

. السماوية، وفي القوانين الوضعية، ومن ضمنيا القانون الجزائري

مع عرضنا لموقف المؤيدين والمعارضين ليذه العقوبة، وعرفنا بأن عقوبة اإلعدام ىي عقوبة 

بدنية، تفرض عمى شخص طبيعي، مرتكب لجرم معين، تؤدي إلى إلغاء حياتو، عن طريق العديد من 

... الوسائل، كالشنق أو الرمي بالرصاص، أو الخنق بالغاز

وقد استخمصنا من تعريفيا، أنيا يجب أن تكون عمى جرائم منصوص عمييا قانونا، وتيدف إلى 

. تحقيق الردع والمساواة

 وميزنا عقوبة اإلعدام عن جريمة القتل، لكونيا تفرض من سمطة مختصة، بعد محاكمة المتيم، 

. أما القتل فيو إزىاق روح اإلنسان، دون وجو حق يمارسو الجاني بنفسو

وعرفت عقوبة اإلعدام منذ فجر التاريخ، في العصور القديمة، وعصر ما قبل التاريخ، وحضارة 

وادي الرافدين، ومصر الفرعونية، والقوانين اليونانية والرومانية، والشريعة الموسوية، والشريعة اإلسالمية، 

. والقوانين الوضعية الحديثة

كما , وطبقت قديما بأشكال مختمفة، باختالف الحضارات والقوانين، وكانت قاسية في طابعيا العام

. كانت تنفذ بطريق االنتقام الفردي من الجاني أو أفراد عشيرتو

 وكانت تطبق عقوبة اإلعدام عمى أفعال ال ترقى إلى ىذه الدرجة من الخطورة، وكانت في بعض 

 .القوانين، تمتد إلى أشخاص آخرين لم يرتكبو الجرم، لعدم عمل ىذه القوانين بمبدأ شخصية العقوبة

 وعرفت الشريعة اإلسالمية، عقوبة اإلعدام، وقد وردت عبارات القتل والصمب والرجم في جرائم 

. الحدود، والقصاص في جرائم القتل، كذلك في جرائم التعزير تصل العقوبة أحيانا إلى اإلعدام
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وتطرقنا في ىذه الدراسة إلى الحق في الحياة وتطوره ، وقد اىتمت الشريعة اإلسالمية بيذا الحق ، 

ن كانت قتل إنسان لنفسو، وأقر  وجاء القرآن الكريم محرما قتل اإلنسان لمنفس البشرية إال بالحق، حتى وا 

. مبدأ القصاص كحماية ليذا الحق في حالة القتل العمد

وجاءت المواثيق الدولية تطالب بحماية الحق في الحياة والدفاع عنو، باعتباره أىم حق من حقوق 

. اإلنسان، وطالبت المواثيق الدولية، واالتفاقيات اإلقميمية بإلغاء عقوبة اإلعدام لحماية ىذا الحق

كما أن القوانين الوضعية عرفت عقوبة اإلعدام، فكانت ىذه العقوبة مقررة في التشريع الجنائي 

. الجزائري منذ القديم، كما أنيا مقررة في قانون العقوبات الحالي عمى العديد من الجرائم

من ضمنيا الجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج أو من الداخل، كما طبقت ىذه العقوبة عمى 

الجرائم ضد األفراد، كالقتل المقترن بالظروف المشددة، أو التعذيب المؤدي إلى الموت، كذلك تطبق 

. عقوبة اإلعدام في حالة االعتداء عمى المال الخاص كالسرقة

كما عرفنا إجراءات تطبيق ىذه العقوبة في القانون الجزائري وغيره من القوانين، وكذلك الوسائل 

 .والطرق التي تطبق بيا عقوبة اإلعدام

وىناك موانع احتوتيا معظم التشريعات الجنائية، ال يمكن من خالليا تنفيذ عقوبة اإلعدام، سواء 

أو تعمق األمر بالعقوبة في ... كانت ىذه الموانع راجعة إلى ظروف الشخص، كالمرأة الحامل أو المسنين

. حد ذاتيا، كالتقادم

 وقد تباينت االتجاىات، من مؤيدين ومعارضين ليذه العقوبة، من حيث مدى جدواىا وعدالتيا 

. وتحقيقيا لمردع

 كما أن االتفاقات الدولية العالمية واإلقميمية، الداعية إللغاء ىذه العقوبة، حثت عمى وضع 

ضمانات يتمتع بيا المحكوم عمييم باإلعدام وذلك تحقيقا لمعدالة، وعدم تطبيق عقوبة اإلعدام بشكل 

. تعسفي، وارتكاب أخطاء ال يمكن تداركيا فيما بعد
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 وحاولنا معرفة ما إذا كان لعقوبة اإلعدام عالقة بظروف المجتمع، ومدى تأثرىا بالظروف 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتأثير ذلك عمى إلغائيا أو إبقائيا، وكيف أن عقوبة اإلعدام تحقق 

. العدالة، والردع العام لؤلشخاص الذين يحاولون ارتكاب جرائم يعاقب عمييا باإلعدام

:  وفي األخير يمكن القول أننا توصمنا إلى ما يمي

كانت تطبق عقوبة اإلعدام في القوانين الوضعية القديمة في نطاق واسع، وبدأ يضيق نطاق تطبيقيا    - 

إلى أن وصل إلى المطالبة بإلغائيا، وتم إلغاؤىا فعميا من طرف بعض الدول، واآلن المطالبة بإلغائيا في 

 .العالم كمو

إللغاء عقوبة اإلعدام يجب مراعاة ظروف المجتمع، ويجب إلغاؤىا عمى مراحل، فيكون البدء بإلغائيا   - 

عمميا، ثم إلغائيا من القانون، وترك الحرية لمدول في اإلبقاء عمييا، دون ممارسة أي ضغوط من قبل 

المنظمات اإلنسانية، أو الدول التي ألغتيا، فالدولة ىي أدرى بالمجتمع، وانتشار الجريمة فيو، وكيفية 

 .مكافحة اإلجرام والمجرمين

يجب التضييق من نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام، في الدول التي تعمل بيا، وتقريرىا فقط عمى الجرائم   - 

الخطيرة، والتي تتناسب مع شدة ىذه العقوبة، فيناك من القوانين التي ال تزال تطبقيا بشكل واسع، وحتى 

 .عمى األحداث

لتقرير عقوبة اإلعدام، يستدعي ذلك مراعاة عدة معايير، اقتصادية واالجتماعية وثقافية، وأخالقية   - 

. كذلك، ألن ىذه المعايير تتحكم في انتشار الجريمة من عدمو

إن إلغاء عقوبة اإلعدام يعني ذلك استبداليا بالعقوبة األدنى منيا، وىي السجن المؤبد، ولكن ىذه   - 

العقوبة ال تؤدي نفس الغرض الذي تؤديو عقوبة اإلعدام، و إذا كانت عقوبة اإلعدام التي تستأصل 

المجرمين، وتحرميم من الحياة، لم ترىبيم، ولم تمنعيم من ارتكاب الجرائم رغم عمميم بالعقوبة المقررة 

. عمييم، فإن السجن المؤبد لن يحرك فييم قيد شعرة من مشاعر الخوف
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ال يمكن الحكم عمى فشل عقوبة اإلعدام في تحقيق الردع لممجرمين، ألن انتشار الجريمة أو عدمو   - 

 .يخضع لعدة عوامل وأسباب تختمف من مجتمع لآلخر

الشريعة اإلسالمية أقرت القصاص في القتل، مع حق العفو لولي الدم، كما أقرت اإلعدام، في جرائم   - 

أخرى، كجرائم الحدود والتعزير، وما دامت الشريعة اإلسالمية قد جاءت كاممة مكتممة، جامعة مانعة، 

وجاءت بأحدث النظريات التي وصل إلييا العمم الحديث، فإنيا تسمو عمى التشريع الوضعي، وتتفوق عمى 

 .النظريات والمبادئ الحديثة

  وبذلك فال مجال لنا ونحن المجتمع اإلسالمي، أن نشكك في مدى جدوى ىذه العقوبة من تحقيق 

. لمردع، و مدى عدالتيا، خاصة وأن العديد من الدول التي ألغتيا، عادت إلى العمل بيا من جديد

إن الدفاع عمى الحق في الحياة من جية، والمطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام بحجة الدفاع عن ىذا   - 

الحق من جية أخرى، من شأنو أن يؤدي إلى الوقوع في التناقض، ألن عقوبة اإلعدام تطبق بشكل كبير 

عمى جرائم القتل، وبذلك فيي تشكل دفاعا عن حق اإلنسان في الحياة، ألننا إذا كنا نراعي حق المجرم 

كان يعمم بأن ىذه العقوبة فقد في الحياة، فإن األجدر بنا مراعاة حق البريء الذي قتل غدرا، أما المجرم 

.  ستطبق عميو في حال ارتكابو الجرم

تطبيق عقوبة اإلعدام مسألة جدية بقدر ما ىي ىامة، األمر الذي يدفعنا إلى التفكير فييا بشكل جدي، - 

 .بعيدا عن العواطف والمشاعر الرقيقة، التي تجعمنا نتعاطف مع المجرمين

ذا -  ال يمكن اعتبار عقوبة اإلعدام تتنافى وحق اإلنسان في الحياة، ألنيا جاءت لحماية ىذا الحق، وا 

كانت المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام تحت شعار المساس بحق اإلنسان في الحياة، فإنو سينتيي األمر 

بنا، إلى المطالبة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد ألنيا تمس بالحق في الحرية، وبدل المطالبة بإلغاء عقوبة 

اإلعدام ألنيا تمس بالحق في الحياة، يجب االىتمام بانتياك ىذا الحق بأشكال أخرى أقسى، كل يوم، كل 

 .ساعة، وكل لحظة في العالم
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: المالحــق

: 01ملحق رقم 

 البروتوكول االختٌاري الثانً

الملحق بالعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 

بهدف العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام 

 

 44/128اعتمد وعرض للتوقٌع والتصدٌق واالنضمام بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 

 1989دٌسمبر /  كانون األول15المؤرخ فً 

 8، وفقا للمادة 1991ٌولٌو /  تموز11فً : دخل حٌز النفاذ

 

إن الدول األطراف فً هذا البروتوكول، 

إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة اإلعدام ٌسهم فً تعزٌز الكرامة اإلنسانٌة والتطور التدرٌجً لحقوق اإلنسان، 

، 1948دٌسمبر /  كانون األول10 من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان المعتمد فً 3وإذ تشٌر إلى المادة 

دٌسمبر /  كانون األول16 من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة المعتمد فً 6والمادة 

1966  ،

 من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة تشٌر إلى إلغاء عقوبة 6الحظ أن المادة نوإذ 

ن هذا اإللغاء أمر مستصوب،  أاإلعدام بعبارات توحً بشدة ب

واقتناعا منها بأنه ٌنبغً اعتبار جمٌع التدابٌر الرامٌة إلى إلغاء عقوبة اإلعدام تقدما فً التمتع بالحق فً 

الحٌاة، ورغبة منها فً أن تأخذ على عاتقها بموجب هذا البروتوكول التزاما دولٌا بإلغاء عقوبة اإلعدام، 

: اتفقت على ما ٌلً

: 1المادة 

 .ال ٌعدم أي شخص خاضع للوالٌة القضائٌة لدولة طرف فً هذا البروتوكول .1

 .مٌع التدابٌر الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل نطاق والٌتها القضائٌةجتتخذ كل دولة طرف  .2
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: 2المادة 

ال ٌسمح بأي تحفظ على هذا البروتوكول إال بالنسبة لتحفظ ٌكون قد أعلن عند التصدٌق علٌه أو  .1

االنضمام إلٌه، وٌنص على تطبٌق عقوبة اإلعدام فً وقت الحرب طبقا إلدانة فً جرٌمة بالغة 

. الخطورة ذات طبٌعة عسكرٌة وترتكب فً وقت الحرب

ترسل الدولة الطرف، التً تعلن مثل هذا التحفظ، إلى األمٌن العام لألمم المتحدة، عند التصدٌق على  .2

البروتوكول أو االنضمام إلٌه، األحكام ذات الصلة فً تشرٌعاتها الوطنٌة التً تطبق فً زمن 

 .الحرب

تقوم الدولة الطرف التً تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار األمٌن العام لألمم المتحدة ببداٌة أو نهاٌة أي  .3

 .حالة حرب تكون منطبقة على أراضٌها

:  3المادة 

تقوم الدول األطراف فً هذا البروتوكول بتضمٌن التقارٌر التً تقدمها إلى اللجنة المعنٌة بحقوق 

.  من العهد، معلومات عن التدابٌر التً اتخذها إلنفاذ هذا البروتوكول40اإلنسان، وفقا للمادة 

: 4المادة 

، ٌمتد اختصاص اللجنة 41بالنسبة للدول األطراف فً العهد التً تكون قد قدمت إعالنا بموجب المادة 

المعنٌة بحقوق اإلنسان فً استالم الرسائل والنظر فٌها، عندما تدعً دولة طرف أن دولة طرفا أخرى ال 

صدر الدولة الطرف المعنٌة بٌانا ٌفٌد العكس عند تفً بالتزاماتها، لٌشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم ت

. التصدٌق على البروتوكول أو االنضمام إلٌه

:  5المادة 

بالنسبة للدول األطراف فً البروتوكول االختٌاري األول للعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة 

، ٌمتد اختصاص اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان 1966دٌسمبر /  كانون األول16والسٌاسٌة المعتمد فً 

فً استالم الرسائل الواردة من أفراد خاضعٌن لوالٌتها القضائٌة والنظر فٌها، لٌشمل أحكام هذا 

البروتوكول ما لم تصدر الدولة المعنٌة بٌانا ٌفٌد العكس عند التصدٌق على البروتوكول أو اإلنضمام 

. إلٌه

: 6المادة 

. تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافٌة للعهد .1

 من هذا البروتوكول، ال ٌنتقص الحق المضمون 2دون المساس بإمكانٌة إعالن تحفظ بموجب المادة  .2

 . من العهد4 من هذا البروتوكول بموجب المادة 1 من المادة 1فً الفقرة 

 :7المادة 
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. باب التوقٌع علً هذا البروتوكول مفتوح أمام أٌة دولة من الدول الموقعة علً العهد. 1

وتودع صكوك . تصدق علً هذا البروتوكول أٌة دولة تكون قد صدقت علً العهد أو انضمت إلٌه. 2

. التصدٌق لدي األمٌن العام لألمم المتحدة

. ٌفتح باب االنضمام إلً هذا البروتوكول أمام أٌة دولة تكون قد صدقت علً العهد أو انضمت إلٌه. 3

. ٌبدأ نفاذ االنضمام بإٌداع صك االنضمام لدي األمٌن العام لألمم المتحدة. 4

ٌقوم األمٌن العام لألمم المتحدة بإبالغ جمٌع الدول التً وقعت علً هذا البروتوكول أو انضمت إلٌه، . 5

. عن إٌداع كل صك من صكوك التصدٌق أو االنضمام

: 8المادة 

 أشهر من تارٌخ إٌداع صك التصدٌق أو اإلنضمام العاشر لدى 3ٌبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضً  .1

. األمٌن العام لألمم المتحدة

ٌبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق علٌه أو تنضم إلٌه بعد إٌداع صك التصدٌق أو  .2

 .االنضمام العاشر، بعد ثالثة أشهر من تارٌخ إٌداع صك التصدٌق أو االنضمام الخاص بها

: 9المادة 

. تنطبق أحكام هذا البروتوكول على جمٌع أجزاء الدول االتحادٌة دون أٌة قٌود أو استثناءات

: 10المادة 

 من العهد 48 من المادة 1ٌقوم األمٌن العام لألمم المتحدة بإبالغ جمٌع الدول المشار إلٌها فً الفقرة 

: بالتفاصٌل التالٌة

 من هذا البروتوكول، 2التحفظات والرسائل واإلخطارات الصادرة بموجب المادة  (أ)

 من هذا البروتوكول، 5 أو المادة 4البٌانات الصادرة  بموجب المادة  (ب)

 من هذا البروتوكول، 7التوقٌعات والتصدٌقات واالنضمامات بموجب المادة  (ج)

.  منه8تارٌخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة  (د)

: 11المادة 

ٌودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه اإلسبانٌة واإلنكلٌزٌة والروسٌة والصٌنٌة والعربٌة  .1

. والفرنسٌة فً الحجٌة فً محفوظات األمم المتحدة

 48ٌقوم األمٌن العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلى جمٌع الدول المشار إلٌها فً المادة  .2

 .من العهد
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: 02ملحق رقم 

 1999/4القرار 

اللجنة الفرعٌة لتعزٌز وحماٌة حقوق اإلنسان 

الدورة الحادٌة والخمسٌن 

 

إن اللجنة الفرعٌة لتعزٌز وحماٌة حقوق اإلنسان، 

 من العهد 6 من المادة 2إذ تؤكد  من جدٌد التطور باتجاه إلغاء عقوبة اإلعدام عموما، ما تجسده الفقرة 

الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والبروتوكول االختٌاري الثانً الملحق به، والهادف إلى إلغاء 

لالتفاقٌة األوروبٌة لحماٌة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة،  (6)عقوبة اإلعدام، والبروتوكول رقم 

من بروتوكول إلغاء عقوبة اإلعدام الملحق باالتفاقٌة األمرٌكٌة لحقوق  (4) من المادة 3  و2والفقرتان 

اإلنسان، 

 الذٌن تعرب فٌهما اللجنة عن اقتناعها 1999/61 و1998/8وإذ تشٌر إلى قراري لجنة حقوق اإلنسان 

بأن إلغاء عقوبة اإلعدام ٌساهم فً تعزٌز كرامة اإلنسان وفً التطوٌر التدرٌجً لحقوق اإلنسان، 

وإذ تحٌط علما بأنه كثٌرا ما تفرض عقوبة اإلعدام بعد محاكمات ال تتقٌد بالمعاٌٌر الدولٌة للعدالة وأنه 

ٌبدو أن أفراد األقلٌات العرقٌة أو القومٌة أو اإلثنٌة ٌخضعون بصورة غٌر متناسبة لعقوبة اإلعدام، 

وإذ تذّكر برأي لجنة حقوق اإلنسان القاتل بأال تفرض عقوبة اإلعدام على شخص ٌعانً من أي شكل من 

أشكال االضطراب العقلً أو ٌعدم أي شخص من هذا القبٌل، 

وإذ ترحب باالتجاه لدى الدول التً تحتفظ بعقوبة اإلعدام إلى تقٌٌد عدد الجرائم التً تحمل عقوبة 

محتملة باإلعدام، 

وإذ ترحب أٌضا بأن بلدانا كثٌرة، رغم احتفاظها بعقوبة اإلعدام فً تشرٌعاتها الجنائٌة، تطبق وقفا 

اختٌارٌا على تنفٌذ هذه العقوبة، 

وإذ تؤكد ثانٌة أن حظر فرض عقوبة اإلعدام على أشخاص دون الثامنة عشر وقت ارتكاب الجرم، كما 

من  (أ) من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والفقرة 6 من المادة 5تنص علٌه الفقرة 

 من المٌثاق اإلفرٌقً لحقوق الطفل ورعاٌته، 5من المادة  (3) من اتفاقٌة حقوق الطفل، والفقرة 37المادة 

 من البروتوكول الثانً اإلضافً 6من المادة  (4) من البروتوكول األول والفقرة 77 من المادة 5والفقرة 

، 1949أغسطس /  آب12التفاقٌات جنٌف المؤرخة فً 

 تنفٌذ اإلعدام بتسعة عشر حدثا من 1990وإذ تحٌط علما بالمعلومات الموثقة التً تفٌد بأنه تم منذ عام 

جمهورٌة إٌران اإلسالمٌة ونٌجٌرٌا : مرتكبً الجرائم على نطاق العالم كله وذلك فً ستة بلدان هً

وباكستان والمملكة العربٌة السعودٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌمن، منها عشرة إعدامات فً 
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، لم تنفذ سوى الوالٌات المتحدة حسبما هو معروف اإلعدام فً 1998وأنه فً عام . الوالٌات المتحدة

أحداث ارتكبو جرائم، 

تدٌن إدانة تامة فرض وتنفٌذ عقوبة اإلعدام على الذٌن تقل أعمارهم عن ثمانٌة عشر عاما وقت  .1

ارتكاب الجرم؛ 

تناشد جمٌع الدول التً تحتفظ بعقوبة اإلعدام بإلغاء عقوبة اإلعدام ألولئك الذٌن تقل أعمارهم عن  .2

 ثمانٌة عشر عاما وقت ارتكاب الجرم؛

تناشد جمٌع الدول التً تحتفظ بعقوبة اإلعدام وخاصة لرفض أداء الخدمة العسكرٌة أو الفرار من  .3

الخدمة أال تطبق عقوبة اإلعدام عندما ٌعود رفض أداء الخدمة العسكرٌة أو الفرار منها إلى استنكاف 

 ضمٌري عن أداء هذه الخدمة؛

تناشد جمٌع الدول التً تحتفظ بعقوبة اإلعدام وال تطبق وقفا اختٌارٌا على تنفٌذ هذه العقوبة، أن  .4

 31تعمد، على سبٌل االحتفال باأللفٌة، إلى تخفٌف األحكام على المحكوم علٌهم باإلعدام بتارٌخ 

، على األقل إلى السجن مدى الحٌاة وأن تلتزم بوقف اختٌاري على 1999دٌسمبر / كانون األول

 ؛2000فرض عقوبة اإلعدام طوال عام 

  فً دورتها السادسة والخمسٌن؛1999/61تطلب إلى لجنة حقوق اإلنسان إعادة التأكٌد على القرار  .5

تطلب إلى األمٌن العام أن ٌقدم تقرٌرا إلى اللجنة الفرعٌة فً دورتها الثانٌة والخمسٌن عن عدد  .6

حاالت إعدام األحداث المنفذة بٌن وقت اعتماد القرار االلً وبداٌة الدورة المقبلةللجنة الفرعٌة وعن 

 عدد حاالت اإلعدام عموما المنفدذة فً الفترة نفسها؛

تقرر مواصلة النظر فً هذه المسألة فً دورتها الثانٌة والخمسٌن فً إطار البند نفسه من جدول  .7

 .األعمال



  -115-  

: 03 الملحق 

 عشر أثناء انعقاده نالقانون األساسً لمنظمة العفو الدولٌة كما جرى تعدٌله من قبل المجلس الدولً الثام

 1987بر م كانون األول دٌس6نوفمبر إلى /  تشرٌن الثان30ًبالبرازٌل من " آغواس دي لٌندوٌا"فً 

 (مقتطفات)

: 1المادة 

إن منظمة العفو الدولٌة، تعلن أن هدفها هو السعً إلى ضمان مراعاة أحكام اإلعالن العالمً 

: لحقوق اإلنسان فً جمٌع أنحاء العالم، وذلك عن طرٌق ما ٌلً

العمل بكل الوسائل المناسبة، على مقاومة فرض وتنفٌذ اإلعدام، أو التعذٌب، أو غٌرها من 

ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسٌة، أو الالإنسانٌة، أو المهٌنة للسجناء، أو غٌرهم من المعتقلٌن، أو 

. المحتجزٌن، بغض النظر ما إذا كانوا قد استخدموا العنف، أو دعوا إلى استخدامه، أم ال

: 2المادة 

:  اله، تقوم منظمة العفو الدولٌة بما ٌلًع من أجل تحقٌق الهدف المشار إلٌه أ

 معارضة ترحٌل األشخاص من بلد إلى بلد آخر هناك ما ٌدعو إلى احتمال أن ٌصبحوا فٌه 

 .سجناء رأي، أو ٌواجهوا التعذٌب، أو الحكم باإلعدام
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ملخص الموضوع 

إن الحق في الحياة من أىم الحقوق التي يتمتع بيا اإلنسان، ويسعى دائما لمحفاظ عمييا، وكان 

السعي حثيثا لتكريس ىذا الحق والدفاع عنو في العديد من الدول، ولما كانت عقوبة اإلعدام تمس ىذا الحق، 

فقد تعالت من جية أصوات المعارضين ليذه العقوبة، والداعين إلى إلغائيا من كافة قوانين دول العالم، ومن 

جية أخرى أصوات من يدعون إلى تطبيقيا عمى مرتكبي الجرائم الخطيرة، خاصة تمك التي يتم فييا االعتداء 

. عمى ىذا الحق، مما يجعل من عقوبة اإلعدام وسيمة لمدفاع عنو

ورغم تباين اآلراء واختالفيا حول األخذ بيذه العقوبة من عدمو، فإن المتأمل في مبادئ الشريعة 

اإلسالمية في جميع المجاالت، يالحظ سمو التشريع اإلسالمي وتفوقو عمى مختمف المبادئ والنظريات، 

فالشريعة اإلسالمية ال تماثل القانون وال تساويو، وقد أقرت اإلعدام في جرائم القصاص والحدود والتعزير، 

ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب : "واعتبرت تطبيق القصاص تأكيدا لمحق في الحياة لقولو تعالى

". لعمكم تتقون

فإذا كانت عقوبة اإلعدام تطبق عمى الجرائم الخطيرة التي تيدد كيان المجتمع، فإن ما ال يقبمو العقل 

وال المنطق، ىو أن نضحي بالجماعة من أجل فرد غير جدير بالبقاء تحت شعار الدفاع عن الحق في 

 .الحياة

 



Résumé de la thèse   

 

     Le droit à la vie est l'un des droits les plus éminent dont doivent jouir les 

hommes et qui, comme en témoigne l'histoire, il a été l'objet de causes de lutte et 

de consécration pour le défendre et le préserver. 

       Et parce que la condamnation à mort est l’une des formes qui attentent à cette 

vie, des multitudes de voix d’opposition s’élevèrent ça et là à travers le monde 

pour réprimander cette peine et abolir sa sentence tandis que d’autres considèrent 

ce châtiment équitable à l’égard de celui qui agit de façon criminelle pour que 

s’éteigne la vie des autres. 

       Et quoique les opinions à propos de ce sujet très délicat soient distinctes et 

diversifiées quant à réfuter cette loi ou l’approuver, nous verrons que celui qui 

considère les principes de la CHARIA dans tous les domaines se rendra compte de 

la suprématie de la législation islamique et son succès vis-à-vis des différentes 

doctrines et de théories avec les principes et les fondements qui en ressortent .La 

CHARIA ne peut se comparer aux lois établies par les hommes ni à ces dernières 

prétendre  l’égaler. Nous retiendrons que la CHARIA condamne le crime et 

l’appelle à l’exécution de l’auteur de l’action criminelle dans les crimes de La 

punition discrétionnaire et considère que l’application de la peine de talion est une 

confirmation du droit à la vie comme il est énoncé dans le livre sacré, Dieu a 

dit : « Dans la loi de talion est votre vie, ô hommes doués d'intelligence! Peut-être 

finirez-vous par craindre Dieu ». 

        Si la peine de mort s’applique aux crimes dangereux et abominable qui 

menacent la sécurité et la stabilité de la société nous devrions alors ne pas admettre 

le raisonnement qui permet que le groupe soit sacrifié pour que survive un individu 

qui ne mérite pas de vivre et cela sous prétexte de préserver « Le droit à la vie ». 
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