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  تمهيديالفصل ال

  عقوبة اإلعدام مفهومها وتطورها التاريخي

 أقدموكانت تطبق منذ قيمها، إن العقوبة فكرة قانونية تمثل غضب الجماعة على من انتهك 

  1."جل الجريمة ويتناسب معهاأ إيالم مقصود من"فت على أنها رفقد ع العصور،

لمصلحة المجتمع الذي  فيه، عليها لمنصوصره القانون للجريمة اجزاء يقد"أنها  ف علىعرتُكما 

  2."يوقعها القاضي على مرتكبهابه ضررها واأص

ه، هينندما يخالف أمر القانون أو الذي ينبغي أن يتحمله الجاني ع األلم"وهناك من يعتبرها أنها 

  3."به اإلقتداءلردع غيره من وذلك لتقويم ما في سلوكه من اعوجاج و 

هذه التعريفات و غيرها أنها تبرز األلم كجوهر للعقوبة و غالبا ما  ىمالحظته عللكن ما يمكن 

و تختلف  ,ماديا ايكون األلم أساسا في العقوبات الجسدية والتي تصيب اإلنسان في جسده فتلحق به ألم

فكانت العقوبة في المجتمعات القديمة مرتبطة بفكرة  ,إلى آخرزمان  نوم, مكانالعقوبة من مكان إلى 

وتعتبر عقوبة اإلعدام من  ,واإلصالحتطورت إلى أن أصبحت تهدف إلى الردع  مث, رأالثام و االنتق

ولذلك فإننا سنحاول من خالل هذا  ,الحياةمهما وهو الحق في حقا عقوبات الجسدية و التي تمس ال

  .الحق في الحياة كوكذل, التاريخيالفصل التمهيدي التعرف على عقوبة اإلعدام وتطورها 

  

                                                
  .51.، ص2002 .مبادئ علم الجزاء الجنائيسليمان عبد المنعم،   -1
 .292.الدار الجامعية للطباعة والنشر، ص . العامة في قانون العقوبات المقارنالقواعد أكرم نشأت إبراهيم،   -2
 . 639. ص, 1966 ,، مصر3العربي، ط دار الفكر. مبادئ القسم العام من التشريع الجنائيوف عبيد،  ؤر  -3
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  بحث األولالم

  تعريف عقوبة اإلعدام والتطور التاريخي لها

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

  1.ؤدي إلى إلغاء المذنب من الوجودفكانت العقوبة وسيلة فعالة عندما ت ,عقابينظام 

عن العقوبات الجسدية األخرى  زهايفان تمي ,الجسدية اإلعدام تدخل ضمن العقوبات عقوبة أنوبما 

ثم  ,األولوذلك في المطلب , سنتطرق لتعريف هذه العقوبة كولذل, أكثريدفعنا إلى محاولة معرفتها 

  .الثانيوذلك في المطلب  ,االتطرق إلى التطور التاريخي له

  المطلب األول

  دامـاإلعة ـف عقوبـتعري

 مث, اللغويلعقوبة اإلعدام يجب علينا التطرق إلى المعنى للتعرف على المعنى الحقيقي 

  .وهذا ما سندرجه في الفرعين التاليين االصطالحي

  .اللغويالمعنى  :األولالفرع 

  2.دم فهو عديمافتقر وصار ذا ع, وعدما, إعداما, معدأو, جاء في لسان العرب

افتقر فهو  الرجُل) معدُأ(و اُهللا هوأعدم ,لفقراوالعدم أيضا  ,فقدتهأي  ءالشي) متدع(عدم  :اإلعدام لغة 

م3.معد   

                                                
، لين صالح مطرترجمة  .- دراسة مقارنة -موسوعة قانون العقوبات،  القسم العام والخاصرينيه غارو،  -1

   .7. ص, 2003, بيروت, 1ط, 3منشورات الحلبي الحقوقية،  مجلد
  .39. ص, 1997, بيروت, 6ط, 12المجلد , رددار صا  .لسان العربابن منظور،  -2
محمد عبد : ، نقال عن418.، ص1981دار الكتاب العربي، . مختار الصحاحمحمد أبي بكر الرازي،   -3

. دهوك رمطبعة هاوا .- مقارنة دراسة -اإلسالمي والقانون الوضعي اإلعدام في الفقه ةعقوب, ينافليالرحمن الس
  .1.ص, 2003 ,1ط
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قضى  ,المجرميقال قضى القاضي بإعدام , فقده أي ,عدماعدم المال  ,الوسيطمعجم  وورد في

   1.بإزهاق روحه قصاصا

  2.مفهو معدم وعدي رافتق, الرجل معدأ: العربية صحاحو وقال صاحب تاج اللغة

على فقدان  بوغل, المعنىوهو األصل في  ,والذهابالفقدان  :والعدم والعدم مدمتن اللغة العي وجاء ف

فيقولون حكم  ,الحياةإفقاد  في أهل العصر دشاع عنكما  ,الفقر وغلب قديما على واإلعدام اإلفقاد ,المال

  3.الموت باإلعدام أيعليه 

ينحصر عموما غة العربية أن معناها في الل دنج, إعدامالمعاني اللغوية لكلمة  خالل هذهومن 

للدكتور  >> ؟ل أم مشكلةحعقوبة اإلعدام << جاء في كتاب  دفق, المدقعالفقر  في الفقر واالفتقار أو

إال أن  ,تركيةفاإلعدام بمعنى إزهاق الروح هي كلمة  .بكلمة عربية تليس إعدامكلمة  نأرباح غسان 

  4.ة االستعمال وال سبيل لتركهاالكلمة أصبحت شائع

 نأل, العقوبةير عن هذه دقة من كلمة إعدام للتعب أكثر, اإلتالفن عبارة أوهناك من يرى ب       

 تأتي من لكلمة إعدام التيوذلك حسب المعنى العربي  ,اإلنسان من الوجود إلى العدماإلعدام يحيل 

  5.الجسدنه يزهق الروح مع بقاء أحيث , أما اإلتالف فهو إلحاق الضرر بالجسد ,العدم

، حيث يصبح الجسد ال قيمة لكن فقدان اإلنسان لحياته يؤدي إلى إحالته من الوجود إلى العدم    

يتلف الجسد مع مرور له، ولذلك فإنه يمكننا القول بأن عبارة اإلعدام هي األدق، ألنه بفقدان الحياة 

  .الوقت

                                                
الجزء الثاني، دار . المعجم الوسيط، محمد علي النجار، إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر -1

   .1.محمد عبد الرحمن السليفاني، مرجع سابق، ص: ، نقال عن588.، ص1989الدعوة، 
 .983.ص, 1984, للماليين مدار العل, 5ج . تاج اللغة وصحاح العربية, إسماعيل حماد الجوهري -2
 .48. ص, 1960, بيروت, دار مكتبة الحياة, الرابعالمجلد  .معجم متن اللغة, الشيخ أحمد رضا -3
   . 5. ص, 1987, بيروت, 1ط, مؤسسة نوفل .عقوبة اإلعدام حل أم مشكلة ؟, غسان رباح -4
  .www.rezgar.com                         2002-11-28 ،»دامجل إعدام عقوبة اإلعأمن  «القابلة ولد  إدريس -5
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  .لعقوبة اإلعدامالحي طصالمعنى اال  :الثانيالفرع 

التي  من الحقوقحيث أنها تمس أهم حق  لف عن العقوبات الجسدية األخرى،اإلعدام تختعقوبة  نإ         

  :يلي نجملها كماوجدت عدة تعريفات لهذه العقوبة يمكن أن  دوق, الحياةالحق في  يوه, اإلنسانيتمتع بها 

إذ  .استئصالوهو من حيث السياسة الجنائية عقوبة  1،>>إلعدام هو إزهاق روح المحكوم عليها<< 

  .وذلك على نحو نهائي ال رجعة فيه ,المجتمعاد من ينفذ فيه من أفراد عبيؤدي إلى است

إزهاق روح المحكوم عليه بإحدى الوسائل المقدرة بالقانون<< : نهأرف اإلعدام على كما ع ,

  2>>...السامالغاز  وأ, الكهربائيالصعق بالتيار  وأ, الرأسقطع  وأ, بالرصاصأو الرمي  قكالشن

عليه بوسيلة يحددها  روح المحكومإزهاق  <<: ف هذه العقوبة على أنهااك من عركما أن هن        

جريمة خطيرة ينص عليها  هالرتكاب, باإلعدامبعد صدور حكم ضده من محكمة مختصة  ,القانون

  3.>>القانون

تصيب اإلنسان في  عقوبة بدنية<<  بأنهااإلعدام عقوبة خر إلى تعريف اآل ذهب البعضكما         

ة تقضي بإزهاق عقوبة جنائي<<قانون العقوبات المصري بأنها وعرفها  ،>>ماديابه ألما  قفتلح, جسمه

  .>>المحكوم عليه شنقا

شنق <<  المعدل فقد عرفها على أنها 1969لسنة  111أما قانون العقوبات العراقي رقم

  4.>>المحكوم عليه حتى الموت

ألنها تحرم  الجسدية،هي من أشد العقوبات  اإلعدام،د أن عقوبة من خالل هذه التعاريف نج

اإلنسان من أهم حق من حقوقه، وهو الحق في الحياة ، و بالنظر إلى التعريف األول يمكن القول بأنه 
                                                

 . 304. ص, سابقمرجع , نشأت إبراهيم أكرم -1
 ,1998 ,)األردن(عمان , 1ط, ةدار المسير .العقابواإلجرام  علم,علي حسن طوالبة, انيعمحمد شالل ال  -2

  .253.ص
, 2003أة المعارف، اإلسكندرية، منش .التعليق الموضوعي على قانون العقوبات, عبد الحميد الشواربي -3

  .92.ص
   .304.ص, قمرجع ساب, محمد عبد الرحمن السليفاني -4
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الروح، أما التعريف  إزهاققد جاء عاما ، حيث تم التركيز فيه على طبيعة هذه العقوبة فقط ، و هو 

سابقيه، وذلك من خالل ة من قبها اإلعدام، والتعريف الثالث كان أكثر دالوسيلة التي يتم  الثاني، تم ذكر

يكون صدور الحكم من محكمة  ، كما يجب أنتحديدها من طرف القانونذكر الوسيلة التي يتم 

، وهذا ما يدرج ضمن حق المتهم في محاكمة عادلة ، كذلك ربط هذه العقوبة بشرط مهم و هو مختصة

لشدة هذه اب المجرم لجريمة خطيرة ، أي استبعاد اإلعدام من الجرائم العادية ، وذلك نظرا ارتك

  .ن يكون القانون قد نص على هذه العقوبة أالعقوبة ، كما أنه يجب 

فمن خالل التعاريف السابقة نجد أنها ال تفي بالغرض المطلوب و هو إدراك المعني الحقيقي 

و كان من األجدر تعريف عقوبة  عليه،زت على إزهاق روح المحكوم فـأغلبها رك اإلعدام،لعقوبة 

تؤدي إلى  مختصة،توقع على شخص المحكوم عليه من سلطة  جسدية،عقوبة <<اإلعدام على أنها 

صدور دها القانون بعد حدبوسيلة  القانون،إزهاق روح الجاني المرتكب لجريمة خطيرة نص عليها 

  .>>ع و تحقيق مبدأ المساواة بين الجريمة و العقوبة دف الرو ذلك بهد مختصة،من محكمة  حكم

  .اإلعدامو من خالل هذا التعريف يمكن استخالص العناصر المكونة لعقوبة 

 أنها عقوبة بدنية، فهي جزاء مؤلم يقع على جسم المحكوم عليه -1

توقع على شخص المحكوم عليه، فهي تقع على شخص طبيعي، وال تمتد ألشخاص آخرين   -2

  .الجاني دون

  .توقع من سلطة مختصة -3

 .عليهتؤدي هذه العقوبة إلى إنهاء حياة المحكوم  -4

ن عقوبة اإلعدام باعتبارها تمس أهم و هذا أل القانون،أن تكون الجريمة خطيرة نص عليها  -5

و يجب أن تكون هذه الجريمة  العادية،فال يجب أن توقع في الجرائم  اإلنسان،حق من حقوق 

 .العقوبةهذا ما يدخل في شرعية و ا،ونقانمنصوص عليها 
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فقد تكون شنقا حتى  األنظمة،حيث تختلف الوسيلة حسب الدول و  قانونا،تكون بوسيلة محددة  -6

 ...الكهربائي، أو بالكرسي بالرصاص، أو خنقا بالغاز السامرميا  أوالموت 

وف في قلوب فهي تبعث الخ العقوبات،شد أألنها من  المساواة،ع و دتهدف إلي تحقيق الر -7

 نكالقتل و الجرائم الماسة بأم الجرائم،كعقوبة على أخطر  لقسوتها تطبقنها و نظرا أكما الناس 

 .العقوبةالمساواة بين الجريمة و  أالدولة وذلك لتحقيق مبد

زها عن جريمة ييمكن تمي هنإف, اإلعدامفمن خالل هذه العناصر التي يجب توفرها في عقوبة 

الحق في  ممتهنزيهة للعن طريق محاكمة عادلة و  ,مختصةدام تكون من سلطة فعقوبة اإلع. القتل

طريقة إلزهاق روح اإلنسان  يفه, القتلأما جريمة  .إكراهودون خوف أو  ,حريةعن نفسه بكل  الدفاع

الجاني بنفسه أو بمساعدة  هيمارس, ر أو االنتقامأالكراهية أو الث عبداف, حقوسلب حياته دون وجه 

  .اللجوء إلى القانون للمطالبة بحقه نود, غيره

   الثانيالمطلب 

  التطور التاريخي لعقوبة اإلعدام

 قوةكانت ال دفق, العنفالتاريخية إلى أن سلوك اإلنسان كان يغلب عليه طابع  تتشير الدراسا

وكان في كل شريحة  ,الضعيفالقوي كان يستغل  نأل, العصورتلعب الدور الرئيسي في تلك 

  .والنهيعدد من األفراد تنحصر في أيديهم سلطة األمر اجتماعية 

والمبدأ الذي ساد المجتمعات  ,القوةوكان يتميز المجتمع البدائي باالنتقام الفردي واستخدام 

كما أقرته الشريعة  اإلسالم،وجد عند الرومان وعند العرب قبل  دفق, القديمة هو مبدأ القصاص

  1.اإلسالمية

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

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

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

، ياإلرادي أو الالإراد يمة أنها ال تفرق بين القتل أو الضرب والجرحوتتشابه المجتمعات القد  

   2.فلم تكن تميز بين الجرائم العمدية وغير العمدية

عند تطبيق  متهامتيازاالنبالء تتم المحافظة على ، فوتطبق العقوبة حسب الطبقة االجتماعية  

  3.صة في تطبيق عقوبة اإلعدامخا فكان هناك انعدام للمساواة إزاء المجرمين عقوبة اإلعدام،
ن عقوبة اإلعدام كانت قديما تعتبر من أهم العقوبات وطبقت على أنها األسلوب الوحيد وأل  

ائم التي تعتبرها من و االستقرار لدى الجماعة في بعض الجراأل ظوحف, اإلجراميةلمواجهة الخطورة 

ه العقوبة في القوانين الوضعية من الضروري التطرق لدراسة تطور هذ هنإف  4،هاتهديدا لوجود

   .اإلعدامالديانات السماوية فيما يخص عقوبة  به ثم ما جاءت ,القديمة

الفرع األول تناولنا فيه عقوبة اإلعدام في القوانين : وقمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين  

  .الوضعية القديمة، والفرع الثاني عقوبة اإلعدام في الشرائع السماوية

   .عقوبة اإلعدام في القوانين الوضعية القديمة :ولاألالفرع 

له فكرة التجريم تعتبر التشريعات التي عرفتها المجتمعات القديمة األساس الذي برزت من خال

خالل هذا الفرع سنتعرض  نوم, التشريعاتلعقوبة اإلعدام المكانة الكبرى في هذه والعقاب وكانت 

                                                
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. 

, بيروت, 1ط ,الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ةالمؤسس .داء الجريمة سياسة الوقاية و العالج, محمد جعفرعلي  -4

  .240. ص, 2003
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وستقتصر دراستنا على أهم القوانين التي نصت على هذه  ,القديمة القوانين الوضعيةلعقوبة اإلعدام في 

  .العقوبة

 282القانون هذا  نويتضم, القديمةشهر القوانين أيعتبر قانون حمورابي من  :حمورابيقانون  -أوال

   .موضعا 31وقد جاء ذكر عقوبة اإلعدام في , مادة على األرجح

  1.عن إثبات ذلك زعجوي, بالقتلره الشخص الذي يتهم غيوالتي تعاقب بإعدام , بدءا بالمادة األولى

إلى درجة المعاقبة باإلعدام على األفعال التي  العقوبات،فكان هذا القانون يتميز بالصرامة في 

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

  .إثبات ادعائه

فكان القانون يجعل  ,االقتصاديت عقوبة اإلعدام مقررة على الجرائم المخلة باالستقرار كما كان

فنجد العديد من النصوص التي  ,الروحبالحماية من االعتداء على  أجدرأمـرا  على المال من االعتداء

  2.يسلب الناسالذي وقاطع الطريق  ,بالسرقةالمتلبس  ,بالموتتعاقب 

دام الذي باإلع 14م في االختطاف والهروب حيث تعاقب المادة اكما فرضت عقوبة اإلعد

يعاقب باإلعدام من يساعد العبيد أو اإلماء العائدة للقصر على الهرب من بوابة  ككذل, طفاليخطف 

قة للسر اديوذلك عند إحداث ثقب أو جدار تمه ,باإلعدامكما عاقب على الشروع في الجريمة  ،المدينة

  3.و العشرونحسب المادة الحادية 

مما  أكثرالكيل و الميزان ومن يستوفي بالحيلة والخديعة  كما يعاقب باإلعدام من يطفف في

  .الثمنيستحق من 

                                                
   . 13.ص, مرجع سابق, حمد عبد الرحمن السليفانيم -1
   .14. ص, 1999, القبة ,3ط ,الرغائب ردا,  .الوجيز في تاريخ النظم, فركوسدليلة  -2
 .15.ص, مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السليفاني -3
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ووفاتها جراء ذلك فانه تقتل ابنة الرجل  ,جنينهاوفي حالة ضرب الحرة الحامل وإسقاط 

  1.ومائتين وعشرة ,وتسعةة مائتين الضارب حسب نص الماد

حيث كان الباني يتعرض  ,البناءرابي تعرضت لعقوبة اإلعدام بالنسبة لمسائل حمو أن نصوصكما 

سقط البناء على ابن أو  اإذ, ابنته الباني أوللموت إذا سقط البناء على صاحب البيت فقتله وقد يقتل ابن 

  2.التواليعلى  230و 229 :للمادتينابنة صاحب البيت وذلك وفقا 

ولم يلتزم , أن قانون حمورابي عرف عقوبة اإلعدام أوال ,ذكرهتبين لنا من خالل ما سبق ي

كما أن هناك تنوع في الجرائم المعاقب عليها باإلعدام من حيث الجرائم  ,ثانيابمبدأ شخصية العقوبة 

نه تم فرض عقوبة اإلعدام أكما  ,األسرةكذلك جرائم و االقتصاديةأو الجرائم , الواقعة على األشخاص

   .وهناك جرائم ال تستحق اإلعدام كإخفاء الهارب ,البناءالخطأ كما في حالة  حتى في حاالت القتل

أنه مزج بين أحكام القانون  اكم, مشدداكما جعل هذا القانون سرقة أموال المعبد والدولة ظرفا 

   .الحديثةخاصا مثل القوانين  تقنينا ولم يجعل لكل منهما ,الجزائيالمدني و

 يبراواآلثار المكتشفة بعد شريعة حمعتبر اآلثار اآلشورية من أهم ت :القانون اآلشوري -ثانيا

) م.ق 910–1365(والعهد الوسيط   3)م.ق 1350–2000(د قانونية من العهد القديم وتحتوي على موا

وقد عثر على بعض األلواح الطينية كتبت عليها مواد قانونية من العصر اآلشوري القديم والوسيط فقد 

عقوبة اإلعدام على من يدخل دور الغير ويقتل فيها رجال أو  ،1اشرة من اللوح رقم فرضت المادة الع

أو بناته  أبنائهخذ أحد أأو  ,إلزام الجاني بالتعويضويمكن تبديل عقوبة اإلعدام هذه عن طريق  ,امرأة

                                                
 ,دار الفكر الجامعي. الميةحقوق االنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعةاالس ,الحميد فودةعبد  السيد :أنظر -1

, محمد عبد الرحمن السليفاني: وانظر .65.ص ،ابقمرجع س ،ركوسفدليلة : وانظر 81.ص ,2003 ,االسكندرية
   .16.ص ,مرجع سابق

 :وانظر. 170.ص ,مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السليفاني :نظراو .66.ص ،مرجع سابق ،ركوسفدليلة  :أنظر-2
  .80.ص, مرجع سابق, السيد عبد الحميد فودة

  .18 .ص, مرجع سابق, الرحمن السليفاني محمد عبد -3
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قوة في فرضت عقوبة اإلعدام على الرجل الذي يواقع امرأة بال اكم, بذلكإذا اقتنع ذوي المجني عليه 

  . عليه التهمة بشهادة الشهود توثبت, عاممحل 

ذا عرف الزاني أن المرأة التي واقعها متزوجة حسب إ والزاني باإلعدامكما تعاقب الزانية 

  .13المادة 

الذي يقذف  النهر للرجل ىإل, االحتكامأي , والمادة السابعة عشرة فرضت االمتحان النهري

ن غرق فهو جزاؤه وان خرج إف ,النهراإلثبات فيلقى القاذف في  ويعجز عن زوجة رجل آخر بالزنا، 

      .يءبرسالما فهو 

بنفس عقوبة الزوجة  ,بهاوتعاقب السمسارة التي تقنع زوجة شخص بتمكين الغير من الزنا    

 ,والقوةإذا ثبت أن السمسارة دفعت الزوجة إلى الزنا بالتهديد  اأم, راضيةإذا كانت الزوجة  ,الزانية

  1.ن العقاب ويعدم الزاني والسمسارةتعفى الزوجة مف

في حين أن المادة , اإلعدام على الساحر والساحرة بعد ثبوت التهمة عليهما 47وفرضت المادة 

الضرب، جراء  توتمو, يجهضهاتفرض اإلعدام على الرجل الذي يضرب المرأة الحامل و  50

 ,والخمسينوذلك حسب المادة الثانية , ونفس بنفس أي اعتداء باعتداء, فيفرض على الجاني نفس العقاب

, تموتوتربط بعمود حتى  ,ضدهافي حالة توفر األدلة  نفسها بنفسهاالتي تجهض  تعاقب المرأةكما 

  ...والخمسينوذلك حسب نص المادة الثالثة  ,تدفنبجسمها وال  رويشه

فقد عرف  ,العقوبةبمبدأ شخصية  كما لم يلتزم ,الديةمبدأ  قرأنه قد أو الواضح من هذا القانون 

, بمنع اإلجهاض كوذل كما أن هذه القوانين كانت تشجع اإلنجاب ,اإلعدامالقانون اآلشوري عقوبة 

   .باإلعداموالمعاقبة عليه 

                                                
   .20, 19.ص.ص, مرجع سابقمحمد عبد الرحمن السليفاني،  -1
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هي  ةوالدول, الميالدقبل  32بدأت حضارة مصر الفرعونية منذ القرن  :قانون مصر الفرعونية - ثالثا

وال يترك أمر ذلك إلى ذوي المجني عليه  1العقاب على الجناة،الوقت بتطبيق  التي كانت مكلفة في ذلك

اإلعدام على قاتل  فرض عقوبةما يؤيد   >>ب ح رمح <<تضمنت مجموعة  دوق, الجانيليثأروا من 

و إشعال النار فيه حيا وكانت المرأة الحامل التي , وتنفذ العقوبة بطريقة وحشية بتقطيع أوصاله ,أبيه

  2.دم إال بعد وضع المولودعت ال, تكب جريمة عقوبتها الموتتر

ضد  رةوكتم مؤام ,السحركما كان يعاقب بالموت على جرائم قتل الحيوانات المقدسة و 

جريمة  ككذل, األجانبوطبق اإلعدام أيضا في جرائم الخطف المقترف من المصريين دون  ,فرعون

  .يءهادة الزور إذا أدت إلى إعدام برش

لسكان من نين بسبب تنوع المحاكم و القواتعددت ا, )العهد البطلمي (في عهد بطليموس أما 

لملك ا الخروج على ,باإلعداملتي كان يعاقب عليها أهم الجرائم او ,ويهود وإغريقمصريين أصليين 

 كذلك من شاهد جريمة ,ممتلكاتهمكذلك االعتداءات على األشخاص أو  ,الملكإهانة  وأ, ضدهوالتآمر 

  3.باإلعداميعاقب  ,ذلكينقذ المجني عليه رغم قدرته على  مول, تعذيبقتل أو 

العدالة عندهم هو  رومصد, البشريةفرق اليونانيون بين الحياة اإللهية و :اليونانيالقانون  -رابعا

   .صولونو  نكودرا: وأهم القوانين اليونانية القديمة هما قانوني ,الطبيعيالقانون 

                                                
 .23.ص ,مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السليفاني :وانظر .67.ص ،مرجع سابق ،ركوسفدليلة : أنظر -1
 - )ح18 سرة، ملك فرعوني، وهو آخر فراعنة األ)برم ح. 
 .24.ص, مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السليفاني :وانظر.94.ص, مرجع سابق, منذر الفضل :أنظر -2
 ةمنشأ, 1ط ._دراسة مقارنة _ عقوبة اإلعدام في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري, عبد اهللا عبد القادر الكيالني -3

  .30 .ص, 1996, اإلسكندرية ،المعارف
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ولقد جمع األعراف  ,م ق 620في حوالي سنة  محك, أثيناأحد حكام  نكودرا: نكوقانون درا -1

ليس فيه شيء << : أنه وفه أر سطفقد وص, ال عقوبات شديدة عليهاوإدخ, السائدة مع إعادة تنظيمها

  1>>وتغليظ العقوبة  ,المتناهيةوة خاص و ال خالد إال الق

فقد عرف هذا القانون عقوبة  ,بالموتالجاني  فإذا توفر الركن المعنوي في الجريمة يحكم على 

تطلق على األفعال التي تمتاز بالقسوة وعدم تطبيق  نفكلمة درا كو ,والشدةنه تميز بالقوة أ اكم, اإلعدام

   .العدالة

وامتازت اإلصالحات التي , ميالدال قبلحكم صولون أثينا في بداية القرن السادس  :قانون صولون -2

 العقوبات فقد خفف, الطبيعيومبادئ القانون , عتدال ومراعاة التطور االجتماعيالها صولون باقام ب

وقد كان قانون صولون يؤمن بتخفيف العقوبات  ,منهاناء المجتمع في ذلك الوقت يعانون التي كان أب

  2.تشديدهامن  أكثر

 انونية واحدةقاشتهر الرومان في مرحلة القانون الطبيعي بمجموعة  :الرومانيالقانون  - خامسا

تعالج  ,مختصرةوالذي يحتوي على مائة مادة  ,عشر يثناالوهي قانون األلواح , يرون عليهايس

 .والعقوباتخاصة بنظام الجرائم  ,العاشرةو التاسعة و  اللوحات الثامنةوقد جاءت  ,محددةمواضيع 

السحر  ةكجريم, الجرائم على بعض اإلعدامأقر هذا القانون عقوبة  دوق, الزوركالحرق والقتل وشهادة 

  3.همال أوهالك الشخص في حياته  إلىالتي تؤدي 

و يحرق حيا من قام  ,القاتل لفيقت, القتلو  اإليذاء فيكما عرف هذا القانون مبدأ القصاص 

لزوج قتل لالجرائم الخاصة يباح  يوف, اإلعدامالجرائم العامة كانت عقوبتها  أن اكم, الغيربحرق 

يشمل لعقوبة اإلعدام  تطبيق نطاق عواتس, القانون في هذه المرحلة كان يتسم بالشدةزوجته الزانية ف

                                                
  .126.ص ،مرجع سابق ،ركوسفدليلة  -1
  .32.ص, مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السليفاني -2
 .19.ص, مرجع سابق, حمو بن براهيم فخار -3
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عرفت هذه المرحلة  دفق, العلميأما في مرحلة القانون   1بقتل المدين، حكالسما, المدنيةئل أحيانا المسا

على النظم  بقاءاإل مت, القانونوفي مرحلة تجميع  ,القانونظهور مبدأ المساواة أمام  عم, اإلعدامعقوبة 

على  ةللمحافظ, دينيسياسي وليس بدافع  عبداف, العقابوكانت الدولة تنزل  ,جمعهاالسابقة مع 

  2.المرحلةهذه  أثناءكانت مطبقة  اإلعدامن عقوبة إف كوبذل, العامةالمصلحة 

                                                
, سابق عمرج, محمد عبد الرحمن السليفاني :وأنظر,86 .ص, سابق عمرج, السيد عبد الحميد فودة:أنظر -1

  .34،35.ص.ص
  .37.ص, مرجع سابق, حمد عبد الرحمن السليفانيم:وانظر,187 .ص, مرجع سابق, دليلة فركوس :أنظر-2
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  .السماويةفي الشرائع  اإلعدامعقوبة : الثانيلفرع ا

وكيفية تنفيذ هذه العقوبة , القديمةالقوانين الوضعية في  اإلعدامبعد التعرض لتطور عقوبة 

عقوبة  إلىسنتعرض ومن خالل هذا الفرع،  ,الجرائمالكثير من  ىوعل, واسعتطبق بشكل  أنها وكيف

  .هامننصيب هذه العقوبة  و, السماويةفي الشرائع  اإلعدام

  :اليهوديةفي الشريعة  اإلعدامعقوبة  -أوال

 ككذل, الجريمةيمة شرا اجتماعيا يجب التخلص منه بمعاقبة مرتكب قد اعتبرت التوراة الجرل

نها فرضت إولذلك ف, إرادتهمي يعتبر شرا كامنا في نفس المجرم تتحكم فيه اجراإل اإلنسانسلوك 

 الثأروالسجن و  اإلعدامالعقوبات تتراوح بين  تفكان, مختلفةعقوبات مختلفة نصت عليها في جرائم 

  1.من المجرم

وسفر  ,الخروجورد ذكرها في سفر  ,العشرالواردة في التوراة هي الوصايا  حكاماألهم أو

  .الغضبالتثنية ورفضت القتل و الزنا وشهادة الزور و السرقة و 

وكما  ,أخرىو أمور ويتعلق بعقوبة قتل القاتل , تقنين العهد هو, تقنين للعادات و التقاليدوأول 

  .يقتلتلمود يجب أن أن من يخرج من أحكام ال ,اليهوديرى 

 إنساناكذلك من خطف  ,حيوانا أمكان  إنسانا, ويتم قتل الجاني, أمه أو أباه يقتلمن ضرب و

 امرأةو أنطح ثور رجال  وإذا ,يقتل وأمه أباهومن شتم  ,ومن ضبط معه المخطوف يقتل, يقتلوباعه 

 للم يعقله فقتصاحبه  أنشهد على أو ,نطاحاكان الثور  لكن إذا, صاحبه يرجم الثور ويخلى سبيل

المعتدى عليه يستطيع قتل ف آخراعتدى شخص على  وإذايرجم الثور وصاحبه يقتل، , شخصا

  2.المعتدي

                                                
 . 26.ص, مرجع سابق, محمد عبد الرحمن السليفاني -1
  .27.ص, سابقالمرجع نفس ال -2
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وبعض الجرائم الدينية،  ,والزنا بتطبق على مرتكبي جرائم القتل واالغتصا اإلعدامفعقوبة 

  1.والعمل يوم السبت, الربوالردة وتحقير  ,األوثانكالسحر وعبادة 

تم زواج  إذا إال ,بالحجارة المخطوبة رجماغير  أو ,المتزوجةغير  ةالمرأقتل من يغتصب يو

 األبناءحيث يجوز قتل  ,العقوبةشخصية  مبدأفالشريعة اليهودية لم تكن تقر , عليهاالجاني من المجني 

  .اآلباءبالجريمة التي يرتكبها 

 إلىامتد القصاص  اكم ,بالحجارةم وكذلك عقوبة الجلد والرج ,واإلعدامكما عرفت القصاص 

  .  إنساناوذلك برجم الثور الذي يقتل  .الحيوان

  :المسيحيةفي الشريعة  اإلعدامعقوبة  -ثانيا

عيسى عليه  أن يفقد رو ,عندهموالوصايا العشر  ,اليهودسار المسيحيون على خطى شريعة 

   .>>مل بل ألك أللغي تما جئ ,ءواألنبياجئت أللغي الشريعة  نوا أننيظال ت<<  :السالم قد قال

عما يعمل لتكون له الحياة  سألهيجيب من , عيسى عليه السالم نإف, الجديدالعهد  أسفارففي 

 ,بالزورتشهد  ال, تسرق ال, التزن ,التقتل...الوصاياتدخل الحياة فاحفظ  أن أردت إن<<  :بقوله األبدية

  2>>قريبك كنفسك  بوأح, وأمك أباك مأكر

رم أو اعتداء محذنب  أوخطيئة  أو ,شرن الجريمة أفي مواضيع كثيرة ب اإلنجيل راعتب قدو

والندم على , و باالعتراف بهاأير عن الجريمة وأوجبت التكف, و مالهأو على حقوقه أ, على الغير

  .وطلب الغفران ,ارتكابها والتوبة

قتل يكون  نوم, تقتلال :نه قيل للقدماءأقد سمعتم <<  :قالعيسى عليه السالم  أنفقد روي 

  .  >>ستوجب الحكم باطال يكون م أخيهكل من يغضب على  أنلكم  فأقول أنا وأما 3الحكم، مستوجب

                                                
 .22.ص, سابق عمرج, حمو بن ابراهيم فخار -1
  .23. ص, نفس المرجع السابق -2
  .151. غسان رباح،  مرجع سابق، ص -3
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 فبعض اآلراء تقول  , في مبادئها اإلعداملم تعرف عقوبة , المسيحية الشريعة أنومن المالحظ 

قول " متى"نجيل إلخامس من ا اإلصحاحكما ورد في  ,الشريعةهذه  أن قتل القاتل لم يكن من مبادئ

ن هذه الشريعة عرفت عقوبة أالبعض اآلخر يرى ب لكن ، >>الشرتقاوم  ال<< :السالمالمسيح عليه 

  1>> ألتممجئت  وإنماالناموس ألنقص ما جئت  <<لقول عيسى عليه السالم  اإلعدام

  :اإلسالميةفي الشريعة  اإلعدامعقوبة  - ثالثا

تتناول حياة  يفه, والمعنويةامل يعالج كافة شؤون الحياة المادية نظام متك ,اإلسالميةالشريعة 

ال يوجه اهتمامه للجانب التعبدي دون  مفاإلسال, الرسالةالفرد والجماعة في مختلف الجوانب منذ عصر 

  .األخالقيالعملي وال يصلح الجانب االقتصادي دون 

والخروج عن طاعته , عما نهى عنه أوامره،  ويبتعدليطيع  اإلنسانو اهللا سبحانه وتعالى خلق 

ن الضروريات التي جاء الشرع أاتفق العلماء على  دوق, لهاالشريعة عقابا  توضع, جريمةيعد 

    2:لتحقيقها هي خمس

جزاءات  اإلسالميةرتبت الشريعة  دوق, العقل ظوحف, المال ظحف, النسل ظحف, النفس ظحف, الدينحفظ 

               قد ميز بين جرائم الحدود اإلسالمي التشريع أنونجد  ,المبادئلالعتداء الذي يمس بهذه 

  .والقصاص والتعزير

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

  .اماإلعد وأقصاهاأقلها الجلد , بدنيةثر للعفو في هذه الجرائم وعقوباتها أ وال ,البغي

                                                
   .30.جع سابق، صمر, فانييمحمد عبد الرحمن السل -1
, بيروت ,1ط ،الفتح للطباعة والنشر ردا .منهاج الصالحين من أحاديث وسنة األنبياء والمرسلين, عز الدين بليق -2

  .607. ص
 -  وهي مانعة من ارتكاب الجرائم والمعاصي , تتعلق بحق اهللا, عقوبة مقدرة من الشارع :نهأيعرف الحد شرعا على

  .46.صمرجع سابق، , د الرحمن السليفانيمحمد عب: ظران .وحدود اهللا هي محارمه
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واختالط  األخالق إفساد إلىتؤدي  ثحي, شرعامحرمة  يفه, الكبائروتعتبر جريمة الزنا من 

ما المحصن فعقوبته الرجم حتى أ ,الجريمةجلدة عند ثبوت  ةالمحصن مائوعقوبة الزاني غير  ,األنساب

   1.يكون بالحجارة موالرج, اإلثباتالموت في حالة 

 خرجأ ,نفذهابها كما  روسلم أملكن الرسول صلى اهللا عليه  عقوبة الرجم، ,ولم ترد في القرآن

يحل دم  ال<< : اهللا عليه و سلم يقول سول صلىرت العسم :قال, عن عثمان رضي اهللا عنه يالدارم

  2>>.يقتل نفسا بغير نفس فيقتلأو  ,إحصانيزني بعد إيمان،  يكفر بعد  :ثالث بإحدى إال, امرئ مسلم

جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله  إنما<< ن المحاربين أ تعالى في شالحرابة فقد قال اهللا أما

ينفوا من  أومن خالف  أرجلهمو أيديهمتقطع  أو ,بوايصلّ أو ,لوايقتّ أن ,فسادا األرضفي  ويسعون

  3>>.األرض

  :ما يليكويرى الفقهاء ترتيب العقاب 

 ،المال أخذهقيامه بالقتل وعدم والقتل فقط في حالة  ,وصلبقتل  خذ المالأإذا قتل المحارب و

وقف  وإذا المأخوذشرط توفر النصاب في المال  ،الرجل اليسرىيمنى وخذ المال فقط تقطع اليد الأ وإذا

  4.الناس ينفى إلخافةفي الطريق 

 ,والخطف وغيرها القتل والسرقة إلىالمسلحة التي تسعى  تالعصابا الحرابةويدخل في مفهوم 

  5.أعمال الفسادمن 

                                                
   .145.ص, مرجع سابق, الرحمن السليفاني محمد عبد -1
  .146. ص, مرجع سابق, حمو بن إبراهيم فخار -2
  .33. اآلية, سورة المائدة -3
  .133. ص بد الرحمن السليفاني، مرجع سابق،محمد ع - 4
  .245. ص, سابق عمرج .وقاية والعالجال ةسياس داء الجريمة ,علي محمد جعفر -5
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منكم عن دينه فيمت وهو  ديرتد ومن<<  :تعالىالقرآني لقوله  في النصما الردة فقد وردت أ

  1>> .خالدونوأولئك أصحاب النار هم فيها  ,واآلخرةفأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا , كافر

وفريق , فيقتل تاب أم لم يتب, ال يستتابفمنهم من يرى أنه , واختلف الفقهاء في حكم المرتد 

                               وإن لم يتب يفرض عليه الحد و الغالب في رأي ,حدهيرى أنه إن تاب تقبل توبته و يسقط ثان 

  2.ن المرتد يستتاب ثالثة أيامالمذاهب أ

كذلك يرى الشيعة  ,تسلمولكن تحبس حتى  ,تقتلالمرتدة ال  ةرأالمويرى اإلمام أبو حنيفة أن 

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

وقاية وحفظا لنظام الدولة اإلسالمية  ,البغاةفقد أباح فقهاء الشريعة لإلمام قتل   ،أما البغي

وإن <<:وتعالىإذ يقول سبحانه  ,والسنةومصدر ذلك القرآن  ,المستقيموذلك بعد إرشادهم إلى السبيل 

حتى التي تبغي  ااألخرى فقاتلوعن  حداهماإا فإن بغت طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم

  4.>>تفيء إلى أمر اهللا 

ضربوا عنقه فأ ,جميعأمتي وهم  علىمن خرج << :وسلموقول الرسول صلى اهللا عليه 

  5.>>بالسيف كائنا من كان 

                                                
 .217.اآلية, سورة البقرة -1
  .139.138.137.ص.ص، مرجع سابق ,ليفانيمحمد عبد الرحمن الس :نظر بالتفصيلأ -2
  .246.ص, سابق عمرج .الوقاية والعالج ةسياس, داء الجريمة, علي محمد جعفر -3
 - ي هو خروج فئة أو طائفة عن طاعة اإلمامغالب.  
 .9. اآلية, ورة الحجراتس -4
  .142. ص, مرجع سابق, يفانيمحمد عبد الرحمن السل -5
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 ,لهكعدوان على المجتمع  وه, حقإن اإلسالم يعتبر أن العدوان على حياة فرد دون   :القصاص -2

  من قتل نفسا << :وتعالىإذ يقول سبحانه  ,كلهواالنتقام بالقصاص من هذا الجاني هو إحياء للمجتمع 

  1.>>فكأنما أحيا الناس جميعا  أحياها نوم, جميعافكأنما قتل الناس , األرضفساد في  نفس أوبغير 

  2.>>األلباب لعلكم تتقون يأولولكم في القصاص حياة يا <<  :أيضاولقوله 

   :الجرح العمدي لقوله تعالى أوالضرب  أو ,العمديعقوبة القصاص مقررة لجريمة القتل و

 األنثىو ,والعبد بالعبد ,بالحر رالحفي القتلى  القصاصالذين آمنو كتب عليكم  أيها يا<< 

  3.>>...باألنثى

ن و السن باألذ نواألذ, بالعين نوالعي, بالنفسالنفس  أنوكتبنا عليكم فيها << :وقوله تعالى

  4>>بالسن والجروح قصاص

فلو قتل جماعة واحدا يقتلون به قصاصا , جماعة أو واحدا يكون القاتل أن اإلسالموال يفرق 

فما دام أن اهللا تعالى  ,جماعة في واحد ,عنهقد قتل عمر بن الخطاب رضي اهللا ف، بالغا ما بلغ عددهم

  5.ي العقوبة الدنيويةإشراكهم ف األولى نفم, األخرويةفي العقوبة  أشركهم

فتكون في حالة  الدية أما ,العفو أوالقصاص  نبي, الدمجعلت الخيار لولي  اإلسالميةوالشريعة 

      عند اهللا أفضلوالعفو مجانا  ,في حالة القتل الخطأ أما ,ل العمد مع العفو من ذوي المقتولالقت

                                                
 - أويعني , ويسمى القود, المماثلةوويعني المساواة , هو قص األثر وتتبعه: القصاص لغةل بالجاني كما فعل فعن ي

مكتبة ومطبعة اإلشعاع , 1ط .-مقارنة ةدراس -يفي الفقه اإلسالم تالجنايا, سيف رجب قزامل:أنظر. بالمجني عليه
  .100.ص, 2002, اإلسكندرية, الفنية

  .32. اآلية, المائدة سورة -1
  .179 .ةسورة البقرة،  اآلي -2
  .178. اآلية, سورة البقرة -3
  .45. اآلية, سورة المائدة -4
  .112. ص, يفاني،  مرجع سابقمحمد عبد الرحمن السل -5
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ن تعفوا أو<< :وقوله 1.>>بإحسان إليه أداءبالمعروف و تباعاف أخيه شيءفمن عفي له من <<  :لقوله

  2.>>قرب للتقوىأ

وجد قتيل ولم  افإذ, الجزاءو  ةالمسؤوليالناس من  اإلسالمالعلم بالقاتل ال يعفي  موفي حالة عد

ال و ,فيقسم كل منهم باهللا ما قتلته ,أهل المحلة، يتخيرهم ولي الدميعلم قاتله استحلف خمسون رجال من 

 ,متضامنينالمحلة جميعا بالدية  أهلولكن يقضي على , ا سقط القصاصحلفو افإذ, علمت له قاتال

  3.في عرف الفقهاء بالقسامة اإلجراءويسمى هذا 

اص يتميز بالعدالة حيث يوجد فيه تناسب القص أبو زهرة فإنمحمد  اإلمام األستاذ رأيوحسب 

ه يروح ويغدو بين الناس وهو لَقات ىرولده وي األبيفقد  أنمعقوال  سفلي, العقوبةبين الجريمة و 

  المجني عليه  بألممن المعقول التفكير في الرحمة بالجاني وعدم التفكير  سولي, ابنهمحروم من رؤية 

  4.أو وليه

وإنما تعود على  ,القصاص ال تعود على ولي الدم فقطجعلت فائدة  اإلسالميةوالشريعة 

فاهللا  ،ء وعمت الفوضى في المجتمعأهدرت الدماصاص لم يكن الق فإذا ,فهو ليس انتقاما, الجماعة كلها

 اإلنسانيةكلها و االعتداء عليها اعتداء على  لإلنسانيةوحمايتها حماية  ,لإلنسانسبحانه قد وهب الحياة 

  .5جمعاء

                                                
  .178. اآلية, سورة البقرة -1
   .237.اآلية, لبقرةسورة ا -2
  .613. ص, مرجع سابق, عز الدين بليق -3
 .299. ص, القاهرة, الفكر العربي ردا .)العقوبة(اإلسالمي  الجريمة والعقوبة في الفقه, أبو زهرة محمد -4
  .304-301.ص.ص, سابقالمرجع نفس ال: أنظر بالتفصيل -5
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ت بل اكتفجريمة تعزيرية عقوبة كل  عدم تحديد إلى اإلسالميةلقد ذهبت الشريعة  :رجرائم التعزي -3

وقد يتم التعزير بالوعظ  ،بأشدها وانتهاء العقوبات بأخف ابتداء ,من العقوبات لتلك الجرائم بإقرار جملة

  .الخ... أو النفيالحبس   أوالتوبيخ  أوالهجر  أو

 فإذا اإلعدام إلى أحياناشديدة تصل  وأخرى وهي خفيفة, لرأي القاضيواختيار العقوبة متروك 

المسلم للعدو تجسس  فإذا, اإلعدام إلى اتصل عقوبتهجوسسة ي قد ارتكب جريمة خطيرة كالكان الجان

وبعض , اإلمام مالك أجازهوهذا ما  ,األخبار للكفار تكون عقوبته القتلنقل ب حساب المسلمينعلى 

  .الحنابلة وابن عقيل

كجريمة شرب الخمر  ,اإلعداملجرائم التعزير يعاقب فاعلوها بعقوبة  أمثلةوفي السنة النبوية 

عاد في الرابعة  فإذا ,من شرب الخمر فاجلدوه <<: ويقول صلى اهللا عليه وسلم ر فعلهاتكر إذا

اقتلوا ف ,لوطقوم موه يعمل عمل من وجدت<<  :أيضاوقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ،1>>فاقتلوه

  2.>>الفاعل و المفعول به 

كان ال يمكن  إذا ,فوالعية قتل الجاني الذي ارتكب جريمة القتل حتى ولو حصل فالحن وأجاز

لفة للكتاب إلى البدع المخاوعند الشافعية جوز بعضهم قتل الداعية  3،به أولىالقتل فأذاه دفع شره و 

  .والسنة

       مع وضع القيود , اإلعدام وتطبقهاحقيقة تقر عقوبة  اإلسالميةالشريعة  أنويمكن القول 

عدم  إلى أحياناتصل و ,العقوبةبهذه  مليهالمحكوم ع األشخاصنها حماية أو الضوابط التي من ش

  .تنفيذها

                                                
 - محدد ها حكمد لعلى فاعل المعصية التي لم ير عيوق, اءوشرعا الجز, التعظيمو يعني التأديب: التعزير لغة. 
  .123. ص, مرجع سابق, عبد اهللا عبد القادر الكيالني -1
  .124.ص, نفس المرجع السابق -2
  . 159. ص, يفاني، مرجع سابقمحمد عبد الرحمن السل -3



عقوبة اإلعدام مفهومها وتطورها التاريخي                     :الفصل التمهيدي
    

 

 

  الثانيالمبحث 

  الحياةلحق في ا رتطو

وكان هذا الحق في القديم  ,األخرىيعتبر الحق في الحياة األساس الذي تقوم عليه كل الحقوق          

تعتبر  ليهوديةافكانت الشريعة  ,الحقكما أن الشرائع السماوية أعطت األهمية لهذا  ,كبيرينتهك بشكل 

 ولذلك فقد كان اليهود ,اآلخرينالناس  حياة وكانت حياة اليهودي أهم من ,اهللاروح اليهودي من روح 

نها إأما الشريعة المسيحية ف ,انتهاك حياة اآلخرين هموال يهم ,البشريتمتعون بالحقوق دون اآلخرين من 

 نها احترمت حقوق اإلنسان بصفة عامةأ الإ ت به الشريعة اليهوديةأت رغم كونها جاءت تكملة لما

يه موسى بنعلى  ةنزل اهللا فيها التوراأالتي  ةنه في الفترة الالحقأحيث  ،والحق في الحياة بصفة خاصة

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

وال تدينوا  ،على خدك األيمن فحول له اآلخر أيضالطمك  أعداءكم ومن أحبوا <<:فيهاالتي قال السالم 

  1.>>تدانوا كي ال 

أما الشريعة اإلسالمية فقد جاءت مختلفة عن الشريعتين اليهودية والمسيحية من حيث االهتمام        

ولذلك فإننا سنتطرق إلى الحق في الحياة من ناحية الشريعة اإلسالمية في المطلب  ,الحياةبالحق في 

طلب ثم بعد ذلك نتطرق إلى تطور الحق في الحياة و ذلك في المواثيق الدولية واإلقليمية في الم ,ألولا

  .الثاني

                                                
 .23. ص, مرجع سابق, ينعبد اهللا عبد القادر الكيال -1
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  األولمطلب ال

  الحق في الحياة في الشريعة اإلسالمية

وواجب عليه الحفاظ على  فهي حق ,لإلنسانهبة من اهللا  اإلسالميإن الحياة في المنظور 

فالشريعة اإلسالمية جعلت من الحق في  ,ملكه اإلنسان في الوجود هو حياتهوإن أثمن ما ي، 1مقوماتها

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

  2.لحياة الناس القصاص فيه ضمانأن كما اعتبر , ع القتل من آفات المجتمع الخطيرةاعتبر الشر

ن إنفسكم و ال تقتلوا أ<<   :تعالىلقوله  كوذل, لنفسهالقرآن الكريم محرما قتل اإلنسان وقد جاء 

   3.>>نارا ومن يفعل ذ لك عدوانا وظلما فسوف نصليه  ، ارحيماهللا كان بكم 

وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال  <<: وحرم قتل النفس البشرية إال بالحق وذلك لقوله

يقتلون  ةوكان بعض العرب في الجاهلي, األسرى وحرم تشويه أجساد القتلى لكما حرم قت, 4>>بالحق

 اوال تقتلو<< : ن ذلك لقوله سبحانه وتعالىآالقر فحرم ,عيشه ى تحمل لوازمأوالدهم لعدم قدرتهم عل

 م وإياكمهإمالق نحن نرزقأوالدكم خشية 
<<.5

       

وقد جعل اهللا  .6>>ئلت بأي ذنب قتلتودة سؤالمو وإذا<< :لىالقوله تع تلبناا أدكما حرم و

من قتل نفسا بغير نفس << :قالسبحانه و تعالى العدوان على حق الحياة عدوانا على الناس جميعا حيث 

   7.>>ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا, في األرض فكأنما قتل الناس جميعاأو فساد 

                                                
 حقوق, الخضراء الجيوسي ىسلم, )اإلسالمية  في النصوص العربية مفاهيم الحقوق و العدل(محمد عابد الجابري  -1

   .61. ص, 2002, بيروت, 1ط, الوحدة العربية ز دراساتمرك .-دراسات في النصوص-الفكر العربي اإلنسان في
، )األردن(للتوزيع، عمان  دار الثقافة والنشر .الوجيز في حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، يغازي حسن صابرين -2

  . 90. ص, 1997
   .30 –29سورة النساء،  اآلية  -3
  .151، سورة األنعام، اآلية 33اآلية  ،سورة اإلسراء -4
  .31اآلية  ،سورة اإلسراء -5
  .9 – 8اآلية , سورة التكوير -6
 .32سورة المائدة، اآلية،  -7



عقوبة اإلعدام مفهومها وتطورها التاريخي                     :الفصل التمهيدي
    

 

 

يدل داللة واضحة على مدى تكريم , ياةعتداء على حق اإلنسان في الحو التشديد في عقوبة اال

لحمايته بأكبر سياج من الضمانات  قإحاطة هذا الحو, حقه في الحياةحماية  إلنسان والسهر علىا

لجنس دون تفريق أو تمييز في الدين أو اوهذا الحق يتمتع به جميع الناس  ,حماية كافية من أي عدوان

  1.تماعية أو االقتصاديةالحالة االج وأ ,أو اللون أو اللغة أو األصل

عقوبة  الحياةولقد جعل اهللا سبحانه و تعالى لمرتكب جريمة القتل أو االعتداء على حق 

   .القيامةالعذاب األكبر يوم ولعنته مع غضب اهللا عليه و جهنمعقوبة الخلود في  كوكذل, القصاص

االعتداء على  ها منلحمايتونجد أن الشريعة اإلسالمية قد أحاطت النفس البشرية بسياج قوي 

والقصاص  ,الزاجرةوتشريع العقوبات , و تحريم االنتحار واإلجهاض ,النفسوذلك بتحريم قتل  ,حياتها

   .الشعوبالعادل الذي يحيي به األمم و 

تجهض المرأة نفسها وتسقط ما حملته في أن سواء  ,عامةقد حرم اإلسالم اإلجهاض بصفة و

 ,حقاإلسالم حرم قتل النفس بغير ف طرف الغير،لإلجهاض من  ةالمرأأو تتعرض  ,جنينبطنها من 

كما حمى الضعيف من  ,تمييزو سوى في ذلك بين جميع الناس دون  ,الحياةوأعطى لإلنسان الحق في 

وال يجوز االعتداء عليه إال بنص  ,مقدسألن الحق في الحياة مثال  لكالطف الحياةاالعتداء على حقه في 

   2.شرعي

                                                
  .378. ص, البليدة, قصر الكتاب .اإلسالميةحقوق اإلنسان في الشريعة , بغدادي موالي ملياني -1
  . 384. ص, سابقمرجع  ,موالي ملياني بغدادي-2
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  انيالثالمطلب 

  الحق في الحياة في المواثيق الدولية العالمية و اإلقليمية

وكذلك  العالمواتفاقيات أخرى وقعت عليها دول  اإلنسانلقد أعطى الميثاق الدولي لحقوق 

يعتبر من أهم الحقوق التي يتمتع  يالذ, الحياةالكبرى للحق في  ةَالقيم ،الدوليةمبادئ أقرتها المجموعة 

وكذا الميثاق , نسانقوق اإلكل من االتفاقيات األوروبية و األمريكية لح لك أضفتكذو , بها اإلنسان

اإلسالم و الميثاق العربي  اإلنسان فيو إعالن القاهرة لحقوق  ,الشعوبقي لحقوق اإلنسان و اإلفري

  .الحياةلحقوق اإلنسان األهمية و الحماية القانونية للحق في 

  :المواثيق الدولية العالميةالحق في الحياة في  : الفرع األول

والتي  ,منهمن خالل المادة الثالثة  الحياةلقد كرس اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الحق في 

   >>.لشخصهلكل فرد الحق في الحياة و الحرية و في األمان  << :اجاء فيه

       المدنيةللحقوق العهد الدولي  اأم, الحققر عدة ضمانات للتمتع بهذا أكما أن اإلعالن قد 

وعلى القانون , الحق في الحياة مالزم لكل إنسان << :منه 01الفقرة  06المادة جاء في  دفق, السياسيةو 

  .>>و ال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا  ,الحقأن يحمي هذا 

التمتع  من واسعة لتمكين الشخص تالسياسية بضمانافقد جاء العهد الدولي للحقوق المدنية و

والملحق  ,الثانيوبذلك فإن البروتوكول االختياري  ,اإلعدامخاصة فيما يتعلق بعقوبة  ,الحياةفي حق الب

ألن ذلك يتماشى مع  ,اإلعدامإلى إلغاء عقوبة  ففإنه جاء يهد ,والسياسيةبالعهد الدولي للحقوق المدنية 

والتطوير  ,اإلنسانيةالكرامة  و يساهم في تعزيز ,السياسيةمن العهد الدولي للحقوق المدنية و  06المادة 

   .اإلنسانالتدريجي لحقوق 

  ،إليهو بالتالي غير ملزم للدول التي لم تنظم  ,اختياريلكن ما يؤخذ على هذا البروتوكول أنه 



عقوبة اإلعدام مفهومها وتطورها التاريخي                     :الفصل التمهيدي
    

 

 

كذلك اتفاقية عدم  ،والمعاقبة عليها كرست الحق في الحياة الجماعيةكما أن اتفاقية منع جريمة اإلبادة 

كما  ,الحياةو الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية فقد كان لها الدور في حماية الحق في جرائم الحرب  تقادم

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

   .األساسيةالحريات  اإلنسان وو انتهاكا خطيرا لحقوق  ,اإلنسانيةضد 

مثل مبادئ المنع و التقصي الفعالين لعماليات  ,الحياةية الحق في كذلك هناك مبادئ أخرى لحما

             .محاكمةاإلعدام دون  اإلعدام التعسفي وو  ,القانوناإلعدام خارج نطاق 

كانت في البداية عامة و شاملة ثم  ,العالميةفنجد أن حماية الحق في الحياة في المواثيق الدولية 

  .اختياريرغم كون ذلك غير ملزم و إنما انتقلت إلى الدقة والتخصص 

  .الحق في الحياة في المواثيق الدولية اإلقليمية :الفرع الثاني

 01من خالل المادة  الحياة وذلكلحقوق اإلنسان لحماية الحق في  ةلقد جاءت االتفاقية األوروبي       

إال  ,عمدايجوز إعدام أي إنسان اإلنسان في الحياة يحميه القانون و ال  حق<<  :يليالتي تنص على ما 

وسرعان ما ألغت   ،>>...العقوبةبتنفيذ لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه 

  .2002اي م 30المؤرخ في  13البروتوكول اإللزامي رقم عقوبة اإلعدام أو تنفيذها و ذلك حسب 

 : و التي جاء فيها ,منهافي المادة الرابعة كما أن االتفاقية األمريكية قد نصت على هذا الحق 
منذ لحظة  عام،هذا الحق يحميه القانون وبشكل  محترمة، تكون حياتهلكل إنسان الحق في أن .. .<<

الحق في  الميثاق اإلفريقيكرس  كما ,>>تعسفيةحد من حياته بصورة ن يحرم أأو ال يجوز  الحمل،

   و من حقه احترام حياته  اإلنسان،ال يجوز انتهاك حرمة  << :فيهامادته الرابعة التي جاء  الحياة في

نه جاء في المادة أ اكم 1.>>تعسفاو سالمة شخصه البدنية و المعنوية وال يجوز حرمانه من هذا الحق 

  .اإلسالمفي  اإلنسانالقاهرة حول حقوق  إعالنالثانية من 
                                                

  .http//:www.humanrights.lebanon.org/Afcharter.htmالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان،  -1
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و المجتمعات و الدول حماية هذا الحق  فراداألو على  إنسان،هبة اهللا و هي مكفولة لكل  الحياة-أ<< 

  .شرعدون مقتضى  إنسانروح  إزهاقو ال يجوز  عليه،من كل اعتداء 

  .البشريالينبوع  إفناء إلىوسائل تقضي  إلىيحرم اللجوء  - ب

  .1>>ما شاء اهللا واجب شرعي  إلىالمحافظة على استمرار الحياة البشرية  -ج 

 ,للشرعطبقا  إال, إهدارهو الذي ال يمكن  ,الحياةيانة الحق في هذه المادة على ص أكدتفقد    

حق طبيعي كما جاء في باقي المواثيق و االتفاقيات  سولي, اهللاومعتبرة الحق في الحياة هبة من 

   .الدولية

أما الميثاق العربي لحقوق اإلنسان فقد نصت المادة الخامسة منه على الحق في الحياة إذ جاء 

  .2>>انون هذه الحقوق فرد الحق في الحياة و في الحرية و في سالمة شخصه و يحمي الق لكل << فيها

 األمريكيةو  األوروبيةية للحق في الحياة في كل من االتفاقيتين نالحماية القانو أنوبذلك نجد 

ة القاهر نوإعال, اإلنسانو العربي لحقوق  اإلفريقيبالنسبة للميثاق  أوسعذات مدى  اإلنسانلحقوق 

  .اإلسالمفي  اإلنسانلحقوق 

                                                
  إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم،  -1

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