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 مقدمةال
  

ول أنسان منذ خاه اإلأنسان بدأ مع بدء الخليقة، فقتل اإل مرأن االعتداء على الحق في الحياة إ  

ذن الصراع بين الخير والشر منذ إفهو  خاه،أدم آحد ولدي أرض، حيث قتل لقاء على وجه األ
ني إقتلك، ليك ألإنا بباسط يدي ألي يدك لتقتلني ما إذ يقول سبحانه وتعالى "لئن بسطت إ، زلاأل
 1خيه فقتله"أخاف اهلل رب العالمين... فطوعت له نفسه قتل أ

س البشالري،، خالفف مالا فطالرت علياله الالنفن القتل على ألى إشارة إففي قوله تعالى طوعت له نفسه 
نسان مر فطري فرغب، اإلأنسان، بينما العقاب عليه اإل اهلل نما يخالف ما فطرإن من يقدم عليه أو 

مناله وحياتاله ودفالل  الل مالا يشال ل تهديالدا لاله أسالباب الحفالاع علالى ألالى التمالاس  الل إفي البقاء تدفعاله 
 ولوجوده.

فالالي مصالالر تمعالالات البشالالري، ت الالون المج قبالاللعالالدام الحضالالارات القديمالال، عقوبالال، اإلالبشالالر و  لقالالد عالالرف  
يا  ان أ، و ،الجاهلي ،العربي اتوروبا القديم، و ذلك المجتمعأما بين النهرين وعرفتها بفد و  القديم،

وت، مالالخفف في تحديد ماهي، هذه العقوب، فهي و ما يقول البعض قتل مشروع لمجرم يستحق ال
جالاء فالي مشالروع قالانون العقوبالات  زهاق روح المح الوم علياله  مالاإنها أوتعرفها مععم القوانين على 

 .الفلسطيني وقانون العقوبات االردني
قالالدم أساسالالي،، وهالالي مالالن أوهالالي مالالن العقوبالالات االصالاللي،، أي تلالالك التالالي وردت فالالي القالالوانين  عقوبالالات 

 العقوبات التي عرفتها التشريعات.
صالالالور ا فالالالي العقائمالالاللالالالم ي الالالن لغائهالالالا هالالالو جالالالدل إو أعالالالدام بقالالالاء علالالالى عقوبالالال، اإلن الجالالالدل حالالالول اإلإ 

1914لغائهالالالا عالالالام ذ وجالالالدت محالالالاوالت إلإ القديمالالال،، وانمالالالا هالالالو جالالالدل حالالالدي  نسالالالبيا،
تشالالال يل  وبالالالدأ 2

تحالالاد واإل  الالذلك فالالي  نالالدا والواليالالات المتحالالدةو  1949نجلتالالرا عالالام إفالالي  لغائهالالاإمالالر أاسالال، در اللجالالان ل
هالالذه لغالالاء ، وقالالد شالالهد القالالرن العشالالرين والقالالرن الحالالالي ت ويفالالا فالالي الجهالالود الراميالال، إلالسالالوفيتي وفرنسالالا

، تلالالك الالالدعوات التالالي تتصالالدرها منعمالال، لغائهالالاإلالالى إحيالال  تزايالالدت بشالال ل ملحالالوع الالالدعوات  ،العقوبالال،
هالذه العقوبالال، تشالال ل انتها الا صالالارخا لحالق االنسالالان فالي الحيالالاة، وفالالي ن أنطفقالا مالالن االعفالو الدوليالال،، 

تمعالات ن مععالم المجأال إعالدام قوبال، اإلعلغالاء المقابل ورغم  ل المحاوالت التي بذلت وما زالت إل
فهناك من يالدعو  ،ي العام و ذلك مععم التشريعات الوطني، ترفض التعاطي مل هذه الدعواتأوالر 
شد الجرائم خطالورة  ونهالا أبقاء عليها بين التوسل فيها وتقييدها ضن ضوابط وقصرها على لى اإلإ

 من المجتمعات.أضرورة تفرضها مصلح، الجماع، و 

                                                 
1

 30 -28سورة المائدة اية رقم  
2

 190، ص1977، 4، عدد7، مجلة عالم الفكر، مجعقوبة االعدام بين االبقاء وااللغاء ،عبد الوهاب حومد 
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القانون الدولي والمعايير الدولي، تجاه هذه العقوب، سالواء  لقد انع س هذا الخفف بالضرورة على  
في القرارات الدوليال، او المعاهالدات او االتفاقيالات الدوليال، و الذلك علالى التشالريعات الوطنيال،، اذ هالي 

، فتصالدرت المنعمالالات الدوليال، قائمالال، الالداعين الالالى المسالتهدف، بالنتيجال، مالالن محالاوالت واراء الجالالانبين
 .الغاء عقوب، االعدام

لغالالاء عقوبالال، االعالدام، بالالل انهالالا إدعالالوة واهتمامالا بلقالد  انالالت منعمال، العفالالو الدوليالال، وال زالالت اال والالر   
لغائهالالالا، فالالالالدول التالالالي الغالالالت إتقالالالود الالالالدعوة الالالالى الغائهالالالا، وهالالالي ت تسالالالب مهيالالالدين وانصالالالار لالالالدعوتها ب

رى لالالم العقوبالال، مالالن تشالالريعاتها فالالي ازديالالاد مسالالتمر، اال ان هنالالاك بالمقابالالل دوال ال زالالالت تطبقهالالا واخالال
 ، فلمن ت ون الغلب،؟عدام العتبارات عدةتلغيها من قوانينها اال انها ال تنفذ االح ام الصادرة باإل

  
 

 اهمية الدراسة 
تهدف الدراس، الالى بيالان موقالف التشالريعات الدوليال، سالواء علالى صالعيد القالرارات الدوليال، والمنعمالات 

رض لحجالالا القالالائلين باالبقالالاء علالالى عقوبالال، يهالالا، و الالذلك التعالال، ودورهالالا ، والشالالرائل السالالماوي، ورأالدوليالال
، ومالدى التالال ور االعالدام واولئالك الالالداعين الالى الغائهالا، وايالالن تقالف التشالالريعات الوطنيال، مالن هالالذا وذاك

جانالالب ممالالن  تبالالوا فالالي ذلالالك المالالنع س علالالى التشالالريعات الوطنيالال، نتيجالال، موقالالف المنعمالالات الدوليالال، و 
 اللغاء عقوب، االعدام. ممن يدعون بالحاح

 
 راسةاشكالية الد

في خضم هذا الجالدل حالول الغالاء عقوبال، االعالدام او االبقالاء عليهالا فهالل عقوبال، االعالدام ضالرورة ام 
ام انهالا تهالدد المجتمعالات وفيهالا انتهالاك لحالق االنسالان انتهاك؟ هل هي ضرورة لحماي، المجتمعات 

ن تقالف ايالوهالل هالي وساليل، ناجعال، للالردع ام انهالا ال تالاتي بالنتالائا المرجالوة؟ في الحيالاة دون مبالرر؟ 
فهل حقيق، أن   ؟التشريعات الدولي،  والوطني، من هذه العقوب،؟ ومدى ت ورها بالدعوات الى الغائها

عقوبالال، االعالالدام تشالال ل ضالالمانا للحالالق فالالي الحيالالاة، حيالالاة لففالالراد والمجتمعالالات؟ ام انهالالا تشالال ل اهالالدارا 
 ني؟حقيقيا لهذا الحق تجب محاربتها على المستوى الدولي ومن وم على المستوى الوط

والسالالهال االهالالم فالالي هالالذه الدراسالال، المتواضالالع، هالالو ايالالن يقالالف القالالانون الالالدولي مالالن هالالذه العقوبالال،؟ ومالالا 
 القائلين بالغاء العقوب، باالستناد الى المواويق والمعاهدات الدولي،؟.موقف حقيق، 

 منهجية الدراسة
 المواويالالالالق لفجابالالال، علالالالالى تلالالالك االسالالالالئل، سالالالالتتبل هالالالذه الدراسالالالال، المالالالنها التحليلالالالالي المقالالالالارن مالالالن خالالالالفل

القرارات الدولي، والقالانون الالدولي والقالوانين الوطنيال، علالى مسالتوى الالدول  ونهالا المسالتهدف، بالنتيجال، و 
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من هذا الجدل، عارضين لموقالف الشالرائل السالماوي، منهالا وحجالا الالدعاة الالى الغائهالا وتلالك الداعيال، 
 الى االبقاء عليها.
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 الحياةفي لحق لالمبحث االول: عقوبة االعدام ضمان 
لقد وار الجدل قديما وال زال قائما حول جدوى هذه العقوب، وجالديتها، جالدواها مالن حيال  التشال يك   

ه العقوبالال، تحقالالق النتالالائا المرجالالوة منهالالا فالالي الالالردع العالالام، وخفالالض مسالالتويات المتواصالالل فالالي أن هالالذ
الجريمالال،، وجالالديتها مالالن حيالال  التطبيالالق فبينمالالا نجالالد دوال الغتهالالا واخالالرى ال تالالزال تطبقهالالا، ودوال اخالالرى 
تالالدعو الالالى الغائهالالا علالالى المسالالتوى الالالدولي وهالالي ال زالالالت تطبقالالا واخالالرى الغتهالالا وعالالادت مالالرة اخالالالرى 

 . لتطبقها
االزل جالالاءت بهالالا الشالالرائل السالالماوي،، التالالي الجالالدل  انالالت هنالالاك مواقالالف راسالالخ، منالالذ  فالالي عالالل ذلالالك  

جسالالالدت بالالالدون شالالالك موقفالالالا متوازنالالالا، ال تخالالالبط فيالالاله وعلالالالى راسالالالها الشالالالريع، االسالالالفمي،، بينمالالالا جالالالاءت 
المهيدة لفبقالاء  3القوانين الوضعي، مترددة بين االخذ بها واستبعادها، وبين هذا وذاك سيقت االدل،

 قوب،.على هذه الع
 المطلب االول: موقف الشرائع السماوية من عقوبة االعدام

في تحريم قتل النفس البشالري، تتفق الشرائل السماوي، االسفمي، والمسيحي، واليهودي،،  ال شك ان  
وقالالد جالالاء فالالي العهالالد القالالديم  4"اذ يقالالول سالالبحانه وتعالالالى "وال تقتلالالوا الالالنفس التالالي حالالرم اهلل اال بالالالحق

،" بالالالالالالقول "سالالالالالافك دم االنسالالالالالان باالنسالالالالالان يسالالالالالفك دمالالالالاله" و الالالالالذلك العهالالالالالد الجديالالالالالد "الشالالالالالريع، الموسالالالالالوي
اال أن هالالذا  ، وقالالول السالاليد المسالاليا "مالالن اخالالذ بالسالاليف فالبسالاليف يهلالالك"،"المسالاليحي،" وصالالي، ال تقتالالل

هو االصل فالي  الل الشالرائل السالماوي، اذا  ان هذا التحريم العام ال يعني أن اهلل حرم القتل مطلقا ف
، اذ يقول سبحانه في  تاباله العزيالز "ول الم فالي القصالاة حيالاة 5الصل استوناءاتاال أن على هذا ا
وفالالي الحالالدي  الشالالريف يقالالول عليالاله الصالالفة والسالالفم "ال يحالالل دم امالالريء مسالاللم  6يالالا اولالالي االلبالالاب"

  يشهد أن ال اله اال اهلل وان محمالدا رسالول اهلل اال باحالدى والف ، الالنفس بالالنفس، والزانالي المحصالن
والقصاة  ما ورد في االي، ال ريم، من العقوبالات المعروفال، فالي  7المفارق للجماع،"والتارك لدينه 

الشريع، االسفمي،  ويقصد به قتل القاتل، أي أن يفعل بالجالاني مولمالا فعالل، وهالي حالق لالذوي الالدم 
  ال عفالالالالو فيهالالالالا وال اسالالالالقاط وال شالالالالفاع،، امالالالالا الحالالالالدود فهالالالالي حالالالالق هلل تعالالالالالى 8امالالالالا أن يعفالالالالو او يقالالالالتة

الالالالردة والقتالالالل عقوبالالال، االعالالدام عقابالالالا عليهالالالا، الزنالالالا، قطالالالل الطريالالق بقالالالوة السالالالفح،  تالالالي تنفالالالذوالجالالرائم ال

                                                 
3

 للقول بالغاء عقوبة االعدام.االدلة هنا كونها االكثر اقناعا وقربا من الحقيقة مما سيق من حجج  فهي اقرب الى 
4

 سورة االسراء. ،33االية  
5

 .64ص، 2007، مجلة الهالل، حكم القتل واالعدام في الكتاب المقدسمرقس خليل،  
6

 ، سورة البقرة.179االية رقم  
7

 .376، ص، دار الفكر، بيروتتفسير ابن كثيرني، محمد علي الصابو 
8

 .155الصابوني، المرجع السابق، ص 
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، وهنالالالاك العقوبالالالات التعزيريالالال، التالالالي قالالالد تصالالالل الالالالى القتالالالل بحسالالالب الالالالرأي الغالالالالب فالالالي الفقالالاله 9العمالالالد
  ، وذلالالك فالالي بعالالض الجالالرائم الخطيالالرة التالالي تمالالس امالالن المجتمالالل وتشالال ل خطالالرا واضالالحا10االسالالفمي

تقديرها،  ترويا المخدرات، وبالتالي فان الشريع، االسالفمي، جالاءت مر لي االفي ون للقاضي او و 
بتوازن قل نعيره فالي نعرتهالا الالى عقوبال، االعالدام، فهنالاك جالرائم ال بالد فيهالا مالن تنفيالذ هالذه العقوبال،، 
فف مجال للقيالاس او االجتهالاد  مالا هالو الحالال فالي الحالدود، بينمالا تسالقط بالالعفو  مالا هالو الحالال فالي 

هالالالي فالالالي بعالالالض الجالالالرائم االخالالالرى خاضالالالع، للتقالالالدير مالالالن حيالالال  خطورتهالالالا، وفالالالي جميالالالل القصالالالاة، و 
بضمانات وشروط صارم،  ما هو الحال هذه العقوب، في الشريع، االسفمي، االحوال فقد احيطت 

، و الذلك وجالود العقوبالات التعزيريال، التالي قالد تصالل فيهالا في ضمان، الشهود االربع، في جريم، الزنالا
ا جالاءت مالن بالاب االحتيالاط لمالا قالد يطالرأ علالى الجريمال، مالن تطالور، وهالو مالا علقوب، الالى القتالل، انمال

، فهنالالاك جالالرائم فالالي العصالالر الحاضالالر علالالى درجالال، مالالن البشالالاع، 11يحالالد  فعالالف فالالي وقتنالالا الحاضالالر
والجسام، بحي  تستدعي مول هذه العقوب،، وم أن بعض الجالرائم المعاقالب عليهالا باالعالدام  الالبغي 

الذي توسل الفقه في تفساليره ليشالمل الخيانال، واالتجالار بالمخالدرات او الحراب، قد تشمل ايضا الفساد 
فالالي تقريالالر عقوبالال، االعالالدام،  مالالا افسالالحت ، وبالالذلك ت الالون الشالالريع، االسالالفمي، قالالد اقتصالالدت 12وغيرهالالا

 المجال لتجاوزها الى غيرها من العقوبات، او السقاطها بالعفو.
ر عمالالد، وحوالالت علالالى قتالالل القاتالالل عمالالدا وقالالد فرقالالت الالالديانات القديمالال، بالالين القاتالالل العمالالد والقاتالالل بغيالال  

وحمايالال، القاتالالالل بغيالالر عمالالالد، و الالذلك قتالالالل الزانالالالي والزانيالال،، ومقولالالال، السالاليد المسالالاليا مالالن اخالالالذ بالسالالاليف 
 .13فبالسيف يقتل

لقد ارست الشريع، االسفمي، مباديء تعارف عليها القانون الدولي االنساني فيما بعالد، حتالى أن   
  .يح، بينما  انت في الشريع، االسفمي، من باب االلتزاماالديان االخرى جاءت بها من باب النص

 المطلب الثاني: ادلة القائلين باالبقاء على عقوبة االعدام 
قالالد اسالالتعجل خفصالال، هالالذه الدراسالال، عنالالدما اقالالول ادلالال، المطالالالبين باالبقالالاء علالالى هالالذه العقوبالال،، اذ    

لتالي تسالاق للقالول بالغالاء انني اعلم أن ذلك مخالف الصول البح  العلمي، ول ن ضالعف الحجالا ا
هذه العقوب، توجب توصيف  ل ما يقال بما يستحق، وم أن أي دراسال، تتعالرض لعقوبال، االعالدام ال 

بهالذه  بد وان تعرض لوجتهي النعر بين مطالب بتطبيقها ومطالب بالغائها، اذ ينادي دعاة االبقاء
 العقوب، استنادا الى:

                                                 
9

 .71، ص2007"حق الحياة وحق القصاص"، مجلة الهالل، القاهرة، مد الميسر، مح 
10

 .100، ص1995، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، طوجوب اخذ رأي المفتي قبل الحكم باالعدامابو الوفا محمد ابراهيم،  
11

 .282، ص2007جنائي، عمان، ، المنظمة الدولية لالصالح العقوبة االعدام من منظور اسالمياحمد حاشد واخرون،  
12

 .83، ص2007، مجلة الهالل، القاهرة، الشرق والغرب فجوة حضاريةنجاد البرعي،  
13

 .64مرقس خليل، مرجع سابق، ص 
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اة مالن الجالاني وفالي  الون جريمتاله وهو بش ل عالام حالق للمجتمالل فالي االقتصالالقصاة:  -
هالالي اعتالالداء علالالى حالالق المجتمالالل فالالي االمالالن واالمالالان، وهالالي حالالق لالالذوي المجنالالي عليالاله وقالالد 
 جاءت الشريع، االسفمي، بهذا الح م واوجبته فالي جالرائم القتالل العمالد "ول الم فالي القصالاة

الهم حبما يصلا وهو اعلم حياة يا اولي االلباب" فاهلل سبحانه وتعالى اعلم بشهون عباده 
 .14ودنياهم

الالالردع: ال يسالالتطيل احالالد أن ين الالر مالالا لهالالذه العقوبالال، مالالن اوالالر فالالي تحقيالالق الالالردع العالالام، فهالالي  -
تحقالالق اقصالالى قالالدر مالالن الزجالالر والتخويالالف، وهالالي مالالن ا والالر العقوبالالات فعاليالال، للحفالالاع علالالى 

، بالالل أن الالالبعض يالالذهب الالالى االمالالن االجتمالالاعي، وهالالي بالتالالالي اداة لحمايالال، المنفعالال، العامالال،
،  مالالا وان الالالردع الالالذي تحدوالاله عقوبالال، 15ن قبيالالل نالالزع المل يالال، للمنفعالال، العامالال،حالالد اعتبارهالالا مالال

، و ما يقول احد االعدام هو امر مه د، وهو ما ته ده العديد من الدراسات واالحصائيات
المحامين الفرنسيين مالن أن للمخالفال، المعاقالب عليهالا بالغرامال، اوالر رادع، ف يالف ال يخشالى 

ذلك انه في البفد التي الغت عقوب، االعالدام ازداد فيهالا  االنسان قطل رأسه، وان ما يعزز
 .16عدد الجرائم، وان من تلك الدول من عادت الى تطبيقها

التناسب: فمن الضروري أن ي ون هناك تناسب بين الجريم، والعقوب،، ف وير مالن الجالرائم  -
 ت ون على قدر من البشاع، ال يقابله جزاء اال االعدام.

غنم، وهي عقوب، يطالب بها الرأي العام، الذي يت ور ساللبا اذا لالم تتحقالق العدال،: فالغرم بال -
فمالالالن تسالالالبب فالالالي ازهالالالاق نفالالالس انسالالالان او  والالالالذي يشالالالعر بضالالالرورة معاقبالالال، الجالالالاني، العدالالالال،،

 .17اعتدى بجريمته على المجتمل بش ل سافر، فان للمجتمل الحق في ازهاق نفسه

حتمالالالا الالالالالى اعالالالادة النعالالالالر فالالالي بقيالالالال،  أن الغالالالاء عقوبالالالال، االعالالالدام سالالالاليهدي: البديلالالالال،العقوبالالالات  -
العقوبالالات، وان الحجالالا التالالي تسالالاق اللغالالاء عقوبالال، االعالالدام يم الالن أن تقالالدم للمطالبالال، بالغالالاء 

هبالد واالشالغال الشالاق، تحالت شالعار انهالا ماسال، بال رامال، وحقالوق مباقي العقوبالات  السالجن ال
خطيالالرة وغيرهالالا االنسالالان،  مالالا وان الغالالاء عقوبالال، االعالالدام يسالالاوي فالالي العقوبالال، بالالين الجالالرائم ال

 من الجرائم.

أن العديالالد مالالالن الالالالدول بعالالالد أن الغالالالت عقوبالالال، االعالالالدام عالالالادت لتطبقهالالالا مالالالرة اخالالالرى،  روسالالاليا  -
 .18دا وايطاليانوالدنمارك وهول
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 .69، ص1996، مطبعة المقداد، غزة، قانون العقوبات العام في الجزاء الجنائياحمد بشير،  
15

 .200، )د.ن(، عمان، صلغاء وفقا الحكام القانون الدولي العامعقوبة االعدام بين االبقاء واال ايمن سالمة، 
16

 .29، ص1988معهد االنماء العربي، بيروت،  ،االبقاء وااللغاءعقوبة االعدام بين سامي الحاج،  
17

 .86المرجع السابق، صسامي الحاج،  
18

 .96المرجع السابق، ص 
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 المطلب الثالث: موقف التشريعات الوطنية من عقوبة االعدام
فالالي العديالالد مالالن نصالالت التشالالريعات فالالي مععمهالالا وفالالي مععالالم دول العالالالم علالالى عقوبالال، االعالالدام  لقالالد  

الجرائم، وال توجد دول، عربي، واحدة لالم يالنة قانونهالا الالوطني علالى عقوبال، االعالدام علالى عالدد مالن 
الجالالرائم، مالالن المحالاليط الالالى الخلالاليا، وفالالي فلسالالطين فقالالد تبنالالت جميالالل التشالالريعات التالالي  انالالت سالالاري، 

هالالا فالالي والتالالي ال زال جالالزء  بيالالر منهالالا سالالاري المفعالالول علالالى عقوبالال، االعالالدام، حيالال  ورد الالالنة علي
، ويعاقالالب باالعالالدام فيالاله علالالى خمسالال، عشالالر جريمالال،، مالالن بينهالالا 19قالالانون العقوبالالات السالالاري فالالي غالالزة

يانالال، الععمالالى وحمالالل السالالفح ضالالد الدولالال،، وتحالالريض الغيالالر علالالى االغالالارة علالالى فلسالالطين، وامالالا الخ
  ، فهالالالو يعاقالالالب باالعالالالدام علالالالى سالالالبع، عشالالالر جريمالالال،20قالالالانون العقوبالالالات السالالالاري فالالالي الضالالالف، الغربيالالال،

حمالالالل السالالفح فالالالي صالالفوف العالالالدو و الالالل مالالن يعمالالالل بطريقالال، غيالالالر مشالالروع، علالالالى تغييالالالر  الخيانالال، و 
شال ل عصالابات مساللح، والقتالل مالل  الدستور، واوارة العصيان المسلا والمهامرة وقطل الطريق علالى

الالذي تطبقاله المحالا م العسال ري،  1979االصرار، وهناك ايضا قالانون العقوبالات الوالوري لسالن،  سبق
، فيعاقالالب باالعالالدام وفوالال، ووفوالالون فعالالف، مالالن بينهالالا الخيانالال، 21ة الرسالالمي،والالالذي لالالم ينشالالر فالالي الجريالالد

ومعاون، العدو ضد قوات الوورة ومساعدة القوات المعاديال، وتسالليم المواقالل لفعالداء واالرهالاب الالذي 
 يهدي الى القتل وتش يل عصابات ارهابي،.

 قالالانون م افحالال، المخالالدراتومالالن تلالالك القالالوانين التالالي تعاقالالب باالعالالدام قالالانون العقوبالالات المصالالري، و   
وقالالانون االسالاللح، والالالذخائر، وهالالي مقالالررة فالالي القالالوانين المصالالري، للجالالرائم الخطيالالرة  القتالالل مالالل سالالبق 
االصرار والقتل باستخدام السم، وشهادة الالزور اذا ترتالب عليهالا الح الم باالعالدام علالى انسالان بالريء 

 .22والجرائم المخل، بامن الدول،
م فالالي القالالوانين اللبنانيالال،، قالالانون العقوبالالات فالالي جالالرائم االعتالالداء وقالالد ورد الالالنة علالالى عقوبالال، االعالالدا  

على الحيالاة والفتنال، واالرهالاب، وقالانون العقوبالات العسال ري علالى جالرائم التخالابر مالل العالدو، الخيانال، 
1988 والمهامرة، وقانون المخدرات لسن،

23. 

                                                 
19

 يطاني.الصادر اثناء االنتداب البر 1936قانون العقوبات لسنة  
20

 .1960لسنة  16قانون العقوبات االردني رقم  
21

 .25، ص1999، رام هللا، الهيئة المستقلة 1، طعقوبة االعدام في فلسطين بين التشريعات السارية والمعايير الدوليةعمار دويك،  
22

 .79احمد بشير مرجع سابق، ص 
23
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فالالي الجالالالرائم  و الالذلك االمالالر فالالي المغالالرب الالالذي قالالررت قوانينالالاله عقوبالال، االعالالدام فالالي قسالالمين احالالدها  
، والسعودي، وسوريا وتونس وال ويت وجميل الواقع، على االشخاة واالخر على الجرائم السياسي،

 الدول العربي، وايران التي تعتبر مل السعودي، والصين من بين ا ور الدول تنفيذا لعقوب، االعدام.
عقوبالال، االعالالدام اذن يم الالن القالالول أن القالالوانين الوطنيالال، عنالالدما وضالالعت فالالي مععمهالالا نصالالت علالالى   

انطفقا من الشعور العام بضرورة هذه العقوب، وتلقائي، النة عليها في القوانين على اشد الجالرائم 
خطورة، وهنا يم ن القالول أن هنالاك مجالال للحالدي ، فالالقول بالغالاء عقوبال، االعالدام نهائيالا وبال امالل 

واسالل فياله تجالاوز وتعالدي بهالذه العقوبال، بشال ل االخالذ هو قول بالف سالند وحالري بعالدم القبالول، و الذلك 
 ما هو الحال في المغرب التي تطبق هذه العقوب، على ما يسمى الجرائم السياسالي،، وهالو  ،وتهديد

، بااللغاء هنالا هالي مطالبال، محقاله،  الون االخالذ بهالا علالى هالذا بامر فيه تجاوز، وبالتالي فان المطال
ممالا يشال ل تهديالدا  ف تلالك الجالرائمالنوع مما يسالمى بالالجرائم السياسالي، انمالا يفالتا البالاب واسالعا لت ييال

 .للحق في الحياة
ان التوسالالل فالالي تطبيالالق عقوبالال، االعالالدام، والالالنة عليهالالا علالالى مختلالالف الجالالرائم دون قيالالد او ضالالمان   

من قانون العقوبات المصري التي تعاقالب باالعالدام علالى تهيئال،  34 ما هو الحال في نة المادة 
ذاتالاله التالالي تعاقالالب باالعالالدام  الالل مالالن قلالالد نفسالاله مالالن القالالانون  93م الالان لتعالالاطي المخالالدرات، والمالالادة 

، ف لتا الجريمتين ليست جديرة بان يعاقب عليها باالعالدام، ومالن هنالا  الان 24رئاس، عصاب، مسلح،
ال بد من الالدعوة الالى التالوازن فالي فرضالها، واحاطال، تنفيالذها وتطبيقهالا بالضالمانات ال افيال،، وهالو مالا 

 مالا هالو الحالال فالي الضالمانات التالي نالة عليهالا  نصت العديد من التشريعات قديما وحديوا عليهالا،
 قانون االجراءات الجزائي، الفلسطيني.
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 .84نجاد البرعي، مرجع سابق، ص 
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 المبحث الثاني: عقوبة االعدام تهديد للحق في الحياة 
هل حقيق، يم ن القول أن عقوب، االعدام تش ل انتها ا وتهديدا للحق في الحياة، وهل يم الن أن   

ز هالالالذه المقولالالال،؟ ام أن االمالالالر اليعالالالدو أن ي الالالون مالالالن قبيالالالل التزيالالالد نجالالالد فالالالي القالالالانون الالالالدولي مالالالا يعالالالز 
في القانون الدولي، ام هناك محاول، للت ويل والتفسير غير  لهحقيقيا والتجني، الذي ال يجد اساسا 

السليم لبعض النصوة الواردة في بعالض المواويالق الدوليال، وحملهالا علالى تفسالير مخالالف للمقاصالد 
د نة في معاهدة دولي، صريا الى هذا الحد فهل عدد الدول االطراف ، وانه أن وجالحقيقي، منها

    اف للقول بان هذا هو موقف القانون الدولي.
 المطلب االول: موقف القانون الدولي من عقوبة االعدام

تقالالوم فلسالالف، القالالانون الالالدولي االنسالالاني علالالى التوفيالالق بالالين متناقضالالين، وهالالذا ايضالالا مالالا يفتالالرض فالالي   
 25نين أن تهديالاله، اال وهالالو التوفيالالق بالالين االعتبالالارات االنسالالاني، ومتطلبالالات الضالالرورةال ويالالر مالالن القالالوا

   .نقيضينوهو ما يعهر جليا في حال، عقوب، االعدام، التي تضل القانون واالنسان بين هذين ال
 الفرع االول: موقف المواثيق والمعاهدات الدولية

السالالتوناء الوحيالالد المقبالالول يتموالالل فالالي أن الحالالق فالالي الحيالالاة هالالو حالالق اساسالالي ال يم الالن اسالالقاطه، وا  
 .26عقوب، االعدام التي تصدرها احدى المحا م طبقا للقانون

هناك من يحاول أن يجد في المواويق واالتفاقيات الدولي، او المهتمرات حج، اخرى للقول بالغاء   
جهال،  جالد أن الحالال ليسالت  الذلك، فمالنناال أنه بتفسالير هالذا الموقالف بشال ل متال ني  ،عقوب، االعدام

واالعالالالالفن العالالالالالمي لحقالالالالوق  للحقالالالالوق االقتصالالالالادي، واالجتماعيالالالال،  أن العهالالالالد الالالالالدولي الخالالالالاة نجالالالالد
، وان طالب بالغالاء عقوبال، االعالدام اال اناله ا الد ايضالا مطالبتاله أن ال يح الم بهالا اال جالزاء 27االنسان

يلغالي  ، وبالمقابالل فالان العهالد الالدولي الخالاة بالالحقوق المدنيال، والسياسالي، لالم28الشد الجرائم خطورة
عقوبالال، االعالالدام وانمالالا اتخالالذ بشالال نها موقفالالا صالالارما حيالال  احالالاط تطبيقهالالا بضالالمانات وذلالالك فالالي المالالادة 

 .29السادس، منه

                                                 
25

 .25، ص2007، )د.ن(، القاهرة، مقاالت في القانون الدولي االنساني واالسالمي، عامر الزمال 
26

 .193، ص2006، ترجمة فوزي عيسى، مكتبة لبنان، الحماية الدولية لحقوق االنسانكلوديو زانغي،  
27

 .1984ام ، واالعالن العالمي الصادر عنها ع1966العهد الدولي الصادرعن الجمعية العامة لالمم المتحدة عام  
28

 .207ايمن سالمة، مرجع سابق، ص 
29

 .2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالقانون الدولي لحقوق االنسانمحمد علوان ومحمد الموسى،  
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االعفن بعالض المواويالق والبروتو الوالت االضالافي،  الاال انه وعلى الرغم من ان هناك توجهالا فالي   
تعذيب وال المعاملال، يجوز اخضاع احد لل انه "ال العالمي لحقوق االنسان الذي تضمن النة على

البروتو الالول االختيالالاري  ايضالالا، هنالالاك 30او الحاطالال، مالالن ال رامالال،" او العقوبالال، القاسالالي، او الفنسالالاني،
الالالذي  1989لعالالام الوالالاني الخالالاة بعقوبالال، االعالالدام، وهالالو يتعلالالق بميوالالاق الحقالالوق المدنيالال، والسياسالالي، 

اقالالرت  15/12/1989ريخ ، اال انالاله وفالالي نفالالس العالالام وبالالذات التالالا31يرمالالي الالالى الغالالاء عقوبالال، االعالالدام
مباديء المنل والتقصي الفعالين لعمليات االعدام خارج نطاق القانون واالعالدام التعسالفي واالعالدام 

،  مالالا 65/1989، والتالي اعتمالدها المجلالالس االقتصالادي واالجتمالاعي فالالي قالراره رقالم 32دون محا مال،
ان مالالن هالالام مالالا جالالاء والتالالي  الال 44/163عتمالالدت بموجالالب قالالرار الجمعيالال، العامالال، لفمالالم المتحالالدة رقالالم ا

 فيها: 
تحعر الح ومات بموجب القالانون، جميالل عمليالات االعالدام خالارج نطالاق القالانون واالعالدام  -1

التعسالالالفي واالعالالالدام دون محا مالالال،، وت فالالالل اعتبالالالار هالالالذه العمليالالالات جالالالرائم بموجالالالب قوانينهالالالا 
الجنائيالالال،، وال يجالالالالوز التالالالالذرع بحالالالال، الحالالالالرب او عالالالالدم االسالالالتقرار السياسالالالالي لتبريالالالالر عمليالالالالات 

 عدام.اال

توخيالالا لمنالالل عمليالالات االعالالدام خالالارج نطالالاق القالالانون، تت فالالل الح ومالالات بفالالرض رقابالال، دقيقالال،  -2
 على جميل المسهولين عن القبض والتوقيف.

تحعالر الح ومالالات علالى الرهسالالاء وعلالى السالاللطات العامال، اصالالدار اوامالر الشالالخاة اخالالرين  -3
سفي او االعدام دون بتنفيذ أي نوع من انواع االعدام خارج نطاق القانون او االعدام التع

 محا م،.

حمايالالالال، االفالالالالراد والمجموعالالالالات المهالالالالددة باالعالالالالدام خالالالالارج نطالالالالاق ت فالالالالل بالوسالالالالائل القضالالالالائي،  -4
 القانون.

وتضمنت هذه المباديء التا يد على الح ومات بذل قصالارى جهالدها لمنالل عمليالات االعالدام   
 ني،.خارج نطاق القانون، وقيود على اجراءات التحقيق وبعض االجراءات القانو 

وهنالالاك ايضالالالا الضالالمانات التالالالي ت فالالل حمايالالال، حقالالالوق الالالذين يواجهالالالون عقوبالال، االعالالالدام، والتالالالي   
والتي  25/5/1984بتاريخ  50/1984بقراره رقم  33اعتمدها المجلس االقتصادي واالجتماعي

 جاء فيها:

                                                 
30

 .19، ص1988، دار العلم للماليين، بيروت، حقوق االنسان "دراسات حول الوثائق العالمية واالقليمية"محمود شريف بسيوني،  
31

 .66كلوديو زانغي، مرجع سابق ، ص 
32

 www1.umn.edu/humanrts/arab/b054.htm1    14/2/2011تاريخ الزيارة. 
33

 المرجع السابق. 
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في البلدان التي لم تلغ عقوب، االعدام، ال يجوز أن تفالرض عقوبال، االعالدام اال فالي اخطالر  -1
على أن ي ون مفهوما أن نطاقها ينبغي أن ال يتعدى الجرائم المتعمالدة التالي تسالفر  ائمالجر 

 عن نتائا مميت، او غير ذلك من النتائا البالغ، الخطورة.

ال يجوز أن تفرض عقوب، االعدام اال في حال، جريمال، يالنة القالانون وقالت ارت ابهالا علالى  -2
 عقوب، الموت فيها.

ذين لم يبلغوا سن الوامن، عشالر وقالت ارت الاب الجريمال، ال يح م بالموت على االشخاة ال -3
وال ينفذ ح م االعالدام بالحوامالل او االمهالات حالديوات الالوالدة او االشالخاة الالذين اصالبحوا 

 فاقدين لقواهم العقلي،.

 ال يجوز فرض عقوب، االعدام اال بناء على دليل واضا. -4

 ن مح م، مختص،.ال يجوز فرض عقوب، االعدام اال بناء على ح م نهائي صادر ع -5

 ل ل من يح م عليه باالعدام الحق في االستئناف والتماس العفو اوتخفيف الح م. -6

 التنفذ عقوب، االعدام اال بعد الفصل في االستئناف. -7

 حين تنفيذ عقوب، االعدام، تنفذ بحي  ال تسفر اال عن الحد االدنى من المعاناة.  -8

الالالدول الغالالاء عقوبالال، االعالالدام، وهالالي وان  تفالالرض علالالى واضالالا مالالن خالالفل هالالذه البنالالود انهالالا ال   
تفرضالها اال علالى اشالد الجالرائم خطالورة  تطلب منها بالدرجال، االولالى أن ال فانمادعتها الى ذلك 

ال التعسف  المطلوب هو التوازن في استخدامهاوهو امر ينادي به  ل ذي عقل راجا، اذ أن 
وينسجم مل   الشرائل السماوي، في تطبيقها، والتوسيل من نطاق االخذ بها، وهو ما ينسجم مل

  الراي العام في مععم الدول.
ن المباديء المذ ورة اعفه جاءت في نفس العام الذي اعتمالد فياله البروتو الول الوالاني،  مالا ا  

وان مبالالاديء المنالالل والتقسالالي المالالذ ورة تطالالالب الالالدول بحعالالر االعالالدامات خالالارج نطالالاق القالالانون  
بقاء على عقوب، االعالدام، فهالذه المبالاديء لالم يالرد فيهالا مالا االمر الذي يقره ايضا المطالبين باال

  يفيد المطالب، بالغاء عقوب، االعدام نهائيا.
وهو ما يم ن الت  يد عليه بما جاء في المادة السادس، من الميواق الدولي المتعلق بالالحقوق   

بالالاله عالالالام  وبالالالدأ العمالالالل 1966المدنيالالال، والسياسالالالي، والالالالذي اعتمالالالد مالالالن قبالالالل الجمعيالالال، العامالالال، عالالالام 
الحياة مفزم لل ائن البشري، فالقانون يجب أن يحمي هذا الحق،  "حق والتي جاء فيها 1976

ال يم ن حرمان احد من الحيالاة بشال ل اعتبالاطي"، أي أن الحرمالان مالن الحيالاة مم الن فالي عالل 
محا م، عادل،، و ذلك عبارة القانون يجب أن يحمي هالذا الحالق، وحمايال، هالذا الحالق قالد ت الون 

 ء على عقوب، االعدام وليس الغائها.باالبقا
وبالدأ  1981ايضا ما ا ده الميواق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب الذي اعتمد عالام  وهو  

والذي جالاء فالي المالادة الرابعال، مناله "ال الائن البشالري مصالون، ول الل  الائن  1986العمل به عام 



13 

 

 يجوز حرمان احد من هذا بشري الحق باحترام حياته وبال مال المادي والمعنوي لشخصه، وال
 .الحق بش ل اعتباطي"

  بالميوالالالاق المتعلالالالق بالالالالحقوق المدنيالالال، والسياسالالالي،امالالالا البروتو الالالول االختيالالالاري الوالالالاني المالالالرتبط   
 .34الهادف الى الغاء عقوب، االعدام، فان عدد الدول االطراف فيه ال يتجاوز اونتا عشر دولال،

واضالالا أن لامالالن  هالالالدولي فالالي مجملالاله، اال أنالالوهالالو عالالدد لالاليس بالالال وير ال يع الالس موقالالف القالالانون 
 جالادتوجاله  لديالهالمجتمل الدولي سواء  ان على صعيد المنعمات الدولي، او المواويق الدولي،، 

  الى الغاء عقوب، االعدام، والسعي باتجاه ت ريس ذلك وتوسيل نطاقه.
 الفرع الثاني: موقف المنظمات الدولية وفقه القانون الدولي

تحالالاجا بعالالض الح ومالالات " بالالالقول مالالرارا وت الالرارا فالالي تقالالارير منعمالال، العفالالو الدوليالال، وردت اتعبالالار   
هذه تفرض وءة بالجريم،، وانه من الضروري أن بان عقوي، االعدام ضروري، في المجتمعات الموب

العقوبالال، لالالردع االخالالرين عالالن ارت الالاب جالالرائم مماولالال،، بينمالالا تتخلالالى هالالذه الح ومالالات عالالن مسالالهولياتها 
قر والي س، واناله ينبغالي اال يقتالل المجتمالل الالذين ال حيلال، لهالم، واال فاناله ي الون قالد بالقضاء على الف

   .35"ح م علينا جميعا أن نعيش في عالم يسما بالوحشي، رسميا
منعمالال، العفالالو الدوليالال، تقالالف علالالى رأس المنعمالالات الدوليالال، الداعيالال، الالالى الغالالاء عقوبالال، ال شالالك أن   

الالالى الغائهالالا  تتعالالرض لهالالذه العقوبالال، داعيالال، ب الالل الوسالالائل  االعالالدام، وانهالالا فالالي جميالالل تقاريرهالالا السالالنوي،
وهي في جميل تقاريرها السنوي، او الخاص، بعقوب، االعدام تتعرض للموقالف مالن هالذه العقوبال، فالي 
مععالالم دول العالالالم وترصالالد عالالدد االح الالام الصالالادرة باالعالالدام فالالي  الالل دولالال،، ومالالا نفالالذ منهالالا، ضالالارب، 

االخطالالالاء سالالالواء فالالالي االح الالالام او انعالالالدام الضالالالمانات، ول الالالن االمولالالال، القريبالالال، والبعيالالالدة للتالالالدليل علالالالى 
 المفحع هو ت رار ال وير من هذه االمول، دون جديد.

وتسالالالوق منعمالالال، العفالالالو الدوليالالال، ذات الالالالذرائل والحجالالالا التالالالي يسالالالتند اليهالالالا القالالالائلون بالغالالالاء عقوبالالال،   
مالالن ت رارهالالا  االعالالدام بالالل أن منعمالال، العفالالو الدوليالال، ت الالاد ت الالون هالالي مالالن ابتالالدع تلالالك الحجالالا وا والالرت

حتى صار  الل مالن ي تالب فالي هالذا الموضالوع يعيالد وي الرر تلالك الحجالا دون زيالادة او نقصالان، بالل 
متحدو، عن قسوتها  انها تضيف المزيد والمزيد محاول، البح  عن حجا للقول بالغاء هذه العقوب،

، وانهالالا سالالواء  الالان ذلالالك بطريالالق الشالالنق او ال رسالالي ال هربالالائي او الحقنالال، السالالام، وايالالا  انالالت الوسالاليل،
، بل انها ذهبت فالي احالد تقاريرهالا الالى القالول عقوب، غير عادل،، بل أن تطبيقها ينطوي على العلم

 . 36أن تطبيقها مس ل، تنطوي على مقامرة

                                                 
34

، 1996، تعريب جورجيت الحداد، منشورات عويدات، بيروت، الحماية الدولية لحقوق االنسانباتريس روالن وبول تافيرنييه،  

 .59ص
35

 .5-4، ص1999لية لعام تقرير منظمة العفو الدو 
36

 .10، ص1999تقرير العفو الدولية لعام  
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المتتبالالل لموقالالف هالالذه المنعمالالات يجالالد انهالالا تعيالالد ت الالرار تلالالك الحجالالا التالالي ال تعالالدو أن ت الالون فالالي   
،، ليست منطيق، وال يقبلهالا عقالل، ممالا يويالر الشالك حالول حقيقال، االهالداف مععمها مجرد حجا واهي

لموالل تلالك الحجالا، ال شالك أن احالدا ال  من وراء سعي منعمال،  الالعفو الدوليال، الالى االرت الان تمامالا 
فهالذا ال شالك مخالالف ل الل القالوانين واالعالراف  37يبقل القول بان تقوم الح ومالات باعالدام معارضاليها

دون وجه حق او العتبارات سياسالي، وهالو مالا يالومن فالي موقالف هالذه المنعمال، والمواويق الدولي،، او 
 أن التمترس وراء ذلك وخلف حجا واهي، للقالول بالغالاء عقوبال، ، االلمول تلك الح ومات المناهض

هو امر غير مقبول، أي انه ال ينطوي اال على من يريد ذلك االعدام بش ل  امل ودون استوناء، 
، اذ انه ليس خفيا ما تقوم به العديد من المهسسات ل ي نجد  تابالات ال او اقناع على غير قناع،

اساس لها من الحج، واالقنالاع، وهالذا مالا تواجهاله بعالض الالدول المرهونال، قراراتهالا بالمعونالات والمالنا 
الغائهالالا مالالن سالالتطيل ت، وهالالي حقيقالال، ال التالالي تصالالادر قرارهالالا وتالالهور علالالى موقفهالالا مالالن عقوبالال، االعالالدام

ف ويالالرة هالالي الالالدول التالالي ال تنفالالذ االح الالام الصالالادرة  قالالد تلتالالف عليهالالا بعالالدم تنفيالالذها، قوانينهالالا، اال انهالالا
 باالعدام،  االردن والسلط، الوطني، الفلسطيني،.

هسسالالالات حتالالالى الوطنيالالال، منهالالالا تنسالالالاق واقفالالال، ومدافعالالال، عالالالن موان مالالالا يه الالالد ذلالالالك أن العديالالالد مالالالن ال  
ال يتقبالالل فيهالالا الالالرأي مجتمعالالات ، حتالالى فالالي بشالال ل  امالالل الموقالالف الالالداعي الالالى الغالالاء عقوبالال، االعالالدام

، التالالالي ال ي الالاد يخلالالو تقريالالالر لهالالا مالالالن  الهيئالال، المسالالالتقل، لحقالالوق االنسالالانالعالالام موالالل هالالالذه الالالدعوات، 
 .االشارة الى ضرورة الغاء عقوب، االعدام

وان  انالالت منعمالال، العفالالو الدوليالال، مالالن ا والالر المنعمالالات الدوليالال، المهتمالال، بالغالالاء عقوبالال، االعالالدام  انالاله
ور ال بير في العديد من الدول من حي  االستجاب، لهذه الدعوات اال أن مواقف و ان لدعواتها اال

هذه الدول الحقيقي، من هذه العقوب، انما  ان مرهونا  بالمنا والمساعدات وليس من قبيل االقتناع 
بضالرورة اعالادة النعالر فيهالالا، او ايمانالا منهالا بالذلك والالالدليل علالى ذلالك أن اغلالب هالالذه الالدول لالم تلغالالي 

االعدام فعف في قوانينها الوطني، وانما فقط ا وقفت تنفيذها، فمععم قوانين هذه الدول ومن  عقوب،
بينهالالا السالاللط، الوطنيالال، الفلسالالطيني، ال بالالد وان يصالالادق رئالاليس الدولالال، علالالى الح الالم الصالالادر باالعالالدام 

 حتى يصار الى تنفيذه.
مولال، بلجنال، حقالوق االنسالان نجالد ايضالا منعمال، االمالم المتحالدة مالى جانب منعم، العفالو الدوليال،،   

، وقالالد 38والتالي انع سالت فالالي الالدعوة التالي وجهتهالالا هالذه اللجنال، الالالى وقالف تنفيالذ عقوبالال، االعالدام مهقتالا
عقدت المنعم، الدولي، العديد من الورشات _ حي   نت احد المشار ين فيهالا فالي االردن_ داعيال، 

عالالن تلالالك الحجالالا التالالي ال الالالى الغالالاء هالالذه العقوبالال،، مجنالالدة لالالذلك  الالوادر متخصصالال، ال تالال تي بجديالالد 
تستند الى اساس، وال تغير من القناع، الراسخ، بان هذه العقوب، ضرورة ال بد منها، والالدليل علالى 

                                                 
37

 .12المرجع السابق، صتقرير العفو الدولية،  
38

 ،26سابق، صالمرجع ال 
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ذلك أن جهود هذه المنعمات ما هالي اال ذات اوالر مهقالت مرهالون بالمصالالا تالارة وبالتسالاوق مهقتالا 
 .تش ل انتها ا لهذه الحقوقمل بعض االف ار التي تنادي بحقوق االنسان بداعي أن هذه العقوب، 

و ويرا ما تستند هذه المنعمات في دعواتها الى االعفن العالمي لحقوق االنسان والعهالد الالدولي   
، وهذا غير صحيا فاالعفن لم يدعو الى الغالاء عقوبال، الخاة بالحقوق االجتماعي، واالقتصادي،

الالذي  للحقالوق المدنيال، والسياسالي، االعدام وانما نة على مناهضال، التعالذيب، و الذلك العهالد الالدولي
 ا د على تقييد العقوب، باشد الجرائم خطورة ولم يدعو الى الغائها بش ل  امل. 

انحالالاء العالالالم  والسالهال ايالالن هالذه المنعمالالات مالالن حقالوق االنسالالان التالي تنتهالالك بالجملالال، فالي  ويالالر مالن 
  ؟وعلى رأسها فلسطين

أن الالذين يتحالدوون عالن هالذه العقوبال، وجلهالم ال تابات فالي هالذا الموضالوع واينمالا بحوالت تجالد  ورت  
يطالب بالغائها، ينتابالك شالعور عميالق أن هالهالء مالدفوعون الالى ال تابال،، ضالمن هالذا االتجالاه أي أن 
 تاباتهم ال تعدو أن ت ون اجترارا للحجا الواهي، التي سن تي علالى ذ رهالا، مطالالبين لاليس بالالتوازن 

، يسالالتند هالالهالء غالبالالا الالالى العهالالود والمواويالالق فالالي فالالرض هالالذه العقوبالال، بالالل الالالى الغائهالالا بشالال ل مطلالالق
 الدولي،، مجتزئين النصوة دونما طرح اف ار جديده بهذا الخصوة، قائلين وال تقربوا الصفة... 

 لمطلب الثاني: حجج القائلين بالغاء عقوبة االعداما
للالرد علالى  الحجالا ومالا ا ورهالا للمطالبال، بالغالاء العقوبال، ومالن بالين ذلالك الالذي يقولالون يسوق هالهالء  

 :القائلين باالبقاء عليها
في القصالاة: اناله لالم يعالد يتناسالب مالل تطالور المجتمعالات، وانهالا عقوبال،  انالت تطبالق فالي  -

حقبالالات زمنيالال، تختلالالف عالالن وقتنالالا الحاضالالر، وان هالالذه العقوبالال،  انالالت تطبالالق بحالالق الحيالالوان 
 .والغيت، ف يف تبقى تطبق بحق االنسان

وان مععالالم المجالالرمين ال تالالردعهم عقوبالال،  فالالي الالالرردع: أن اوالالر العقوبالال، فالالي الالالردع ضالالعيف، -
االعالالالدام، وهالالالي عقوبالالال، ال يخشالالالاها اال النالالالاس المحترمالالالون االسالالالوياء الالالالذين ال عفقالالال، لهالالالم 

 .39بالجريم، والعنف، وانها ال تهدي الى منل الجريم، بل انها في ازدياد مستمر

مبالدأ مسالهولي، غير عادل، النهالا غيالر قابلال، للتالدرج وفقالا لعقوب،  العدال،: أن عقوب، االعدام -
الجالالاني او مالالدى خطورتالاله، فلالاليس هنالالاك اعالالدام مهقالالت او اعالالدام مهبالالد، سالاليما وانهالالا عقوبالال، 

 .40تتسم بالبشاع،

وانما يجالب فالتا بالاب  ى الجاني،االصفح: وهو الهدف من العقاب، فف يجب القضاء عل -
 الصفح ما اعوج من سلو ه. التوب، اليه

                                                 
39

 .1989منشورات منظمة العفو الدولية، عقوبة االعدام ضد حقوق االنسان،  
40

 .204ايمن سالمة، مرجع سابق، ص 



16 

 

اقالالل قسالالوة مالالن عقوبالال، االعالالدام،  السالالجن  41،العقوبالالات البديلالال،: اذ أن هنالالاك عقوبالالات بديلالال -
المهبد واالشغال الشاق، المهبدة وغيرها من العقوبات، وهي عقوبات  افي، و فيلال، بمعاقبال، 

 الجاني.

الحالالق فالالي الحيالالاة: فعقوبالال، االعالالدام انتهالالاك للحالالق المقالالدس فالالي الحيالالاة، وهالالذا مالالا جالالاءت بالاله  -
الحقوق المدنيالالالال، واالجتماعيالالالال، االتفاقيالالالالات والمعاهالالالالدات الدوليالالالال،  العهالالالالد الالالالالدولي الخالالالالاة بالالالال

 والسياسي،، واالعفن العالمي لحقوق االنسان.

االخطالالالاء القضالالالائي،: وانهالالالا مهمالالالا  انالالالت نالالالادرة اال موجالالالودة ، وان هالالالذا سالالالبب  الالالافي اللغالالالاء  -
عقوب، االعالدام، طالمالا ال نسالتطيل تفالادي هالذه االخطالاء بصالورة مطلقال،، ومهمالا تقالدم العلالم 

 يم الالن تالالدارك الخطالال  فيهالالا، وان اعالالدام شالالخة واحالالد تبقالالى متوقعالال،، وحيالال  انهالالا عقوبالال، ال
 بريء ي في اللغائها.

أن هالالالالذه العقوبالالال، تسالالالالتمد شالالالالرعيتها مالالالن الشالالالالعور باالنتقالالالام، وال يصالالالالا أن يسالالالاللك الشالالالرعي،:  -
ب يالالذه المجتمالالل مسالاللك المجالالرم بحجالال، االنتقالالام مالالن بعالالض افالالراده الخالالارجين عالالن القالالانون،

وعهالالا اذا  انالالت تتعالالدى بالال، مهمالالا  الالان نشالالروعي، ايالال، عقو انصالالار االلغالالاء الالالى القالالول بعالالدم 
  .42حدود عالمنا، وان المشرع الذي يقرر عقوب، االعدام يتعدى على قدرة اهلل سبحانه

انه اذا  ان الهدف من هذه العقوب، هو حماي، المجتمل من عدوى الجريم، باعتبارها احالد  -
 . 43عدي،االمراض التي تصيب المجتمل فلماذا التطبق على المصابين باالمراض الم

انالاله اذا  الالان اسالالاس العقالالاب هالالو العقالالد االجتمالالاعي، فالالان االنسالالان الالالذي لالاليس لالاله الحالالق فالالي  -
 القتل ال يم ن أن يتنازل للدول، عن حقه في الحياة.
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 المطلب الثالث: مدى تأثر التشريعات الوطنية بالموقف الدولي من عقوبة االعدام
تختلف العصور القديم،، بينما وار الجدل حديوا حولها، و  لم ت ن عقوب، االعدام موارا للجدل في  

سالالاليما وان  ،التشالالالريعات الوطنيالالال، فالالالي  الالالل دولالالال، فالالالي مالالالدى التالالال ور بمالالالا يجالالالري علالالالى الصالالالعيد الالالالدولي
الالالالدعوات الالالالى الغالالالاء عقوبالالال، االعالالالدام تالالالزداد يومالالالا بعالالالد يالالالوم، وبوسالالالائل مختلفالالال،، ويبالالالدو أن ميزانيالالالات  

فبينمالالا  ،ات قوبلالالت بالتجالالاوب فالالي العديالالد مالالن الالالدولت الالرس مالالن اجالالل ذلالالك، وال شالالك أن تلالالك الالالدعو 
دون ا تالرا  بتلالك  الالدول العديالد مالن تبقيالالغالت عقوبال، االعالدام،  ي انت ايطاليا الدول، االولى التال

 .الدعوات، وذلك يعود السباب تختلف من بلد الى اخر
جعالا فالي عالدد الول مالرة ترا 2009"شالهد عالام  2010تقول منعم، العفو الدولي، في تقريرها لعالام   

اح ام االعالدام المنفالذة فالي شالتى انحالاء العالالم، شالهدت المنطقال، العربيال، خالفل الفتالرة نفسالها ارتفاعالا 
 في تنفيذ عقوب، االعدام".

 وفالالال، مهالالالذه ال لمالالالات تعبالالالر عالالالن حقيقالالال، الموقالالالف مالالالن عقوبالالال، االعالالالدام، علالالالى الالالالرغم مالالالن الجهالالالود ال 
سالعودي، علالى سالبيل الموالال ال تالزال قوانينهالا ففالي ال والواسع، بل والمحموم، اللغالاء عقوبال، االعالدام،

وال زالت تصدر اح ام بها وهي ايضا ال زالالت تطبالق و ال ن شاليئا فالي المحاليط  ،تنة على العقوب،
الدولي لم يحد ، وفي تحليلي المتواضل فان بلدا  السالعودي، مالل الالتحفع علالى ال ويالر مالن االمالور 

اال انالاله ول الالون المجتمالالل السالالعودي  ،هالالذا البلالالدالتالالي تحالاليط بالالالواقل العملالالي لتطبيالالق هالالذه العقوبالال، فالالي 
 ناتيلتزم الشريع، االسفمي، في مععم جوانب حياته اضاف، الى أن هذا البلد ال يعتمد على المعو 

 .او المساعدات
وبينمالالا ابقالالى عليهالالا المشالالرع المصالالري والفلسالالطيني فالالي مشالالروع قالالانون العقوبالالات و الالذلك االردنالالي   

العربيالالال،، وبعالالالض الواليالالالات فالالالي امري يالالالا الشالالالمالي،، فقالالالد الغتهالالالا  والمغربالالالي والسالالالعودي ومععالالالم الالالالدول
 .44اسبانيا والنرويا والبرتغال وهولندا وايطاليا وسويسرا والنمسا

لقد اتجهت العديد مالن الالدول الالى الغالاء عقوبال، االعالدام والعالدد وصالل الالى ا والر مالن نصالف دول   
فالي مععالم  ر الياله منعمال، العفالو الدوليال،العالم التي الغت عقوب، االعدام من قوانينهالا، وهالذا مالا تشالي

دول، الغالت عقوبال، االعالدام لجميالل الجالرائم  35، اذ أن هناك 2001، 1999، 1989تقاريرها لعام 
دول، لم تلغها اال انها ال تنفذها، اال أن هناك  27دول، الغتها باستوناء الجرائم الخطيرة، وان  18و

 .بها وتنفذهادول، ال زالت تحتفع بهذه العقوب،، ت خذ  100

                                                 
44

 .83احمد بشير، مرجع سابق، ص 
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واذا مالالالا اخالالالذنا باحصالالالائيات رصالالالدتها منعمالالال، العفالالالو الدوليالالال، ووردت فالالالي بعالالالض المراجالالالل العالالالوام   
الومانينات وقارناها باعوام التسعينات مقارن، باعوام االلفيال، الوانيال،، نجالد أن وعلالى الالرغم مالن تزايالد 

ن لالم يزيالد ت االعالدام ا تنفالذها، أن عالدد حالاالعدد الدول التي الغت عقوب، االعدام او تلالك التالي ال
اعالالداما نفالالذ  3399أن  1989فانالاله لالالم يالالنخفض  ويالالرا، اذ تشالالير تقالالارير منعمالال، العفالالو الدوليالال، لعالالام 

وامالا عقالد التسالعينات فقالد شالهد ازديالادا فالي عالدد ، 1988 – 1985بالين عالامي اعداما  2219ا نهم
 1625ل عالن بلالدا، بينمالا اعالدم مالا ال يقال 78شخصالا فالي  3899اح ام االعدام حي  وصلت الالى 

وفالي ذلالك تقالول منعمال، العفالو الدوليال، ال تشالمل هالذه االرقالام سالوى الحالاالت  وحالده، 1998في عام 
   .45التي علمت بها المنعم، اما االرقام الحقيقي، فانها بالتا يد تزيد عن ذلك ب وير

فالالي ذها فامالالا العقالالد األول مالالن االلفيالال، الوانيالال، فقالالد شالالهد ايضالالا تزايالالدا اخالالر فالالي اح الالام االعالالدام وتنفيالال  
حالال، اعالدام، بينمالا صالدرت اح الام  3797فقالط  2004سجل في عام تقرير لمنعم، العفو الدولي،، 
    .46دول، 64شخصا في  7395باالعدام على ما اليقل عن 

فقالالط  2008فقالالد بلالالغ عالالدد االح الالام باالعالالدام خالالفل عالالام  25/3/2009وفالالي تقريالالر اخالالر لهالالا فالالي   
 عملي، اعدام. 2400 ، وسجل تنفيذ8864

لوجالالالدنا انالالاله وفالالالي عالالالام سالالالبيل الموالالالال ولالالالو اخالالالذنا السالالالعودي، علالالالى وعلالالالى صالالالعيد الالالالدول العربيالالال،،   
شخصالالالا فالالالي عالالالام  69، بينمالالالا اعالالالدم مالالالا ال يقالالالل عالالالن 47شخصالالالا 29اعالالالدم مالالالا ال يقالالالل عالالالن 1999
2010

اشالالخاة فالالي عالالام  9شخصالالا ونفالالذ االعالالدام علالالى  14، وفالالي االردن ح الالم باالعالالدام علالالى 48
1999

سخصا  40، بينما بقي 2010شخصا في عام  12دام على صدرت اح ام باالع، بينما 49
مح وما باالعدام موقوفين، في حين اعلنت وزارة العدل أن قانون العقوبات سالوف يعالدل مالن اجالل 

اال  أن   الغالاء عقوبال، االعالدام بالنسالب، لعالدد مالن الجالالرائم، باسالتواء جريمال، القتالل مالل سالبق االصالالرار
 .50، البرلمانالتعديفت المقترح، لم تحصل على موافق

وفي فلسطين فقد  انت قوات االحتفل قد الغت عقوب، االعالدام فالي القضالاء المالدني، مالن خالفل   
تعالديل قالالانوني العقوبالالات فالي الضالالف، وغالالزة، بينمالالا ابقالت علالالى عقوبالال، االعالدام فالالي االوامالالر العسالال ري، 

ام موجالالودة فالالي جالالدير بالالالذ ر أن عقوبالال، االعالالد ،التالالي تعمالالل بموجبالاله المحالالا م العسالال ري، التابعالال، لهالالا
علالى الالرغم مالن عالدم تطبيقهالا، والتالي يشالترط لتطبيقهالا أن  1977قانون العقوبات االسالرائيلي لسالن، 

 . 51ت ون اسرائيل في حال، حرب
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 .23، ص1999تقرير العفو الدولية لعام  
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 .200مرجع سابق، ص، ايمن سالمه  
47
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48

 www.amnesty.net      29/3/2011اريخ الزيارة ت. 
49
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50
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51
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التي  انت ال زالت تختلف بين و اما بعد اقام، السلط، الوطني، بقيت القوانين التي  انت ساري،،   
خصوصالا علالى صالعيد االح الام الصالادرة عالن محالا م  ان له اور ساللبي واضالا،  الضف، وغزة، مما

  علالالى سالالبيل الموالالال، صالالدرت اح الالام باالعالالدام علالالى اربعالال، اشالالخاة 1998امالالن الدولالال،، ففالالي عالالام 
تم تنفيذ خمس، اح ام باالعدام بعالد توقالف اسالتمر عالدة سالنوات  2005، وفي عام 52نفذ منها اونان

ولم   أي ح م باالعدام 2006عام ، بينما لم يصدر في ال53و انت جميعها صادرة عن محا م غزة
أي ح الالم باالعالالدام بحالالق المح الالومين بانتعالالار التنفيالالذ، وقالالد اصالالدر رئالاليس السالاللط، عالالام  تنفالالذ السالاللط،

 .54قرارا باعادة محا م، جميل المدانين في محا م امن الدول، 2005
 2006 – 1994بلغ عدد االح ام الصادرة باالعدام منالذ عالام فالي الضالف، وقطالاع غالزة منالذ عالام   

 3فالي الضالف، نفالذ منهالا ح مالا  14ح مالا و 11ح ما، خمسون ح مالا منهالا فالي غالزة ونفالذ منهالا  66
فالالالي حالالالين لالالالم تنفالالالذ بالالالاقي االح الالالام باالعالالالدام حتالالالى االن، السالالالباب مختلفالالال، مالالالن اهمهالالالا عالالالدم ، اح الالالام

اح ام باالعدام جميعها لم ينفذ، جميعها عالن  6صدرت  2008مصادق، رئيس السلط،، وفي عام 
 .55ي غزة والضف، اال أن ايا منها لم ينفذمحا م عس ري، ف

، الالالذي تبنالالى 56امالالا علالالى صالالعيد التوجالاله فلسالالطينيا فقالالد  الالان مشالالروع قالالانون العقوبالالات الفلسالالطيني  
ذي عالرف عقوبال، االعالدام علالى انهالا ازهالاق روح المح الوم علياله لالوا جريمال،، 23عقوب، االعدام فالي 

علالالالى أن  9يالالال،، ونالالالة فالالالي المالالالادة وفقالالالا لفح الالالام المنصالالالوة عليهالالالا فالالالي قالالالانون االجالالالراءات الجزائ
حمالالل  االعتالداء علالى حيالالاة رئاليس الدولال،،  -االعالالدام  امالن بينهال –الجنايالات هالي بالعقوبالات التاليالال، 

، القيالام بعمالل عالدائي ضالد السفح ضد الوطن، التفالاوض بشال ل يلحالق الضالرر بالمصالالا الوطنيال،
النخالالالراط فالالالي جالالاليش ، ادولالالال، اجنبيالالال، يعالالالرض فلسالالالطين لخطالالالر الحالالالرب او قطالالالل العفقالالالات السياسالالالي،

معادي، اتفف االسلح، او الطائرات مما يستخدم في الدفاع عن الالبفد، تسالهيل دخالول العالدو فالي 
ارت اب عمل ارهابي نالتا عناله مالوت شالخة  ،حال، الحرب، افشاء االسرار زمن الحرب، التجسس

ضى او ا ور، اختطاف وسائل النقل اذا نتا عنه موت شخة او ا ور، االعتداء على موعف اف
اذا نالالتا عنهالالا ح الالم باعالالدام شالالخة، تعالالريض وسالالائل النقالالل الالالى الخطالالر  رالالالى المالالوت، شالالهادة الالالزو 

  المفضي الى الموت، اختطاف االطفالال المقتالرن باالغتصالاب او اللالواط، القتالل مالل سالبق االصالرار
 .57او للتستر عليها ي،القتل العمد تمهيدا لجناو القتل بالسم 

فعف في مشروع قانون العقوبالات اليم الن أن يعنالي بحالال  23ن النة على عقوب، االعدام في ا  
من االحوال توجهالا نحالو الغائهالا، ف مالا اساللفنا يعاقالب قالانون العقوبالات االردنالي المطبالق فالي الضالف، 
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فعالالف، االمالر الالالذي يعنالالي أن التوجالاله  15فعالف باالعالالدام، بينمالالا القالانون المطبالالق فالالي قطالاع غالالزة  17
ولعالل ذلالك يعالود الالى اسالباب عديالدة مالن بينهالا الوضالل  قهالا،يذهب الى مزيد مالن توساليل نطالاق تطبي

الفلسالالطيني بشالال ل خالالاة،  الالالنة علالالى االعالالدام فالالي حالالال، تعمالالد التفالالاوض بشالال ل يلحالالق الضالالرر 
بالمصالالا الوطنيالال،، فالالرغم الالتحفع علالالى الالالنة الالذي يالالوحي بالالان التفالاوض مسالال ل، ابديالال،، اال أن مالالا 

مالالالن االسالالالباب ايضالالالا طبيعالالال، المجتمالالالل  فالالالرض موالالالل هالالالذا الالالالنة انمالالالا هالالالو الواقالالالل الفلسالالالطيني، ولعالالالل
، وايضالا  الون هالذه 58جزء  بير منه، في  وناله مجتمالل عشالائري يالهمن بفلسالف، الوال رالفلسطيني في 

 العقوب، اقرت في الشريع، االسفمي،.
 59وعلى الرغم من ذلك فقد احيطت هذه العقوب، بضمانات عديدة ومنها الزامي، االستئناف  

ذ اال بعالد مصالادق، رئاليس الدولال،، وتنفالذ بحضالور عالدد مالن االشالخاة وم أن الح م باالعالدام ال ينفال
تخفضها بحق المرأة الحامالل اذا الذين نة القانون عليهم، وتنفذ داخل مرا ز االصفح والت هيل، 

 وضعت مولودا الى المهبد...الخ.
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 الخاتمة
الشرائل السماوي، جميعها اقرتها في مبحوي هذه الدراس،، تبين أن  من خفل ما استعرضناه  

بش ل متوازن، فهي شريع، اهلل سبحانه، والتي تعتبر جزء من نعرة العصور القديم، الى هذه 
بينما نجد أن العقوب،، و انت التشريعات الوطني، في مععمها او غالبها االعم ت خذ بهذه العقوب،، 

ياد حاضا على االخذ بهذه العقوب، في موقف المواويق والمعاهدات الدولي، بدأ متخذا موقف الح
اتجاه الغاء عقوب، االعدام ول ن دون فرض ذلك خطورة، وبدأ هذا االتجاه يتعزز ب اشد الجرائم

والدليل على ذلك معالج، هذه المواويق، للضمانات التي يجب االخذ بها عند تنفيذ هذه العقوب، 
الجرائم خطورة، وهو موقف يتفق مل  وحض الدول على االخذ بهذه العقوب، فقط في حال، اشد

ول ن أن ال يهخذ بها اال على اشد الجرائم  ،موقف من ينادي باالبقاء على عقوب، االعدام
 خطورة.

،  يف ي ون االعدام حرمان او تهديد للحق في في القصاة حياة يا اولي االلبابول م   
نتزعها، ول ن اهلل سبحانه يقول في الحياة، صحيا أن اهلل هو الذي يهب الحياة وهو سبحانه من ي

في الجريم،  القصاة حياة، فليس في ذلك تعد او تهديد للحق في الحياة، بل أن التعدي هو
البشع، التي ارت بها المجرم، والتي ال ينساها المجتمل اال اذا نال المجرم عقاب،، واذا لم ي ن 

 هناك عقاب رادع فلن يشعر المجتمل باالمان.
ات والمهسسات الداعي، الى احترام حقوق االنسان من خفل الغاء عقوب، االعدام ن المنعما  

ئمين عليها او العاملين فيها في تناقض واضا، فههالء وفي الوقت ا ويرا ما تقل هي ذاتها او الق
الذي يدعون فيه الى الغاء عقوب، االعدام  ويرا ما وجدوا على رأس مسيرات تدعو الى اعدام 

 بعض الجرائم البشع،. الجاني في 
وهو االمر  ،أن ما يوير الجدل هو تلك الدعوات الى الغاء عقوب، االعدام بال امل دون استوناء  

الذي اليم ن أن يلقى قبوال في  ل دول ومجتمعات العالم، فالرأي العام في بعض الدول قد يتقبل 
ة االلغاء من حجا يقعون في ذلك بينما في دول اخرى هو امر غير مقبول، وم أن ما يسوقه دعا

تناقض  بير، فهل يم ن تجزئ، الحق في الحياة، ام أن حياة الجاني جديرة بالحماي، بينما حياة 
المجني عليه ليست  ذلك، فالدعوة الى الغاء عقوب، االعدام بش ل  امل انما تحمل معنا واحدا 

 بحق االبرياء. ذلك معنى االستهتارحمل و أن للمجرم الحق بالبقاء بينما يوه
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اما القول أن هذه العقوب، تجسد معاني الو ر واالنتقام، فان الواقل أن الغائها هو الذي يجسد   
هذه المعاني، وم  يف يوصف المجتمل عندما يمارس حقه في العقاب بالو ر واالنتقام، اذن لنلغي 

المجتمل في العقاب ق  اف، انواع العقاب ولتصبا  اف، الجرائم في حل من العقاب ما دام أن ح
 هو و ر وانتقام.

و ذلك االمر اذ يقول دعاة االلغاء أن عقوب، االعدام من اشد العقوبات قسوة ومساسا بال رام،   
وليس فيه مساس بال رام،  ،االنساني،، اليس السجن المهبد اشد قسوة في  وير من االحيان

ء بالقول أن غاي، العقاب اصفح الجاني ومعاناة واالم ا ور من االعدام، وم يحتا دعاة االلغا
وليس استئصاله، والتساهل هنا ما هي الفائدة من اصفح الجاني المح وم عليه بعقوب، السجن 

، وان من اغرب ما جاد به تف ير ههالء، أن الجريم، عدوى والعقاب استئصال لهذه مدى الحياة
دي،، فهل يساوى بين ضحي، المرض العدوى وبالتالي لماذا ال يتم اعدام المرضى بامراض مع

 . والمجرم الذي يعتدي على امن المجتمل والناس
ببطفن دعوتهم، والتي لن تفقي  االلغاء انما هي بحد ذاتها  فيل،أن الحجا التي يسوقها دعاة   

و مصلحي،، اال انها لن تجد القبول ني، أو وقتي، أآلمصالا  القبول، وان وجدت التعاطي معها
قبول الرأي العام في  ار الفعلي في التطبيق سواء على صعيد استبعادها من التشريعات اوواالعتب

 العربي،.المجتمعات العديد من المجتمات خاص، 
ومن هنا فاننا ندعو المشرع الفلسطيني، ومجتمعنا ينحدر الى مستويات عالي، من جرائم القتل   

هودة، ما يهدي الى تهديد األمن والسلم بش ل غير مسبوق، وفي بعض االحيان ببشاع، غير مع
األهلي ويش ل خطرا على المجتمل الفلسطيني واألجيال القادم،، لذلك فقد آن األوان السترجاع 

ينزع بالقرآن، سيما وأن هناك توجه بالسلطان ما ال ينزع هذه العقوب، ضمن تشريعاتنا، فان اهلل 
هذا التوجه مقيد بالتشريل الساري الذي يحول لدى مجموع القضاة للح م بهذه العقوب،، إال ان 

  دون ذلك.
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