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تقدمي

ي�سكل هذ� �لعمل م�ساهمة يف �لنقا�ص �لعام �ملطلوب بخ�سو�ص عقوبة 

�لإعد�م بني م�ساند ومعار�ص، ولكن من موقع �لرت�فع من �أجل �إلغاء هذه 

�لعقوبة �حلاطة بالكر�مة �لإن�سانية. ومهما كانت �لآر�ء بهذ� �خل�سو�ص، 

�لآر�ء  بني  �لنقا�ص  �ملطلوبة يف  للياقة  تفتقد  و�أحيانا  تزد�د حدة  و�لتي 

�لزو�يا  خمتلف  من  �لب�رشي  �لفكر  حققه  �لذي  �لرت�كم  فاإن  �ملختلفة، 

و�ملرتكز�ت، �ل�سيا�سية، و�لثقافية، و�لدينية، و�لقانونية و�حلقوقية وغريها، 

منحى  يف  �لأخرية  �لعقود  �متد�د  على  ي�سري  �لدويل  �ملنتظم  جتعل 

من  �لتي  كتلك  وهمجية،  ب�ساعة  �جلر�ئم  لأ�سد  بالن�سبة  حتى  �لإلغاء 

�إ�سد�ر  �خت�سا�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية �لتي لي�ص من �سالحياتها 

�أحكام بالإعد�م.

و�إذ� كانت بالدنا قد �ختارت عدم تنفيذ هذه �لعقوبة منذ �أزيد من ربع 

قرن وحتويلها بني فرتة و�أخرى بالن�سبة للمحكوم عليهم بها، وتقلي�ص 

عدد �جلر�ئم �لتي ميكن فيها �إ�سد�ر هذه �لعقوبة، فاإن �لنقا�ص �ملو�سع 

وبنائها  بالإلغاء  �ملطالبة  تاأ�سيل  ق�سد  لالت�ساع  قوية  حاجة  لز�ل يف 

�لبديلة  �لعقوبات  يف  �جلاد  و�لتفكري  و�حلقوقية،  �لفقهية  �لثقافة  يف 

وم�ستلزماتها.

لذلك تقدم هذه �لدر��سة / �ملر�فعة مد�خل تاريخية وفكرية وقانونية يف 

�لب�رشي  و�لفكر  �ملجتمع  �لتاريخي يف  �لتطور  مر�حل  �سياقات خمتلف 

دول  لدى  �حلا�سل  �لتطور  �إبر�ز  ق�سد  �لتوحيدية  و�لديانات  و�لثقافات 
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�لعامل، و�لذي يجعل تنامي �لإلغاء و�ت�ساع حركة �ملطالبني به م�ستمرة 

منظمة  وجرمية  �إرهاب  من  وب�ساعتها  �جلر�ئم  تنوع  رغم  وبو�سوح، 

و�لجتار يف �لأع�ساء �لب�رشية و�غت�ساب �لن�ساء و�لأطفال يف �لظروف 

�لعادية كما يف زمن �لنز�عات. �إل �أنه لبد من �لتاأكيد على �أن معاجلتنا 

للمو�سوع ترتكز بالأ�سا�ص على �لقانون �لو�سعي �لذي �نبنى عليه �لقانون 

�جلنائي �ملغربي، دون �أن يلغي ذلك مناق�سة قر�ء�ت و�آر�ء تقدم حيثيات 

ذ�ت مرجعية دينية.

�لدينامية  هذه  يف  للم�ساهمة  منا�سبة  �لدر��سة  هذه  تكون  �أن  وناأمل 

من خالل �لنقا�ص و�لرت�فع جتاه خمتلف �لفاعلني �ملوؤ�س�ساتيني وغريهم 

من  �لإن�سان،  حقوق  منظومة  �سمن  �ملطلوبة  �خلطوة  حتقيق  ق�سد 

خالل �مل�سادقة على �لربتوكول �لختياري �لثاين للعهد �لدويل �خلا�ص 

باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية �لد�عي �إىل �إلغاء عقوبة �لإعد�م، و�لتن�سي�ص 

على ذلك يف �لت�رشيعات �ملغربية كتتويج مل�سار بناء دولة �حلق و�لقانون 

و�للتز�مات �لدولية يف جمال حقوق �لإن�سان.

و�لتقدير  بال�سكر  و�لدميقر�طية  �لإن�سان  حقوق  در��سات  مركز  ويتقدم 

لوز�رة �لدولة �ملكلفة بحقوق �لإن�سان و�لعالقات مع �لربملان على دعمها 

مل�رشوع �ملركز وللتعاون �لبناء خالل مر�حل �إجنازه كما هو �لأمر بالن�سبة 

للم�ساريع �ل�سابقة.

كما يحيي مركز در��سات حقوق �لإن�سان و�لدميقر�طية �لفريق �لذي ��رشف 

على �إجناز هذ� �لعمل، �لأ�ستاذين حممد بلوط وجمال �لدين �ل�سعبي، 

و�أ�سا�سا  �ملنهجي،  و�لإ�رش�ف  و�لإغناء  باملر�جعة  قام  �لذي  �لفريق  وكذ� 

�إدري�ص بلماحي وعبد �للطيف �سهبون و�حلبيب بلكو�ص. كما نعرب عن 

�عتز�زنا بقيام �ل�سديق �لدكتور حممد �لطر�ونه، �لقا�سي مبحكمة �لنق�ص 

بالأردن و�خلبري يف جمال حقوق �لإن�سان بقر�ءة هذ� �لعمل ومر�جعته 
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وتعزيز �ملجهود �ملبذول يف �إجنازه. �إن هذ� �لتفاعل �جلماعي هو �لذي 

مع  �لآر�ء،  ملختلف  مو�سوعيا  تقدميا  تتوخى  در��سة  �إعد�د  من  مكن 

�لرت�فع من �أجل �ملطالبة باإلغاء عقوبة �لإعد�م كاختيار ينتمي �إىل منظومة 

حقوق �لإن�سان �لتي ل تقبل �لتجزيء ول �لنتقاء.

احلبيب بلكو�س
رئي�س مركز درا�ضات حقوق االإن�ضان والدميقراطية





متهيد

باإجر�ء  حياته  من  �سخ�ص  حرمان  هو  �ملوت  عقوبة  �أو  �لإعد�م،  عقوبة 

�إىل هذه  توؤدي  �لتي  �لعقاب و»�لردع«. وتعرف �جلر�ئم  ق�سائي بغر�ص 

�لعقوبة بجنايات �لإعد�م. 

وُي�سرتط �أن تكون �لعقوبة و�ردة يف منطوق حكم ق�سائي يتوج حماكمة 

عادلة جرت �أمام حمكمة معرتف بها وم�سكلة وفق �لقانون. و�إذ� �ختل 

�لت�سفية  نطاق  تدخل يف  �لإعد�م  عملية  فاإن  �ل�سابقة،  �ل�رشوط  �أحد 

�جل�سدية �أو �لإعد�م خارج �لقانون.

تعد عقوبة �لإعد�م من �أعلى مر�تب �لعقاب. لذلك، �رتبطت يف �لغالب 

باأ�سنع �جلر�ئم و�أب�سعها على مر �لتاريخ. وقد مار�ست معظم �ملجتمعات 

عقوبة �لإعد�م �سد �ملجرمني �أو �ل�سيا�سيني �أو رجال �لدين �ملن�سقني �أو 

�لفال�سفة و�ملفكرين و�ملعار�سني، وكانت د�ئًما م�سحوبة بالتعذيب وتتم 

علًنا.

موؤلفات  ترجمته  و��سعا  �هتماما  �إلغائها  �لإعد�م و�رشورة  عرفت عقوبة 

ببحوث علمية موثقة  بع�سها  يتعلق  باملعلومات،  وو�زنة وغنية  عديدة 

ومو�سوعية وبع�سها رو�يات �أو مذكر�ت ملحكوم عليهم بعقوبة �لإعد�م 

، ناهيك عن عدد من �لأفالم �لتي تناولت �ملو�سوع �نطالقا 
1
�أو �أقاربهم

 Les derniers jours d’un"  1829 لعل أشهر تلك الروايات هي تلك التي كتبها فكتور هيجو سنة   11
ومن أشهر املرافعات ضد تلك العقوبة البحث املشترك بين ألبير كامو وآرتور   ."condamné au mort

Calman Levy دار النشر"Réflexions sur la peine capitale" 1957 كويستلر
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تت�سع  �أن در��ستنا هذه ل  �لبديهي  �أو متخيلة. ومن  من وقائع فعلية 

و�لأدبية  و�لقانونية  �لنظرية  �لأعمال  تلك  ت�سمنته  ما  كل  ل�ستعر��ص 

و�لفنية من معلومات و�آر�ء ومو�قف، لأن �ملق�سود من �لدر��سة يف نهاية 

هذه  عليها  نوؤ�س�ص  �أن  ميكن  �لتي  �لأ�سانيد  قائمة  ب�سط  هو  �ملطاف 

�ملر�فعة من �أجل �ملطالبةباإلغاء عقوبة �لإعد�م ببلدنا، وذلك برتكيز �سديد 

نعتقد �أنه لن يوؤثر على بلوغ �ملق�سود.

ويف هذ� �ل�سياق، تناولنا يف هذه �لدر��سة/ �ملر�فعة تاريخ عقوبة �لإعد�م، 

�إلغاء هذه �لعقوبة منذ �لع�سور  �لذي هو يف �لو�قع تاريخ �لعمل على 

�لقدمية �إىل يومنا، حيث مت �لتطرق يف �لبد�ية لعقوبة �لإعد�م يف �لقو�نني 

يف  �لإعد�م  بعقوبة  �لهتمام  مت  ذلك  وبعد  )�أول(.  �لقدمية  �لو�سعية 

�إىل  لننتقل  )ثانيا(،  �لإ�سالمية  �ل�رشيعة  �ل�سماوية وخا�سة يف  �لديانات 

تناول تطور عقوبة �لإعد�م نظريا وممار�سة يف �لع�رش �حلديث )ثالثا(، 

قبل �أن نتطرق �إىل عقوبة �لإعد�م و�لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان)ر�بعا(، 

وقد مت تخ�سي�ص �جلزء �خلام�ص )خام�سا( ل »عقوبة �لإعد�م بني �لإبقاء 

و�لإلغاء« حيث مت �إبر�ز �حلجج �لتي يقدمها �لر�أي �لد�عي �إىل �لإبقاء على 

هذه �لعقوبة �لال �إن�سانية قبل �لعمل على ��ستعر��ص م�سوغات �إلغاء هذه 

�لعقوبة ب�سكل عام، لن�سل �إىل تناول عقوبة �لإعد�م يف �لت�رشيع �ملغربي 

)�ساد�سا( لنخل�ص �إىل تو�سيات تتمحور بالأ�سا�ص حول �أهمية م�سادقة 

�ملغرب على �لربوتوكول �لختياري �لثاين �مللحق بالعهد �لدويل �خلا�ص 

باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية �ملتعلق باإلغاء عقوبة �لإعد�م.



أوال:
اإلعدام في القوانين القديمة
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يعد قانون حمور�بي من �أ�سهر �لقو�نني �لقدمية �مل�سجلة يف �لتاريخ، و�لتي 

ومن  �مليالد.  قبل  ع�رش  �لثامن  �لقرن  يف  حمور�بي  �لبابلي  �مللك  �سّنها 

بني �لتهم �لتي قد توؤدي �إىل �لإعد�م ح�سب هذ� �لقانون قتل �لغري، �أو 

ممار�سة �ل�سحر �أو �لعتد�ء على مال �لغري. وكان يعاقب باملوت كذلك 

من ُوجد متلب�ًسا بال�رشقة وقاطع �لطريق، و�ملتهم بخطف �لأطفال ومن 

ي�ساعد �لعبيد �أو �لإماء على �لهرب، �لخ.

كما ُعرث على �ألو�ح طينية كتبت عليها مو�د قانونية ترجع �إىل �لع�رش 

�لآ�سوري �لقدمي و�لو�سيط، ومن �سمن ما وجد فيها �إقر�ر بعقوبة �لإعد�م 

لكل من دخل منازل �لغري وقتل فيها رجاًل �أو �مر�أة، كما يعاقب بالإعد�م 

�ليقني كان  �أما يف حالة عدم  ثبوت ذلك.  و»�لز�نية« يف حال  »�لز�ين« 

ُيحتكم �إىل �لنهر باإلقاء �لرجل فيه، فاإن خرج فهو بريء و�إن غرق فهو 

جز�وؤه. وُفر�ست �لعقوبة كذلك على �ل�ساحر و�ل�ساحرة بعد ثبوت �لتهمة 

.
2
عليهما، وكذلك من ي�رشب �مر�أة حامل وُيجه�سها

وتعترب �لقو�نني �لهندية من �أبرز �لقو�نني �لتي طبقت عقوبة �لإعد�م منذ 

�لعقوبة على �ل�رشقة و�لزنا  وقد فر�ست هذه  �سنة 1200 قبل �مليالد. 

و�إتالف �أمو�ل �مللك. و�عترب هذ� �لقانون طبقًيا، و وماز�لت �آثاره باقية يف 

.
3
�لهند حتى �لآن

ويف م�رش �لفرعونية، كانت عقوبة �لإعد�م تنفذ بطريقة �سديدة �لوح�سية، 

من خالل تقطيع �أو�سال �ملحكوم عليه بالإعد�م و�إ�سعال �لنار فيه حًيا. 

قتل  و�ل�سحر وجر�ئم  �لغت�ساب  �لقانون  ذلك  باملوت يف  ُيعاقب  وكان 

12 سهير الشربيني، العشاء األخير: كيف تطور حكم اإلعدام عبر التاريخ؟،مجلة إضاءات اإللكترونية، على 
 /https://www.ida2at.com/death-sentence-through-history ،موقع

انظر ايضا، عبد العزيز صالح، الشرق األدنى والقديم في العصر الوسيط، فصل النظام األشوري الوسيط، 
 https://almerja.com/reading.php?idm=71079صص 503-492، متاح على املوقع

13 انظر بارعة قد�سي، مرجع سابق، ص8
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�حليو�نات �ملقد�سة وتدبري �ملوؤ�مر�ت �سد فرعون، وكذلك جر�ئم �خلطف 

�ملقرتفة من قبل �مل�رشيني دون �لأجانب، عالوة على جرمية �سهادة �لزور 

�إذ� ما ت�سببت يف �إعد�م �سخ�ص بريء.

وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �أول حالة �إعد�م موثقة �سجلت يف �لقرن �ل�ساد�ص 

ع�رش قبل �مليالد، وحدثت يف دولة م�رش �لفرعونية، حني �تهم ع�سو يف 

جمل�ص �لنبالء مبمار�سة �ل�سحر، وحكم عليه باأن يقتل نف�سه عقابا له.

�لقدمية.  �ليونانية  �لقو�نني  �أ�سهر  ويعترب قانونا »در�كون« و»�سولون« من 

ومن �ملعروف عن قانون در�كون )ن�سبة �إىل در�كون �أحد حكام �أثينا عام 

620 قبل �مليالد( �أنه كان يت�سف بالغلظة حتى �إن �لعقاب بالإعد�م كان 

ُينفذ �إذ� توفرت جمرد �لنية يف �رتكاب �جلرمية دون �ل�رشوع يف تنفيذها. 

قبل  �ل�ساد�ص  �لقرن  بد�ية  يف  �أثينا  يف  �سولون  حكم  �ت�سف  حني  يف 

�أبناء  �مليالد، بالعتد�ل ومر�عاة �لقانون �لطبيعي وتخفيف �لعقوبات عن 

�ملجتمع �لأثيني. وما ز�لت مدينة قرطاج بتون�ص، و�ساحة �ملدن �خلم�ص 

.
4
يف بنغازي بليبيا �ساهد� على �ساحات �لإعد�م يف �مل�ستعمر�ت �لإغريقية

يف �سنة 399 قبل �مليالد ُحِكَم على �لفيل�سوف �سقر�ط بالإعد�م بتهمة 

�إف�ساد �ل�سباب و�لتنكر لآلهة �ملدينة و�لدعوة لعبادة �آلهة جديدة.

ويف مرحلة �لقانون �لطبيعي، ��ستهر �لرومان بقانون �لألو�ح �لثني ع�رش. 

وقد �أقرت بع�ص هذه �لألو�ح بعقوبة �لإعد�م على بع�ص �جلر�ئم؛ كجرمية 

�ل�سحر، و�لإيذ�ء �أو �لقتل. كما ُيباح للزوج قتل زوجته �لز�نية. وقد �ت�سع 

نطاق تطبيق عقوبة �لإعد�م لي�سمل يف بع�ص �لأحيان �مل�سائل �ملدنية 

.
5
كال�سماح بقتل �ملدين

https://www.bbc.com/ 14 وائل جمال الدين، أبرز الجرائم وأنواع العقوبات في مصر القديمة، على املوقع
arabic/art-and-culture-48861364

15 بارعة قد�سي، مرجع سابق
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�أما يف �ملرحلة �لتي تف�سل بني نهاية �لع�رش �جلمهوري �إىل بد�ية ولية 

�أغ�سط�ص عام 27 ق.م، فقد ظلت عقوبة �لإعد�م موجودة �إل �أن �لدولة 

باتت هي �مل�سوؤولة عن تنزيل �لعقاب وتنفيذه بد�فع �سيا�سي ل ديني، من 

�أجل �ملحافظة على �مل�سلحة �لعامة.

 و�أكرثها ق�سوة، �لتعليق 
6
وكانت من �أبرز طرق �لإعد�م على مد�ر �لتاريخ

فال�سحب ثم �لقطع، و�لتي ظهرت يف �إجنلرت� خالل �لع�سور �لو�سطى، 

منذ  بكرثة  ��ستعملت  �لتي  �لطرق  من  �ملوت  حتى  �ل�سحق  يعترب  كما 

�أربعة �آلف عام، حيث كانت تقوم �سعوب �لآزتيك وجنوب �رشق �آ�سيا 

ب�سحق �ملد�نني، حيث تقوم �لأفيال بالده�ص عليهم. ويف �أوروبا و�أمريكا 

حيث  و�لإعد�م،  للتعذيب  كطريقة  ي�ستخدم  �ل�سغط  كان  �جلنوبية، 

�أجل تقدمي  �ل�سخ�ص من  �أوز�ن ثقيلة على �سدر  �أو  �أحجار  يتم و�سع 

�أو  �لوزن،  لل�سحية حتت وطاأة  �ل�سدري  �لقف�ص  �لعرت�فات، ويتحطم 

ميوت خنقا.

وقد عرف �لعامل �لإ�سالمي �أ�سكال خمتلفة من �لتنكيل �ملوؤدي �إىل �ملوت، 

منها حمل �لروؤو�ص �ملقطوعة، و�ل�رشب و�جللد بو�سائل خمتلفة، وتقطيع 

�لأو�سال، و�سلخ �جللود، و�لإعد�م حرقا، و�أ�سكال وح�سية �أخرى مثل 

7
�لتعطي�ص و�لتربيد بعد �جللد، وقر�ص �للحم. �لخ...

ومن �لطرق �لتي ما ز�لت تنفذ بها هذه �لعقوبة �إىل يومنا هذ�: �لإعد�م 

بالكهرباء و�لإعد�م رمًيا بالر�سا�ص، و�لرجم، بالإ�سافة �إىل قطع �لر�أ�ص 

بال�سيف، وغرفة �لغاز و�ل�سنق و�حلقنة �ملميتة.

ماي   2 اليوم السابع،  كيف تفنن البشر فى القتل والتعذيب،  تاريخ البشاعة..  انظر على سبيل املثال،   16
https://www.youm7.com ،2019

17 أنظر بهذا الخصوص كتاب: هادي العلوي، فصول من تاريخ اإلسالم السيا�سي، الطبعة الثانية، 1999، 
ص295 وما فوق 
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مع  �لزمن يف جتاوب  مرور  مع  �لإعد�م  عقوبة  تطبيق  تقلب  وهكذ�، 

�سيا�سة �لدولة وتاأثري قر�ء�ت �لأديان و�لرغبة يف �إعطاء �لعرب ق�سد �لزجر 

علني  بتعذيب  مرفوقة  �لعقوبة  هذه  كانت  وقد  �لثاأر.  دون  و�حليلولة 

و�سل يف بع�ص �لأحيان �إىل م�ستوى من �لرعب مما خلق �ل�رشوط لأن 

تن�ساأ فكرة �إلغاء عقوبة �لإعد�م وتكت�سب زخمًا تدريجيًا.



ثانيا: 
عقوبة اإلعدام في الديانات 

التوحيدية
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تعر�ست جميع �ل�رش�ئع �ل�سماوية �إىل �ملمار�سات �لتي �عتربتها خرًقا 

حلقوق �هلل وحلقوق �لعباد. وو�سعت �لعقوبات �ملنا�سبة لتلك �جلر�ئم 

�لتي ت�سكل خرًقا للقو�عد �ملوجودة يف �ملجتمع. وتدرجت هذه �لعقوبات 

ح�سب خطورة �جلرمية ومدى تاأثريها يف �أمن �ملجتمع و��ستقر�ره. 

ويرى �ملحللون �أن �لأ�سا�ص �لذي �نطلقت منه جميع �ل�رش�ئع �ل�سماوية 

هو حماية �لنف�ص �لب�رشية و�سيانتها ورعايتها ملا لها من مكانة وقدر. 

فالنوع �لإن�ساين كله يعد �أ�رشة و�حدة، و�لعدو�ن على �لنف�ص فيه يعد 

عدو�ن على �ملجتمع باأ�رشه. 

ونعر�ص باخت�سار �سديد، يف �لبد�ية، ملوقف �لديانتني �ليهودية و�مل�سيحية، 

من عقوبة �لإعد�م، قبل �أن نتطرق ببع�ص �لتف�سيل �إىل موقف �ل�رشيعة 

�لإ�سالمية منها.

I. يف الديانة اليهودية
لقد كان �لق�سا�ص )عقوبة �لإعد�م ب�سكل خا�ص( موجوًد� يف �لتور�ة. 

وجاء يف �سفر �لعدد يف �لتور�ة ما ن�سه »�إن �لقاتل يقتل و�إن �رشبه 

بحجر مما يقتل به فهو قاتل و�أن �لقاتل يقتل. �أو �رشبه باأد�ة يد من 

خ�سب مما يقتل به فهو قاتل �إن �لقاتل يقتل؛ ويل �لدم يقتل �لقاتل 

حني ي�سادفه ولكن �إن دفعه بيده بال عد�وة �أو �ألقى عليه �أد�ة بال تعمد 

�أو حجر مما يقتل به بال روؤيته �أو �سقط عليه فمات وهو لي�ص عدًو� له 

ول طالًبا �أذيته تق�سي �جلماعة بني �لقاتل وبني ويل �لدم ح�سب هذه 

�لأحكام وينقذ �جلماعة �لقاتل من ويل �لدم وترده �جلماعة �إىل مدينة 

.»
8
تلجئه ول تاأخذو� فدية عن نف�ص �لقاتل �ملذنب للموت بل �إنه يقتل

 – مجلة جامعة دمشق  عقوبة اإلعدام في القوانين الوضعية والشرائع السماوية،  بارعة القد�سي،  د.   18
http://new.damascusuniversity.edu. املجلد 19 - العدد الثاني- 2003 ، ص 14، متاح على املوقع التالي

sy/mag/law/old/economics/2003/19-2/koudsi1.pdf
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وبذلك، جند �أن �ل�رشيعة �ملو�سوية ف�سلت يف �أحكام �لقتل، فهي تعاقب 

على �لقتل �لعمد بالإعد�م وتعده من �أ�سد �جلر�ئم خطورة، ول تعرتف 

للقاتل عمد� بحق �مللجاأ. �أما �لقتل غري �ملق�سود، فلم يفرق بني �لقتل 

�لناجم عن خطاأ �لفاعل و�لقتل �لعر�سي �لذي ل ميكن �أن تلقى م�سوؤوليته 

ا لويل �لدم يف جميع  على �أحد، لأنه من فعل �لقدر. وقد �أجازت �أي�سً

جر�ئم �لقتل �أن ينتقم من �جلاين دون �أن ينتظر حكم �لق�ساء ما مل يكن 

هذ� �جلاين قد فر �إىل �أحد �ملالجئ و��ستقر فيه.

هكذ�، ن�ست �ل�رشيعة �ليهودية على عقوبة �لإعد�م، ور�أت �أنها �إىل جانب 

�ل�رشب �ملف�سي للموت، فاإنها يف �لوقت نف�سه  كونها عقوبة للقتل �أو 

عقوبة تفر�ص على �ل�رشوع يف قتل �لإن�سان غدًر�، و�رشب �لأب �أو �لأم 

و�لغت�ساب،  �أو �ستمهما، �أو خطف �إن�سان وبيعه، ومو�قعة �حليو�ن، 

وبع�ص �جلر�ئم �لدينية، كال�سحر وعبادة �لأوثان و�لردة وحتقري �لرب 

يوم �ل�سبت، وبع�ص �جلر�ئم �جلن�سية، كالزنا و�للو�ط، و�إخفاء  و�لعمل 

.
9
�لفتاة عن زوجها �أنها لي�ست عذر�ء

ل تعار�ص �ل�رشيعة �ليهودية، من �لناحية �لنظرية، تطبيق عقوبة �لإعد�م، 

بيد �أن �لدليل �ملقدم �لالزم لتنفيذ حكم �لإعد�م ل بد و�أن يكون جازًما 

للعديد  �لعقوبة طبًقا  �ألغيت هذه  �لعملية،  �لناحية  ولكن من  وقاطًعا. 

من �لقر�ر�ت �ملبنية على ن�سو�ص �لتلمود، �لأمر �لذي جعل �ملو�قف �لتي 

ميكن فر�ص عقوبة �لإعد�م فيها م�ستحيلة و�فرت��سية.

عاًما،  باأربعني  70م،  عام  �لقد�ص  يف  �ليهودي  �لهيكل  تدمري  وقبل 

�ليهودي )�ل�سنهدرين(،  �لأعلى  �ملجل�ص  قام  30م،  عام  يف  وبالتحديد 

باإلغاء عقوبة �لإعد�م وجعلها عقوبة �فرت��سية، غري �أنه، ونظر� لق�سوتها، 

19 د.عبود السراج: علم اإلجرام وعلم العقاب، املرجع السابق: ص 407، أنظر بهذا الخصوص مقال د. بارعة 
القد�سي املشار إليه سابقا
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يجب تركها لينفذها �هلل وحده ولي�ص عباده �لذين ل يعتربون مع�سومني 

من �خلطاأ.

ويف �لقرن �لثاين ع�رش �مليالدي، �أعلن �حلاخام ميمونيد�ص )مو�سى بن 

ميمون( �أنه »�إنه من �لأف�سل و�لأكرث �إر�ساًء تربئة �ألف �سخ�ص مذنب 

على و�سع �سخ�ص و�حد بريء على �سفا �ملوت«.

II. يف الديانة امل�ضيحية
»�إن �أردت �أن تدخل �حلياة فاحفظ  كان �مل�سيح عليه �ل�سالم يقول 

�لو�سايا... ل تقتل، ل تزن، ل ت�رشق، ل ت�سهد بالزور، �أكرم �أباك و�أمك، 

. و�جلديد �لذي �أدخلته �مل�سيحية على �ل�رشع 
10
و�أحب قريبك كنف�سك«

�ليهودي �لذي مل تنق�سه، �أنها ��ستهدفت ��ستئ�سال �ل�رش من جذوره، 

ومنت �جلانب �لروحي يف �لب�رش كي يتغلب على �جلانب �ملادي ويقهره.

ويوؤكد باحثون �أن �ل�رشيعة �مل�سيحية عرفت عقوبة �لإعد�م، م�ستدلني مبا 

قاله عي�سى عليه �ل�سالم »ما جئت لأنق�ص �لنامو�ص و�إمنا جئت لأمتم«. 

وما ورد يف �لإجنيل من و�سايا بالعفو يف �جلر�ئم �ل�سخ�سية، ل يعد 

ت�رشيًعا عاًما و�جب �لتنفيذ، ولكنه و�سية ل�سخ�ص �ملجني عليه �إن �أر�د 

�تبعها، و�إل فالقانون هو �لذي ينفذ.

وملا �عتنقت �لإمرب�طورية �لرومانية �لديانة �مل�سيحية، مل تنزع يف بد�ية 

�أمرها نحو �لتخفيف من �سدة عقوبة �لإعد�م �أو �إلغائها. غري �أن رجال 

�لدين �مل�سيحيني �لأو�ئل رف�سو� �قتتال �مل�سارعني، و�لأنظمة �لتي ل تقدر 

كر�مة �لإن�سان وحريته، وعار�سو� نظام �لرق، وهاجمو� عقوبة �لإعد�م 

ب�رش�وة، وبذلك خففت �لعقوبات �لبدنية كالتعذيب و�جللد، وقللت 

كثرًي� من تطبيق عقوبة �لإعد�م �إل يف �جلر�ئم �خلطرية، خا�سة جرميتي 

110 انظر بهذا الخصوص. د.سا�سي سالم الحاج : املرجع السابق ص 21 وما بعدها
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�لهرطقة و�ل�سحر، و�جلر�ئم �لتي مت�ص �سالمة �ملجتمع. 

ويف �لع�رش �حلايل، �سجل �لبابا فر�ن�سي�ص لأول مرة يف �لتعليم �مل�سيحي 

للكني�سة �لكاثوليكية معار�سة قاطعة لعقوبة �لإعد�م ودعا �لكني�سة �إىل 

�للتز�م باإلغائها »يف كل مكان يف �لعامل«.

�مل�سيحي  �لتعليم  كتاب  �ل�سادرة عن  �لن�سخة  كانت  عام 1992،  وحتى 

للكني�سة �لكاثوليكية - وهو كتاب تعليمي ر�سمي يحتوي على مبادئ 

�لإميان - ل تز�ل تت�سامح مع عقوبة �لإعد�م يف �حلالت �لق�سوى. غري 

�أن �لبابا �لأرجنتيني، �لذي كان ح�سا�ًسا جًد� ملحن �ملعتقلني �لذين يزورهم 

ويد�فع عنهم بانتظام لإعادة �إدماجهم يف �ملجتمع، عار�ص د�ئًما عقوبة 

يوؤجج  �ل�سحايا، ولكن  �إن�سان »ل ين�سف  �إعد�م  �أن  �إذ يعترب  �لإعد�م. 

وقود �لنتقام«.

�لب�رشية  �حلياة  »حماية  ب�رشورة  �قتناعه  عن  �أعرب   ،2015 �سبتمرب  يف 

و�لدفاع عنها يف كل مرحلة من مر�حل تطورها«، يف خطاب تاريخي 

�أمام �لكونغر�ص �لأمريكي، �لذي كان لدى �أغلب �أع�سائه موقف معار�ص 

11
له.

وكان �لبابا جون بول �لثاين قد �غتنم �لفر�سة لل�سفر �إىل �لوليات �ملتحدة 

للدعوة �إىل �إلغاء عقوبة �لإعد�م �سنة 1999. وحتدث بنديكت �ل�ساد�ص 

ع�رش من جانبه عن »�حلاجة �إىل بذل كل ما يف و�سعنا لتحقيق �لق�ساء 

كتابة  �إعادة  �إىل حد طلب  ي�سل  �أن  لكن دون  �لإعد�م«،  على عقوبة 

�لتعليم �مل�سيحي.

�أما �لبابا فر�ن�سي�ص فقد ر�فع من �أجل �إعادة كتابة هذ� �لكتاب، ُمقًر� باأن 

https://www.ledauphine.com/religion-et-croyance/2018/08/03/ 111 انظر بهذا الصدد املوقع اإللكتروني
 la-peine-de-mort-rayee-du-catechisme

تمت زيارته آخر مرة في نهاية شهر فبراير 2020
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�لكني�سة �لكاثوليكية نف�سها جلاأت لعدة قرون �إىل »هذه �ملمار�سة �ملتطرفة 

و�لال�إن�سانية«.

ويف تقريره �ل�سنوي ل�سنة 2020 حول م�ساألة عقوبة �لإعد�م �أ�سار �لأمني 

�لعام لالأمم �ملتحدة �إىل �أن �لكني�سة �لكاثوليكية توؤكد »�أن عقوبة �لإعد�م 

على  ملتزمة  وكر�مته«،  �ل�سخ�ص  حرمة  على  �عتد�ء  لأنها  مقبولة  غري 

.
12
�لعمل على �إلغاء عقوبة �لإعد�م يف جميع �أنحاء �لعامل

وبخ�سو�ص �ملذهب �لربوت�سنتي، وعلى �لرغم من �أن »�لتعامل مع عقوبة 

�لأخالقية  �لتقاليد  مبوجب  �رشعية  كعقوبة  طويلة  فرتة  منذ  �لإعد�م 

�لربوت�ستانتية )و�فق عليها لوثر �أو كالفن( با�سم فهم حريف لقوة �ل�سلطة 

نظرية  با�سم  �أو  �هلل،  حلكم  حت�سبا  »�ل�سيف«  ��ستخد�م  يف  �ل�سيا�سية 

 ،Cerf / Labor and Fides ،لربوت�ستانتية� )مو�سوعة  �لت�ساحلية  �لتكفري 

ب�ساأن هذه  زخمًا  عرفت  و�لالهوتية  �لأخالقية  �ملناق�سات  فاإن   ،
13
)1995

�مل�ساألة يف �لقرنني �لتا�سع ع�رش و�لع�رشين، هيمن معها تيار �إلغاء عقوبة 

�لإعد�م على �لدو�ئر �لالهوتية �لربوت�ستانتية، حيث ي�سارك �لعديد من 

 ،1989 غ�ست  ويف  �لإعد�م.  عقوبة  �سد  حركات خمتلفة  �ملوؤمنني يف 

من  �لعظمى  �لغالبية  ي�سم  �لذي  �لعاملي،  �لإ�سالحي  �لتحالف  �أعلن 

�لكنائ�ص �لإ�سالحية يف �لعامل، موقفه بو�سوح: »يف حالة �لدعوة �إىل 

. يقول �لق�ص لوي�ص 
14
عقوبة �لإعد�م، ينتهك حب �هلل �ملخل�ص و�مل�سلح«

�لوطنية:  �ل�ست�سارية  �لأخالقيات  جلنة  يف  �ل�سابق  �لع�سو  �سفايتزر، 

�ل�سائد لدى كل  �لتو�فق بني �لإجنيل و�لأمل  »لقد فر�ست فكرة عدم 

112 أنظر تقرير األمين العام حول مسألة عقوبة اإلعدام، غشت A/HRC/45/20( 2020(، ص3

https://www.la-croix.com/Religion/Peine-mort-quen- املوقع األالكتروني،  أنظر بهذا الصدد،   113
يوم  مرة  آخر  زيارته  تمت   ،disent-religions-confessions-chretiennes-2017-10-12-1200883781

األربعاء 4 مارس 2020

114 املرجع السابق.
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�سخ�ص من جهة وعقوبة �لإعد�م من جهة ثانية، نف�سها. فقط �أقلية من 

15
�لإجنيليني ما ز�لت ترى �أن هذه �لعقوبة مقبولة يف �لكتاب �ملقد�ص.«

�لق�سية.  لها موقف موحد من هذه  فلي�ص  �لأرثوذك�سية  �لكنائ�ص  �أما 

ففي 1998، �أكد �ألك�سي�ص �لثاين، بطريرك مو�سكو، �أن »عقوبة �لإعد�م 

ت�سكل جرمية قتل مع �سبق �لإ�رش�ر و�نتهاك لالأمر �لتور�تي �لذي ين�ص 

على عدم �لقتل«. كما �أن �لكني�سة �لأرثوذك�سية �لأمريكية قد عار�ست 

�أ�سدره جمل�ص �لأ�ساقفة �سنة 1989.  بو�سوح عقوبة �لإعد�م يف قر�ر 

�لكني�سة  �أكدت   ،1999 عام  �إىل  �إعد�م  �آخر  يعود  حيث  رو�سيا،  ويف 

�إلغاء عقوبة  قر�ر  �أن  �أنها »تعتقد  �لرو�سية يف عام 2000،  �لأرثوذك�سية 

�أن يتخذ بحرية من قبل �ملجتمع، مع  �أو عدم تطبيقها يجب  �لإعد�م 

مر�عاة معدل �جلرمية وحالة تطور نظامها �لق�سائي وحتى �أكرث من ذلك 

بحاجة حلماية حياة �أع�سائها. كما د�فع بع�ص رجال �لدين �لأرثوذك�ص 

عن �إلغاء �لوقف �لختياري لعقوبة �لإعد�م ب�سبب �لأعمال �لإرهابية.

III. يف ال�ضريعة االإ�ضالمية 
يالحظ بخ�سو�ص �لديانة �لإ�سالمية �أن �لقر�آن �لكرمي ح�رش نطاق عقوبة 

�لإعد�م يف �حلر�بة و�لقتل �لعمد، على وجه �لق�سا�ص يف �حلالة �لأخرية، 

�لإعد�م  تطبيق  وي�سرتط  �لإح�سان.  بعد  و�لزنا  �لردة  �ل�سنة  و�أ�سافت 

د�ئما توفر �رشوط جدية ت�سيق من �إمكانية �إجر�ئه.

وهكذ�، فاإن عقوبة �لإعد�م من �ملنظور �لإ�سالمي تتمحور حول �ملحاور 

�لتالية: 

�أدنى  عقوبات  فيها  مبا  �لعقوبات  �أنو�ع  لدرء خمتلف  �لإ�سالم  ي�سعى 

بكثري من عقوبة �لإعد�م ما ��ستطاع، ويتجلى ذلك يف ما و�سعه من 

115 املرجع السابق.
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�رشوط م�سدّدة حتول دون عقوبة مهما كانت �إّل باحلق و�لعدل، حتقيقًا 

ية �لن�سبية يف �لدنيا و�ملطلقة يف �لآخرة. للعد�لة �لإلِهّ

وقد �أكدت �لديانة �لإ�سالمية على درء �حلدود بال�سبهات، وفق ما ورد يف 

�حلديث �لنبوي »�دروؤو� �حلدود بال�سبهات«. و�ل�سبهة تعني �أّن �أي جناية 

يحيط بها �ل�سك ولو بن�سبة �سئيلة جد�، �أي م�ستوى �لتاأكد لي�ص مطلقا، 

فيجب �أن ي�سعى �ملرء لدرئها، وفقا للمق�سود �ل�رشعي �لذي لالأ�سف قد 

ل ُيفهم �أحيانًا يف مثل هذه �مل�سائل و�أحكامها. فال�سبهة، �إذن، معناها 

�ل�سبهة  فاإذ� دخلت  �مل�ساألة،  تف�سيليًا من  �لتاأكد ق�ساًء  �إن�ساء خلل يف 

توّجب �إيقاف �لعقوبة �ملحددة جتاه هذ� �حلّد �أو هذه �جلناية و�لنزول �إىل 

عقوبات �أدنى وهذه يقّدرها �لق�ساء �لإ�سالمي �لعادل عادة.

قوانني �ضابطة و�ضروط مانعة لعقوبة االإعدام اأو مقل�ضة لها 
�إقر�ر  �لإ�سالمية ويعترب فيها  �ل�رشيعة  �لتي وردت يف  �لعقوبات  ما هي 

بعقوبة �لإعد�م وكيف �سبطت هذه �لعقوبة؟

متفقا  �لعقوبة  هذه  وتعترب  �لعمد  �لقتل  تهم  �لعقوبات  هذه  �أول   :1

عليها لدى خمتلف �لفقهاء، وفيها وردت ن�سو�ص قر�آنية و�أحاديث نبوية 

وتطبيق يف �لبلد�ن �لإ�سالمية.

ويعتمد �لقول بقتل )�إعد�م( �لقاتل عمد� على عدد من �لآيات �لقر�آنية، 

 .
16
وعلى �لأخ�ص �لآيتني 178 من �سورة �لبقرة و�لآية 45 من �سورة �ملائدة

116 سورة البقرة اآلية 178 »يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم  فإتباع باملعروف وأداء  واألنثى باألنثى فمن عفي له من أخيه �سيء 
ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم« واآلية 179 من نفس السورة »ولكم في القصاص حياة يا 
أولي األلباب لعلكم تتقون«؛ إضافة إلى سورة املائدة - آية 45 »وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم 

يحكم بما انزل هللا فأولئك هم الظاملون«.
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لقد كّلف �لقر�آن �لنا�ص بتحقيق �لعد�لة يف �لدنيا ما ��ستطاعو� �إىل ذلك 

�سبيال، مع جتنب �أي �سبهة توقع ظلمًا متوّقعًا �أو حمتماًل، و�أن على 

�لقائمني على �لق�ساء �أن يبتعدو� متامًا عن �أي �سبهة فيها ظلم.

و�إذ� ما كان هناك قتل تاأّكد بق�ساٍء عادل فقد �أعطى �هلل لالأهل فر�سة �أن 

يعفو� وي�سفحو� عن هذ� �لقاتل، ل بل �أن �لقر�آن �لكرمي �عترب �أن �ل�سفح 

و�لعفو هو �لأ�سل يف حياة �مل�سلم يف جمتمعه. و»�أن �لقتل لهذ� �لقاتل 

و�إن كان ي�ستحقه، فاإنه ل يحقق �لعد�لة �ملرجوة �لتي �أر�دها �هلل، مبا �أنه 

�لأهل و�عرت�ص  �إذ� وقف و�حد من  لذلك  بالعفو،  �لإ�سالح  باب  فتح 

على �إعد�م �لقاتل فال يعدم« كما �أو�سح ذلك د. حمدي مر�د، وهو مفكر 

 ،
17
وباحث �إ�سالمي و�أ�ستاذ �ل�رشيعة يف جامعة �لبلقاء �لتطبيقية بالأردن

د�عيا �إىل �إدر�ك هذه �لّدقة يف �لت�سل�سل �حلكمي.

ول �سك �أن �لإ�سالح بني �أهل �لقاتل و�ملقتول كان موجود� يف جمتمعاتنا، 

حيث يتدخل �لنا�ص من �أجل �لإ�سالح ويكرمون بع�سهم بع�سا »ل من باب 

�إ�ساعة �حلق و�إمنا من باب �إكر�مهم و�إعز�زهم و�لعرت�ف بني �أيديهم وطلب 

�لعفو و�ل�سفح منهم بكل تو��سع وتذلل �عرت�فًا بالذنب، �رشيطة �ألَّ ميار�ص 

عليهم �أي �سغط، حتقيقًا للعد�لة، �إمنا �أن يتم ��ستعطافهم فهذ� ل باأ�ص به 

.
18
وهذ� ما �أر�ده �هلل �سبحانه و�سّنه لنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سّلم«

وقد ذهب �لبع�ص �إىل �أبعد من ذلك، حيث �عترب �أن �آية �لق�سا�ص )يا 

و�لعبد  باحلر  �لقتلى �حلر  �لق�سا�ص يف  �آمنو� كتب عليكم  �لذين  �أيها 

باملعروف  فاتباع  �سيء  �أخيه  من  له  عفي  فمن  بالأنثى  و�لأنثى  بالعبد 

و�أد�ء �إليه باإح�سان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن �عتدى بعد ذلك 

�ملتحاربة،  �لقبائل  بني  �لقتلى  ديات  تتحدث عن  �إمنا  �ليم(،  فله عذ�ب 

117 حمدي مراد، »عقوبة اإلعدام من املنظور اإلسالمي«، الحوار املتمدن، العدد 4633، 14/11/2014

118 املرجع نفسه
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�لقتلى  ديات  هو  بالأنثى  و�لأنثى  بالعبد  و�لعبد  باحلر  �حلر  و�ملق�سود 

�أن  عليها  عبد  منها  قتل  �لتي  فالقبيلة  و�لن�ساء،  و�لعبيد  من �لأحر�ر 

تطالب بدية �لعبد ل بدية �حلر وهكذ�. وبالتايل فاإن �ل�ست�سهاد بهذه 

�لآية كونها تن�ص على �لإعد�م بعيد كل �لبعد عن �سياق �لآية �إطالقا. 

لعلكم  �لألباب  �أويل  يا  حياة  �لق�سا�ص  )ولكم يف  تعقبها  �لتي  و�لآية 

تتقون( تو�سح ذلك بكل بالغة حيث �أن يف �لق�سا�ص حياة، وذلك لأنه 

.
19
مينع �لقتل ثاأر� وبذلك مينع �ملزيد من �لقتل ب�سبب �لثاأر

�إ�سافة �إىل ذلك، يذكر �أن �لق�سا�ص �ملكتوب على �مل�سلمني خا�ص بديات 

�لقتلى ولي�ص كما يعتقد �لكثريون �أنه يخ�ص قتل �لقاتل. و�ل�سبب هو 

�أنه �إذ� فهمنا �آية �لق�سا�ص على �أنه قتل �لقاتل �أي �لإعد�م ف�سوف تتولد 

�أو  حر�،  يقتل  عندما  �لعبد  حكم  ما  مثال  معروفة،  غري  حالت  لدينا 

�لعك�ص، �أو �حلر عندما يقتل �أنثى م�ستعبدة، �أو �لعبد عندما يقتل �أنثى 

حرة. وهكذ�، من �سياق �آية �لق�سا�ص يت�سح �أنها تخ�ص ديات �لقتلى 

بني �لقبائل �ملتحاربة ولي�ص �لقت�سا�ص من �لقاتل بالإعد�م.

وي�سيف بالن�سبة لالآية �لتي تذكر �لنف�ص بالنف�ص و�لعني بالعني، �أنها مكتوبة، 

فال�سياق   .
20
�ملائدة �سورة  جليا يف  يظهر  كما  �إ�رش�ئيل  بني  على  �أ�سال، 

119 نفس املرجع.
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�أحكام،  من  �إليهم  نزل  وما  �إ�رش�ئيل  بني  عن  تتكلم  �لآية  فهذه  و��سح، 

وكذلك �ل�سياق باأكمله يتكلم عن تنوع �ل�رشعة مابني �أهل �لتور�ة و�أهل 

�لإجنيل و�أهل �لقر�آن. وبالتايل فاأن ت�رشيع �لنف�ص بالنف�ص ت�رشيع خا�ص 

ببني �إ�رش�ئيل ول عالقة له بال�رشعة �لقر�آنية. علما �أن �لقر�آن جاء ليخفف 

.
21
عما كان موجود يف �ل�رش�ئع �ل�سابقة كما هو و�رد يف �سورة �لأعر�ف

و�لآيات �لتي تتكلم عن �لقتل خطاأ ل تن�ص على �لإعد�م من قريب �أو 

�إ�سارة �إىل عقوبة  �أما �لآية 93 من �سورة �لن�ساء، فال جند فيها  بعيد. 

�لإعد�م »ومن يقتل موؤمنا متعمد� فجز�وؤه جهنم خالد� فيها وغ�سب �هلل 

عليه ولعنه و�أعد له عذ�با عظيما«. ونف�ص �ل�سيء ميكن قوله بالن�سبة 

لالآيات �لتي تتكلم عن �لقتل خطاأ، و�لتي ل تن�ص على �لإعد�م مطلقا.

2. �لعقوبة �لثانية تتعلق بقتل �لز�ين �ملح�سن بالّرجم، هذه �لعقوبة مل ترد 

يف �لقر�آن، و�إن كانت تعترب و�ردة يف �لإجماع و�لأحاديث �ل�سحيحة. وقد 

مت �سبط هذه �مل�ساألة باأ�سد �ل�سو�بط �لأخالقّية رغبة يف حتقيق �لعد�لة.

فالزنا ل ي�سّمى زنا �إّل بالولوج �أي �جلماع �ملعروف فطرة، وغريه ل ي�سمى 

زنا ول يدخل يف هذه �لعقوبة وله عقوبات �أخرى. و�لزنا يتحقق باأحد 

�أمرين: �إّما باإقر�ره بالفعل، �أو بال�سهادة، ولأّن �لتهام بالزنا �سيٌء يف حّق 

كّل من �لرجل و�ملر�أة، فاإّن �هلل قد �سدد يف �رشوط قبول �ل�سهادة فيه، 

في�سرتط فيها �أن تكون باأربعة �سهود، كّلهم بالغون، وعاقلون، وجميعهم 

لل�سهود لكي  بّد  �لإ�سالم جميعًا، ول  فيهم  ي�سرتط  �أي�سًا، كما  عدول 

تقبل �سهادتهم �أن يعاينو� �لفعل وي�رّشحو� به، و�أن ي�سهدو� جميعًا يف 

جمل�ٍص و�حٍد، وتعّد �لذكورة �رشطًا يف �ل�سهادة على �لزنا، ول يجوز يف 

�ل�سهادة يف �لزنا �لتقادم كذلك.
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وحتى لو ُوجد �لرجل و�ملر�أة يف و�سع يفيد تاأكيد �سبهة �لزنا يف �عتبار 

�لعقل وت�سّوره ل يعد زنى بدون �لولوج، وله عقوبة تعزيرّية تركها �لإ�سالم 

للق�ساة يف كل زمان ومكان تبعًا لأحو�ل �ملجتمع وهذه ق�سية مهمة.

وقد �أورد �ل�سيد �أحمد عبادي �لأمني �لعام للر�بطة �ملحمدية للعلماء، يف 

�إحدى مد�خالته، ق�سة �سهرية مفادها �أنه »جاء �سخ�ص �إىل ر�سول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�سلم و�أخربه باأنه قد وجد فالنا مع فالنة يزنيان، فغ�سب 

عليه �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم وقال له: »لول �سرتتهما برد�ئك لول 

�مل�ساألة ت�سبح يف غاية �لع�رش وغاية  �أن  م�ستنتجا  �سرتتهما برد�ئك«، 

22
�ل�سعوبة حني ننتقل �إىل هذه �لكيفيات �لتي تثبت بها �جلريرة.

3. �أما بخ�سو�ص �لردة، فقد مت ربطها مبفارقة �جلماعة كما يدل عليه لفظ 

�لبخاري وم�سلم(.  لدينه �ملفارق للجماعة« )�سحيح  �حلديث »�لتارك 

ويرى جمموعة من �لعلماء، �أن ق�سية قتل �ملرتد عن دينه �ملفارق للجماعة 

�إمنا جاءت للرد على �ل�سرت�تيجية �لتي كانت قد تبنتها بع�ص �لطو�ئف 

من �أجل خلخلة وزعزعة �لكيان �لإ�سالمي �لوليد. وُربطت �لق�سية عند 

علماء �آخرين مب�ساألة �حلفاظ على كيان �جلماعة من �أن ُيتنقَّ�ص، ومن 

�لتي لهذه �جلماعة، �إىل غري  �أن يح�سل فيه ما يح�سل بنقل �لأ�رش�ر 

ذلك مما ينقل �لق�سية من باب جمرد �ملعتقد، �إىل باب �آخر �سيا�سي فيه 

 وما يعزز هذ� �ملوقف 
23
�لتد�فع بني خمتلف �لأمم وخمتلف �ملرجعيات.

هو �أن �لقر�آن جعل م�ساألة �لعتقاد حقا لالإن�سان �إذ »ل �إكر�ه يف �لدين 

قد تبني �لر�سد من �لغي« )�لبقرة،256( وهي �آية يفيد مقت�ساها �أنه ل 

ميكن قتل �إن�سان لأ�سباب �عتقادية.

122 أحمد عبادي، عقوبة القتل في الفقه اإلسالمي، ندوة حول عقوبة اإلعدام، املجلس االستشاري لحقوق 
اإلنسان، 2008، ص29 وما فوق.
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�لعلماء �نطالقا من   �ملرتد مو�سع �أخذ ورد بني  كان �حلكم على  وقد 

حيثيتني �ثنتني، �لأوىل �أن �لعقوبة �رتبطت مبفارقة �جلماعة، و�لثانية �أن 

�لعتقاد، كما هو ور�د يف �لقر�آن، �أمر يتعلق بالإن�سان و�أنه ل ميكن �أن 

ُيلزم �إن�سان بالإميان، وهو ما ورد يف �سورة هود، �لآية 28 »�أنلزمكموها 

و�أنتم لها كارهون«. كما جند ذلك يف �آيات قر�آنية �أخرى: »وما جعلناك 

و»قل ل�ست  )�لأنعام، 107(،  حفيظا وما �أنت عليهم بوكيل«  عليهم 

عليكم بوكيل )�لأنعام، 66(، و»ومن توىل فما �أر�سلناك عليهم حفيظا« 

)�لن�ساء،80 (، وما �أنت عليهم بجبار)ق 45 ( �إىل غري ذلك من �لآيات 

.
24
�لتي تبني �أنه ل ميكن �أن يكون ثمة �إكر�ه يف هذه �جلو�نب �لعتقادية

�لإعد�م تهم �حلر�بة،  �ل�رشيعة فيها على  و�لتي تن�ص  �لر�بعة  �لعقوبة   .4

وتعريفها هو قطع �لطريق من �أجل �ل�سلب و�لنهب و�لعتد�ء على حقوق 

�لآخرين وقد ت�سل �إىل جرمية �لقتل. وهذه غري �ل�رشقة �لتي فيها قطع 

�ليد، هنا نتكلم عن �لقتل، فقطع �لطريق معناه هنا �نتفاء �لأمن، �أمن 

�حلياة وحركة �حلياة. وعقوبة ذلك يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية �لقتل، وذلك 

باأْن تقطع �ليد �ليمنى ثم �لرجل �لي�رشى، ثم تقطع �ليد �لي�رشى ثم �لرجل 

�ليمنى �أي م�سلوبًا حتى �ملوت، كما ورد. وقد جاء يف �لآية 33 من �سورة 

�ملائدة: »�إمنا جز�ء �لذين يحاربون �هلل ور�سوله وي�سعون يف �لأر�ص ف�ساد� 

�أو ينفو� من  �أيديهم و�أرجلهم من خالف  �أو تقطع  �أو ي�سلبو�  �إن يقتلو� 

�لأر�ص ذلك لهم خزي يف �لدنيا ولهم يف �لآخرة عذ�ب عظيم«.

�أن  بيد  �لأر�ص.  يف  ف�ساد�  �لنا�ص  و�أرهب  قتل  من  كل  تخ�ص  وهي 

فنحن  وبالتايل  للعقوبة،  �أ�سكال  عدة  بني  تخرينا  �لكرمية  �لآية  هذه 

�لآية، وميكننا  �لأوىل يف  �لثالث  �لعقوبات  �أتباع  على  ل�سنا جمبورين 

فاإذ� كان �لنفي من  �لأر�ص«،  من  »�لنفي  �أي  �لأخرية  بالعقوبة  �لأخذ 

124 أحمد عبادي، نفس املرجع ص 32
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�لأر�ص متعذر� ب�سبب �حلدود و�لتاأ�سري�ت، فاإن �لعلماء يرون لهذ� بديال 

ميكن �أن يكون هو �ل�سجن �ملوؤبد مثال، كما �أ�سار �إىل ذلك �لأمني �لعام 

. وبذلك تنتهي حجج �لقائلني باأن 
25
لر�بطة �لعلماء �ل�سيد �أحمد عبادي

هناك ن�سا قر�آنيا يجرب حكم �لإعد�م. ومن ثمة فاإن هذ� �لأمر مرتوك 

�إلهي  حكم  فيه  ولي�ص  ظروفه،  ح�سب  بلد  كل  �لقانونيني،  للم�رشعني 

قاطع. كما يتبني مما �أوردناه.

�لعفو  مع  هي  �لعامة  �لإ�سالم  فل�سفة  �أن  �لر�أي  هذ�  �أ�سحاب  وي�سيف 

و�لت�سامح، فهناك ت�سامح حتى مع �لذين يحاربون �هلل ور�سوله �إذ� تابو�، 

وهناك ت�سامح يف ديات �لقتلى. ففل�سفة �لقر�آن هي باجتاه نبذ �لعنف 

و�لكر�هية و�حلقد حتى عندما تتولد عن �لقتل عمد�، وت�سجع �لعفو.

�لباحثني  �أمام  يفتح  �ملقا�سدي  �لفكر  �أن  على  �لتاأكيد  من  هنا  ولبد 

و�ملجتهدين �أبو�با جديدة لال�ستغال و�لجتهاد متكنهم من "قر�ءة متجددة 

لن�سو�ص �لوحي، و�متالك �آليات جديدة لالجتهاد �لفقهي وتنزيل متجدد 

�إدر�ك  تقريب  �لوقائع، كما �سوف ميكنهم ذلك من  لالأحكام كما على 

فحوى �ل�رشع و�ل�رشيعة من �لعاملني"، كما ي�سري �إىل ذلك �لأ�ستاذ �أحمد 

عبادي، رئي�ص �لر�بطة �ملحمدية للعلماء يف تقدميه لأ�سغال �لندوة �لتي 

�لكوين  و�ل�سياق  �ل�رشيعة  حول "مقا�سد   ،2012 �سنة  �لر�بطة،  نظمتها 

�لإ�سالم  بني  �جل�سور  مد  على  �حلر�ص  �أهمية  على  موؤكد�  �ملعا�رش"، 

و�ملعطيات و�لقيم �لكونية ذ�ت �ل�سلة، و "بوجه خا�ص، مبنظومة حقوق 

ومقا�سد  غايات  مبثابة  تعد  �لتي  �ل�ساملة..  �لتنمية  وق�سايا  �لإن�سان.. 

عام لل�رشيعة، وجب تكييفها مع ن�سيجها و�أحكامها، يف �عتبار ر�سني 

.
ملختلف �لأ�سيقة �ملحيطة بها"26

125 أحمد عبادي، نفس املرجع، ص 132
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�أول  �أن  �لفا�سي عند حديثه عن حقوق �لإن�سان  ويوؤكد �لأ�ستاذ عالل 

حق يجب �أن ي�سمن لالإن�سان ليتمكن من �أد�ء ما كلف به هو حقه يف 

�ملحافظة على حياته، معترب� �أن �حلياة منحة ربانية �أعطيت لنا لن�ستمتع 

بها ونعمل على �أن نحفظها ون�سونها �لأمد �ملطلوب، م�سري� �إىل �أن "لكل 

و�حد منا �حلق يف �أن يعي�ص وو�جب �أن يعي�ص، وعلى كل و�حد منا �أن 

يعمل على حياة �لآخرين ويعتربها مثل حياة نف�سه، ولي�ص لأحد مهما 

كانت مكانته عالية و�سلطانه قويا �أن يغ�سب �لإن�سان حقه يف �حلياة، 

ومن فعل ذلك بغري حق فقد �آذن �لنا�ص كلهم باحلرب و�آذن معهم �هلل 

.
�لذي جعل لنف�سه وحده �سفة �لإحياء و�لإماتة"27

على  �لإن�سان  "حقوق  عن  �جلابري  عابد  حممد  د.  حتدث  وعندما 

�لإطالق" يف �لإ�سالم، �أ�سار �إىل حق �حلياة وحق �لتمتع بها، حيث �عترب 

�أن �حلياة من �ملنظور �لإ�سالمي هبة من �هلل �إىل �لإن�سان. ومن �أجل ذلك 

كانت حياة �لإن�سان حقا له ...�إذ لي�ص لأي حد �أن مي�ص حياته ل يف 

.
28
ج�سمه ول يف روحه

�سار يف هذ�  قد  و�لجتهاد  �لفكر  وتطور  �لتاريخي  �لتطور  �أن  و�لو�قع 

من  بعدد  �لعمل  �لغاء  �ىل  �ل�سالمية  �لبلد�ن  جل  يف  و�أدى  �لجتاه 

�حلدود مثل قطع يد �ل�سارق و �لرجم كما �أفرز �لنخر�ط يف �ملنظومة 

�لدولية وم�ستلزمات �لعالقات بني �لدول و�لقو�عد �لتي توؤطر هذ� �لو�قع 

�ىل بناء منظومة قانونية حديثة ت�ستح�رش �لتز�مات �لدول يف خمتلف 

�ملجالت و�سمنها مقت�سيات �لقانون �لدويل حلقوق �لن�سان.

ويتما�سى هذ� كله مع �لقانون �لو�سعي �حلديث، �لذي يبني �أ�س�سه على 

نظرية �لإ�سالح و�لردع. فالغر�ص من �لعقوبة ح�سب �لفل�سفة �لقانونية 

127 عالل الفا�سي، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، مطبعة الرسالة، الطبعة الثانية 1979، ص222

128 د. محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق اإلنسان، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 
بيروت، غشت 1997، ص 207 
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�حلديثة هو �أ�سالح �جلاين وبالتايل �ملجتمع، وردع من ت�سول له نف�سه 

�رتكاب �جلرمية. ولي�ص �لغر�ص من �لعقوبة �لقانونية �إ�سفاء غليل �ملجتمع 

و�أهل �ملقتول �أو �ملظلوم. 

�لذي  �لع�رش  هذ�  بنا يف  �لأجدر  �إن  �سبق  مما  �نطالقا  �لقول  وميكن 

يحر�ص على �حرت�م و�سيانة حقوق �لإن�سان و�لنهو�ص بها وعلى ر�أ�سها 

�إن�سانية،  و�لال  �لقا�سية  �لعقوبة  هذه  ونلغي  ننبذ  �أن  �حلياة  يف  �حلق 

خ�سو�سا و�أنها ل تتنا�سب مع �لتوجه �لعام للقر�آن.





ثالثا: 
اإلعدام في العصر الحديث: 

نحو اإللغاء
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ظلت عقوبة �لإعد�م ر��سخة يف �لغرب منذ �لقدم. ومع ع�رش �لأنو�ر، 

برزت دعو�ت لإلغائها باعتبارها منافية للحق يف �حلياة ولأهمية �لإن�سان 

يف �ملجتمع ويف �لبناء �حل�ساري. ومع �لقرن 17 و18، عرفت �أوربا ثور�ت 

فكرية وعلمية و�إن�سانية غري م�سبوقة، مت�سعبة �لأ�سباب و�لنتائج، حيث 

تنبذ �خلر�فات  �أفكار  و�سيا�سات وموؤ�س�سات، وولدت  ن�ساأت عنها نظم 

وترفع �ساأن �ملنطق و�لعلم. 

وو�سائله  �لقمعي  �حلكم  جدوى  يف  �ل�سك  بد�أ  �لتحولت  تلك  ومع 

�لقا�سية، ف�سهد �لقرن �لثامن ع�رش ثورة �إن�سانية �سد ��ستخد�م �لتعذيب 

وي�سفونها  �ل�سائدة  �لأ�ساليب  ينتقدون  فال�سفة  وبرز  �ملنهجي،  �لبدين 

هوبز،  وتوما�ص  ومونت�سيكيو  فولتري  مثل  �جلدوى،  و�نعد�م  بالهمجية 

حيث مت تاأطري �لإعد�م �سمن �لعقد �لجتماعي �لذي يربط �أفر�د �ملجتمع 

�لو�سطى  بالقرون  �ل�سائد  �ملفهوم  كان  باحرت�مه، يف حني  ملزمون  وهم 

يربط �لعقوبة باحلق �لإلهي وبتطهري �ملجرم من جرمه روحيا.

�لطبيب  رو�ص،  بنجامني  �إىل  �لإ�سارة  ميكن  �ملفكرين  هوؤلء  ومن 

و�ل�سيا�سي �لأمريكي و�أحد موقعي وثيقة �ل�ستقالل، و�لذي كتب يف عام 

1787 قائال: »�إن �لرجال؛ ورمبا �لن�ساء، �لذين نبغ�سهم، ميتلكون �أرو�حا 

و�أج�ساد� من ذ�ت �ملكونات �لتي لدى �أ�سدقائنا و�أقربائنا«. و�أ�ساف »�إذ� 

نف�سه  �لتعاطف  مبد�أ  فاإن  تعاطف،  �أو  م�ساعر  بال  �آلمهم  مع  تعاملنا 

�سيغدو بال معنى، و�سيفقد �أثره يف قلوب �لب�رش« – كما �عترب رو�ص �أن 

هدف �لنظام �لق�سائي يجب �أن يكون �إعادة تاأهيل �ملخطئني بدل من 

.
29
�إيذ�ئهم، وقال �إن هذ� �لإ�سالح ل يتم عن طريق �لعقوبات �لعلنية

وُيرجع بع�ص �ملوؤرخني ن�ساأة �حلركة �لإلغائية -�لتي دعت لإلغاء �لإعد�م- 

129 محمود حسن، قصة عقوبة اإلعدام، من والدتها في املا�سي السحيق إلى يومنا هذا، غشت 2016، املوقع 
 /https://dkhlak.com/about-capital-punishment اإللكتروني
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عام 1757 يف فرن�سا، حيث خلفت �لطريقة �لتي �أُعدم بها �سخ�ص حاول 

فقد  عارمة.  وتنديد  موجة غ�سب  �خلام�ص ع�رش  لوي�ص  �مللك  �غتيال 

بطريقة   »- Robert-François Damiens - د�ميني  فر�ن�سو�  »روبرت  �أُعدم 

وح�سية كانت �سائدة حينها، وتق�سي بربط �أطر�ف �ل�سخ�ص �لأربعة �إىل 

�أربعة خيول يندفع كل منها يف �جتاه لين�سطر �ل�سخ�ص �إىل ن�سفني �أو 

�أربعة �أرباع.

�إثر  جاء  �لإعد�م  عقوبة  باإلغاء  �ملطالبة  للحركة  �لكبري  �لظهور  �أن  غري 

ن�رش كتاب »جر�ئم وعقوبات« )1764( للفيل�سوف �لإيطايل �سيز�ر بيكاريا 

)1738-1794(. ويدعو هذ� �لكتاب، �لذي متت ترجمته �إىل لغات عديدة، 

�إىل جعل �لعقاب متنا�سبا مع �جلرمية و�إلغاء �لتعذيب وعقوبة �لإعد�م، 

�لتي تعترب همجية. ويقرتح بيكاريا عقوبات بديلة لعقوبة �لإعد�م تكون 

�سالبة للحرية و�أهمها �ل�سجن �ملوؤبد يف ظروف �سديدة جد�. 

�نطلق بيكاريا من م�سلمة باأن هدف �لنظام �لعادل هو حتقيق �أكرب قدر 

من �ل�سعادة لأكرب قدر من �لنا�ص، وبالتايل فامل�سوغ �لوحيد ل�ستخد�م 

�لعقوبة هو منع �لنا�ص من �لإ�رش�ر بع�سهم �لبع�ص ب�سكل �أكرب من �أذى 

�لعقوبة نف�سها، مما ي�ستدعي �أن تكون �لعقوبة متو�زية مع �ل�رشر �لناجت 

عن �جلرمية �ملرتكبة. وكتب �أن ح�سم �لعقوبة وعد�لتها وفاعليتها يعد 

�أكرث �أهمية من ق�سوتها، و�أن عقوبة �لإعد�م غري �رشورية كر�دع ويجب 

.
30
�إلغاوؤها

ومل يكن د�فع بيكاريا يف ما يقوله هو جانب �لرحمة و�ل�سفقة فقط، 

بل �جلانب �لعملي �أي�سا، حيث �أكد �أن �لقتل و�لتعذيب لي�سا مفيدين 

ول �رشوريني؛ وبذلك يعترب �أول من طبق مفاهيم �لعقالنية على م�ساألة 

يطالب  فل�سفيا  �أول من قدم طرحا حتليليا  �أنه  و�لعقاب، كما  �جلرمية 

130 محمود حسن، نفس املرجع.
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باإلغاء عقوبة �لإعد�م.

ويف هذ� �ل�سدد، يوؤكد �أن �لإعد�م »حرب �أمة �سد مو�طن.. يبدو يل 

من �ل�سخيف �أن �لقو�نني؛ وهي تعبري عن �لإر�دة �لعامة و�لتي تبغ�ص 

تثني  ولكي  �لقتل،  ترتكب  �لقو�نني(  )�أي  نف�سها  فاإنها  �لقتل،  وتعاقب 

.»
31
�ملو�طنني عن �لغتيال، تقوم هي نف�سها بارتكاب �لغتيال

وقد مت و�سع كتاب بيكاريا على �لالئحة �لبابوية للكتب �ملمنوعة، وظهرت 

كتابات م�سادة ترد عليه وت�سخر من رقة م�ساعره، متهمة �إياه مبحاولة 

�أفكار  �أن  �لتاريخ  �سيكتب  ولكن  فاعليته.  ثبتت  قدمي  نظام  تقوي�ص 

�سدى  لقت  حيث  بالنهاية؛  تنت�رش  �سوف  �لتنويريني  ورفاقه  بيكاريا 

و��سعا وقبول ح�سنا يف �لأو�ساط �لقانونية و�لت�رشيعية و�لفل�سفية بالرغم 

. ويف هذ� �ل�سياق، 
32
من معار�سيها خا�سة يف ما يتعلق بعقوبة �لإعد�م

قرر �أمري منطقة تو�سكان )عا�سمتها فلورن�سا( �إلغاء عقوبة �لإعد�م عام 

م�ساوئ  �لتو�سكانية  �لتجربة  �أبانت  وقد  نوعها.  من  �سابقٍة  يف   1786

عقوبة �لإعد�م، وعدم جدو�ها، و�أن �لهدف �لأ�سا�سي �لذي ينبغي حتقيقه 

�إ�سالح �جلاين وتقومي �سلوكه يف جميع  �لعقوبات هو  من ور�ء فر�ص 

�لأحو�ل.

كما تبني من هذه �لتجربة �أن �جلر�ئم �ملعاقب عليها بالإعد�م مل يرتفع 

يقرتف  مل  كما  فقط(،  �سنو�ت  ثالث  يف  )حالتان  �لإلغاء  بعد  عددها 

عنه  �أبانت  �لأمر  ونف�ص   
33
باملوت. عليها  معاقب  عقوبة  �أي  �لأجانب 

�لتجربة �لنم�ساوية بعد �أن عملت على عدم تنفيذها يف ثمانينيات �لقرن 

�لثامن ع�رش.

131 نفسه

132 د.سامي سالم الحاج، عقوبة اإلعدام بين اإلبقاء واإللغاء، معهد العالم العربي، 1988، ص 61

133 سامي سالم الحاج، نفس املرجع، نفس الصفحة.
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�لقو�نني  باإ�سالح  �مل�ستغلني  لدى  ��ستح�سانا  بيكاريا  �آر�ء  لقت  كما 

بالرف�ص يف  ووجهت  �أنها  �إل  ثورتها،  �ندلع  قبل  فرن�سا  �جلنائية يف 

�جلمعية �لوطنية �لفرن�سية. ومل يكن �أحد �ملطالبني باإلغاء عقوبة �لإعد�م 

من  تزيد  �إنها  بل  مطلقا  ر�دعة  ولي�ست  �أبد�  عادلة  »لي�ست  باعتبارها 

�رتكاب �جلر�ئم �أكرث مما تعمل على �لتقليل منها« �سوى �ملحامي �ل�سهري 

روبي�سبيري �لذي �قرتن ��سمه فيما بعد با�سم �ملق�سلة �لتي قاد �إليها �آلف 

�لروؤو�ص �إبان فرتة حكمه.

و�لجتماعي  �لقانوين  و�مل�سلح  �لفيل�سوف  ببيكاريا  تاأثرو�  ممن  وكان 

و�لذي   ،)1832 يونيو   6  -  1748 فرب�ير   15( بنتام  جريميي  �لإجنليزي 

؛ وقد لحظ بنتام- و�آخرون مثل 
34
طالب بدوره باإلغاء عقوبة �لإعد�م

ت�سارلز ديكنز وكارل مارك�ص - �أن معدلت �لعنف �لإجر�مي تزد�د يف 

زمان ومكان حدوث �لإعد�مات �لعلنية؛ ولحقا �أدت تلك �ملالحظة �إل 

�أن �لإعد�مات �سارت تتم يف �ل�سجون، بعيد� عن �أعني عامة �لنا�ص 

وقد كان لبيكاريا تاأثري على فولتري �لذي �رتكز على �أطروحته ليخو�ص 

 .
35
معركة �لدفاع يف ما عرف ب»ق�سية كال�ص« و�أثمرت كتابه »�لت�سامح«

ي�ستحق  قاتل  �أن كل  �عترب   )1724 - 1804( كانط  �إميانويل  كان  و�إذ� 

�لقتل، لأن �نتز�ع حياة �إن�سان ل ميكن مقارنتها باأي عقوبة �سجن مهما 

طالت؛ فاإن �ألبري كامو)1913-1960( �أكد باأنه لكي يكون �لإعد�م عادل 

يجب �أن نحكم به على �إن�سان قتل �آخر، بعد �أن �أخربه م�سبقا مبوعد 

موته، و�أبقاه طو�ل تلك �لفرتة م�سجونا حبي�سا ل�سهور – وهو �أمر مروع 

ل جنده يف �حلياة �لعادية. وقد �أ�سدر �ألبري كامو مر�فعة �سد عقوبة 

134 شملت مواقفه الحجج املؤيدة للفرد، و الحرية االقتصادية، الفائدة، و الفصل بين الكنيسة والدولة، 
حرية التعبير، واملساواة في الحقوق للمرأة، الحق في الطالق، وعدم تجريم أفعال املثلية الجنسية. كما طالب 

بإلغاء الرق وعقوبة اإلعدام وإلغاء العقوبات البدنية، بما في ذلك لألطفال.

35. Voltaire, Traité sur la tolérance, Gallimard, 2015, pp 88-90



43

من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام
مرافعة لن�ضمام املغرب اإىل الربوتوكول الختياري الثاين املتعلق باإلغاء عقوبة الإعدام

فيها  يربز   )1957( �ملق�سلة«  بخ�سو�ص  »تاأمالت  عنو�ن  �لإعد�م حتت 

�لأ�س�ص �لأخالقية و�لقيمية و�لفل�سفية �لر�ف�سة لهذه �لعقوبة، باعتبارها 

لي�ست ر�دعة وناجعة ول �إن�سانية، ليختم �لن�ص بالقول »لن يكون هناك 

�سالم د�ئم يف قلوب �لأفر�د ول يف تقاليد �ملجتمعات ما مل ت�سبح �ملوت 

 ولكن ب�سكل عام فاإن �أن�سار �لإلغاء ل يوؤمنون بت�ساوي 
36
خارج �لقانون«

ب�سحيته  فعل  مثلما  باملجرم  نفعل  �أن  ي�سرتط  فال  �جلرم،  مع  �لعقوبة 

)كمثال فاإننا ل نعاقب �ملغت�سب باأن منار�ص عليه �لغت�ساب(.

وبعد ذلك، بد�أت لئحة �لعقوبات �مل�سببة لالإعد�م تنح�رش ب�سكل ملحوظ 

يف �أوروبا. بيد �أن ذلك مل يحل دون ممار�سة �لإعد�م على نطاق مت�سع. 

�أنها  ففي �جنلرت� عام 1688 كانت هناك 50 عقوبة ين�ص �لقانون على 

 ،1776 عام  بو�سول  مر�ت  �أربع  ت�ساعف  �لرقم  هذ�  �لقتل؛  ت�ستوجب 

و��ستمر يف �لزيادة مع نهاية �لقرن �لثامن ع�رش.

�إىل  �جنلرت�  لالإعد�م يف  �مل�ستحقة  �جلر�ئم  و�سلت   1822 عام  وبحلول 

222 جرمية، تت�سمن �أمور مثل �ل�سيد �ملخالف للقو�نني و�لتزوير وقطع 

�سجرة..�لخ، و�ملالحظ �أن �أكرث تلك �لقو�نني كان يهدف �إىل حماية �مللكية 

و�حلفاظ على م�سالح �لنبالء.

و�أ�سحت تلك �ملجموعة من نظم �جلر�ئم و�لعقوبات يف �جنلرت� �لقرن 18 

و19 يطلق عليها ��سم »�لقانون �لدموي«. ومع مدة حماكمة تقدر يف 

�ملتو�سط بـ8.5 دقائق، لن يخامرنا �سك �أن كثري� ممن مت �إعد�مهم كانو� 

�أبرياء. ويقدر عدد من مت �إعد�مهم يف زمن هرني �لثامن )�لذي حكم �أقل 

من �أربعني عاما( بنحو 72 �ألف �سخ�ص. ويف �ل�سنو�ت �لأخرية حلكم 

.
37
هرني كان يتم يف لندن وحدها �أكرث من ع�رشة �إعد�مات كل �أ�سبوع

36. A. Camus, Réflexions sur la guillotine, P 53

137 محمود حسن، نفس املرجع
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بيد �أن رياح ع�رش �لتنوير كانت تفعل فعلها، فتدفع �سفن �لإلغاء ب�رشعة 

متنامية.

ففي �جنلرت� �أي�سا، على �سبيل �ملثال، بد�أ منع �لإعد�مات �لعلنية �سنة 

�مل�سانق يف 1834. ويف عام 1823  1783، ثم منع عر�ص �جلثث على 

�أ�سدر �لربملان �لإجنليزي قانونا مينح �لق�ساة �سلطة تقديرية متكنهم من 

جتاوز بع�ص �أحكام �لإعد�م وتخفيفها. وبحلول عام 1861 مت تقلي�ص 

قائمة �جلر�ئم �لتي ت�ستوجب �ملوت من 222 �إىل 4 جر�ئم فقط )وكان �آخر 

.
38
�إعد�م لرجلني بتهمة �ل�سذوذ باإجنلرت� يف عام 1835(

�إىل  لي�سل  تعد�ها  بل  �لأوروبية،  �لقارة  حبي�ص  �لتطور  هذ�  يبق  ومل 

)وهو   1826  -1743 جيفر�سون  توما�ص  �سعى  �ل�ستقالل  فبعد  �أمريكا. 

و�حد من �لذين تاأثرو� باأفكار �سيز�ري بيكاريا( �إىل حتقيق ثورة ت�رشيعية 

تهدف �إىل تقييد عقوبة �لإعد�م وق�رشها على �لقتل و�خليانة �لعظمى؛ 

ورغم �أن �ملحاولة مل تكلل بالنجاح �إل �أنه تلتها حماولت �أخرى ناجحة. 

�لإعد�م،  ت�ستوجب  �لتي  �جلر�ئم  عدد  تقليل  مت  و20  �لـ19  �لقرن  ففي 

ويف �أو�ئل �لقرن �لع�رشين قامت بع�ص �لوليات مبنع �لإعد�م بالكلية، 

�أو ق�رشها على �لقتل و�خليانة �لعظمى، وهي �لدعوة �لتي تبنتها دول 

�أوروبية عديدة بنف�ص �لفرتة. 

�أوربا  ملمو�سا يف  تطور�  �لإعد�م  عقوبة  باإلغاء  �ملطالبة  �حلركة  وعرفت 

جمعية  �ألغت  تاهيتي،  مملكة  ففي  ع�رش.  �لتا�سع  �لقرن  يف  وخارجها 

1824، ومت 
39
عام  �سنة يف  �لعقوبة  �لعامل هذه  مرة يف  ت�رشيعية لأول 

تخفيفها �إىل �لنفي. ويف عام 1863، �ألغت فنزويال هذه �لعقوبة بالن�سبة 

138 محمود حسن، نفس املرجع

39. Alexandre Juster, L’histoire de la Polynésie française en 101 dates : 101 événements marquants 
qui ont fait l’histoire de Tahiti et ses îles, Les éditions de Moana, 2016 )ISBN 9782955686010, 
p. 40 .
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جلميع �جلر�ئم، مبوجب مر�سوم �ل�سمانات و�أدرجته يف د�ستور 1864. 

كما �ألغت جمهورية �سان مارينو عقوبة �لإعد�م بالن�سبة جلميع �جلر�ئم 

 .1843 عام  �لعادية يف  �جلر�ئم  ب�سبب  �ألغيت  �أن  بعد   ،1865 عام  يف 

ويعود تاريخ �آخر �إعد�م �إىل عام 1868. و�ألغت كو�ستاريكا هذه �لعقوبة 

بالن�سبة جلميع �جلر�ئم يف عام 1882، يف حني قامت هولند� بذلك قبل 

1983. ويف  �سنة  �إل  �حلظر  �ململكة هذ�  تدرج  ذلك، مل  ومع  عامني، 

�لعامة  للجر�ئم  بالن�سبة   1867 عام  �لإعد�م يف  عقوبة  �ألغيت  �لربتغال، 

.1849
40
ويعود تاريخ �آخر عملية �إعد�م �إىل 

وتعزز هذ� �لجتاه بعد �حلرب �لعاملية �لثانية يف �لقرن �ملا�سي بعد �أن 

ن�ص �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان )عام 1948( على حق �لإن�سان يف 

ُتلغ عقوبة  �أنَّ دميقر�طيات عريقة مثل فرن�سا وبريطانيا مل  �إل  �حلياة، 

�لإعد�م �إل بعد ذلك باأكرث من ثالثة عقود، و�إن كان تنفيذها يف �لبلدين 

يعود لفرتة �حلرب �لعاملية �لثانية. 

هكذ�، قررت جل �لدول �لأوروبية �إلغاء�لإعد�م للجر�ئم �لعادية، �إذ �ألغته 

�جنلرت� )ب�سكل نهائي( يف عام 1969 وفرن�سا 1981 وتبعتها دول �أخرى، 

�لبع�ص  �أن  بالذكر  و�جلدير   .2012 �لإعد�م يف  �ألغت  �لتي  لتفيا  مثل 

�ملخالفات  �أو  �لعظمى  للخيانة  �لرف(  )على  �لعقوبة كن�ص  يحافظ على 

�لع�سكرية �جل�سيمة )على �سبيل �ملثال فرو�سيا ل تطبق، عمليا، �لإعد�م 

و�إن كانت مل تلغيه من قو�نينها(.

وبالطبع مل يكن �لتطور �سهال �أو ناعما، ومل يخل من رد�ت عنيفة كما 

حدث يف �أملانيا �لنازية، حيث كان �لإعد�م يطبق بكرثة، عن طريق �ل�سنق 

�أو قطع �لر�أ�ص �أو �لرمي بالر�سا�ص. وبعد ذلك، �ت�سعت د�ئرة �لغاء هذه 

40. La peine de mort au Portugal, voir le site https://www.etudier.com/dissertations/La-
Peine-De-Mort-Au-Portugal/384732.html
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�لعقوبة لت�سمل بلد�نا من �أمريكا �جلنوبية و�أفريقيا �إما قانونيا �أو عمليا.

فقد  �لإعد�م. ومع ذلك،  تن�ص على عقوبة  �ملتحدة  �لوليات  تز�ل  ول 

)�آخرها هي  �أ�سل 50 ولية عقوبة �لإعد�م ر�سمًيا  �ألغت 22 ولية من 

مايو   31 نيو هامب�ساير يف  بعد  فرب�ير 2020،   26 يوم  كولور�دو  ولية 

2019(. و�لو�قع، �أن هناك 30 ولية يف �ملجموع بالإ�سافة �إىل �لعا�سمة 

و��سنطن مل تعد ت�ستخدم عقوبة �ملوت، مبوجب �لقانون �أو مبوجب قر�ر 

�ختياري �أو فعلي ب�سبب �لنق�ص يف منتجات �حلقن �ملميتة. كما �نخف�ص 

عدد عمليات �لإعد�م يف �ل�سنو�ت �لأخرية.



رابعا:
عقوبة اإلعدام والقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان 
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�لتاريخي  �مل�سار  �سديد،  باإيجاز  �لدر��سة،  ن�ستعر�ص يف هذ� �جلزء من 

�حلديث لأهم �ملو�ثيق �حلقوقية �لدولية و�جلهوية �لتي �أكدت على حق 

�حلياة و�سوًل �إىل �لربوتوكولت �لتي مت �لتو�فق من خاللها على �إلغاء 

عقوبة �لإعد�م ب�سكل مطلق �أو �سمن تقنني حمدد. 

1. االتفاقيات الدولية حلقوق االن�ضان

1.1 االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان

يقر �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان، �لذي �عتمدته �جلمعية �لعامة لالأمم 

ية  و�حلِرّ �حلياة  يف  �حلُقّ  فرد  ل»كِلّ  �أن   ،1948 دي�سمرب  يف  �ملتحدة 

ويف �لأمان على �سخ�سه« )�ملادة 3( وين�ص ب�سكل قاطع على �أنه »ل 

�أو  �أو �لعقوبة �لقا�سية  �أو للمعاملة  يجوز تعري�ص �أي �سخ�ص للتعذيب 

�لال�إن�سانية �أو �ملهينة« )�ملادة 5(.

و�إذ� كان من �ملتو�فق عليه �أن هذ� �لإعالن ميثل �إحدى �خلطو�ت �لأ�سا�ص 

�لأوىل للدفاع عن حياة �لإن�سان و�أمانه، �إل �أن هذه �ل�سياغة كانت ثمرة 

ت�سوية بني ممثلي �لدول �لذين �عتربو� �أن عقوبة �لإعد�م متثل �نتهاكا 

ل  �لعقوبة  هذه  �أن  �عتربت  �لتي  و�لبلد�ن  �حلياة،  يف  للحق  �سارخا 

ت�سكل �سوى قيد على هذ� �حلق، �أي �حلق يف �حلياة. وكانت �لنتيجة 

�لنهائي  �لن�ص  يف  �لإعد�م  عقوبة  �إىل  و��سحة  �إ�سارة  �أي  ورود  عدم 

.
41
لالإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان

141 لالطالع على مختلف االقتراحات والنقاشات حول املادة 6 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، يرجى 
االطالع على:

Lars Adam Rebof: Article 3 of the UDHR in The Universal Declaration of Human Rights. A 
Comment Standart of Achievement.Edited by Gudmundur Alfredsson and Asbjorn Eide.Ed. 
Martinus Nijhoff Publishers 1999. §§ 89-102.
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2.1 العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية 

�أن  باعتبار  �إلز�مية،  قوة  ذ�  �حلياة  يف  �حلق  �حرت�م  جعل  يف  ورغبة 

�لإعالن ل يكت�سي طابعا �إلز�ميا، تو��سل �لعمل من �أجل �لتو�سل �إىل 

معاهدة دولية �أكرث تف�سياًل للحقوق، ولها قوة �إلز�مية بالن�سبة للبلد�ن 

للحقوق  �لدويل  �لعهد  �أجل  من  �لعمل  جاء  هنا  من  عليها.  �مل�سادقة 

�ملدنية و�ل�سيا�سية �لذي متت �سياغته ورفعه �إىل �جلمعية �لعمومية لالأمم 

عامًا من ذلك، يف 16  �ثني ع�رش  بعد  و�عتمدته  �سنة 1954،  �ملتحدة 

دي�سمرب 1966، ومل يدخل حيز �لنفاذ ويبد�أ �رشيان تنفيذه �إل يف 23 

مار�ص 1976. وجاءت �ملادة 6 من هذ� �لعهد، �لذي وقعه �ملغرب يف 19 

يناير 1977، و�سادق عليه يف 3 ماي 1979، لتقدم تف�سياًل �أو�سع من 

ذي قبل للدفاع عن حق �حلياة، و�لتاأكيد على �إلز�ميته.

وهكذ� �عتربت هذه �ملادة �أن �حلق يف �حلياة حق مالزم لكل �إن�سان. 

�أحد من حياته  يجوز حرمان  �أن يحمي هذ� �حلق، ول  �لقانون  وعلى 

تع�سفًا. و�أ�ساف �أنه ل يجوز يف �لبلد�ن �لتي مل تلغ عقوبة �لإعد�م، �أن 

�أ�سد �جلر�ئم خطورة وفقًا للت�رشيع  �إل جز�ء على  يحكم بهذه �لعقوبة 

�لنافذ وقت �رتكاب �جلرمية وغري �ملخالف لأحكام هذ� �لعهد ولتفاقية 

هذه  تطبيق  يجوز  ول  عليها.  و�ملعاقبة  �جلماعية  �لإبادة  جرمية  منع 

�لعقوبة �إل مبقت�سى حكم نهائي �سادر عن حمكمة خمت�سة. 

وبقر�ءة لهذه �ملقت�سيات مقرونة مع تف�سري �للجنة �ملعنية بحقوق �لن�سان 

يف  �حلق  حماية  بني  �لوثيقة  �لعالقة  ن�ستخل�ص  �لعهد،  من   6 للمادة 

�حلياة من �أيِّ تع�سف ومناه�سة عقوبة �لإعد�م من خالل فر�ص قيود 

على �لنطق بها �أو تطبيقها يف �أفق �لإلغاء �لنهائي لها.

�نطالقا من ذلك، تعترب �للجنة �ملعنية �أنه:
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ل يجوز حرمان �أحد من حياته تع�سفًا، وعلى �أنه ينبغي �أن يحمي  •

�لقانون هذ� �حلق، وبتوفري �سبل فعالة لالنت�ساف وجرب �ل�رشر جلميع 

�سحايا �نتهاكات �حلق يف �حلياة. ويندرج �حلكم بعقوبة �لإعد�م 

يف ظروف ل تتوفر فيها �ل�رشعية ومقت�سيات �ملحاكمة �لعادلة يف 

�إطار �حلرمان �لتع�سفي من �حلياة )�لفقرة 1 من �ملادة 6 من �لعهد(؛

ح�رش تطبيق عقوبة �لإعد�م يف �لبلد�ن �لتي مل تلغها بعد يف �أ�سد  •

�جلر�ئم خطورة و�لتي يتعلق فيها �لأمر بالقتل �لعمد دون غريه 

)�لفقرة2 من �ملادة 6 من �لعهد(؛

�لإبادة  • �تفاقية منع جرمية  �أطر�ف يف  �أي�سًا  �لتي هي  �لدول  �لتز�م 

�جلماعية و�ملعاقبة عليها مبنع هذه �جلرمية، ول يجوز، باأي حال من 

�لأحو�ل، �حلكم بعقوبة �لإعد�م يف �إطار �سيا�سة لالإبادة �جلماعية 

لأفر�د جماعة قومية �أو �إثنية �أو عرقية �أو دينية )�لفقرة 3 من �ملادة 

6 من �لعهد(؛

بعقوبة  • عليهم  �ملحكوم  لالأ�سخا�ص  بال�سماح  ملزمة  �لدول  ُتعدُّ 

�لإعد�م بالتما�ص �لعفو �أو تخفيف �لعقوبة، وبكفالة ��ستفادتهم من 

يف  بنَّاء  ب�سكل  �لنظر  قبل  �لعقوبات  تنفيذ  عدم  وب�سمان  ذلك، 

طلبات �لعفو �أو تخفيف �لعقوبة و�تخاذ قر�ر�ت نهائية ب�ساأنها. ول 

يجوز مبدئيًا �أن ُت�ستثنى من تد�بري �لعفو هذه �أيُّ فئة من �ملحكوم 

�أن تكون �رشوط �حل�سول على �لعفو عدمية �جلدوى  عليهم، ول 

�أو �ساقة على نحو ل مربر له �أو متييزية يف طابعها �أو تع�سفية يف 

طريقة تطبيقها )�لفقرة 4 من �ملادة 6 من �لعهد(؛

يحظر مبوجب هذه �ملادة، �حلكم بعقوبة �لإعد�م يف حالة �جلر�ئم �لتي  •

�أعمارهم عن 18 �سنة وقت �رتكابها. ول يجوز  �أ�سخا�ص تقل  يرتكبها 

�أي�سًا تنفيذ عقوبة �لإعد�م على �حلو�مل )�لفقرة 5 من �ملادة 6 من �لعهد(؛
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�لتاأكيد على �لدول �لتي مل تلغ بعد عقوبة �لإعد�م كليًا �أن مت�سي  •

�لو�قع  بحكم  �ملنظور،  �مل�ستقبل  متامًا يف  �لعقوبة  هذه  �إلغاء  نحو 

وبحكم �لقانون، وذلك تعزيز� للكر�مة �لإن�سانية و�لنهو�ص بحقوق 

�لإن�سان. ومن جهة �أخرى، تعترب �للجنة �ملعنية، �تخاذ �لدول خلطو�ت 

ترمي فعليًا �إىل زيادة م�ستوى ��ستخد�مها لعقوبة �لإعد�م وتو�سيع 

قر�ر�ت  من  ُت�سدره  ما  عدد  خف�ص  �إىل  �أو  �إليها،  جلوئها  نطاق 

�لعفو وتخفيف �لعقوبة، خمالفا لالأهد�ف �ملحددة من طرف �ملادة 6 

.
42
و�لغر�ص منها )�لفقرة 6 من �ملادة 6 من �لعهد(

ُح مما �سلف، �أن �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية  َيتَّ�سِ

لعقوبة  �ل�رشيح  �لإلغاء  1966-على  وقتها-�سنة  �رش�حة  ين�ص  مل  و�إْن 

�لإعد�م فاإنه قيََّد �للجوء �إليها من �لز�وية �ملعيارية يف �أفق �لإلغاء �لنهائي 

لها. وتعترب �لفقرة �لأخرية من �ملادة 6 د�لة على هذ� �لتوجه من خالل 

�إىل  باللجوء  ي�سمح  �لعهد  باأن  للتحجج  �لدول  �أمام  �لتذرع  باب  غلق 

عقوبة �لإعد�م، عندما ن�ست �رش�حة على �أنه لي�ص يف هذه �ملادة ما 

ر تاأخري �أو �لغاء عقوبة �لإعد�م. ُيربِّ

اخلا�س  الدويل  بالعهد  امللحق  االختياري  الربوتوكول   3.1
باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية ب�ضاأن اإلغاء عقوبة االإعدام:

تعزيز� لتوجه �إلغاء عقوبة �لإعد�م، �عتمدت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 

هذ� �لربوتوكول �لختياري يف 15 دجنرب1989 و�لذي دخل حيز �لنفاذ 

يف 11 يوليوز 1991.

 CCPR/C/GC/36 )الحق في الحياة(  6 ملادة  التعليق العام رقم 36،  اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان:   142
بتاريخ 3 شتنبر 2019. يمكن االطالع عليه في النافذة املخصصة للجنة املعنية بموقع املفوضية السامية 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx? :لحقوق االنسان

Lang=fr&TreatyID=8&DocTypeID=11
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�أكد �لربوتوكول يف ديباجته، �أن �لدول �لأطر�ف فيه �إذ توؤمن باأن �إلغاء 

�لتدريجي  و�لتطوير  �لإن�سانية  �لكر�مة  تعزيز  ي�سهم يف  �لإعد�م  عقوبة 

حلقوق �لإن�سان، و�أن �ملادة 6 من �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية 

ت�سري �إىل �إلغاء عقوبة �لإعد�م بعبار�ت توحي ب�سدة باأن هذ� �لإلغاء �أمر 

�إلغاء  �إىل  �لر�مية  �لتد�بري  �عتبار  ينبغي  باأنه  منها  و�قتناعًا  م�ست�سوب، 

عقوبة �لإعد�م تقدمًا يف �لتمتع باحلق يف �حلياة. 

�لثانية منه، ل ي�سمح بتقدمي حتفظات  �ملادة  �لربوتوكول وفق  �أنَّ  كما 

بخ�سو�ص  �إليه  �لن�سمام  �أو  عليه  �لت�سديق  عند  �إل  مقت�سياته  على 

�جلر�ئم �لبالغة �خلطورة وذ�ت �لطبيعة �لع�سكرية و�ملرتكبة وقت �حلرب.

4.1 اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل

�لدول  �أن  على   1989 لعام  �لطفل  �ملتحدة حلقوق  �لأمم  �تفاقية  تن�ص 

�رشوب  من  لغريه  �أو  للتعذيب  طفل  �أي  يعر�ص  »�أل  تكفل  �لأطر�ف 

�ملهنية، ول تفر�ص عقوبة  �أو  �لال�إن�سانية  �أو  �لقا�سية  �لعقوبة  �أو  �ملعاملة 

تقل  �أ�سخا�ص  يرتكبها  جر�ئم  ب�سبب  �حلياة  مدى  �ل�سجن  �أو  �لإعد�م 

�أعمارهم عن ثماين ع�رشة �سنة دون وجود �إمكانية لالإفر�ج عنه )�ملادة 

37، �لفقرة �أ(.

5.1 االتفاقيات اجلهوية حلقوق االإن�ضان

م�ضار اإلغاء عقوبة االإعدام يف الف�ضاء االأوروبي

ميكن تلخي�ص هذ� �مل�سار يف ثالث حمطات �أ�سا�سية:

�لتفاقية �لإقليمية �لأوىل يف جمال حقوق �لإن�سان، �أقرتها �لدول  •

�أع�ساء جمل�ص �أوروبا يف 4 نوفمرب 1950، وُتعدُّ �لتفاقية �لإقليمية 

�لعقود  �متد�د  وعلى  �لإن�سان.  حقوق  جمال  يف  �مللزمة  �لأوىل 
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�ملا�سية متت �إ�سافة 16 بروتوكوًل �إ�سافيًا لهذه �لتفاقية لتفعيل كل 

�حلقوق �لإن�سانية �لتي ت�سمنتها.

�حلياة  �حلق يف  حماية  على  �لثانية  مادتها  �لتفاقية يف  هذه  ن�ست 

�إقر�ر لإلغاء  �سيعرف تطور�ت لحقة نحو  �لذي  �لأمر  �لقانون،  بو��سطة 

نهائي لعقوبة �لإعد�م، �سو�ء يف جو�نبه �ملعيارية، �أو �نطالقا من �جتهاد�ت 

�أو �لإجر�ء�ت �لعملية �ملتعددة من  �ملحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�سان، 

�لر�غبة يف  �لدول  �ألزم  �لذي  �أوروبا  �لربملانية ملجل�ص  قبيل قر�ر �جلمعية 

�أو  �لإعد�م،  �إلغاء عقوبة  �ملو�فقة على  �أوروبا يف  �إىل جمل�ص  �لن�سمام 

ت�سمني �لبيان �خلتامي لالجتماع �لثاين لروؤ�ساء دول وحكومات جمل�ص 

�أوروبا يف �أكتوبر 1997 �لدعوة �إىل �إلغاء عقوبة �لإعد�م يف �لعامل. من 

جتاه  �لحتاد  ل�سيا�سة  �ر�سادية  خطوطا  �لأوروبي  �لحتاد  �أقرَّ  جهته، 

�لدول �لأخرى فيما يخ�ص عقوبة �لإعد�م.

عقوبة  • باإلغاء  �لأوروبية  �لدول  بالتز�م  �خلا�ص   6 رقم  �لربوتوكول 

�لإعد�م. 

متَّ �عتماده يف �أبريل 1983، وُيْعترُب �أول �تفاق دويل ملزم يف هذ� �ملجال، 

تلغي  مو�د  ت�سع  وي�سمل   ،1985 مار�ص  فاحت  يف 
َ
�لتنفيذ  ز  حيِّ ودخل 

�لتي ترتكب وقت  بالأعمال  ��ستخد�مها فيما يتعلق  �لعقوبة مع جو�ز 

�حلرب �أو �لتهديد �لو�سيك باحلرب. و�أكرث من ذلك فاإن هذ� �لربوتوكول 

��ستخد�م  عدم  و�أجاز  عليه،  �مل�سادقة  بعد  منه  �لدول  �ن�سحاب  يحظر 

ي�سكل كابحا دوليا  �لدولة، وبذلك  �أقاليم حمددة من  �لربوتوكول يف 

43
ملزما لأطر�فه للرت�جع عن هذه �لعقوبة.

43. Emanuel Decaux , La peine de mort nouvel enjeu des relations internationales, consultable 
sur le site https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/FD001429.pdf visité pour la dernière 
fois le 7 mars 2020
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بروتوكول رقم 13 �مللحق باتفاقية حماية حقوق �لإن�سان و�حلريات  •

�لأ�سا�سية �ملتعلق باإلغاء عقوبة �لإعد�م يف جميع �لظروف، مت �عتماده 

وتتمحور   .2003 يوليو  يف  �لتنفيذ  حيز  ودخل   ،2002 مايو  يف 

مقت�سياته حول:

�لثانية  ½ �ملادة  مقت�سيات  تعزيز  على  �لربوتوكول  هذ�  ديباجة  تاأكيد 

من �لتفاقية �لأوروبية و�لربوتوكول رقم 6، �نطالقا من �أنَّ حق كل 

وبــاأن  �لدميقر�طــي،  �ملجتمع  �أ�سا�ســية يف  قيمة  �حلياة  �إن�ســان يف 

�إلغاء عقوبة �لإعد�م �أ�سا�ســي حلمايــة هذ� �حلق، ولالعرت�ف �لكلي 

بالكر�مة �ملالزمة جلميع �لب�رش؛ و�أنها تريد، عزمًا منها على �أن تخطو 

�خلطوة �لنهائية نحو �إلغاء عقوبة �لإعد�م يف جميع �لظروف؛

�لتن�سي�ص على �إلغاء عقوبة �لإعد�م؛ ½

�لتفاقية  ½ من   15 �ملادة  ملا حتدده  ��ستثناء�ت خالفا  �أية  قبول  عدم 

�لأوروبية؛

�ملادة 57 من �لتفاقية  ½ عدم قبول �لتحفظات خالفا ملا تن�ص عليه 

.
44
�لأوروبية

لإلغاء  ½ �لإن�سان  حلقوق  �لأمريكية  بالتفاقية  �خلا�ص  �لربوتوكول 

عقوبة �لإعد�م

�لأمريكية  �لتوقيع على �لتفاقية  �لأمريكية مت  �لدول  �إطار منظمة  يف 

حلقوق �لإن�سان يف نوفمرب 1969 )ميثاق �سان خو�سيه(، و�لتي ن�ست 

441 Conseil de l’Europe: Rapport explicatif du Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde 
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales، relatif à l’abolition de la peine de mort 
en toutes circonstances. Série des traités européens - n° 187.
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentI
d=09000016800d3842
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يف مادتها �لر�بعة على حماية �حلق يف �حلياة و�حلد من تطبيق عقوبة 

�لإعد�م.

ومع تز�يد �ملطالبات و�ل�سغط �ملدين و�حلقوقي، مت �إقر�ر هذ� �لربوتوكول 

يف 8 يونيو 1990، و�لذي �أكد يف ديباجته على:

�أن يتمتع كل فرد باحلق غري �لقابل للت�رشف يف �حرت�م حياته، و�أن  ½

هذ� �حلق ل ميكن تعليقه لأي �سبب من �لأ�سباب؛

عقوبة  ½ �إلغاء  نحو  ينحو  �لأمريكية  �لدول  يف  �ل�سائد  �لجتاه  �أن 

�لإعد�م؛

يرتتب على تطبيق عقوبة �لإعد�م عو�قب ل ميكن �إ�سالحها، حيث  ½

�ملتهم  تاأهيل  �إمكانية  �لق�سائية، وعدم  ل ت�سمح بتد�رك �لأخطاء 

و�إعادة �إدماجه؛

ُتي�رشِّ �إلغاء عقوبة �لإعد�م حماية �أكرث فعالية للحق يف �حلياة. ½

ون�ست يف متنها على �رشورة: ½

عدم تطبيق عقوبة �لإعد�م يف �أر��سيها على �أي فرد يخ�سع لوليتها  ½

�لق�سائية؛

�أو  ½ �لربوتوكول  على  �لت�سديق  عند  �إجازة،  مع  �لتحفظات  منع 

�لن�سمام �إليه، باللجوء �إىل عقوبة �لعد�م بخ�سو�ص �جلر�ئم �لبالغة 

.
45
�خلطورة وذ�ت �لطبيعة �لع�سكرية و�ملرتكبة وقت �حلرب

45. La Commission interaméricaine des droits de l’homme: PROTOCOLE A LA CONVENTION 
AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L’HOMME TRAITANT DE L’ABOLITION DE LA 
PEINE DE MORT. )Adopté à Asunción, Paraguay, le 8 juin 1990, lors de la vingtième Session 
ordinaire de l’Assemblée générale(.Disponible au : http://www.cidh.org/Basicos/French/h.
peinedemort.rat.htm
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و�سعية �إلغاء عقوبة �لإعد�م يف �لقارة �لفريقية •

يف �نتظار �مل�سادقة على بروتوكول ين�ص على �إلغاء عقوبة �لإعد�م، ميكن 

�إجمال �ملقت�سيات �لفريقية ذ�ت �ل�سلة باملو�سوع يف:

�مليثاق �لإفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب ½

تن�ص �ملادة �لر�بعة من �مليثاق �لإفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب  ½

)1981( على �أنه »ل يجوز �نتهاك حرمة �لإن�سان. ومن حقه �حرت�م 

يجوز حرمانه من  و�ملعنوية. ول  �لبدنية  �سخ�سيته  و�سالمة  حياته 

هذ� �حلق تع�سفا«.

�مليثاق �لفريقي حلقوق �لطفل ورعايته  •

تن�ص �ملادة �خلام�سة من �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لطفل ورعايته على �أن 

يكون لكل طفل حق �أ�سيل يف �حلياة، ويحمي �لقانون هذ� �حلق، و�أن 

تكفل �لدول �أطر�ف هذ� �مليثاق – �إىل �أق�سى حد ممكن – بقاء وحماية 

» ل  �أنه  على  �ملادة  نف�ص  �لثالثة من  �لفقرة  تن�ص  كما  �لطفل،  وتنمية 

ي�سدر حكم بالإعد�م يف �جلر�ئم �لتي يرتكبها �لأطفال «.

و�ل�سعوب  • �لن�سان  حلقوق  �لفريقي  بامليثاق  �مللحق  �لربوتوكول 

و�ملتعلق بحقوق �ملر�أة يف �إفريقيا

�لربوتوكول  �أطر�ف  �لدول  منا�سدة  و�لذي متت   ،2003 �سنة  �إقر�ره  مت 

من خالله على �لتاأكد من عدم �حلكم بالإعد�م على �ملر�أة �حلامل �أو 

عِة. �ملُْر�سِ

6.1 امليثاق العربي حلقوق االإن�ضان

حق  �حلياة  »�حلق يف  �أن  على  �لإن�سان  �لعربي حلقوق  �مليثاق  ين�ص 

مالزم لكل �سخ�ص، ويحمي �لقانون هذ� �حلق، ول يجوز حرمان �أحد 



58

من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام
مرافعة لن�ضمام املغرب اإىل الربوتوكول الختياري الثاين املتعلق باإلغاء عقوبة الإعدام

يجوز  �أنه »ل  على   6 �ملادة  تن�ص  كما   .)5 )�ملادة  تع�سفا«.  من حياته 

�حلكم بعقوبة �لإعد�م �إل يف �جلنايات بالغة �خلطورة وفقًا للت�رشيعات 

�لنافذة وقت �رتكاب �جلرمية ومبقت�سى حكم نهائي �سادر عن حمكمة 

خمت�سة، ولكل حمكوم عليه بعقوبة �لإعد�م �حلق يف طلب �لعفو �أو 

��ستبد�لها بعقوبة �أخف«.

�أما �ملادة 7 فتن�ص على �أنه »ل يجوز �حلكم بالإعد�م على �أ�سخا�ص دون 

�لثمانية ع�رش عامًا ما مل تن�ص �لت�رشيعات �لنافذة وقت �رتكاب �جلرمية 

على خالف ذلك«؛ كما »ل يجوز تنفيذ حكم �لإعد�م على �مر�أة حامل 

حتى ت�سع حملها �أو على �أم مر�سع �إل بعد �نق�ساء عامني على تاريخ 

�لولدة، ويف كل �لأحو�ل تغلب م�سلحة �لر�سيع.«

1. قواعد القانون الدويل االإن�ضاين
�مللحق  �لأول  و�لربوتوكول   1949 ل�سنة  �لأربعة  �تفاقيات جنيف  قيََّدت 

مع  �سارمة،  م�سطرية  ب�سو�بط  تنفيذه،  �أو  �لإعد�م  بحكم  �لنطق  بها 

حظرها لالعتد�ء على �حلياة و�ل�سالمة �لبدنية، وبخا�سة �لقتل بجميع 

�أ�سكاله، و�لت�سويه، و�ملعاملة �لقا�سية و�لتعذيب و�لعتد�ء على �لكر�مة 

.
46
�لإن�سانية

ْوِلَيَتنْيِ ليوغو�سالفيا  �لدَّ �أنَّ ل �ملحكمتني �جلنائيتني  جتدر �لإ�سارة، �إىل 

�أنظمتها  يف  تاأخذ  مل  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  ول  ورو�ند�،  �ل�سابقة 

تو�جه  �لتي  �جلر�ئم  لأب�سع  معاجلتها  رغم  �لإعد�م  بعقوبة  �لأ�سا�سية 

�لب�رشية.

146 اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة األسرى )املواد 107،101،100،3( واتفاقية جنيف الرابعة بشأن 
حماية املدنيين في وقت الحرب)75،74،68،3( والبروتوكول ا الضافي األول املتعلق بحماية ضحايا النزاعات 

املسلحة الدولي )املادة 77(.
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2. اأعمال اجلمعية العامة بخ�ضو�س عقوبة االإعدام

1.2 قرارات اجلمعية العامة

يف �سل�سلة موؤلفة من �أربعة قر�ر�ت، �عُتمدت يف �لأعو�م 2007 و2008 

و2010 و2012، حثت �جلمعية �لعامة �لدول على �حرت�م �ملعايري �لدولية 

وتقييد  �لإعد�م،  يو�جهون عقوبة  �لذين  �لأ�سخا�ص  �لتي حتمي حقوق 

ُيعاَقب  �لتي  �جلر�ئم  عدد  وخف�ص  تدريجيًا،  �لإعد�م  عقوبة  ��ستخد�م 

عليها بالإعد�م.

ودعا مكتب �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان يف �أبريل 2013 �حلكومات 

�إىل �لإعالن ر�سميا عن وقف جميع عمليات �لإعد�م بهدف �إلغاء عقوبة 

�لإعد�م يف جميع �أنحاء �لعامل على �ملدى �لبعيد.

�لأمم  �لتابع ملنظمة  �لإن�سان  يونيو 2014، �سّدق جمل�ص حقوق  ويف 

�ملتحدة على قر�ر �إلغاء عقوبة �لإعد�م يف كل دول �لعامل، وذلك مبو�فقة 

29 �سوًتا من جمموع 47 �سوًتا. كما طالب �ملجل�ص باإيقاف �لإعد�م يف 

حق �ملجرمني �لذين كانت �أعمارهم حتت 18عاًما حني �رتكابهم �جلرمية.

جتدر �لإ�سارة �إىل �أنَّ �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ما فتئت تدعو �إىل 

�أفق  �لبلد�ن، يف  بالإعد�م يف خمتلف  �ل�سادرة  �لأحكام  تنفيذ  �إيقاف 

�إلغائها من قو�نني كل �لبلد�ن.

2.2 مبادئ �ملنع و�لتق�سي �لفعالني لعمليات �لإعد�م خارج نطاق �لقانون، 

و�لإعد�م �لتع�سفي، و�لإعد�م دون حماكمة.

مت �عتماد هذه �ملبادئ من قبل �ملجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي بالأمم 

�ملتحدة يف قر�ره رقم 65 �ملوؤرخ بتاريخ 24 مايو 1989، و�عتمدته �جلمعية 

�لعمومية لالأمم �ملتحدة يف 15 دي�سمرب1989. 



60

من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام
مرافعة لن�ضمام املغرب اإىل الربوتوكول الختياري الثاين املتعلق باإلغاء عقوبة الإعدام

وتوؤكد هذه �ملبادئ �حلر�ص �لدويل على �حلد من تطبيق هذه �لعقوبة، 

و�لت�سييق عليها، وذلك من خالل 20 فقرة �ندرجت حتت حماور ثالثة:

�لإجر�ء�ت �لوقائية؛ •

�لتحقيق؛ •

�لإجر�ء�ت �لقانونية. •

�لتي  و�لقانونية  �لوقائية  �ملبادئ  من  �ملحاور جمموعة  هذه  وت�ستعر�ص 

تلزم �لدول �لتي ماز�لت تطبق هذه �لعقوبة مبهام �ملنع لعمليات �لإعد�م 

�أثناء  يف  يحدث  قد  �لذي  �لتع�سفي  �لإعد�م  �أو  �لقانون  نطاق  خارج 

�لتحقيق �أو �لحتجاز يف �ل�سجون �أو �أق�سام �ل�رشطة �أو �أي �أماكن �حتجاز 

ت�ستخدمها �ل�سلطات.

وتلزم هذه �ملبادئ �لدول مبنع �لإعد�م دون حماكمة بل وتطالبها باأن 

مع  مرتكبوها  يعاقب  جر�ئم  ذلك  كل  �عتبار  �ملحلي  قانونها  يت�سمن 

تفعيل �لعقوبات، مع توخي �لدول لو�سع رقابة دقيقة ملا يدخل يف هذ� 

�لتق�سي  �رشورة  على  �ملبادئ  تاأكيد  �إىل  �إ�سافة  �لأعمال  من  �لنطاق 

�لدقيق يف �لتحري و�لإجر�ء�ت للق�سايا �لتي قد ت�سل عقوبتها �لإعد�م.

�أو  رئي�ص  عن  ي�سدر  باأمر  �لتذرع  يجوز  »ل  �أنه   19 �لفقرة  و�أ�سارت 

�سلطة عامة لتربير �لإعد�م خارج نطاق �لقانون �أو �لإعد�م �لتع�سفي �أو 

�ملوظفني وغريهم  �لروؤ�ساء وكبار  �عتبار  �لإعد�م دون حماكمة. وميكن 

من �ملوظفني �لعموميني م�سوؤولني عن �لأعمال �لتي يرتكبها من يعملون 

حتت رئا�ستهم �إذ� كانت قد �أتيحت لهم فر�سة معقولة ملنع حدوث هذه 

�لأفعال. ول متنح ح�سانة �ساملة من �ملالحقة لأي �سخ�ص يزعم تورطه 

قي عمليات �لإعد�م خارج نطاق �لقانون �أو �لإعد�م �لتع�سفي �أو �لإعد�م 

دون حماكمة، �أيا كانت �لظروف، مبا يف ذلك حالة �حلرب �أو �حل�سار �أو 

غريها من حالت �لطو�رئ �لعامة.
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3. االإعدام والتزام معايري املحاكمات العادلة 
تفر�ص �ملعايري �لدولية �رشورة �للتز�م مبعايري �ملحاكمات �لعادلة ب�سكل 

ويتمثل  �لإعد�م.  عقوبة  فر�ص  �إىل  توؤدي  قد  �لتي  �لق�سايا  خا�ص يف 

�أخذ تلك �للتز�مات �لهامة �ملرتبطة باملحاكمات �لعادلة يف �سمان عدم 

تعر�ص �لأ�سخا�ص للتعذيب �أو �سوء �ملعاملة، و�إجر�ء حتقيق �رشيع ونزيه 

�أعمال  من  عمال  باأن  �لعتقاد  �إىل  تدعو  معقولة  �أ�سباب  وجدت  كلما 

�خلا�سعة  �لأقاليم  من  �أي  يف  �رتكب  قد  �ملعاملة  �سوء  �أو  �لتعذيب 

للعقاب  م�ستوجبة  �جلر�ئم  هذه  جعل  ويجب  كما  �لق�سائية.  لوليتها 

على  �خلطرية. و�أخري�،  طبيعتها  �لعتبار  يف  تاأخذ  منا�سبة  بعقوبات 

�لدول �سمان عدم �ل�ست�سهاد باأية �أقو�ل يثبت �أنه مت �لإدلء بها نتيجة 

للتعذيب �و �سوء �ملعاملة كدليل يف �أية �إجر�ء�ت، �إل �إذ� كان ذلك �سد 

�سخ�ص متهم بارتكاب �لتعذيب كدليل على �لإدلء بهذه �لأقو�ل.

ميكن تلخي�ص �ملعايري و�ل�سمانات �لتي جت�سدت يف هذه �ملعاهد�ت على 

�لنحو �لتايل:

يف �لبلد�ن �لتي مل تلغ عقوبة �لإعد�م، ميكن فر�ص عقوبة �لإعد�م  ½

فقط يف ”�أ�سد �جلر�ئم خطورة”؛ 

�ملعمول به يف  ½ للقانون  �لإعد�م فقط وفقا  �أن تفر�ص عقوبة  ميكن 

�لقانون �لأ�سلح  باأثر رجعي( مع مر�عاة  �رتكاب �جلرمية )ل  وقت 

للمتهم؛

ل ي�سمح بفر�ص �أحكام بالإعد�م على جر�ئم �رتكبها �أ�سخا�ص دون  •

�لثامنة ع�رشة من �لعمر؛ 

ل ي�سمح بتنفيذ عقوبة �لإعد�م بالن�ساء �حلو�مل؛  ½
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ل ي�سمح بتنفيذ عقوبة �لإعد�م يف كبار �ل�سن؛ ½

�إنز�ل �لإعد�م بالأ�سخا�ص ذوو �لأهلية �لعقلية �ملحدودة  ½ ل يجب 

للغاية؛

ل تنفذ عقوبة �لإعد�م �إل حينما يكون ذنب �ل�سخ�ص �ملتهم قائما على  ½

دليل و��سح ومقنع بحيث ل يدع جمال لأي تف�سري �آخر للوقائع؛

�إل وفقا حلكم نهائي �سادر عن حمكمة  ½ �لإعد�م  تنفذ عقوبة  ل 

لتاأمني حماكمة  �ل�سمانات  قانونية توفر كل  �إجر�ء�ت  خمت�سة بعد 

عادلة، ويجب على �لدول �أن تر�عي بدقة جميع �سمانات �ملحاكمة 

�لعادلة و�أل ت�سمح باأي ��ستثناء؛ 

�أن ي�ستاأنف  ½ �أن ي�سمح لأي �سخ�ص حمكوم عليه بالإعد�م  يجب 

�حلكم �أمام حمكمة �أعلى، ت�سمن مر�جعة كاملة لالإد�نة و�حلكم، مبا 

يف ذلك �لوقائع �لتي �أ�سدر على �أ�سا�سها �حلكم؛

لكل من يحكم عليه بالإعد�م �حلق يف �لتما�ص �لعفو، �أو تخفيف  ½

�حلكم، وجو�ز منح �لعفو �أو تخفيف �حلكم يف جميع حالت عقوبة 

�لإعد�م؛ 

ل يجوز تنفيذ عقوبة �لإعد�م يف فرتة �لنظر باأي طعن �أو �إجر�ء�ت  ½

تت�سل بالعفو �أو تخفيف �حلكم؛

حيثما تنفذ عقوبة �لإعد�م، يجب �أن تر�عى �أدنى حد ممكن للمعاناة،  ½

و�أل تنفذ يف �لأماكن �لعامة �أو باأية طريقة مهينة �أخرى، ول بد من 

�لوقف �لفوري لكل �لطرق �لقا�سية و�لال �إن�سانية ول�سيما �لرجم؛

ل تقت�رش �ملعاملة �لال �إن�سانية �أو �ملهينة على �لظروف �ملادية فقط،  ½

بل ت�سكل �ملعاناة �لنف�سية، �لناجمة عن �لنتظار �لطويل حتى تنفيذ 
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حكم �لإعد�م و�لتي تطال �ل�سخ�ص �ملد�ن و�أع�ساء �أ�رشته و�أ�سدقائه، 

.
47
�رشبا منها

3. نحو االنت�ضار على عقوبة االإعدام
يبدو من خالل ما �سبق، �أن عقوبة �لإعد�م تتم مو�جهتها بقوة من خالل 

�ملو�ثيق و�لن�سو�ص �لدولية �سو�ء ب�سكل مبا�رش كما هو �ساأن �لربوتوكول 

و�ل�سيا�سية  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  بالعهد  �مللحق  �لختياري 

يف  خالل  من  �جلهوي  �ل�سعيد  على  �أو  �لإعد�م،  عقوبة  �إلغاء  ب�ساأن 

�لذي  �لإن�سان  �لأوروبية حلقوق  بالتفاقية  �مللحق  �لربوتوكول رقم 13 

�لظروف  جميع  �لإعد�م يف  عقوبة  باإلغاء  عليه  �مل�سادقة  �لدول  تتعهد 

كما  تنفيذه  وت�سييق جمال  من خالل حما�رشته  �أو  ��ستثناء،  وبدون 

هو �حلال يف �لن�سو�ص �لأخرى �مل�سار �إليها، �لتي ت�سع �رشوطا �سارمة 

تعترب من طرف �ملتتبعني �أن ل ميكن �عتبارها ترخي�سا لتطبيق عقوبة 

�لإعد�م �لال �إن�سانية، بل خطوة متقدمة نحو �لنت�سار على هذه �لعقوبة 

نحو �إلغائها من �لوجود، �إ�سافة �إىل قر�ر �جلمعية �لعامة بتوقيف تنفيذ 

عقوبة �لإعد�م. ومن ثمة ميكن �عتبار �أن كل �لإجر�ء�ت �ملتخذة من �أجل 

»�جلر�ئم  وح�رشها يف  �إىل حما�رشتها  �لر�مية  �أو  �لإعد�م  عقوبة  �إلغاء 

�حرت�م �حلق  تقدما نحو  يعترب  توقيفها  بقر�ر  و�للتز�م  �لأكرث خطورة« 

يف �حلياة و�لتمتع به، ومن ثمة �أهمية �لنخر�ط يف هذ� �مل�سار �ل�ساعي 

لالحرت�م �لكامل حلقوق �لإن�سان مبختلف �أ�سنافها وعلى ر�أ�سها �حلق 

يف �حلياة، وحتقيق �لأمل �لذي حملته �لإن�سانية منذ عقود �لر�مي �إىل 

�إىل ذلك  �أ�سار  و�أنها، كما  �لإعد�م. خا�سة  �لنهائي على عقوبة  �لق�ساء 

�خلرب�ء �مل�ستقلون لالأمم �ملتحدة مبنا�سبة �لذكرى �ل�سبعني لالإعالم �لعاملي 

147 مناهضة عقوبة اإلعدام في العالم العربي االستراتجيات الفعالة واآلليات املتاحة، دليل إجرائي، املنظمة 
الدولية لإلصالح الجنائي، 2010، ص133
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�أكرث  حلقوق �لإن�سان )2018( لي�ص لها تاأثري ر�دع ول جتعل �ملجتمع 

�أماًنا. 

فاإنها  لي�ست مقد�سة،  �أن �حلياة  تعترب دولة على  �لعك�ص، فعندما  على 

ت�ساهم بذلك يف �نت�سار هذه �لفكرة بني مو�طنيها. حيث يوؤدي �لعنف 

�إىل �لعنف، وت�سبح يف �لنهاية �لبلد�ن �لتي ت�ستخدم عقوبة �لإعد�م فيها 

معدلت جرمية �أعلى من �لبلد�ن �لتي �ألغت عقوبة �لإعد�م. كما �أن عقوبة 

�لإعد�م لي�ست عادلة، كما �أكد نف�ص �خلرب�ء، وتدمي دورة �لنتقام و�ملعاناة، 

يف �لوقت �أن من �ملفرت�ص يف �لعد�لة �أن تعمل على جتاوز هذ� �لو�سع.

ولعل �ملكت�سبات و�لإجناز�ت �لتي حققتها �لإن�سانية على هذ� �ل�سعيد 

تربز هذ� �لتوجه حيث مت �إلغاء عقوبة �لإعد�م من قبل ما يقارب من ثلثي 

دول �لعامل، وتو�سع قاعدة �لدول �لتي �سادقت على قر�ر �جلمعية �لعامة 

بوقف تنفيذ عقوبة �لإعد�م، وتر�جع عدد �لدول �لتي ما ز�لت تعار�ص 

ثقافة  و�نت�سار  �لق�سية  �لنقا�ص حول هذه  �ت�ساع  �لقر�ر ف�سال عن  هذ� 

و�ل�سينما  و�لربملانات  و�ملد�ر�ص  �جلامعات،  د�خل  �لإعد�م  عقوبة  �إلغاء 

�أي�سا �إىل  و�ملتاحف و�ملحاكم وغريها. ويف هذ� �ل�سياق ميكن �لإ�سارة 

خالل  من  �لدويل  �مل�ستوى  على  �لإعد�م  عقوبة  �إلغاء  مكا�سب  تو�سع 

�ملعطيات �لتالية:

يف ماي 2020، كانت 111 دولة )�أغلبية دول �لعامل( قد �ألغت عقوبة  ½

�لعد�م يف �لقانون بالن�سبة جلميع �جلر�ئم، و�ألغت 8 دول �إ�سافية  

عقوبة �لإعد�م بالن�سبة للجر�ئم �لعادية يف حني بلغ عدد �لدول �لتي 

ل تطبق عقوبة �لإعد�م رغم �أنها ما ز�لت يف موجودة يف قو�نينها 

49 دولة، وبذلك تكون 168 دولة )�أكرث من ثلثي بلد�ن �لعامل( قد 

.
48
�ألغت عقوبة �لإعد�م يف �لقانون �أو يف �لو�قع �لفعلي

148 انظر تقرير األمين العام لألمم املتحدة حول مسألة عقوبة اإلعدام، 2020، امللحق
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ويف �سنة 2018 �نخف�ص عدد عمليات تنفيذ حكم �لإعد�م بن�سبة  ½

30 يف �ملائة، �أي من993 �إىل 660 تنفيذ� حلكم �لإعد�م؛

�ملتعلق بوقف  ½ �لقر�ر �لأممي  لفائدة  �لتي �سوتت  �لدول  �رتفع عدد 

تنفيذ عقوبة �لإعد�م �إىل 121 من �أ�سل 193 دولة.

ظلت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �لدولة �لوحيدة يف �لقارة �لأمريكية  ½

�لتي نفذت عمليات �إعد�م لل�سنة �لعا�رشة على �لتو�يل.

مل يزدد عدد عمليات �لإعد�م )25( و�أحكام �لإعد�م )45( �لتي مّت  ½

�لتبليغ عنها يف �لوليات �ملتحدة �سوى زيادة طفيفة مقارنًة بعام    

 .
49

 2017

149 تقرير منظمة العفو الدولية 2019، على املوقع التالي:
/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018





خامسا:
عقـوبة اإلعـدام بيـن 

اإلبقــاء واإللغـاء
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اأوال: اأهم حجج االجتاه املوؤيد لعقوبة االإعدام
عقوبة االإعدام �ضرورية خلري املجتمع 

يعتقد �ملد�فعون عن �لإبقاء على عقوبة �لإعد�م �أنها تلبي حاجات هامة 

�أم حجبت  نفذت علنًا  �أخرى، و�سو�ء  �سدها بطرق  للمجتمع ل ميكن 

عن �لأنظار ور�ء جدر�ن �ل�سجن، فاإن �حلجة �مل�ستخدمة هي �أن عقوبة 

�لإعد�م �رشورية، على �لأقل موؤقتًا من �أجل خري �ملجتمع.

عقوبة االإعدام حتقق الردع العام: 
ويرون �أنها حتقق �لردع �لعام �أو �لتخويف �جلماعي. ويق�سد بالردع �لعام 

تهديد �لنا�ص كافة بتوقيع �لعقوبة على كل من يقدم على �رتكاب �جلرمية، 

مما يوؤدي �إىل �لق�ساء على �لدو�فع �لإجر�مية �أو �حلد من تاأثريها، ومن 

. وقد ركز فقهاء �ملدر�سة �لتقليدية 
50
ثم مينع �لإقد�م على �رتكاب �جلرمية

على وظيفة �لعقوبة يف حتقيق �لردع �لعام. ولكي حتقق �لعقوبة هذه 

�لوظيفة يتعني �أن تكون معروفة مقدمًا لالأفر�د، و�أن تكون متجاوزة يف 

. وعليه فاإن عقوبة �لإعد�م، وهي 
51
�رشرها �ملنفعة �ملتوقعة من �جلرمية

عقوبة خطرية، �ستحدث �أثر�ً كبري�ً يف حتقيق �لردع �لعام فتمنع �لنا�ص 

من �رتكاب �جلر�ئم �ملعاقب عليها بالإعد�م، �إذ يجدون �أمام �لد�فع �إىل 

�جلرمية مانعًا قويًا هو عقوبة �لإعد�م.

150 د. عماد الفقي، عقوبة اإلعدام في التشريع املصري تأصيال وتحليال، املنظمة العربية لحقوق اإلنسان، 
http://www.aohr.net/portal/wp-content/ متاح على املوقع التالي   ،63 2008، ص  الطبعة الثانية، 
دار  uploads/2012/06/. يشير د. عماد الفقي بهذا الخصوص إلى كتاب د. شريف كامل »علم العقاب« 

النهضة العربية، الطبعة األولى، 19965، ص 168

151 د. عماد الفقي، مرجع مذكور، ص63
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عقوبة االإعدام حتقق العدالة 
ويعتقد �ملوؤيدون لعقوبة �لإعد�م �أن هذه �لعقوبة من �لعقوبات �ملقبولة 

لدى �لر�أي �لعام، ويطالب بها حتقيقًا للعد�لة. فالعد�لة تقت�سي �لتنا�سب 

بني �ل�رش �لذي �أحدثه �جلاين باملجني عليه كاأثر جلرميته �لذي ل يتحقق 

يف بع�ص �جلر�ئم �إل بعقوبة �لإعد�م. وعلى �سبيل �ملثال فاجلاين �لذي 

يرتكب جرمًا خطري�ً يوؤدي �إىل �إزهاق روح �إن�سان، فاإن �أقل �سيء ميكن 

.
52
فعله جتاهه هو �إزهاق روحه هو �لآخر حتقيقًا ملقت�سيات �لعد�لة

فاإن عقوبة �لإعد�م جتنب �ملجتمع ردود �لأفعال  ومن ناحية �أخرى، 

�لعنيفة �لتي ت�سدر عن �لر�أي �لعام يف حالة عدم تنفيذ عقوبة �لإعد�م يف 

�جلر�ئم �جل�سيمة .كما توؤدي �إىل تر�جع فكرة �لنتقام �لفردي، �أي حماولة 

.
53
�لفرد �أن يقيم �لعد�لة بنف�سه

عقوبة االإعدام تواجه اخلطورة االإجرامية 
يعتقد �ملوؤيدون لعقوبة �لإعد�م �أنها ت�سكل �سمام �أمان يف �لت�رشيع 

�جلنائي ملو�جهة �خلطورة �لإجر�مية �ملتاأ�سلة يف �ملجرمني �خلطرين �لذين 

ل جتدي معهم �أ�ساليب �لإ�سالح و�لتهذيب .وذلك با�ستئ�سالهم متامًا 

ف�رشورة �إنقاذ �جلانب �ل�سليم من  له من �رشهم.  من �ملجتمع حماية 

�لبنيان �لجتماعي حتتم برت و��ستئ�سال �جلانب �ملري�ص منه، ول ميكن 

عقوبة  لأية عقوبة �أخرى �أن حتقق �لدور �ل�ستئ�سايل �لذي تقوم به 

�لإعد�م حتى لو كانت هذه �لعقوبة »�ل�سجن �ملوؤبد« لأن �لأخرية �أ�سحت 

يف ظل �لنظم �لعقابية �حلديثة »موؤقتة« ل تتعدى �سنني معينة يفرج 

ب�رشوط معينة. ومن ثم تتاح له فر�سة لرتكاب  عن �جلاين بعدها 

152 د. سا�سي سالم الحاج، عقوبة اإلعدام بين اإلبقاء واإللغاء، معهد اإلنماء العربي،بيروت، 1988، ص 86

153 د. عمر الفاروق الحسيني”: علم اإلجرام وعلم العقاب” الطبعة الثالثة 1999 – ص 532، في د. عماد 
الفقي، مرجع مذكور، 64 
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جرمية �أخرى من �جلر�ئم �خلطرية د�خل �ملجتمع.

عليه  �ملحكوم  قتل  يجب  �أنه  وتتلخ�ص يف  �لإعجاز،  هناك حجة  ثم 

للتاأكد من عدم تكر�ره للجرمية.

االإعدام حق للدولة 
ويزعم �ملوؤيدون لعقوبة �لإعد�م �أن هذه �لعقوبة م�رشوعة ومن حق �لدولة 

�للجوء لها حفاظًا على �لنظام �لعام د�خل �ملجتمع. ول يجوز �لعرت��ص 

�لفرد حق �حلياة حتى  على ذلك بالقول باأنها - �أي �لدولة - مل متنح 

ت�سلب منه هذ� �حلق، ذلك لأن �لدولة مل متنح �لفرد �حلرية ومع ذلك مل 

ينكر �أحد عليها ممار�سة �لعقوبات �ل�سالبة للحرية، كلما كان ذلك �رشوريًا 

مل�سلحة �ملجتمع. ويت�ساءل �ملطالبون بالإبقاء على هذه �لعقوبة، يف �رتباط 

بذلك، عن كيفية عدم �إعطاء �حلق للدولة يف ��ستئ�سال حياة جمرم عكر 

�سفو �ملجتمع و�أمنه، بينما تعر�ص هذه �لدولة حياة �لآلف من جنودها 

54
يف �ساحات �حلرب للدفاع عن حرية �لبالد و�سالمتها �لوطنية؟

عقوبة االإعدام ذات جدوى اقت�ضادية 
يرى فريق من �ملوؤيدين لعقوبة �لإعد�م �أنها عقوبة غري مكلفة من �لناحية 

�لقت�سادية، �إذ ل ي�ستغرق تنفيذها وقتًا طوياًل، وذلك بعك�ص تنفيذ 

�لعقوبات �ل�سالبة للحرية �لتي يتطلب نفقات باهظة تتمثل يف �لإنفاق 

على ت�سييد �ل�سجون و�إد�رتها وحر��ستها وتنفيذ بر�مج �لإ�سالح 

فيها)؟ !(.

قتل  يجب  �أنه  �جلز�ء  حجة  تدعي  و�لإعجاز،  �لردع  حجج  وبجانب 

�لعد�لة،  ملطالب  �إر�ساء  بل  �جلرمية،  وقوع  ملنع  ل  معينني  جمرمني 

154 د. سا�سي سالم الحاج، عقوبة اإلعدام بين اإلبقاء واإللغاء، معهد اإلنماء العربي،بيروت، ص101
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�ملجتمع  يظهر  �ملجرم  وبقتل  �رشير،  فعل  على  جماز�ة  يعترب  فالإعد�م 

�سجبه جلرميته، و�لإقناع بهذه �حلجة ي�ستمد جذوره من �لنفور �ل�سديد 

فالر�أي  �لقانون،  �ملو�طنني �حلري�سني على  �لعنف يف  �لذي تثريه جر�ئم 

�لعام يطالب ويتم�سك بها.

ومن �أطرف ما يذهب �إليه �ملطالبون بالإبقاء على عقوبة �لإعد�م، قولهم 

يف  �لإعد�م  عقوبة  باإلغاء  منفردة  ب�سورة  ما  دولة  قيام  حالة  يف  �إنه 

�أر��سيها، فاإنها �ستجلب مو�طني �لدول �لأخرى �ملجاورين لها، خا�سة 

�ملجرمني منهم �إىل �لنزوح �إليها لرتكاب ما ي�ساوؤون من �جلر�ئم دون �أن 

.
55
يتعر�سو� �إىل �لإعد�م

ثانيا: ملاذا يجب اإلغاء عقوبة االإعدام
ت�سكل عقوبة �لإعد�م، تبعا للعديد من �ملنظمات �لدولية و�آر�ء فقهاء �لقانون 

وحقوق �لإن�سان، عقوبة يف منتهى �لق�سوة، و�لال�إن�سانية، و�لإهانة. وهي 

ُتنزل بالأبرياء.  �أن  �لرجوع عنها بعد تنفيذها، وميكن  عقوبة ل ميكن 

ومل يتبني قط �أنها �سكلت ر�دعًا �سد �جلر�ئم �أكرث فعالية من �لعقوبات 

تنتهك �حلق يف �حلياة و�حلق يف عدم �لتعر�ص  �أنها  كما  �لأخرى. 

 .
56
للتعذيب �أو للعقوبة �لقا�سية �أو �لال�إن�سانية �أو �ملهينة

ومن ثمة فاإن �لتخلي عن عقوبة �لإعد�م يعترب �حرت�ما حلقوق �لإن�سان 

�أنه  �أهم �حلقوق �لأ�سا�سية – كما  – ومن بينها �حلق يف �حلياة، وهو 

 De la peine155 د. سا�سي سالم الحاج، مرجع سابق، ص 101، محيال بهذا الخصوص على مؤلف ميترمايير
de mort الترجمة الفرنسية من قبل N. Leven، باريس، 1865، ص120

156 أنظر في هذا املجال، شهادات الناجين من عقوبة اإلعدام، حلقة مناقشة عامة أقامتها منظمة العفو 
الدولية، في 16 أكتوبر/تشرين األول 2007، في قاعة املجلس االقتصادي واالجتماعي، األمم املتحدة، رقم 
الوثيقة،IOR 40/022/2007، وقد خلصت هذه الوثيقة إلى القول: »تشكل حكايات هؤالء الرجال الثالثة 
ومشاهد إعدام صدام حسين التي ُعرضت في فترة سابقة من هذا العام، شهادات حية ومعبرة على الكيفية 

التي تجرد فيها عقوبة اإلعدام جميع املعنيين بها من إنسانيتهم وتبخس حياة اإلنسان قيمتها.«
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يتما�سى مع مفاهيم �لرحمة، و�لعطف، و�ل�سفح، �لتي تقرها كل �لديانات 

�لكربى يف �لعامل ومن بينها �لديانة �لإ�سالمية.

وكذ�  �لدولة،  �أن  باعتبار  �لعقوبة غري �رشعية،  هذه  �أن  �لتاأكيد  وميكن 

�ملجتمع، مل يهبا �لإن�سان �حلياة، حتى يكون لهما �حلق يف �سلبها. و�إذ� 

كانت �لدولة جترم �لقتل، فعليها �أن حترتم ذلك قبل غريها ول تخرقه 

باإ�سد�رها وتنفيذها لعقوبة �لإعد�م. كما �أن حق �لدولة يف �لدفاع عن 

من  �لعديد  �أبانت  �إذ  مو�طنيها،  قتل  لها �حلق يف  يخول  �ملجتمع ل 

�لأبحاث و�لدر��سات �أن ذلك غري نافع يف �إز�لة �آثار �جلرمية، و�إمنا يت�سمن 

57
يف حد ذ�ته جرمية جديدة �أو تكر�ر�ً للجرمية �لتي وقعت.

�لقتل  لعملية  »قانوين«  تربير  �سوى  �لو�قع  يف  هي  ما  �لإعد�م  وعقوبة 

�لعمد. ول حق لأحد يف �لقتل مهما تعددت م�سمياته، �سو�ء �سدر عن 

�أ�سخا�ص �أو حكومة معينة �أو جهة ذ�ت �سالحية يف هذ� �لباب. فذ�ك 

لن يغري من حقيقة �لأمر �أبد�ً، وهي �أننا نو�جه حالة قتل متعمد. ومن ثمة 

ميكن �لتاأكيد �أن عقوبة �لإعد�م هي �أب�سع �أ�سكال �لقتل �ملتعمد و�أقذرها؛ 

وباأق�سى  م�سبقًا  وتعلن  �لنا�ص،  �أمام  تقرر  �سيا�سية  موؤ�س�سة  »ثمة  لأن 

قر�رها يف  باحلقانية عن  و�ل�سعور  �لأع�ساب  وبرودة  �لالمبالة  درجات 

.
58
قتل �سخ�ص، وتعلن �أي�سًا �ليوم و�ل�ساعة �لتي �ستقوم فيها بهذ� �لأمر«

هكذ�، فاإن هذه �لعقوبة تتنافى وطبيعة �لمور �ذ �أنها تعني حرمان �لفرد 

من حياته، و�أن �ملجتمع يف تقريره لها يناق�ص نف�سه لأنه يحرم �لقتل 

ويجعل منه جرمية، ثم يبيح لنف�سه �قرت�فه حمتجًا باأنه يف كل ذلك 

157 انظر في هذا الصدد مداخلة رئيس مجلس الجالية املغربية بالخارج إدريس اليزمي ضمن أشغال الندوة 
التي نظمها املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان حول عقوبة اإلعدام سنة 2008، متاح على موقع املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان

مجلة العلوم السياسية  عقوبة اإلعدام،  أهداف ومصلحة األطراف املنظرة إللغاء  أحمد توبة،  د.   158
والقانون، املركز الديمقراطي العربي، يونيو 2017
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ي�ستند �ىل �لقانون، يف حني �نه هو من و�سع هذ� �لقانون وكان ي�ستطيع 

�ن ي�سعه على وجه �آخر.

كما �أن �لإعد�م عقوبة ي�ستحيل تد�ركها �أو �إ�سالح �آثارها حني ي�سبح 

�أن تظهر بر�ءة �ملحكوم  �ملحتمل  �لعدول عنها حق وو�جب. حيث من 

عليه بعد تنفيذها. فالأخطاء �لق�سائية لي�ست نادرة، و�لعد�لة �لإن�سانية 

ن�سبية حتى �أن �أغلب �لت�رشيعات �لو�سعية تقر �حلق يف ت�سحيح �لأحكام 

عن طريق �لطعن فيها؛ ومن ثمة فاإن �لإبقاء على عقوبة �لإعد�م ي�سكل 

خطورة بالغة لعدم �إمكان جرب �خلطاأ يف حالة تنفيذها. وهكذ�، يرى 

�لعديد ممن تناول مو�سوع عقوبة �لإعد�م �أن من �ل�رشوري �إلغاء هذه 

�لعقوبة و�إحالل �لعقوبة �ل�سالبة للحرية مكانها لأن هذ� �لنوع �لأخري من 

�لعقوبات من �ملمكن تد�رك �لأخطاء �لق�سائية ب�ساأنه.

كما �أن هذه �لعقوبة تناق�ص يف وح�سيتها ما حققته �لإن�سانية من تقدم 

ورقي ومدنية، و�لإبقاء عليها لي�ص �إل �إحياء لعهد قدمي متيز بالق�سوة 

فالإعد�م عقوبة ل تتفق و�لكر�مة �لإن�سانية، يتولد عنها  و�لهمجية. 

�ل�سمئز�ز يف �لنفو�ص، ويتاأذى منها �ل�سعور �لعام، وت�سيء �إيل فكرة 

�لعد�لة يف نفو�ص �لنا�ص.

وعقوبة �لإعد�م فائدتها منعدمة يف حتقيق �لردع �لعام، ول �أدل على 

ذلك �أكرث من كون �لدول �لتي �ألغيت فيها عقوبة �لإعد�م مل تزد فيها 

�جلر�ئم �لتي كانت مقررة لها هذه �لعقوبة. كما �أن �لدول �لتي  ن�سبة 

تبقي على عقوبة �لإعد�م مل تتقل�ص فيها ن�سبة �جلر�ئم �ملقررة لها هذه 

�إىل �أن ن�سبة جر�ئم �لقتل  �ل�سدد  هذ�  يف  �لإ�سارة  وجتدر  �لعقوبة. 

يف بع�ص �لوليات �لأمريكية �لتي �ألغت عقوبة �لإعد�م �نخف�ست عن 

ن�سبتها يف �لوليات �لتي �أبقت عليها. مما ي�ستنتج منه �أن �أثر عقوبة 

59
�لإعد�م يف حتقيق �لردع �لعام حمل �سك كبري.

159 راجع مأمون سالمة – املرجع السابق – ص 582 وما بعدها
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ومن �لناحية �لإح�سائية، �ت�سح مر�ر�ً �أن �إلغاء عقوبة �لإعد�م مل ينتج عنه 

�زدياد يف جر�ئم �لقتل، و�أنه عند �إعادة �لعقوبة ل يقل عددها. وزيادة 

على ذلك، فعندما �ألغى �لقانون عقوبة �لإعد�م يف �جنلرت�، �سنة 1975، 

بالن�سبة لبع�ص �جلر�ئم �لأخرى،  بالن�سبة لبع�ص �جلر�ئم و�أبقاها  مثال، 

. ويف كند� 
60
�زد�د عدد تلك �جلر�ئم �لتي ظلت �لعقوبة قائمة بالن�سبة لها

�نخف�ص معدل �لقتل لكل 10000 ن�سمة من 3.09 يف �لعام 1975 )�لعام 

�لذي �سبق �لإلغاء( �إىل 1.73 يف �لعام 2003 وهو �أدنى معدل يف ثالثة 

. و�لدر��سات و�لأبحاث مليئة بالأرقام و�لإح�ساء�ت �لتي توؤكد ما 
61
عقود

نذهب �إليه هنا. فاإذ� كانت هناك »حجج« �نفعالية ما ز�لت تعمل �سد 

�إلغاء عقوبة �لإعد�م، فاإن �حلجج �لعقلية تبدو يف �سف �إلغائها.

ومن جهة �أخرى، و�إذ� �سلمنا، جدل، �أن لعقوبة �لقتل دور� ردعيا، فاإن 

حتقيق ذلك يتوقف �إىل حد كبري على �رشعة تطبيقها. وهو ما ل يتوفر 

يف عقوبة �لإعد�م �لتي توؤدي �ل�سمانات �ملحيطة بها �إىل �إطالة �أمد �لفرتة 

بني وقوع �جلرمية وتطبيق �لعقوبة .وهذ� من �ساأنه �لتاأثري يف �ل�سعور 

�لعام وحتويله من �سعور ب�رشورة معاقبة �جلاين �إىل �سعور بالتعاطف 

يوؤدي �إىل ن�سيانها، وزو�ل  معه لأن �نق�ساء فرتة على وقوع �جلرمية 

�آثارها.

ومن �خلطل �لعتقاد �أن �لذين يرتكبون جر�ئم خطرية كالقتل يقومون 

بالن�سبة  �لأقل  على  عقالين  ب�سكل  �لنتائج  يف  �لتفكري  بعد  بذلك 

ملعظمهم. فغالبا ما تقرتف جر�ئم �لقتل يف حلظات �نفعال تتغلب فيها 

�أي�سًا حتت  �لعو�طف �لهائجة على �ل�سو�ب. وقد ترتكب هذه �جلر�ئم 

www.facebook.com/ 160 بوابة القانون، مقتضيات إلغاء عقوبة اإلعدام، 5 أكتوبر 2013 عل املوقع
BAWEBTEL9ANOUN/posts/635542423134500?comment_id=922002811155125

161 د. أيمن سالمة، عقوبة اإلعدام بين اإللغاء وإلبقاء وفق أحكام القانون الدولي، ص203، على املوقع
https://books.google.co.ma/books?id=nR8_DwAAQBAJ&pg=PA203&lpg=PA203&dq
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تاأثري �لكحول �أو �ملخدر�ت �أو يف حلظات �لذعر. ويف كل هذه �حلالت 

ل ينتظر �أن يردع �خلوف من عقوبة �لإعد�م �رتكاب �جلرمية.

وميكن �لتاأكيد �أن عقوبة �لإعد�م غري جمدية وغري نافعة �سو�ء من وجهة 

فردية �أو جماعية، فهي حتول دون �أن ي�رشع �ملحكوم عليه، حتت رقابة 

�لدولة، يف �إ�سالح �آثار �جلرمية كلما كان ذلك ممكنًا. 

ويالحظ �أن عقوبة �لإعد�م غالبا ما يتم �للجوء �إليها يف �جلر�ئم �ل�سيا�سية، 

يف حني �أن �لأو�ساع �ل�سيا�سية متغرية د�ئما. فما ي�ستحق �لإعد�م يف 

عهد قد ل ي�ستحقها يف �لتقدير يف عهد �آخر، كما �أن �لكثري من �لأنظمة 

و�حلكومات تلجاأ �إىل هذه �لعقوبة للتخل�ص من �ملعار�سني �ل�سيا�سيني، 

كما هو و��سح يف �لعديد من �لتجارب يف خمتلف �لعهود و�لأماكن.

ومن ناحية �أخرى، ميكن �لقول �إن عقوبة �لإعد�م لي�ص لها ما يربرها من 

�لوجهة �ملنطقية، فرد �لفعل يحدث بعد متام �جلرمية وحتقق �ل�رشر. ومن 

ثمة، ل تزيل عقوبة �لإعد�م �ل�رشر �لناجم عن �جلرمية. فاملجني عليهم 

يف جر�ئم �لقتل مثال ل ي�سعرون برد �لفعل �لجتماعي �إز�ء �جلاين، بل 

يقت�رش �أثر �لعقوبة على �لأحياء.

ول يجوز - �أي�سًا - �ل�ستناد �إىل حالة �ل�رشورة بحجة �أن عقوبة �لإعد�م 

و�سيلة حلماية �ملجتمع �إز�ء بع�ص �لأفعال �لتي تهدده، لأن �رشوط حالة 

�ل�رشورة �لتي تربر �لقتل غري متو�فرة بالن�سبة للدولة عند تنفيذها لعقوبة 

�لإعد�م، نظر�ً لنتهاء حالة �خلطر بوقوع �جلرمية ووجود �ملتهم حتت 

ت�رشف �لدولة �لتي يحق لها �أن حتمي �ملجتمع منه بو�سائل �أخرى غري 

�لقتل.

ول بد من �لتاأكيد �أن ثمة �لتبا�سا غالبًا ما يح�سل فيثري تعار�سًا �سديد�ً 

باإلغاء  �ملطالبة  وفل�سفة  �ملر�د من مغزى  �أحيانًا حول  و�تهام  فهم  و�سوء 
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عقوبة �لإعد�م. �إن �ملطالبة باإلغاء عقوبة �لإعد�م لي�ست دفاعا عن �جلاين،  

فالذين يرتكبون جرمًا ينبغي �إنز�ل �لعقاب بهم لأنهم ي�ستحقونه، وهذ� 

�أمر مفروغ منه، لكن ل بّد من �أن يكون هذ� �لعقاب �إن�سانيًا، ول ينبغي 

للدولة �أن ت�سارك يف عملية �لقتل، بقدر ما تبحث يف �لأ�سباب و�لو�سائل 

�جلرمية  معاجلة  ينبغي  ل  �أي  جرميته،  لرتكاب  باملجرم  دفعت  �لتي 

بجرمية �أخرى، و�لقتل حتى و�إن كان "قانونيًا" ل يلغي �جلرمية، بل يلغي 

.
62
�جلاين فقط، و�ملطلوب �إلغاء �جلرمية

لي�ست  �لإعد�م  عقوبة  �أن  عام  وب�سكل  �إجمال  �لتاأكيد  ميكن  هكذ� 

�لنموذج �لأمثل لل�سيا�سة �لعقابية، �إذ �إنها ل جتدي �سيئا يف ما ترومه 

�لعقوبة من ردع، كما �أنها عقوبة �أقرب �إىل �لنتقام؛ و�ملنطق ل ي�ستقيم 

�أ�سف  لنف�سها.  تتيحه  فيما  �لقتل  �جلاين  على  �ل�سلطة  �إذ حترم  هنا، 

�لوقوع يف خطاأ ق�سائي، و�إذ� نفذ �حلكم، ل ميكن  �إىل ذلك �حتمال 

�لعامل  �لعديد من �حلالت عرب  �أن  و�أكرث من ذلك. و�حلال  ��ستدر�كه. 

 وكما يقول روبري بادنتري، وزير �لعدل 
63
توؤكد وقوع �خلطاأ عرب �لتاريخ.

�لفرن�سي �لذي �قرتن ��سمه باإلغاء عقوبة �لإعد�م يف فرن�سا »ولأنه لي�ص 

عد�لة  �أية  تكون  �أن  ميكن  ل  �أنه  كما  باملطلق،  م�سوؤول  �إن�سان  هناك 

مع�سومة عن �خلطاأ، فاإن عقوبة �لإعد�م غري مقبولة �أخالقيا. وبالن�سبة 

.
64
ملن يوؤمنون باهلل، فاإنه �لأوحد �لذي يختار توقيت موتنا«

رد فعل ع�سو�ئي  �لإن�ساين، جمرد  �لفكر  تطور  تعد �لعقوبة، مع  ومل 

رئي�سيتان:  �أ�سبحت لها وظيفتان  بل  و�نتقامي �سد �جلاين و�أ�رشته، 

التي  "تسامح"  مقال نشر في مجلة  عقوبة اإلعدام،  في فلسفة املطالبة بإلغاء  عبد الحسين شعبان،   162
شر في موقع مجلة 

ُ
يصدرها مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان، العدد 68، فبراير )شباط( ،2020، كما ن

"املستقبل العربي" تشرين الثاني/نوفمبر 2020

63. A. Camus, OP cit

164 انظر خطاب روبير بادنتير أمام الجمعية الوطنية للترافع من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام، يوم 17 شتنبر 1981
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�إحد�هما �أخالقية تتمثل يف تكفري �جلاين عن ذنبه و�إر�ساء �ل�سعور 

بالعد�لة، و�لثانية نفعية تتمثل يف حتقيق �لردع �لعام، و�إ�سالح حال 

�جلاين لإعادة تكييفه مع �ملجتمع. 

ي�ستحيل  �إذ  وعقوبة �لإعد�م تتعار�ص مع �لأغر��ص �حلديثة للعقوبة، 

معها �إ�سالح �ملحكوم عليه و�إعادة تقوميه، �لذي ي�سكل �أحد �لأهد�ف 

�لعقاب، ولو كاأهد�ف ثانوية.  �إليها �لدولة بفر�ص  �أن ت�سعى  �لتي يجب 

عادلة.  تكون  �أن  �لفرد ل ميكن  �أمام  �لأمل  باب  تقطع  �لتي  و�لعقوبة 

وقد يتم �لتعلل باأن وظيفة عقوبة �لإعد�م لي�ست �إ�سالح �جلاين، و�إمنا 

��ستئ�ساله و�إبعاده عن �ملجتمع. 

وعلى م�ستوى علم �لإجر�م تالحظ بع�ص �لأبحاث حول عقوبة �لإعد�م 

عدم جتان�ص �لرتكيبة �للغوية �أو تنافر عنا�رشها ب�سكل يفرغها من كل 

�إ�سافة  ت�سور  منطقيا  عقليا ول  فال ميكن  �خلطاب.  مفيد يف  معنى 

معنى  عن  للتعبري  بينهما  و�جلمع  �لعقوبة  مفهوم  �إىل  �لإعد�م  مفهوم 

معني. ويتجلى عدم قيام �ملعنى ب�سكل و��سح �سو�ء من منظور �لعقوبة 

.
65
�أو من مفهوم �لإعد�م

فالعقوبة جز�ء وعالج يفر�ص با�سم �ملجتمع على �سخ�ص م�سوؤول جز�ئيا 

عن جرمية بناء على حكم ق�سائي �سادر من حمكمة جز�ئية خمت�سة.

�لعقوبة  �أن عذ�ب  �إل  �لإيالم؛  ينطوي على  �لعقوبة جز�ء، وهذ� �جلز�ء 

و�أملها مل يعد يهدف �إىل �لنتقام و�لثاأر و�إنز�ل �لأذى مبن �عتدى على 

�أمن �ملجتمع ونظامه، بل �أ�سبح و�سيلة لإ�سالحه وعالجه، وهذ� �ملفهوم 

للعقوبة دفع �مل�رشعني لإلغاء عقوبات �حلرق و�لتمزيق و�ل�سلب و�لو�سم 

و�لكي بالنار؛ كما دفع �لعديد من �لت�رشيعات لإلغاء عقوبات �لإعد�م 

165 انظر بها الصدد وما يليه، مداخلة محمد اإلدري�سي العلمي املشي�سي. حول »اإلعدام في علم اإلجرام«، 
ندوة حول عقوبة اإلعدام، املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، 2008، ص38 فما فوق. 
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و�لأ�سغال �ل�ساقة و�ل�سجن �ملوؤبد.

ول يتاأتى هذ� �جلز�ء �إل حني تن�سب �لتد�بري �لعقابية على �إن�سان حي 

�ملعاقب  �ل�سخ�ص  �لعقوبة بقاء  بالتايل تقت�سي  �لوعي و�لإر�دة،  وكامل 

حيا لي�سعر بالأمل ولريبط بينه وبني �ل�سلوك �لإجر�مي وم�سئوليته عنه، 

لأن قتله يعني ��ستحالة حتقيق ذلك.

�أي  للحياة  حد  و�سع  مبعنى  للموت  حتقيق  �أو  قتل  فهو  �لإعد�م  �أما 

�ل�رشط �لذي بدونه يزول معنى �لعقوبة. فتحويل �لإن�سان من كائن �أو 

خملوق حي كامل �لوعي بامل�سئولية �إىل ج�سم ميت ل حياة ول �إح�سا�ص 

ول �سعور له، يفر�ص ت�ساوؤل مبدئيا يتعلق مبن يتحمل �لعقوبة �أو على 

من تقع �لعقوبة؟ 

�إذ� تعلق �لأمر بالإن�سان �جلاين فاإعد�مه يعني تغييبه وبالتايل ح�رش 

�ملق�سود فهو ل  �مليت هو  �ل�سابقة ملوته، و�إذ� كان  �للحظة  �لعقوبة يف 

يبقى باإن�سان بال�سطالح �لقانوين. فالقانون، منذ قرون عديدة، ل ينظم 

�لأمل  �ملج�سدة يف  غاياتها  �أجل حتقيق  من  �لإن�سان  على  �إل  �لعقوبة 

و�لردع �خلا�ص و�لعام و�لإ�سالح و�إعادة �لإدماج، مما ل ميكن ت�سوره 

يف �مليت ول يف جثمانه.

ول ميكن ت�سوره يف �سخ�ص غري �جلاين، مثل �لأ�رشة و�لقبيلة وغريها، 

ملا يف ذلك من دللة على �عتماد م�سئولية جماعية بد�ئية، وعلى تنفيذ 

باإنز�ل  �لإن�سان  �أب�سط حقوق  �لعتد�ء وخرق  �أبرياء، ومن  �نتقام �سد 

�إثما ول خطاأ ومل يظهر �نحر�فا يف �سلوكه ول  �لأذى مبن مل يقرتف 

يحتاج �إىل �إ�سالح. 

ومن ثمة ميكن �عتبار �لإعد�م �سكال لالنتقام �أو ل�سلوك بد�ئي ل مييز يف 

�لعقوبة جانبها �جلز�ئي �ملبني على م�سئولية �لإن�سان �لفرد عن �أفعاله، ول 
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ميكن معرفة �سد من يقع لأن �جلاين قد مات ولأن غريه لي�ص جانيا.

�لعقوبة  مفهوم  مع  يتطابق  ل  �لإعد�م  مفهوم  �أن  جليا  يبدو  وهكذ�، 

كموؤ�س�سة قانونية ول معنوية ول �أخالقية، وبتعبري �آخر يجوز �لقول باأن 

.
66
�لإعد�م لي�ص عقوبة باملعنى �لقانوين

ظاهرة  من  للمجتمع  كعالج  �لإعد�م  عقوبة  ت�سور  يعقل  ل  وبذلك، 

�أفر�ده  �ل�سورة ينتحر جزئيا بقتل بع�ص  �لإجر�م لأن �ملجتمع يف هذه 

عبثا لأنه يف �لو�قع ل يعالج �سيئا.

�لعالج و�لإ�سالح لي�سا عقابا ول �إتالفا ول تخريبا ول ردعا ول تخويفا 

ولو تغريت و�سائل ومظاهر وحمل تطبيقهما. وعلم �لإجر�م ل يخرج 

عن �لقاعدة، كما يفيد �لدكتور م�سي�ص �لعلمي يف در��سته �مل�سار �إليها 

فيه  يخ�س�ص  ل  �ملعنى،  بهذ�  للعالج  متكامال  نظاما  يعتمد  �إذ  �آنفا، 

مكان لالإعد�م كو�سيلة علمية يف منظومة �لعالج لختالفه �جلدري عن 

معنى �لعالج ول�سعوبة بل ول�ستحالة فكرة �لعقوبة لتناق�سها مع مفهوم 

�لعالج ب�سفة عامة، ولتنافر �لإعد�م خا�سة مع ت�سور �لعقاب و�لعالج 

يف ذ�ت �لوقت.

ومن ثمة ميكن �لتاأكيد �أن �لإعد�م لي�ص حال للظاهرة �لإجر�مية. و«�عتبار 

�لإعد�م حال �أو عالجا ��ستنتاج م�ستحيل علميا لأن �لإعد�م لن ين�سب على 

�أ�سباب �لظاهرة ولن يعاجلها مطلقا، �إذ �سوف مي�ص فقط �ل�سخ�ص �ملرتكب 

.
67
لنتيجتها �أي �جلاين ول �أحد غريه. بالتايل ل فائدة فيه للمجتمع«

�لدميقر�طية،  �لأنظمة  تنا�سب  �لعقوبة ل  فاإن هذه  �أخرى،  ناحية  ومن 

�إ�سافة  مع  مقبول،  كبديل  �ملوؤبد  بال�سجن  عنها  �ل�ستعا�سة  وميكن 

166 مشيش العلمي، نفسه، ص40

167 مشيش العلمي، نفس املصدر، ص44
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�سو�بط و�رشوط �سارمة بخ�سو�ص مرتكب �جلرم. و�لدفع باأن �أمريكا 

ما ز�لت تعتمد هذه �لعقوبة على �لرغم من كونها بلد� دميقر�طيا دفع 

غري معقول، باعتبار �أن حالة �أمريكا، و�ليابان �أي�سا، ل ت�سكل �إل ��ستثناء 

يوؤكد �لقاعدة �جللية للعيان وهي �أن �لدول �لدميقر�طية مل تعد تعتمد 

هذه �لعقوبة �لهمجية.





سادسا : 
عقوبة اإلعدام فـي التشـريـع 

المغـربي
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�ن�سم �ملغرب �إىل �لأمم �ملتحدة منذ فجر �ل�ستقالل )1956(، وتبنى منذ 

ذلك �لتاريخ �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان �لذي ين�ص يف مادته �لثالثة 

على �أنه:»لكل فرد �حلق يف �حلياة«.

ومت �لتاأكيد منذ د�ستور �سنة 1992 على ت�سبث �لدولة �ملغربية بحقوق 

، وهو 
68
�لإن�سان كما هو متعارف عليها عامليًا، كما جاء ذلك يف ديباجته

ما �أكده د�ستور 1996 و�لد�ستور �حلايل )2011( �لذي ن�ص يف ف�سله 

�لع�رشين على »�حلق يف �حلياة هو �أول �حلقوق لكل �إن�سان. ويحمي 

�لقانون هذ� �حلق«، وهو ما �سنعود له لحقا ببع�ص �لتف�سيل.

و�سادق �ملغرب على عدد من �ملو�ثيق �لدولية �لتي تن�ص على �حرت�م حق 

�لفرد يف �حلياة، ويف �لأمان على �سخ�سه، حيث �سادق على �لعهد 

مادته  ين�ص يف  �لذي   ،1979 �سنة  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  للحقوق  �لدويل 

�ل�ساد�سة على �أن »�حلق يف �حلياة حق مالزم لكل �إن�سان«.

غري �أن �ملغرب مل ي�سادق حلد �لآن على �لربوتوكول �لختياري �لثاين 

�مللحق بالعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية بهدف �إلغاء 

عقوبة �لإعد�م.

و�عترب �مل�رشع �ملغربي من خالل منظومته �جلنائية عقوبة �لإعد�م عقوبة 

�لهرم.  �أعلى  �لرت�تبية يف  �سلم  حيث  من  وو�سعها  بل  �أ�سلية،  جنائية 

�أعطى  باأن  �لأمر  �لتلطيف من  فقد حاول  �لت�سنيف،  وبالرغم من هذ� 

للمحكمة �سالحية متتيع �ملتهم بظروف �لتخفيف وتطبيق عقوبة �ل�سجن 

�ملوؤبد �أو �ل�سجن من ع�رشين �إىل ثالثني �سنة ما مل يوجد ن�ص قانوين 

مانع، �إذ� ما تبني لها �أن عقوبة �لإعد�م عقوبة قا�سية بالن�سبة خلطورة 

�لأفعال �ملرتكبة من طرف �ملتهم �أو بالن�سبة لدرجة �إجر�مه.

168 جاء في ديباجة دستور 1992: »إدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار املنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما 
تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عامليا«. 
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�لإعد�م  عقوبة  تعوي�ص  للمحكمة  تبيح  ت�رشيعية  �إمكانيات  �أوجد  كما 

�أو حتويلها �أو تخفي�سها �أو ��ستبد�لها ح�سب �لأحو�ل، كما هو �ل�ساأن 

بالن�سبة ل�ستبد�ل عقوبة �لإعد�م بعقوبة ترت�وح بني ع�رشة �سنو�ت �أو 

خم�سة ع�رشة �سنة �سجنا بالن�سبة لالأفعال �ملن�سوبة لالأحد�ث. وباملو�ز�ة 

مع ذلك وعلى طريق �إقر�ر بع�ص �ل�سمانات �لإجر�ئية �مل�ساحبة للحكم 

بعقوبة �لإعد�م جعل �لتحقيق �إلز�ميا يف �جلنايات �ملعاقب عليها بهذه 

�لعقوبة.

اجلرائم املعاقب عليها باالإعدام باملغرب
تتوزع �لعقوبات �لتي ين�ص فيها �لقانون �ملغربي على عقوبة �لإعد�م �إىل 

ثالث جمموعات.

�جلنائي  • �لقانون  عليها يف جمموعة  من�سو�ص  �لأوىل:  �ملجموعة 

�ملا�سة باحلق يف �حلياة   �أ�سا�سا �جلر�ئم �لإرهابية و�جلر�ئم  وت�سمل 

�أو  �لتعذيب  و�سائل  و��ستعمال  لالأ�سخا�ص،  �لبدنية  وبال�سالمة 

�رتكاب �أعمال وح�سية لتنفيذ فعل يعد جناية و�لإحر�ق و�لتخريب 

�إ�سافة �إىل �جلنايات و�جلنح �سد �أمن �لدولة �لد�خلي �أو �خلارجي 

و�جلنايات �لتي يرتكبها �ملوظفون �سد �لنظام �لعام... �لخ.

زجر  • قانون  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �لأفعال  تهم  �لثانية:  �ملجموعة 

�جلر�ئم �ملا�سة ب�سحة �لأمة و�لتي هي بالأ�سا�ص �أفعال �لقيام بق�سد 

�لجتار ب�سنع منتجات �أو مو�د معدة للتغذية �لب�رشية وخطرية على 

�ل�سحة �لعمومية �أو م�سكها �أو توزيعها �أو عر�سها للبيع �أو بيعها.

�لعدل  • قانون  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �جلر�ئم  تهم  �لثالثة:  �ملجموعة 

�لع�سكري بالن�سبة للجر�ئم �لع�سكرية.
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قل�ص  قد  �لربملان  على  �ملعرو�ص  �جلنائي  �لقانون  م�رشوع  �أن  و�ملالحظ 

�لهيئة  باإجماع  �إ�سد�ره  �رشط  وو�سع  بالإعد�م  عليها  �ملعاقب  �جلر�ئم 

�مل�سدرة للحكم، كما عرف �لقانون �لعدل �لع�سكري، بدوره، �نخفا�سا 

يف عدد �جلر�ئم �ملعاقب عليها بالإعد�م. 

ويتعلق �لأمر بخ�سو�ص �لقانون �جلنائي ب:

�لعتد�ء على حياة �مللك �أو ويل �لعهد، �أو �أحد �أفر�د �لأ�رشة �ملالكة، . 1

)�لف�سول 163-165-167 من �لقانون �جلنائي �ملغربي(.

جرمية خيانة �لوطن )�لف�سالن 181 و182 من �لقانون �جلنائي �ملغربي.(. 2

جرمية �لتج�س�ص �لف�سالن 185 و186 من �لقانون �جلنائي �ملغربي.. 3

�مل�ص ب�سالمة �لدولة �لد�خلية �أو �خلارجية �لف�سول 190 )وقت �حلرب( . 4

و201 �إىل 203 من �لقانون �جلنائي �ملغربي.

جرمية �لإرهاب �لف�سالن 218/3 و218/7 ح�سب قانون �لإرهاب. 5

�لقتل �لعمد �مل�سدد �لف�سالن 392و393من �لقانون �جلنائي �ملغربي.. 6

قتل �لأ�سول عمد� �لف�سل 396 من �لقانون �جلنائي �ملغربي.. 7

قتل �لوليد عمد� مع �سبق �ل�رش�ر �لف�سل 397 من �لقانون �جلنائي . 8

�ملغربي.

�لت�سميم �لف�سل 398 من �لقانون �جلنائي �ملغربي.. 9

�لقانون . 10 �لف�سل 399 من  لتنفيذ جناية،  �لتعذيب  و�سائل  ��ستعمال 

�جلنائي �ملغربي.

�ل�رشب بنية �إحد�ث �ملوت، �لف�سالن 410 و411 من �لقانون �جلنائي . 11

�ملغربي
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�جلنائي . 12 �لقانون  من   438 �لف�سل  وتعذيبهم  �لأ�سخا�ص  �ختطاف 

�ملغربي.

تعري�ص �لطفل للموت بنية �إحد�ثه �لف�سل 463 من �لقانون �جلنائي . 13

�ملغربي.

�ختطاف �لقا�رش �لذي يعقبه موته �لف�سل 474 من �لقانون �جلنائي . 14

�ملغربي؛

�لقانون . 15 من   584 �لف�سل  موت  يف  ت�سبب  �إذ�  عمد�  �لنار  �إ�رش�م 

�جلنائي �ملغربي ؛

16 .588.
69
�لتخريب باملتفجر�ت �لناجت عنه موت �لف�سل 

يف   ،
70
�لع�سكري �لعدل  قانون  يف  ورد  ما  �جلر�ئم  هذه  �إىل  وي�ساف 

�لتي  �إىل 186، وهي �لن�سو�ص  �لف�سول 173 و179 و�لف�سول من 181 

جترم ت�رشفات �جلنود زمن �حلرب.

كما ن�ص �لظهري �ملتعلق بزجر �جلر�ئم �ملا�سة ب�سحة �لأمة، )ظهري �رشيف 

�لذين قامو� عن  �أنه »يعاقب بالإعد�م �لأ�سخا�ص  رقم 1.59.380( على 

�لب�رشية  للتغذية  مو�د معدة  �أو  منتوجات  ب�سنع  �لجتار  ق�سد  تب�رش 

وخطرية على �ل�سحة �لعمومية �أو با�رشو� م�سكها �أو توزيعها �أو عر�سها 

للبيع �أو بيعها« )�لف�سل �لأول(.

 على �أغلبية �جلر�ئم �لو�ردة يف �لقانون 
71
وي�ستمل قانون مكافحة �لإرهاب

�أو �رشوط  بظروف  �قرت�نها  ملجرد  �إرهاب  �أ�سبحت جر�ئم  �لتي  �جلنائي 

169 انظر بهذا الصدد مقال ملحمد لعرج بموقع Febrayer.com، تحت عنوان »عقوبة اإلعدام بين أنصار 
اإللغاء و املتشبثين باإلبقاء«

170 ظهير شريف رقم 270.56.1 معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري
ربيع األول  بتاريخ 27  -الجريدة الرسمية عدد 5112  املتعلقة بمكافحة اإلرهاب،  القانون رقم 03.03   171

1424) 29 ماي2003،(ص 11755
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معينة ت�سفي عليها �سفة جر�ئم �إرهاب، و�أدى �إىل رفع عقوبات �ل�سجن 

�ملحدد �أو �ملوؤبد �إىل عقوبة �لإعد�م. 

وهكذ�، جند �أن �لف�سل 1-218 يت�سمن ع�رشة �أنو�ع من �جلر�ئم �مل�سطرة 

يف �لقانون �جلنائي، وت�سبح جر�ئم �إرهاب عندما تكون لها عالقة عمد�ً 

مب�رشوع فردي �أو جماعي يهدف �إىل �مل�ص �خلطري بالنظام �لعام بو�ساطة 

�لتخويف �أو �لرتهيب �أو �لعنف.

و�سع  يتم  فاإنه  �لإرهاب،  مكافحة  قانون  من   218-7 للف�سل  وطبقًا 

�حلد �لأق�سى لعقوبة �جلر�ئم �لو�ردة يف �لف�سل 1-218 �إذ� كان �لفعل 

�إذ�  �لإعد�م  �لعقوبة هي  ت�سبح  بحيث  �إرهابية  ي�سكل جرمية  �ملرتكب 

كانت �لعقوبة �ملقررة لها يف �لقانون �جلنائي هي �ملوؤبد.

ومن جهة �أخرى، جتدر �لإ�سارة �إىل �أن خطة �لعمل �لوطنية يف جمال 

�لدميقر�طية وحقوق �لإن�سان 2018-2021 خالية من �أي �إ�سارة �إىل عقوبة 

�لإعد�م، بدعوى �أن �ملو�سوع يندرج �سمن »�لنقط �خلالفية« �لتي تتطلب 

�ملزيد من �حلو�ر د�خل �ملجتمع �إىل جانب نقط �أخرى.

كما لبد من �لإ�سارة، �أي�سا، �إىل �أن �مل�رشع �ملغربي ف�سال عن كل �لف�سول 

�ل�سالفة �لذكر، منع �لأعذ�ر �لقانونية يف بع�ص �جلر�ئم كالعتد�ء على 

باأمن  �ملا�سة  �جلنايات  و�عترب  فيها،  �ملحاولة  على  ويعاقب  �مللك،  حياة 

�لدولة من �لق�سايا �مل�ستعجلة �لتي لها �لأولوية على غريها يف �لتحقيق 

و�ملحاكمة كما يوؤكد ذلك �لف�سل 216 من �لقانون �جلنائي �ملغربي.

بيد �أن �مل�رشع �أعطى �سلطة منح ظروف �لتخفيف �لق�سائية يف غالبية 

هاته �جلر�ئم، وذلك بتحويل عقوبة �لإعد�م �إىل �ل�سجن �ملوؤبد �أو �ل�سجن 

�لقانون �جلنائي، وذلك يف  للف�سل 147 من  �ملحدد يف 30 �سنة وفقا 
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.
72
نطاق �لظروف �لق�سائية �ملخففة

كما �أن �مل�رشع �ملغربي قرر جملة من �لأعذ�ر �لقانونية �ملعفية �أو �ملخف�سة 

للعقوبة وفقا للف�سل 143 و144 من �لقانون �جلنائي �ملغربي.

ومنذ عام 1993 مل يتم تنفيذ �أي عقوبة �إعد�م علما �أن �ملد�نني �لذين تلقو� 

مثل هذ� �حلكم خالل هذه �لفرتة ول ز�لو� قابعني يف �ل�سجون يعي�سون 

بني �حلياة و�ملوت ويعانون من �أزمات نف�سية طو�ل حياتهم د�خل �ل�سجن. 

وعلى �لرغم من ذلك وعلى �لرغم من مبادر�ت �لعفو �مللكي على عدد 

من �ملحكومني باملوت، ما ز�ل �لق�ساء �ملغربي ي�سدر هذه �لعقوبة، كان 

�لإرهابية  �لعملية  �ملتورطني يف  �أربعة من  بالإعد�م على  �آخرها �حلكم 

مبنطقة �سمهرو�ص قرب مدينة مر�ك�ص و�لتي ذهبت �سحيتها �سائحتان 

من �سمال �أوروبا. وميكن �لإ�سارة �إىل �أن �أهم �ملحطات �لتي عرف فيها 

�ملغرب حالت تنفيذ حلكم �لإعد�م مبوجب حكم ق�سائي تتوزع �إىل: 

ق�ضايا �ضيا�ضية:
1963: �إعد�م �أربعة �أ�سخا�ص؛ ½

1971: �إعد�م ثالثة ع�رش �سخ�سًا من بينهم 4 جرن�لت، 4 كولونيالت  ½

وكومند�ر )�لهجوم على �لق�رش �مللكي بالدبابات بهدف �إحد�ث �نقالب 

ع�سكري يوم �لتا�سع من يوليو1971(

1972: �إعد�م 11 �سخ�سا؛ ½

72 .الفصل 147 من القانون الجنائي املغربي ينص على: إذا كانت العقوبة املقررة في القانون هي اإلعدام 
فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن املؤبد أو السجن من عشرين إلى ثالثين سنة. وإذا كانت العقوبة 
املقررة هي السجن املؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثالثين سنة. وإذا كان الحد األدنى للعقوبة 
املقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو عقوبة الحبس من سنتين 
إلى خمس، وإذا كان الحد األدنى للعقوبة املقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من 
سنة إلى خمس، وإذا كانت العقوبة الجنائية املقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن 

تخفض الغرامة إلى مائة وعشرين درهما أو أن تحذفها....
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1973: �إعد�م 15 حمكوما بالإعد�م. ½

ق�ضايا احلق العام 
1982، �إعد�م �سخ�سني يف ق�سية �حتجاز و�غت�ساب وقتل �أطفال  ½

1993، �إعد�م �سخ�ص و�حد، وكان �آخر �إعد�م عرفه �ملغرب، بتهمة هتك  ½

عر�ص عدة ن�ساء مع ��ستعمال �لعنف و�لوح�سية و�لقيام بت�سويرهن 

 
73
على �أ�رشطة فيديو خا�سة.

�لت�رشيع �جلنائي �ملغربي ما ز�ل حمتفظا بعقوبة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�لإعد�م، فاإنه ينهج ق�سائيا �سيا�سة �لتقلي�ص من �حلكم بها وتنفيذها، 

كما �أن �لعفو �مللكي يلعب دور� هاما يف �إعادة �لتو�زن لل�سيا�سة �لعقابية، 

ب�سكل ميكن �أن ي�ستنتج معه �أن �لتطور ي�سري نحو �لنتقال من �لإلغاء 

�لو�قعي لهذه �لعقوبة، باحلد �لتدريجي منها �إىل �لإلغاء �لت�رشيعي لهذه 

�لعقوبة.

وميكن �لقول �إن �ملوقف �لذي يج�سده �لت�رشيع �ملغربي، حاليا، ينم عن 

و�لر�سني يف مو�سوع  وجود �إر�دة تدفع �إىل �لتفكري و�لتاأمل �لهادئ 

عقوبة �لإعد�م، ولعل �نعكا�ص ذلك ما تعرب عنه �لدللت �لقوية للعديد 

من �ملوؤ�رش�ت �لتي ميكن �أن نذكر من بينها:

عدم تطبيق عقوبة �لإعد�م يف �ملغرب منذ �سنة 1993؛ ½

تكر�ر مبادرة �لعفو �مللكي يف حق �ملحكوم عليهم بالإعد�م؛ ½

حمدودية عدد �ملحكوم عليهم بالإعد�م؛ ½

ت�سجيل نوع من �لرتوي �لق�سائي يف �لنطق بهذه �لعقوبة، ½

173 يوسف مداد، عقوبة اإلعدام باملغرب بين اإللغاء الكلي واإللغاء التدريجي، في »دراسات حول عقوبة 
اإلعدام والحق في الحياة في العالم العربي«، مؤلف جماعي، دار الخليج، ص 20، 2017 
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ح�سور �ملو�سوع يف �سلب �هتمامات �لفاعلني يف �ل�سيا�سة �جلنائية  ½

74
على �مل�ستوى �لفكري.

وجتدر �لإ�سارة يف نف�ص �ل�سياق �إىل حتويل عقوبة �لإعد�م �إىل عقوبة 

75
�سجنية لفائدة 154 �سجينا منذ �سنة 2000 �إىل 2020؛ 

كما ينبغي �لتذكري �أن �لعتقاد �أ�سبح ر��سخا ب�رشورة �إعادة �لنظر يف 

تر�تبية �سلم �جلر�ئم و�لعقوبات و�إعادة ت�سنيفها ت�سنيفا جديد� مالئما 

للو�قع �جلنائي �حلايل، ب�سكل تكون معه �لعقوبة منتجة وهادفة.

اإلغاء عقوبة االإعدام يف الد�ضتور املغربي
نركز يف هذه �لنقطة على م�ستجد�ت �ملقت�سيات �لد�ستورية ل�سنة 2011 

ذ�ت �ل�سلة باحلق يف �حلياة وتوجهها �ل�رشيح نحو �لإقر�ر باإلغاء عقوبة 

�لإعد�م وذلك من خالل ثالث مكونات �أ�سا�سية:

دللة �حلق يف �حلياة وفق �لف�سل 20 من �لد�ستور؛. 1

قر�ءة متقاطعة للف�سل 20 مع �حلريات و�حلقوق �لأ�سا�سية �لأخرى؛. 2

�ملحددة . 3 �ملحكومني  و�إدماج  تاأهيل  باإعادة  �لإعد�م  عقوبة  عالقة 

د�ستوريا.

1. داللة احلق يف احلياة وفق الف�ضل 20 من الد�ضتور
»�حلق يف �حلياة هو �أول �حلقوق  ين�ص �لف�سل 20 من �لد�ستور على �أنَّ

174 محمد بنعليلو، )اشتغل قاضيا ورئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة بوزارة العدل(، عقوبة اإلعدام 
منشورة بموقع   ،2008 أشغال ندوة نظمها املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان،  املغربي،  القانون  في 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

175 هذا الرقم قدمه وزير العدل املغربي السيد محمد بنعبد القادر في اكتوبر 2020 ي استجواب صحفي 
https://www.medias24.com/ الصدد   خاللبهذا  انظر   ،)24 )ميديا  اإللكترونية  الجرائد  إحدى  مع 
prescription-de-la-peine-de-mort-la-liberation-est-inconcevable-benabdelkader-13567.html
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لكل �إن�سان، ويحمي �لقانون هذ� �حلق«. يتكون هذ� �لف�سل من مقطعني:

�حلق يف �حلياة هو �أول �حلقوق لكل �إن�سان؛ •

حماية �لقانون للحق يف �حلياة. •

اأ. داللة احلق يف احلياة ك "اأول احلقوق لكل اإن�ضان"

يقت�سي ذلك، �ل�ستعانة بالقانون �ملقارن للوقوف على م�سار �لتطور �لذي 

عرفه �حلق يف �حلياة يف �لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�سان �حلريات 

�لأ�سا�سية، و�لتي تن�ص يف مادتها �لثانية على �أْن: 

يحمي �لقانون حق كل فرد يف �حلياة. ل يجوز �إعد�م �أي �سخ�ص . 1

عمًد� �إل تنفيذ�ً حلكم �إعد�م �سادر عن حمكمة ويف �حلالة �لتي 

يعاقب فيها �لقانون بهذه �لعقوبة.

ل يعترب �لقتل خُماِلفا لهذه �ملادة يف �حلالت �لتي تنتج فيها عن . 2

��ستخد�م �لقوة ل�رشورة ق�سوى:

�أ( ل�سمان �لدفاع عن �أي �سخ�ص يف مو�جهة عنف غري قانوين؛

ب( للقيام باعتقال قانوين �أو منع هروب �سخ�ص معتقل ب�سورة قانونية؛

، وفقا للقانون، لأعمال �سغب �أو مترد.  ج( لو�سع حدٍّ

فيها  �ساهمت  كثرية  تطور�ت   ،1950 �سنة  �إقر�ره  منذ  �حلق  �سِهَد هذ� 

متَّ  �ملعيارية  �لز�وية  ومن   ،
76
�لن�سان حلقوق  �لأوروبية  �ملحكمة  بقوة 

ِقرَّ بو��سطتهما �إلغاء عقوبة �لإعد�م يف 
�لتو�سل �إىل بروتوكولني 6 و13 �أُ

76. -Cour européenne des Droits de l’Homme )CEDH( : Soering c.Royaume-Unie, arrêt 07 
juillet 1989. §§ 102-104.
 - CEDH : Öcalan c.Turquie، arrêt rendu par la Grande Chambre le 12 mai 2005.

 - CEDH : arrêt définitif Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 04/10/2010. § 120.
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.ما يهمنا يف مو�سوعنا هو مقارنة �ملكونات �ملعيارية للمادة 
77
كل �لأوقات

2 من �لتفاقية �لأوروبية و�لف�سل 20 من �لد�ستور.

يف �لوقت �لذي ت�سمح فيه �ملادة 2 بعقوبة �لإعد�م وتِرُد بها عدة  •

��ستثناء�ت يف فقرتها �لثانية و�لتي قد مُت�صُّ باحلق يف �حلياة، ولو 

 .»-absolument nécessaire-أّنهَا ُمقيَّدة معياريا ب »�ل�رشورة �لق�سوى�

جند �أنَّ �لف�سل 20 من �لد�ستور ين�ص على �أنَّ �حلق يف �حلياة هو 

»�أول �حلقوق لكل �إن�سان« دون تقييد ول �أيِّ ��ستثناء، مما يجعل 

�أو  �لقانونية  �لز�وية  من  �سو�ء  معه  وي�سعب  �سامال  �ملغربي  �لن�ص 

�نطالقا من منطق �لن�ص تربير �مل�ص باحلق يف �حلياة �سو�ء ب�سورة 

تع�سفية �أو با�سم »�لقانون و�لعد�لة«. هذ� �لو�سع تو�سل �إليه جمل�ص 

�أوروبا بعد �أزيد من 30 �سنة مع �إقر�ر �حلظر �جلزئي لعقوبة �لإعد�م 

�سنة 1983، و�أزيد من 50 �سنة لكي تعترب �ملحكمة �لأوروبية حلقوق 

.
78
�لإن�سان �أن عقوبة �لإعد�م تعترب عقوبة قا�سية ول �إن�سانية ومهينة

نخل�ص من ذلك، �أنَّ �مل�رشع �لد�ستوري ��ستح�رش �أثناء �سياغته للمقطع 

�لذي عرفه مفهوم �حلق يف �حلياة يف  �لتطور  �لف�سل 20،  �لأول من 

�أفق �إلغاء عقوبة �لإعد�م يف �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان، و�إل كان 

�أخذ بنهج �لتفاقية �لأوروبية �أو �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية 

�ل�سماح  مع  �حلياة  يف  �حلق  حماية  على  ن�سا  و�للذين  و�ل�سيا�سية 

بخ�سوعه ل�ستثناء�ت ومنها عدم حظر �لإعد�م؛

177 لالطالع على التطورات التي لحقت بهذه املادة، يرجى مراجعة
Douwe Korff : Le droità la vie. Un guide sur la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme. Précis sur les droits de l’homme, no 8.http://www.coe.
int/human_rights.

78. Cour européenne des Droits de l’Homme: Öcalan c.Turquie، arrêt rendu par la Grande 
Chambre le 12 mai 200



95

من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام
مرافعة لن�ضمام املغرب اإىل الربوتوكول الختياري الثاين املتعلق باإلغاء عقوبة الإعدام

�سمانة  • ��ستثناء،  �أو  قيد  لأي  �حلياة  �حلق يف  خ�سوع  عدم  ُيعدُّ 

خا�سة م�ستمدة من َمْتِ �لف�سل 20 من �لد�ستور، وتعززه �سمانة 

حتى  �أنه  توؤكد  �لتي   59 �لف�سل  مقت�سيات  من  م�ستمدة  عامة 

تو�جهها  �أْن  ميكن  �لتي  �خلطر  مر�حل  �ل�ستثناء-�أق�سى  حالة  يف 

موؤ�س�سات �لبالد-تبقى �حلريات و�حلقوق �لأ�سا�سية �ملن�سو�ص عليها 

يف �لد�ستور م�سمونة، ومن بني تلك �حلقوق ما متَّ �لتن�سي�ص عليه 

يف �لف�سل 20؛

لفعلية �حلق يف �حلياة ك» �أول �حلقوق لكل �إن�سان « �أو �حلق �لالزم  •

للتمتع بباقي �حلقوق �لأخرى، يجب على �لدولة، يف باب �لتز�ماتها، 

�تخاذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة ل�سمان �حلق يف �حلياة مبا ي�سمح بتمتع 

�لأفر�د فعليا بتلك �حلقوق.

ب. حماية القانون للحق يف احلياة

�حلق يف  يحمي  �لقانون  �أنَّ  على   20 �لف�سل  من  �لثاين  �ل�سطر  ين�ص 

�حلياة، وبذلك يكون هو �حلق �لوحيد من بني كل �حلريات و�حلقوق 

�لأ�سا�سية �ملن�سو�ص عليها يف �لباب �لثاين من �لد�ستور )�لف�سول من 

19 �إىل 40(، �لذي يحميه �لقانون.لأن �ملكونات �لأخرى يف هذ� �لباب 

�إما �أنها تخ�سع يف ممار�ستها ل»�ل�رشوط و�لإجر�ء�ت �لتي ين�ص عليها 

�لقانون« �أو »طبقا للقانون« �أو »وفق �لقانون« كما هو حال �لف�سالن 23 

 �أو 
80
، �أو »ما ين�ص عليه �لقانون �رش�حة« فيما يتعلق بالف�سل 28،

79
و24 

179 الفصل 23 )القاء القبض أو اعتقال شخص، إخبار املعتقل بدواعي اعتقاله وبحقوقه، حقه في الصمت، 
24 )حرمة املنزل وسرية االتصاالت  حق االستفادة من املساعدة القانونية، االتصال باألقرباء...(. الفصل 

الشخصية، حرية التنقل(.

180 الفصل 28 )الحق في التعبير، ونشر األخبار واألفكار واآلراء(.
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.29
81
»يحدد �لقانون �رشوط ممار�سة هذه �حلريات« بخ�سو�ص �لف�سل 

بذلك يتعزز �حلق يف �حلياة، فاإ�سافة �إىل عدم جو�ز خ�سوعه لأي قيد �أو 

مًا  ��ستثناء كما �أ�سلفنا يف �لفقرة �ل�سابقة، فاإنه حممي بالقانون ولي�ص ُمَنظَّ

بالقانون لأن هذه �لو�سعية قد تقبل بع�ص �لقيود �أو �ل�ستثناء�ت، �لأمر 

�لذي ل يتو�فق مع م�سمون و�سياغة �لف�سل 20 من �لد�ستور.

املتعلقة  االأ�ضا�ضية  احلقوق  مع   20 للف�ضل  متقاطعة  قراءة   .2
بحماية �ضالمة االأ�ضخا�س

بعدما متَّ �إقر�ر �حلق يف �حلياة ك »�أول �حلقوق لكل �إن�سان« يف �لف�سل 

20 من �لد�ستور، رتََّب عنه �مل�رشع �لد�ستوري يف �لف�سول 21 و22 و23 

نتائج ل�سمان حماية �ل�سالمة �جل�سدية و�لنف�سية لأي �سخ�ص.

هكذ� كر�ست �لف�سول �ملذكورة حماية �لإن�سان من خالل:

حق �لفرد يف �سالمة �سخ�سه و�أقربائه؛ •

عدم جو�ز، وكيفما كانت �لظروف: •

�مل�ص بال�سالمة �جل�سدية و�ملعنوية لأي �سخ�ص، ومن قبل �أي جهة  ½

كانت، خا�سة �أو عامة؛

�ملعاملة �لقا�سية �أو �لال�إن�سانية �أو �ملهينة �أو �حلاطة بالكر�مة �لإن�سانية؛ ½

�لتعذيب بكافة �أ�سكاله، ومعاقبة ُمْرَتِكِبِه؛ ½

جترمي �لعتقال �لتع�سفي �أو �ل�رشي و�لختفاء �لق�رشي. ½

تعزز هذه �ملقت�سيات، حت�سني �حلق يف �حلياة من خالل عدم �ل�سماح 

النقابي  واالنتماء  الجمعيات،  وتأسيس  السلمي،  )حريات االجتماع والتجمهر والتظاهر   29 الفصل   181
والسيا�سي مضمونة(.
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بامل�ص بحقوق متاأ�سلة يف �لإن�سان، فمن جهة، حماية �ساملة لالإن�سان 

من جميع �أ�سكال �سوء �ملعاملة ج�سدية كانت �أو معنوية، وبغ�ص �لنظر 

عن �لظروف �لتي �رتكبت فيها �أو �جلهة �لتي كانت ور�ء �رتكابها، وترتيب 

�لنتائج عن �أيِّ م�صٍّ ب�سالمة �لإن�سان.

من جهة �أخرى، جترمي �لعتقال �لتع�سفي �أو �ل�رشي و�لختفاء �لق�رشي، 

و�لتي قد ُتْف�سي �إىل �مل�صِّ باحلق يف �حلياة �أو �إعد�مات خارج �لقانون، 

لذلك و�سعها �لف�سل 23 يف خانة �جلر�ئم �خلطرية و�لتي ُتعرِّ�ُص مقرتفيها 

لأق�سى �لعقوبات.

حلماية  ناظما  ًا  خطًّ و�سع  �لد�ستوري  �مل�رشع  �أنَّ  �سلف،  مما  َتْنَتُج  ُي�سْ

�سو�ء  تقييد  �أو  ��ستثناء  �أيِّ  من  متنيعه  من  �نطالقا  �حلياة،  �حلق يف 

�لتقاطع مع �ملقت�سيات  �أو  �لف�سل 20  من خالل ما ذكرناه بخ�سو�ص 

�لد�ستورية �لأخرى ذ�ت �ل�سلة. و�أي�سا حماية �لإن�سان من جميع �لأفعال 

ه يف بدنه �أو كر�مته، لذلك دعا �إىل حترميها �أو جترميها  �لتي قد مُت�سُّ

)�مل�ص ب�سالمة �ل�سخ�ص، �لتعذيب، �سوء �ملعاملة، �لعتقال �لتع�سفي �أو 

�ل�رشي و�لختفاء �لق�رشي، جرمية �لإبادة، �جلر�ئم �سد �لإن�سانية، جر�ئم 

وبالتايل  �لإن�سان(،  حلقوق  و�ملمنهجة  �جل�سيمة  �لنتهاكات  �حلرب، 

توؤدي،  قد  و�لتي  �ملرتكبة،  لالأفعال  �لعقوبات-�ملالئمة  �لنتائج-�أي  ترتيب 

كما ذكرنا، �إىل �مل�صِّ باحلق يف �حلياة.

للت�رشف ويف  قابل  �حلياة، هو حق غري  �إن �حلق يف  �لقول،  خال�سة 

هيئات  �سو�ء  �جلميع،  طرف  من  به  �مل�ص  يجوز  ول  �لأوقات،  جميع 

عمومية �ساهرة على �إنفاذ �لقانون �أو جهات خا�سة.
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املحكومني  واإدماج  تاأهيل  باإعادة  االإعدام  عقوبة  عالقة   .3
املحددة د�ضتوريا

��ستكمال للقر�ءة �ملتقاطعة للمقت�سيات �لد�ستورية �ملَُعزِّزِة حلماية �حلق يف 

�حلياة، ُيِقرُّ �لد�ستور ِبتمتُّع �ملعتقلني بحقوق وبظروف �عتقال �إن�سانية، �إذ 

ين�ص يف ف�سله 23 على �أْن »يتمتع كل �سخ�ص معتقل بحقوق �أ�سا�سية، 

وبظروف �عتقال �إن�سانية. وميكنه �أن ي�ستفيد من بر�مج للتكوين و�إعادة 

.
82
�لإدماج«

لُتَد�ْسرَت بذلك لأول مرة حقوق �ملعتقلني، من خالل �سمان:

�لتمتع بظروف �عتقال �إن�سانية ½

�لتالية:  �ملبادئ  لالعتقال يف  �لإن�سانية  �ل�رشوط  �لدولية  �ملعايري  ِمُع  جُتْ

�حرت�م �لكر�مة �لإن�سانية للمعتقل، حظر �لتعذيب وجميع �أ�سكال �سوء 

�ملعاملة، معاملة �ل�سجناء دون متييز، هدف �لعتقال هو حماية �ملجتمع 

وتفادي حالت �لعود.

يقت�سي ذلك، �أْن ل يكون �حلرمان من �حلرية �سببا لتجريد �ل�سجني من 

�لناظمة لف�ساء�ت �لعتقال معاملة  �لدولية  �لقو�عد  �إن�سانيته، وتتطلب 

جميع �ل�سجناء بغ�ص �لنظر عن �لعقوبة �ملحكوم بها عليهم، بطرق يكون 

�إقر�ر  وبعد  �لجتماعي.  تاأهيلهم  و�إعادة  �إ�سالحهم  �لأ�سا�سي  هدفها 

�لد�ستور باأن�سنة ظروف �لعتقال، �أ�سبح لز�ما على �ل�سيا�سات �لعمومية 

توفري �ل�رشوط �لتي ت�سمح بالتغيري د�خل �لف�ساء �ل�سجني، كاإجر�ء عالجي 

ي �جلرمية. و��ستباقي يف �آٍن و�حد حلماية �ملجتمع من ��ستمر�ر تف�سِّ

وكذا تجريم بعض األفعال  شرعية االعتقال وشروط املحاكمة العادلة،  أيضا،   23 ينظم الفصل   182
الشنيعة )االعتقال التعسفي والسري واالختفاء القسري، التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، 

جريمة اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، وكافة االنتهاكات الجسيمة واملمنهجة(.
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�ل�ستفادة من بر�مج للتكوين و�إعادة �لإدماج ½

ز �ملعايري �لدولية على �عتبار �ل�سجناء جزء من  بعالقة مع ما �سبق، ُتركِّ

يتحول  ل  حتى  �لأ�سا�سية  �حلقوق  بكافة  يتمتعون  وبالتايل  �ملجتمع 

�حلرمان من �حلرية �إىل عقوبة مزدوجة، وعن�رش� معيقا جلهود �إدماج 

�ل�سجني بعد ق�ساء حمكوميته.

ومن جهته، يوؤكد �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية يف مادته 

�لعا�رشة على �أنه »يجب �أْن ُير�عي نظام �ل�سجون معاملة �ل�سجناء معاملة 

.
83
يكون هدفها �لأ�سا�سي �إ�سالحهم و�إعادة تاأهيلهم �لجتماعي«

ترمي عقوبة �حلب�ص وغريها من تد�بري حرمان �لأ�سخا�ص من حريتهم 

ب�سفة �أ�سا�سية �إىل حماية �ملجتمع من �جلرمية و�حلد من حالت �لعود. 

ول �سبيل �إىل حتقيق هذين �لغر�سني �إلَّ �إذ� ��ستخدمت فرتة �حلب�ص 

�أولئك �لأ�سخا�ص يف �ملجتمع بعد  �إدماج  �إعادة  للو�سول، �إىل �سمان 

نون من �لعي�ص معتمدين على �أنف�سهم يف  �إطالق �رش�حهم، بحيث يتمكَّ

.
84
ظلِّ �حرت�م �لقانون

لأن�سطة  ِبْنِيٍة حمت�سنة  توفري  �أعاله، �رشورة  �ملتطلبات  تنزيل  يقت�سي 

متعددة ومتنوعة، من خالل �سيا�سة عمومية تر�عي:

خالل مرحلة �لعتقال: ½

تفريد معاملة �ل�سجناء �نطالقا من ت�سنيفهم �لأويل �إىل متابعة م�سار  •

�عتقالهم، مع �لأخذ بعني �لعتبار �خللفية �لقت�سادية و�لجتماعية 

اللجنة املعنية بحقوق االنسان:  يرجى مراجعة:  من العهد،   10 لالطالع على مختلف دالالت املادة   183
الدورة الرابعة  )املعاملة اإلنسانية لألشخاص املحرومين من حريتهم(.   10 املادة   :21 التعليق العام رقم 

واألربعون)1992(.

841 Doc. ONU : Ensemble de règles minima révisées des Nations Unies pour le traitement des 
détenus )Règles Nelson Mandela(. A/RES/70/ 175 du 8 Janvier 2016. §§ 87 à 108.
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من  �لأ�سمى  �لهدف  ويكمن  �ل�سجني.  منها  ينحدر  �لتي  و�لثقافية 

بالعمل  ي�سمح  فئة، مبا  بكل  �خلا�سة  �ملتطلبات  ذلك، يف حتديد 

معها يف �مل�ستقبل بتنمية روح �مل�سوؤولية لديها، و�كت�ساب �لرغبة يف 

�لعي�ص يف ظل �لقانون معتمدة على نف�سها.

لدى  • و�لتطور  �لتغيري  فر�ص  توفري  �أعاله،  �لهدف  حتقيق  يتطلب 

ِحَرِفية،  )تعليمية،  مهار�ت  من  �ل�سجناء  متكني  بو��سطة  �ل�سجني، 

�جتماعية-نف�سية...( �رشورية للعي�ص �لعادي خارج ف�ساء �لعتقال.

�ل�سحية وحميطه،  ½ وبعد جرب �رشر  �ملعتقل،  عن  �لإفر�ج  �أفق  يف 

�رشورة توفري م�ساعدة �جتماعية فعالة:

مبا ي�سمن عودة �ل�سجني �لتدريجية �إىل �حلياة يف �ملجتمع. •

من خالل �لعمل و�سط �ملجتمع على تخفيف مو�قف �لعد�ء �لعفوية  •

مبا ي�سمح عملية �إدماج �ملفرج عنهم.

�إدماج �ملعتقلني عالوة على دور  �أنَّ تاأهيل و�إعادة  �إىل  جتدر �لإ�سارة، 

�ل�سيا�سات �لعمومية، ُتعدُّ مهمة تتقا�سمها كل مكونات �ملجتمع، بدء�ً من 

مهنيي �ملوؤ�س�سة �ل�سجنية مرور� بالعائلة وخمتلف �ملوؤ�س�سات �لر�سمية �إىل 

�لهيئات �ملدنية.

يتما�سى هذ� �لنهج �لإ�سالحي و�لتقوميي مع �حلماية �ملطلقة للحق يف 

�حلياة كما متَّ �لتن�سي�ص عليه يف �لف�سل 20 من �لد�ستور، ولي�ص مع 

نقي�سه، �أْي عقوبة �لإعد�م.

ويتاأكد من خالل ذلك �أن د�ستور يوليوز 2011 بث فل�سفة جديدة يف 

�ملقت�سيات �جلنائية �لتي �أدجمها يف َمْتِنه، و�لتي ل عالقة لها بالفل�سفة 

�جلنائية �ل�سارية �ملفعول حلد �ل�ساعة، و�لتي جتد جذورها يف بد�ية �لقرن 

�لد�ستور منظومة متكاملة  �لتا�سع ع�رش. ومن ز�وية مو�سوعنا، و�سع 
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حلماية مطلقة للحق يف �حلياة، وحماية �لإن�سان من �أب�سع �جلر�ئم ومن 

�لعتد�ء�ت �جل�سدية و�لنف�سية. وباملقابل ربط �سيا�سة �لعقاب �جلنائية 

ِبَنَف�ٍص �إ�سالحي وتقوميي للجناة بغ�ص �لنظر عن �لأفعال �ملقرتفة.

من اأجل اإلغاء عقوبة االإعدام باملغرب
�ملغربي،  �لد�ستور  يف  �لإعد�م  �إلغاء  بخ�سو�ص  �أوردناه  ما  �إىل  �إ�سافة 

ميكن �لتاأكيد ب�سكل عام �أن مو�سوع عقوبة �لإعد�م يحتل يف �ملغرب 

مكان �ل�سد�رة يف ملف عالقة �لقانون �جلنائي بحقوق �لإن�سان ومالءمة 

�ملجال. و�إذ�  �ملتعارف عليها دوليا يف هذ�  �ملعايري  قانوننا �جلنائي مع 

كانت بع�ص �لآر�ء و�ملو�قف تعترب مو�سوع �إلغاء عقوبة �لإعد�م معقد�، 

فاإن ذلك �لتعقيد رهني ثقافة تقليدية على �مل�ستوى �لت�رشيعي، �ملر�د منه 

و�ملمار�سات  �لجتهاد�ت  وفق  �جلنائي  قانوننا  حتديث  �إ�سفاء  مقاومة 

ي�سكل  �لعقوبة  هذه  �إلغاء  �أن  بيد  �لدويل.  �لقانون  عرفها  �لتي  �جليدة 

لدولة  جنائي  قانون  �أي  مرتكز�ت  �سمن  من  باعتباره  ملحة  �رشورة 

دميقر�طية. 

و�ملعاملة  �لتعذيب  ز�وية حظر  من  �لإعد�م  عقوبة  مقاربة  �أن  �سك  ول 

�لال�إن�سانية و�ملهينة جديرة بالهتمام يف هذ� �لباب، خا�سة و�أن �ملغرب 

�أو  �ملعاملة  من �رشوب  وغريه  �لتعذيب  مناه�سة  �تفاقية  على  �سادق 

�لختياري  بروتوكولها  وعلى  �ملهينة  �أو  �لال�إن�سانية  �أو  �لقا�سية  �لعقوبة 

من جهة، و�أن عقوبة �لإعد�م تعترب من �أب�سع و�سائل �لتعذيب و�أكرثها 

 .
85
وح�سية، كما مت �لتعبري عن ذلك يف �سهاد�ت حمكومني بالإعد�م

185 انظر على سبيل املثال وثيقة ملنظمة العفو الدولية تحمل عنوان »شهادات الناجين من عقوبة اإلعدام« 
في  وهي عبارة عن حلقة مناقشة عامة أقامتها منظمة العفو الدولية،   IOR 40/022/2007 رقم الوثيقة 
16 أكتوبر/تشرين األول 2007 في قاعة املجلس االقتصادي واالجتماعي، األمم املتحدة، متاحة على املوقع 
https://www.amnesty.org/download/Documents/64000/ior400222007ar.pdf، مرجع مذكور
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ومن بني �لوثائق �لتي تبني ب�ساعة ما يرتبط بهذه »�لعقوبة �ملقيتة« من 

/ �لدر��سة  باملغرب،  وعائلته  عليه  �ملحكوم  حق  يف  للتعذيب  �أ�سكال 

�لتحقيق �لذي �أجنزه �لئتالف �ملغربي ملناه�سة عقوبة �لإعد�م ��ستناد� �إىل 

زيار�ت �سملت ثالث موؤ�س�سات �سجنية.

�لعام حلزب  �لأمني  كتبه  مقال  �إىل  �لإ�سارة  �ل�سياق ميكن  نف�ص  ويف 

�لعمال �لتون�سي حمه �لهمامي، يف �ستنرب 2018، عقب جرمية �غت�ساب 

فتاة قا�رشة، �سنها دون �خلام�سة ع�رشة، وقتل و�لدتها وجدتها، فتعالت 

فبد�أ  �جلرمية،  ملرتكبي  �لإعالمية  �ملحاكمات  و�نطلقت  �لتهييج  �أ�سو�ت 

�إ�سد�ر �حكام �لإعد�م وطرق تنفيذه، حتى من بع�ص �ملنتمني �إىل �لفئة 

86
�ملثقفة دون �نتظار قول �لق�ساء.

وتكمن �أهمية مثل هذه �لدر��سات و�ل�سهاد�ت يف كونهها تربز ل �إن�سانية 

عقوبة بالإعد�م وب�ساعتها و�إمكانية �خلطاإ فيها وكذ� �رتباطها بالظروف 

�ل�سيا�سية ومز�ج �حلاكم �أحيانا، وذلك �نطالقا من عدة جتارب عرفتها 

خمتلف �ل�سجون 

 كما تكمن �أهميتها يف �رتباطها �لعملي، مبا تعرفه �ل�ساحة �لعربية بني 

�لفينة و�لأخرى كرد فعل على بع�ص �جلر�ئم �لب�سعة كما وقع يف �ملغرب 

موؤخر�، وردها �ملفحم على بع�ص �لأ�سو�ت �لتي متيزت بعنف كبري يف 

من  وخا�سة  �جلاين،  باإعد�م  مطالبة  �لنكر�ء  �جلرمية  مع هذه  تعاملها 

�ملنفلتة، عو�ص  �لغر�ئز  يركب على مثل هذه �جلرمية لل�رشب على وتر 

يتما�سى مع  �لعقل مبا  �إىل  و�لحتكام  و�لر�سني  �لهادئ  �لنقا�ص  عقلنة 

�لتقدم �لذي تفر�سه �لإن�سانية نحو �لنت�سار على هذه �لعقوبة �لوح�سية 

و�إلغائها ب�سكل نهائي. 

186 حمة الهمامي األمين العام لحزب العمال التون�سي: كيف صرت مناهضا لعقوبة اإلعدام، منشور على 
الجريدة اإللكترونية https://alghad24.com/، آخر زيارة يوم 4 أكتوبر 2020 
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�أكيد �أن �ملغرب كان مطالبا د�ئما، وحتى قبل �لد�ستور �حلايل، باحرت�م 

�حلق يف �حلياة ويف �ل�سالمة �جل�سدية و�ملعنوية وحماية ذلك مبوجب 

�أن د�سرتة هذين �حلقني وتكري�ص  �لتفاقيات �لتي �سادق عليها. غري 

عن  �مل�سوؤولني  ي�سائل  �لد�خلية  �لقو�نني  على  �لدولية  �لتفاقيات  �أولوية 

�رشورة �لإبقاء على عقوبة �لإعد�م يف �لقانون �ملغربي. 

�إن تكري�ص �حلق يف �حلياة باعتباره ميهد لإلغاء عقوبة �لإعد�م مل ياأت 

من فر�غ، بل جاء تتويجا لعدة تطور�ت يف هذ� �لجتاه نذكر منها:

�لنقا�ص �لوطني حول �ل�سيا�سة �جلنائية، �لذي مت يف مكنا�ص �سنة  ½

2004، و�لذي �أ�سفر عن تو�سيات تهدف �إىل مر�جعة �لقانون �جلنائي 

�ملغربي، من بينها تو�سية ب�ساأن عقوبة �لإعد�م تهم �حلد من �للجوء 

�إىل هذه �لعقوبة و�عتماد مقاربة تدريجية نحو �إلغائه؛

تو�سيات هيئة �لإن�ساف و�مل�ساحلة ل�سنة 2005 �لد�عية �إىل �مل�سادقة  ½

�خلا�ص  �لدويل  بالعهد  �مللحق  �لثاين  �لختياري  �لربوتوكول  على 

باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية بهدف �لعمل على �إلغاء عقوبة �لإعد�م، 

تكليف  مع  ؛ 
87
�رشيحة ملكية  مب�سادقة  حظيت  تو�سيات  وهي 

. بل ميكن 
88
�ملجل�ص �ل�ست�ساري حلقوق �لإن�سان مبتابعة تفعيلها

�إلغاء عقوبة �لإعد�م بدعوته  �عتبار �أن جاللة �مللك قد لبى مطلب 

عليها  ن�ص  و�لتي  و�مل�ساحلة  �لإن�ساف  هيئة  تو�سيات  د�سرتة  �إىل 

�أولوية  �حلياة  يف  �حلق  �عتبار  ذلك  يف  مبا   ،2011 د�ستور  فعال 

يجب حمايته. ويف نف�ص �ل�سياق �أ�سادت �لر�سالة �مللكية �ملوجهة �إىل 

�مل�ساركني يف �أ�سغال �لدورة �لثانية للمنتدى �لعاملي حلقوق �لإن�سان 

مبر�ك�ص ب »�لنقا�ص �لد�ئر حول عقوبة �لإعد�م، مببادرة من �ملجتمع 

187 في خطاب عيد العرش 30 يوليوز 2006

188 الخطاب امللكي ليوم 6 يناير2006
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�ملدين، و�لعديد من �لربملانيني ورجال �لقانون. و�سيمكن هذ� �لنقا�ص 

89
من �إن�ساج وتعميق �لنظر يف هذه �لإ�سكالية«. 

يف �أكتوبر 2008، نظم �ملجل�ص �ل�ست�ساري حلقوق �لإن�سان و�جلمعية  ½

�لفرن�سية »جميعا �سد عقوبة �لإعد�م« ندوة حول عقوبة �لإعد�م من 

لإلغاء  �لآر�ء،  متعددة حترتم خمتلف  مقاربة  وفق  �لتمهيد،  �أجل 

عقوبة �لإعد�م. 

وعلى �لرغم من �أن �ملغرب مل ي�سادق حلد �لآن على �لربوتوكول �لختياري 

�لثاين �لد�عي لإلغاء عقوبة �لإعد�م �أو فر�ص �لوقف �لختياري لتنفيذه، 

فاإن �لتكري�ص �لد�ستوري للحق يف �حلياة و�حلق يف �ل�سالمة �جل�سدية 

هذه  على  �لإبقاء  �إن  بل  �لإعد�م،  عقوبة  لإلغاء  متهيد�  فقط  يعد  ل 

�لعقوبة يعترب خرقا ملقت�سيات �لد�ستور وخا�سة �لف�سلني 20 و22. و�إذ� 

كان �لد�ستور مل ين�ص �رش�حة على �إلغاء عقوبة �لإعد�م فاإنه مهد لذلك 

خا�سة و�أنه مل ين�ص على �أي ��ستثناء بخ�سو�ص �حلقني �مل�سار �إليها يف 

90
هذه �لف�سلني.

ومل يكتف جاللة �مللك بتوجيهاته �لر�مية �إىل �إلغاء هذه �لعقوبة حيث مل 

ينفك ي�سدر عفوه مرة تلو �أخرى على عدد من �ملحكوم عليهم بعقوبة 

2019، وهو 
91
�لإعد�م من بينهم 31 حمكوما عليهم بالإعد�م يف �سيف 

معطى له قيمة رمزية ومعنوية ثمينة وذو دللة �إيجابية يف �جتاه �إلغاء 

عقوبة �لإعد�م.

maroc.ma  http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7  189 انظر نص الرسالة امللكية على البوابة الوطنية
%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9

190 انظر بهذا الخصوص
 M. MADANI Le fondement constitutionnel du droit à la vie et ses implications ; Droit à la vie et
peine de mort, Université Mohamed V et Konrad Adenuaer Stiftung, p11, 2012

https://www.hespress.com/societe/4399751html 191 بالغ وزارة العدل بهذا الخصوص، انظر موقع
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و�إىل جانب �لد�ستور و�لتوجيهات �مللكية ب�رشورة ح�سم هذ� �ملو�سوع 

بع�ص  �أن  و�مل�ساحلة، جند  �لإن�ساف  تو�سيات هيئة  من خالل د�سرتة 

�لأحز�ب، بدورها، عربت �رش�حة عن موقفها لفائدة �إلغاء عقوبة �لإعد�م 

حيث قامت بتقدمي مقرتح قانون يف �ملو�سوع �أمام �لربملان بتاريخ 12 

نونرب 2013، ويتعلق �لأمر بالفرق �لربملانية لالأ�سالة و�ملعا�رشة، و�لحتاد 

�ل�ستقالل  وحزب  �ل�سعبية،  و�حلركة  و�ل�سرت�كية  و�لتقدم  �ل�سرت�كي 

و�لحتاد �لد�ستوري، وهي �أحز�ب ينتمي جلها لالأغلبية �ملكونة للحكومات 

�لنائبان  به  تقدم  �لذي  �لقانون  �إىل مقرتح  �إ�سافة  �لأخرية منذ 2011، 

يف  �لدميقر�طي  �لي�سار  فيدر�لية  عن  بلفريج  وعمر  �ل�سناوي  م�سطفى 

�سهر دجنرب من �سنة 2017، ناهيك عن �ملبادرة �ملدنية ل�سبكة برملانيات 

وبرملانيون �سد عقوبة �لإعد�م باملغرب. وحتى �جلهات �ل�سيا�سية �لتي ما 

ز�لت تت�سبث بعقوبة �لإعد�م تعمل على تربير موقفها بالدعوة �إىل �لإبقاء 

على هذه �لعقوبة �لوح�سية لعدد �سئيل من �جلر�ئم �لوح�سية. كما �أن 

م�رشوع  مناق�سة  �قرتحت، خالل  بالربملان  �ل�سيا�سية  �لت�سكيالت  بع�ص 

�لقانون �ملتعلق بتعديل �لقانون �جلنائي بالربملان، حذف عقوبة �لإعد�م 

من هذ� �لقانون.

�إلغاء  �إىل  يدعو  �لإن�سان  �لوطني حلقوق  �ملجل�ص  فتئ  ما  ومن جهته، 

�لثاين �مللحق بالعهد �لدويل  �إىل �لربتوكول  عقوبة �لإعد�م، و�لن�سمام 

�خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية �لقا�سي باإلغاء عقوبة �لإعد�م، ويف 

هذ� �ل�سياق وجه �ملجل�ص مذكرة �إىل رئي�سي �لغرفتني �لربملانيتني حول 

م�رشوع �لقانون رقم 10.16 �ملتعلق بتعديل �لقانون �جلنائي، حيث يرى 

�ملجل�ص �أن على �مل�رشع �أن يكون �أكرث جر�أة يف �لظرف �لر�هن، بحيث ل 

بل  �لإعد�م،  بعقوبة  يعاقب عليها  �لتي  قائمة �جلر�ئم  بتقلي�ص  يكتفي 

يقرر �إلغاءها ب�سفة نهائية، وهو ما �أو�ست به �ملذكرة.
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باإلغاء عقوبة  وعالوة على ذلك، عرفت دينامية �ملجتمع �ملدين �ملطالبة 

جمعيات  عدة  ت�سكيل  مت  حيث  و��سحني  ون�سجا  تطور�  �لإعد�م 

�لإعد�م  عقوبة  �سد  وبرملانيني  برملانيات  �سبكة  قبيل  من  و�سبكات- 

باملغرب، و�لئتالف �ملغربي من �أجل �إلغاء عقوبة �لإعد�م و�سبكة �ملحاميات 

�سد  و�ل�سحفيني  �ل�سحفيات  و�سبكة  �لإعد�م  عقوبة  �سد  و�ملحامني 

عقوبة �لإعد�م - تن�سط من �أجل �إلغاء هذه �لعقوبة �لال�إن�سانية و�عتماد 

�سيا�سة عقابية تقطع مع �ملقاربة �حلالية �لقائمة على �لنتقام و�لق�سا�ص 

و�لتاأهيل  و�لإ�سالح  �لت�سامح  مقاربة  وتنهج  �لعقوبة  وت�سديد  و�لزجر 

�لفعاليات  هذه  عقدتها  �سحفية  ندوة  جاء يف  كما  �لإدماج«  و�إعادة 

92
مبنا�سبة �ليوم �لعاملي �لثالث ع�رش �سد عقوبة �لإعد�م.

وقد �أكدت هذه �لهيئات موقفها يف �ستنرب 2020 يف تفاعل مع عملية 

نقا�ص  من  ذلك  �أثاره  وما  �غت�سابه،  بعد  بطنجة  عدنان  �لطفل  قتل 

على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي وظهور بع�ص �لأ�سو�ت �ملطالبة باإعد�م 

�جلاين؛ حيث جدد �لئتالف �ملغربي من �جل �لغاء عقوبة �لإعد�م و�سبكة 

�لربملانيات و�لربملانيني �سد عقوبة �لإعد�م و�سبكة �ملحاميات و�ملحامني 

�سد عقوبة �لإعد�م و�سبكة �ل�سحفيات و�ل�سحفيني �سد عقوبة �لإعد�م 

يف بالغ م�سرتك  �لدعوة �إىل �إلغاء عقوبة �لإعد�م »نهائيا من �ملنظومة 

�جلنائية �ملغربية �لتي ت�ستلهم �أ�س�سها من �لقانون �لو�سعي، و�للتحاق 

�لو�قع  �و يف  �لقانون  �لغتها يف  �لتي  �لعامل  ثلثي دول  �كرث من  بركب 

باحلق يف  �لعرت�ف  وفل�سفته يف جمال  بالد�ستور ومبقت�سياته  �ميانا 

�حلياة كحق من حقوق �لن�سان يتوجب �لعرت�ف به لكل فرد ومينع 

على �لطالق �لعتد�ء عليه �سو�ء بفعل �عتد�ء �جر�مي كالقتل �و بقر�ر 

�أية �سلطة من �سلطات �لدولة، فدور �لدولة و�سلطاتها مبا فيها �لق�ساء 

192 فعاليات برملانية وحقوقية: إلغاء عقوبة اإلعدام التزام دستوري وموقف سيا�سي على املستوى الدولي 
https://ahdath.info/112824 ،يجب العمل على تطبيقه
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هو حماية �حلياة و�نز�ل كل �لعقاب �إل ما كان منه �لعقاب �لذي مي�ص 

.
93
�حلق يف �حلياة«

و�عتربت هذه �جلمعيات باأن �ل�سيا�سة �جلنائية مبا ت�سمله من �سيا�سة 

�لعقاب، لها بالأ�سا�ص مقاربات �إ�سالحية وتربوية و �إدماجيه تتعار�ص مع 

�إقر�ر عقوبة �لعد�م �لتي مل تكن ولن تكون �بد� حال ملع�سالت �جلرمية 

�ملحلية وعرب �لوطنية ول مانعا لها �و خمففا من وقعها كما �كد على 

�لباحثون و�خلرب�ء يف علم �لإجر�م و�لعقاب و�ثبته �ملخت�سون يف  ذلك 

بان  علميا  لهم  تاأكد  بعدما  و�لإن�سانية،  و�لقانونية  �لجتماعية  �لعلوم 

عقوبة �لإعد�م لي�ص لها �أي تاأثري على منع �و تقلي�ص ن�سبة �جلرمية و�نها 

عقوبة م�سحونة مبعاين �لنتقام و�لثاأر، ول تفي �أبد� بالغر�ص �حلقيقي 

�لبالغ  �لردع وتقوية مناعة �ملجتمع لنف�سه وملحيطه. و�أ�سار نف�ص  وهو 

�لإعد�م  بعقوبة  �لخذ  �أن  �لعامل  عرب  �أكدت  �لقانونية  �ملد�ر�ص  �أن  �إىل 

�مر حمفوف باملخاطر كخطر �نحر�ف �لعد�لة حتت �سغوط �ل�رش�عات 

�ل�سيا�سية و�ل�سباق نحو �ل�سلطة، �و خطر �لوقوع يف �أخطاء ق�سائية من 

قبل �ملحاكم و�سدور �حكام فا�سدة �و قائمة على معطيات مغلوطة قد 

ل ميكن تد�ركها �ل بعد تنفيذ �لقتل وتطبيق عقوبة �لإعد�م.

عمليا،  �لعقوبة  هذه  تنفيذ  �أوقف  �ملغرب  �أن  �إىل  �أي�سا  �لإ�سارة  وجتدر 

وباإر�دة منه، منذ 1993؛ وهو �أمر ي�سب يف حد ذ�ته يف �جتاه �إلغاء 

هذه �لعقوبة. ويدعم ر�أي �ملد�فعات و�ملد�فعني على هذ� �لإلغاء. حيث 

وجد �ختيار وقف �لتنفيذ �لعملي ترحيبا يف خمتلف �لأو�ساط، و�إن كان 

يثري، يف نف�ص �لوقت، ��ستغر�ب �ملتتبعني على �ل�سعيد �لدويل �أو �لوطني، 

جر�ء عدم ت�سويت �ملغرب د�خل �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة على قر�ر 

وقف تنفيذ هذه �لعقوبة )moratoire(، رغم �أنه ل يطبقها عمليا. 

193 تم نشر هذا البالغ أو مقتطفات منه في العديد من املنابر اإلعالمية املغربية، من ضمنها على سبيل املثال 
https://ahdath.info/612276 موقع
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�إن وقف �لتنفيذ �لعملي ل يتما�سى مع موقف �لد�عني �إىل �لإبقاء على 

هذه �لعقوبة �لال �إن�سانية، حيث يفند �لقول باأن عقوبة �لإعد�م ت�سكل 

�أ�سا�ص  �أنه جمرد �دعاء ل يقوم على  �أمام تف�سي �جلرمية ويبني  ر�دعا 

يعترب، �إذ مل يظهر �أن �جلر�ئم �لتي ت�ستوجب حكم �لإعد�م يف �لقانون 

�جلنائي �ملغربي تكاثرت بعد �لتوقيف �لعملي لتنفيذ حكم �لإعد�م ببالدنا. 

�ل�سالبة  �لعقوبات  عدد  تخفي�ص  �أنه مت  على  مر�ر�  �مل�سوؤولون  �أكد  لقد 

للحق يف �حلياة، وهذ� ما جاء يف م�سودة م�رشوع �لقانون �جلنائي �لذي 

ف�سح من جديد �لنقا�ص �لعام حول هذه �لعقوبة. �أكيد �أن �حلو�ر حول 

�ملو�سوع مهم و�رشوري، و�لإلغاء �لتدريجي له مز�ياه لكنه ل ينبغي �أل 

يطول ول �أن ين�سى هدفه �لأ�سا�سي وهو �لإلغاء.

�إن على �لنقا�ص �أن ي�سمل خمتلف �لهيئات �ملعنية من قانونيني وعلماء 

�جتماع ونف�ص ومفكرين وقدماء �ملحكومني بالإعد�م وعائالتهم وعائالت 

�ل�سحايا وغريهم. بيد �أنه ل بد من �حل�سم يف �لأخري بالعتماد على 

�لبناء �ملتتايل للفل�سفة �لقانونية �حلديثة �لهادفة �إىل �إلغاء هذه �لعقوبة 

�لب�سعة كجزء من �لتطور �ل�سيا�سي و�حلقوقي �لدميقر�طي لبالدنا، وكتعبري 

�لإجر�ء�ت  �لد�ستور ويف  �سيا�سية �رشيحة جتد مرتكزها يف  �إر�دة  عن 

ذ�ت �ل�سلة باملو�سوع.

وميكن �ل�ستئنا�ص بتجارب دول �سبقتنا يف هذ� �مل�سار كما هو �حلال 

بالن�سبة لفرن�سا وبريطانيا.

�إلغاء عقوبة �لإعد�م على �لقتل لفرتة جتريبية مدتها  ففي بريطانيا، مت 

5 �سنو�ت منذ 1965، و�ألغيت نهائيًا �سنة 1969. وبعد ذلك مت تنظيم 

��ستفتاء من �أجل �إرجاع هذه �لعقوبة �سنتي 1979 و1994، لكن �لرف�ص 

تبني ل جدوى ووح�سية هذه  �أن  بعد  �ل�ستفتائني  نتيجة هذين  كان 
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�لعقوبة، خا�سة �أمام �لأخطاء �لتي �سقط فيها �لق�ساء بحكمه بالإعد�م 

على بريئني و�إزهاق �أرو�حهم ظلما، قبل �أن توقع �جنلرت� على �لربوتوكول 

�ل�ساد�ص لالتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�سان، �لذي �أنهى عقوبة �لإعد�م 

ر�سميًا يف �ململكة �ملتحدة �سنة 1999.

ويف فرن�سا وعلى �لرغم من �أن ن�سبة معار�سي �إلغاء هذه �لعقوبة، ح�سب 

�لنخبة  فاإن  �لفرن�سيني،  من  باملائة   60 تفوق  كانت  �لر�أي،  ��ستطالعات 

�ل�سيا�سية بدء� من �لربنامج �لنتخابي للرئي�ص فرن�سو� ميرت�ن، وباقرت�ح 

من وزير �لعدل �آنذ�ك روبري باد�نتري، مل ترتدد يف �إلغائها يف �سهر �ستنرب 

من �سنة 1981 عن طريق �لت�سويت يف �جلمعية �لوطنية. وهو �لإلغاء 

�لذي جاء جاك �سري�ك لد�سرتته �سنة 2007. ومنذ ذلك �حلني مل يعد 

مو�سوع �إلغاء عقوبة �لإعد�م ذ� �أهمية بالن�سبة للفرن�سيني عد� دعمهم 

لديناميات �إلغائها يف خمتلف بلد�ن �لعامل. ومل تتم �لإ�سارة يوما �إىل 

�أن عدد �جلر�ئم �رتفع ب�سبب حذف عقوبة �لإعد�م من �لقانون �جلنائي 

�لفرن�سي. وميكن �لإ�سارة هنا �إىل و�قعة فرن�سية لها �أكرث من دللة يف 

هذ� �ل�سياق، فقد قتل �ل�ساب �لفرن�سي فيليب موري�ص عون �أمن وحكم 

عليه بالإعد�م. وحني كان ينتظر �لتنفيذ بقطع ر�أ�سه. و�سل ميرت�ن يف 

1981 �إىل �لرئا�سة و�ألغى حكم �لإعد�م وجنا �ل�ساب من �ملق�سلة. و�أطلق 

�رش�حه عام 2000. وهو يحمل معه �سهادة دكتور�ه يف �لتاريخ �لو�سيط. 

.
94
وهو �ليوم يعمل باحثا يف و�حد من �أبرز مر�كز �لبحث بباري�ص

و�إذ� كانت بع�ص �لأحد�ث �لأليمة �لتي عرفتها فرن�سا �إثر عمليات �إرهابية 

قد جعلت بع�ص ��ستطالعات �لر�أي �لعام تتجه نحو عودة هذه �لعقوبة 

يف �سياق موجة �لتطرف و�لتطرف �مل�ساد وما �أنتجته عمليات حم�سوبة 

194 ورد في مقال لحمة الهمامي األمين العام لحزب العمال التون�سي: كيف صرت مناهضا لعقوبة اإلعدام، 
منشور على الجريدة اإللكترونية https://alghad24.com/، آخر زيارة يوم 4 أكتوبر 2020 
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على حركات �إرهابية �إ�سالموية، فاإنه من غري �ملرتقب �لرجوع �إىل �لإعد�م 

كما تعك�ص ذلك مو�قف �لدولة و�لأحز�ب و�لنقابات وحركة مناه�سة عقوبة 

�لإعد�م، ف�سال عن �للتز�مات �لأوربية و�لدولية يف جمال حقوق �لإن�سان.

ولعل مما يحث على �لإ�رش�ر على �رشورة و�أهمية �إقد�م بالدنا على �إلغاء 

عقوبة �لإعد�م �أن ذلك بات من �أهم �ملعايري لتقييم مدى ت�سبث �لبلد�ن 

د�ستور  ورد يف  كما  عامليا،  عليها  متعارف  كما هي  �لإن�سان  بحقوق 

�ململكة منذ 1992. ودليلنا على ذلك �أن جمل�ص �أوربا، وكما بينا ذلك 

�سابقا، تبنى منذ �سنة 1989 �لربوتوكول �لختياري �لثاين من �أجل �إلغاء 

عقوبة �لإعد�م. كما �أن كل جلان �ملعاهد�ت �ملعنية به، وعلى ر�أ�سها جلنة 

�لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية حتفز كافة �لدول غري �مل�سادقة 

. �أ�سف �إىل ذلك �أن خمتلف 
95
عليه �أن تفعل ذلك، مبا فيها �ملغرب �أي�سا

�ملحاكم �جلنائية �لدولية �لتي �أن�ساأتها �لأمم �ملتحدة �سو�ء كانت دولية �أو 

خمتلطة مل تن�ص قو�نينها على عقوبة �لإعد�م وذلك رغم فظاعة �جلر�ئم 

�أن�سئت من �أجل حماكمتها وهي �لإبادة �جلماعية و�جلر�ئم �سد  �لتي 

�لإن�سانية وجر�ئم �حلرب. 

ومل يعد مقبول من بلدنا �ل�ساعي �إىل مو�كبة ركب �لدول �لدميقر�طية �أن 

يبقى مت�سبثا بهذه �لعقوبة على �لرغم من �أن ثلثي دول �لعامل )144 من 

 )de jure ou de facto( ألغت عقوبة �لإعد�م قانونيا �أو فعليا� 
96
�أ�سل 193(.

 .
97
ح�سب �آخر �لإح�سائيات بهذ� �ل�ساأن

 CAT/C/MAR/CO/4 21/11/2011 ولجنة حقوق اإلنسان   CCPR/C/MAR/CO/6 04/11/2016  195
لجنة معاهدة حظر التعذيب 

96. https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/peine-mort.shtml

197 نفس املرجع يبين أن 108 دول ألغتها في كافة الجرائم و7 دول ألغتها في جرائم الحق العام وأبقت عليها 
في الجرائم العسكرية. وهناك 28 دولة تحترم فترة وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام التي أقرتها األمم املتحدة 

 1le moratoire
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كما يالحظ �لرت�جع �مل�ستمر للحكم بهذه �لعقوبة وتنفيذها حتى يف �لدول 

�لتي �أبقت عليها )مثل �لوليات �ملتحدة، علما باأن �لو�سعية تختلف من 

 98
�أ�سال(. ولية �إىل ولية و�أن بع�ص �لوليات ل تتبنى عقوبة �لإعد�م 

ف�سال عن �أن �لحتاد �لأوربي وهو �أحد �أهم �ل�رشكاء �لقت�ساديني لبلدنا 

مل يعد يقبل يف رحابه �أية دولة �أوربية مل تلغ عقوبة �لإعد�م. �أي �أن �إلغاء 

99
عقوبة �لإعد�م �أ�سبح �رشطا جوهريا للع�سوية فيه.

تو�ضيات
�لوطنية  ت�رشيعاتنا  تكون  وحتى  �ل�سابقة،  �لعتبار�ت  كل  من  �نطالقا 

ومع  �لإن�سان  حقوق  جمال  يف  �لدولية  �لتز�ماتنا  مع  �ن�سجام  يف 

للدولة  بالن�سبة  �لأو�ن  �آن  �أنه  نعترب  �ملغربي  �لد�ستور  وروح  مقت�سيات 

�ملغربية وخمتلف �ل�سلطات �لعمومية و�لت�رشيعية و�لتنفيذية �لقيام بكل 

�لإجر�ء�ت �ل�رشورية من �أجل:

�لدويل  • بالعهد  �مللحق  �لثاين  �لربوتوكول �لختياري  �مل�سادقة على 

�خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية �ملتعلق باإلغاء عقوبة �لإعد�م.

�لت�سويت �لإيجابي على �لقر�ر �لأممي �ملتعلق بوقف تنفيذ �لإعد�م؛ •

حذف عقوبة �لإعد�م من �لقانون �جلنائي، وقانون �لعدل �لع�سكري،  •

و�لقانون �ملتعلق بزجر �جلر�ئم �ملا�سة ب�سحة �لأمة، ف�سال عن قانون 

مكافحة �لإرهاب، بدون �أدنى ��ستثناء �أو حتفظ مهما كانت دو�عيه، 

وحذفها كعقوبة �أ�سلية من �لقانون �جلنائي؛

198 نفس املرجع السابق.

199 جميع الدول املرشحة لالنخراط في االتحاد األوروبي صادقت على البروتوكول السادس للمعاهدة األوروبية 
لحقوق اإلنسان وحتى قبل 1993 املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام الذي أصبح شرطا أوليا ضروريا للولوج إلى 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/ األوروبي.  االتحاد  حضيرة 

/droits-de-l-homme/peine-de-mort/les-textes-internationaux-relatifs-a-la-peine-de-mort
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��ستبد�ل عقوبة �لإعد�م بعقوبة �سالبة للحرية يف كل �لقو�نني �مل�سار  •

يتعلق  ما  يف  خا�سة  ودقيقة  �سارمة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  مع  �إليها، 

مب�ساطر �لعفو؛ 

بها  • للمحكومني  بالن�سبة  �لإعد�م  �نتظار ذلك، حتويل عقوبة  ويف 

�إىل عقوبة بديلة؛ 

كما نرى من �لأهمية مبكان يف هذ� �ملجال عمل �لأحز�ب �ل�سيا�سية  •

فرقها  وحث  �ل�سيا�سية،  بر�جمها  �سمن  �ملطلب  هذ�  ت�سمني  على 

وجمموعاتها �لربملانية على جعله �سمن �أولوياتها.

جليلة  باأدو�ر  يقوم  �أن  �أنو�عه  مبختلف  �لإعالم  �ساأن  من  �أن  �سك  ول 

�أو�ساع  �إىل  �لنتباه  و�إثارة  �لإعد�م  �إلغاء عقوبة  باأهمية  �لتح�سي�ص  يف 

�ملحكومني بالإعد�م ق�سد حت�سينها. 

ول بد من �لتاأكيد على �لدور �لذي �لتي ت�سطلع به منظمات �ملجتمع 

�ملدين �لتي جعلت ق�سية �إلغاء عقوبة �لإعد�م وحماية �حلق يف �حلياة 

�ملجال،  و�إ�سعاعية يف  مببادر�ت حت�سي�سية  و�لقيام  �ن�سغالتها،  �سمن 

ويف رفع قدر�ت �أع�سائها للعمل على تعزيز فعالية �حلركة �ملغربية، �سمن 

�ملحكومني  �أو�ساع  وتتبع  �لإعد�م،  لعقوبة  �ملناه�سة  �لعاملية،  �حلركة 

بالإعد�م و�لعمل على حماية �أو�ساعهم.

�إن �لدينامية �لتي تعرفها بالدنا �سمن �لتوجهات �لعاملية �لهادفة �إىل �إلغاء 

عقوبة �لإعد�م هي معركة ذ�ت �أبعاد �سيا�سية و�أخالقية وقانونية تنت�رش 

�أنها  �لدولية على  �لتجارب  و�أبانت  �لب�رشية  نبيلة كر�ستها  �إن�سانية  لقيم 

�ختيار �سليم وناجع �إن توفرت �إر�دة �سيا�سية �رشيحة حاملة له و�سيا�سات 

عمومية فعالة تتوجه لالأ�سباب و�ل�رشوط �ملولدة للجر�ئم �لب�سعة وتنت�رش 

للحياة و�لكر�مة �لإن�سانية.



ندوة عن بعد
عقوبة اإلعدام بين اإللغاء واإلبقاء

تقرير تركيبي
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نظم مركز در��سات حقوق �لإن�سان، يوم �خلمي�ص 12 نونرب 2020، مائدة 

م�ستديرة حول مو�سوع »عقوبة �لإعد�م بني �لإلغاء و�لإبقاء«، مب�ساركة 

و�لأ�ستاذ  �حلامتي،  �لطيف  عبد  و�لأ�ستاذ  بلكو�ص،  �حلبيب  �لأ�ساتذة 

�لنقيب عبد �لرحيم �جلامعي، و�لأ�ستاذ �إدري�ص بلماحي، و�أد�رت �أ�سغالها 

�لأ�ستاذة حورية �إ�سالمي.

�نطلقت �أ�سغال هذ� �للقاء، �لذي مت بثها عرب و�سائط �لتو��سل �لجتماعي، 

مد�خلة تقدميية لالأ�ستاذ �حلبيب بلكو�ص، رئي�ص مركز در��سات حقوق 

�مل�ساركني وخمتلف  �لأ�ساتذة  �لإن�سان و�لدميقر�طية، �سكر من خاللها 

�مل�ساهمني يف هذه �لندوة، مربز� �أن تنظيم هذه �لأخرية يندرج �سمن 

برنامج تعاون مع وز�رة �لدولة �ملكلفة بحقوق �لإن�سان، يتكون �إ�سافة 

�أ�رشف عليها  �إىل هذه �لندوة من در��سة حول عقوبة �لإعد�م باملغرب، 

�ملركز و�سيتم �إغناوؤها من خالل �لأفكار و�لآر�ء �لتي �ستطرح خالل هذه 

�جلل�سة، كما �أ�سار �إىل �أنه �سيتم ن�رش �لدر��سة �إىل جانب تقرير تركيبي 

عن هذ� �للقاء، على �أن يتم توزيع �ل�سيغة �لإلكرتونية يف �لبد�ية قبل 

�إجناز وتوزيع �ل�سيغة �لورقية.

�إلغاء عقوبة �لإعد�م، خارج �ل�سياقات  �أن �ملطلوب نقا�ص م�ساألة  و�عترب 

�خلا�سة �لناجمة عن �ل�سغوط �ملرتبطة بارتكاب بع�ص �جلر�ئم �لب�سعة، 

بكل ما يتطلبه ذلك من تاأن لتقعيد �لتفكري. وبعد �أن �أ�سار �إىل �لر�سالة 

�لتي دعت  �لإن�سان مبر�ك�ص  �لعاملي حلقوق  �ملوؤمتر  �إىل  �ملوجهة  �مللكية 

�إىل مو��سلة تعميق �لنقا�ص يف هذ� �ملو�سوع، خا�سة و�أن �ملغرب توقف 

در��سات  مركز  رئي�ص  ذكر   ،1993 �سنة  منذ  �لعقوبة  هذه  تنفيذ  عن 

حقوق �لإن�سان و�لدميقر�طية بتو�سيات هيئة �لإن�ساف و�مل�ساحلة يف 

هذ� �لباب، ف�سال عن �نخر�ط �ملغرب يف هذه �لدينامية على م�ستويات 

متعددة خا�سة على م�ستوى �ملوؤ�س�سة �لوطنية �ملكلفة بحقوق �لإن�سان. 
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و�عترب �حلبيب بلكو�ص �أن �لتفكري يف هذ� �ملو�سوع يجب �أن يندرج يف 

�سياق �ختيار�ت �ملغرب �ل�سرت�تيجية يف جمال حقوق �لإن�سان موؤكد� 

�أن هذه �حلقوق ت�سكل كال ل يتجز�أ ومن �سمنها �إلغاء عقوبة �لإعد�م 

�لتي ينحاز �ملركز بو�سوح وقوة �إىل �لدعوة �إىل �إلغائها.

عقوبة  �أن  على  �أ�سالمي  حورية  �أكدت  للقاء،  �لفتتاحي  تدخلها  ويف 

�إبقائها  على  مد�فع  بني  وللنقا�ص  للجدل  مثرية  م�ساألة  تظل  �لإعد�م 

ومد�فع على �إلغائها يف �لعديد من �لبلد�ن، رغم �أن فكرة �إلغاء عقوبة 

�لإعد�م ترجع �إىل قرون عديدة، فهذ� �لنقا�ص هو نقا�ص قدمي متجدد.

وذكرت ببع�ص �ملعطيات �حلالية على �ل�سعيد �لدويل، ف�سنة 2019، 90 

يف �ملائة من �لدول �لأع�ساء يف �لأمم �ملتحدة مل تنفذ �أي �إعد�م، و60 

يف �ملائة من �لدول �لأع�ساء يف �لأمم �ملتحدة �ألغت متاما عقوبة �لإعد�م، 

كما عرف عدد �لإعد�مات �سنة 2019 �نخفا�سا بن�سب 5 يف �ملائة مقارنة 

مع �سنة 2018، و�ألغت 106 دولة ر�سميا عقوبة �لإعد�م.

على �سعيد �لأمم �ملتحدة، ت�سيف �لأ�ستاذة حورية �إ�سالمي، ويف �أفق 

�لإلغاء �ل�سامل، هناك قر�ر �للجنة �لثالثة بخ�سو�ص وقف تنفيذ عقوبة 

�سنة 2018،  �سنتني منذ 2008. ويف  �لت�سويت عليه كل  يتم  �لإعد�م، 

�سوتت ل�سالح �لقر�ر 121 دولة. 

وذكرت مبوقف �ملفو�سة �ل�سامية حلقوق �لإن�سان �ل�سادر يف 15 �أكتوبر 

2020 �ثر �لنقا�سات �لد�ئرة يف عدد من �لدول على �إثر حالت �غت�ساب 

فظيعة، و�لد�عية �إىل تنفيذ عقوبة �لإعد�م �أو تطبيق �لخ�ساء و�ل�سنق 

و�ل�سحل، حيث �عتربت �ملفو�سة �ل�سامية �أنها عقوبات بائدة و�ن عقوبة 

�لإعد�م هي نوع من �لتمييز، فهي تطبق على �لفئات �له�سة وتوؤدي �إىل 

�نتهاكات �أخرى، ودعت �إىل تطبيق مقاربة مبنية على �إن�ساف �ل�سحايا 
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و�لعناية بهم. فال�سحايا عموما يطالبون بالعد�لة ولي�ص بالق�سا�ص، وهم 

�سورتهم  وت�سويه  �لتهديد�ت  من  و�حلماية  �لو�سم  عدم  �إىل  يحتاجون 

�جتماعيا، و�إىل تكوين �أف�سل لل�رشطة و�لق�ساء.

�ساهم يف  �أنه  بد�ية مد�خلته  �للطيف �حلامتي، ذكر يف  �لأ�ستاذ عبد 

م�رشوعا  يحمل  �أنه  موؤكد�  �ملو�سوع  نف�ص  حول  �لندو�ت  من  �لعديد 

�جتاه  ومنا�رشيها. وهو  �لإعد�م  مناه�سي عقوبة  �مل�سافة بني  متو�سط 

تعتمده جامعة �لدول �لعربية م�ستندة يف ذلك �إىل �مليثاق �لعربي حلقوق 

�لإن�سان ل�سنة 1997. و�عترب �لأ�ستاذ �حلامتي �أن �لو�سعية باملغرب على 

�أو  �لتنفيذ  �إما جلهة  �حل�سم  وتتطلب  بال�سذوذ،  تت�سم  �مل�ستوى،  هذ� 

�لإلغاء �و �لت�سويت على قر�ر توقيف �لتنفيذ )�ملور�تو�ر(. وكان على �ملغرب 

�لذي ل ينفذ عقوبة �لإعد�م �لت�سويت لفائدة هذ� �ملور�تو�ر على �لأقل 

حتى يكون من�سجما يف موقفه �لعملي مع �لتطور�ت �لدولية يف �ملجال. 

ولذلك يرى �ملتدخل �أن �لأولوية يجب �أن تتوجه حاليا نحو دفع �ملغرب 

للتقدم خطوة �إىل �لأمام بهذ� �لجتاه. و�أو�سح �أن �لجتاه �لذي تدعو 

له جامعة �لدول �لعربية ل يلغي عقوبة �لإعد�م بل يخفف من تطبيق 

هذه �لعقوبة �لقا�سية، م�سري� �إىل �أن بع�ص مو�د �مليثاق �لعربي حلقوق 

�لإن�سان )�ملو�د 9 و10 و11( تتحدث عن �إلغاء عقوبة �لإعد�م يف عدة 

جر�ئم مثل �جلر�ئم �ل�سيا�سية، و�سد �لأطفال دون 18 �سنة و�حلو�مل 

�لخ. وي�ستند هذ� �لجتاه على ما ي�ستند عليه �لجتاه �ملناه�ص لعقوبة 

�لإعد�م ب�سكل عام وخا�سة �لفقرة �لثانية من �ملادة �ل�ساد�سة من �لعهد 

�لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �لتي تن�ص على جو�ز �حلكم 

بالإعد�م يف �لبالد �لتي مل تلغ فيها هذه �لعقوبة فقط يف �جلر�ئم �لأ�سد 

خطورة لإد�نة �أ�سد و�أخطر �جلر�ئم.
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و�عترب �أن �ل�رشط �لأ�سا�سي �لذي تعتمد عليه هذه �ملادة هو �أن ت�سدر 

�جلرمية،  �رتكاب  وقت  �ملفعول  نافذ  ت�رشيع  على  بناء  �لإعد�م  عقوبة 

ومبقت�سى حكم نهائي �سادر عن حمكمة خمت�سة وعلى �إثر حماكمة 

عادلة. كما ي�ستند هذ� �لجتاه ي�سيف �ملتدخل على �لفقرة �لأخرية من 

�ملادة �لر�بعة من �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية �لذي 

يعطي �حلق لكل �سخ�ص حكم عليه بالإعد�م �أن يلتم�ص �لعفو �خلا�ص 

�أو طلب ��ستبد�ل �لعقوبة. عالوة على �أن �لفقرة �خلام�سة من نف�ص �ملادة 

حترم �حلكم بالإعد�م على �جلاين دون 18 �سنة. و�عترب �أن تو�سية هيئة 

�لإن�ساف و�مل�ساحلة، على �مل�ستوى �لوطني، تو�سي باإلغاء عقوبة �لإعد�م 

بالأمم  �لت�سويت  �ملقبلة  �خلطوة  تكون  �أن  يجب  ثمة  ومن  تدريجيا؛ 

�ملتحدة مع �لدول �لتي ت�ساند وقف تنفيذ هذه �لعقوبة.

وبعد ذلك ذكر �لأ�ستاذ �حلامتي ببع�ص �للقاء�ت �لتي نظمت حول نف�ص 

�ملو�سوع، م�سري� ب�سكل خا�ص �إىل ندوة دولية بالقاهرة يف فرب�ير 2006 

نظمتها �لفيدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�سان، حتث عنو�ن عقوبة �لإعد�م 

بني �ل�رشيعة �لإ�سالمية و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�سان، و�لتي �نتهت 

ب�رشورة �إلغاء عقوبة �لإعد�م يف جميع �جلر�ئم ما عد� جرمية �لقتل، دون 

توجب  كما مل  و�لرت�سد،  �لإ�رش�ر  �سبق  مع  �لعمد  �لقتل  �إىل  �لإ�سارة 

نظم  �ملتدخل،  ي�سيف  �أ�سهر   10 بحو�يل  ذلك  وبعد  �لق�ساة.  �إجماع 

منتدى �لكر�مة حلقوق �لإن�سان موؤمتر� وطنيا دعا له جميع �لفعاليات 

�لتي تن�سط يف جمال حقوق �لإن�سان، ليخل�ص �إىل �تخاذ قر�ر�ت منها، 

�جلر�ئم  ويف  �مل�ساركة،  و�إد�نة  �ملحاولة،  �إد�نة  يف  �لإعد�م  عقوبة  �إلغاء 

�ل�سيا�سية، و�سد �جلناة �لقا�رشين دون 18 �سنة، و�إلغائها يف �لقتل غري 

�أن  و�عترب  �ل�سحية....  �أهل  �لعمد عند عفو  �لقتل  و�إلغائها يف  �لعمد، 

هذ� يلتقي مع مبد�أ �سام يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية و�ملتمثل يف �لعفو من 
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�أولياء �لدم. و�عترب �أن من �ساأن هذ� �أن يخلق د�خل �ملجتمع �ن�سجاما 

وتو�زنا بني حقوق �جلاين وحقوق �ل�سحايا، م�سري� يف هذ� �ل�سدد �إىل 

عرف عرفه �ملجتمع �ملغربي �ملتمثل فيما ي�سمى ب»�لعار«، و�لذي غالبا ما 

يوؤدي �إىل ت�سامح �أهل �ل�سحية مع �جلاين. كما �أكد �أن هذه �لإلغاء�ت 

�سيتم �لأخذ بها يف �لقانون �جلنائي �جلديد �لذي �نتقل من 36 جرمية 

�لكر�مة  منتدى  �أن  علما  عقوبات،   5 �أو   4 �إىل  بالإعد�م  عليها  يعاقب 

يقرتح تقلي�سها �إىل جرمية و�حد وهي �لقتل مع �سبق �لإ�رش�ر و�لرت�سد، 

م�سرتطا �سدور �حلكم بالإعد�م من حمكمة خمت�سة باإجماع �أع�سائها 

وتاأجيل تنفيذ عقوبة �لإعد�م �إىل ما بعد ��ستنفاذ جميع طرق �لطعن، 

وتاأجيلها �إىل ما بعد رف�ص �لعفو �مللكي، وكذ� تاأجيل تنفيذها �إىل ما 

بعد تقادمها، �أي بعد 30 �سنة.

�لق�سايا  يف  �لت�رشيع  �أن  �لبد�ية  يف  �أو�سح  بلماحي،  �إدري�ص  �لأ�ستاذ 

�لجتماعية ل يجب �أن يخ�سع لل�سغط مهما كان م�سدره، لأن �لت�رشيع 

يف هذه �لظروف لن يكون �إل ت�رشيع حرب، وبالتايل ت�رشيعا مت�سدد� 

وقليل �ل�سمانات. 

بعد ذلك، تطرق �إىل م�ستجد�ت �لد�ستور �ملغربي بخ�سو�ص �حلق يف 

�حلياة. حيث �أن �لد�ستور و�إن كان ��ستمد هذ� �حلق من �ملنظومة �لدولية 

فقد كان متميز� عنها. فالعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية يو�سح 

جر�ئم  يف  �لإعد�م  �أجاز  ولكنه  �حلياة  يف  �حلق  �أقر  بلماحي  �لأ�ستاذ 

حمددة، كما �أن �لتفاقية �لأوروبية �أ�سافت �سو�بط �سارمة مل ين�ص 

عليها �لعهد، يف حني �أن �لد�ستور �ملغربي جتاوز ذلك. فالف�سل 20 من 

�لد�ستور �أكد على �أن �حلق يف �حلياة هو �أول �حلقوق لكل �إن�سان، و�أن 

�لقانون يحمي هذ� �حلق. فامل�رشع �لد�ستوري �ملغربي مل ي�سع �أي ��ستثناء 

�أكرث �سمول وي�سعب  �ملغربي  �لن�ص  على �حلق يف �حلياة، مما يجعل 
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معه من �لناحية �لقانونية �ل�رشفة مترير �مل�ص باحلق يف �حلياة ولو با�سم 

�لقانون و�لعد�لة.

و�ألح �لأ�ستاذ �إدري�ص بلماحي على �أن �لد�ستور �ملغربي مل ي�سع ��ستثناء�ت 

�حلقوق  باقي  مع  مقارنة  �لوحيد  �حلق  �أنه  كما  حالت حمددة،  يف 

�لو�ردة يف �لد�ستور، �لذي يحميه �لقانون يف حني �أن �حلقوق و�حلريات 

�أو  منها  يحد  �أن  ميكن  وبالتايل  �لقانون،  ينظمها  �لأخرى  �لأ�سا�سية 

�سيكون  �ملو�سوع  �أن هذ�  �ل�ستثناء�ت. و�عترب  يقل�ص منها عن طريق 

من �ملعارك �لقانونية �لكبرية �لتي �ستطرح �أمام �ملحكمة �لد�ستورية �إذ� 

ما �سدر �لقانون �لتنظيمي �لذي ي�سمح بالدفع بد�ستورية �لقو�نني.ول 

�سك �أن نقل هذ� �لنقا�ص �إىل �مل�ستوى �ملوؤ�س�ساتي و�لقانوين �سي�سكل نقلة 

نوعية، علما �أن �لتوجهات �لكبرية بالبلد تتجه نحو �لإلغاء ب�سكل مبا�رش 

�أو ب�سيغة تدريجية هادئة. 

كما ربط �ملتدخل هذ� �لف�سل من �لد�ستور بف�سول �أخرى )21 و22 و23 (

تنظم �ل�سالمة �جل�سدية و�لعقلية للفرد، حيث مت �لن�ص )�لف�سل 22 و23( 

على حترمي �أو جترمي كل ما مي�ص بال�سالمة �جل�سدية و�لعقلية لالإن�سان 

من خالل جترمي �لتعذيب، وحترمي وجترمي �سوء �ملعاملة و�لعتقال �ل�رشي 

�جل�سيمة  و�لنتهاكات  �جلر�ئم  من  ذلك  غري  �إىل  �لق�رشي،  و�لختفاء 

و�ملمنهجة حلقوق �لإن�سان. و�عترب �ساحب �ملد�خلة �أن �مل�رشع �لد�ستوري 

تعزيز� حلماية �حلق يف �حلياة مو�سحا  �لأفعال  نتائج عن هذه  رتب 

�ملعتقلني من خالل �لإقر�ر  �ملغربي د�سرت لأول مرة حقوق  �لد�ستور  �أن 

�إن�سانية و�إمكانية  بحقوق للمعتقل و�لتاأكيد على توفري ظروف �عتقال 

�أن هذ�  �لإ�سالح. و�عترب  �لتعليم و�لتكوين وكل طرق  �ل�ستفادة من 

�ملفعول  �سارية  بال�سيا�سة �جلنائية  له  �إ�سالحي وتقوميي ل عالقة  نهج 

ل  �أنه  �إىل  ليخل�ص  �ملقرتح،  �جلنائي  �لقانون  م�رشع  حتى يف  باملغرب 
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ميكن لنهج �إ�سالحي يوفر �حلماية �ملطلقة للحق يف �حلياة �أن يتما�سى 

مع نقي�سه �ملتمثل يف عقوبة �لإعد�م.

�ملتدخل �لر�بع و�لأخري كان �لأ�ستاذ �لنقيب عبد �لرحيم �جلامعي �لذي 

وي�سنع  �لأمام  �إىل  ي�سري  �لتاريخ  �أن  على  بالتاأكيد  مد�خلته  ��ستهل 

�لقو�نني، وهذه بدورها ت�سنع �لتاريخ، كما �أ�سار �إىل ذلك مونتي�سكيو 

�سقر�ط  �إعد�م  �لإعد�م طرحت منذ  �أن م�ساألة  �إىل  منذ 1748، خال�سا 

�سنة 400 قبل �مليالد و�نطلقت هذه �مل�سرية يف خمتلف �لقار�ت و�لبلد�ن، 

وعرفت �لعديد من �لأطروحات و�لنظريات و�لآر�ء و�لقرت�حات، ومن ثمة 

�إننا يف موقع يجوز فيه �لرتدد، لأن  ل ميكن �لقول، بالن�سبة للمغرب 

من �ساأن ذلك �أل يقدمنا �إىل �لأمام. و�أو�سح �لنقيب �جلامعي �أن هناك 

ثالث مد�ر�ص �أ�سا�سية كانت يف �سلب �لنقا�ص و�جلدل يف �ملو�سوع من 

خمتلف �لنو�حي �لفكرية و�ملذهبية و�ملوؤ�س�ساتية و�لقانونية، �لخ. ويتعلق 

�لقانون  ومدر�سة  �لجتماعي  �لدفاع  ومدر�سة  �لتقليدية  باملدر�سة  �لأمر 

و�ل�رشعة �لدولية حلقوق �لإن�سان. 

و�أ�ساف �أن بيكاريا و�سع منذ �لقرن �لثامن ع�رش �أ�س�ص �إلغاء هذه �لعقوبة 

لتنطلق هذه �مل�سرية يف قار�ت ودول خمتلفة ولدى �لعديد من �ملفكرين 

مبختلف م�ساربهم. كما �نطلقت موجة جديدة مع نهاية �حلرب �لعاملية 

�لإلغاء  نحو  تطورت  �لتي  �لدولية  �ملو�ثيق  من  �لعديد  و�إ�سد�ر  �لثانية 

من  �لعديد  �سهد  �ملتدخل  يقول  �لعامل،  �إن  بل  �لعقوبة.  لهذه  �لنهائي 

�جلر�ئم �سد �لإن�سانية، فكان �لختيار هو �لإبقاء على �حلياة ومناه�سة 

حماربة �ل�رش بال�رش. بل �إن هناك دول �ألغت هذه �لعقوبة قبل �لإعالن 

�لعاملي حلقوق �لإن�سان و�لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية مثل 

دول من �أمريكا �جلنوبية وهولند� وغريها.
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و�أو�سح �لأ�ستاذ �جلامعي �أن ربط مو�سوع �إلغاء عقوبة �لإعد�م بالتاريخ 

خالل خمتلف مر�حل تطوره �سيجنب بالدنا �لعودة �إىل �لنقا�ص يف �أمور 

ح�سمها �لفال�سفة و�ملفكرون و�لفقهاء �لقانونيون و�ملجتمع �لدويل �ل�سيا�سي 

و�حلقوقي. ومن ثمة �عترب �أن من �ل�رشوري ��ستح�سار هذ� �لتقدم با�ستمر�ر 

حتى ل ن�سل �لطريق، ون�ستنري به يف كل نقا�ص هادئ ورزين.

ومن جهة �أخرى ذكر �ساحب �ملد�خلة �أن هذ� �لنقا�ص عرفه �ملغرب د�خل 

ف�ساء�ت خمتلفة منها �ملجل�ص �لوطني حلقوق �لإن�سان �سنة 2014، قبل 

موؤمتر مر�ك�ص يف نف�ص �ل�سنة، وتوج بالتاأكيد على �رشورة �إلغاء عقوبة 

�لإعد�م. 

و�إذ� كان �لتاريخ يعلمنا �أن من �لو�جب �لتقدم �إىل �لأمام، يقول �جلامعي، 

فاإن هذ� �لتقدم يتطلب من �ملغرب، و��ستفادة من �لعديد من �لتجارب، 

وخا�سة �لتجربة �لفرن�سية، وقو�عد �لعمل �جلديد على �مل�ستوى �لدويل، 

وتطور مو�قف �لدول من هذه �لعقوبة، �سن �سيا�سة عقابية ناجعة وقانون 

جنائي نظيف من عقوبة �لإعد�م و�مل�سادقة على �لربوتكول �لختياري 

�ل�سحايا  باأن  مد�خلته  لينهي  �لدولية.  �جلنائية  �ملحكمة  وعلى  �لثاين، 

لي�سو� هم من ي�سنعون �لقو�نني، م�سري� �إىل �أن �لقانون �لو�سعي �ملغربي 

من  ولي�ص  �أخرى  و�سعية  قو�نني  من  م�ستلهمة  مغربية  نخبة  و�سعته 

�ل�رشيعة، مو�سحا �أن هناك �أ�س�سا كثرية لإلغاء عقوبة �لإٌعد�م منها �أنها 

عقوبة غري ر�دعة، �إ�سافة �إىل �لد�ستور و�لتز�مات �ملغرب �لدولية �لتي تلزمه 

بتكييف قو�نينه �لد�خلية مع هذ� �لتوجه.

املناق�ضة
بعد هذه �لعرو�ص فتح باب �لنقا�ص �لذي كان غنيا ومتنوعا �ساهم فيه 

جمموعة من �حلقوقيني و�جلامعيني وبرملانيني. وقد طرح جمموعة من 
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�أهم ما  �لإ�سكالت نقدم هنا عدد� من  �إىل بع�ص  �ملالحظات وتطرق 

ورد فيها:

�إن نقا�ص م�ساألة �لإعد�م �أو �أي م�ساألة �أخرى م�سابهة حتت �سغط . 1

�ل�سارع �أو �أي �سغط �آخر لن يوؤدي �إل �إىل ت�رشيع يت�سم بالت�سدد 

�ملبالغ يف تقييد �حلرية وعدم توفري �ل�سمانات �حلامية للحقوق، ومن 

ثمة وجب نقا�ص هذه �لق�سية خارج �ل�سغط بكثري من �لتاأين. 

م�ستوى . 2 على  تناق�ص  حاليا  �ملطروحة  �لإعد�م  عقوبة  �إلغاء  م�ساألة 

�أ�سا�ص �ل�رشيعة وقر�ء�تها وخا�سة ما  �لقانون �لو�سعي، ولي�ص على 

يتعلق باحلدود و�لق�سا�ص �لخ؛ 

�ملغرب يتوفر على عدد من �لديناميات �لتي تعمل على م�ساألة عقوبة . 3

�لإعد�م �سو�ء تعلق �لأمر باإلغائها �أو �لتقلي�ص من �جلر�ئم �ملوجبة لها 

و�لتوجه �لتدريجي نحو �إلغائها. و�إذ� كان �ملغرب يتوفر على ف�ساء�ت 

لنقا�ص هذ� �ملو�سوع فاإن �لإعالم ل يويل �هتماما للمو�سوع، ومن 

ثمة �رشورة �لعمل على تكوين �سحفيني و�سحفيات يف هذ� �ملجال 

خ�سو�سا وعلى حقوق �لإن�سان ب�سكل عام.

عقوبة �لإعد�م ل حتقق ما يعتربه �لبع�ص �أحد دو�عي �لإبقاء عليها . 4

و�ملتمثل يف �لردع. ويف هذ� �ل�سدد �أكد �لأ�ستاذ طر�ونة من �لأردن 

�أن جتربته كقا�سي ملا يفوق ثالثني عاما جعلته مقتنعا بذلك، ف�سال 

عن در��سته �لفكرية و�لعملية للمو�سوع، �لتي تربز كون عقوبة �لإعد�م 

ل حتقق �لردع �ملتوخى منها.

ويف �رتباط بذلك وعلى م�ستوى �آخر متت �لإ�سارة �إىل �أن لهذه �لعقوبة 

�أثار� مبثابة تعذيب على �ملحكومني بها و�أ�رشهم و�أطفالهم، وكذ� على 

بع�ص �لق�ساة �لتي يفر�ص عليهم �لقانون �لنطق بها، ف�سال عن ��ستعمالها 
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�أن  �لدول. كما  �ملعار�سني كما هو �حلال يف عدد من  �ل�سيا�سي �سد 

�لكل �نتبه �إىل ما تنطوي عليه عقوبة �لإعد�م من تعذيب و�لتعذيب 

جمرم دوليا.

تو�سيات هيئة �لإن�ساف و�مل�ساحلة تو�سيات متكاملة يجب ت�رشيفها . 5

يف �لت�رشيع �لوطني، و�إلغاء عقوبة �لإعد�م لها مكانة متميزة د�خل 

هذه �لتو�سيات. و�لنقا�ص حول �لإلغاء �أو �لإبقاء ل يجب �أن ينحو 

نحو مر�جعة هذه �لتو�سيات �لتي حظيت مبو�فقة �جلميع.

تعامل �ملغرب مع م�ساألة �لإعد�م تعامل غري مفهوم وغري من�سجم، . 6

�لت�سويت  ويرف�ص   1993 �سنة  منذ  �لإعد�م  عقوبة  يطبق  ل  فهو 

مكانة  له  �لذي  �لبلد  وهو  تنفيذها،  �إيقاف  لفائدة  �ملتحدة  بالأمم 

متميزة على �مل�ستوى �حلقوقي ويف عالقاته مع �لحتاد �لأوروبي، 

�أن يحمي �لد�ستور �حلق يف �حلياة  �أنه من غري �ملفهوم  ف�سال عن 

�لعقوبة  هذه  على  �جلنائي  �لقانون  ويبقي  ��ستثناء  �أو  تقييد  بدون 

�ملناق�سة لهذه �حلق. 

�إن �ملرجعيات �لتي يعتمد عليها �لطرفان �سو�ء �لد�عني �إىل �لإبقاء على . 7

كانت  كليا  �إلغائها  �إىل  �لد�عني  �أو  تدريجيا  �إلغائها  �أو  �لعقوبة  هذه 

على  يعتمد  �لأول  �لطرف  كان  فاإذ�  وتبادل.  نقا�ص  مو�سوع  �أي�سا 

�لتي  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  للحقوق  �لدويل  �لعهد  من  �ل�ساد�سة  �ملادة 

�جلر�ئم  �أ�سد  بها يف  �لنطق  �لعقوبة  تلغ هذه  �لتي مل  للدول  جتيز 

خطورة كخطوة نحو �لإلغاء، وعلى �مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�سان 

�لذي يدعو هو �لآخر �إىل تقلي�ص ما �أمكن �جلر�ئم �ملوجبة لها وو�سع 

��سرت�طات متعددة لتنفيذها، كما يعترب هذ� �لر�أي �أن تو�سيات هيئة 

�لإن�ساف و�مل�ساحلة ن�ست هي �لأخرى على �لتدريج يف �إلغاء عقوبة 

�لعقوبة  لهذه  �ملبا�رش  �لإلغاء  �إىل  �لد�عي  �ملقابل  �لر�أي  فاإن  �لإعد�م؛ 



126

من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام
مرافعة لن�ضمام املغرب اإىل الربوتوكول الختياري الثاين املتعلق باإلغاء عقوبة الإعدام

�لدولية  �ل�رشعة  عرفته  ما  على  يعتمد  بالإن�سان  �حلاطة  �لأليمة 

حلقوق �لإن�سان من تطور �أ�سبحت معه �ملادة �ل�ساد�سة من �لعهد 

�لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية متجاوزة بفعل �عتماد �لربوتوكول 

�لدولية نف�سها،  �إن �ملحكمة �جلنائية  �لثاين �مللحق بهذ� �لعهد، بل 

�لإعد�م  عقوبة  على  تن�ص  �لإن�سانية مل  �سد  �جلر�ئم  �ملخت�سة يف 

�سمن تر�سانتها، وهو تطور يجب �أخذه بعني �لعتبار من قبل �مل�رشع 

�ملغربي، كما يتم �لتاأكيد يف هذ� �ل�سدد على �أن �خلطاب �مللكي ليوم 

�لإن�ساف  هياأة  تو�سيات  بد�سرتة  توجيهاته  �أعطى   2011 مار�ص   9

و�مل�ساحلة �لد�عية �إىل �لتوقيع على �لربوتوكول �لثاين �مللحق بالعهد 

�لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، مما ي�ستوجب قانون جنائي خال 

من عقوبة �لإعد�م ويتما�سى مع مغرب د�ستور 2011.

ويف �لأخري تقدم �لأ�ستاذ �حلبيب بلكو�ص، رئي�ص مركز در��سات حقوق 

هذ�  و�مل�ساهمني يف  �مل�ساركني  كل  �إىل  بال�سكر  و�لدميقر�طية  �لإن�سان 

�للقاء، مربز� �أن �ملركز �سعى من خالل �لدر��سة �لتي �أ�رشف على �إجنازها 

�لآر�ء  كل  �لعتبار  بعني  �آخذ�  �لإعد�م،  عقوبة  �إلغاء  مل�ساألة  �لتاأ�سيل 

�ملطروحة بهذ� �ل�سدد، موؤكد� على �أهمية ذلك بالن�سبة للم�رشع و�لقائمني 

على �إنفاذ �لقانون، وعلى �رشورة تطوير �لثقافة �حلقوقية د�خل خمتلف 

�ملمكنة على هذ�  �لتحولت  مر�فقة كل  قادرين على  �لفاعلني جلعلهم 

�مل�ستوى.

كما كانت منا�سبة قدم فيها �لأ�ستاذ بلكو�ص مكونات �لدر��سة �ملنجزة 

حول �ملو�سوع منوها باملجهود�ت �لتي قام بها �أع�ساء فريق �لعمل �سو�ء 

�إبد�ء مالحظاته  �أو  تطويرها  �ساهم يف  �أو من  باإجنازها  قام  منهم من 

مرفقة  �لدر��سة  هذه  �لقريب  �سي�سدر يف  �ملركز  �أن  وذكر  بخ�سو�سها. 

بتقرير تركيبي لهذ� �للقاء.
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.ÉgQƒ£J äÉ≤«©eh É¡∏«°UCÉJ πÑ°Sh á«WGô≤ÁódGh á«bƒ≤◊G ÉjÉ°†≤dG ‘ ôXÉæà∏d AÉ°†a ≥∏N -

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘ á«eƒª©dG äÉ°SÉ«°ùdG º««≤J -

  AÉæÑdÉH á£ÑJôŸG á«JÉ°ù°SDƒŸGh á«fƒfÉ≤dGh á«°SÉ«°ùdGh á«aÉ≤ãdG äÉfƒµŸG ‘ ÒµØàdG õ«Ø– -

.¿ƒfÉ≤dG ádhOh »WGô≤ÁódG  

 ádGó©dG ÉjÉ°†b ∂dP ‘ ÉÃ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘ ÒjÉ©ŸGh äÉ«dB’G äGóéà°ùe áÑcGƒe -

...á«æeC’G áeÉµ◊Gh á«ª∏°ùdG ¥ô£dÉH äÉYGõædG πM äÉ«æ≤Jh á«dÉ≤àf’G  

.»WGô≤ÁódGh »bƒ≤◊G ôµØdG ‘ åëÑdGh ≥«KƒàdG -

.á«WGô≤ÁódGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘ çƒëÑdG ™«é°ûJh ºYO -


:≥jôW øY ¬aGógCG ≥«≤– ≈∏Y õcôŸG πª©j

;á«ÑjQóJ äGQhOh äGhóf º«¶æJ -

;çÉëHCGh äÉ°SGQO RÉ‚EG -

 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áaÉ≤ãH ¢Vƒ¡æ∏d áÑ°SÉæŸG πFÉ°SƒdG øe ÉgÒZh äÉYƒÑ£ŸG QGó°UEG -

;á«WGô≤ÁódGh  

;á«dhOh á«æWh äÉ°ù°SDƒe ™e ácGöûdGh ¿hÉ©àdG èeGôH IQƒ∏Hh äGÈÿG ∫OÉÑJ -

;á«dhódGh á«æWƒdG äÉjóàæŸG ‘ ácQÉ°ûŸG -

.≥«KƒàdGh ΩÓYE’Gh öûædG ‘ á°ü°üîàe äGóMh AÉ°ûfEG -


