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 اعاضة  القصاص يف اإلسالم بني التأييد وامل
 

 أ. خالد خميفة الخطابي                         أ. ناجية السحجوب الذوادي  
 جامعة صبراته -كمية اآلداب                        جامعة صبراته -كمية اآلداب      

 
 السقدمة:
فييا مؽ شخائع اترفت بسا نعؼ هللا عميشا  أعغؼ اإلسالميةعج الذخيعة تُ    
وبالذسؾلية  ،التبجيل أووبالبقاء السحرؽ مؽ الشدخ الحي ال يذؾبو نقص،  بالكسال

جاء فيو مؽ  ما ن  أبيشت لشا فيو طخيق الرؾاب، و إال مخًا يتعمق بحياتشا أالتي لؼ تتخك 
 ما أىؼومؽ ظبيقو، تالتدم ب إذاكمو  اإلندانيخيخ لمسجتسع كل الونؾاىي ىؾ  أوامخ

مؾضحة لكافة شؤون حياة السدمسيؽ وحاًل  تجاء ياأن   اإلسالميةتاز بو الذخيعة تس
مؽ الحمؾل التي شخعيا هللا تعالى لحل السشازعات  عج القراص ويُ لجسيع مذاكميؼ، 

نغخية العقؾبة في  أساسو ن  أوالخالفات الحاصمة ما بيؽ جسؾع السدمسيؽ، كسا 
 (1).اإلسالميةالذخيعة 
 سان  إأي نغام عقؾبات في الذخائع الدساوية والؾضعية  أن  يو الكثيخ سا يتفق فوم  

بسعشى ردعًا خاصًا بحق الذخص الحي يختكب جاء لتحقيق الخدع العام والخاص 
وىحا ردعًا  ،أخخى جخيسة  أية أو ،جخيسة ما حتى ال يعؾد الرتكاب ذات الجخيسة

ة السجتسع والسحافغة عميو نغيفًا ما يديؼ في حساي، لسشع ارتكاب الجخائؼأيزًا لمعامة 
سا يحقق السحافغة عمى م   األفخاد،جخائؼ قج تذكل اعتجاًء عمى حقؾق  ةأي  وخاليًا مؽ 

 الشغام العام بعشاصخه السختمفة.
وىحا ما نرت عميو حقؾق اإلندان كسا وردت في اإلعالن العالسي لعام 

ي الحياة، وحق السداواة م وما أشارت إليو مؽ حقؾق تسثل أىسيا في الحق ف1948
أمام القانؾن والقزاء، والحق في التسمػ، والحق في التشقل، والحق في التعميؼ، والحق 
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 الخأيفي الرحة، والحق في العسل، والحق في حخية الفكخ، والحق في التستع بحخية 
  (2).والتعبيخ

في  ماإلسالحؾل نغام العقؾبات في  األحيانويكثخ التداؤل ىشا وفي كثيخ مؽ 
كؾن الدياسة العقابية في  اإلندانالجولية الخاصة بحقؾق  واإلعالناتعل السؾاثيق 

مثل  اإلندانمتعارضة مع حقؾق  ياأن  تتزسؽ عقؾبات يجعي البعض  اإلسالم
 ، وقظع يج الدارق، وجمج الداني،)اإلعجام(القراص أي تشفيح حكؼ القتل بحق القاتل 

 الخجؼ . إلى إضافة
بعض القؾانيؽ الغخبية تشص عمى  أن   إلىىشا وفي ىحا الدياق  شارةاإلوالبج مؽ 

حال ارتكاب جخائؼ معيشة، ففي الؾاليات  اإلعجامعقؾبات تتدؼ بالرخامة كعقؾبة 
يشص القانؾن  اإلندانقخاطية وحقؾق األمخيكية مثاًل والتي تسثل الجيسالستحجة 

كعقؾبة قانؾنية بحق كل  جاماإلعاالتحادي ومعغؼ القؾانيؽ بيا عمى تشفيح عقؾبة 
وقج تؼ تشفيح تمػ العقؾبة في العام  ،شخص يختكب جخيسة تدتؾجب تمػ العقؾبة

 اإلعجامشخص، كسا يبمغ عجد الجول التي تقؾم بتشفيح عقؾبة  28مثاًل بحق  2115
  (3)دولة. 58ذات العالقة  اإلحرائياتكعقؾبة قانؾنية حدب 

فالسفة وغيخىؼ بيؽ مؤيج لمقراص )اإلعجام( ولقج انقدؼ العجيج مؽ الشذظاء وال
عمى ما يجعؾا لو مؽ ىشا رأى الباحثان  تومشيؼ حججو وأدل وبيؽ معارض لو، ولكلٍ 

أىسية دراسة ىحا االختالف والتزارب وتبيان أسباب معارضة مؽ يجعؾن حقؾق 
اإلندان لعقؾبة القراص )اإلعجام( وأوجو االختالف بيشيؼ وبيؽ مؽ يؤيج ىحه 

   .ؾبةالعق
 أهسية البحث:

 ق إلى اآلتي:تكسؽ أىسية ىحا البحث في كؾنو يتظخ  
معارضة حقؾق اإلندان لتذخيع القراص في اإلسالم وتظبيق حكؼ اإلعجام عمى  -1

 القاتل. 
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عخض حجج وأدلة السظالبيؽ بإلغاء حكؼ اإلعجام ومعارضييؼ السظالبيؽ باإلبقاء  -2
 عمى ىحا الحكؼ.

سجارس والحخكات التي تظالب بإلغاء حكؼ اإلعجام في القؾانيؽ ف عمى الالتعخ   -3
 الؾضعية وما يشتج عشيا مؽ نغخيات.

 أهداف البحث:
أصبح اتفاقية  التعخف عمى مفيؾم حقؾق اإلندان والسخاحل التي مخ بيا إلى أنْ  -1

 دولية
 التعخف عمى مفيؾم القراص وما الحكسة مؽ مذخوعيتو في اإلسالم. -2
عمى أوجو االختالف والتؾافق بيؽ حجج وأدلة السظالبيؽ بإلغاء الؾقؾف  -3

 والسظالبيؽ بإبقاء حكؼ اإلعجام.
 تداؤالت البحث:

أصبح اتفاقية  ظؾر إلى أنْ وكيف نذاء ىحا السفيؾم وت اإلندانمفيؾم حقؾق ما  -1
 دولية؟

 وما الحكسة مؽ مذخوعيتو في اإلسالم؟ ؟ما مفيؾم القراص -2
 الف والتؾافق بيؽ حجج وأدلة السظالبيؽ بإلغاء وإبقاء حكؼ اإلعجام؟أوجو االخت ما -3

 البحث: تقديسات
 مباحث كانت عمى الشحؾ اآلتي: أربعة في ىحا البحث انتشاول الباحث

 :حقوق اإلندان نذأتها ومفهومها -السبحث األول
 :نذأة حقوق اإلندان -السطمب األول

وعبخ  لإلندان األولت بؾجؾد الخمق قج وجج اإلندانحقؾق  أن  مسا ال شػ فيو 
سا دل عمى ذلػ محاكاة وم   ،الكتذافيا تجريجياً  اإلندانيجى هللا ف ،والعرؾر األزمشة

َقاَل َرب َشا ال ِحي أَْعَظٰى ُكل  َشْيٍء )) :ل عؽ ربو فقال تعالىهللا عؽ مؾسى عشجما ُسئ
  .(51)سؾرة السائجة اآلية . ((َخْمَقُو ُثؼ  َىَجىٰ 
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رحسة مشو  األحكامندل هللا الذخائع الدساوية بسا فييا مؽ أيزاحًا ليحه الحقؾق وا
الكخيؼ  القخآنفي  آدمقرة ابشي  تأممشا وإذاضمؾا،  إذاالعباد  أخظاءبعباده، ولترحيح 

الكتذافيا، قال تعالى  اإلندانالحقؾق التي ىجى هللا  أولىؾ  حق الحياة ن  ألؾججنا 
ِلَػ ِفي اأْلَْرِض . ....َنَبَأ اْبَشْي آَدَم ِباْلَحقِّ َواْتُل َعَمْيِيْؼ )) ُثؼ  ِإن  َكِثيًخا ِمْشُيْؼ َبْعَج ذَٰ

  (32-27)سؾرة السائجة اآلية  ((.َلُسْدِخُفؾنَ 
فاعتجى  خخاآل اأم  رغؼ تعخضو لخظخ السؾت،  ألخيواحتخم حق الحياة  فاألول

وتعالى رحسة مشو بجأ يخشج ىحا القاتل هللا سبحانو  ن  أ، ثؼ أخيوعمى حق الحياة وقتل 
ىشاك حق لجثة  ن  أسؾءة أخيو عشجما بعث غخابًا يبحث في األرض فتعمؼ كيف يؾاري 

تؾارى في التخاب فكان ىحا مؽ الحقؾق الفظخية التي تعمسيا اإلندان  السيت وىؾ أنْ 
تياكاتو وطأت قجماه األرض، ثؼ تؾالت اكتذافات اإلندان لحقؾقو وتؾالت ان مشح أنْ 

 .ليا
السجتسعات الدكشية الكبخى  ونذأتفي االستقخار والتحزخ  اإلندان أوعشجما بج
الفؾارق  بإزالةالذعؾب حكاميا وطالبت  توالبحار، حيث واجي األنيارعمى ضفاف 

 وأعخافوكل مجتسع بتجويؽ عاداتو وتقاليجه  أالبذخية وتحقيق السداواة ورفع الغمؼ وبج
جائية ومؽ أمثمتيا قانؾن حسؾرابي ممػ بابل، وقانؾن صؾلؾن وصياغتيا في قؾانيؽ ب

ىحه القؾانيؽ كان ىسيا  عذخ الخوماني، ورغؼ أن   ياإلغخيقي، وقانؾن األلؾاح األثش
تشغيؼ الحياة االجتساعية، وعالقة الحاكؼ بالسؾاطشيؽ، وركدت عمى العقؾبات الجدجية 

ت يا سخعان ما تظؾرت وبجأ، إال أن  نلسؾاجية الجخائؼ أكثخ مؽ اىتساميا بحقؾق اإلندا
تيتؼ ببعض الحقؾق الدياسية، مثل الجيسقخاطية والحخية والسداواة، وبعض الحقؾق 

  (4)ػ.االجتساعية ومؽ بيشيا حق العسل وحق التسم  
بجأت حقؾق اإلندان في أواخخ العرؾر الؾسظى تأخح طخيقيا في قؾانيؽ الجول 

لسظالبة الذعب ورجال الجيؽ صجر في انجمتخا  اً نتاجالغخبية أبان الشيزة الفكخية، و 
لحق بيا وثائق أخخى كان أىسيا عخيزة الحق في أم الؾثيقة الكبخى، ثؼ 1215عام 
التؾليو عام  أوتاله قانؾن التدؾية ، م1989الحقؾق لدشة  إعالنم، ثؼ 1628عام 
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، الذعبما جاء في ىحه الؾثائق اعتخاف السمػ بحقؾق عامة  أىؼم، وكان 1711
 (5)قخاطية البخلسانية.سنغام الجي ، وإرساءومبجأ الذخعية وسيادة القانؾن 

عام االستقالل  إعالنكان  اإلندانفأىؼ بيان صجر عؽ حقؾق  أمخيكافي  اأم  
، وكان ذلػ األولىوأطمق عمى ىحه التعجيالت العذخ ، م، ثؼ عجل عجة مخات1776

ما ضسؽ فييا مؽ حقؾق ىي  ىؼأ م، وكان 1791عام  إلىم 1789ما بيؽ عام  
وعجم التجخيؼ بجون محاكسة عادلة، وفي ، وحخمة الشفذ والسال والسدكؽ، حخية العقيجة

لحق بجستؾر عام أُ و ، والسؾاطؽ اإلندانحقؾق  إعالنم 1789فخندا صجر عام 
عمى  ن  أو ، ومتداويؽ في الحقؾق أحخارًا، الشاس خمقؾا  أنوالحي يشص عمى  ،م1791

 (6)حافغة عمى ىحه الحقؾق.الجولة الس
اإلعالن العالسي لحقؾق  م1948في عام عؽ مشغسة األمؼ الستحجة صجر و 

اإلندان، وكان ىحا اإلعالن مؽ أىؼ الؾثائق العالسية الحجيثة التي صجرت عؽ حقؾق 
م صجر عؽ السجمذ األوروبي االتفاقية األوروبية لحساية 1951اإلندان، وفي عام 

م وعؽ نفذ السجمذ صجور السيثاق االجتساعي 1961عام حقؾق اإلندان، تاله 
صجر السجمذ األوروبي قانؾن الزسان االجتساعي، أاألوروبي، وبعجه بثالث سشؾات 

م صجرت اتفاقيتان لحقؾق اإلندان األولى اتفاقية الحقؾق السجنية 1966ا في عام أم  
واالجتساعية، وقج دخمتا حيد ا الثانية فكانت اتفاقية الحقؾق االقترادية والدياسية، أم  

 (7م.)1976التشفيح عام 
 :مفهوم مرطمح حقوق اإلندان -السطمب الثاني

السكؾنة مؽ كمستي حقؾق  الحالية بتخكيبتو اإلندانلؼ يغيخ مرظمح حقؾق 
عخفت حقؾق ف اإلسالميةفي الذخيعة  اأم  بعج القخن الثالث عذخ السيالدي،  إال وإندان

اآلن، يديج مؽ  أوعذخ قخنًا  أربعةومشح ، القؾانيؽ الؾضعية ليا تعخف أنْ قبل  اإلندان
هللا  ىفي خظبة الخسؾل )صم  كانت  اإلسالمفي  اإلندانوثيقة لحقؾق  أولحيث كانت 

والدشة  القخآنفي  لإلندانما جاء مؽ حقؾق  إلى ، إضافةؼ( في حجة الؾداععميو وسم  
في كتب الفقو  اإلندانًا لسرظمح حقؾق يؾجج تعخيفال  ون  أوججيخ بالحكخ  ،الشبؾية
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ف الجكتؾر دمحم محي الجيؽ ، وقج عخّ وإندانبتخكيبتو مؽ كمستي حقؾق  اإلسالمي
 ( الجشائية اإلجخاءاتفي  اإلندانفي كتابو )حقؾق  اإلندانعؾض مرظمح حقؾق 

 أن  يعشي  اإلندان إلىهذا الحق  وبإضافة"كل صالح مذروع يحسيه القانون  وبأن  
 (8)."إندانيتهبدبب  اإلندانالحق يتستع به  هذا

في القؾانيؽ والتذخيعات الؾضعية ، فيشاك مجرستان تعتبخان  اإلندانحقؾق  اأم  
لحقؾق  األوروبيةالسجرسة  حجاىساإ،  اإلندانالسجارس في تعخيف حقؾق  أىؼمؽ 

 باسؼف عخ  اصظالحًا ججيجًا يزؼ ما إالليذ  اإلندانحقؾق  أن  والتي تخى  اإلندان
الفرد دون  إقرار"و بأن   اإلندانالحقؾق والحخيات العامة، وقج عخفت مرظمح حقؾق 

 (9).يحدد سموكه لشفده تحديدًا ذاتيًا" أن  توجيه خارجي  أوضغط 
فيي تخفض الخمط بيؽ  اإلندانالسجرسة الثانية لتفديخ مرظمح حقؾق  اأم  
االمتشاع  أو شيءالقجرة عمى  ، فالحخية عبارة عؽوالحخيات العامة اإلندانحقؾق 

 وألن  ؽ الحخية، يتزس   إذ أوسعفيحا  ،فتشبثق مؽ فكخة الحق اإلندانحقؾق  اأم   ،عشو
ميؽ االجتساعي، لكؽ كافة الحخيات أالتذ كل حق يتزسؽ الحخية كالحق في لي

"تمغ و بأن   اإلندانف مرظمح حقؾق ؽ حق ما، وعمى ىحا فيحه السجرسة تعخّ تتزس  
 (11).إندانا"ق التي يتزسن االعتراف بها لمفرد لسجرد كونه الحقو

تشازع بيؽ عجة مجارس فكخية مختمفة في الو ال يدال ىشاك ن  أوتأسيدًا عمى ذلػ ف
، ولؼ تدتقخ عمى تعخيف جامع اإلندانالقؾانيؽ الؾضعية حؾل مفيؾم مرظمح حقؾق 

 وشامل. 
ة من مذروعيته وشروط القراص مفهومه ومذروعيته والحكس -السبحث الثاني

 :وجوبه
 : عاً شر مفهوم القراص لغة و  -السطمب األول

 ،مأخؾذ مؽ قص األثخ وىؾ إتباعو، والقراص القؾد وىؾ القتل بالقتل القراص لغة:
يفعل بو  خح القراص، وىؾ أنْ أأو الجخح بالجخح وأقرو الحاكؼ يقرو إذا أمكشو مؽ 

 (11)مثل فعمو مؽ قتل، أو قظع أو ضخب أو جخح.
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يعاقب السجخم بسثل فعمو فيقتل كسا قتل، ويجخح كسا جخح،  ىؾ أنْ  القراص شرعًا:
السقتص مشو في الغالب يقاد بذئ يخبط فيو أو  ن  ويدسى القراص بالقؾد وذلػ أل

 (12)بيجه إلى القتل فدسى القتل قؾدًا لحلػ.
لكؾن وىشا ومسا يسكؽ مالحغتو التؾافق في تعخيف القراص لغة وشخعًا، وذلػ 

عمى تتبع السحنب، وعجم تخكو دون عقاب، وعجم تخك السجشي عميو القراص قائسًا 
 يحرل عمى حقو مؽ القاتل. دون أنْ 

 :مذروعية القراص -السطمب الثاني
لقج تزافخت األدلة عمى مذخوعية القراص مؽ الكتاب والدشة واإلجساع، فسؽ 

ا ُكِتَب َعَمْيُكُؼ اْلِقَراُص ِفي اْلَقْتَمى اْلُحخ  ِباْلُحخِّ َيا َأي َيا ال ِحيَؽ آَمُشؾ الكتاب قؾلو تعالى "
ِإَلْيِو  َواْلَعْبُج ِباْلَعْبِج َواأْلُْنَثى ِباأْلُْنَثى َفَسْؽ ُعِفَي َلُو ِمْؽ َأِخيِو َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَسْعُخوِف َوَأَداءٌ 

. سؾرة "َفَسِؽ اْعَتَجى َبْعَج َذِلَػ َفَمُو َعَحاٌب َأِليؼٌ ِبِإْحَداٍن َذِلَػ َتْخِفيٌف ِمْؽ َربُِّكْؼ َوَرْحَسٌة 
 .(178)البقخة اآلية

نذ بؽ مالػ رضي هللا عشو )أن  َيُيؾِديًّا َقَتَل َجاِرَيًة عَمى أومؽ الدشة ما رواه 
ا َرَمٌق، وِبيَ  -َصم ى هللُا عميو وسم ؼَ -أْوَضاٍح َلَيا، َفَقَتَمَيا بَحَجٍخ، َفِجيَء بَيا إلى الشبيِّ 

َفقاَل: أَقَتَمِػ ُفاَلٌن؟ فأَشاَرْت بَخْأِسَيا: أْن اَل، ُثؼ  قاَل الث اِنَيَة، فأَشاَرْت بَخْأِسَيا: أْن اَل، ُثؼ  
 .بَحَجَخْيِؽ( -َصم ى هللُا عميو وسم ؼَ -َسَأَلَيا الث اِلَثَة، فأَشاَرْت بَخْأِسَيا: أْن َنَعْؼ، َفَقَتَمُو الشبي  

 ( 6879لبخاري رقؼ )صحيح ا
 :الحكسة من مذروعية القراص -السطمب الثالث

 نو أنْ أ، كل ما ىؾ مؽ شونؾاليو أوامخهوفي ، هللا تعالى حكؼ في تذخيعاتو إن  
وقج شخع القراص ردعًا ، فمو الحكسة البالغةيشغؼ الحياة بيؽ الشاس عمى األرض 

 األرضيؼ ويشذخ في توحخماويعتجي عمى حقؾقيؼ اآلمشيؽ، لمسجخم الحي ييجد حياة 
 األفخادوزعدعة كيان  األخالقسا يتختب عميو بالزخورة انييار م  ، الفؾضى والفداد

يي عمى تؾفيخ األمؽ والدالم لوندع الثقة في قجرة التذخيع اإل، والسجتسعات واألسخ
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َلُكْؼ وَ " :قال تعالى، لمشاس عمى ىحه األرض التي أمخوا بتعسيخىا، وإقامة حجود هللا فييا
 ( 179)سؾرة البقخة اآلية " ِفي اْلِقَراِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعم ُكْؼ َتت ُقؾنَ 

 :شروط وجوب القراص -السطمب الرابع
فًا فال قراص عمى يكؾن الجاني مكم   شخوط وجؾب القراص أربعة أوليا: أنْ 

ائؼ والسغسى عميو وكحلػ مؽ ال عقل لو بدب يعحر فيو كالش، الربي والسجشؾن 
و قال: رفع القمؼ عؽ ثالثة، ن  أ"  -ؼهللا عميو وسم   ىصم  -ونحؾىسا، لسا روي عؽ الشبي 

 (13).وعؽ الربي حتى يبمغ، وعؽ السجشؾن حتى يفيق"، عؽ الشائؼ حتى يدتيقظ
يا ال تجب إال بالجشاية القراص عقؾبة وىؼ ليدؾا مؽ أىل العقؾبة، ألن   ن  وأل

 صف بالجشاية، وليحا لؼ تجب عمييؼ الحجود.وفعميؼ ال يؾ 
وال ، فال يقتل مدمؼ وال ذمي بالكافخ الحخبي، يكؾن السقتؾل معرؾماً  أنْ  ثانييا:

عرستو ما ثبتت  ن  ، وال بالحخبي السدتأمؽ ألورأساً  لعجم العرسة أصالً  بالسختج 
مؽ مؽ أىل دار السدتأ ن  مظمقة، بل مؤقتة إلى غاية مقامو في دار اإلسالم، وىحا أل

سا دخل دار اإلسالم ال لقرج اإلقامة بل لحاجة يقزييا ثؼ يعؾد إلى الحخب، وإن  
  (14)وطشو األصمي فكانت في عرستو شبو العجم فسؽ قتمو ال يشفح بو القراص.

يداويو في الجيؽ والحخية  أنْ وىؾ  ،يكؾن السجشي عميو مكافئًا لمجاني أنْ ثالثيا: 
بالسدمؼ والحمي بالحمي والحخ بالحخ والعبج بالعبج والحكخ بالحكخ  الخق فيقتل السدمؼ أو

الحيؽ امشؾا كتب عميكؼ القراص في القتمى  أييا "يا لقؾلو تعالى: باألنثى واألنثى
 ( 15)..... "باألنثى واألنثىالحخ بالحخ والعبج بالعبج 

كل واحج مشيؼ إذا قتل  ويقتل الحمي بالسدمؼ والعبج بالحخ واألنثى بالحكخ، ألن  
السخأة  بسؽ ىؾ مثمو فيشا يقتل بسؽ ىؾ أفزل مشو أولى، ويقتل الحكخ باألنثى، ألن  

 كالخجل في حج القحف فكانت كالخجل في القراص.
األب واألم في ذلػ و ال يكؾن أبًا لمسقتؾل، فال يقتل الؾالج بؾلجه،  رابعيا: أنْ 

 (16)سؾاء.
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السدارس  -اإلعدام في القوانين الوضعية السطالبة بإلغاء عقوبة-السبحث الثالث
 :والحركات التي تبشتها

 :بداية ظهور السطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام )القراص( -السطمب األول
تغيخ بعض  بجأت، م1948عام  اإلندانالعالسي لحقؾق  اإلعالنبعج 

أو ما يظمق عميو  القراص في الشفذ،والجعؾات التي تشادي بإلغاء عقؾبة  األصؾات
في القؾانيؽ الؾضعية عقؾبة اإلعجام، غيخ مبالية بسا قج يحجثو مؽ شيؾع في القتل، 

 وانتذار لمجخيسة في حال إلغاء ىحه العقؾبة، وبالتالي مخالفة ألىؼ حقؾق اإلندان.
تكؾن عقؾبة القتل العسج ىي الدجؽ، والحي قج ال تديج  تمػ األصؾات نادت بأنْ 

 أشيخ مع وقف التشفيح، وتحسيل السجتسع أخظاء السجخم، مجعية أن  مجتو عمى ستة 
إصالح وتيحيب السجخم أىؼ مؽ إيقاع القراص عميو، متشاسية حقؾق السجشي عميو 

 . أوليائووحقؾق 
 :السدارس الفمدفية السطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام )القراص( -السطمب الثاني  

ات التي تظالب بزخورة عجم تظبيق لقج عيخت العجيج مؽ السجارس والشغخي
ىا مجسؾعة مؽ الفالسفة والُشذاط ءوالتي كان ورا ،القراص وإلغاء عقؾبة اإلعجام

 والتي مؽ بيشيا: 
 :* نعرية العقد االجتساعي

نادى بعض الفالسفة مثل )لؾك( و)روسؾ( بشغخية العقج االجتساعي، والتي 
البجائية الفظخية إلى حياة اجتساعية  ص في قاعجة أساسية ىي الخخوج مؽ الحياةتتمخ  

يتشازل ىؤالء األفخاد عؽ بعض حقؾقيؼ  مشغسة، تحقق لألفخاد حياة مدتقخة، مقابل أنْ 
تزسؽ الجولة ليؼ حقؾقًا أخخى، وتحسييا مؽ االنتياك،  الظبيعية لمسجتسع، عمى أنْ 

عمييا  وبيحا تربح حياة الفخد ليدت لبة مؽ الظبيعة، بل ىي ضسان عجم االعتجاء
 (17)مسشؾح مؽ الجولة، مقابل التدام الفخد بعجم االعتجاء عمى حياة اآلخخيؽ.

عمى نغخية العقج االجتساعي، فالفخد إذا كانت الحياة ىي أثسؽ ما يسمػ، بشاًء ف
ىؾ انتدع حياة اآلخخيؽ،  يعظي السجتسع الحق في ندع حياتو مشو أن   و يقبل أنْ ن  أف
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تشتدع حياتو مشو، فيشاك مرمحة ال  ، حتىيا عؽ اآلخخيؽونتيجة لحلػ يستشع عؽ ندع
 (18)وعقج مذتخك بيؽ الفخد والسجتسع.

  :* نعرية اإلرادة غير الحرة
بذكل  اإلعجامعقؾبة  بإلغاءيبشى عمييا دعاة السظالبة التي الشغخيات  أىؼمؽ 

ات ترخف أن  يزًا دعؾة فمدفية مفادىا أغيخ الحخة، وىي  اإلرادةنغخية ، نيائي
 إنكارمؽ ىحه الشغخية ىؾ  واليجففييا،  إلرادتومقجرة عميو، وال دخل  اإلندان

عمى  اإلعجامعقؾبة القراص أو السدؤولية الجشائية لمفخد، ومؽ تؼ عجم مذخوعية 
، وبيحا يشيار مبجأ الثؾابت األخخى غيخىا مؽ الجشايات  أومختكب جشاية القتل، 

رة عميو، ترخفاتو مقج   ن  أ، و رة عمى االختيارليذ لو قج اإلنداندام  والعقاب، فسا
فاألوامخ والشؾاىي التي يتختب عمييا العقاب والتؾاب أمؾر ال مبخر لؾجؾدىا، لعجم 

 .(19)ججوى أي أمخ أو نيي إلندان ال يسمػ حخية االختيار في ترخفاتو
 * نعرية العدالة  

تالف مفيؾميا عشج ىحه الشغخية مؽ الشغخيات السثيخة لمججل، نغخًا الخ جتع
)كانط( سشة  األلسانيبخز الفالسفة السشاديؽ بيا الفيمدؾف أالتظبيق العسمي ليا، ومؽ 

ى إال العجل ال تختيؽ بغخوف خاصة، وال تتؾخ  بعجالة مظمقة  يشاديم والحي 1814
في ذاتو، دون الشغخ إلى السرمحة أو السشفعة، فيؾ يظالب بفعل الؾاجب ال لذيء 

جب، وىحا مبجأ أخالقي يحسمشا عميو صؾت الزسيخ في داخل كل فخد، و وان  أسؾى 
ؼ عمى كدخ لقانؾن العجالة، والجاني ثولكؾن الجخيسة تشظؾي عمى خخق لمؾاجب، ومؽ 

نجعل مؽ الرخامة أداة لمجفاع  و يجب أنْ ن  أإندان انعجم فيو صؾت الزسيخ، لحا ف
 (21)عؽ العجالة.

  :)القراص( عقوبة اإلعدامرافزين لالسؤيدين والحجج -السبحث الرابع
 :حجج وأدلة السطالبين بإبقاء عقوبة اإلعدام )القراص( -السطمب األول

 اإلعجامعمى عقؾبة  باإلبقاء أصحابياالتي يظالب  واألدلةتدتشج معغؼ الحجج 
عقؾبة في الخدع العام، والسؤسدة عمى ىحه الثخ أعامل ميؼ، ىؾ  إلى( )القراص
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، يشقاد دائسًا لعؾاطفو ومرالحو اإلندان ن  ألبيا )بكاريا(،  يشاديالتي نغخية السشفعة، و 
، وبيشيا صخاع مدتسخ، فالقانؾن يعسل لإلندانوالمحة ىسا السحخكان الفعميان  واأللؼ

اإلندانية عؽ طخيق الجداء عؽ العسل، وتقع الجخيسة عمى تؾجيو وضبط العؾاطف 
الستؾقع حجوثو مؽ ورائيا، وبيحا يتحقق  عشجما تتغمب المحة عشج السجخم عمى األلؼ

لمعقؾبة أيًا كان نؾعيا مدية الخدع العام، وذلػ عشجما يذعخ الجاني باأللؼ الحي 
سيمحق بو عشجما يتستع بالمحة التي يتحرل عمييا مؽ ارتكابو لمجخيسة، ومؽ أىؼ 

)القراص(  األفكار الفمدفية التي استشج عمييا أنرار السظالبة بإبقاء عقؾبة اإلعجام
  (21)ىي نغخية العجالة السظمقة لمفيمدؾف األلساني )كانط(.

 (22)ص حجج وأدلة السطالبين باإلبقاء عمى عقوبة اإلعدام فيسا يمي:وتتمخ  

السجخم روحًا بخيئة،  أزىق فإذاتتشاسب مع خظؾرة الجخيسة،  اإلعجامعقؾبة  أن   -1
 التشاسب بيؽ الجخيسة والعقؾبة.طبقًا لشغخية  إعجاموفالعقاب الحي يشاسبو ىؾ 

)القراص( تحكيقًا لسرمحة  اإلعجامعمى عقؾبة  باإلبقاءالسجتسع دائسا يظالب  -2
اتل الحي خخج عؽ فالق يعامل وفقًا لسا يقجمو لسجتسعو، أنْ العجالة، فكل فخد يجب 

 االقتراص مشو جداء مذابيًا لفعمو. العجالة نغام مجتسعو تقتزي
نو الدبيل أكسا  ،لمعقؾبة  رئيدي ىجفاتل بالقراص مشو ىؾ التكفيخ عؽ الق -3

 الؾحيج لمتكفيخ عؽ السجخم .
لمجفاع عؽ السجتسع ضج الجخائؼ الخظيخة، التي ال  اإلعجامعقؾبة  إبقاءضخورة  -4

عقؾبة  أنجعوالدالم في السجتسع، وىي  األمؽفإقخار القراص يشذخ  اإلندانيةتحتخم 
 دمؼ االجتساعي.يجابي عمى الإوذات مخدود 

السظالبة بإلغاء باقي العقؾبات  إلىما يؤدي حتسًا  اإلعجامعقؾبة  إلغاءفي  أن   -5
بيا  لألخحخح بيا صالحة أ إذا اإلعجامعقؾبة  إللغاء، فكل الحجج التي قجمت األخخى 
 .األخخى كافة العقؾبات  إللغاء

تبعًا لحلػ باقتخاف جخائؼ  و يقؾمن  أالدجؽ، ف ىيعقؾبة القتل  أن  عمؼ السجخم  إذا -6
يقؾم الجاني  أنْ  إلى األمخكالدخقة، وقج يتعجى  األساسيةمراحبة لمجخيسة  أخخى 
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حج أوىؾ في الدجؽ كقتل  أخخى السحكؾم عميو بالدجؽ السؤبج مثاًل، باقتخاف جخائؼ 
 (23).الحكؼ لؽ يتغيخ وىؾ السؤبج أن  حج مؾعفي الدجؽ، مادام أ أوزمالئو 

بيحا تدتقظب السجخميؽ  يان  أف، اإلعجامعقؾبة  بإلغاءالة قيام دولة ما في ح أن   -7
جل ارتكاب جخائؼ أمؽ  أوفي حالة ارتكابيؼ الجخائؼ في بالدىؼ،  األخخى مؽ الجول 

 .باإلعجامججيجة دون تعخضيؼ في كال الحالتيؽ لمقراص 
ؽ العقاب ليذ كان الغخض م نْ إو  وبأن   اإلعجامكسا يحتج السظالبؾن عمى عقؾبة  -8

في مشع ارتكاب  األولىتبقى دومًا  اإلعجامعقؾبة  أن   إالفقط الخدع في حج ذاتو، 
والتي تشدع أغمى ما لجى اإلندان وىؾ حياتو، ويدتجلؾن بازدياد الجخائؼ الخظيخة، 

وتزاعف ندبة الجخائؼ الخظيخة في البالد التي ألغت اإلعجام )القراص(، لحا يجب 
  ا تحجثو مؽ ردع عام.اإلبقاء عمييا لس

يزًا، بالتعاليؼ الجيشية التي تشادي أيحتج السظالبؾن عمى إبقاء عقؾبة اإلعجام  -9
بتظبيق عقؾبة اإلعجام، وتؾجب العسل بيا، ومؽ خالل ىحه التعميسات الجيشية تدتسج 
ىحه العقؾبة مذخوعيتيا، فيجب عمى السذخعيؽ عجم إغفال ىحه التؾجيات، التي 

  (24)ؾرات واإلنجيل والقخآن.تجاءت في ال
 :عقوبة اإلعدام )القراص(طالبين بإلغاء حجج وأدلة الس -السطمب الثاني

)القراص( بتحجيج السدئؾلية الكاممة،  اإلعجامعقؾبة  بإلغاءيحتج دعاة السظالبة 
 استئراليوالجخائؼ جدامة، فيي  ألشجغيخ عادلة حتى  اإلعجامعقؾبة  ن  إيقؾلؾن  إذ

الحي يتظمب مدؤولية السجخم عؽ فعمو مدؤولية كاممة، وما دامت  األمخبظبيعتيا، 
يزًا أىحه السدؤولية ال دليل عمييا فيبقى القراص غيخ مذخوع ، كسا يحتجؾن 

نو أن عقؾبة اإلعجام ال يسكؽ تجاركيا ، و إف أنو في حال الخظأباألخظاء القزائية ، و 
فيسا لؾ لدم األمخ، ومؽ أشيخ ليذ مؽ العجالة إقخار عقؾبة ال يسكؽ تجاركيا 

خك( يالسفرمة تعشي في نغخه )لؾز  ن  إ: قالما جؽ بحلػ )فيكتؾر ليجؾ( عشيالسظالب
والعجمة تعشي )كاالس( والسحخقة تعشي )جان دارك( والدؼ يعشي )سقخاط( وىؤالء حكؼ 

  .أبخياءوكانؾا  باإلعجامعمييؼ 
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)القراص( ىي كؾنيا عقؾبة  اإلعجاماالعتخاض الؾجيو ضج عقؾبة  أن  والؾاقع  
في  إالوكل عقؾبة ال تقبل التجارك معيبة، ، أإذا طبقت بظخيق الخظال يسكؽ تجاركيا، 

    .(25).أتعخض العجالة لمخظ مكانيةإحالة استبعاد 
و ن  أ، ورغؼ ىحا االعتخاض فأمعرؾمة مؽ الخظ خغي اإلندانيةولكؽ العجالة 

ة عجم يليا خاص، )القراص( اإلعجامعقؾبة  ن  أؼ بو مؽ السدم   وبأن  يسكؽ القؾل 
سا الحدؽ في طياتو شيئًا مؽ الزخر، م   األمخو غالبًا ما يحسل ن  أ إالقابميتيا لمتجارك، 

يعشي عجم رفزو برفة مظمقة، كحلػ نجرة الحاالت السعخوفة التي كان تؾقيع عقؾبة 
التي تحغى  اإلجخائية ، والدبب في ذلػ نغام الحسايةأفييا يشظؾي عمى خظ اإلعجام

 (26)بيا العجالة في العرخ الحالي.
 الخاتسة:

، تشيخ ليؼ طخيقيؼ في الجنيا، ةؽ ليؼ شخائع عج  بيّ  أنْ مؽ رحسة هللا تعالى بعباده 
مشيؼ عمى  ياً أحتى ال يتعجى ، تجاه بعزيؼ البعضؽ ليؼ حقؾقيؼ وواجباتيؼ يوتب
 إال يتأتىوىحا ال ، ؾق لسدتحقيياوفي حال حجوث ذلػ وجب الخدع ورد الحقخخ، اآل

أي نغام عقؾبات في الذخائع الدساوية  أن  ومؽ ىشا نؤكج عمى ، بتظبيق تمػ الذخائع
وحفظ السجتسع ، ىجفو الؾحيج تحقيق العجالة والخدع لسشع حجوث الجخائؼ، والؾضعية

حي ال، (اإلعجامالقراص ) اإلسالمنغام العقؾبات في و ومؽ بيؽ ما جاء ب، وحسايتو
يكؾن عقؾبة  نْ ويخون عجم صالحيتو ألاإلندان، متعارض مع حقؾق  يعجه البعض

السجخم الحي يدفػ الجماء ويخمل الشداء ويخوع  ن  أو ، لسا فيو مؽ قدؾة وحبًا لالنتقام
تكؾن عقؾبتو تخبية وتيحيبًا ال قدؾة وانتقامًا، ويشادي فخيق مسؽ  أنْ ، يجب األسخ

قتل  ، استشادًا إلى أن  )القراص( اإلعجامعقؾبة  إلغاءباالجتساعي  اإلصالحيدعسؾن 
 بإرادتشانفعمو  خخآوبقتل القاتل نزيف تجميخًا وتيجيسًا اإلندانية، تجميخ لمبشية  اإلندان
 أن  نديج فيو، وردًا عمى ذلػ  أنْ ال  اإلمكانم بقجر تيج   نخمؼ ما أنْ والؾاجب ، قراصاً 
وبالتالي يكثخ  ،خخآو يتذجع عمى قتل ن  أف، تص مشوو لؽ يقن  أعمؼ  إذاالسجخم  اإلندان

وبرؾرة غيخ أنفديؼ، الشاس  بأيجي اإلندانيةوىشا يدداد تجميخ وتيجيؼ البشية ، القتل
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نتفادى التجميخ الكثيخ الجائخ الحي تحجثو الفؾضى بالقميل الحي  أنْ عادلة فخيخ لشا 
 بو. إالسبيل لمؾقاية  العجالة عمى سبيل العقاب السساثل الحي ال أيجيتؾقعو 

( في حق السجخم وبظخقو اإلعجاموبيؽ معارض ومؤيج لتشفيح القراص )
مؽ ا يخاىا سكل مشي ن  أل لألخخ،لكل مشيسا غيخ مقشعة  واألدلةتبقى الحجج ، السختمفة

والكل يدعؼ صحة رائو ، قانؾنية أمديشية  أمفمدفية أفكاره كانت  انأيوجية نغخه فقط 
 بو هللا أمخ، غافميؽ عؽ التذخيع الدساوي الحي اإلندانعمى حقؾق بحجة السحافغة 

لمشاس لؾ اتبعؾه، وبالخغؼ مؽ كل التعارض والقبؾل مازال  أصمحوالحي ىؾ ، تعالى
ويظبق في العجيج مؽ الجول ، )القراص( ساري السفعؾل اإلعجامتشفيح حكؼ 

 اإلندانالعسل بحقؾق والسجتسعات باختالف ديشيا وثقافتيا، رغؼ تبايشيا في قبؾل 
  وانزساميا التفاقياتو السبخمة.

 :الشتائج والتوصيات
ضسؽ ىحا البحث فقج تؾصل الباحثان  إليوما سبق عخضو والتظخق  بشاًء عمىو 

 :اآلتيةالشتائج والتؾصيات  إلى
 :الشتائج -والً أ

مفيؾم حقؾق اإلندان لزسان حق القاتل والسقتؾل سؾاء، فال شئ يزسؽ جاء  -1
 القاتل وبيسل حق السقتؾل وأوليائو.حق 

ال مجخد القتل مقابل ، ( جاءت لحكسة بالغةاإلعجاممذخوعية القراص ) أن   -2
 وردع مؽ يعتجي عمييا.اإلندان، القتل بل لزسان حساية حياة 

السعارضيؽ والسظالبيؽ بتظبيق القراص )اإلعجام( عمى خالف دائؼ، وكاًل  أن   -3
أمخ  مؽ عشج هللا  و تذخيع سساوي ن  أغخه، وال يمتفت إلى يخى السؾضؾع مؽ وجية ن

 اإلندان بتظبيقو.
  :التوصيات -ثانياً 

وال تفاضل القاتل عؽ ، تيتؼ بالجسيع أنْ يجب  اإلندانحقؾق  تؾعية الشاس بأن   -1
 مؽ بعجه. وأوليائويي تكفل حق القاتل وحق السقتؾل فالسقتؾل، 
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أمخ بو هللا لحكسة بالغة، ( تذخيع سساوي اإلعجامالقراص ) أن   إلىتشبيو الشاس  -2
  لخدع السجخم وحفاعًا عمى الخوح البذخية.

، حكسة مذخوعيتيادساوية، بفيؼ تظبيق التذخيعات ال أىسية إلىتؾجيو الشاس  -3
 .اإلندانبجًا مفيؾم حقؾق أال تعارض  ياوأن  
لكل الشاس، بإقامة  االىتسام بالتذخيعات اإلسالمية وتبيان أىسيتيا وصالحيا -4

الشجوات والسؤتسخات العمسية السحمية والجولة، وتدميط الزؾء عمييا مؽ كافة الؾسائل 
 اإلعالمية.
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