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امللخص:
تعترب عقوبة الإعدام من العقوبات الرادعة والتي كانت مطبقة
يف فل�سطني ،وقد ثار جدل بني من يطالب ب�إلغاء هذه العقوبة ومن
يرى بالإبقاء على هذه العقوبة ،فالفريق املنادي ب�إلغاء عقوبة
الإعدام يرى �أنها غري �إن�سانية ،وهي عبارة عن قتل ال ميكن تربيره
با�سم العدالة ،كما �أن ان�ضمام فل�سطني �إىل العهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية ل�سنة  1966يف العام  ،2014دون �أي حتفظات،
جعلها ملتزمة بكافة ن�صو�ص العهد ،ومن �ضمنها �إلغاء الن�صو�ص
املتعلقة بعقوبة الإعدام ،كم �أن هذه العقوبة ال ميكن الرتاجع عنها،
وبالتايل �إذا تبني براءة املحكوم يف وقت الحق ،فمن املحال جرب
ال�رضر.
بينما يرى الفريق املنادي بالإبقاء على عقوبة الإعدام � ّأن
االعرتا�ض القائم ب�ش�أنها واملتعلق بعدم تنا�سب هذه العقوبة مع
اجلرمية ،ي�صح �أن يثار �أي�ض ًا ب�ش�أن كل عقوبة؛ لأن حتقيق التنا�سب
التام بني العقوبة واجلرمية �أمر غري ممكن ،فخوف املجرمني
وال�سيما املحرتفني منهم من عقوبة الإعدام هو عن�رص رادع لهم
وينتج �أثره يف كثري من الأحيان ،كما �أن الإبقاء على هذه العقوبة
يجعل املجرم يفكر جلي ًا ويرتدع قبل الإقدام على �أي جرمية عندما
يدرك �أن العقاب �سينزل به كام ًال وحتماً ،فجزاء الفاعل وفق مبد�أ
العدالة من جن�س العمل ،فمن �سمحت له نف�سه ال�رشيرة بقتل غريه
لن مينعه رادع حتى من ارتكاب اجلرمية مرة �أخرى ولو على زمالئه
داخل ال�سجن.
ولذلك نرى �أنه من امل�ستحيل �إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام
�إلغاء تاماً؛ لأنها عقوبة �رضورية لردع اجلناة وا�ستقامة احلياة يف
املجتمع ،مع �رضورة ح�رص هذه العقوبة يف اجلرائم اخلطرية جداً،
بالإ�ضافة �إىل �رضورة توفري كافة ال�ضمانات الق�ضائية املتعلقة
ب�سالمة الإجراءات وحقوق املتهم قبل تطبيق هذه العقوبة.
الكلمات الدالة( :الإعدام ،العقوبات ،اجلرائم اخلطرية)

Abstract
The death penalty is one of the deterrent
punishments that have been applied in Palestine.
There has been a great debate between those who
call for the abolition of this penalty and those who
believe that it should be kept. The group calling for
the abolition of the death penalty, considered this
penalty as an inhuman judgment. It is a murder that
cannot be justified in the name of justice. Thus, the
accession of Palestine to the International Covenant
on Civil and Political Rights of 1966, without any
reservations, made it committed to all the provisions of
the Covenant, including the abolition of the provisions
on the death penalty, and that the penalty cannot be
revoked in case the convicted is found innocent. There
is no way to redress the damage happened.
While the group calling for keeping the death
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penalty is of the view that the existing debate regarding
the penalty lies in the inappropriateness of the penalty
with the crime, as it may be raised for each penalty, since
reaching a full appropriateness between punishment
and crime is not possible. The fear of criminals of the
penalty deters them before committing any crime when
they realizes that the punishment will be inflicted on
them completely and inevitably. The punishment of
the perpetrator according to the principle of justice
is related to the wrong deeds, as nothing will stop he/
she who kills others from repeating what he/ she did
again.
Therefore, it is impossible to completely abolish
the application of the death penalty because it is a
necessary punishment for deterring the perpetrators
and maintaining the stability of life in society, with
the need to restrict such punishment to very serious
crimes, as well as the need to provide all judicial
guarantees.
Keywords: Execution, Penalties, Serious Crimes.

مقدمة
تعترب عقوبة الإعدام من العقوبات امل�شددة على اجلناة ،وهذه
العقوبة متثل �أق�صى درجات اجلزاء اجلنائي ،وتفر�ض يف حالة
ارتكاب اجلنايات اخلطرية التي ينتج عنها �رضراً كبرياً على الفرد
واملجتمع ،كما �أن الو�صول لهذه العقوبة يحتاج �إىل جمموعة من
الإجراءات الق�ضائية ،والتي ت�ؤدي بالنهاية �إىل قرار قطعي باحلكم
بهذه العقوبة.
�إال �أن تطبيق هذه العقوبة �أثار جمموعة من الإ�شكاالت ،ومنها
ماذا لو تبني �أن املحكوم عليه بريء ،من خالل ظهور �أدلة جديدة
يف الق�ضية ،مع الإ�شارة �إىل �أن االجتاه العقابي احلديث مييل �إىل
�إ�صالح اجلاين ،ولذلك مت ت�سمية ال�سجون مبراكز الإ�صالح والت�أهيل،
وبالتايل ف�إن الغاية والهدف من العقوبة يجب �أن يتمحور نحو
�إ�صالح اجلاين و�إعادة ت�أهيله يف املجتمع ،وهذا املفهوم العقابي
احلديث يتعار�ض مع عقوبة الإعدام التي ت�ؤدي اجتثاث اجلاين من
املجتمع.

أهمية البحث
تنبع �أهمية الدرا�سة من ت�سليط ال�ضوء على مو�ضوع يف غاية
الأهمية ،وهو عقوبة الإعدام يف فل�سطني ،فهذه العقوبة التي مييل
معظم �أبناء املجتمع الفل�سطيني �إىل ت�أييدها خا�صة يف اجلرائم التي
ت�ؤثر على الر�أي العام ،وت�ؤدي �إىل تعاطف كبري مع ال�ضحية وذويه،
مع الإ�شارة �إىل � ّأن هناك اجتاه يف فل�سطني مييل �إىل �إلغاء هذه
العقوبة متا�شيا مع االتفاقيات الدولية ،و�أن هذه العقوبة ال ميكن
الرتاجع عنها يف حال تنفيذيها.
وهنا �سنحاول التحدث عن الطبيعة القانونية لهذه العقوبة،
ونعرج على النقا�ش الدائر حول هذه العقوبة ،وهل هناك حاجة
قانونية وجمتمعية لها ،كما �سنتناول الآراء املختلفة حول هذه
العقوبة.

عقوبة اإلعدام في فلسطني بني املؤيدين واملعارضني

مشكلة الدراسة
نحاول خالل هذه دار�سة حتديد الطبيعة القانونية لعقوبة
الإعدام ،فم�شكلة الدرا�سة تتمحور يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س،
وهو هل نحن بحاجة �إىل عقوبة الإعدام يف فل�سطني �أم ال؟
وكذلك تتفرع جمموعة من الأ�سئلة وهي على النحو الآتي :هل
هناك جرائم خطرية ت�ستدعي �أن يعاقب مرتكبوها بعقوبة الإعدام؟
وهل ميكن من خالل هذه العقوبة الو�صول �إىل ردع عام وا�ستئ�صال
املجرمني واجتثاثهم من املجتمع؟ �أم �أن االتفاقيات الدولية
والقواعد العقابية احلديثة والتي تدعو �إىل �إلغاء عقوبة الإعدام هي
الأجدر بالتطبيق يف ظل التطورات املتالحقة يف جميع جماالت
احلياة؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدرا�سة �إىل حماولة الو�صول �إىل فهم حقيقي
لعقوبة الإعدام ،والإجابة عن الت�سا�ؤل الأهم وهو ،هل نحن بحاجة
لهذه العقوبة� ،أم �إ ّنه ميكن اال�ستغناء عن هذه العقوبة وا�ستبدالها
بعقوبات بديلة �أكرث تلبية للقواعد الدولية ،وللمبادئ العقابية
احلديثة.

منهج الدراسة
تقوم هذه الدرا�سة على ا�ستقراء الن�صو�ص القانونية املتعلقة
بعقوبة الإعدام ،وا�ستخال�ص للآراء الفقهية املتعلقة بها ،حيث يتبع
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي القائم على حتليل الن�صو�ص
القانونية.

خطة الدراسة
Ú


Ú



الإعدام.
Ú




Úاملطلب الأول :ماهية عقوبة الإعدام
الفرع الأول :مفهوم عقوبة الإعدام.
الفرع الثاين :ملحة تاريخية عن عقوبة الإعدام.
Úاملطلب الثاين :الطبيعة القانونية لعقوبة الإعدام.
الفرع الأول :اجلرائم املعاقب عليها بالإعدام.
الفرع الثاين :ال�ضمانات والإجراءات املتعلقة بحكم
Úاملطلب الثالث :عقوبة الإعدام بني امل�ؤيدين واملعار�ضني.
الفرع الأول :املعار�ضون لعقوبة الإعدام.
الفرع الثاين :امل�ؤيدون لعقوبة الإعدام.
الفرع الثالث :ر�أي الباحث يف عقوبة الإعدام.

املطلب األول :ماهية عقوبة اإلعدام
�إن عقوبة الإعدام تختلف عن العقوبات اجل�سدية الأخرى،
حيث �إنها مت�س �أهم حق من احلقوق التي يتمتع بها الإن�سان ،وهو
احلق يف احلياة ،وقد وجدت عدة تعريفات لهذه العقوبة ،فالإعدام
هو �إزهاق روح املحكوم عليه ،وهو من حيث ال�سيا�سة اجلنائية
عقوبة ا�ستئ�صال لهذا الإن�سان من املجتمع� ،إذ ي�ؤدي �إىل ا�ستبعاد

د .عبد اهلل ذيب محمود

من ينفذ فيه من �أفراد املجتمع وذلك على نحو نهائي ال رجعة
فيه( ،)1كما عرف الإعدام على �أنه �إزهاق روح املحكوم عليه ب�إحدى
الو�سائل املقدرة بالقانون ،كال�شنق �أو الرمي بالر�صا�ص� ،أو قطع
الر�أ�س� ،أو ال�صعق بالتيار الكهربائي �أو الغاز ال�سام ،كما �أن هناك
من عرف هذه العقوبة على �أنها �إزهاق روح املحكوم عليه بو�سيلة
يحددها القانون بعد �صدور حكم �ضده من حمكمة خمت�صة بالإعدام
الرتكابه جرمية خطرية ين�ص عليها القانون(.)2
الفرع األول :مفهوم عقوبة اإلعدام
العقوبة هي اجلزاء الذي يقرره امل�رشع يف قانون العقوبات
مل�صلحة املجتمع تنفيذها حلكم ق�ضائي على من تثبت م�س�ؤوليته
عن اجلرمية( )3ملنع ارتكاب اجلرمية مرة �أخرى من قبل املجرم
نف�سه �أو من قبل بقية املواطنني ،وقد ذهب البع�ض �إىل تعريف
عقوبة الإعدام ب�أنها عقوبة بدنية ت�صيب الإن�سان يف ج�سمه ،فتلحق
به �أمل ًا ماديا(.)4
فالعقوبة هي جزاء تنطوي على الإيالم الذي يلحق باملجرم
عن طريق االنتقا�ص من حقوقه �أو م�صاحله ملخالفته �أمر القانون،
والعقوبة ال توقع �إال على من تثبت م�سئوليته عن اجلرمية� ،إذ ال
جرمية بدون عقوبة فهي ت�أخذ و�ضعها القانوين من كونها املقابل
للواقعة التي جرمها القانون ،وغاية العقوبة دائم ًا هي منع ارتكاب
اجلرمية من قبل نف�س املجرم �أو من غريه ،وهي غاية تقررت
مل�صلحة املجتمع ،وبالتايل ف� ّإن العقوبة ال تتقرر �إال من خالل
دعوى جزائية حترك با�سم املجتمع واحلكم اجلنائي هو الفا�صل يف
هذه الدعوى(.)5
وعقوبة حكم الإعدام تهدف �إىل ا�ستئ�صال املجرم من املجتمع
نتيجة ارتكابه جرمية على درجة كبرية من اخلطورة وذلك ب�إزهاق
روحه تنفيذي ًا حلكم ق�ضائي قطعي وفق الأ�صول والقانون.
الفرع الثاني :حملة تارخيية عن عقوبة اإلعدام
تعد عقوبة الإعدام من �أقدم العقوبات التي عرفتها الإن�سانية،
وكانت هذه العقوبة يف الغالب متار�س من قبل املجني عليه الذي
يهب بطابع الغريزة للدفاع عن نف�سه� ،أو من قبل عائلته بدافع
الث�أر ،وكانت عقوبة الإعدام يف املجتمعات القدمية ،كغريها من
قواعد التجرمي والعقاب ،تتميز بال�شدة وال�رصامة وعدم تنا�سبها مع
الت�رصفات املرتكبة(.)6
كما كان ي�سودها نظرة االنتقام� ،سواء االنتقام الفردي �أم
اجلماعي ،فكانت تفر�ض على كثري من اجلرائم ،وبع�ضها يعترب يف
ع�رصنا احلايل من اجلرائم الب�سيطة ،مثل ال�رسقة ،وكانت عقوبة
الإعدام م�صحوبة عادة بعمليات قا�سية مثل الإلقاء يف النار �أو القتل
يف حلقات ال�رصاع �أو ال�صلب �أو التمثيل باجلثة.
وقد تبنت الت�رشيعات العقابية ال�سارية يف فل�سطني عقوبة
الإعدام ،كعقوبة م�شددة على بع�ض اجلرائم والأفعال ،فقد جرمت
ن�صو�ص قانون العقوبات الربيطاين ل�سنة 1936م� ،أربعة �أفعال
بعقوبة الإعدام ،وهي جرمية اخليانة العظمى ،وجرمية حمل ال�سالح
�ضد الدولة وجرمية حتري�ض الغري على الإغارة على فل�سطني،
وجرائم القتل .يف حني جرمت ن�صو�ص قانون العقوبات الأردين
رقم  16ل�سنة 1960م ،ثالث ع�رشة جرمية بالإعدام وذلك مبقت�ضى
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( )12مادة قانونية.
ويالحظ مما �سبق �أن عقوبة الإعدام من العقوبات القدمية التي
ال زالت �سارية حتى الآن ،فهذه العقوبة حتى و�إن ثار جدل حولها
ما بني م�ؤيد ومعار�ض ،وهو ما �سن�أتي عليه يف املطلب الثالث� ،إال
�أن هذه العقوبة كانت وما زالت حتقق الردع العام ،لكن �إطالق هذه
العقوبة على نطاق وا�سع ،يجعل منها عقوبة قد ال حتقق الهدف الذي
وجدت من �أجله ،وعليه ال بد من توفر �ضمانات �أثناء املحاكمة ،و�أن
يتم تقييد احلاالت التي ي�سمح بها الإعدام ،وهذا ي�ستدعي �رضورة
درا�سة الطبيعة القانونية لعقوبة الإعدام.

املطلب الثاني :الطبيعة القانونية لعقوبة اإلعدام
عقوبة الإعدام ،هي عقوبة ن�ص عليه امل�رشع يف العديد من
الن�صو�ص القانونية والتي �أ�رشنا �إليها �سابق ًاً ،وهو مطابق ً ملبد�أ
�رشعية العقوبة ،فهذه العقوبة ال تطبق �إال بعد ا�ستنفاذ كافة طرق
الطعن ،وعليه فقد ح�رصت الت�رشيعات املطبقة يف فل�سطني اجلرائم
املعاقب عليها بالإعدام على النحو التايل:
الفرع األول :اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام.
عندما نتحدث عن عقوبة الإعدام ال بد �أن ن�شري �إىل الن�صو�ص
القانونية التي حتدثت عن عقوبة الإعدام ،مع العلم �أن القانون
املطبق يف املحاكم الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية هو قانون
العقوبات الأردين رقم  16لعام � ،1960أما يف قطاع غزة ف�إن
القانون املطبق هو قانون العقوبات الربيطاين لعام (.1936)7
هذا و�أورد امل�رشع الأردين عقوبة الإعدام لبع�ض اجلرائم
الواقعة على �أمن الدولة يف املواد ( ،)113 – 110وبع�ض اجلرائم
الواقعة على �أمن الدولة الداخلي (املواد – 138 – 137 - 135
 ،)140واجلرائم الواقعة على ال�سالمة العامة ( ،)185كما �أقر
حكم الإعدام يف جرمية القتل العمد( )8مع الظروف امل�شددة يف
املادة  328من ذات القانون ،ويف هذا ال�سياق نرى �رضورة ح�رص
عقوبة الإعدام يف املادة املتعلقة بجرمية القتل العمد( )9مع الظرف
امل�شدد( ،)10حيث يالحظ �أن ن�ص املادة  328من قانون العقوبات
الأردين تناولت حكم الإعدام يف احلاالت التالية ،وهي �إذا وقع القتل
العمد مع �سبق الإ�رصار والرت�صد ،و�إذا وقع القتل العمد متهيداً جلناية
وكذلك يف حالة قتل الفروع للأ�صول.
ويالحظ من هذه احلاالت الثالث �أن امل�رشع حاول ح�رص
حاالت القتل العمد اخلطرية التي ميكن فيها احلكم على املتهم
بالإعدام ،والذي ينم عن نف�س �رشيرة نظراً لب�شاعة هذه اجلرائم ،مع
مالحظة �أن كثري من الت�رشيعات يف دول العامل �أقرت عقوبة الإعدام،
ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص �أمريكا وال�صني والإمارات وم�رص
ورو�سيا(.)11
ومن اجلرائم املعاقب عليها بالإعدام مبقت�ضى هذا القانون،
حمل ال�سالح �ضد الدولة ،وحمل دولة على االعتداء على اململكة،
ومعاونة العدو ،والإ�رضار باملن�ش�آت احليوية زمن احلرب ،وتغيري
الد�ستور بطرق غري �رشعية ،والع�صيان امل�سلح �ضد الدولة ،واالعتداء
على امللك ،والإرهاب الذي ي�ؤدي �إىل القتل(.)12
وعلى �صعيد قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير
الفل�سطينية جرم هذا القانون  45فع ًال بعقوبة الإعدام ،وذلك
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مبقت�ضى  26مادة قانونية ،تناول البع�ض منها �أكرث من فعل جمرم،
فقد ن�صت املادة  36على فعلني ،واملادة  140على ثالثة واملادة
165على فعلني.
ومن اجلرائم املعاقب عليها بالإعدام مبقت�ضى هذا القانون:
جرمية اخليانة ،والإ�رضار مبن�ش�آت الثورة وتعطيلها ،ومعاونة
العدو على هزمية قوات الثورة ،وم�ساعدة القوات املعادية ،و�إتالف
الأ�سلحة وتعطيلها ،وت�سليم املواقع للأعداء ،و�إلقاء ال�سالح ،و�إمداد
العدو بال�سالح والذخرية ،وتغيري النظام الأ�سا�سي للثورة بطرق غري
م�رشوعة ،واالعتداء على حياة رئي�س �أو �أحد �أع�ضاء القيادة العليا،
والإرهاب الذي ي�ؤدي �إىل القتل ،وت�شكيل ع�صابات �إرهابية(.)13
كما تبنى م�رشوع قانون العقوبات الفل�سطيني ،عقوبة
الإعدام ،حيث جرم امل�رشوع  23فع ًال بالإعدام ،وذلك مبقت�ضى
 16مادة قانونية تناول البع�ض منها يف بنوده �أكرث من فعل ،فقد
ن�صت املادة  67على �ستة �أفعال ،واملادة  68على ثالثة �أفعال،
ومن الأفعال املعاقب عليها مبقت�ضى هذا امل�رشوع بعقوبة الإعدام،
جرائم القتل ،واخليانة ،والإ�رضار باملن�ش�آت العامة وقت احلرب
والتفاو�ض على وجه خمالف للم�صالح الوطنية.
وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أن هناك �رضورة لتوفر �أركان
اجلرمية املادي واملعنوي ،حيث ي�شرتط لتطبيق حكم الإعدام �أن
يكون هناك ق�صداً جنائي ًا مبني ًا على العلم والإرادة ،مبعنى اجتاه
�إرادة اجلاين نحو الفعل اجلرمي غري امل�رشوع ،ورغبته يف حتقيق
النتيجة اجلرمية(.)14
وعلى هذا ال�صعيد ال بد من الإ�شارة �إىل قرار حمكمة اجلنايات
الكربى املنعقدة يف رام اهلل بتاريخ  ،2019 – 4 – 1والتي �أ�صدرت
حكم ًا بحق املتهمني « م� .ش» و «ن .ع» و «�س .ح « بتهمة بيع جزء
من الأرا�ضي الفل�سطينية و�ضمها �إىل دولة �أجنبية بالأ�شغال ال�شاقة
امل�ؤبدة ،وذلك عم ًال ب�أحكام املادة  1 /2من القرار بقانون رقم 20
ل�سنة  2014املعدلة للمادة ( )114عقوبات رقم  16ل�سنة ،1960
وهنا يالحظ �أن الق�ضاء الفل�سطيني اجته نحو �أحكام امل�ؤبد ،الأمر
الذي يعني �ضمن ًا االبتعاد عن �إ�صدار �أحكام الإعدام.
الفرع الثاني :الضمانات واإلجراءات املتعلقة حبكم اإلعدام
يخ�ضع حكم الإعدام ملجموعة من املبادئ القانونية التي
ال يجوز جتاوزها ،و�أهمها مبد�أ �رشعية العقوبة ،فال جرمية وال
عقوبة �إال بن�ص القانون( ،)15وكذلك مبد�أ �شخ�صية العقوبة ،فال توقع
العقوبة �إال على من یثبت ارتكابه للجرمية ،كما يجب �أن تتنا�سب
العقوبة مع اجلرمیة ،وهي نتیجة منطقیة لوظیفة العقوبة كجزاء
رادع للجاين ولغریه.
فح�رص حاالت حكم الإعدام و�إجراءات التقا�ضي مبا توفره
من �ضمانات املحاكمة العادلة ،جتعل من حكم الإعدام بحق القاتل
ال ی�صدر عن املحكمة املخت�صة ب�صورة متعجلة� ،إمنا ت�أخذ هذه
املحكمة الوقت الكايف حتى تتكون لدى القا�ضي قناعة باحلكم
بالإعدام ،وذلك بعد توفر الأدلة الكافیة ،ومرور هذا احلكم ب�أكرث من
درجة من درجات التقا�ضي ،وبعد توفر كافة �ضمانات املحاكمة
العادلة التي �أوجبتها املواثیق الدولیة(.)16
فقانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطينية رقم  3ل�سنة ،2001
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نظم �إجراءات التقا�ضي ،حيث �أقر امل�رشع الفل�سطيني �أن يكون للمتهم
يف جناية القتل العمد حمام ميثله يف كافة �إجراءات التقا�ضي ،كما
فر�ض امل�رشع الفل�سطيني يف حالة �صدور حكم الإعدام عن حمكمة
الدرجة الأوىل �أن يتم ا�ستئناف هذا القرار ،وهو ما جاء بن�ص املادة
 327من قانون الإجراءات اجلزائية ،وكما �أوجب امل�رشع الفل�سطيني
الطعن على احلكم لدى حمكمة النق�ض الفل�سطينية ،وهو ما جاءت
به املادة  350من قانون �أ�صول الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني،
وكذلك م�صادقة �سيادة الرئي�س على حكم الإعدام ،وهو ما جاءت به
املادة  409من قانون الإجراءات الفل�سطيني.
مع الإ�شارة �إىل �أن امل�رشع الفل�سطيني جعل من حق املتهم
طلب �إعادة املحاكمة يف حالة ظهور بينات جديدة فيها دليل على
براءة املتهم املحكوم بالإعدام ،وهو ما جاء يف املادة  377من
قانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني ،الأمر الذي يتوافق �أي�ض ًا مع
�إجراءات التقا�ضي العادلة.
كما �أن الدولة تكفلت باحلفاظ على كرامة اجلاين حتى بعد
تنفيذ حكم الإعدام بدفنه على نفقتها ،وهو ما جاء يف املادة ()419
من ذات القانون ،مع الإ�شارة �إىل �أن عقوبة الإعدام ميكن �أن ت�سقط
بعد مرور  30عاما من �إ�صدار احلكم بالتقادم ،وهو ما ن�صت عليه
املادة  427من قانون الإجراءات اجلزائية.
كما ت�سقط عقوبة الإعدام عن املر�أة احلامل وحتول �إىل
ال�سجن امل�ؤبد ،وهو ما جاء بن�ص املادة  414من قانون الإجراءات
اجلزائية( ،)17كما ال تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأ�شخا�ص الذين تقل
�أعمارهم عن  18عاما ( ،)18وهو ما جاء بالقرار بقانون اخلا�ص
بالأحداث رقم  4ل�سنة  ،2016كما ت�سقط عقوبة الإعدام يف حال
تنازل ذوي املجني عليه عن احلق ال�شخ�صي قبل �أن يحوز القرار
الدرجة القطعية(.)19
ومما �سبق يالحظ �أن القوانني الفل�سطينية ن�صت على عدد من
ال�ضمانات الإجرائية واملو�ضوعية للحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها،
وتعترب هذه ال�ضمانات جيدة ،وتلبي ال�رشوط التي تطلبتها املعايري
الدولية التي ترتب ا�شرتاطات على الدول التي ما زالت مل تلغ هذه
العقوبة ،وعليه نلخ�ص ال�رشوط الواجب توافرها لي�صار �إىل تنفيذ
حكم الإعدام على النحو الآتي:
�Ú Úأن يكون احلكم �صادرا عن هيئة املحكمة املخت�صة
بالإجماع.
�Ú Úأن تكون اجلرمية املدان بها املحكوم �إحدى اجلرائم
التي �أوجب قانون العقوبات املطبق يف دولة فل�سطني �إنزال عقوبة
الإعدام فيها.
�Ú Úأن يكون احلكم مبنيا على اليقني ولي�س ال�شك.
�Ú Úأن يكون احلكم قد �صدر بعد �إعطاء املتهم كافة �ضمانات
حق الدفاع كما ن�ص عليها القانون.
�Ú Úأن يكون احلكم با ّتا (ا�ستنفد جميع طرق الطعن) .
�Ú Úأن ي�صادق رئي�س دولة فل�سطني على تنفيذ احلكم.
�Ú Úأن ال يكون مرتكب اجلرمية امر�أة حامال� ،إذا تبني �أن
املحكوم عليها امر�أة حامل حتول العقوبة �إىل �أ�شغال �شاقة م�ؤبدة
وفق قانون الإجراءات اجلزائية ل�سنة .2001
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�Ú Úأن يكون املدان قد �أمت  18عام ًا عند ارتكابه الفعل
الإجرامي.
�Ú Úأن ال يكون مرتكب اجلرمية خمت ًال عقلياً.
�Ú Úأن ال يتم تنفيذ العقوبة يف �أيام الأعياد الر�سمية.
�Ú Úأن ُي�سمح للمحكوم عليه بر�ؤية �أقاربه ورجل الدين
اخلا�ص بديانته.
�Ú Úأال يكون قد �صدر عفواً عام ًا (من قبل املجل�س الت�رشيعي)
�أو خا�ص ًا (من قبل رئي�س دولة فل�سطني) �شمل املدان باجلرمية(.)20
وجتدر الإ�شارة �إىل �إن�شاء حمكمة اجلنايات الكربى يف
فل�سطني والتي يقع �ضمن اخت�صا�صها اجلنايات الكربى املتعلقة
بالقتل وجرائم اجلنايات الواقعة على �أمن الدولة الداخلي واخلارجي
واالغت�صاب وجتارة املخدرات �ضمن ن�ص املادة ( )5من القرار
بقانون رقم  9ل�سنة  ،)21(2018حيث جتدر الإ�شارة �إىل �أن قرارات
هذه املحكمة ميكن ا�ستئنافها �أمام حمكمة اال�ستئناف الفل�سطينية،
وكذلك الطعن عليها بطريق النق�ض(.)22
هذا وان�ضمت دولة فل�سطني �إىل العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية ل�سنة  1966يف العام  ،2014دون �أي حتفظات ،وبذلك
�أ�صبحت ملتزمة بكافة ن�صو�ص العهد ،ومن �ضمنها املادة ()6
والتي و�ضعت �ضمانات والتزامات على الدول لتطبيق هذه العقوبة
�إىل حني �إلغائها ،حيث ن�صت على:
“ال يجوز يف البلدان التي مل تلغ عقوبة الإعدام� ،أن يحكم
بهذه العقوبة �إال جزاء على �أ�شد اجلرائم خطورة وفق ًا للت�رشيع النافذ
وقت ارتكاب اجلرمية وغري املخالف لأحكام هذا العهد والتفاقية
منع جرمية الإبادة اجلماعية ،واملعاقبة عليها ،وال يجوز
تطبيق هذه العقوبة �إال مبقت�ضى حكم نهائي �صادر عن حمكمة
خمت�صة 4- .لأي �شخ�ص حكم عليه بالإعدام حق التما�س العفو
اخلا�ص �أو �إبدال العقوبة ،ويجوز منح العفو العام �أو العفو اخلا�ص �أو
�إبدال عقوبة الإعدام يف جميع احلاالت 5- .ال يجوز احلكم بعقوبة
الإعدام على جرائم ارتكبها �أ�شخا�ص دون الثامنة ع�رشة من العمر،
وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل 6- .لي�س يف هذه املادة �أي حكم
يجوز التذرع به لت�أخري �أو منع �إلغاء عقوبة الإعدام من قبل �أية دولة
طرف يف هذا العهد”
وبالتايل هناك من يرى �أن دولة فل�سطني �أ�صبحت ملزمة
بالتوقف عن تطبيق عقوبة الإعدام( ،)23وذلك انطالق ًا من ان�ضمامها
للمواثيق الدولية والقا�ضية باالمتناع عن تطبيق عقوبة الإعدام،
لكن تطبيق هذه املواثيق الدولية قد يحتاج �إىل قرار بقانون من
الرئي�س( ،)24حيث يوجد فراغ ت�رشيعي فيما يتعلق بتنفيذ املعاهدات
الدولية يف فل�سطني ،ولكن درجت العادة على تطبيق بع�ض
املعاهدات الدولية من خالل قرار بقانون ي�صدر عن الرئي�س،
وقد و�ضعت الأمم املتحدة جمموعة من املواثيق والقرارات
الدولية( )25التي ت�ؤكد حق الإن�سان باحلياة ،وحظر امل�سا�س بهذا
احلق من كافة اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية ،وعليه يالحظ �أن
الأمم املتحدة اجتهت �إىل �إلغاء هذه العقوبة ب�شكل وا�ضح و�رصيح،
ونرى �أن هذه العقوبة ميكن ح�رصها يف اجلرائم اخلطرة جداً.
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املطلب الثالث :عقوبة اإلعدام بني املؤيدين واملعارضني
�إن اجلدل حول الإبقاء على عقوبة الإعدام �أو �إلغائها هو
جدل مل يكن قائم ًا يف الع�صور القدمية ،و�إمنا هو جدل حديث
ن�سبياً� ،إذ وجدت حماوالت لإلغاء عقوبة الإعدام عام  ،1914وبد�أ
ت�شكيل اللجان لدرا�سة �أمر �إلغائها يف اجنلرتا عام  ،1949وكذلك
يف كندا والواليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا وفرن�سا ،وقد �شهد
القرن الع�رشون والقرن احلايل تكثيف ًا يف اجلهود الرامية لإلغاء
هذه العقوبة ،حيث تزايدت ب�شكل ملحوظ الدعوات �إىل �إلغائها ،تلك
الدعوات التي تت�صدرها منظمة العفو الدولية ،انطالقا من �أن هذه
العقوبة ت�شكل انتهاك ًا �صارخ ًا حلق الإن�سان يف احلياة ،ويف املقابل
ورغم كل املحاوالت التي بذلت وما زالت لإلغاء عقوبة الإعدام �إال
�أن معظم املجتمعات والر�أي العام وكذلك معظم الت�رشيعات الوطنية
ترف�ض التعاطي مع هذه الدعوات ،فهناك من يدعو �إىل الإبقاء
عليها بني التو�سع فيها وتقييدها �ضمن �ضوابط وق�رصها على �أ�شد
اجلرائم خطورة كونها �رضورة تفر�ضها م�صلحة اجلماعة و�أمن
املجتمعات(.)26
الفرع األول :املعارضون لعقوبة اإلعدام
يف العقدين الأخريين ات�سعت ب�شكل وا�سع فكرة �إلغاء عقوبة
الإعدام ،وات�سعت دائرة الدول التي حترم هذه العقوبة ،كما باتت
م�س�ألة �إلغاء عقوبة الإعدام من الأفكار الأ�سا�سية التي ت�ؤمن بها
م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان وتنا�ضل من �أجلها ،و�أ�صبحت عقوبة
الإعدام يف الوقت احلايل من العقوبات اال�ستثنائية بعد �أن كانت
�شائعة يف الت�رشيعات اجلنائية القدمية.
فقبل اعتماد الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف �سنة 1948
كان عدد الدول التي �ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها ال يتجاوز
ثالث دول ،وارتفع هذا العدد بعد الإعالن العاملي �إىل ثماين دول،
وحتى عام  1978و�صل العدد �إىل  19دولة ،وبحلول عام 1998
بلغ عدد البلدان التي �ألغت عقوبة الإعدام بالن�سبة جلميع اجلرائم 68
بلداً ،يف حني بلغ عدد البلدان التي �ألغتها بالن�سبة جلميع اجلرائم
ما عدا جرائم ا�ستثنائية ،كاجلرائم التي تقع يف زمن احلرب 14
بلداًً ،وهناك حوايل  24بلداً �أبقت عقوبة الإعدام يف قوانينها ،لكّنها
تعترب من البلدان التي �ألغتها �ضمن ًا طوال ع�رش �سنوات على الأقل،
مما يرفع العدد الإجمايل لبلدان الإلغاء �إىل  106دولة ،وهذا يعني
�أن �أكرث من ن�صف بلدان العامل قد �ألغت الآن عقوبة الإعدام بحكم
القانون �أو من واقع التطبيق الفعلي ،و�أن هذا العدد �آخذ يف االزدياد،
مع الأخذ بعني االعتبار �أن عددا ًمن الدول �ألغت عقوبة الإعدام من
ت�رشيعاتها ثم عدلت عن قرارها و�أعادت العمل بهذه العقوبة مثل
الفلبني(.)27
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل تقرير الأمني العام للأمم املتحدة الذي
قدم �إىل جمل�س حقوق الإن�سان التابع للمنظمة الدولية يف �سبتمرب/
�أيلول املا�ضي من العام � 2018أن نحو  170دولة �أبطلت عقوبة
الإعدام �أو �أوقفت تنفيذها �سواء بالقانون �أم املمار�سة �أم علقت
تطبيقها ملدة � 10سنوات ،ونظرا لوجود  193دولة يف الأمم املتحدة،
ف�إن ذلك يعني �ضمنيا �أن  23دولة ال زالت تنفذ حكم الإعدام (.)28
وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل الو�ضع يف فل�سطني ،فقد كانت هناك
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دعوات عديدة من قبل م�ؤ�س�سات حقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام(،)29
هذا وي�ستند �أ�صحاب االجتاه املنادي ب�إلغاء عقوبة الإعدام �إىل
جمموعة من االعتبارات ،وهي �أن عقوبة الإعدام غري �إن�سانية وهي
عبارة عن قتل ال ميكن تربيره با�سم العدالة ،و�أن عقوبة الإعدام
�رضب من �رضوب التعذيب املهني للكرامة الب�رشية ،ولهذا يجب
التوقف عن ا�ستخدامها ،كما �أن ان�ضمام فل�سطني �إىل العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية ل�سنة  1966يف العام  ،2014دون �أي
حتفظات ،وبذلك �أ�صبحت ملتزمة بكافة ن�صو�ص العهد ومن �ضمنها
�إلغاء الن�صو�ص املتعلقة بعقوبة الإعدام ،الأمر الذي ميكن ت�صوره
يف م�رشوع قانون العقوبات الفل�سطيني اجلديد.
فعقوبة الإعدام ال ميكن الرتاجع عنها ،وبالتايل �إذا تبني براءة
املحكوم يف وقت الحق ،فمن املحال جرب ال�رضر ،ويك�شف التاريخ
الق�ضائي حول العامل عن كثري من الق�ضايا التي تبني فيها براءة
بع�ض املدانني بعد �أن مت تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.
كما �أن عقوبة الإعدام مل تثبت قدرة خا�صة على الردع،
بل �أثبتت الدرا�سات املتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام يف الواليات
املتحدة الأمريكية� ،أن الواليات التي ت�ستخدم عقوبة الإعدام مل يقل
فيها معدل اجلرمية عن الواليات الأخرى التي ال ت�ستخدم عقوبة
الإعدام ،كما �أن �سيادة القانون والقدرة على �إنفاذه هي الرادع
احلقيقي للجرمية ولي�س عقوبة الإعدام؛ �إذ � ّإن عقوبة الإعدام حتط
بالكرامة الب�رشية ،والتي وجدت منظومة احلقوق حلمايتها؛ �إذ
�إنها تعترب �أخطر �أنواع املعاملة القا�سية ،مع الإ�شارة �إىل �أن هناك
�أكرث من  141دولة قد �ألغت عقوبة الإعدام ب�شكل قانوين �أو فعلي،
وبالتايل فالعامل متجه نحو �إلغاء هذه العقوبة(.)30
الفرع الثاني :املؤيدون لعقوبة اإلعدام
�إن ظاهرة الث�أر واالنتقام املوجودة يف املجتمعات ،خ�صو�صا
العربیة منها ،ال میكن �أن تتوقف �إال ب�إعدام القاتل ،فهي اجلزاء
ال�شايف لذوي القتیل و�إال ف�إن ذوي القتیل �سی�سعون بكافة الو�سائل
لقتل القاتل حتى و�إن كان حتت حمایة الدولة ،فعقوبة الإعدام
حتقق الوقایة الفعالة �ضد املجرمنی اخلطرین و�ضد ارتكاب اجلرائم
اجل�سیمة ،مع العلم �أنها ال ت�صلح ال�شخ�ص الذي یتم �إعدامه� ،إال �أنه
من املمكن �أن يتم بها �إ�صالح الآخرین ،وعقوبة الإعدام قد ال تلغي
الإجرام واملجرمنی ،لكنها تردع كل من ت�سول له نف�سه هز دعائم
املجتمع ،فت�ؤدي �إىل احلد من م�ستوى اجلرمیة(.)31
�أما القول ب�أن املجتمع مل يعط حق احلياة للجاين وبالتايل
لن ي�ستطيع �أن يقرر �إزهاق هذا احلق فهذا القول بر�أيي غري �سليم؛
لأنه �إذا كان املجتمع مل يعط حق احلياة ،فهو مل يعط حق احلرية
ضال عن �أن
لأحد ،فكيف يجوز له �سجن النا�س ومنعهم من احلرية ،ف� ً
الإن�سان له حق احلياة ،كما له حق احلرية ،فاالعرتا�ض على �رشعية
الإعدام يقت�ضي معه االعرتا�ض على �رشعية كل العقوبات التي متنع
احلرية(.)32
و�إذا كانت عقوبة الإعدام خطرة جلهة ما ميكن �أن يقع به
القا�ضي من خط�أ ،فعقوبة احلب�س يف هذه احلالة هي جائرة �أي�ض ًا
وت�ؤثر يف �صحة الفرد ويف حياته ،ب�صورة ال ميكن تاليف ال�رضر،
وقد تكون عقوبة امل�ؤبد �أكرث �رضرا من الإعدام نف�سه( ،)33و�إذا كانت
عقوبة الإعدام مل تخفف من موجبات الإجرام لدى كبار املجرمني،
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فهي وال �شك خففت كثرياً من عدد املجرمني.
كما �أن االعرتا�ض القائم على عدم تنا�سب هذه العقوبة مع
اجلرمية ي�صح �أي�ض ًا ب�ش�أن كل عقوبة ،لأن حتقيق التنا�سب التام
بني العقوبة واجلرمية �أمر غري ممكن ،فخوف املجرمني وال�سيما
املحرتفني منهم من عقوبة الإعدام هو عن�رص رادع لهم وينتج �أثره
يف كثري من الأحيان.
و�صحيح � ّأن عقوبة الإعدام ال تلغي اجلرمية وال املجرمني،
فاجلرمية قدمية قدم التاريخ وهي من عهد قابيل وهابيل ،غري �أن
هذه العقوبة �إذا طبقت مبوجب القانون ف�إنها جتعل املجرم الذي
ت�سول له نف�سه ارتكاب جرمية قتل �أن يفكر ويرتدع قبل الإقدام على
التنفيذ عندما يدرك �أن العقاب �سينزل به كامال وحتما.
�أما القول ب�أن عقوبة الإعدام ب�شعة و يت�أذى منها ال�شعور
الإن�ساين ،ففي املقابل ف�إن اجلرمية التي ارتكبها اجلاين �أي�ض ًا تثري
ال�شعور الإن�ساين واملجتمع ،فجزاء الفاعل وفق مبد�أ العدالة من جن�س
العمل ،فمن �سمحت له نف�سه ال�رشيرة بقتل غريه لن مينعه رادع حتى
من ارتكاب اجلرمية مرة �أخرى ولو على زمالئه داخل ال�سجن.
الفرع الثالث :رأي الباحث يف عقوبة اإلعدام.
و�ضع امل�رشع الفل�سطيني جمموعة من ال�ضوابط التي ينبغي
توافرها لكفالة احلق يف حماكمة عادلة ،وهي جمموعة من
ال�ضمانات للمتهم يف مرحلة املحاكمة ،مثل احلق يف الدفاع ،واحلق
يف �إبداء �أقواله بحرية ،واحلق يف اال�ستعانة مبحام ،وامل�ساواة يف
احلقوق مع االتهام ،وقرينة الرباءة وما يتفرع عنها من �ضمانات
عدة يف جمال الإثبات مثل عدم التزام املتهم ب�إثبات براءته،
واالقتناع اليقيني بالإدانة وال�شك يف�رس مل�صلحة املتهم.
وقد �أقرت الت�رشيعات ال�سارية يف فل�سطني عقوبة الإعدام
لطائفة من اجلرائم ،ومن هذه اجلرائم ما يقع ما�س ًا ب�أمن الدولة
من جهة اخلارج ،ومنها ما يقع ما�س ًا ب�أمن الدولة من جهة الداخل،
ومنها ما يقع ما�س ًا بالأفراد ،ويالحظ �أن فل�سفة امل�رشع من �إقرار
عقوبة الإعدام تنبع من حاجة املجتمع الذي يطلب �إيقاع هذه
العقوبة وخ�صو�ص ًا يف حالة اجلرائم الب�شعة التي تثري ال�شعور
الإن�ساين( ،)34فالن�صو�ص الت�رشيعية يف الأ�صل مبنية على �أ�سا�س
حاجة املجتمعات ومبا يحقق �أمنها وا�ستقرارها ،كما �أن حكم
الإعدام قد يكون رادعا للغري وخ�صو�ص ًا ملن يفكر باالعتداء على
حق احلياة للآخرين وعلى حق املجتمع باال�ستقرار.
فالإبقاء على عقوبة الإعدام �أمر �رضوري حلماية املجتمع
واملحافظة عليه وعلى النف�س الب�رشية ،ومنع التعدي عليها ،وهذه
العقوبة هي نتيجة منطقية للعمل الذي قام به اجلاين ،وهو ما ي�ؤدي
�إىل الردع العام ،وذلك �إعما ًال ملبد�أ العدالة(.)35
فعقوبة الإعدام تكون ناجتة يف الغالب عن جرائم ت�ؤدي �إىل
�إزهاق �أرواح بریئة ،وبالتايل یكون عقابها املنا�سب �إعدام اجلاين
و�إزهاق روحه ،فعقوبة الإعدام �رضوریة لدفاع املجتمع عن نف�سه
�ضد اجلرائم التي ال حترتم احلیاة الإن�سانیة ،وبالتايل یت�ساوى فيها
الأذى الذي �أوقعه املجرم على حیاة املجني عليه بالأذى الذي
تعر�ضت له حیاته وهو الإعدام.
�أما بالن�سبة لالنتقادات املوجهة لهذه العقوبة بالقول ب�أنه
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ماذا لو تبني �أن الذي مت �إعدامه بريء ،فهنا يالحظ �أن هناك خلط
بني الن�ص القانوين وبني القائمني على تطبيق القانون؛ �إذ � ّإن الن�ص
القانوين �أعطى للمحكمة ال�صالحية �أن حتكم بالرباءة يف حال توفر
�شك ولو ب�سيط ،فاملبد�أ القانوين يقول « �أن ال�شك يف�رس مل�صلحة
املتهم»(.)36
كما �أن عقوبة الإعدام والتي تبا�رشها الدولة �ضمن �إجراءات
قانونية وا�ضحة ،ب�صفتها �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل يف تطبيق
القانون ،لها �آثار اجتماعية مهمة على الأفراد يف املجتمع ،حيث
تعطي �شعوراً لدى الأفراد بالأمان ،وب�أن املجرم الذي يرتكب جرمية
قتل ب�شعة ب�سبق الإ�رصار والرت�صد �سيكون م�صريه الإعدام يف حال
توفرت �رشوط التجرمي والعقاب عليه ،كما يعطي انطباع ًا لكل
من يفكر بارتكاب مثل تلك اجلرائم املعاقب عليها بالإعدام ب�أن
م�صريه الإعدام ،حيث ت�شكل هذه العقوبة رادع ًا جوهري ًا للعديد من
الأ�شخا�ص الذي قد ي�ستهرتون ب�أرواح الب�رش دون �أدنى خوف من
امل�س�ؤولية اجلزائية.
وهو الأمر املتفق مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،حيث حددت
عقوبة الإعدام يف جرائم احلدود والق�صا�ص( ،)37فالعقوبة الأ�صلية
جلرمية القتل العمد هي الق�صا�ص �أي قتل القاتل� ،إذا ما توافرت
�أركان اجلرمية يف حقه ،ومع ذلك فقد �أحاطت تطبيق هذه العقوبة
القا�سية ب�سياج من ال�ضمانات والكثري من ال�رشوط� ،أما �إذا تنازل
�أهل املجني عليه عن حقهم ال�شخ�صي ،ف�إن العقوبة ت�ستبدل بال�سجن.
فالق�صا�ص من املجرم يف ال�رشيعة الإ�سالمية هو حق من
احلقوق الثابتة للدولة ولأهل املجني عليه ،كما �أن يف الق�صا�ص
ا�ص َح َيا ٌة
ِ�ص ِ
حياة ،وهو ما جاء يف الآية الكرميةَ } :و َل ُك ْم فيِ  ا ْلق َ
َيا �أُوليِ الأَ ْل َباب{( ،)38ويقول اهلل تعاىل �أي�ض ًا } َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا
ِال ِّر َوا ْل َع ْبدُ بِا ْل َع ْب ِد َوالأُ ْنثَى
ال ُّر ب حُْ
ِ�صا�صُ فيِ ا ْل َق ْتلَى حُْ
ُكت َِب َع َل ْيكُمُ ا ْلق َ
وف َو�أَ َدا ٌء �إِ َل ْي ِه
بِالأُ ْنثَى َف َم ْن ُعف َِي لَهُ مِ ْن �أَخِ ي ِه �شَ ْي ٌء فَا ِّت َبا ٌع ِبالمْ َ ْعرُ ِ
اع َت َدى َب ْع َد َذ ِل َك َفلَهُ 
ِب�إِ ْح َ�س ٍان َذ ِل َك تَخْ فِيفٌ مِ ْن َر ِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن ْ
عذَاب �أَلِيم{ ()39
َ ٌ ٌ
فالإ�سالم عندما �أقر عقوبة الإعدام مل يقرها عبثاً ،و�إمنا
ملحاربة اجلرائم التي تهدد املجتمع؛ �إذ � ّإن تطبيق العقوبة جاء لدرء
الفتنة التي قد تن�ش�أ من عدم تطبيقها ،و�إن�صاف للحقوق ،ومنع من
التعدي على حياة الآخرين ،فالعقوبات لي�ست غاية ،و�إمنا و�سيلة
ملحاربة اجلرمية و�إ�صالح املجتمع ،مع الإ�شارة �إىل �أن ال�رشيعة
الإ�سالمية �أعطت فر�صة لإعفاء اجلاين من العقاب وهي حالة �صفح
�أهل املغدور عن القاتل ،مع الإ�شارة �إىل �أن هناك حاالت �أخرى قد
ي�شملها حكم الإعدام مثل الزاين املح�صن واملرتد.
وعليه نرى �أنه من امل�ستحيل �إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام
تاما ،لأنها عقوبة �رضورية لردع اجلناة وا�ستقامة احلياة
�إلغاء ً
يف املجتمع ،مع �رضورة ح�رص هذه العقوبة يف اجلرائم اخلطرية
جداً ،والتي ي�ستبعد منها �إ�صالح اجلاين ،مثل جرمية القتل العمد مع
�سبق الإ�رصار والرت�صد ،وتعذيب املجني عليه قبل قتله ،كذلك نرى
�رضورة توفر كافة ال�ضمانات الق�ضائية �أمام املحاكم ،وخ�صو�ص ًا
بعد �إن�شاء حمكمة اجلنايات الكربى يف فل�سطني والتي يقع �ضمن
اخت�صا�صها اجلنايات الكربى ،حيث جتدر الإ�شارة �إىل �أن قرارات
هذه املحكمة ميكن ا�ستئنافها �أمام حمكمة اال�ستئناف الفل�سطينية.
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اخلامتة:
تعترب عقوبة الإعدام يف فل�سطني من العقوبات التي كانت
�سارية عرب حقبات طويلة ،حيث نتجت هذه العقوبة عن جرائم واقعة
على �أمن الدولة وجرائم عادية كالقتل العمد ،ولكن هنا ثارت العديد
من الإ�شكاليات ومنها طول �إجراءات التقا�ضي ،و�إمكانية ظهور �أدلة
جديدة بعد تنفيذ حكم الإعدام.
وعلى الرغم من قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف عام
 ،1994وانتقال هذه ال�سلطة �إىل دولة لها ت�رشيعاتها اخلا�صة� ،إال
�أن هناك العديد من الت�رشيعات امل�رصية والأردنية التي ال زالت
�سارية حتى الآن ،فقانون العقوبات الأردين رقم  16لعام 1960
والذي كان �ساري ًا قبل عام  ،1967بقي �ساري ًا مبوجب قرار
الرئي�س الراحل يا�رس عرفات بالإبقاء على هذه الت�رشيعات ،فهذه
الت�رشيعات كما ظهر جليا خالل البحث �أن هناك العديد من اجلرائم
التي �أقر لها امل�شرّ ع عقوبة الإعدام.
وقد تو�صل الباحث �إىل جمموعة من النتائج والتو�صيات
والتي ن�أمل �أن ترثي البحث العلمي يف هذا املو�ضوع وهي على
النحو التايل:

النتائج:
1 .1يرى �أ�صحاب االجتاه املنادي ب�إلغاء عقوبة الإعدام �أن
عقوبة الإعدام غري �إن�سانية وهي عبارة عن قتل ال ميكن تربيره
با�سم العدالة ،و�أن عقوبة الإعدام �رضب من �رضوب التعذيب املهني
للكرامة الب�رشية ،ولهذا يجب التوقف عن ا�ستخدامها.
.2

2يرى �أ�صحاب االجتاه املنادي ب�إلغاء عقوبة الإعدام �أن

ب�أن القول املثار ب�أن عقوبة الإعدام ب�شعة ويتاذى منها ال�شعور
الإن�ساين ،ففي املقابل ف�إن اجلرمية التي ارتكبها اجلاين �أي�ض ًا تثري
ال�شعور الإن�ساين واملجتمع ،فجزاء الفاعل وفق مبد�أ العدالة من جن�س
العمل ،فمن �سمحت له نف�سه ال�رشيرة بقتل غريه لن مينعه رادع حتى
من ارتكاب اجلرمية مرة �أخرى ولو على زمالئه داخل ال�سجن.

التوصيات:
1 .1نرى �أنه من امل�ستحيل �إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام
تاما ،لأنها عقوبة �رضورية لردع اجلناة وا�ستقامة احلياة
�إلغاء ً
يف املجتمع ،مع �رضورة ح�رص هذه العقوبة يف اجلرائم اخلطرية
جداً ،والتي ي�ستبعد منها �إ�صالح اجلاين ،مثل جرمية القتل العمد
مع �سبق الإ�رصار والرت�صد ،وتعذيب املجني عليه قبل قتله� ،أو قتل
�أكرث من �شخ�ص ،وبالتايل نقرتح على امل�رشع الفل�سطيني �إ�ضافة
الن�ص املتعلق ب�إعدام اجلاين املتهم بالقتل العمد مع �سبق الإ�رصار
والرت�صد� ،أو تعذيب املجني عليه قبل قتله� ،أو قتل �أكرث من �شخ�ص
لن�صو�ص قانون العقوبات الفل�سطيني.
2 .2كذلك نرى �رضورة توفري كافة ال�ضمانات الق�ضائية
املتعلقة ب�سالمة الإجراءات وحقوق املتهم قبل تطبيق هذه العقوبة،
وهو ما يجب الت�أكيد عليه يف قانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني.
3 .3نرى �رضورة الإبقاء على عقوبة الإعدام يف املادة
املتعلقة بجرمية القتل العمد مع الظرف امل�شدد ،حيث يالحظ �أن
ن�ص املادة  328من قانون العقوبات الأردين تناولت حكم الإعدام
يف احلاالت التالية ،وهي �إذا وقع القتل العمد مع �سبق الإ�رصار
والرت�صد ،و�إذا وقع القتل العمد متهيداً جلناية ،وكذلك يف حالة قتل
الفروع للأ�صول.

ان�ضمام فل�سطني �إىل العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ل�سنة اهلوامش:

 1966يف العام  ،2014دون �أي حتفظات ،وبذلك �أ�صبحت ملتزمة
بكافة ن�صو�ص العهد ومن �ضمنها �إلغاء الن�صو�ص املتعلقة بعقوبة
الإعدام.

3 .3يرى �أ�صحاب االجتاه املنادي ب�إلغاء عقوبة الإعدام �أنه ال
ميكن الرتاجع عنها ،وبالتايل �إذا تبني براءة املحكوم يف وقت الحق،
فمن املحال جرب ال�رضر ،ويك�شف التاريخ الق�ضائي حول العامل عن
كثري من الق�ضايا التي تبني فيها براءة بع�ض املدانني بعد �أن مت
تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.
4 .4يرى �أ�صحاب االجتاه املنادي بالإبقاء على عقوبة
الإعدام �إن االعرتا�ض القائم ب�ش�أنها واملتعلق بعدم تنا�سب هذه
العقوبة مع اجلرمية ،ي�صح �أن يثار �أي�ض ًا ب�ش�أن كل عقوبة؛ لأن
حتقيق التنا�سب التام بني العقوبة واجلرمية �أمر غري ممكن ،فخوف
املجرمني وال�سيما املحرتفني منهم من عقوبة الإعدام هو عن�رص
رادع لهم وينتج �أثره يف كثري من الأحيان.
5 .5يرى �أ�صحاب االجتاه املنادي بالإبقاء على عقوبة الإعدام
�أنها جتعل املجرم الذي ت�سول له نف�سه ارتكاب جرمية قتل �أن يفكر
ويرتدع قبل الإقدام على التنفيذ عندما يدرك �أن العقاب �سينزل به
كام ًال وحتم ًاً.
.6

6يرى �أ�صحاب االجتاه املنادي بالإبقاء على عقوبة الإعدام
63

1 .1حممد �شالل العاين ،علي ح�سن طوالبة :علم الإجرام والعقاب ،دار امل�سرية،
الطبعة الأوىل ،الأردن� ،1998 ،ص .253
2 .2نا�رص اجلوراين :عقوبة الإعدام يف القوانني العربية ،ط ،2دار احلامد للن�رش
والتوزيع ،الأردن� ،2008 ،ص.37
3 .3اجلرمية هي كل عمل �أو ت�رصف يخالف �أمراً �أو نهي ًا �أوجبته قاعدة من
القواعد التي تنظم �سلوك الإن�سان يف املجتمع ،للمزيد �أنظر :حممد عبداهلل
الوريكات :مبادئ علم اجلرمية ،ط � ،2إثراء للن�رش والتوزيع ،الأردن،
� ،2012ص .68
4 .4عبد احلميد ال�شواربي :التعليق املو�ضوعي على قانون العقوبات ،من�ش�أة
املعارف ،الإ�سكندرية� ،2003 ،ص92 .
5 .5حممود حممود م�صطفى� ،رشح قانون العقوبات ،الطبعة الأوىل– 1977 ،
� 1978ص 433
6 .6نا�رص اجلوراين :عقوبة الإعدام يف القوانني العربية ،ط ،2دار احلامد للن�رش
والتوزيع ،الأردن� ،2008 ،ص 21وما بعدها.
7 .7جتدر الإ�شارة �إىل �أن قانون العقوبات  1936املطبق يف غزة ،وقانون
العقوبات الأردين رقم  16ل�سنة  1960املطبق يف ال�ضفة الغربية هناك
( )15جرمية ت�ستحق عقوبة الإعدام� ،أما القانون الع�سكري (قانون
العقوبات الثوري ل�سنة  ،)1979فقد ن�ص على ( )45جرمية ت�ستحق عقوبة
الإعدام مبوجب القانون املذكور.

عقوبة اإلعدام في فلسطني بني املؤيدين واملعارضني

د .عبد اهلل ذيب محمود

8 .8حممد �صبحي جنم :اجلرائم الواقعة على الأ�شخا�ص ،ط ،2دار الثقافة للن�رش
والتوزيع ،الأردن� ،1999 ،ص .10
9 .9عرف الفقه اجلنائي القتل العمد على �أنه �إزهاق روح �إن�سان حي ق�صداً
وبغري حق وبفعل �إن�سان �آخر ،انظر للمزيد :حممود جنيب ح�سني� :رشح
قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص ،دار النه�ضة العربية ،م�رص،1988 ،
�ص 322وطالل �أبو عفيفة :جرائم االعتداء على الأ�شخا�ص ،ط  ،1دار وائل
للن�رش والتوزيع ،الأردن� ،2016 ،ص .39
1010للمزيد �أنظر :فخري احلديثي و خالد الزعبي :اجلرائم الواقعة على
الأ�شخا�ص ،ط ،1دار الثقافة للن�رش والتوزيع ،الأردن� ،2009 ،ص 57وما
بعدها.
1111ت�ستخدم عقوبة الإعدام يف  32والية �أمريكية يف حني ال زالت الدول
املذكورة تطبق عقوبة الإعدام ،للمزيد انظر تقرير من�شور على �شبكة
االنرتنت http:// www. bbc. com/ arabic/ world- 45855777
1212انظر ن�صو�ص املواد  116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110من
قانون العقوباتالأردين رقم  16ل�سنة .1960
1313انظر ن�صو�ص قانون العقوبات الثوري الفل�سطيني من املادة ( 127وحتى
املادة . )153
�1414أ�صدرت حمكمة النق�ص الفل�سطينية واملحاكم الع�سكرية الفل�سطينية يف
ال�ضفة الغربية منذ قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ما يقارب  70حكم ًا
بالإعدام حتى عام  ،2019نفذ منها ( )13حكم ًا بالإعدام� ،أنظر موقع
الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان على �شبكة االنرتنت
https:// ichr. ps/ ar/ 1/ 55- 2019. htm

1515علي عبدالقادر القوهجي :قانون العقوبات الق�سم العام ،ط ،1الدار
اجلامعية ،م�رص� ،1988 ،ص ،211انظر �أي�ض ًا فخري احلديثي و خالد
الزعبي� :رشح قانون العقوبات ،ط ،2دار الثقافة للن�رش والتوزيع ،الأردن،
� ،2010ص.43
�1616أ�صدرت املحكمة الع�سكرية يف غزة االثنني ،املوافق  3دي�سمرب ،2018
� 6أحكام بالإعدام على متهمني بالتخابر مع االحتالل الإ�رسائيلي ،من
�ضمنهم امر�أة ،يف �سابقة مل ت�شهدها فل�سطني من قبل ،من حيث عدد
الأحكام الق�ضائية اجلديدة يف يوم واحد ،وبذلك ي�صل عدد �أحكام الإعدام
خالل العام � 2018إىل ( )14حكم ًا يف قطاع غزة ،منها ( )12حكم ًا جديداً،
وحكمان �آخران �أحدهما �صادر عن حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية يف غزة،
لت�أييد حكم �سابق ،والآخر عن حمكمة النق�ض ،وبهذا يرتفع عدد �أحكام
الإعدام يف فل�سطني منذ العام � 1994إىل ( )215حكماً ،منها ()185
حكم ًا يف قطاع غزة ،و ( )30حكم ًا يف ال�ضفة الغربية ،ومن بني الأحكام
ال�صادرة يف قطاع غزة� ،صدر ( )127حكم ًا منها منذ العام  ،2007مع
الإ�شارة �إىل �أن هذه الأحكام ي�شوبها عيب جوهري ،حيث خالفت هذه
الأحكام ن�ص املادة ( )409من قانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني
رقم  3ل�سنة  ،2001والذي ين�ص على �رضورة ت�صديق �سيادة الرئي�س على
هذه الأحكام ال�صادرة عن حماكم قطاع غزة ،مع الإ�شارة �إىل عدم ت�صديق
�سيادة الرئي�س على هذه الأحكام نتيجة االنق�سام الفل�سطيني.
1717انظلر ن�ص املادة ( )1 /160من قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل لعام
 2005املعدل والذي ين�ص على �أنه ال ينفذ حكم الإعدام بحق النزيلة
احلامل املحكوم عليها بالإعدام� ،إال �إذا و�ضعت مولوداً حي ًا تق�ضي
املحكمة التي �أ�صدرت احلكم بالنزول بعقوبة الإعدام �إىل عقوبة ال�سجن

امل�ؤبد ،كذلك ما ن�صت عليه املادة ( )17من قانون العقوبات الأردين رقم
 16ل�سنة  ،1960وكذلك ن�ص املادة  215من قانون العقوبات االنتدابي
لعام .1936
1818املادة ( )46من القرار بقانون رقم ( )4ل�سنة  2016اخلا�ص بالأحداث.
1919املادة ( )197من قانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني رقم  3ل�سنة
.2001
2020انظر ن�صو�ص املواد من ( )419 – 408من قانون الإجراءات اجلزائية
الفل�سطيني.
2121انظر ن�ص املادة ( )5من القرار بقانون رقم  9ل�سنة  2018ب�ش�أن �إن�شاء
حمكمة اجلنايات الكربى ،حيث ن�صت املادة املذكورة على �أنه» تخت�ص
حمكمة اجلنايات الكربى بالنظر يف اجلرائم الآتية .1 :جرائم القتل،
ما عدا اخلط�أ .2 .جرائم االغت�صاب وهتك العر�ض واخلطف اجلنائي.3 .
جرائم اجلنايات الواقعة على �أمن الدولة الداخلي واخلارجي .4 .جرائم
اجلنايات الواردة يف القرار بقانون رقم  18ل�سنة  ،2015ب�ش�أن مكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية .5 .جرائم بيع �أو ت�أجري �أي جزء من الأرا�ضي
الفل�سطينية� ،إىل دول معادية �أو �أي من مواطنيها �أو رعاياها .6 .ال�رشوع
والتدخل والتحري�ض يف اجلرائم املبينة يف الفقرات ال�سابقة من هذه
املادة .7 .اجلرائم املتالزمة باجلرائم املبينة يف الفقرات ال�سابقة من هذه
املادة».
2222انظر ن�ص املادة ( )15من القرار بقانون رقم  9ل�سنة  2018ب�ش�أن �إن�شاء
حمكمة اجلنايات الكربى ،حيث ن�صت املادة املذكورة على �أنه» تخ�ضع
الأحكام والقرارات ال�صادرة عن هيئة حمكمة اجلنايات الكربى مبقت�ضى
هذا القرار بقانون للطعن باال�ستئناف والنق�ض وفق �أحكام الإجراءات
اجلزائية النافذ».
2323انظر :املعاهدات الدولية والقانون الوطني :درا�سة مقارنة للعالقة ما بني
املعاهدات الدولية والقانون الوطني و�آليات توطنيها ،املركز الفل�سطيني
ال�ستقالل املحاماة والق�ضاء (م�ساواة) ،رام اهلل� ،2014 ،ص  41وما
بعدها.
2424للمزيد انظر مقال من�شور على موقع معا
http:// maannews. net/ Content. aspx?id=925206

2525من املواثيق الدولية التي ن�صت �رصاح ًة على �إلغاءعقوبة الإعدام :االتفاقية
الدولية حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة
بالإجماع يف  1989 /11 /20حيث ن�صت املادة  37من االتفاقية
على حظر تنفيذ عقوبة الإعدام يف الأطفال ،والربتكول امللحق باالتفاقية
الأمريكية حلقوق الإن�سان ،والداعي لإلغاء عقوبة الإعدام ،والربتوكول رقم
 6امللحق باالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان والذي يدعو �إىل
�إلغاء عقوبة الإعدام ،والذي �صادقت عليه  44دولة �أوروبية ،بالإ�ضافة �إىل
�إعالن الإ�سكندرية يف عام  2008و�إعالن اجلزائر يف عام .2009
2626عبدالوهاب حومد ،عقوبة الإعدام بني الإبقاء والإلغاء ،جملة عامل الفكر،
جملد  ،7عدد � ،1977 ،4ص .190
2727املحامي عمار الدويك :عقوبة الإعدام يف فل�سطني ،من�شورات الهيئة
امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،رام اهلل� ،1999 ،ص .7
2828تقرير �صحفي من�شور على موقع
bbc، http:// www. bbc. com/ arabic/ world- 45855777
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متت زيارة املوقع بتاريخ 2018 - 12 - 24
2929دعا مركز �إعالم حقوق الإن�سان والدميقراطية «�شم�س» ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية �إىل �رضورة �إلغاء عقوبة الإعدام من الت�رشيعات ال�سارية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية ،و�إىل مواءمة الت�رشيعات الفل�سطينية بعد �إيداع
فل�سطني ل�صك ان�ضمامها للربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية واخلا�ص ب�إلغاء عقوبة الإعدام ل�سنة  .1989مقال
من�شور على موقع دنيا الوطن
https:// www. alwatanvoice. com/ arabic/ news/ 2018/ 10/ 10/
1181128. html

3030املحامي راجي ال�صوراين :اليوم العاملي ملناه�ضة عقوبة الإعدام  ،املركز
الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،2016 ،مقال من�شور عرب موقع املركز على
االنرتنتhttp:// pchrgaza. org/ ar/ ?p=12769 ،
3131هناك العديد من الأحكام بحكم الإعدام منها ما �أ�صدرته حمكمة اجلنايات
الكربى الأردنية يف عام  2007قد �أ�صدرت بالإعدام �شنقًا حتى املوت
وجهت لهم تهم القتل العمد ،وحيازة �سالح
على ثلة �أ�شخا�ص ،بعد �أن ّ
ناري بدون ترخي�ص ،وحيازة �أدوات حادة ،وخرق حرمة منزل ،وخمالفة
قانون منع اجلرائم املتمثل بالتغيب عن الإقامة اجلربية بالن�سبة لأحدهم،
ومقاومة رجال الأمن ،والتهديد با�ستخدام �سالح ناري .و� ّأيدت حمكمة
التمييز القرار ،ونفذ حكم الإعدام يف عام .2014
ويف تفا�صل الق�ضية حيث تعود اخلالفات املتعلقة بهذه اجلرمية والتي
�أُعدم على �إثرها ثالثة من املحكومني �إىل عام  ،1995حيث كانت بني �أحدهم
واملغدور عداوة منذ ذلك العام ،و«اعتاد كل منهما على �رضب الآخر واالعتداء
عليه» ،بح�سب ما جاء يف تفا�صيل قرار حمكمة اجلنايات الكربى ال�صادر يف
.2006 /5 /4
وبح�سب قرار املحكمة ،ف�إن �آخر حادثة �رضب وقعت بينهما كانت قبل
ارتكاب جرمية القتل بثالثة �أ�شهر ،حيث قام املغدور و�أ�شقا�ؤه باالعتداء على
املحكوم الأول ،ما ولّد «حق ًدا دفي ًنا لديه ،جعله يرتب�صه منذ ذلك احلني».
وانطالقًا من عالقة ال�صداقة التي كانت تربط املحكوم الأول مع
املحكومني الآخرين� ،سعيد وخالد ،ذهبوا جمي ًعا �إىل منزل املغدور للبحث عنه
قبل وقوع اجلرمية بثالثة �أيام ،وقاموا ب�إطالق العيارات النارية لتهديده وتهديد
مت �إبالغ ال�رشطة حينها.
عائلته ،و ّ
وبعد ثالثة �أيام ،يف  ،2002 /8 /26توجه الثالثة �إىل منطقة �سكن
املغدور يف �سيارة �أجرة ،وبحثوا عنه وهم يحملون «�سكاكني وبلطات و�أ�سلحة
نارية» ،وترب�صوا له عند خروجه من منزله ،وقاموا مبالحقته حتى جل�أ ملنزل
�أحدهم � ،اّإل �أنهم �أطلقوا العيارات النارية على املنزل وك�رسوا الباب وانهالوا على
املغدور �رض ًبا بالأدوات احلادة ،حتى �أطلق �أحد املحكومني الآخرين النار عليه،
و�أ�صابه بكليته اليمنى ثم تركوه ينزف.
وحتت تهديد ال�سالح� ،أجربوا �سائق �سيارة الأجرة على التوجه لل�سلط،
ومن ثم قرروا العودة لعمان جمد ًّدا «لقتل �شقيق املغدور» ،والذي كان قد �سبق
لهم التهجم على مكان عمله ،حيث الذ بالفرار و�أبلغ ال�رشطة� ،إال �أنهم وعند
عودتهم ،فوجئوا بكمني لل�رشطة على طريق الكمالية مل ميتثلوا له ،وحاولوا
مقاومته ب�إطالق النار عليه ،قبل �أن تلقي الأجهزة الأمنية القب�ض عليهم ،تقرير
جرحا ت�سببت ب�صدمة
الطب ال�رشعي �أظهر وفاة املغدور بعد �إ�صابته ب�أربعني ً
دموية حادة �أدت �إىل الوفاة.
�3232أ�صدرت حمكمة ا�ستئناف رام اهلل اليوم الأربعاء املوافق 2015 /9 /16
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حكما بالإعدام على املتهم من �سلفيت يف �سابقة حيث نفذ املتهم جرمية
قتل عمد بحق زوجة �أخيه وطفليها ،حيث ا�ست�أنفت النيابة العامة احلكم
ال�سابق بحق املتهم والقا�ضي بحب�سه مدى احلياة كون النيابة العامة
طالبت �سابقا بتطبيق حكم الإعدام بحقه ،يف مرافعة خطية تقدم بها
الأ�ستاذ ثائر خليل رئي�س نيابة اال�ستئناف وترافعت بها الأ�ستاذة فاطمة
كحلة ممثلة عن النيابة العامة ،حيث مت رفع الق�ضية ملحكمة النق�ض للنظر
فيها ،والتي �أعادتها �إىل حمكمة اجلنايات والتي �أ�صدرت بدورها حكم ًا
بامل�ؤبد.
�3333أ�صدرت حمكمة بداية نابل�س بتاريخ  ،2013 – 10 – 22حكما بالأ�شغال
ال�شاقة امل�ؤبدة على املتهم (م .ع)  31عاما من قلقيلية عن تهمة القتل
العمد ت�سهيال الرتكاب جرم ال�رسقة خالفا للمادة  328من قانون
العقوبات ل�سنة  60وال�رسقة خالفا للمادة  407عقوبات ل�سنة  ،60واحلكم
قابل لال�ستئناف.
وت�شري الوقائع �أنه يف عام  2005ا�ستدرج املتهم املغدور (ه� ،ش) �إىل
منزله الكائن يف قلقيلية لغر�ض القتل وال�رسقة �إثر خالف �سابق ن�شب بينهما
لكون املتهم كان يرتدد كثريا على بيت املغدور لر�ؤية خطيبته �أخت املغدور،
فقام ب�رضبه بحديدة على ر�أ�سه و�أرداه قتيال.
ويالحظ من هذا القرار �أن الق�ضاء الفل�سطيني يحاول االبتعاد عن تطبيق
�إ�صدار �أحكام الإعدام.
3434هناك بع�ض اجلرائم الب�شعة والتي �أ�صدرت فيها حمكمة اجلنايات الكربى
�أحكام ًا بالإعدام ،حيث وجهت حمكمة اجلنايات الأردنية الكربى لهم تهم
لثالثة �أ�شخا�ص منها حيازة �أدوات حادة ،وهتك العر�ض والقتل باال�شرتاك،
عمل ب�أحكام املواد ( )2 /238و ( )76من قانون العقوبات� ،إذ حكمت
اً
عمل ب�أحكام املادة ( )72وهي الإعدام �شنقًا
عليهم بتنفيذ العقوبة الأ�ش ّد اً
حتى املوت.
ميز القرار لعدة �أ�سباب ،منها «عدم قيامه بقتل
موكل �أحد املحكومني ّ
املغدورة؛ �إذ �إن �سبب الوفاة كان نتيجة اخلنق الذي اعرتف به» حمكوم �آخر بني
الثالثة� ،إال � ّأن التمييز وجدت �أن ثالثتهم ا�شرتكوا بجرمية القتل كون املحكوم
ناول من �رشيكه «ال�سلك الكهربائي الذي ُخنقت
الأول �ساهم ب�رضبها وهو من َ
بوا�سطته».
ويف ّ � ،2005 /6 /19أيدت حمكمة التمييز قرار اجلنايات الكربى،
با�ستثناء توجيه تهمة هتك العر�ض بحقهم� ،إذ مت ا�ستبدالها بجنحة انتهاك حرمة
امليت ،مع ت�أييد قرار الإعدام �شنقًا حتى املوت.
يف م�ساء  ،2003 /4 /1ا�شرتك ثالثة من املحكومني يف قتل �سيدة
ت�سكن يف �شقة �أ�سفل �شقتهم يف العمارة ذاتها يف خميم احل�سني ،بعد �أن اتفقوا
على �رسقتها ،بح�سب ما جاء يف قرار حمكمة اجلنايات الكربى ال�صادر يف تاريخ
 ،2005 /3 /15وذلك بعد مالحظتهم ب�أنها ت�سكن وحدها.
وبعدما ت�أكد املحكومون من �إطفاء املغدورة لأ�ضواء منزلها ،ك�رس �أحدهم
نافذة املطبخ ودخل ليفتح باب املنزل للآخرين ،وتوجهوا ثالثتهم لغرفتها،
حيث قاموا ب�رضبها وربطها وخنقها بوا�سطة �سلك كهربائي ،فيما اعتدى �أحدهم
جن�سيا بعد قتلها ،حيث كانت امل�رسوقات عبارة عن �إ�سوارتني وخامت مت
عليها
ًّ
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م�رصي .حيث �أُلقي القب�ض على الثالثة بعد �أيام ،.هذا وقد نفذ حكم الإعدام يف
عام .2014
3535فتح الهادي �أنور حممد علي :عقوبة الإعدام بني التقييد والإطالق ،ر�سالة
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