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ملخص الدراسة
هتدف الدراسة إىل التعرف على املربرات اليت تستخدمها املنظمات الدولية املطالبة إبلغاء عقوبة اإلعدام وموقف ليبيا
من تلك املطالبات .وتكمن مشكلة الدراسة يف التحدايت اليت تواجهها ليبيا يف ظل استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام وفقاً
للشريعة اإلسالمية واستناداً لنصوص قانون العقوابت وقانون القصاص والدية املطبق يف ليبيا وبني االلتزام ابلوفاء ابلقوانني
الدولية اليت تفرضها هذه املنظمات .وتربز أمهية الدراسة يف استفادة املنظمات احلقوقية الدولية من التعرف على موقف
الدول الرافضة إللغاء عقوبة اإلعدام وتراجع املنظمات الدولية عن املناداة إبلغاء عقوبة اإلعدام .واتبعت الدراسة املنهج
االستقرائي الستقراء موقف املنظمات احلقوقية الدولية الرافضة لتطبيق عقوبة اإلعدام يف اجملتمع اللييب ورفض ليبيا إلغاء
تطبيق عقوبة اإلعدام لتحقيق الزجر العام يف اجملتمع ،كما استخدمت املنهج التحليلي لتحليل نصوص قانون العقوابت
اللييب .وأوضحت نتائج الدراسة أن اجملتمع الدويل يرى أن عقوبة اإلعدام عقوبة سالبة حلق احلياة وأن الدول األعضاء
جيب أن تقوم إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام من نظامها العقايب ،كما أن موقف ليبيا يرفض بشكل قاطع التخلي عن

 1طالب ماجستري ،ختصص قانون ،كلية أمحد إبراهيم ،ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.salaheden.aboufares@gmail.com .
 2حماضر ،ختصص قانون ،كلية أمحد إبراهيم ،ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
308

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 5. No. 1
March (1442-2021)
Justification of Requesting the International organization for human rights to delete implement the Death Penalty:
The Status of Libya from International organization for human rights.
Mohamed Ibrahim Negasi-salaheden H Belkaseem Boufaris

 ولقد أوصت الدراسة أن ليبيا لديها نظام قضائي له خطوات واضحة وأن،تطبيق عقوبة اإلعدام من النظام العقايب
املسؤولني قادرين على اقناع اجملتمع ال دويل والوصول إىل تفامهات بشأن اقناع املنظمات الدولية من أجل التخلي عن
.فكرة مطالبة ليبيا إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام
. قانون القصاص والدية، قانون العقوابت، املنظمات احلقوقية الدولية، عقوبة اإلعدام:الكلمات املفتاحية
Abstract
The study aims to identify the justifications used by international organizations to demand the
abolition of the death penalty and Libya position on those claims. The problem of the study lies in
the challenges that Libya faces in light of the continued application of the death penalty in
accordance with Islamic Sharia and based on the provisions of the Penal Code and the Law of
Retribution and Parenthood applied in Libya and the obligation to fulfill the international laws
imposed by these organizations. The importance of the study is evident in the international human
rights organizations ’benefit from identifying the position of states that reject the abolition of the
death penalty. The study followed the inductive approach to extrapolate the position of
international human rights organizations rejecting the application of the death penalty in Libyan
society. It also used the analytical approach to analyze the texts of the Libyan penal code and the
Libyan law of retribution and blood money regarding the application of the death penalty to
everyone who committed crimes. Dangerous in society. This approach also contributes to the
analysis of the agreements concluded with the international community regarding the prevention
of the application of the death penalty. The results of the study showed that the international
community believes that the death penalty is a negative punishment for the right to life and that
member states should abolish the application of the death penalty from their penal system, and that
Libya's position categorically refuses to abandon the application of the death penalty from the
penal system, as Libya is based on the application of the death penalty. Islamic law. In addition,
international organizations refer in their annual reports to the violations committed in Libya and
to field executions, which necessitates compliance with the decisions of the United Nations and
Amnesty International in this regard. The results of the study showed that the Libyan Penal Code
and the Libyan Law of Retribution and Parenthood are derived from the provisions of Islamic
Sharia in accordance with the text of Article Seven of the Law on Retribution and Parenthood. The
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study recommended that Libya has a judicial system that has clear steps and that officials are able
to persuade the international community and reach understandings regarding persuading
international organizations in order to abandon the idea of demanding Libya to abolish the
application of the death penalty.
Keywords: death penalty, international human rights organizations, penal law, retribution law and
blood money.

املقدمة
من املؤكد أن املنظمات احلقوقية الدولية قد اعتمدت على العديد من املربرات واحلجج اليت من خالهلا تطالب الدول
اليت مازالت تطبق عقوبة اإلعدام وتستخدمها يف نظامها العقايب .كما أن املنظمات احلقوقية الدولية قد استندت إىل
العديد من املرتكزات اليت من شأهنا أن تطالب الدول املطبقة لعقوبة اإلعدام يف نظامها العقايب ،ومن اجلدير ابلذكر أن
من بني أهم وأبرز املنظمات احلقوقية الدولية اليت تطالب إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام هي منظمة األمم املتحدة ومنظمة
العفو الدولية .وتعترب منظمة األمم املتحدة من أبرز املنظمات الدولية واليت هلا اتريخ حافل يف محاية حقوق اإلنسان
والسعي لسن القوانني اليت حتمي حقوق اإلنسان .وكذلك فإن منظمة العفو الدولية من أبرز املنظمات الدولية اليت
تنادي حبقوق اإلنسان بشكل مباشر .وتقوم منظمة العفو الدولية بشكل دوري إبصدار نشرات خاصة عن الدول اليت
انتهكت حقوق اإلنسان ،حيث إهنا تصدر تلك القوائم ومناقشة وعرض تلك االنتهاكات ومن بينها الدول اليت تقوم
بتطبيق عقوبة اإلعدام واالنتهاكات اليت قد تصدر من الدولة وطبيعة تلك االنتهاكات .وابلتايل فإن هذه الورقة تستعرض
املربرات اليت تعتمد عليها املنظمات احلقوقية الدولية للمطالبة إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام ،حيث يستعرض هذا املبحث
يف مطلبني مها املواثيق الدولية اليت تنادي إبلغاء عقوبة اإلعدام ،ومربرات تطبيق عقوبة اإلعدام يف املواثيق الدولية .كما
تستعرض الورقة موقف ليبيا من املربرات اليت تستند عليها املنظمات الدولية إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام .حيث إن ليبيا
من أبرز الدول اليت تقوم بتطبيق عقوبة اإلعدام استناداً لنصوص الشريعة اإلسالمية ووفقاً لقانون العقوابت اللييب وقانون
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القصاص والدية املعمول به يف ليبيا واملستمد أيضاً من الشريعة اإلسالمية ،كما تستعرض الورقة مربرات تطبيق عقوبة
اإلعدام يف ليبيا وضماانت تطبيق عقوبة اإلعدام يف ليبيا.
إشكالية الدراسة
تتمثل اشكالية البحث يف مطالبة املنظمات الدولية لليبيا إبلغاء عقوبة اإلعدام والتحدايت اليت تواجهها بسبب استمرار
تطبيق العقوبة وااللتزام ابلوفاء ابلقوانني الدولية اليت تفرضها هذه املنظمات .كما تكمن إشكالية البحث يف حماولة
توضيح وجهة النظر الليبية من تطبيق عقوبة اإلعدام يف النظام العقايب املعمول به وفقاً للشريعة اإلسالمية واستناداً
لنصوص القانون اجلنائي وقانون العقوابت وقانون القصاص والدية املطبق يف ليبيا والوصول إىل تفامهات بشأن التزام
ليبيا جتاه املنظمات احلقوقية الدولية اليت تدعي احلفاظ على حقوق اإلنسان وإن كان مرتكباً للجرائم.
أسئلة الدراسة
ميكن صياغة الدراسة يف التساؤل التايل:
.1ما املربرات اليت تعتمد عليها املنظمات احلقوقية الدولية للمطالبة إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام؟
 .2ما موقف ليبيا من املربرات اليت تستند عليها املنظمات احلقوقية الدولية للمطالبة إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام؟
أهدف الدراسة
ميكن التعرف على أهداف الدراسة من خالل اآليت:
. 1تبيان املربرات اليت تعتمد عليها املنظمات احلقوقية الدولية للمطالبة إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام.
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 .2إيضاح موقف ليبيا من املربرات اليت تستند عليها املنظمات احلقوقية الدولية للمطالبة إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام
أمهية الدراسة
تربز أمهية الدراسة يف اآليت:
 .١تكمن أمهية الدراسة يف استفادة املنظمات احلقوقية الدولية من التعرف على موقف الدول الرافضة إللغاء عقوبة
اإلعدام وتراجع املنظمات الدولية عن املناداة إبلغاء عقوبة اإلعدام.
. 2تربز أمهية البحث يف تراجع املنظمات الدولية عن موقفها جتاه الدول اليت تطبق عقوبة اإلعدام مع ضرورة احرتام رغبة
الدول اإلسالمية يف االلتزام بتطبيق عقوبة اإلعدام وفقاً لنصوص الشريعة اإلسالمية.
 . 3تساهم الدراسة يف التعرف على مميزات تطبيق عقوبة اإلعدام يف اجملتمع اللييب كأحد األساليب التقوميية ،كما يساهم
البحث يف التأكد من سالمة إجراءات التقاضي لدى احملاكم الليبية والتعرف على مدى تطبيق قانون القصاص والدية.
 . 4يساهم هذا البحث يف توضيح فقرات قانون العقوابت اللييب وخاصة للسلطة التنفيذية اليت تقوم بتطبيق وتنفيذ
عقوبة اإلعدام.
حدود الدراسة
تقوم هذه الدراسة بتسليط الضوء على تطبيق عقوبة وحكم اإلعدام يف ليبيا .ويكشف هذا البحث عن القوانني املنصوص
عليها يف قانون العقوابت اللييب واليت ختص احلكم بتطبيق عقوبة اإلعدام وخاصة املادة  372وكذلك القوانني املنصوص
عليها يف القانون اجلنائي اللييب وخاصة القانون رقم  6لسنة 2002م واليت وردت فيها القوانني اخلاصة ابلقصاص
وكذلك املادة رقم  1من القانون رقم  7املعدل للقانون 6لسنة 2002م ،وموقف املنظمات احلقوقية الدولية وخاصة
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منظمة األمم املتحدة ومنظمة العفو الدولية من املعاهدات الدولية اليت أبرمت خبصوص إيقاف حكم وعقوبة اإلعدام
وإلزام الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة هبا .وكذلك التعرف على كافة االتفاقيات الدولية اليت أبرمتها املنظمات
الدولية وعلى رأسهم منظمة األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان السياسية واملدنية املصدق عليه يف عام
1976م وموقف ليبيا من عدم اإلذعان للمنظمات احلقوقية الدولية وأتثري ذلك على ليبيا داخلياً وخارجياً.
فرضية الدراسة
تقوم الدراسة على حتقيق الفرضية التالية:
تطبيق عقوبة اإلعدام يف ليبيا لن يؤثر يف عالقة ليبيا مع املنظمات احلقوقية الدولية.
منهج الدراسة
تعتمد هذه الدراسة على املناهج التالية يف هذا البحث وهي:
.1املنهج االستقرائي :وذلك الستقراء نصوص قانون العقوابت الليبية وقانون القصاص والدية اللييب بشأن
النصوص اخلاصة بتطبيق عقوبة اإلعدام .ويساهم هذا املنهج يف استقراء موقف املنظمات احلقوقية الدولية الرافضة
لتطبيق عقوبة اإلعدام يف اجملتمع اللييب ورفض ليبيا إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام لتحقيق الزجر العام يف اجملتمع.
.2املنهج التحليلي :يستخدم املنهج التحليلي يف هذا البحث لتحليل نصوص قانون العقوابت اللييب وقانون
القصاص والدية اللييب بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام على كل من ارتكب اجلرائم اخلطرية يف اجملتمع .كما يساهم هذا
املنهج يف حتليل االتفاقيات املربمة مع اجملتمع الدويل بشأن منع تطبيق عقوبة اإلعدام.
اإلطار النظري لعقوبة اإلعدام يف القانون اللييب واملنظمات الدولية
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.1مفهوم عقوبة اإلعدام يف املنظمات الدولية
مما ال شك فيه أن املنظمات الدولية قد اعتمدت يف مفهوم العقوبة على نصوص القانون الدويل الذي يرى أبن مفهوم
العقوبة هو تلك الطرق واألساليب العقابية اليت تطبق على من ارتكب اجلرائم وفقاً لنصوص القانون .أما عقوبة اإلعدام
من وجهة نظر املنظمات الدولية فهي عقوبة سالبة حلق احلياة ،وهي عقوبة تضر إبزهاق حياة األفراد ،وهناك العديد
من املنظمات الدولية اليت بدأت تنادي بضرورة إلغاء عقوبة اإلعدام للمحافظة على حق اإلنسان يف احلياة ،حيث
تنادي منظمة األمم املتحدة ومنظمة العفو الدولية التابعة لألمم املتحدة بضرورة حظر تطبيق عقوبة اإلعدام .وترى
املنظمات الدولية أن الدول اليت تطبق هذه العقوبة قد يصدر منها الكثري من االنتهاكات وعدم انفاذ القانون احمللى
وبروز العديد من ثغرات التقاضي مما يعمق اإلحساس ابلظلم جتاه إهدار حياة األخرين بغري وجه حق من وجهة نظرهم.

3

وترى العديد من املنظمات الدولية أن املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة قد أقرت أبن لكل إنسان حق احلياة وأن
هذا احلق مكفول بقوة القانون وأن احملافظة على احلق من وجهة نظر املنظمات الدولية حىت وإن كان هناك من جتاوز
وتعدى على حياة اآلخرين بغري وجه حق .كما أقرت املنظمات الدولية العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية واالتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان .كما أن عقوبة اإلعدام من وجهة نظر املنظمات الدولية عقوبة جائره وأن تلك املنظمات
الدولية بدأت يف مطالبة بعض الدول يف ضرورة إلغاء عقوبة اإلعدام حبجة احملافظة على حقوق اإلنسان ،ومن انحية
أخرى االلتزام بقرارات املنظمات الدولية اليت تنادي بضرورة وقف تنفيذ هذه العقوبة السالبة حلق احلياة وحماولة استبداهلا
أبحد العقوابت املساوية من وجهة نظرهم لعقوبة اإلعدام .ويرى الباحث أن املنظمات الدولية تعاين من مشكلتني أوهلما
فهم طبيعة الدول اإلسالمية والتزامها ابلشريعة اإلسالمية ،حيث إن القانون اإلهلي قد فرض تطبيق عقوبة اإلعدام من
أجل حتقيق الزجر العام ،والثاين أن تدخل املنظمات الدولية قد ميس السيادة الداخلية للدول ،حيث إن عدم التزام
 3حممد سليمان مقبل القويفلي .عقوبة اإلعدام يف اململكة العربية السعودية بني املواثيق الدولية وخصوصية السعودي ،رسالة ماجستري غري منشورة،
اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي2018 ،م ،ص.105
314

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 5. No. 1
)March (1442-2021
Justification of Requesting the International organization for human rights to delete implement the Death Penalty:
The Status of Libya from International organization for human rights.
Mohamed Ibrahim Negasi-salaheden H Belkaseem Boufaris

الدول اإلسالمية بوقف تنفيذ تطبيق عقوبة اإلعدام ليس له عالقة بعدم االلتزام ابملقررات الدولية اليت مت االتفاق عليها.
ومن جانب أخر فإن ليبيا تعترب من أبرز الدول اليت تطبق عقوبة اإلعدام وأنه ليس هناك اجتاه إللغاء عقوبة اإلعدام أو
استبداهلا بعقوبة بديله حيث ال ميكن االستغناء عن تطبيق الشريعة اإلسالمية ،كما أن القانون اللييب يقر تطبيق الشريعة
اإلسال مية كما يقر القانون اللييب تطبيق عقوبة اإلعدام لتحقيق الزجر العام ،كما أن الدول اليت استجابت للقرارات
الدولية تعاين من تفشي املستوي العام للجرائم بشكل عام وخاصة جرائم القتل أو اجلرائم اليت تقضي بتطبيق عقوبة
اإلعدام.

4

.2مفهوم عقوبة اإلعدام يف القانون اللييب
وجتدر اإلشارة إىل أن القانون اللييب مل خيتلف كثرياً يف وضع مفهوم حمدد للعقوبة أبهنا هي اجلزاء الذي يتم تطبيقه نتيجة
ارتكاب الفعل اجملرم بنصوص القانون والذي يتم تطبيقه على من ثبت ارتكابه اجلرائم حبكم قضائي ابت وهنائي نتيجة
توافر أدله ابرتكاب تلك اجلرمية واستحقاق إنزال العقاب على اجلاين .وابلرغم من أن نصوص القانون اللييب مستمده
من نصوص الشريعة اإلسالمية إال أن املادة رقم  41من قانون العقوابت قد أكدت أيضاً على إبراز اهلدف من عقوبة
اإلعدام ،حيث نصت املادة على أن العقوبة جيب أن ترمي إىل طريق إصالح وهتذيب اجلاين وتربيته أخالقياً ،مما يؤكد
على صحة أهداف القانون اللييب ومدى متاشيه مع حتقيق أهداف الشريعة اإلسالمية من تطبيق عقوبة اإلعدام 5.ومن
املؤكد أن عقوبة اإلعدام يف القانون اللييب تعين أهنا عملية قتل إنسان حبكم قضائي نتيجة ارتكاب هذا الشخص جرائم
ت ؤدي إىل تطبيق ذات العقوبة عليه ،حيث أشار قانون القصاص والدية املطبق يف ليبيا إىل أن عقوبة اإلعدام هي اجلزاء
العادل الذي يطبق على أحد األفراد نتيجة ارتكابه اجلرائم اليت تفضي إىل انزال القصاص والدية على القاتل .ولقد أقرت
 4أمحد مرزوق سامل صاحل وجالل الدين حممد مشرف القرشي .املسؤولية اجلنائية عن االغتيال دراسة أتصيلية مقارنة ،ابملواثيق واملعاهدات الدولية ،رسالة
دكتوراة منشورة ،جامعة انيف للعلوم األمنية ،اململكة العربية السعودية2019 ،م ،ص.95
 5قانون العقوابت اللييب2012 ،م ،صhttps://ssf.gov.ly/wp-content/uploads/2012 6
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املادة  17من قانون العقوابت اللييب أن عقوبة اإلعدام من العقوابت األصيلة ،كما أشار قانون العقوابت اللييب وخاصة
املادة  18أبن العقوابت األصيلة تثبت ابإلدانة ،كما نصت املادة  19من قانون العقوابت اللييب أن كل حمكوم عليه
ابإلعدام يقتل رمياً ابلرصاص طبقاً لإلجراءات املقررة قانوانً .وابلتايل فإن القانون اللييب مل خيتلف كثرياً عن الشريعة
اإلسالمية يف حتديد فئات عقوبة اإلعدام من بينها احلدود ،والقصاص ،والتعزير ،وغريها.
.3املربرات اليت تعتمد عليها املنظمات احلقوقية الدولية املطالبة إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام
وميكن استعراض املربرات اليت تعتمد عليها املنظمات احلقوقية الدولية املطالبة إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام ،حيث تقوم
املربرات على مرتكزين م همني مها املواثيق الدولية اليت تنادي إبلغاء عقوبة اإلعدام ،ومربرات تطبيق عقوبة اإلعدام يف
املواثيق الدولية
املرتكز األول :املواثيق الدولية اليت تنادي إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام.
من املؤكد أن هناك العديد من املنظمات الدولية اليت اندت بضرورة إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام ،حيث أصدرت تلك
املنظمات الدولية العديد من املواثيق واالتفاقيات تلزم الدول األعضاء بضرورة التخلي عن تطبيق عقوبة اإلعدام حبجة
أهنا عقوبة سالبة حلق احلياة وأنه ميكن االستغناء عنها وتركها واستبداهلا بعقوبة أخرى مساوية هلا .ومن أبرز األسانيد
اليت اعتمدت عليها تلك املنظمات الدولية هو التأكيد على محاية حق اإلنسان يف احلياة والتعهد أمام اجملتمع الدويل
حبماية حق اإلنسان يف احلياة والبحث يف قوانني الدول األعضاء ما حيول دون محاية حق اإلنسان يف احلياة .6ومن
البديهي أن تقوم املنظمات الدولية هبذا الدور اهلام واحليوي حلماية حقوق اإلنسان وابرام العديد من املبادرات اليت حتول
دون اهدار حق اإلنسان يف احلياة والتشديد على محاية هذا احلق من خالل تفعيل القانون الداخلي للدول األعضاء يف

 6حممد منري هامشي ،عقوبة اإلعدام يف القانون اجلزائري ،رسالة دكتوراة غري منشورة ،جامعة حممد بوضياف املسيلة ،اجلزائر2019 ،م ،ص.60
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املنظمات الدولية .وسوف نستعرض اسهامات منظمة األمم املتحدة ومنظمة العفو الدولية كأحد أبرز املنظمات الدولية
اليت اندت بضرورة إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام محاية حلق اإلنسان يف احلياة .وسوف نستعرض أهم احملاوالت اليت قامت
هبا املنظمات الدولية من أجل مناشدة الدول األعضاء بضرورة االنصياع لرغبة األمم املتحدة يف محاية حق اإلنسان يف
احلياة واستبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة أخرى مماثله هلا .كما سوف نستعرض ألهم الدول اليت استجابت لرغبة منظمة
األمم املتحدة وأهم الدول اليت عارضت قرارات منظمة األمم املتحدة ومربرات الدول اليت استجابت للتخلي عن النظام
العقايب ومربرات الدول اليت تتمسك بتطبيق عقوبة اإلعدام استناداً للشريعة اإلسالمية .وسوف نستعرض جهود منظمة
األمم املتحدة ومنظمة العفو الدولية بشأن منع تطبيق عقوبة اإلعدام وإلزام الدول األعضاء بتطبيق قرارات منظمة األمم
املتحدة.
أوالً :جهود منظمة األمم املتحدة ومربراهتا يف ضرورة إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام
مما ال شك فيه أن منظمة األمم املتحدة هلا دور ابرز ابعتبارها املنظمة اليت حتتوي على أغلبية أعضاء دول العامل ،حيث
أصدرت منظمة األمم املتحدة قراراً يف  25نوفمرب لعام  2007حبتمية إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام وإلزام الدول األعضاء
يف املنظمة بتنفيذ القرار واستبدال تلك العقوبة بعقوبة أخري على أن تكون عقوبة غري سالبة حلق احلياة .كما أن اجلمعية
العامة لألمم املتحدة قد أصدرت القرار  2857يف  20ديسمرب  1970بضرورة إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام واستبدال
العقوبة بعقوبة أخري .ومن اجلدير ابلذكر أن منظمة األمم املتحدة بذلت جهوداًكبرية من أجل اقناع العديد من الدول
بضرورة التخلي عن تلك العقوبة ابعتبار عقوبة اإلعدام أحد أبرز العقوابت السالبة حلق احلياة ،وأن تطبيق عقوبة اإلعدام
يتعارض مع اهلدف الذي مت إنشاء منظمة األمم املتحدة من أجله حيث نصت املادة الثانية من ميثاق اإلمام املتحدة
أن حق احلياة مكفول لإلنسان وحتميه قوة القانون 7.وابلتايل فإن تطبيق عقوبة اإلعدام تعترب عقوبة تتعارض مع ميثاق
 7أمحد مرزوق سامل صاحل وجالل الدين حممد مشرف القرشي ،املسؤولية اجلنائية عن االغتيال دراسة أتصيلية مقارنة ،ابملواثيق واملعاهدات الدولية ،رسالة
دكتوراة منشورة ،جامعة انيف للعلوم األمنية ،اململكة العربية السعودية2019 ،م ،ص.85
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منظمة األمم املتحدة وجيب استبداهلا من وجهة نظر املنظمة الدولية .فضالً عن أن منظمة األمم املتحدة قد بذلت
جهوداً كبرية من أجل إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام ومن بني أبرز تلك اجلهود ما قامت به املنظمة الدولية من اصدار
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والربوتوكول الثاين حلقوق اإلنسان اخلاص ابلعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية وما
قامت به املنظمة الدولية من إصدار اتفاقيات محاية األطفال ،كما أصدرت منظمة األمم املتحدة العديد من املواثيق
اخلاصة مبناهضة التعذيب وضرورة التخلي عن تطبيق عقوبة اإلعدام بشكل واضح ،ومل تنجح األمم املتحدة يف موافقة
كافة الدول األعضاء من أجل التوقيع على معاهدة مناهضة التعذيب .وابلرغم من أن منظمة األمم املتحدة قد بذلت
جهوداً كبرية من أجل توقيع الدول األعضاء على معاهدة احلد من تعذيب السجناء .وابلرغم من أن منظمة األمم
املتحدة قد تعرضت للكثري من املعضالت الدولية بشأن اإلابدة اجلماعية يف رواندا والبوسنة واهلرسك وأوغندا وغريها
من الدول ،إال أن قوانني منظمة األمم املتحدة مل حتقق الردع الكايف للدول األعضاء .كما أن منظمة األمم املتحدة قد
بذلت جهوداًكبرية من أجل اقناع الدول األعضاء على التوقيع على العديد من املعاهدات اليت جترم قتل األطفال والنساء
يف وقت احلرب ،إال أن املنظمة الدولية أيضاً مل تفلح يف احلصول على موافقة كافة الدول األعضاء ابملنظمة الدولية.

8

ولقد بذلت منظمة األمم املتحدة الكثري من اجلهود ألقناع الدول األعضاء بضرورة التخلي عن تطبيق عقوبة اإلعدام
بشكل مباشر ،حيث قامت املنظمة الدولية إبصدار الكثري من النشرات الدولية اليت ختص انتهاكات حقوق اإلنسان
والدول اليت تقوم بتطبيق عقوبة اإلعدام خارج نطاق القانون .وميكن القول أبن منظمة األمم املتحدة قامت إبقناع حوايل
 150دولة استجابت ملطالب املنظمة الدولية إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام ،بينما هناك حوايل أربعون دولة مازالت تطبق
عقوبة اإلعدام يف نظامها العقايب وترفض التخلي عن تطبيق عقوبة اإلعدام يف نظامها العقايب.

9

 8مصطفي بوحلية ،جرمية التخريب العمدي للعقار بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري ،رسالة دكتوراة منشورة ،جامعة أمحد دراية ،اجلزائر2019 ،م،
ص.95
 9قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن ضرورة إلغاء عقوبة اإلعدام .
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أ .موقف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة من تطبيق عقوبة اإلعدام
وميكن القول إن املنظمة الدولية لألمم املتحدة قد أبرمت العديد من االتفاقيات واملبادرات من أجل وقف تطبيق عقوبة
اإلعدام ،حيث سعت من خالل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل ممارسة العديد من الضغوط على الدول اليت تقوم
بتطبيق عقوبة اإلعدام من أجل وقف تطبيق تلك العقوبة السالبة حلق احلياة .ومن بني أبرز اجلهود اليت مارستها املفوضية
العلي ا حلقوق اإلنسان هو إصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،ولقد مت إصدار هذا امليثاق وفقاً لتوصيات اجلمعية
العامة لألمم املتحدة برقم  218يف العاشر من ديسمرب لعام  ،1948وقد صدق على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
ما يقرب من  57دولة عضو يف منظمة األمم املتحدة 10.وأكدت املادة رقم  3من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن
لكل انسان احلق يف احلياة ،وابلتايل ال ميكن تطبيق عقوبة تتعارض مع حق اإلنسان يف احلياة .ولقد نصت املادة  6من
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حبتمية إلغاء القوانني اليت تتعارض مع محاية حقوق اإلنسان ،وكذلك نصت املادة 5
أنه جيب تقدمي اجلناة إىل احملاكمة ،وكذلك نصت املادة  9من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بضرورة مثول اجلناة أمام
احملكمة مع إمكانية قبول الطعن ضد تطبيق عقوبة اإلعدام ،كما نصت املادة  11من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
أبنه ال ميكن توجيه االهتامات لألفراد إذا مل يكن قد ارتكبوا اجلرمية فعالً بشهادة الشهود وبروز العديد من األدلة الدامغة
على ارتكاهبم تلك اجلرائم بشكل واضح .وأشارت املادة  23و24و 25إىل التشديد على محاية حق املرآة والطفل من
أخطار تطبيق عقوبة اإلعدام عليهم مع ضرورة إقرار القوانني احمللية اليت تعمل على محاية حقوق املرآة والطفل يف احلياة
وعدم املساس هبذا احلق.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Sessi/on21/A-HRC.21-29_ar.pdf
 10املواثيق الدولية الصادرة من األمم املتحدة خبصوص إلغاء عقوبة اإلعدام ،مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان.
http://www.ohchr.org/AR/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.aspx
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ب .موقف جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة من تطبيق عقوبة اإلعدام
من املؤكد أن منظمة األمم املتحدة قد قامت بتشكيل جلنة حلقوق اإلنسان إلصدار العديد من املواثيق اليت من شأهنا
أن متنع تطبيق عقوبة اإلعدام ،ومن بني تلك املبادرات ما يلي:
.1اصدار العهد الدويل اخلاص مبباشرة احلقوق السياسية واملدنية.
ولقد مت إصدار هذا العهد منذ ستينيات القرن املاضي وابلتحديد يف عام  .1966حيث بدأ العمل ابلعهد الدويل
اخلاصة ابحلقوق السياسية واملدنية منذ سبعينيات القرن املاضي وابلتحديد يف عام  ،1976ومن بني أبرز النصوص
القانونية اليت تطالب ابلتصدي لتطبيق عقوبة اإلعدام املادة السادسة اليت تنص على حق احلياة يالزم اإلنسان منذ والدة
اإلنسان وأنه جيب على القوانني احمللية محاية هذا احلق ،وابلتايل فإن تطبيق عقوبة اإلعدام من وجهة نظر العهد الدويل
اخلاص ابحلقوق السياسية واملدنية يعترب خرقاً هلذا احلق وتعدايً عليه وال يتماشى مع القانون .ومن بني أبرز مطالب العهد
الدويل اخلاص ابحلقوق السياسية واملدنية هو املطالبة إبسقاط العقوابت السالبة حلق احلياة من الذين ارتكبوا اجلرائم دون
سن الثامنة عشرة على اعتبار أهنم مازالوا أطفال وأن العقوبة تعترب عقوبة قاسيه عليهم.

11

.2إصدار الربتوكول الثاين الالحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
أصدرت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة الربتوكول الثاين الالحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية
والسياسية حيث بدأ إصدار الربتوكول يف عام  1989وينص على أن مجيع الدول األعضاء ابجلمعية العامة لألمم
املتحدة جيب عليها أن تقوم إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام من النظام العقايب .واستخدم الربوتوكول نص املادة السادسة

 11مصطفي بوحلية .جرمية التخريب العمدي للعقار بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري ،رسالة دكتوراة منشورة ،جامعة أمحد دراية ،اجلزائر2019 ،م،
ص.101
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املشار إليها سلفاً بشأن محاية حق اإلنسان منذ مولده وأن القانون احمللي جيب عليه محاية هذا احلق .ويركز الربوتوكول
الثاين الالحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على العمل التأكيد على أن القانون احمللي ال جيب أن
يطبق عقوبة اإلعدام حيث يتعارض مع هدف محاية حقوق اإلنسان ابحلياة .ولقد أكدت املادة الرابعة من العهد الدويل
اخلاصة مبمارسة احلقوق املدنية والسياسية أن تطبيق عقوبة اإلعدام مرفوضة إال إذا ارتكبت اجلرائم اخلطرية املنصوص
عليها يف القانون الدويل.
اثنياً :منظمة العفو الدولية وموقفها من تطبيق عقوبة اإلعدام
اختذت منظمة العفو الدولية موقفاً حامساً جتاه تطبيق عقوبة اإلعدام يف النظم العقابية لكافة الدول األعضاء مبنظمة
األمم املتحدة .حيث تقوم منظمة العفو الدولية إبصدار بياانت ونشرات دورية عن تطبيق عقوبة اإلعدام وعن اخلروقات
اليت صدرت من العديد من الدول والسيما الدول العربية واإلسالمية األكثر تطبيقاً لعقوبة اإلعدام من غريها وذلك
هبدف نشر تلك املمارسات السلبية لتطبيق عقوبة اإلعدام وذلك هبدف احراج تلك الدول اإلسالمية من تطبيق عقوبة
اإلعدام وحدوث بعض اخلروقات أو تطبيق العقوبة مع بروز بعض التهاون يف إجراءات التقاضي يف العديد من الدول
العربية واإلسالمية واإلفريقية .ولقد أشارت منظمة العفو الدولية أن تطبيق عقوبة اإلعدام ال ميكن أن حيل مشكلة الدول
اإلسالمية وال ميكن أن يبطل املزاعم اليت تستخدمها الدول اإلسالمية بشأن الرغبة يف احلفاظ على األمن والسلم
االجتماعي .ولقد نصت املادة الثالثة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن حق احلياة مكفول لكل األفراد وأن القوانني
الداخلية للدول كفيله ابحلفاظ على هذه احلق .أما املادة اخلامسة فقد نصت على أن الدول ملزمة من خالل تشريعاهتا
ونظمها القانونية أن حتفظ على كرامة األفراد وأن حتمي األفراد من أخطار اهلالك والقتل ،والتعذيب ،واالغتصاب،
وغريه .وابلرغم من أن منظمة العفو الدولية قد برزت كأحد املنظمات الداعية إىل محاية حقوق األفراد يف احلياة إال أن
منظمة العفو الدولية مل تتخذ خطوات ملموسه للضغط على املسؤولني يف ليبيا من أجل تسليم املطلوبني لدي احملكمة
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اجلنائية الدولية الهتامهم ابرتكاب جرائم القتل العمد دون وجه جق وبدون حماكمات فعليه 12.كما أن منظمة العفو
الدولية مل تتخذ خطوات ملموسه حيال سلوبدان ميلوسوفيتش الذي ارتكب جمارز حبق مسلمي البوسنة واهلرسك ،كما
مل تتخذ منظمة العفو الدولية موقفاً يذكر جتاه اجلرائم اليت ارتكبت من احلكومة اإلسرائيلية اليت أصدرت أوامر ابجتياح
قطاع غزة الفلسطيين واستمرار احتالل األراضي الفلسطينية .ومل يكن ملنظمة العفو الدولية دوراً يذكر أيضاً أمام احتالل
روسيا لبعض دول البلقان واستمرار عمليات القتل املمنهج واغتصاب النساء .كما أن منظمة العفو الدولية تتصف
ابلتناقض الشديد حيث تشدد على تطبيق عقوبة اإلعدام على العديد من الدول العربية واألفريقية مع العلم أن هناك
بعض الوالايت األمريكية داخل الوالايت املتحدة األمريكية مازالت تقوم ابستخدام عقوبة اإلعدام يف النظام العقايب
لديها مما يدل على التناقض الواضح ،وكذلك تركيز منظمة العفو الدولية مع الدول اإلسالمية على حتمية إلغاء عقوبة
اإلعدام يف تلك الدول والسيما ليبيا ومصر واألردن واملغرب واململكة العربية السعودية ابعتبارها من الدول اإلسالمية
ذات األغلبية السنية وإمهال الدول األخرى اليت تطبق عقوبة اإلعدام دون حماكمات حقيقية مثل الصني واتيوان وفيتنام
وكوراي الشمالية والياابن وسنغافورة .وجتدر اإلشارة إىل أن العديد من الدول العربية والسيما تونس قد ألغت عقوبة
اإلعدام من النظام العقايب لديها .إال أن دولة تونس قد أعادت استخدام عقوبة اإلعدام يف النظام العقايب لديها مرة
أخرى من أجل إعادة األمن والسلم االجتماعي ابجملتمع تزامناً مع ارتفاع معدالت جرائم االغتصاب والقتل العمد.
املرتكز الثاين :مربرات املنظمات احلقوقية الدولية يف إلغاء عقوبة اإلعدام
من املؤكد أن هناك العديد من املربرات واألسباب اليت تستند إليها املنظمات احلقوقية الدولية يف إلغاء تطبيق عقوبة
اإلعدام ،حيث تقوم الدول اإلسالمية بتطبيق عقوبة اإلعدام يف النظام العقايب استناداً لنصوص الشريعة اإلسالمية من

 12تقرير منظمة العفو الدولية عن ليبياhttps://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north- .)2019( .
./africa/libya
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أجل حتقيق األمن والسلم االجتماعي ومن أجل حتقيق الزجر لكل من تسول له نفسه ارتكاب اجلرمية بدون وجه حق.
ومن بني أبرز هذه املربرات ما أييت:
.1حماولة صرف اجملتمعات اإلسالمية والسيما ليبيا عن االستناد إىل الشريعة اإلسالمية يف النظام العقايب اللييب.

13

.2ترى املنظمات احلقوقية الدولية أن عقوبة اإلعدام عقوبة قدمية ال يصلح تطبيقها يف الوقت الراهن وجيب استبداهلا
بعقوبة أخرى مساوية هلا.
.3الرغبة يف االلتزام ابملواثيق واملبادرات الدولية الراغبة يف حظر تطبيق عقوبة اإلعدام بغض النظر عن التزام الدول
اإلسالمية والسيما ليبيا بتطبيق قانون العقوابت وقانون القصاص والدية لكل من ارتكب جرماً وذلك حتقيقاً لرغبة
املنظمات الدولية احلقوقية على حساب مصلحة االستقرار واألمن والسلم اجملتمعي.
.4ترى املنظمات احلقوقية الدولية أن تطبيق عقوبة اإلعدام ال ميكن أن حيقق االستقرار يف اجملتمعات اإلسالمية ،وأنه
ال يوجد جمتمع مثايل بال جرمية.
. 5التقارير الدولية اليت نشرهتا املنظمات احلقوقية الدولية عن بعض الدول العربية والسيما ليبيا جعلت منظمة العفو
الدولية تنشر سلبيات النظام القضائي والثغرات القانونية املوجودة يف النظام التشريعي مما يساهم يف إضعاف ليبيا يف
مواجهة املنظمات احلقوقية الدولية جتاه تطبيق عقوبة اإلعدام يف النظام العقايب اللييب.
. 6إن تطبيق عقوبة اإلعدام يف النظام العقايب اللييب سوف يؤدي إىل حماولة األفراد التهرب وعدم مواجهة املصري احملتوم
وحماولة إلقاء املسؤولية على غريهم خمافة املوت.
 13جدي الصادق .مسؤولية الطفل اجلزائية يف الشريعة اإلسالمية والتقنيني اجلزائري واللييب ،ورقة حبثية منشورة ،جملة املفكر ،جامعة حممد خيضر بسكرة،
اجلزائر2018 .م ،ص.61
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. 7قيام السلطات بتطبيق عقوبة اإلعدام على اجلناة لن يقوم بتقومي اجملتمع ولن يقوم بتعليم اجلناة االبتعاد عن اجلرمية،
والعكس صحيح إذا استبدلت عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن مدى احلياة.
.8من ارتكب جرائم القتل العمد من حقه فرصة أن يعود مرة أخرى مواطناً صاحلاً من خالل وجود عقوبة متنحه حق
احلياة ليكون مواطناً صاحلاً.
.9رغبة املنظمات الدولية احلقوقية ابلتخلي عن تطبيق الشريعة اإلسالمية والتخلي عن النظام العقايب اإلسالمي واجملادلة
يف عدم ارتباط العقوبة ابلشريعة اإلهلية.
موقف ليبيا من املربرات اليت تستند عليها املنظمات احلقوقية الدولية للمطالبة إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام
املرتكز االول :مربرات وضماانت تطبيق عقوبة اإلعدام يف ليبيا
يقوم قانون العقوابت اللييب وقانون القصاص والدية على إبراز العديد من املربرات لتطبيق عقوبة اإلعدام يف ليبيا ،ويقصد
مبربرات تطبيق عقوبة اإلعدام أي أسس تطبيق عقوبة اإلعدام يف ليبيا ومن بني أبرز تلك املربرات ما أييت:
.1العمل بقاعدة شرعنة اجلرائم والعقوابت
وتقوم هذه القاعدة على عدم إمكانية توجيه االهتام إىل أحد األشخاص دون وجود دليل حقيقي واهتام وفقاً جلرمية مت
ارتكاهبا ابلفعل .وال ميكن اهتام أحد األفراد إال بعد استنفاذ اجراءات التقاضي ومثول اجلناة أمام اهليئات القضائية
والسماع إىل شهادة الشهود وإقرار املتهم على نفسه ابإلثبات أو النفي والتدرج يف إجراءات التقاضي على أن القاضي
ميكنه رد القضية إذا ظهر دليل قد يغري من سري إجراءات العدالة بشكل كبري .والعقوابت هي أمر إهلي يوقع على من
ارتكب اجلرائم اليت تستوجب تطبيق العقوبة املالئمة زجراً للجاين وحتقيقاً لألمن والسلم االجتماعي وإلعادة حق املظلوم،
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وهو ما أشارت إليه الشريعة اإلسالمية وأكد عليه القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة .وينص قانون العقوابت اللييب
املادة  1على أنه ال عقوبة وال جرمية إال بوجود حكم قضائي ملزم.

14

.2العمل بقاعدة شرعنة شخصية العقوبة
ووفقاً هلذه القاعدة فإنه ال ميكن عقاب كل من ليس له عالقة ابجلرمية ،وابلتايل فإن املذنب حياكم وحده على اجلرم
ِِ
ِ
﴿وَال تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ ْ
ُخَر ٰى ۚ َوإِن تَ ْدعُ ُمثْ َقلَةٌ إِ َ ٰىل محْل َها َال ُْحي َم ْل منْهُ
الذي ارتكبه وفقاً لقول هللا تعايل يف كتابه العزيزَ :
ِ ِ
اَّللِ
نذر الم ِذين َخيْ َش ْو َن رمهبُم ِابلْغَْي ِ
ص َالةَ ۚ َوَمن تَ َزمك ٰى فَإِممنَا يَتَ َزمك ٰى لِنَ ْف ِس ِه ۚ َوإِ َىل م
ب َوأَقَ ُاموا ال م
َ
َش ْيءٌ َولَ ْو َكا َن ذَا قُ ْرَ َٰب ۗ إممنَا تُ ُ َ
الْم ِ
صريُ﴾ [فاطر .]18 :ولق د أوضحت اآلية الكرمية أن هللا عز وجل سوف يسأل صاحب الذنب عن ذنبه فقط دون
َ
غريه من الناس ،وأن املتهم حيصل على عقابه وفقاً ملا ارتكبه من جرم دون غريه .كما قال هللا تعايل يف حمكم التنزيل:
﴿ ُك ُّل نَ ْف ٍ
ت َرِهينَةٌ﴾ [املدثر .]38 :ولقد أوضحت اآلية الكرمية أن هللا عز وجل جعل لكل نفس حساهبا
س ِمبَا َك َسبَ ْ
دون أن تسأل عن غريها ،فمن يقوم ابرتكاب اجلرائم حياسب فقط عن جرمه وال يسأل غريه عنها .كما أكدت املادة
 18من قانون العقوابت اللييب أنه ال ميكن إطالق احلكم إال بعد التأكد ابألدلة الثبوتية وليس الظنية على ارتكاب
اجلاين للجرائم ،كما ال ميكن إطالق احلكم إال بعد االستماع إىل الشهود وإقرار اجلناة على أنفسهم ابرتكاب اجلرم.
.3العمل بقاعدة العقوبة تتصف ابلشمولية
ومن بني أبرز القواعد أن تقوم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مببدأ مشولية العقوبة أي أن العقوبة ال ميكن أن يستثين
منها أحد ولو كان ذا منصب ،حيث روي عن عائشة رضي هللا عنها قالت ،قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ))وهللا
لو فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها((  15.وال ميكن أبي حال من األحوال استثناء طائفة أو قبيلة أو عصبية
 14سييت مهران ،عقوبة اإلعدام يف شريعة اإلسالم ،ورقة حبثية منشورة يف جملة البوردة ،إندونيسيا2019 ،م ،ص.70
 15أنظر :البخاري ،صحيح البخاري كتاب احلدود ابب قطع السارق .حديث رقم  ،1688ص.710
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أحد أفرادها ارتكب جرماً أن يستثين ،فالعقوبة سارية على اجلميع ،ولقد أوضح احلديث الشريف أن النيب صلى هللا
عليه وسلم مل يستثين ابنته فاطمة من تطبيق حد السرقة إذا ثبت قيامها هبذا الفعل ،كما أن النيب صلى هللا عليه وسلم
قد رفض شفاعة أسامة بن زيد يف املرآة املخزومية اليت قامت ابلسرقة وغضب النيب صلى هللا عليه وسلم .ولقد أقر النيب
صلى هللا عليه وسلم أن سبب هالك األمم اليت سبقت أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا
عليه احلد ،وهو ما يتناف مع صحيح اإلسالم.

16

.4العمل على محاية اجملتمع من خطورة تفشي اجلرمية
مما ال شك فيه أن قانون العقوابت اللييب وقانون القصاص والدية يعمل على محاية اجملتمع من خطورة تفشي اجلرمية
حيث تنص املادة رقم  28من قانون العقوابت اللييب على أن القاضي وحده هو الذي حيدد مقدار العقوبة وفقاً لتوافر
القصد والنية على ارتكاب اجلرمية 17.وابلتايل فإن حكم القضاة سوف يكون مالئماً وفقاً لتوافر النية والقصد يف ارتكاب
جرائم القتل العمد أو االغتصاب أو االغتيال وغريها من اجلرائم اليت تعد من اجلرائم اخلطرية يف اجملتمع واليت تستلزم
تطبيق عقوبة اإلعدام من أجل إعادة التوازن للمجتمع .كما أن النصوص الشرعية من كتابة هللا وسنة الرسول صلى هللا
عليه وسلم قد أكدت بدون شك أن تطبيق عقوبة اإلعدام سوف يساهم يف إعادة التوازن للمجتمع املسلم بشكل
كبري.
.5العمل على قاعدة حق الدولة يف تطبيق عقوبة اإلعدام

 16عبد الرزاق بن عزة .عقوبة اإلعدام دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي اجلزائري ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الوادي ،اجلزائر.
2018م ،ص.122
 17قانون العقوابت اللييب2012 ،م ،صhttps://ssf.gov.ly/wp-content/uploads/2012 6
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يقوم مفهوم حق الدولة يف تطبيق عقوبة اإلعدام على فكرة مؤداها أن الدولة من حقها أن تطبق عقوبة اإلعدام على
من ارتكب اجلرائم اخلطرية يف اجملتمع اإلسالمي .ويستند العمل وفقاً هلذه القاعدة على نص املادة  17من قانون
العقوابت أشارت إىل أن عقوبة اإلعدام من العقوابت األصلية وليست البديلة وابلتايل فإن الدولة وحدها هي اليت تقرر
تطبيق عقوبة اإلعدام وال ميكن استبدال هذه العقوبة حيث إن هناك العديد من اجلرائم اخلطرية ال يوازيها يف النظام
العقايب إال تطبيق عقوبة اإلعدام.
.6العمل بقاعدة احلق يف اثبات اجلرائم وتوقيع العقوابت
ولقد أقر قانون العقوابت اللييب وقانون القصاص والدية أنه ميكن اثبات اجلرائم وتوقيع العقوابت من خالل تفعيل القانون
رقم  27من قانون العقوابت اليت تشري إىل سلطة القاضي يف مناقشة إجراءات سري القضااي وحتديد واثبات اجلرائم اليت
ارتكبت وتوقيع العقوبة أو ختفيضها وفقاً لألدلة الثبوتية املتوفرة اليت يستخدمها القاضي يف القضية ،كما يشري قانون
القصاص والدية إىل ضرورة توافر العديد من الشروط حيث ينص قانون القصاص والدية املادة  1يعاقب بعقوبة اإلعدام
كل من ارتكب جرائم القتل العمد قصاصاً ولويل الدم التنازل وتكون العقوبة يف هذه احلالة الدية ،وللقاضي سلطة
تقدير العقوبة حسب ظروف ومالبسات اجلرمية وفقاً لنصوص املادة  27من قانون العقوابت اللييب 18.كما أشارت
املادة رقم  2إىل أنه يتم توقيع القصاص على كل من ارتكب جرمية االعتداء على غريه أبي وسيلة.

19

مناقشة نتائج البحث
ميكن مناقشة النتائج يف إطار ما توصلت إليه الدراسة من نتائج من خالل مناقشة نتائج أهداف الدراسة

 18قانون العقوابت اللييب2012 ،م ،ص.https://ssf.gov.ly/wp-content/uploads/2012 6
 19قانون القصاص والدية اللييب2019 ،م./https://aladel.gov.ly ،
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 . 1املربرات اليت تعتمد عليها املنظمات احلقوقية الدولية للمطالبة إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام.
أوضحت نتائج الدراسة أن املنظمات احلقوقية الدولية تنظر إىل ليبيا من واقع االنتهاكات اليت ارتكبت يف العهود
السابقة ،كما أن تقرير منظمة العفو الدولية وتقرير منظمة األمم املتحدة بشأن تردي حقوق اإلنسان وما تعانيه ليبيا من
واقع اإلعدامات امليدانية قد جعل املنظمات الدولية تطالب برفض تطبيق عقوبة اإلعدام وفقاً لالنتهاكات اليت ارتكبت
يف ليبيا وخاصة يف ظل تردي األوضاع السياسية واالقتصادية بشكل كبري .كما أوضحت نتائج الدراسة أن املربرات اليت
تعتمد عليها املنظمات احلقوقية الدولية مبنيه على حقائق ووقائع تردي حقوق اإلنسان اليت يعاين منها بعض املواطنني
الليبيني وزايدة حدة االستقطاب ابجملتمع اللييب بشكل ملحوظ .وكذلك فإن املنظمات احلقوقية الدولية لديها العديد
من التناقضات حيث أن هناك العديد من الدول اليت تقوم ابنتهاك حقوق اإلنسان أو وجود إعدامات ميدانية يف بعض
دول أفريقيا ذات األغلبية املسيحية ومع ذلك ال ميكن ملنظمة األمم املتحدة أو منظمة العفو الدولية أن هتاجم تلك
الدول يف حني أن املنظمات الدولية احلقوقية يف حالة عداء واضح وملحوظ مع استناد النظام القضائي والتشريعي للدول
العربية واإلسالمية خاصة ألحكام الشريعة اإلسالمية مما يضع ليبيا أمام خيارين إما رفض االمتثال للمنظمات احلقوقية
الدولية املطالبة إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام أو اإلذعان ملوقف املنظمات الدولية احلقوقية واستخدام عقوابت بديله .كما
أن املنظمات الدولية احلقوقية وعلى رأسهم منظمة العفو الدولية قد أثبتت وجود انتهاكات جسيمة ووجود العديد من
اإلعدامات امل يدانية وخاصة يف ظل األوضاع السياسية اليت تعاين منها ليبيا .ومن انحية أخري فإن املنظمات احلقوقية
الدولية تستند بشكل كبري على ميثاق منظمة األمم املتحدة الذي أقر أبنه لكل انسان حق يف احلياة وأن القانون احمللي
جيب أن يقوم حبماية هذا احلق ،وابلتايل فإن ليبيا مق صره يف محاية هذا احلق .وكذلك فإن عدم التزام ليبيا مبا أقرت
العهد الدويل حلقوق اإلنسان والربتوكول اخلاص مبباشرة احلقوق السياسية واملدنية قد أدي إىل مواجهة وضع ليبيا على
قوائم الدول املمتنعة عن إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام .ومن املالحظ أن املربرات اليت تتخذها املنظمات احلقوقية الدولية
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هي نفسها اليت تتخذها حيال كافة الدول اليت تطبق الشريعة اإلسالمية كمصدر من مصادر التشريع ،فمشكلة املنظمات
الدولية ليست مع النظام العقايب اللييب ،بل مع احتكام ليبيا يف النظام التشريعي والقانوين إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية.
 .2موقف ل يبيا من املربرات اليت تستند عليها املنظمات احلقوقية الدولية للمطالبة إبلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام
يتضح موقف ليبيا من املربرات اليت استندت عليها املنظمات احلقوقية الدولية يف املطالبة بتطبيق عقوبة اإلعدام من
خالل توافر العديد من الضماانت اليت يقدمها النظام القانوين واإلجرائي اللييب .حيث أن النظام القانوين اللييب يقدم
العديد من الضماانت ومن بني تلك الضماانت هو قدرة النظام العقايب اللييب على االحتكام إىل الشريعة اإلسالمية،
كما أن ليبيا ميكنها مواجهة املنظمات احلقوقية الدولية من خالل مناقشة مميزات النظام القانوين والقضائي اللييب تقوم
السلطة التنفيذية جبمع األدلة وتوفري الرباهني على ارتكاب اجلرمية واالستماع إىل شهادة الشهود ،كما أن النيابة العامة
حينما تتسلم تلك النوعية من القضااي فإن احلكم ال يكون احلكم فيها متسرعاً حيث البد أن مير اجلناة على كافة
درجات وأنواع التقاضي ،وكذلك االستماع إىل الشهود وإقرار املتهمني على أنفسهم .كما أن ليبيا تستطيع حتديد
مواجهة املنظمات احلقوقية الدولية إبيضاح أن تدخل املنظمات الدولية احلقوقية يف النظام العقايب اللييب هو ابب من
أبواب التدخل األجنيب غري املباشر ونوع من أنواع انتهاك السيادة ،حيث ميكن للمنظمات احلقوقية الدولية أن تتدخل
من أجل التحقق من سالمة النظام القانوين اللييب وأن اإلجراءات تسري وفقاً لقانون العقوابت اللييب الذي ينص على
أنه ال يوجد جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين وحكم قضائي ،وابلتايل فإن االهتامات املوجهة إىل ليبيا إبجراء اإلعدامات
امليدانية فيها جتين واضح على ليبيا ،كما أن وجود العديد من الشخصيات الليبية اليت ارتكبت العديد من األعمال
اإلجرامية اخلاصة ابنتهاك حقوق اإلنسان وتطبيق اإلعدام دون حماكمات ال يعين ابلضرورة أن هذا التوجه هو توجه
أصحاب القرار السياسي والقانوين اللييب .وبعد استعراض املربرات اليت تعتمد عليها املنظمات الدولية من أجل املطالبة
إبلغاء عقوبة اإلعدام وإيضاح موقف ليبيا من تطبيق عقوبة اإلعدام استناداً ألحكام الشريعة اإلسالمية فإنه ميكن القول
329

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 5. No. 1
)March (1442-2021
Justification of Requesting the International organization for human rights to delete implement the Death Penalty:
The Status of Libya from International organization for human rights.
Mohamed Ibrahim Negasi-salaheden H Belkaseem Boufaris

أبن الدراسة فرضية الدراسة قد حتققت حيث إن عالقة ليبيا مع املنظمات احلقوقية الدولية لن تتأثر مع إصرار ليبيا على
تطبيق عقوبة اإلعدام استناداً ألحكام الشريعة اإلسالمية مع احلرص على سالمة إجراءات نظام التقاضي اللييب .حيث
إن ليبيا لديها نظام قضائي وقانوين ال يسمح بتطبيق عقوبة اإلعدام إال بعد العديد من إجراءات التقاضي ومرحلة مجع
األدلة والرباهني وثبوت التهمة على اجلناة.
التوصيات
بعد استعراض دراسة املربرات اليت تعتمد عليها املنظمات احلقوقية الدولية يف إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام فإنه ميكن
اعتماد بعض التوصيات يف هذه الدراسة من خالل العناصر التالية:
. 1استمرار البحث عن عقوبة اإلعدام من خالل إجراء دراسة مقارنة قانون العقوابت اللييب وقانون العقوابت املصري
وذلك لتحسني صياغة قانون العقوابت.
.2العمل على مناقشة أحكام الشريعة اإلسالمية وااللتزام أبحكامها وتعديل صياغة القوانني مبا ال يتوافق مع الصياغة
املوجودة يف أحكام الشريعة اإلسالمية
. 3توسيع نظام الدراسة وإجراء دراسة مقارنة مع الدول اليت ال تطبق عقوبة اإلعدام للتعرف على األوضاع الداخلية
واخلارجية بينها وبني ليبيا للتعرف على مزااي االستناد إىل أحكام الشريعة اإلسالمية.
.4اجلمع بني املنهج الكمي واملنهج النوعي يف الدراسات املستقبلية للحصول على مزيد من املعلومات خبصوص تطبيق
عقوبة اإلعدام.
. 5حشد وسائل اإلعالم للتعريف ابلضغوط اليت متارسها املنظمات احلقوقية الدولية على ليبيا وكيفية الرد على تلك
املنظمات الدولية يف الوقت املناسب.
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اإلستعانة أبهل القانون واخلربات التشريعية الليبية ويف الوطن العريب لتجهيز رداً مناسباً لتلك املنظمات احلقوقية الدولية.6
وترسيخ فكرة االعتزاز ابهلوية اإلسالمية اليت ال ميكن التنازل عنها حىت يف صياغة قانون العقوابت
حماولة القبض على العناصر اليت قامت ابإلعدامات امليدانية وحماكمتهم حماكمة علنية من أجل تعزيز موقف ليبيا أمام. 7
.املنظمات احلقوقية الدولية
 وأن كل األفراد،متكني املرآة من الرد على الشبهات ابالنتهاكات اليت ارتكبت يف ليبيا وأنه ال يوجد أحد فوق القانون.8
.أمام القانون سواء
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