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 مقدمة
كاف الحؽ في الحياة في العصكر القديمة مقصكرا عمى بعض الناس فقط، إذ كانت 

خكفا مف  ،كأد بناتوي عصر الجاىمية كاف لمكالد الحؽ في ، كفاألرقاءبعض الشرائع تقتؿ 

 اإلسالـ، كما كاف لألب حؽ قتؿ كلده إذا كاف عاجزا عف إعالتو، فجاء كاإلمالؽالعار 

شر قرنا أعمف ، فمنذ أربعة عآنذاؾليحدث ثكرة عمى الظمـ كالطغياف الذم كاف منتشرا 

اإلسالـ حؽ في ال ىذا الحؽ حيز التنفيذ مباشرة، ألف ىذا كدخؿ في الحياة  حؽالاإلسالـ 

 ،حدانية اهلل سبحانو كتعالى الذم خمؽ البشر ككرميـ كفضميـ عمى جميع مخمكقاتوبدأ مف ك ي

كطمب منيـ أف يطيعكه كرسكلو كأكلي األمر منيـ في الحدكد التي رسميا اإلسالـ، ككاف ىذا 

 األكؿ لتخميص البشرية مف العبكدية كاالستبداد. اإلعالفىك 

ز بيف ييشمؿ البشرية جمعاء كال تمذ ي، إامالش حقا اإلسالـ الحياة في في الحؽيعتبر 

، كما أف ىذا الحؽ لـ يبف عمى فكر بشرم يتسـ دكره جنس الفرد أك عمره أك قكميتو

ية التطبيؽ في كؿ زماف الكماؿ كصالحبتشريع إليي يتسـ  اؿ، بؿ ىكقصكر كعدـ الكمبال

نما ىك حؽكطن كمكاف، كىك لـ يأت نتيجة ضغكط اهلل  شرعو ية أك إقميمية أك عالمية كا 

 الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ. سبحانو كتعالى كبينو

 اعتداءعميو  االعتداءياة كأكجب الحفاظ عميو كاعتبر اهلل سبحانو كتعالى حؽ الح منح

حقكؽ في اإلسالـ فصمت بصفة دقيقة كلـ تترؾ لمفاىيـ عامة الأف ذلؾ عمى الناس جميعا، 

ددة لمحقكؽ كمنعت كريـ كالسنة النبكية محمبيمة، فجاءت النصكص الشرعية في القرآف ال

حقكؽ تقـك عمى الكلما كانت ريـ القتؿ لحفظ الحياة اإلنسانية، ، نحك تحكانتياكياتجاكزىا 

في أكمؿ أكؿ مف قرر المبادئ الخاصة بيا ركنيف ىما المساكاة كالحرية، فإف اإلسالـ كاف 

 .صكرة
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ألمـ في سبؽ اكانت أ يو كسمـ عماإلسالمية في عيد الرسكؿ صمى اهلل األمة تعد

مديف ليا بتقرير  المجتمعدعاءات األمـ الديمقراطية الحديثة مف أف االسير عمييا، بالرغـ مف 

 ،عرؽ شعكب العالـ في ىذا المضمارأ أنو منجميز اإل ، حيث ادعى المجتمعىذيف الركنيف

نجميز كالفرنسييف اإل ىعمأنكرت أمـ أخرل المجتمع الفرنسي أنيا كليدة ثكراتيـ، بينما كزعـ 

 دعتو لنفسيا.ىذا الفضؿ كا

ما بكيضع ليا القكاعد كالتشريعات  اإلسالـالتي يتبناىا  األساسية األصكؿمف 

فالحياة منحة ربانية أعطيت لنا لنستمتع ، الحؽ في الحياة العناية كالرعايةيحفظيا كيحيطيا ب

حدكد كالمصير المحتكـ الذم ال أف يأتي األجؿ الم بيا كنعمؿ عمى حفظيا كصيانتيا إلى

 . يعممو إال مف خمؽ المكت كالحياة

إذا كاف الخمؽ لـ يكف عبثا كلـ تكف الحياة سدل فميس لإلنساف أف ينتحر كيقتؿ  

ال استحؽ المعنة كالغضب مف اهلل سبحانو كتعالى كمف  نفسو كيكردىا مكارد التيمكة كا 

مكانتو أف  تكفميما  ألحدكليس  ؼ يشاء،اتو ممكا لو يتصرؼ فييا كيالمجتمع، فميست حي

 معو ناس بالحرب كأذلال أذلكمف فعؿ ذلؾ بغير حؽ فقد  ،حقو في الحياة اإلنسافيغصب 

فاإلنسانية كميا متضامنة في رفع  ،كاإلماتة اإلحياءلنفسو كحده صفة رب الخمؽ الذم جعؿ 

منيـ أف حؽ كؿ كاحد  فمف ،آدـ إخكة اإلنساف، فإف كؿ بنكاليد التي تبسط لقتؿ أخييا 

ع ر لـ يش اإلسالـثـ، ثـ أف اإلنسانية في ذلؾ دخمت كميا في إ يعيش ىك اآلخر، فإذ قصرت

 حفاظا عمى الحؽ في الحياة المقدس. حد القصاص في القتؿ إال 

تبعاد كالحرية كاس ،العقيدة ،النفس بالدفاع عف اإلسالـكعة في الحرب المشر تختص 

كالحرب في ىذه الحاالت  ،كراىيـ عمى الخركج مف دينيـف كا  كاضطياد المؤمني ،الفتنة



                                    مقدمة          
__________________________________________________________________________ 

3 
 

فيي كالطبيب الذم  ،األعضاءحتى ال يؤثر عمى بقية  ،ضركرية كضركرة بتر العضك الفاسد

 .يضحي بالجزء إلصالح الكؿ

يقبؿ بيذا السالـ كيضع أكزار  اإلسالـفإف  ،رستقراكاال األمففإذا ما اندفع الخطر كساد  
 جن خممم حم جم هل مل خل  حل جل مك ُّٱ:لقكؿ اهلل سبحانو كتعالىالحرب استجابة 

 .(1) َّ  هن من خن حن
في العالـ بصفة عامة بعد مظاىرات عارمة، كطمبات  اإلنسافبحقكؽ  االىتماـجاء 

كثيرة ممحة غير متناىية مف طرؼ سكاف المعمكرة مف مكاطنيف مقيكريف مف استبداد الحكاـ 

 اإلنسافبحقكؽ  االىتماـ، جاء صكص في أكركباكبالخ ،مثال ،ففي الغرب يـ.تكديكتاتكري

شعكب تكاقة لمحرية  نتيجة لمعديد مف المطالبات كالمظاىرات كالتضحيات مف طرؼ

  كالديمقراطية.

 يبعض حقكقيا مف الحكاـ ى انتزاعاألكركبية التي استطاعت شعكبيا  أقدـ الدكؿ

عالمية منيا العيد األعظـ  شيرة اكتسبتبتدكيف ىذه الحقكؽ بكثائؽ  تي قاما التبريطاني

 1689، كقانكف الحقكؽ لعاـ 1215 لعاـ "Magna carta"كارتا  ابالماجنالمعركؼ 

 ."Bill of Rights"  المعركؼ بػ

الحؽ ك  بصفة عامة اإلنسافبحقكؽ  االىتماـالقانكف الكضعي عمى أف  اتفؽ كاضعك

في أمريكا كفرنسا، فإعالف  تيفبشكؿ منظـ بدأ مع الثكرتيف الكبير  في الحياة بصفة خاصة،

عالف الحقكؽ 1787أثر في الدستكر األمريكي لعاـ 1776األمريكي لعاـ  االستقالؿ ، كا 

 .1791تكر الفرنسي لعاـ أثر في الدس 1789الفرنسي لعاـ 

                                                           
 .61سكرة األنفاؿ، اآلية  - 1
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مامو عمى حاالت إذ اقتصر اىت ،المجتمع الدكلي في البداية متكاضعا اىتماـكاف 

 االتجارألقميات، كمنع كحماية ا ،اإلنسافة لحقكؽ فضيعال االنتياكاتمعينة، كمكافحة 

بادةما خمفتو الحرب العالمية الثانية مف كيالت كجرائـ الحرب ك  ،بالرقيؽ  كاإلعداـ األجناس كا 

 د مف الدكؿ لجرائـ ضد اإلنسانية. كالمدنييف كارتكاب العدي الجماعي لألسرل

في العالـ ال بد مف حماية حقكؽ  مفكاأللتحقيؽ السمـ  بأنوتيقف المجتمع الدكلي  لقد

إلى ظيكر النصكص ، مما أدل بشكؿ كاضح اإلنسافكىكذا تبمكرت فكرة حقكؽ  اإلنساف،

 االىتماـإلييا بمنظكر أكسع حيث انتقؿ  ، كأصبح ينظرأدؽبشكؿ  اإلنسافاألكلى لحقكؽ 

فإف  ،األمـكبينما في عيد عصبة  المجاؿ الكطني إلى المجاؿ الدكلي،مف  اإلنسافبحقكؽ 

بأف  التزمكا، غير أف أعضاء العصبة اإلنسافدكلية لحقكؽ  انظاميا لـ يتضمف نصكص

 يعاممكا شعكب األقاليـ الخاضعة إلدارتيـ بصكرة عادلة. 

كقد لعبت منظمة األمـ المتحدة منذ نشأتيا دكرا ميما كأساسيا في مجاؿ حقكؽ 

ة التابعة ليا، كما جاء أيضا في اإلعالف خاصة ما كرد في ميثاقيا األساسي كاألجيز  اإلنساف

ذيف دخال حيز التنفيذ عاـ مال اإلنسافف لحقكؽ اإلنساف كالعيديف الدكلييالعالمي لحقكؽ 

كالثقافية كالثاني متعمؽ بالحقكؽ  كاالجتماعية االقتصاديةمؽ بالحقكؽ األكؿ متع، 1976

 دنية كالسياسية.الم

ككاف أكؿ ظيكر ليا في القارة  بعد ذلؾ، اإلنسافاإلقميمي بحقكؽ  االىتماـظير 

، كما 04/11/1950في  اإلنسافاألكركبية، كقد تـ التكقيع عمى االتفاقية األكركبية لحقكؽ 

إبراـ ، حيث تكصمت إلى األمريكيةداخؿ منظمة الدكؿ  االىتماـاألمريكية ىذا شيدت القارة 

كالتي  األمريكيةتمر الحككمات في مؤ  1969نكفمبر 22في  اإلنسافأمريكية لحقكؽ  اتفاقية

 ، 18/07/1978في  النفاذت حيز كدخم "ككستاريكا" عاصمة" ساف خكسيو"عقدت في 
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في  اإلفريقية، حيث كمنذ تأسيس منظمة الكحدة اإلفريقيةكاف مف جانب القارة  نفسو االىتماـك 

عمى الميثاؽ إذ تـ التكقيع  اإلنسافبحقكؽ  االىتماـ، بدأ 1968عاـ  "أديس أبابا"مؤتمر 

كدخؿ حيز التنفيذ في  1981لعاـ  "نيركبي"كالشعكب في قمة  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقي

1986. 

 أفبعد  إالدكليا  ساسي مف حقكؽ اإلنسافكحؽ أ بالحؽ في الحياة االىتماـلـ يبدأ 

 إبادةجريمة " ما يسمى ب إطارفي  اتخذت جريمة العدكاف عمى ىذا الحؽ الصفة الجماعية

األكؿ لمجمعية  االنعقادأثناء تقنيف ىذه الجريمة  باتجاهاتخذت أكؿ خطكة ، ك "البشرمالجنس 

 إلى باقتراح اليندك  بناما، ككبا، عندما تقدمت كفكد كؿ مف: 1946المتحدة عاـ  ألمـالعامة ل

 إبادةمكضكع  إلى كاالجتماعي االقتصادمتكجيو نظر المجمس  إلىالجمعية العامة يرمي 

دراسة ىذا المكضكع دراسة عممية مستفيضة كتقديـ  إلىدعكة ىذا المجمس ك  ،الجنس البشرم

 (1)إبادة الجنس البشرم جريمة دكلية.باإلمكاف اعتبار جريمة كاف  إذا تقرير عما

ما ل نظراك  ،الحرب العالمية الثانية أعقابفي  تزايد االىتماـ الدكلي بالحؽ في الحياة

ناكا "ك "ىيركشيما"القنبمة الذرية عمى  بإلقاء كانتياءمر بتداء مف محارؽ ىتاخمفتو مف كيالت 

ميثاؽ ىذا ما بدا بكؿ كضكح في ديباجة ك  ،1945أكت  09ك  06ك الذم كاف بتاريخ "يزاك

ننقذ  أف أنفسناالمتحدة كقد آلينا عمى  األمـالتي جاء فييا "نحف شعكب ك  ،تحدةمال األمـ

مرتيف  اإلنسانيةالؿ جيؿ كاحد جمبت عمى المقبمة مف كيالت الحرب التي مف خ األجياؿ

، كما نصت عمى ىذا الحؽ في  1945 يكنيو 26 يف كقعالم "يعجز الكصؼ عنيا... أحزانا

                                                           
لمنشر كالتكزيع األردف، عماف،  عمي يكسؼ الشكرم، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، الطبعة األكلى، دار أسامة - 1

 .173، ص2006
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ي مف المادة السادسة مف العيد الدكل األكلىالفقرة  في كذاك  أعاله اإلعالفالمادة الثالثة مف 

 .لمحقكؽ المدنية كالسياسية

في أكؿ مف قرر الحؽ الفقو اإلسالمي أف  بياف فيأىمية مكضكع ىذا البحث تكمف 

ىذه الحقكؽ  في تقرير أسبقيتياكأف األمـ التي تدعي  ،عمى أكمؿ صكرة كأكسع نطاؽالحياة 

رسائيا أف العالـ اإلنساني مديف ليا بتقرير حقكؽ اإلنساف بصفة عامة كالحؽ في الحياة ك  كا 

أربعة  فإلسالمية في ذلؾ منذ أكثر مما حققتو الشريعة اتزاؿ متخمفة ع ال، بصفة خاصة

الدليؿ عمى ذلؾ ما يشيده العالـ حاليا، مف تعدد حاالت سمب الحؽ في الحياة ك ، عشر قرنا

 عمى المستكييف الداخمي كالخارجي.

 لو قررةالم الممارسة حدودمفيوم الحق في الحياة و لتساؤؿ عف ىذا يدفعنا إلى ا 

نطاق الحماية القانونية التي منحت  ىو وما ،سالميالقانون الوضعي والفقو اإلفي كل من 

صادفتنا بعض العراقيؿ كقمة المراجع التي تناكلت  يذه اإلشكاليةل مف خالؿ دراستناك  ؟لو

الحؽ في الحياة سكاء في الكتب العامة كالخاصة أك المراجع الشرعية، لإلجابة عمى 

ألف طبيعة المكضكع تتطمب  ،انا أخرلالتحميمي أحيك  اتبعنا المنيج الكصفي أحيانااإلشكالية 

مفيوم الحق في الحياة في القانون مف خالؿ دراسة  كافليذه اإلشكالية  كتحميمناذلؾ، 

كمف خالؿ الكقكؼ عمى  )الفصل األول( والقيود الواردة عميو الوضعي والفقو اإلسالمي

  صل الثاني(.آليات حماية الحق في الحياة في القانون الوضعي والفقو اإلسالمي )الف
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 الفصل األول
 مفيوم الحق في الحياة في القانون 

 توممارس عمى الواردة االستثناءاتو   الفقو اإلسالميك الوضعي
البشرية بعد الحربيف بدأ االىتماـ بحقكؽ اإلنساف بشكؿ عالمي، بعدما تعرضت 

و المكاثيؽ الدكلية ىـ حؽ ركزت عميأنسانية، ك الجرائـ ضد اإل أنكاع أبشعلى إالعالميتيف 
ف نتحدث عف أألنو بدكف ىذا الحؽ ال يمكف لنا ىك الحؽ في الحياة  اإلسالميةكالشريعة 

 حقكؽ اإلنساف. 

 عطيت لنا مف اهلل سبحانوأ، فالحياة  الحؽ في الحياة دياف السماكيةجميع األ كفمت
يصؿ  أفلى إيا بيا كنعمؿ عمى حفظيا كصيانت تعالى، بعدما نفخ مف ركحو فينا لنستمتعك 

ى عم كأفي الحياة حؽ العتداء عمى اأم  اإلسالميةكقد منعت الشريعة  المحتكـ، األجؿ
 .ك خطأأسالمة بدنو سكاء كاف ذلؾ عمدا 

حؽ في الحياة في الالدكلية حيث كمف مظاىر حماية  المكاثيؽما عممت بو  ذلؾ
حقكؽ المدنية كالسياسية الصادر المكاثيؽ الدكلية نجد عمى سبيؿ المثاؿ العيد الدكلي بشأف ال

الذم تضمف نصكصا خاصة بعقكبة  ،1966المتحدة عاـ  لألمـعف الجمعية العامة 
ف ال تطبؽ أكثر خطكرة، ك قتصر ىذه العقكبة عمى الجرائـ األف تأحيث نصت عمى  عداـ،اإل

 .ف ال تنفذ عمى المرأة الحامؿأسنة، ك  18عمى مف ىك دكف 

 تفاقياتاالك  عالناتحؽ الحياة مف خالؿ نصكص اإل يةالمكاثيؽ الدكلكفمت كما 
حؽ :" لكؿ فرد  أفنساف عمى عالف العالمي لحقكؽ اإلمف اإل 03نصت المادة  إذالدكلية، 

مف العيد الدكلي الخاص  06نصت المادة ك  (1)ماف عمى شخصو"،في الحياة كالحرية كاأل

                                                           
 .10/12/1948مؤرخ في ل، ااإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف - 1
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ف أنساف، كعمى القانكف إـز لكؿ " الحؽ في الحياة حؽ مال السياسية :ك  بالحقكؽ المدنية
 . (1)حد مف حياتو تعسفا"أيجكز حرماف  الك  يحمي ىذا الحؽ

الحؽ في  1948عمييا لعاـ بادة الجماعية كالمعاقبة منع جريمة اإل اتفاقيةككفمت 
 أكعضاء جماعة أبادة الجماعية قتؿ ف مف ضمف جرائـ اإلأذ نصت المادة الثانية إ ،الحياة
الجماعة لظركؼ  إخضاعك أمف الجماعة  بأعضاءركحي خطير  أكجسدم  أذل إلحاؽ
 .(2)ك جزئياأة يراد بيا تدميرىا المادم كميا معيشي

جريمة فصؿ عنصرم التي منيا  أكبادة جماعية إجريمة  ؿفعاكؿ فعؿ مف األعد ي
ف ىذه ماـ القضاء الدكلي، ألأالحياة فتستكجب مسائمة مرتكبييا  الحؽ في عتداء عمىاال
 نسانية جمعاء.رائـ جرائـ تمس اإلالج

 لألمـالجمعية العامة  إدانةك ،لضماف الحؽ في الحياة جيكدب كليقاـ المجتمع الد
رىاب الدكلي، ككذلؾ السباؽ نحك التسمح النككم، كالحركب النككية كما المتحدة جريمة اإل

ىك ك  أال نسافاإلحقكؽ  أىـ سف ىذه الجرائـ تمأل ،1983لعاـ  75-78ي القرار رقـ كرد ف
 حؽ في الحياة مكفكؿ بمكجب الشرائع السماكيةالعمى ىذا فاف ك  ،(3)الحؽ في الحياة

حؽ في الحياة النساف، فإ صال ثابتا لكؿأالدكلية، كيعد الحؽ في الحياة  نصكص االتفاقياتك 
 المبحث) الحؽ في الحياة في القانكف الكضعي كالفقو اإلسالميتعريؼ دراسة  يتطمب منا

القانكف الكضعي كالفقو ىذا الحؽ في الكاردة عمى ممارسة  عذاراألندرس ثـ (، ؿاألك 
 الثاني(. المبحث) اإلسالمي

 

                                                           

.06، المادة 1966السياسية لعاـ ك  العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية - 1  
 .02، المادة 1948 /09/12المؤرخة في المعاقبة عمييا ك  اتفاقية منع جريمة  اإلبادة الجماعية -2
، دكف دار األكلىعبد الكريـ عمكاف خضير، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، حقكؽ اإلنساف، الكتاب الثالث، الطبعة  -3

 .41، ص1997النشر، 
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 األول المبحث
 الحق في الحياة في القانون الوضعي والفقو اإلسالمي تعريف

مف  اىتماـمنذ اعتراؼ المجتمع الدكلي بحقكؽ اإلنساف، أصبح اإلنساف مكضع 

أف  باعتبارنظريات عنيت باإلنساف كحقكقو،  فكر، كظيرت عدةرؼ كثير مف رجاؿ الط

الدكؿ كالجماعات  التزاـحقكؽ اإلنساف ترتبط باإلنساف كجكدا كعدما، تحتاج لضمانات تكفؿ 

 كتعزيزىا كالمحافظة عمييا. احترامياكاألفراد 

ات العصكر الكسطى الحضارة األكركبية كالتي كانت تعاني أشد أنكاع انتياك برزت في 
كظمـ كطغياف، في حيف نجد الحضارة اإلسالمية قد رفعت منزلة  استبدادحقكؽ اإلنساف مف 

، كجعمتو الكائف السامي الذم ميزه اهلل سبحانو كتعالى عف سائر مخمكقاتو لقكلو (1)اإلنساف
 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ: تعالى
لتي جسدت ، كجاء اإلسالـ بكثير مف المبادئ ا(2) َّ ين ىن نن من زن  رن

 ضمانات ممارسة الحقكؽ كالحريات، كما نظـ كسائؿ ككيفية حماية الحؽ في الحياة.
يؤكد اإلسالـ بصكرة ال لبس فييا عمى كجكد حقكؽ ثابتة كطبيعية بؿ كضركرية 

 كاحتراميالحرمة اإلنساف، كىي حقكؽ يتطابؽ العقؿ اإلنساني كالكحي اإلليي عمى تككيدىا 

الحياة كأكاله رعاية كبرل ألف اهلل في حؽ الحياة، فقد حمى اإلسالـ منذ األزؿ كالحؽ في ال

سبحانو كتعالى أراد لإلنساف الحياة الكاممة اآلمنة المطمئنة كىي ال تتحقؽ إال بتمتع ىذا 

الكائف بجممة مف الحقكؽ تؤكد إنسانيتو، فحـر إزىاؽ النفس كاالعتداء عمييا سكاء بالقكؿ أك 

 الفيف عقكبات شديدة.بالفعؿ كأكجب عمى المخ

                                                           
نبيؿ عبد الرحمف ناصر الديف، ضمانات حقكؽ اإلنساف كحمايتيا، كفقا لمقانكف الدكلي كالتشريع الدكلي، الطبعة  - 1

 .09، ص 2006سكندرية، األكلى، دار األزاريطة، اإل
 .70سكرة اإلسراء اآلية رقـ  - 2
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مف كؿ مكركه، كحماية اإلنساف في ذاتو كفي بدنو، حمايتو (1)حؽ في الحياةاليقتضي 

 1948فإذا كاف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف، الصادر عف ىيئة األمـ المتحدة عاـ 

يحمي حؽ الفرد في الحياة كالحرية كسالمة شخصو، فإف الشريعة اإلسالمية حفظت ىذا 

، حؽكقد اختمؼ الفقو في مضمكف ىذا الذلؾ بقركف، فحـر أم اعتداء عميو. بؿ الحؽ ق

كلمكصكؿ إلى صكرة كاضحة لتمؾ االختالفات نتناكؿ في ىذا المبحث نقطتيف أساسيتيف 

األكلى نفصؿ فييا تعريؼ الحؽ في الحياة في القانكف الكضعي )المطمب األكؿ(، كالثانية 

 في الفقو اإلسالمي )المطمب الثاني(.نخصصيا لتعريؼ الحؽ في الحياة 

 المطمب األول
 تعريف الحق في الحياة في القانون الوضعي.

األساسية لمتمتع بسائر الحقكؽ األخرل، ك  لما كاف الحؽ في الحياة مف الحقكؽ المقدسة

ذلؾ ك  خاص،كجو بالحؽ في الحياة ك  اعتنت المكاثيؽ الدكلية بحقكؽ اإلنساف بكجو عاـ

التي كانت فيما بعد مصدر إلياـ ك  ،دكلية كرستياك مكاثيؽ إقميمية ك  إعالنات بإصدارىا عدة

 حمايتيا مف أم اعتداء كاف،ك  لمدكؿ التي ضمنت تشريعاتيا الكضعية االعتراؼ بيذه الحقكؽ

ككنو قاسما مشتركا بيف ك  اسعيف حكؿ أىمية الحؽ في الحياةالتكافؽ الك ك  بالرغـ مف اإلجماعك 

ذلؾ ك  تساؤالت قانكنية ميمة،ك  جميعا، فإف ىذا الحؽ يثير إشكاليات الحقكؽ المعترؼ بيا

 تحديد نطاقو الزمنيك  الخاصة كذلؾ بتعريفوك  بسبب الصعكبات المالزمة إلعمالو

 يعنى القانكف الداخمي عادة بحماية حؽ اإلنساف في الحياة،ك  االستثناءات المشركعة عميو،ك 

 (2)الب.تتكفؿ قكانيف العقكبات بحمايتو في الغك 

                                                           
 . 23/05/2004المؤرخ في  الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنسافمف  05 المادة - 1
محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، الحقكؽ المحمية، الجزء الثاني، الطبعة  - 2

 .149، ص 2014التكزيع، األردف، ك  الرابعة، دار الثقافة لمنشر
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ىذا ما يدفعنا إلى دراسة تعريؼ الحؽ في الحياة في المكاثيؽ الدكلية )الفرع األكؿ(، ثـ دراسة 

 تعريؼ الحؽ في الحياة في القانكف الجزائرم )الفرع الثاني(.

 الفرع األول
 تعريف الحق في الحياة في المواثيق الدولية

ار المذىب الفردم يركف أف الفرد لقد أثار تعريؼ الحؽ كثيرا مف الجدؿ الفقيي، فأنص  

ىك الغاية مف كؿ تنظيـ قانكني، فيك يتمتع بحقكؽ طبيعية قبؿ قياـ الجماعة المنظمة كقبؿ 

السمطة، كأف كظيفة القانكف ىي المحافظة عمى ىذه الحقكؽ، كتمكيف الفرد مف التمتع بيا، 

 لذا يعرفكف الحؽ بأنو قدرة أك سمطة إرادية.

أف الجماعة في ذاتيا ىي ىدؼ  –عمى العكس  –مذىب االشتراكيأنصار ال يرل بينما

كؿ تنظيـ قانكني، كليس لمفرد التمسؾ بحقكؽ طبيعية قبؿ الجماعة بؿ أف القانكني ىك الذم 

 ينشأ الحقكؽ كيحددىا، كلذا يعرؼ أنصار ىذا االتجاه بأف الحؽ" مصمحة يحمييا القانكف".

في تعريؼ الحؽ بيف اإلرادة كالمصمحة، فعرفكا  كىناؾ عدة محاكالت أراد أصحابيا الجمع

الحؽ بأنو قدرة إرادية أعطيت لشخص في سبيؿ تحقيؽ مصمحة محمية أك أنو مصمحة 

 محمية تسير عمى تحقيقيا كالدفاع عمييا قدرة إرادية معينة.

كلـ يقتصر األمر عمى ىذا الخالؼ بيف الفكريف الفردم كاالشتراكي كالحركات التكفيقية 

ما كبيف االتجاىات المؤيدة أك المنكرة لفكرة الحؽ، فالنظرية الحديثة في تعريؼ الحؽ ىي بيني

 .(1)التي تركز عمى أف الحؽ" ىك استئثار بقيمة معينة يمنحو القانكف لشخص كيحميو"

                                                           
 .129أحمد سالمة، دركس في المدخؿ لدراسة في القانكف، مطبعة جامعة عيف شمس، القاىرة، دكف سنة نشر، ص -1
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ألكؿ مرة في  المصيقة بالذات اإلنسانية، كظير يعتبر الحؽ في الحياة مف الحقكؽ

المكاطف ك  لحقكؽ اإلنساف ثـ في اإلعالف الفرنسي ،1776لسنة  كياألمري اإلستقالؿ إعالف

، كتـ االستمياـ مف ىذيف اإلعالنيف في كضع اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف 1789لسنة 

األكؿ المتعمؽ بالحقكؽ  1966، ككذلؾ في كضع عيدم األمـ المتحدة لعاـ 1948في عاـ 

كالثقافية، كنجد ضمف  كاالجتماعية االقتصاديةؽ المدنية كالسياسية كالثاني المتعمؽ بالحقك 

ىذه الحقكؽ، حقكؽ شخصية كمدنية، كالحؽ في الحياة، الحؽ في األمف، الحؽ في الكرامة 

اإلنسانية كالحؽ في المساكاة أماـ القانكف، إلى غير ذلؾ، كما يمكف أف نضـ ليا حقكؽ 

لحقكؽ الفردية لإلنساف ما يتعمؽ كالحؽ في الجنسية كالحؽ في الزكاج، كنجد مف ا اجتماعية

بحقكؽ مدنية كسياسية كالحؽ في الحياة كما يتصؿ بو مف حؽ الفرد في سالمة شخصو، 

مف تحريـ تعذيبو، كضماف األمف الفردم، كالحؽ في الدفاع الشرعي، كالحؽ في المحاكمة 

في التصكيت  العادلة، كما يشمؿ حريات مثؿ حرية الرأم كحرية الفكر كحرية المعتقد، كالحؽ

 .(1)كالحؽ في الترشح

كما يطمؽ عمى ىذه الحقكؽ بأنيا حقكؽ الجيؿ األكؿ، كىناؾ ما يتعمؽ بالحقكؽ  

كالثقافية كحؽ التممؾ، الحؽ في تككيف أسرة، الحؽ في العالج،  كاالجتماعية االقتصادية

 الحؽ في التعميـ، كيطمؽ عمييا حقكؽ الجيؿ الثاني.

 األفراد حؽ تعتبر سمب بكفالة الحؽ في الحياة، إذ دكليةاليؽ مكاثالتفاقيات ك اال تعنى

في  نصت لجماعيةجريمة في ظؿ القانكف الدكلي، فاالتفاقية الدكلية لمنع اإلبادة ا في الحياة

                                                           
عبد الكاحد محمد الفار، قانكف حقكؽ اإلنساف في الفكر الكضعي كالشريعة اإلسالمية، دار النيضة العربية، القاىرة،  -1

 .396- 277، ص 1991
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اإلبادة الجماعية تعني أيا مف األفعاؿ اآلتية المرتكبة عف قصد :" مادتيا الثانية عمى أف

 ، أك عنصرية، أك دينية كىي:عرقية عة قكمية، أكلكمي أك الجزئي لجماالتدمير ا

 قتؿ أعضاء مف الجماعة. (1

 جزئيا. يراد بيا تدميرىا المادم كميا أكإخضاع الجماعة عمدا لظركؼ معيشة  (2

 إلحاؽ أذل جسدم أك ركحي خطير بأعضاء مف الجماعة. (3

 إنجاب األطفاؿ داخؿ الجماعة. تستيدؼ الحكؿ دكففرض تدابير  (4

 .(1)"ماعة عنكة إلى جماعة أخرلنقؿ أطفاؿ مف الج (5

إضافة إلى ىذه االتفاقية ىناؾ إقرار اتفاقية دكلية أخرل متعمقة بقمع جريمة الفصؿ 

كالتي بينت بأف األفعاؿ  ،(2)1973نكفمبر  30العنصرم، كالمعاقبة عمييا، المؤرخة في 

دامة ىيمنة فئة عنصرية ما مف البشر ع مى أية فئة الالإنسانية المرتكبة بغرض إقامة كا 

عنصرية أخرل مف البشر، كاضطيادىا بصكرة منيجية ينطبؽ عمييا كصؼ جريمة الفصؿ 

 العنصرم، كىذه األفعاؿ باختصار ىي:

حرماف عضك أك أعضاء أك فئات عنصرية مف الحؽ في الحياة كالحرية الشخصية  ( أ

 كقتؿ أعضاء في فئة أك فئات عنصرية.

معيشة يقصد منيا أف تفضي إلى  إخضاع فئة أك فئات عنصرية، عمدا لظركؼ ( ب

 (.3) اليالؾ الجسدم كميا أك جزئيا

                                                           
 .1948ديسمبر  09كالمؤرخة في المعاقبة عمييا ك  اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية - 1
 .02، المادة 1973االتفاقية الدكلية لقمع جريمة الفصؿ العنصرم المصادؽ عمييا عاـ  - 2
، 1993معية، الجزائر، الطبعة الثانية، ديكاف المطبكعات الجاعمر سعد اهلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف،  -3

 .142ص 
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الحؽ في الحياة في معظـ األحياف مقترنا بالحرية الشخصية، فيك حؽ مالـز لكؿ  يأتي   

 تتضمف النصكصك  سكاء كاف المعتدم فردا أك دكلة، اف كال يجكز حرماف أحد منو تعسفاإنس

ضي بكجكب قياـ الدكؿ األطراؼ بحماية الحؽ في الحياة األحكاـ االتفاقية حكما قانكنيا يقك 

ىيئات الرقابة االتفاقية األخرل بأنو ك  ىك نص فسرتو المجنة المعنية بحقكؽ اإلنسافك  قانكنا،

 لكاليتيا أك الختصاصيا،يمقي عمى الدكؿ األطراؼ التزاما بحماية حياة كؿ فرد خاضع 

بحماية ك  المعاقبة عميو إف كقع،ك  ى ىذا الحؽفالدكؿ ممزمة بسف تشريعات لمنع االعتداء عم

  (1)ىذا الحؽ ضمف حدكد كاليتيا.

 الفرع الثاني
 تعريف الحق في الحياة في القانون الجزائري

يعد الحؽ في الحياة مف أسمى الحقكؽ المكرسة قانكنا لألفراد، ألف جميع الحقكؽ 

الحؽ يمكف لو أف يتمتع ترتبط بيذا الحؽ كجكدا كعدما، بمعنى إذا تمتع الشخص بيذا 

بالحقكؽ األخرل، بينما إذا جردناه مف ىذا الحؽ فإنو ال يمكف لو أف يتمتع بباقي الحقكؽ 

ألنو ميت، كنقصد بالحياة فترة تكاجد اإلنساف عمى كجو األرض كىي تمؾ الفترة الممتدة مف 

 .(2)ميالده إلى غاية كفاتو كالتي يتمتع خالليا بالشخصية القانكنية

نتج عنيا أكؿ مظير مف مظاىر شخصيتو التي ت يعتبر الكياف المادم لإلنسافحيث 

  في الحياة كالحؽ في سالمة البدف. حقكقو الشخصية المتمثمة أساسا في الحؽ

بشخص اإلنساف،  قكؽ ككنو حؽ لصيؽالحؽ في الحياة مف أقدس كأرقى الحكيعد 

 لقانكنية، فالمؤسس الدستكرمثير مف النصكص اكقد أكاله القانكف عناية خاصة في الك
                                                           

 .150محمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، الحقكؽ المحمية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .173، ص 2014حمزة خشاب، مدخؿ إلى العمـك القانكنية كنظرية الحؽ، دار بمقيس لمنشر، الجزائر، -2
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 الدستكرخاصة  ،الحؽ في الحياة االجزائرم اعتنى بحقكؽ اإلنساف في جميع دساتيره بما فيي

  (1).األخير

الحريات األساسية كحقكؽ اإلنساف كالمكاطف  »:نوأ عمى 38حيث تنص المادة  

 مضمكنة.

ـ أف ينقمكه مف جيؿ إلى كتككف تراثا مشتركا بيف جميع الجزائرييف كالجزائريات، كاجبي

 . «جيؿ كي يحافظكا عمى سالمتو، كعدـ انتياؾ حرمتو

الدفاع الفردم أك عف طريؽ الجمعية عف الحقكؽ »منو عمى أف:  39كتنص المادة 

 . «األساسية لإلنساف كعف الحريات الفردية كالجماعية، مضمكف

 ة اإلنساف.تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرم »منو:  40كما كرد في نص المادة 

 معنكم أك أم مساس بالكرامة. كيحظر أم عنؼ بدني أك

 . «المعاممة القاسية أك الالإنسانية أك الميينة يقمعيا القانكف

يعاقب القانكف عمى المخالفات المرتكبة ضد الحقكؽ »نو: عمى أ 41كنصت المادة 

 . «كالحريات، كعمى كؿ ما يمس سالمة اإلنساف البدنية كالمعنكية

تج مف فحكل ىذه النصكص أف المشرع الجزائرم أكلى رعاية فائقة لحقكؽ نستن

اإلنساف بصفة عامة كالحؽ في الحياة بصفة خاصة، بجعميا مضمكنة لكؿ الجزائرييف 

كالجزائريات بؿ أكثر مف ذلؾ، جعؿ الدفاع عف ىذه الحقكؽ فرديا أك جماعيا مكرسا 

                                                           
 .38،39،40،41، المكاد 2016فيفرم  07الدستكر الجزائرم المؤرخ بتاريخ  -1



 توممارس عمى الواردة االستثناءاتو  مفيوم الحق في الحياة في القانون الوضعي والفقو اإلسالمي     الفصل األول      
 

16 
 

البدنية كالمعنكية، كقد خصص عقكبات لكؿ دستكريا، كمنع أم انتياؾ يمس بسالمة اإلنساف 

 مف تسكؿ لو نفسو المساس بيذه الحقكؽ خاصة الحؽ في الحياة. 

 المطمب الثاني
 الحق في الحياة في الفقو اإلسالميتعريف 

يعتبر الحؽ في الحياة مف الحقكؽ التي أكالىا اإلسالـ رعاية كبرل، ألف اهلل سبحانو 

كاممة اآلمنة المطمئنة، كىي ال تتحقؽ إال بتمتع ىذا الكائف كتعالى أراد لإلنساف الحياة ال

بجممة مف الحقكؽ تؤكد إنسانيتو كأحقيتو في استخالؼ األرض، كعمارتيا، كيظير دكر 

اإلسالـ جميا في تشريعات سنيا في دستكره العظيـ القرآف الكريـ، كالتي حـر فييا إزىاؽ 

 .(1)أكجب عمى المخالفيف عقكبات شديدةلفعؿ، ك النفس، كاالعتداء عمييا سكاءن بالقكؿ أك با

ـ )الفرع األكؿ( ثقصكد مف الحؽ في الحياة نتناكؿ معناه االصطالحيكلدراسة الم 

 الفقيية )الفرع الثاني(. نتطرؽ لمحؽ في الحياة في النصكص

 الفرع األول 
  الحق في الحياة اصطالحا

 : (2)صطالح لو معنييفالحؽ في اإل

المطابؽ لكاقع كىك ما يقابؿ الباطؿ كيطمؽ عمى األقكاؿ كالعقائد  أحدىما ىك الحكـ

 كاألدياف كالمذاىب الشتماليا عمى ذلؾ.

                                                           
_ يحًد فتحً عثًاٌ، حمىق اإلَساٌ تٍٍ انشسٌعح اإلساليٍح و انفكس انماَىًَ انغستً، انطثعح األونى، داز انشسوق،  1

 .73، ص2:93انماهسج، 

.29، ص 1989يت، الجرجاني، التعريفات، المكسكعة الفقيية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، الطبعة الثانية ، الكك - 2  
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كاآلخر أف يأتي بمعنى الكاجب الثابت أك األمر الثابت المحقؽ حدكثو، كيشمؿ حؽ اهلل 
في ، كحؽ العباد (1)َّ ...  جت هب مب خب حب جب... ٱُّٱتعالى كما في قكؿ اهلل سبحانو كتعالى: 

  َّ هب مب  خب حب جب هئ ُّٱٱمف سكرة الرـك : 47قكلو تعالى في اآلية 
، كيدخؿ في ىذا التعريؼ (2)بأنو: " اختصاص يقرر بو الشرع سمطة أك تكميفا" أيضا يعرؼك 

أنكاع الحقكؽ الدينية كحؽ اهلل عمى عباده مف صالة كصياـ كنحكىما، كالحقكؽ المدنية كحؽ التممؾ، 

اعة لمكالد عمى كلده، كلمزكج عمى زكجتو، كالحقكؽ العامة كحؽ الدكلة في كالحقكؽ األدبية كحؽ الط

 . (3)كالء الرعية ليا، كالحقكؽ المالية كحؽ النفقة، كغير المالية كحؽ الكالية عمى النفس

طالقات الفقياء استعماالت  كلمحؽ في النصكص الشرعية، كفي الفقو اإلسالمي كا 

 الكالـ منيا ما يأتي: مختمفة كمتعددة يحدد معناىا سياؽ 

_ الحؽ الذم يراد بو معنى الحؽ العاـ الذم يقابمو الكاجب عمى الناس كقكؿ الرسكؿ 

 .(4)صمى اهلل عميو كسمـ: " إذا أبيتـ إال المجمس فأعطكا الطريؽ حقو "

كؿ ما ذكرتو النصكص كالركايات مف حؽ المسمـ عمى المسمـ، كحقكؽ الجكار، _

 ألخكة، كغير ذلؾ. كحقكؽ الصحبة، كحقكؽ ا

طالقات الفقياء إطالؽ الحؽ عمى ما يشمؿ الحقكؽ المالية كما في قكؿ اهلل تعالى: _ مف إ
 .(5) َّ ام يل ىل مل  يك ىك ٱُّٱ

                                                           

.97سكرة آؿ عمراف اآلية  - 1  
54، ص 1958مصطفى أحمد الزرقاء، المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة، الطبعة الثالثة، دمشؽ، - .  2  

  .120كىبة مصطفى الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشؽ، دكف سنة النشر، ص  3-
محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف مغيرة البخارم، صحيح البخارم، كتاب االستئذاف، دار الفكر، دمشؽ،  أبك عبد اهلل -4

 .45، ص 1981
  .24سكرة المعارج اآلية  5-
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_ يطمؽ الحؽ عمى الحقكؽ األسرية في العالقات الشخصية كحؽ الزكج عمى زكجتو 

لشفعة، كحؽ كحؽ الزكجة عمى زكجيا، كحؽ الطالؽ لمزكج، كعمى حؽ الضماف، كحؽ ا

  التممؾ.

بينما الحياة ىبة الخالؽ العظيـ لممخمكؽ، كتبدأ حياة اإلنساف بنفخ الركح فيو، لقكلو سبحانو  
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱٱ:كتعالى
 .(1) َّ جك مق حق مف خف  حف جف

 أف يحافظ عمى حياتو باعتباراإلنساف كجعمو فردا حيا، كطمب منو فالخالؽ ىك الذم أعطى 
أف ىذا الحؽ خاص بو إلى أف يسترده الخالؽ منو بالمكت، كقد حـر اهلل قتؿ النفس انتحارا 

، كقد تكرر (2)َّ مم خلحل جل مك  لك خك حك جك مق ٱُّٱٱٱ:إذ يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى
ىذا النيي في مكاضيع كثيرة في القرآف الكريـ، كىذا دليؿ عمى عظـ ما نيى عنو اهلل سبحانو 

 حؽ. كجو دكف الحؽ في الحياةسمب  كتعالى أال كىك
الشرعي، فيي صفة تكجب لممكصكؼ بيا أف يعمـ  االصطالحأما المقصكد بالحياة في 

كيقدر، أك ىي ككف الشيء بحيث يدرؾ كيفعؿ، كمعنى ذلؾ أف كراء الحكاس أمرا آخر ىك 
مسمى المبدأ لإلحساسات كاإلدراكات العممية كاألفعاؿ المبتنية عمى العمـ كاإلرادة كىك ال

كقد ذكر اهلل كجكد يترشح عنو العمـ كالقدرة. بالحياة كيسمى بطالنو بالمكت، فالحياة نحك 
  حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف خف حف ٱُّٱٱسبحانو كتعالى ىذه الحياة في كالمو:

 خي حي  جييه ىه مه جه ين ٱُّٱ. كقاؿ اهلل تعالى أيضا: (3) َّ هل مل خل

 . (4) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي

                                                           
 . 29ك 28سكرة الحجر اآليتاف رقـ  - 1
 .151سكرة االنعاـ اآلية  - 2
 .  17سكرة الحديد اآلية  -3
 .  22سكرة فاطر اآلية  -4
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، فيذه تشمؿ حياة أقساـ (1) َّ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين  ىن نن ٱُّٱكقاؿ اهلل تعالى: 
 الحي مف اإلنساف كالحيكاف كالنبات. 

في الحياة، كحـر قتؿ النفس كأحاط ذلؾ  اإلنسافعمى حماية حؽ  اإلسالـكقد حرص 

برز ما ييدد مف أ اإلنسافف االعتداء عمى حياة يـ بعقكبات رادعة منيا القصاص، ألالتحر 

  عمى كجو المعمكرة. اإلنسانيالكجكد 

يؤكد ك  تناكؿ القرآف الكريـ في نصكصو حؽ الحياة كجعمو أساس جميع الحقكؽ،

بحرص شديد عمى أىمية المحافظة عمى الحياة، كلك تأممنا تمؾ النصكص المقدسة لما كجدنا 

جرما أعظـ في اإلسالـ مف إزىاؽ النفكس، حيف يؤكد القرآف أف إحياء نفس إنساف ك  ذنبا

عدكانا ىك بمنزلة قتؿ ك  أف قتؿ شخص كاحد ظمماك  بمنزلة إحياء جميع الناس،كاحد ىك 

 جميع الناس.

الحياة رأس ماؿ الحي فإف القتؿ بغير حؽ جريمة عظمى، ألنو اعتداء عمى  لما كانتك 
حؽ الحياة، فقد صاف القرآف الكريـ حؽ الحياة مف أجؿ بقاء النكع اإلنساني، فقد أكدت 

ؿ الذرية كجعمت االعتداء عمى األكالد مف أشد الجنايات، كقد تصدل نصكص كثيرة تحريـ قت
 ىت نتمت زت رت يبىب نب مب  زب رب ُّٱ القرآف الكريـ ليذه الجريمة لقكلو تعالى:

 .(2) َّ نث مث زث  رث يت
عدة  يصؿ الفقياء إلى كضع تعريؼ دقيؽ لمحؽ في الحياة، غير أنيـ كضعكا ـل   

ؾ مف يعرفيا بأنيا " مكنات طبيعية حيث ىنا، بصفة عامة حقكؽ اإلنسافتعريفات ل

 .(3)"قمية كالغريزية كالمادية الجسديةطبيعة آدمية اإلنساف الركحية كالع قتضتياا

                                                           
 .30األنبياء اآلية سكرة  -1
 .31سكرة اإلسراء اآلية  -2
،دكف 03منصكر صالح العكاممة، حقكؽ ككاجبات اإلنساف في النقؿ كالنظر كالتطبيؽ، دراسة تحميمية مقارنة، المجمد  -3

 .08، ص 1993مكاف النشر، 
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" الحقكؽ التي يعتقد أف كؿ البشر ينبغي أف يتمتعكا بيا  بأنياالبعض اآلخر  كما عرفيا

منحة مف ألنيـ آدميكف، كينطبؽ عمييـ الشرط اإلنساني، أم أف ىذه الحقكؽ ليست 

 .(1)أحد كال يستأذف فييا مف السمطة، كىذه األخيرة ال تمنحيا كال تمنعيا"

رغـ االعتراؼ بحقكؽ اإلنساف إال أف تحديدىا كتقسيميا أك تصنيفيا أصبح مف 

األمكر التي تأثرت كتتأثر باألفكار األيديكلكجية كالتقدـ ألم شعب، األمر الذم سبغ عمييا 

أف يقكؿ ما يمي: " لقد قيؿ الكثير  مكريس كارنستكفدفع بالفقيو  نكعا مف الغمكض، كىذا ما

، إف ىذا (2)عف ىذه الحقكؽ، إال أف المرء يبقى حائرا في تساؤلو عما عساىا أف تككف"

الغمكض يتأتى مف عدـ كجكد معايير ثابتة كمحددة بدقة لما يمكف اعتباره حقا مف حقكؽ 

دكؿ كالشعكب ذكك المفاىيـ األيديكلكجية كالمصالح اإلنساف، كىؿ ىناؾ إمكانية أف تتكصؿ ال

المتضاربة كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي المختمؼ إلى اتفاؽ عممي بشأف أقساـ 

 حقكؽ اإلنساف كالتي ىي تمؾ القيـ كالحرمات المرتبطة طبيعيا بجكىر اإلنساف.

الحؽ مف أم إنساف إال ال يسمب ىذا ساف في الحياة مقدس في اإلسالـ، ك إف حؽ اإلن

قكاعدىا المنظمة ليذه األمكر، كلكي تتـ ك  باإلجراءات التي تقررىا الشريعة اإلسالمية

  .العقكبات أنكاعشرع القرآف الكريـ لمف تعرض لو أشد المحافظة عمى ىذا الحؽ 

لحؽ في الحياة مكانة ميمة في نصكص السنة الشريفة كيظير ذلؾ في يحتؿ ا

تكشؼ حادثة كقعت في عيد الرسكؿ ك  المجاميع األحادثية،ك  في المصادر الركايات الكاردة

 "مقدار اىتماـ اإلسالـ بالحفاظ عمى حؽ الحياة، كذلؾ عندماك  سمـ حجـك  صمى اهلل عميو

سمـ فقيؿ لو: يا رسكؿ اهلل قتيؿ في مسجد جيينة، فقاـ رسكؿ ك  أتى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

ي حتى انتيى إلى مسجدىـ، كتسامع الناس فأتاه فقاؿ )صمى سمـ يمشك  اهلل صمى اهلل عميو
                                                           

 .12، ص 1995التكزيع، عماف، فيصؿ شطناكم، حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني، دار كمكتبة الحامد لمنشر ك  -1
 .09، ص 1983مكريس كارنستكف، حقكؽ اإلنساف ما ىي؟، دار النيار، بيركت،  - 2
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؟ قالكا: يا رسكؿ اهلل ما ندرم، فقاؿ: قتيؿ مف المسمميف بيف سمـ( : مف قتؿ ذاك  اهلل عميو

الذم بعثني بالحؽ لك أف أىؿ السماء كاألرض ك  اهللك  !ظيراني المسمميف ال يدرم مف قتمو

 .(1)كىيـ في النار"شارككا في دـ مسمـ، ألكبيـ اهلل عمى كج

 كفي بياف قيمة ىذا الحؽ ما الذم كاف يمكف أف يقاؿ بعد قكؿ )رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو   

 قكلو )صمى اهلل عميوك  ، (2)سمـ(: " لزكاؿ الدنيا أىكف عمى اهلل مف دـ سفؾ بغير حؽ"ك 

 (3).سمـ(: " ال يزاؿ المؤمف في فسحة مف دينو ما لـ يصب دما حراما"ك 

في انتياؾ الحؽ في حرمت حتى التسيب  الركاياتكيد قدسية الحؽ في الحياة فإف لتأك    

سمـ(: " مف أعاف عمى قتؿ مؤمف بشطر ك  مر اليسير لقكلو )صمى اهلل عميواأللك بك  الحياة

  (4)كممة لقي اهلل تعالى يكـ القيامة مكتكب بيف عينيو آيس مف رحمة اهلل".

 الفرع الثاني 
  الفقيية صحق الحياة في النصو 

يؤكد اإلسالـ أىمية أداء الحقكؽ العامة التي تتعمؽ بحؽ الفرد بالنظر إلى آدميتو، ما 

 حقكؽ أخرل. بلـ تتصادـ 

قرار حقكؽ اإلنساف بمختمؼ أشكاليا تنبني عمى المصمحة التي تقررىا مقاصد  كا 

جؿ ذلؾ كاف الشريعة بأحكاميا كضكابطيا في تعامميا مع حياة اإلنساف كمستجداتيا، كمف ا

تعزيز حقكؽ اإلنساف بما يكفؿ حماية إنسانيتو ككرامتو ىك اليدؼ الذم مف أجمو شرع اهلل 
                                                           

، الكافي في الفركع،  2/427أبك جعفر محمد بف يعقكب، إسحاؽ الكمني الرازم، سنف الترمذم ، باب الحكـ في الدماء  -1
 ق.329الطبعة الثالثة،  دار الكتب اإلسالمية، طيراف،  ت 

ابك عيسى محمد بف عيسى الترمذم السممي، تحقيؽ عبد الرحماف محمد عثماف،  سنف الترمذم،  الطبعة الثانية، دار  -2
 . 1983الفكر ، بيركت، 

 .4/38، صحيح البخارم، كتاب الديات 7/272الكافي، الكميني، باب القتؿ  -3
، سنف ابف 2/368محمد فؤاد عبد الباقي، الكافي، الكميني أبك عبد اهلل محمد بف يزيد ابف ماجو القزكيني، تحقيؽ  -4

 ماجو، دار الفكر، بيركت.
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ف مقاصد الشريعة في تمؾ األحكاـ ىي المنطمؽ تعالى األ حكاـ التي تنظـ حياة اإلنساف، كا 

 الحقيقي كاألساس لحؽ الحياة كلجميع حقكؽ اإلنساف. 

اإلنساف، كتحقيؽ مقاصده، كذلؾ بجمب النفع لو،  الشرع الحنيؼ أصال مف أجؿجاء     

كدفع الضرر عنو، كتأميف السبؿ المكصمة لذلؾ، كضماف الرعاية كالعناية لمحفاظ عمى 

الحقكؽ. كتتدرج مصالح اإلنساف عمى درجات، أىميا المصالح الضركرية، كىي حفظ الديف 

ظ العقؿ الذم يضمف الذم يضمف حؽ التديف، كحفظ النفس الذم يضمف حؽ الحياة، كحف

حؽ التفكير، كحفظ النسؿ أك العرض الذم يضمف حقكؽ األسرة، كحفظ الماؿ الذم يضمف 

حؽ التممؾ، ثـ تأتي المصالح الحاجية التي ترعى المقاصد الخمسة، ثـ المصالح التحسينية 

  المقاصد كتصكنيا في أحسف أحكاليا.التي تكمؿ 

دياف كعمى رأسيا اإلسالـ ىي حفظ الحياة، كمف الكميات التي أمرت بحفظيا كؿ األ 

نبني عمييا اإلسالـ حؽ الحياة قاعدة أساسية تكىي أثمف ما يمتمكو اإلنساف، كقد جعؿ 

  ال استباحة حدكده.ك  ىك حؽ مقدس ال يحؿ انتياؾ حرمتوك  ،(1) الكثير مف األحكاـ

 تعالى، منحة مف اهللحؽ الحياة ىك حؽ لإلنساف في الظاىر، كلكنو في الحقيقة 

 فضؿ في إيجاده، ككؿ اعتداء عمى ىذا الحؽ يمثؿ جناية في اإلسالـ.  كليس لو

 كألف حؽ الحياة مصكف كمقدس بالنصكص القاطعة التي مر ذكرىا، كمف أجؿ حفظ

الفقيية ىذا الحؽ مف خالؿ تشريع األحكاـ التي تحفظ  النفس اإلنسانية فقد سجمت النصكص

 داء عميو.حؽ الحياة، كتضمف عدـ االعت

حؽ الحياة لإلنساف، كحفظ النفس، في الفقو اإلسالمي مف جيتيف:  احتراـكصكر 

حاطتو بالرعاية في جميع  جية الكجكد، بكضع الضمانات لكجكد اإلنساف كبقائو كاستمراره كا 
                                                           

.303، ص2001محمد الطاىر بف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطبعة الثانية، دار النفائس، األردف،  - 1  
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مراحؿ حياتو كتحقيؽ المصالح التي تضمف ىذا الكجكد كاالستمرار، كمف كجية العدـ بدفع 

 س كمنع االعتداء عمى حياتيـ بغير حؽ. الظمـ عف النا

جعمت الشريعة اإلسالمية مف أىدافيا األساسية، كمقاصدىا الضركرية حماية النفس 

بتأكيد حؽ الحياة، كالحفاظ الكامؿ عمى الذات اإلنسانية فشرعت أحكاـ الحالؿ كالحراـ 

لحالؿ الطيب كأمرت بالنكاح كالتناسؿ كالتكاثر بالطرؽ المشركعة، كحثت عمى الكسب ا

لمرزؽ، كأباحت الطيبات مف الثمار، كحرمت المكبقات كالخبائث كالمنكرات، أكجبت عمى 

اإلنساف أف يمد نفسو بكسائؿ اإلبقاء عمى حياتو مف تناكؿ لمطعاـ كالشراب كتكفير المباس 

كالمسكف، كحرمت عمى المسمـ أف يمتنع عف ىذه الضركريات إلى الحد الذم ييدد بقاء 

 . (1)حياتو

حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ في نصكص القرآف كالسنة النبكية  فتبعا لذلؾ تتجسد

الشريفة، كما جاء في الفقو اإلسالمي مف أحكاـ كقكاعد مستمدة مف تمؾ النصكص، ككؿ 

أحكاـ الشرع جاءت مف أجؿ اإلنساف كحمايتو ال مف اآلخريف فحسب، بؿ حمايتو مف نفسو 

 حكـك في نصكصيا بالفضيمة كاإلنسانية كاألىداؼ السامية.أيضا، كحتى األمر بالقتاؿ م

لقد جعؿ اإلسالـ إقرار الحؽ اإلنساني في الحياة كاجبا مقدسا عمى الفرد كالجماعة 

في آف كاحد، انطالقا مف مبدأ استخالؼ اإلنساف، كتكريمو باعتباره نائبا عنو في الحكـ بيف 

مى اهلل عميو كسمـ قاؿ:" ما مف شيء أكـر الخمؽ بالعدؿ، كقد ركل الطبراني أف النبي ص

عمى اهلل يـك القيامة مف بني آدـ، قيؿ: يا رسكؿ اهلل كال المالئكة؟ قاؿ: كال المالئكة، 

 المالئكة مجبركف بمنزلة الشمس كالقمر". 

                                                           

 .275محمد الطاىر بف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص -1
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إف لإلنساف حقكقا في الحياة تجسدىا كرامتو بصفتو اإلنسانية كىي كرامة تالزمو حيا 

نسانية مستحقة لمتكريـ في حياتو، باعتباره المخمكؽ األسمى حتى بعد كفاتو، كميتا، فذاتو اإل

كيركل أف جنازة ييكدم مرت عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فكقؼ، فقيؿ لو إنيا جنازة 

ييكدم، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: " أليس نفسا؟"، إف االعتداء عمى اإلنساف الميت 

 .(1)كاالعتداء عميو حيا

لنستمتع بيا، كنعمؿ عمى حفظيا كرعايتيا إلى أف يأتي  الحياة كمنحة ربانية أعطيت لنا

، الذم ال يعممو إال مف خمؽ المكت كالحياة، فميس ألحد  األجؿ المحدكد، كالمصير المحتـك

ف فعؿ ذلؾ بغير حؽ، فقد أذل ميما كانت مكانتو، أف يغصب اإلنساف حؽ الحياة، كم

 .(2)يـ رب الخمؽ الذم جعؿ لنفسو كحده صفة اإلحياء كاإلماتةمع الناس جميعا، كأذل

الحياة ىبة الخالؽ العظيـ لممخمكؽ، كتبدأ حياة اإلنساف بنفخ الركح فيو، لقكلو سبحانو 
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱٱٱ:كتعالى
 .(3) َّ جك مق حق مف خف  حف جف

مب مف ىذا اإلنساف أف يحافظ اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف كجعمو فردا حيا، كطخمؽ 
عمى حياتو باعتبار أف ىذا الحؽ خاص بو إلى أف يسترده الخالؽ منو بالمكت، كقد حـر اهلل 

 جل مك  لك خك حك جك مق حق ُّٱٱٱ:قتؿ النفس انتحارا، إذ يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى

، كقد تكرر ىذا النيي في مكاضع (4) َّ مم خم حم جم هل مل خلحل

                                                           
التكزيع، دكف مكاف ك  كد السامكؾ، حقكؽ اإلنساف في األدياف السماكية، الطبعة األكلى، دار المناىج لمنشرسعدكف محم -1

 .202ص ،2002النشر، 
 .23محمد حمد خضر، اإلسالـ كحقكؽ اإلنساف، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت، لبناف، دكف سنة نشر، ص  - 2
 .29ك 28سكرة الحجر اآليتاف رقـ - 3
 .151رة األنعاـ اآلية سك - 4
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دليؿ عمى عظـ ما نيى عنو اهلل سبحانو كتعالى أال كىك القتؿ  كثيرة في القرآف الكريـ، كىذا
 دكف حؽ.

حفظ النفس أحد األىداؼ الرئيسية لمشريعة اإلسالمية، فيك يعطي حؽ اإلنساف يعتبر 

كأم شيء آخر يككف ضركريا لكجكده، كالدفاع عف  ،وفي الحياة كسالمتو الجسدية كمعيشت

 .حقو في اختيار نكع العمؿ كالتنقؿ كاإلقامةنفسو ضد المخاطر التي تيدده ناىيؾ عف 

كقد حرص اإلسالـ عمى حماية الحؽ في الحياة، كحـر قتؿ النفس كأحاط ذلؾ التحريـ  

بعقكبات رادعة منيا القصاص، ألف االعتداء عمى حياة اإلنساف مف أبرز ما ييدد الكجكد 

 اإلنساني عمى كجو المعمكرة.

حماية األنفس الذم ىك مظير مف مظاىر عمى  الفقو اإلسالمي في حرصو كصؿ

عمدم، حماية الحؽ في الحياة ما لـ تصؿ إليو الشرائع األخرل في العالـ، ففي حالة القتؿ ال

اإلعداـ، كال ينظر اإلسالـ إلييا عمى أنيا انتقاـ مف القاتؿ مثال، تقرر أقسى عقكبة كىي 

إلسالـ بيف أف يككف القتيؿ رجال كقصاص بؿ ينظر إلييا عمى أنيا كسيمة لمزجر، كال يفرؽ ا

أك امرأة، بالغا أك صبيا، عاقال أك مجنكنا، عالما أك جاىال، شريفا أك كضيعا، مسمما أك 

 ذميا.

أف الفقو اإلسالمي بصفة عامة يحتـر الحياة اإلنسانية عمى اإلطالؽ،  مف ىذا يظير

في الحياة بغض كيحتـر الحؽ في الحياة، كأنو قد كضع عقكبة القصاص لحماية الحؽ 

النظر عف جنس القتيؿ، سنو، منزلتو كدينو، إلى جانب عقكبات دنيكية أخرل، منيا حرماف 

  .(1)القاتؿ مف ميراث القتيؿ، كمف كصيتو إف كاف مستحقا ألحدىما

بعد أف تناكلنا مفيـك الحؽ في الحياة في كؿ مف القانكف الكضعي كالفقو اإلسالمي،  

 كاردة عمى ممارستو في المبحث المكالي.سكؼ نتطرؽ إلى القيكد ال
                                                           

عمي عبد الكاحد كافى، حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ، الطبعة الثالثة، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر،  - 1
 .198، ص2002
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 المبحث الثاني
ممارسة الحق في الحياة الستثناءات الواردة عمى ا

 الوضعي والفقو اإلسالميفي القانون 
 

تكافر صفة اإلنسانية لحقكؽ اإلنساف شاممة يجب أف يتمتع بيا جميع األفراد،  تعتبر

ماف مف حقكؽ المكاطف الطبيعية ال فييـ، فإف جميع الدكؿ المتحضرة أجمعت عمى أف الحر 

، مع ىذا فإف الفرد ال يتمتع عادة بحقكؽ مطمقة (1)يجب أف يفرض كعقكبة عمى أية جريمة

طبيعيا لإلنساف بحكـ مكلده  ابؿ ىي حقكؽ مقيدة. فكؿ حؽ يقابمو كاجب، حتى كلك كاف حق

مي بحؽ اإلنساف في كالفقو اإلسال الكضعية كالحؽ في الحياة، فرغـ اعتراؼ كؿ مف القكانيف

مف شأنيا سمبو إياه أك تقييد التمتع بو مف أجؿ أسباب  أعذارالحياة إال أنيا أكردت عميو 

الكاردة عمى الحؽ في الحياة في القانكف الكضعي  الستثناءاتكظركؼ معينة، كسنتعرض ل

سالمي في الفقو اإلالكاردة عمى  ىذا الحؽ  الستثناءات)المطمب األكؿ(، ثـ نتطرؽ إلى ا

 )المطمب الثاني(.  

 األول المطمب
 في القانون الوضعيممارسة الحق في الحياة عمى  الواردة  االستثناءات

ظركؼ العادية، بيدؼ بعض القيكد في الت ليمكف أف تخضع ممارسة الحقكؽ كالحريا

 أك السالمة العامة حيف تكاجو الدكلة خطرا ،أك النظاـ العاـ ،مف الكطنيالحفاظ عمى األ

                                                           
التكىامي نقرة، حقكؽ اإلنساف بيف دافع الممارسة كتعاليـ األدياف، الممتقى اإلسالمي المسيحي الثالث في قرطاج، مف - 1

سمسمة الدراسات  –مركز الدراسات كاألبحاث االقتصادية كاالجتماعية  –، حكؿ حقكؽ اإلنساف 1982مايك  24-29
 .51، ص 1985، تكنس، 91اإلسالمية رقـ 
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ف داخمي ك كشف حرب عمييا كقد يك ،ييدد كجكدىا كأمنيا، كىذا الخطر قد يككف خارجي

 يتمثؿ في نزاع مسمح.

مكاجية ىذه الظركؼ االستثنائية إلى إعالف حالة الطكارئ، كاتخاذ في تضطر الدكلة  

انية ، كقد نصت االتفاقيات الدكلية عمى إمك(1)إجراءات كتدابير تحد مف حقكؽ األفراد كحرياتيـ

، كما ىك الحاؿ بالنسبة باستثناء الحؽ في الحياة التحمؿ مف بعض أحكاميا في حالة الطكارئ

مف العيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية، كالمادة  الرابعة في فقرتيا الثانيةلممادة 

مف االتفاقية الخامسة عشر مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، كالمادة السابعة كالعشريف 

األمريكية لحقكؽ اإلنساف، أما الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب فال تكجد بو أية مادة 

 تنص عمى ذلؾ.

فعندما تعمف الدكلة الطرؼ حالة الطكارئ، يحؽ ليا أف تعطؿ عددا مف الحقكؽ، كما 

الحياة ىك أكثر يمكف ليا أف تنقص مف الحقكؽ بالقدر الذم يتطمبو الكضع، كلعؿ الحؽ في 

 الكاردة عمى األعذاربعض  ذلؾ، نجد إلىباإلضافة الحقكؽ انتياكا في ىذه الظركؼ، 

كما نجد بعض االنتياكات التي  عمى المستكل الخارجي ) الفرع األكؿ(،ىذا الحؽ  ممارسة

  المستكل الداخمي )الفرع الثاني(.  تقع عميو عمى

                                                           
الشافعي محمد بشير، قانكف حقكؽ اإلنساف مصادره كتطبيقاتو الكطنية كالدكلية، الطبعة الثالثة، منشأة المعارؼ،  - 1

 .262، ص 2004اإلسكندرية، 
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 األول الفرع
 الحق في الحياة  الواردة عمى ممارسة األعذار

  عمى المستوى الخارجي

النقص بسبب  ممارسة الحؽ في الحياةالتي مف شانيا المساس ب األعذار بياني نع   

، كالنقص المكجكد في اختصاصات محكمة لألجيزة الدكلية التأسيسية القكانيفمكجكد في ال

 العدؿ الدكلية.

مقت باؿ المجتمع الدكلي منذ قمعالجتيا لكثير مف المشاكؿ التي أعدـ يعاب عمييا 

 الدكؿ كىذا لعدة أسباب منيا النقص في اختصاصاتيا، كعدـ قبكؿ الحرب العالمية الثانية،

 يا. تاختصاصال

 ذولية الخاصة بحماية الحق في الحياةحصر القىانين لصالحيات األجهزة الأوال: 

اصاتيا اإلنقاص مف اختصنقصد بحصر القكانيف لصالحيات األجيزة الدكلية، 
  ختصاصاتيا.ال بعض الدكؿ رفضكمحكمة العدؿ الدكلية، أك 

 :ةياختصاصات محكمة العدل الدول التقميص من(1

ال تختص محكمة العدؿ الدكلية بالنظر في أية قضية ميما كانت، ما لـ يتفؽ الخصماف 

حدة الحؽ مقدما عمى تفكيضيا بذلؾ، بينما لمجمس األمف الدكلي، كالجمعية العامة لألمـ المت

في أية بقرار يتخذ بأغمبية األصكات في طمب المشكرة مف المحكمة، حكؿ الجكانب القانكنية 

عرض الكثير مف المشاكؿ لـ تقـ الدكؿ ب سياسيةغير أنو، كلدكافع ، طرحت أماميا مشكمة

القضية الرئيسية في العالـ عمى محكمة العدؿ الدكلية، كلعؿ عمى رأس قائمة ىذه المشاكؿ 
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كالخالفات حكؿ التدخالت األجنبية  الفكالند، كجبؿ طارؽ،كالنزاع حكؿ جزر  ،مسطينيةالف

 .(1)ستقالؿ في القارة اإلفريقيةعدد مف الدكؿ الحديثة العيد باال في

 :عدم قبول بعض الدول اختصاص محكمة العدل الدولية (2

عند تصديقيا  الدكؿ إعالف عمى إمكانيةف األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية القانك نص 

عمى عدـ قبكؿ اختصاص المحكمة، فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب المرتكبة في إقميميا أك 

المرتكبة مف طرؼ رعاياىا لمدة سبع سنكات مف تاريخ دخكؿ القانكف األساسي حيز التنفيذ، 

مف القانكف األساسي لممحكمة، فإف التزاـ كخضكع الدكؿ  124كىذا ما نجده في المادة 

المجتمع الدكلي كتحت رقابتو ال يقـك إال باإلرادة الحرة لمدكلة، كىذا كحده يرتب عمييا إلرادة 

مسؤكلية دكلية كفقا ألحكاـ القانكف الدكلي، كىذا يعد قيدا عاما عمى ممارسة الحؽ في 

 الحياة.

 الحق في الحياةعدم تعاون الدول مع األجيزة الدولية الخاصة بحماية ثانيا: 

ثيف نشاط األمـ المتحدة في ميداف حقكؽ اإلنساف منذ نشأتيا في قسـ بعض الباح 

 إلى ثالث مراحؿ ىي: 1975إلى غاية  1945

كىي مرحمة كضع المعايير المتعمقة  1955إلى سنة  1945سنة المرحمة األكلى: مف _

كأىـ ما أنجز ىك  ،بحقكؽ اإلنساف، كىي عممية كانت محؿ اىتماـ رجاؿ القانكف الدكلي

، اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية 1948إلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف عاـ إصدار ا

 .1948المعاقبة عمييا عاـ ك 

                                                           
 .15عبد الفتاح مراد، االتفاقيات الدكلية الكبرل، مصر، دكف سنة النشر، ص  - 1
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كىي مرحمة تعزيز حقكؽ اإلنساف  1965سنة إلى  1955سنة المرحمة الثانية: مف _

(promotion ،) كتأتي ىذه المرحمة بعد إدراؾ القصكر الجسيـ في أعماليا بشأف االقتراب

ضع تشريع لحقكؽ اإلنساف، كالبحث عف التدابير الخاصة لصيانتيا، األمر الذم أدل مف ك 

كتقدـ في مجاؿ  ،إلى كضع نظاـ التقارير الدكرية ألكؿ مرة حكؿ ما تحقؽ كيتحقؽ مف تطكر

 حقكؽ اإلنساف.

إذ  ، (protectionكىي مرحمة الحماية ) 1975سنة إلى  1965سنة المرحمة الثالثة: مف _

كر في االستجابة لممشاكؿ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كاف الدافع كالمحفز كراء أف القص

االىتماـ بالحماية الدكلية ليذه الحقكؽ، كىي تعنى بضركرة البحث عف آليات أكثر فعالية في 

خاصة بعد االنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإلنساف في كثير مف دكؿ العالـ، كمف  ،ىذا المجاؿ

مف مجرد كضع التشريع إلى عممية كضع الحقكؽ  ،رجاؿ القانكف ىنا جاء تحكؿ اىتماـ

مكضع التنفيذ، كقد اعتمدت األمـ المتحدة اتفاقيتيف ىامتيف تعتبر أفعاال معينة جريمة، كىما 

كاالتفاقية  ،1968كالجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية لعاـ  ،اتفاقية بشأف عدـ تقادـ جرائـ الحرب

 .1972المعاقبة عمييا عاـ ك  العنصرم الدكلية لقمع جريمة الفصؿ

رغـ ما قامت بو منظمة األمـ المتحدة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف بصفة عامة، كالحؽ في 

الحياة بصفة خاصة، إال أف نشاطيا يحتاج لمراحؿ أخرل أكثر فاعمية كجدية مف أجؿ 

ال سيككف العالـ عرضة لمصراع، مف أجؿ البقاء  كانتزاع الحؽ الكصكؿ ألىدافيا المعمنة، كا 

 بالقكة.

مف قيكد حماية الحؽ في الحياة عمى المستكل الدكلي، تقاعس كعدـ تعاكف بعض الدكؿ 

المعنية مع مبعكثي أجيزة األمـ المتحدة، كالتحيز المباشر كالمستمر مف قبؿ بعض الدكؿ 

في مع الدكؿ التي يصدر ضدىا قرارات بانتياؾ  اقتصاديةالكبرل، ألسباب سياسية، أك 
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ألمـ المتحدة عمى النظاـ ، كمف األمثمة عمى ذلؾ عدـ تنفيذ العقكبات، التي فرضتيا الحياةا

غالؽ مكانئ الدكؿ  العنصرم في جنكب إفريقيا سابقا، المتمثمة بقطع العالقات الدبمكماسية، كا 

 أماـ سفنيا، كمقاطعة منتجاتيا، كعدـ تكريد األسمحة إلييا.

بسبب ارتباط بعض الدكؿ، كعمى رأسيا  بالمقابؿ تكلكف لـ يتـ تنفيذ تمؾ العقكبا 

 .(1)الكاليات المتحدة األمريكية، بتحالؼ استراتيجي مع ىذه الدكؿ العنصرية

تكصيات األمـ المتحدة، كقراراتيا، التي تديف انتياكات إسرائيؿ القمعية  ككما نشير إلى 

الممارسات، تعد جرائـ حرب  تجاه الشعب الفمسطيني تالشت لعدـ التنفيذ، بالرغـ مف أف ىذه

كجرائـ ضد اإلنسانية كالسالـ، كجرائـ اإلبادة الجماعية، حيث يشير مركز المعمكمات 

كصؿ إلى  2002الفمسطيني إلى أف عدد الشيداء كالقتمى مف أبناء الشعب الفمسطيني خالؿ 

 شييد. 2530

ادة ما يرد في الفقرة بعض القيكد األخرل، كالقيكد المتعمقة بالنظاـ العاـ، حيث ع تكجد

مف المادة التي تعترؼ بحؽ مف حقكؽ اإلنساف حكما قانكنيا، يسمح لمدكؿ األطراؼ  02

تقييد ممارسة ىذا الحؽ، كجرت العادة في أدبيات القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، عمى 

 يا. تسميتو ببند النظاـ العاـ، فعادة ما تتدخؿ الدكؿ كتقيد التمتع بتمؾ الحقكؽ كممارست

أيضا قيد يتعمؽ بمنع إساءة استعماؿ الحقكؽ المحمية، إذ تتضمف االتفاقيات  نجدكما 

الدكلية لحقكؽ اإلنساف، قيدا يمنع ممارسة الحقكؽ المحمية، أك تفسيرىا، أك تأكيميا بصكرة 

تؤدم إلى االنتقاص مف حقكؽ اآلخريف كحرياتيـ، كنقصد بالحقكؽ المحمية، تمؾ الحقكؽ 

ا في اتفاقيات حقكؽ اإلنساف، لف تككف نافعة أك مؤدية لمغاية المرجكة منيا، إال المعترؼ بي

                                                           
 .391، ص 1997عمي مكرد العكاضي، محاضرات في المنظمات الدكلية كحقكؽ اإلنساف، دار الجامعية اليمنية،اليمف، -1
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إذا كانت األحكاـ القانكنية الدكلية تعترؼ بيذه الحقكؽ، بشكؿ يمكف األشخاص مف التمسؾ، 

 .(1)كاالحتجاج بيذه األحكاـ في مكاجية الدكؿ، كفي مكاجية األفراد اآلخريف

 الفرع الثاني 
  الحق في الحياةممارسة لواقعة عمى االنتياكات ا

  عمى المستوى الداخمي

الكاردة عمى ممارسة الحؽ في الحياة عمى المستكل الداخمي تمؾ  باألعذارنعني 

، جريمة اإلجياض: كمنيا ،ليذا الحؽسالبة  جرائـ االعتداءات الكاردة عميو، كالتي تعتبر

 جريمة اإلرىاب.

 جريمة اإلجياض:  أوال

حؽ في العمى ممارسة  عتداءافي الحياة، كىك  اإلنسافلحؽ  إنكارا يعد اإلجياض

كالتي  ،إخراج متحصالت الرحـ، كذلؾ بعمى المرأة الحامؿ قعالذم ي اإلجياض الحياة، كىذا

، كقد نص المشرع الجزائرم عمى جريمة اإلجياض في األكافغالبا ما تككف الجنيف قبؿ 

 ات الجزائرم.كما بعدىا مف قانكف العقكب 304المادة 

 :( تعريف اإلجياض1

 ،2العمدم لمجنيف مف رحـ األـ قبؿ المكعد الطبيعي لمكالدة اإلخراج اإلجياضب نعنيك 

سكاء نزؿ الجنيف حيا أك ميتا، أك قتمو عمدا داخؿ الرحـ،  ،باستخداـ كسيمة غير طبيعية

                                                           
 .09مرجع سابؽ، صمحمد يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف،  -1

محمد صبحي محمد نجـ، رضا المجني عميو ك آثاره عمى المسؤكلية الجنائية، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر - 2
 .40، ص2001كالتكزيع، عماف، 
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ثـ  ،حـ األـكاإلجياض بيذا المفيكـ يفترض كجكد حمؿ يتمثؿ في كجكد جنيف مستكف في ر 

 يتـ االعتداء عميو بإخراجو قبؿ مكعده أك قتمو داخؿ الرحـ.

كيسند الفعؿ إلى المرأة  ،الجنيف قبؿ أكانو، بحيث ال يعيش إسقاط مغةفي ال اإلجياض يعني

فيي مجيض إذا أسقطت جنينيا، كجاء عمى لساف العرب  ،فيقاؿ أجيضت المرأة ،نفسيا

أم ألقت كلدىا لغير تماـ. فاإلجياض  ،قة إجياضاكممة "أجيض" كأف نقكؿ أجيضت النا

 .(1)المرأة جنينيا بفعؿ منيا عف طريؽ دكاء أك غيره أك بفعؿ مف غيرىا إسقاطىك 

إخراج ر، فاإلجياض كضع فيو كالكضع المب اإلجياض في لغة الطب الشرعي عنيي بينما 

تـ الجنيف تماـ األشير ر ألنو يحدث قبؿ األكاف، أم قبؿ أف يكأك طرح لنتائج الحمؿ، كمب

  .الرحمية، أك "ىك انتياء الحمؿ قبؿ األسبكع الثامف كالعشريف أم في السبعة األشير األكلى"

كاستقرارىا في  ،بتمقيح البكيضة -كما يقكؿ رجاؿ الطب الشرعي  -كيبدأ الحمؿ 

 .(2)حيث تبدأ عممية الكالدة ،الرحـ، كتنتيي حياة الجنيف لتحؿ محميا الحياة العادية

يج اد الحياة فيو، كأف ذلؾ كيطمؽ مصطمح "الجنيف" عند بدأ نفخ الركح في الجسد كا 

كالراجح عند الفقياء أف الحياة ال تبدأ  ،مائة كعشريف يكما منذ بدأ اإلخصاب كتماؿايتـ عند 

نما يكفي أف تبدأ آالـ الكضع  بالكالدة التامة فحسب، أم بانفصاؿ الطفؿ عف األـ، كا 

ى يصبح ىذا الكائف الحي خارج نطاؽ جريمة اإلجياض، كمشمكال في الكقت حت ،الطبيعي

                                                           
نة، ىياللي عبد اهلل أحمد، الحماية الجنائية لحؽ الطفؿ في الحياة بيف القانكف الكضعي كالشريعة اإلسالمية دراسة مقار  -1

 .79، ص1979،الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، مصر
 .302، ص 1988، االعتداء عمى األشخاص، دار النيضة العربية، القاىرة، ىمحمكد نجيب حسن - 2
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أك التي تعاقب عمى قتؿ األطفاؿ  ،ذاتو بحماية النصكص التي تعاقب عمى القتؿ عمكما

 .(1)حديثي الكالدة إف كجدت

كذلؾ إلنقاذ حياة األـ إذا كاف  ،إال جكازا اإلجياضفكرة  اإلسالميةالشريعة  ال تقبؿف

، (2)أك ييدد حياتيا بخطر محقؽ ،الحمؿ يؤدم إلى حدكث عاىة ظاىرة بجسميا استمرار

إذا ف ،بمعنى يمكف تقديـ حياة األـ عمى حياة الجنيف عمى أساس قاعدة "التعارض كالترجيح"

مفسدتاف ركعي أعظميا ضررا بارتكاب أخفيا، فقاؿ اهلل سبحانو كتعالى " كال تزر  تتعارض

أك  ،ال تتحمؿ نفس كزر غيرىا، مما لـ يكف لو يد في كسبوكازرة كزر أخرل"، بمعنى 

 التسبب فيو، كال مسكغ في الشرع لمتضحية بحياة برمء مف أجؿ ذنب اقترفو غيره.

في السنة النبكية الشريفة ما أكرده مسمـ في صحيحو عف عبد اهلل بف بريدة عف أبيو نجد 

فطيرني كأنو ردىا، فمما كاف الغد  نيتز ني إالغامدية فقالت، يا رسكؿ اهلل  تفجاءقاؿ:" 

 اهلل إني لحبمى"، قاؿ قالت يا رسكؿ اهلل لـ تردني لعمؾ أف تردني كما رددت ماعز "فكا

صمى اهلل عميو كسمـ، أما ال فاذىبي حتى تمدم، فمما كلدت أتتو بالصبي في خرقة  الرسكؿ

تفطميو، فمما فطمتو حتى اهلل عميو كسمـ، اذىبي فارضعيو  قالت ىذا قد كلدتو، قاؿ صمى

أتتو بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت، ىذا يا نبي اهلل قد فطمتو، كقد أكؿ الطعاـ، فدفع 

 .(3)الصبي إلى رجؿ مف المسمميف ثـ أمر بيا، فحفر ليا إلى صدرىا كأمر الناس فرجمكىا

                                                           
ىياللي عبد اهلل أحمد، الحماية الجنائية لحؽ الطفؿ في الحياة بيف القانكف الكضعي كالشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة،  -1
 .169جع سابؽ، ص مر 
 .157يكسؼ عمكاف، محمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص  -2
 الحماية الجنائية لحؽ الطفؿ في الحياة بيف القانكف الكضعي كالشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة، ىياللي عبد اهلل أحمد، -3

 .266- 265 ص-مرجع سابؽ، ص



 توممارس عمى الواردة االستثناءاتو  مفيوم الحق في الحياة في القانون الوضعي والفقو اإلسالمي     الفصل األول      
 

35 
 

 إالقبؿ كلكج الركح في الجنيف،  اإلسقاطالفقياء فيما يتعمؽ بمدل شرعية  ؼاختم 

ميـ إذا ال مشكىا،بعد نفخ الركح ميما كاف الجنيف  اإلجياضكميـ اتفقكا عمى حرمة  أنيـ

عمى أساس قاعدة  ،فينا فقط يمكف تقديـ حياتيا عمى حياتو ،في خطر ـكانت حياة األ

 التعارض كالترجيح.

 

 :( أسباب اإلجياض2
ف بصفة عامة القانك  أفحاالت باألـ يسمح ليا القانكف بإنياء حمميا، فنجد تمر 

إذا كاف  األـإلنقاذ حياة  اإلجياضكالشريعة اإلسالمية بصفة خاصة تجيز ذلؾ، كحالة 

 ييدد حياتيا بخطر محقؽ.  أك ،استمرار الحمؿ يؤدم إلى حدكث عاىة ظاىرة بجسميا

كالتي يتعرض فييا الجنيف لممخاطر كإصابة ىذه  ،ـبينما كفي حاالت مرضية لأل

الجنيف  إصابة، فيناؾ احتماؿ األلمانيةمف الحمؿ بالحصبة  كلىاألفي األشير  األخيرة

 أك ،لمعالج باألشعة األـككذلؾ في حالة تعرض  ،%80 إلىبالتشكىات الخمقية ترتفع 

قتمو، في ىذه  إلىكثيرة  أحيافتشكىات الجنيف، كفي  إلىيؤدم  ،بالعقاقير المضادة لمسرطاف

، لكف أغمب الفقياء يعترضكف 1الجنيف مف الرحـالحاالت يتعيف مف الناحية الطبية إخراج 

يجـز أف الجنيف  أفنو ال يستطيع أحد أعمى أساس  ،في مثؿ ىذه الحاالت اإلجياضعمى 

خاصة  اإلجياضالجنيف مشكه، فإنيـ ال يركف إمكانية  أفسيكلد مشكىا، كحتى لك عمـ يقينا 

 بعد نفخ الركح فيو.

نو كبعد تقدـ الكسائؿ العممية في مجاؿ الطب احمد بأ ىياللي عبد اهللالدكتكر يرل 

يصكر  أف( الذم بمقدكره ultra sonicكخاصة جياز التصكير بالمكجات فكؽ الصكتية )
                                                           

اية القانكنية لمحؽ في الحياة في ظؿ التطكر العممي ك التقني، رسالة لنيؿ شيادة  دكتكراه في طاىير رابح، الحم - 1
، جامعة  مكلكد معمرم تيزم كزك،   .110، ص2016العمـك
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الجنيف داخؿ الرحـ، بالتالي يمكف معرفة ما بو مف تشكىات عمى كجو اليقيف، فإذا تبيف مف 

فيمكف التفرقة بيف مرحمتيف،  ،العممية الدقيقة أف الجنيف سيكلد مشكىا األجيزةخالؿ ىذه 

 اإلجياضباآلراء التي تجيز  األخذمرحمة ما قبؿ نفخ الركح فيو، كفي ىذه المرحمة يمكف 

فإنو ال يجكز  ،كاف الجنيف في مرحمة ما بعد نفخ الركح إذا أماخالؿ األربعة أشير األكلى، 

 .(1)إسقاط الجنيف، حتى كلك كلد مشكىا

ة كحاالت إجياض الحمؿ الناتج عف باب اجتماعيألس اإلجياضيتـ  أفكما يمكف 

نتيجة اغتصاب فإف أغمبية الفقو اإلسالمي يبيح  اإلجياضأك زنا، فبالنسبة لحالة  غتصابا

سقاط ،اإلجياض الحمؿ خالؿ الفترات السابقة لكلكج الركح في الجنيف، بينما البعض  كا 

يد ليا في ىذه الجريمة، أما  يجيز إسقاط الحمؿ طالما أف المرأة المجني عمييا ال األخر

الزما إلنقاذ المرأة الزانية  أمرابالنسبة لإلجياض بسبب الزنا، فيجكز إسقاط الحمؿ إذا كاف 

 قاعدة التعارض كالترجيح. إلىاستنادا 

ترفض اعتبار الفقر مف  اإلسالميةبالنسبة لإلجياض ألسباب اقتصادية، فإف الشريعة 

الحمؿ، ألف ىذا يصطدـ بقضية اإليماف كالتككؿ عمى اهلل  حاالت الضركرة التي تبرر إسقاط

 .(2)سبحانو كتعالى

 اإلرىابجريمة : نياثا

كثيقا بتاريخ العنؼ بأشكالو المختمفة، كتحميؿ بعض  رتباطاا اإلرىابيرتبط تاريخ 

كقكل التطرؼ  ،اإلرىابكىي االرتباط الكثيؽ بيف  ،نتيجة ىامة إلىيؤدم  اإلرىابيةاألعماؿ 

                                                           
ىياللي عبد اهلل أحمد، الحماية الجنائية لحؽ الطفؿ في الحياة بيف القانكف الكضعي كالشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة،  -1

 .263سابؽ، صمرجع 
 .264ىياللي عبد اهلل أحمد، المرجع نفسو، ص -2
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 .(1)تقكيض دعائـ االستقرار كضرب الحركات الديمقراطية إلىتسعى  التي

في الحياة، كفي سالمة جسمو، كحقو في التفكير  اإلنسافاعتداء عمى حؽ  اإلرىابيمثؿ  

ىذا ما يجعؿ  ما ينتج عنو مف إزىاؽ لألركاح كمساس بالسالمة الجسدية،لحرية التعبير، ك 

في  حؽال، فيك قيد عمى اإلرىابلة أت الدكلية تعالج مستمرات كالندكاالمؤ المكاثيؽ الدكلية ك 

 .نتطرؽ إلى طبيعتونبحث عف تعريفو، ثـ  اإلرىابلة أبمس الحياة، كلكي نمـ

 :اإلرىابتعريف  (1

رغـ كؿ الجيكد المبذكلة عمى المستكييف الداخمي كالخارجي مف طرؼ الفقياء 

نظرا  ،لو تعريؼ إلى يكمنا ىذا ضععريؼ شامؿ لإلرىاب، إال أنو لـ يلكضع ت ،األكاديمييف

إال أنو كمف أىـ المحاكالت الفقيية  ،كاختالؼ الرؤل كاألفكار ،لتعدد االتجاىات السياسية

التي تكصمت نكعا ما إلى كضع تعريؼ، نذكر المؤتمر األكؿ لتكحيد القانكف الجنائي الذم 

 .(2)1930انعقد في مدينة كارسك في بكلندا عاـ 

 ،أك العنؼ ،المصحكب بالرعب اإلجراميبأنو "العمؿ  "Sottil" يؿسكتفيعرفو الفقيو 

 .(3)بقصد تحقيؽ ىدؼ محدد" ،أك الفزع

 ،" ألكؿ مرة في القرآف الكريـ بمعاف عديدة منيا تقكل اهلل كخشيتواإلرىابظير مصطمح "
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱٱ:مثؿ ما جاء في قكلو سبحانو كتعالى

                                                           
، 1983مؤنس محب الديف، اإلرىاب في القانكف الجنائي، رسالة دكتكراه مقدمة لكمية الحقكؽ جامعة المنصكرة، مصر،  -1

 .71ص
 .73مؤنس محب الديف، اإلرىاب في القانكف الجنائي، المرجع نفسو، ص  - 2
دم، حقكؽ اإلنساف بيف مطرقة اإلرىاب كسنداف الغرب، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، مصر، حسنيف المحمدم بكا - 3

 .57، ص 2004
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 حضجض  مص خص حص مس خس ٱُّٱٱ:يضا، كقكلو أ(1) َّ نب مب زب رب يئ  ىئ

 .(2) َّ جغ مع جع مظ حط مض خض

 ني مي ٱُّٱٱ:كقكلو تعالى ،كقد كردت في القرآف الكريـ بمعنى الخكؼ كالرعب 
 خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي
 جض مص خص  حص مس خس حسجس مخ ٱُّٱٱ:، كقاؿ أيضا(3)َّ هت مت
 . (4) َّ  حط مض خض حض

 ،مف يشارؾ فيو أك ،فيوكجب معاقبة مقتر أك  بمختمؼ صكره، اإلرىاب اإلسالـلقد حـر 
كأف يصمبكا  ،كاألرجؿ األيدمبقطع  أك ،ؼخالحرض عميو، كذلؾ بقطع األيدم مف مف ي أك

كذلؾ بإبعادىـ عف المناطؽ المعمكرة  ،األرضالنفي تماما مف  أك ،عمى جذكع النخؿ
حد ىذا العقاب ب اإلسالـالمناطؽ الميجكرة كالمكحشة كالنائية، كسمى  إلىبالسكاف كاآلمنة 

 مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱٱ:تعالىك  الحرابة، لقكلو سبحانو

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت

 .(5) َّ ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىكمك
ال " الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ المحبة لقكؿ إلىديف سالـ كمحبة، فيك يدعك  اإلسالـ
اة بيف جميع الناس، فال حتى يحب ألخيو ما يحبو لنفسو"، فيك ديف المساك  أحدكـيؤمف 

تعالى كخشيتو، كما نيى عف ك  اهلل سبحانو إلىبدرجة التقرب  إالفضؿ لعربي عمى غيره 
عمى المسمميف الجياد كردت لسببيف إما دفاعا عف  أكجبتالعدكاف، فجميع اآليات التي 

 جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱٱ:تعالىك  دفعا لمظمـ لقكلو سبحانو أكالديف، 

                                                           
 .40سكرة البقرة اآلية رقـ  - 1
 .51سكرة النحؿ اآلية رقـ  - 2
 .  33سكرة القصص اآلية رقـ  - 3
 .116سكرة األعراؼ اآلية رقـ  - 4
 . 33سكرة المائدة اآلية رقـ -5
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  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  مل خل حل جل مك لك خكحك

 ٰر ٰذ ييىي مي خي حيجي  يه ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم

 يب ىبنب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى

 .(1) َّ رث يت ىت نت مت زت رت
حتى في القتاؿ  اإلنسانيةلقد نيى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ القياـ باألعماؿ غير 

يـ" تألفكا الناس كتأنكا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ جنده فقاؿ ل أكصىكالتنكيؿ كالتعذيب، إذ 

تأتكني بيـ  أفمف أىؿ مدر كدبر إال  األرضبيـ كال تغيركا عمييـ حتى تدعكىـ فما عمى 

 تأتكني بأبنائيـ كنسائيـ كتقتمكا نسائيـ". أفمف  إلي بمسمميف أح

كنيى عنو بؿ زجر كأداف مف ركع مسمما،  ،اإلرىابمف ىنا أف اإلسالـ حـر  يتضح

المسمميف  أىموتحية أىمو السالـ، كسمي ك ك ديف السالـ العالـ، في إلىـ فاإلسالـ رسالة سال

 .(2)الذيف يحيكف بعضيـ حتى في الجنة بالسالـ

المصطمح حديث االستعماؿ ف أل ،بينما لـ تذكر كممة اإلرىاب في المغة إال حديثا

 قر بو المجمع المغكم، كأساس الكممة ىك "رىب" بمعنى خاؼ. أكىذا ما 

 أنصارهيقرر  األكؿاالتجاه  ،تجاىاتاثالثة  إلى اإلرىابفي مكضكع  فقياء قسـ الان

، كيككف لو طبيعة سياسية، بينما االتجاه اإليديكلكجيىك طابعو  اإلرىابيما يميز العمؿ  أف

                                                           
 .193، 192، 191، 190البقرة اآليات: سكرة  -1
رجب عبد المنعـ متكلي، حرب اإلرىاب الدكلي كالشرعية الدكلية في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسالمية كمبادئ القانكف  -2

 .433، ص 2006الدكلي العاـ، الطبعة الثانية، مصر، 



 توممارس عمى الواردة االستثناءاتو  مفيوم الحق في الحياة في القانون الوضعي والفقو اإلسالمي     الفصل األول      
 

40 
 

جؿ اليدؼ المنشكد، كيرل أاإلرىابي ىي صفتو العشكائية مف  ما يميز العمؿ أفالثاني يرل 

 .(1)ىك ككنو محدثا لمرعب اإلرىابيما يميز العمؿ  ـأى أفاالتجاه الثالث 

الفقياء  أف ،اإلرىابكما نستخمص مف معظـ التعاريؼ الفقيية التي كردت بشأف 

، اإلجرامياعتمدكا في تعريفاتيـ عمى معياريف: معيار مادم يعتمد عمى طبيعة العمؿ 

 .اإلرىابيكمعيار مكضكعي يعتمد عمى الغاية مف العمؿ 

 : اإلرىابالمادي لتعريف  المعيارا(

المادم في تعريفيـ لإلرىاب استنادىـ  يجتمع كؿ الفقياء الذيف يعتمدكف عمى المعيار

 إلىكالرعب كنتيجة لو، دكف النظر  ،كبالفزع ،اإلرىابيةعمى الكسائؿ المستخدمة في العممية 

الذم ، "Lemkenليمكف  " ، كمف أشير مؤيدم ىذا الفريؽ نجد الفقيو(2)اليدؼ مف كرائو

 .(3)العنؼ" أعماؿ رسةامنو" تخكيؼ الناس بمأ اإلرىابيعرؼ 

 ،الشعبية األكساطاإلرىاب في نظر ىذا الفقيو بمجرد خمؽ الخكؼ كالفزع في يقع 

 إماكالذم يتمثؿ  ،اليدؼ المرجك مف كراء ىذا العمؿ إلىالعنؼ دكف النظر  أعماؿباستعماؿ 

 قضية معينة. إلىنتباه جذب اال أكفي تغيير كضع سياسي قائـ، 

                                                           
الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، جميكرية مصر عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة اإلرىابية، دار الجامعة  -1

 .40-39، ص ص 2005العربية،
منتصر سعيد حمكدة، اإلرىاب الدكلي، جكانبو القانكنية ككسائؿ مكافحتو في القانكف الدكلي العاـ كالفقو اإلسالمي، دار  -2

 .41، ص 2006الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
 .24ا لقكاعد القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، دكف سنة النشر، صنبيؿ حممي، اإلرىاب الدكلي كفق -3
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 أكالمصحكب بالرعب  اإلجرامي" العمؿ  بأنو " Sottilسكتيؿ بينما يعرفو الفقيو" 

 .(1)الفزع بقصد تحقيؽ ىدؼ معيف" أكالعنؼ 

ىك خمؽ الخكؼ  اإلرىابكال مف التعريفيف يتفقاف في ككف الغرض مف  أفنالحظ 

 كالرعب لدل الناس.

مفيكـ كاسع، كىنا يعرؼ  إعطائويمكف  اإلرىاب فأ " Saldana سالدانايرل الفقيو" 

التعبير عنيا ما يثير  أكينتج عف تنفيذىا  ،اجتماعية أكجنحة سياسية  أك"كؿ جناية  بأنو

مفيـك ضيؽ كىنا  إعطائوعنيا خطر عاـ"، ككما يمكف  ألما ليا مف طبيعة ينش ،الفزع العاـ

نشر الخكؼ كالرعب كعنصر  ألساسياالتي يككف ىدفيا  اإلجرامية:" األعماؿ بأنويعرؼ 

 .(2)نيا خمؽ حالة مف الخطر العاـ كعنصر مادم"أمعنكم، كذلؾ باستخداـ كسائؿ مف ش

 لتعريف اإلرىاب:  عيالمعيار الموضو  ( ب

 إليويرتكز عمى اليدؼ الذم يسعى  اإلرىابف تعريؼ أىذا المعيار، ب أنصاريرل 

نو ذك آثار أىك  ،اإلرىابيما يميز العمؿ  أف، كيتفؽ ىؤالء عمى اإلرىابية األعماؿمرتكبك 

عمى ضحايا كجدكا بالصدفة في  األحياففي بعض  اإلجراميبمعنى يقع العمؿ  ،غير تمييزية

ذلؾ العمؿ، فاإلرىاب حسب ىذا  أىداؼيككنكا مف  أفدكف  ،اإلجراميمكاف كقكع العمؿ 

كمف مؤيدم ىذا  ،أفعالوثيا المعيار ال ييمو تحديد الضحايا بقدر ما تيمو النتائج التي تحد

: "استخداـ العنؼ كأداة بأنو اإلرىابالذم يعرؼ  "Vigina"فيجينو المعيار نذكر الفقيو 

 .(3)سياسية " أىداؼلتحقيؽ 

                                                           
 .57حسنيف المحمدم بكادم، حقكؽ اإلنساف بيف مطرقة اإلرىاب كسنداف الغرب، مرجع سابؽ، ص -1
 .58، صنفسومرجع الحسنيف المحمدم بكادم،  -2
 .39بية، مرجع سابؽ، صعصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة اإلرىا -3
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العنؼ  أعماؿ" ىك كؿ عمؿ مف  :وبأن، " Eric Davidدافيداريؾ  بينما يعرفو الفقيو"

ديني باالنتياؾ لقكاعد  كأ ،مذىبي كأ ،اجتماعي أك ،جؿ ىدؼ سياسيأالمسمح يرتكب مف 

مياجمة  كأالذم يحظر استخداـ الكسائؿ الكحشية كالبربرية،  اإلنسانيالقانكف الدكلي 

 .(1)ضركرة عسكرية" أيةمعينة دكف  أىداؼمياجمة  أك، األبرياءالضحايا 

عنؼ محـر دكليا، تحفزه بكاعث  ستراتيجيةا:" بأنوبينما يعرفو الفقيو بسيكني شريؼ 

 إلىجؿ الكصكؿ أمف  ،رعب داخؿ مجتمع معيف إحداث إلىترمي  إيديكلكجيةائدية، عق

مطمب بغض النظر عما إذا كاف مقترفك العنؼ يعممكف  أكالدعاية لمصمحة  أكالسمطة 

 .(2)لمصمحة دكلة مف الدكؿ" أكلمصالحيـ الشخصية 

قانكف الدكلي لقد انتقد كال المعياريف المادم كالمكضكعي كأف العديد مف فقياء ال

لحقكؽ  اإلرىابنظرا النتياؾ  .اإلجراميكتحديد مدلكلو  اإلرىاباعترفكا بصعكبة تعريؼ 

، اإلرىابيكفالتي يقـك بيا  اإلرىابية األعماؿكخاصة الحؽ في الحياة مف خالؿ  اإلنساف

كيتجمى ذلؾ مف خالؿ العديد مف االتفاقيات  ،اإلرىابدكلي عمى مكافحة  إجماعىناؾ 

  .(3)ة المبرمةالدكلي

 اإلرىاب: ( طبيعة2

ترتكز عمى القكة غير  اإلرىابسرحاف أف فكرة محمد  يرل الدكتكر عبد العزيز

 كاألمكاؿ األركاحكؿ اعتداء عمى  بأنو :"الدكلي اإلرىابالمشركعة، كأنو يمكف تعريؼ 
                                                           

سامي جاد عبد الرحماف كاصؿ، إرىاب الدكلة في إطار القانكف الدكلي العاـ، رسالة لنيؿ درجة دكتكراه في القانكف، -1
 .78، ص2003جامعة عيف شمس، القاىرة، 

 .26عمي يكسؼ الشكرم، اإلرىاب الدكلي، مرجع سابؽ، ص -2
كلي كالشرعية الدكلية في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسالمية كمبادئ القانكف رجب عبد المنعـ متكلي، حرب اإلرىاب الد -3

 .111الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص
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 ،ره المختمفةبالمخالفة ألحكاـ القانكف الدكلي العاـ بمصاد ،1"كالممتمكات العامة أك الخاصة

 األساسيمف النظاـ  38بما في ذلؾ المبادئ العامة لمقانكف بالمعنى الذم تحدده المادة 

مخالفة  أساسيالمحكمة العدؿ الدكلية، كبذلؾ يمكف النظر إليو عمى أساس أنو جريمة دكلية 

ؽ أف كىك ما سب ،القانكف الدكلي، كمف ىنا تقع تحت طائمة العقاب طبقا لقكانيف سائر الدكؿ

بخصكص معاقبة  ككيكط كمحكمة ،نكرمبكرجمحكمة  أصدرتياالتي  األحكاـاستندت إليو 

لما ينتج  اإلنسافعمى ممارسة حقكؽ  اعتداءمجرمي الحرب العالمية الثانية. فاإلرىاب يعتبر 

 .(2)لألركاح كمساس بالسالمة الجسدية إزىاؽعنو مف 

كرستو الثكرة  أمرعماؿ العنؼ استرجاع الحؽ مف خالؿ است أفبينما يرل البعض 

كالمكاطف  اإلنسافمف حقكؽ  أعمنتوأك التأكيؿ فيما  ،الفرنسية في صكرة ال تقبؿ المساكمة

نو مف يضطيد أمة يعمف نفسو عدكا أمنو، إذ تنص فيو عمى  36المادة  في 1789عاـ 

 ،مفاألفي  اإلنسافنتيجة طبيعية لحؽ  ضطياداال، كمف ثـ تصبح مقاكمة األمـلجميع 

كالحؽ في الحياة بكصفيا حقكؽ ال يمكف المساس بيا، حتى مف جانب القانكف نفسو، ألنو 

 ،كخارجا عف قانكف العقؿ، كمف ثـ فإف ىذا الرأم يرفض االستثناء ،بذلؾ يصبح قانكنا ممتكيا

، غير أنو لدكاعي المصمحة العامة يمكف تقرير اإلنسافالخاص بحؽ الدكلة في تقييد حقكؽ 

 اإلرىابالتابعة لألمـ المتحدة  اإلنساف، فقد اعتبرت لجنة حقكؽ اإلنسافعمى حقكؽ  القيكد

، كما أكدت كثيقة المؤتمر العالمي 1992في تقريرىا الصادر عاـ  اإلنسافانتياكا لحقكؽ 

 كأساليبو كأعمالو اإلرىاب، عمى أف 1993في جكيمية  فيينا الذم عقد في اإلنسافلحقكؽ 

  .األساسيةكحرياتو  اإلنسافكمظاىره تيدؼ إلى تقكيض حقكؽ  شكالوأكممارساتو بجميع 

                                                           
.2:98، داز انُهضح نهطثاعح ، 12عثد انعصٌص يحًد سسحاٌ، االطاز انماَىًَ نحمىق اإلَساٌ فً انماَىٌ اندونً، انطثعح -

1
  

الفقو اإلسالمي، لقانكنية، كسائؿ مكافحتو في القانكف الدكلي العاـ ك منتصر سعيد حمكدة، اإلرىاب الدكلي، جكانبو ا -2
 .268-265مرجع سابؽ، ص ص 
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كالتنمية المنعقد في سبتمبر  السكافالناتجة عف مؤتمر كما اعتبرت كؿ مف كثيقة القاىرة    

الخاصة بقمة التنمية االجتماعية، كالمؤتمر التاسع لمنع الجريمة المنعقد  ككبنياجف ، ككثيقة1994

انتياكا مباشرا لحقكؽ  اإلرىاب، كالمجاف الحككمية لألمـ المتحدة 1959في القاىرة في عاـ 

 كال يمكف تبريره تحت أم ظرؼ. اإلنساف

الجيكد المبذكلة مف طرؼ المجتمع  أىـعرض  إلرىاباتحميال لفكرة عمينا  عيفيت

 في مكافحة اإلرىاب.كتجربة الجزائر كنمكذج  كلي لمكافحتودال

 اإلرىاب:لمجتمع الدولي لمكافحة ا الجيود المبذولة من طرف(أ

جؿ قمع أجتيادات الدكلية مف اال اتحاد إلى أدتفي العالـ  اإلرىابمكجة انتشرت 

كعرقمة التنمية الطبيعية  ،زعزعة النظاـ الداخمي إلىالتي تؤدم  ،كمكافحة ىذه الظاىرة

ىذه  أدتقد ، ك األبرياءمئات  أركاحكاستيداؼ  اإلنسافكانتياؾ حقكؽ  ،لمعالقات الدكلية

السبؿ  أفضؿيجاد إل كبالتالي تحريؾ االىتماـ العالمي اإلنسانيالضمير  إيقاظ إلىالظاىرة 

حيث نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  كمف ثـ جاءت ىذه االتفاقيات ،لمقضاء عمييا

عامة الجمعية ال أقرتياة التي االجتماعية كالثقافي ،ف الحقكؽ االقتصاديةأاالتفاقيات الدكلية بش

عمى حؽ الشعكب في  األكلىفي مادتيا  أكدت إذ، 16/12/1966 مـ المتحدة بتاريخلأل

 تقرير مصيرىا.

 كاألشخاص األفرادالمكجية ضد  اإلرىاب أعماؿ_ االتفاقيات الخاصة بمنع كمعاقبة 

المتمتعيف بحماية دكلية، كقتؿ الدبمكماسييف الجزائرييف في العراؽ، كاختطاؼ كقتؿ 

 يف الجزائرييف في مالي.الدبمكماسي
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 1998/ 22/04بيف الدكؿ العربية بتاريخ  اإلرىاباتفاقية مكافحة  إبراـ_ كما تـ 

كالجزائر كمصر، كالتي صادقت  إرىابية أعماالف بعض الدكؿ قد شيدت أك  ،بالقاىرة خاصة

 .07/12/1998المؤرخ في  413_98عمييا الجزائر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

بؿ عممت عمى  ،في حد ذاتو اإلرىابالدكؿ كالمنظمات الدكلية بمكافحة  _ كلـ تكتؼ

 األساسيةاالىتمامات  إحدلالدكلي  اإلرىابتعتبر عممية مكافحة تمكيؿ  إذمكافحة تمكيمو، 

 أكلكيةكتجفيؼ منابع تمكيمو يعد  اإلرىابمكافحة تمكيؿ  أف إذالمتحدة،  األمـلمنظمة 

لتي دخمت حيز التنفيذ في اك  ،اإلرىابفاقية دكلية لقمع تمكيؿ ات إبراـ، حيث تـ يولمقضاء عم

، كالتي صادقت عمييا الجزائر بالتحفظ بمكجب المرسـك الرئاسي (1)10/04/2002

 .23/12/2000المؤرخ في  445_000

باعتبارىا جريمة مستقمة قائمة  اإلرىابيكعالجت ىذه االتفاقية المساىمة في العمؿ 

ال يمكف الحديث عف  إذ، اإلرىابجريمة  أساسىذه الجريمة ىي  أف أساسعمى  ،بذاتيا

 .(2)ييدد امف الدكلة كمكاطنييا دكف تمكيؿ مالي إرىاب

العمؿ ك  كما تـ عقد عدة مؤتمرات مف أجؿ مكافحة اإلرىاب كتجفيؼ منابع تمكيمو،

اليمجي الذم يضرب بقكة خاصة  الدكؿ  اإلرىابعمى جمع أمكاؿ لتككيف جيكش لمكافحة 

ة بتاريخ العاصمة البمجيكي برككسؿ النامية، فعمى سبيؿ المثاؿ تـ عقد مؤتمر دكلي في

مالي، النيجر، بكركينا  مكاؿ بيدؼ دعـ مجمكعة دكؿ الساحؿ:لممانحيف لأل 23/02/2018

في منطقة الساحؿ،  اإلرىابيةالتي تكافح التيديد المستمر لمجماعات  ،فاسك، مكريطانيا، تشاد

                                                           
1-  ، طاىير رابح، الحماية القانكنية لمحؽ في الحياة في ظؿ التطكر العممي كالتقني، رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك

 .78، ص2016الجزائر،
 .154لي، مرجع سابؽ، صعمي يكسؼ الشكرم، اإلرىاب الدك  -2
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 األمفمميكف دكالر لدعـ قكة  508قد تعيد المشارككف بتقديـ  ك  دكلة، 20بمشاركة نحك 

في البياف الختامي لممؤتمر الذم ك  الخمسة، اإلفريقيالمشتركة لمجمكعة دكؿ منطقة الساحؿ 

القضاء عمى نشاط  أبرزىاك  عقد بيدؼ دعـ دكؿ المنطقة، آثار المشارككف استمرار التحديات

 .اإلرىابيةالمجمكعات 

 165جمع نحك  أيف باريس في 2017عقد مؤتمر في منتصؼ ديسمبر  بموق تـ

، كالتي يطمؽ عمييا اختصارا أعالهمميكف دكالر، كىذا لمساعدة الدكؿ الخمسة المذككرة 

(G5 لمكافحة المجمكعات )كمكافحة ىؤالء  ،كالمخدرات ،األسمحةتيريب ك  ،اإلرىابية

كبر، كلككف الدكؿ الخمسة فقيرة دعت أفعالية يف في المناطؽ الحدكدية بنتشر مال ،المسمحيف

 .إضافيةتأميف مكارد  إلىالدكلية  األسرة

 اإلرىاب:في مكافحة  تجربة الجزائر ب(

 ،اإلجراميةعمالو أالذم دمر كؿ شيء ب اإلرىابعاشت الجزائر عشرية كاممة في مكافحة 

ىي السنة التي  خيرةاأل، كىذه 1992غاية  إلى 1962حطـ ما بنتو الجزائر منذ عاـ  الذم

يضرب بقكة في الجزائر، كالذم راح ضحيتو اآلالؼ مف المكاطنيف  األعمى اإلرىابفييا  أبد

كذلؾ  ،إجراءات ردعية اتخذت الجزائرالمقيميف في الجزائر، ف األجانبكلـ يسمـ منو حتى 

رقـ  ألمرامكرر مف  87في المادة  اإلرىابفي قانكف العقكبات، فيعرؼ  أدرجتيابسف قكانيف 

المدرجة في القسـ الرابع مكرر مف قانكف العقكبات  25/02/1995المؤرخ في  11_95

كؿ فعؿ  األمرتخريبيا في مفيـك ىذا  أك إرىابيافيعتبر فعال "، المعدؿ ك المتمـ الجزائرم

سيرىا العادم ك  استقرار المؤسساتك  السالمة الترابيةك  الكحدة الكطنيةك  ،مف الدكلةأيستيدؼ 

 عمؿ غرضو ما يمي:  أمريؽ عف ط
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 أك ،مف خالؿ االعتداء المعنكم األمف_ بث الرعب في أكساط السكاف كخمؽ جك انعداـ 

 اسالمس أك ،لمخطر أمنيـ أكحريتيـ  أكتعريض حياتيـ  أك ،األشخاصالجسدم عمى 

 .(1)"بممتمكاتيـ

ات أخرل كميا كم ىذه المادة عمى سبع فقر تكتح ،مكرر 87مف المادة  األكلىىذه الفقرة 

 .(2)فقط األكلىتتحدث عف ماىية اإلرىاب في الجزائر، كنحف اكتفينا بالفقرة 

مخرج ليذه الظاىرة، إذ تعالت نداءات  إيجادمف أجؿ  إجراءاتكما اتخذت الجزائر عدة 

كالكؼ عف إراقة الدماء ضمف سمسمة مبادرات عبرت  ،السمـ كالمصالحة إلطفاء نار الفتنة

عدكؿ عمى ال اإلرىابييفلحمؿ  ،لمتصدم ليا سمميا األزمةبخطكرة  ،السياسيةعف كعي الطبقة 

 كقانكف الرحمة كقانكف الكئاـ المدني كقانكف المصالحة الكطنية. اإلجرامية أعماليـعف 

 :_ قانون الرحمة1

شخاص ير الرحمة لألالمدني تداب األمفجؿ تسييؿ عكدة أكضعت الحككمة الجزائرية مف 

المؤرخ في  12_95رقـ  األمربمكجب  ،السماح ليـ بالعكدةك  ،إرىابيةعمميات المتكرطيف في 

منيا  إجراءاتيتضمف عدة  ،، كلذا تـ سف قانكف العفك لصالح التائبيف25/02/1995

نصت عمييا المادة  األكلىالفئة  فئتيف مف المتابعة، مراأل أعفىمف المتابعة، حيث  اإلعفاء

كالمتضمف قانكف  08/06/1966المؤرخ في  156-66رقـ  األمر( مف 3مكرر  87)

 .(3)2006 /20/12المؤرخ في  23-06رقـ  المتمـ بقانكفك  العقكبات المعدؿ

                                                           
 .15، ص 2006كفاؽ العياشي، مكافحة اإلرىاب بيف السياسة كالقانكف، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، -1
 ، القسـ الرابع مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم.25/02/1995المؤرخ في  11-95األمر رقـ  -2
 23-06لمتضمف قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ بقانكف رقـ كا 08/06/1966المؤرخ في  156 -66األمر رقـ  -3

 .2006لسنة  84، الجريدة الرسمية عدد20/12/2006المؤرخ في 
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الجسدية لممكاطنيف، ككذا عدـ  أك ،يشترط في ىذه الفئة عدـ المساس بالسالمة المعنكية

فيي تمؾ التي تحكز الخاصة، بينما الفئة الثانية  أكمالؾ العمكمية ارتكاب جريمة تخريبية لأل

جانب  إلىيشترط تسميميا لمسمطات تمقائيا،  ،أخرلكسائؿ مادية  أكمتفجرات  أك أسمحة

 أف إذيتمثؿ في االستفادة مف التحقيؽ في العقكبات،  ،آخر إجراءمف المتابعة، يكجد  اإلعفاء

ادة المخاطبكف بالم األشخاصالمتضمف تدابير الرحمة، يخفؼ العقكبة عمى  أعاله مراأل

تسبب في عاىة  أك األشخاصكفاة  إلى أدتاقترفكا جرائـ  إذا، األمرمف ىذا  األكلى

، اإلعداـحينما تككف العقكبة ىي  ،مستديمة، فاف العقكبة المسمطة ىي السجف المؤقت

 سنة حينما تككف العقكبة ىي المؤبد.  15 أك 10 إلىكتخفض العقكبة 

 :ون الوئام المدني_ قان2

المؤرخ في  08_99ر قانكف رقـ اصدبإ، اإلرىابظاىرة  حتكاءالالجزائرية الحككمة  قامت

سيس تدابير أت إلىييدؼ ىذا القانكف ، المتعمؽ باستعادة الكئاـ المدني، ك 13/07/1999

 ،مف المتابعات اإلعفاءالتخريب، كنظاـ  أك اإلرىاب أعماؿشخاص المتكرطيف في خاصة لأل

 ،اإلرىابية األعماؿمف  كقمصالقانكف خمؽ جك كئامي بات، ىذا كنظاـ التخفيؼ مف العقك 

ضمف  اإلرىابالمشرع الجزائرم قانكف مكافحة  أدرجالشرعية،  إطارلضماف العمؿ في ك 

 . 1999قانكف العقكبات الجزائرم المعدؿ في 

 :من اجل السمم والمصالحة الوطنية_ الميثاق 3

المؤرخ في  278_05ـ كرد مشركع ىذا الميثاؽ في ممحؽ المرسـك الرئاسي رق

، كقد جاء بمجمكعة مف التدابير كاآلليات القانكنية لتنفيذه، كفي (1)14/08/2005
                                                           

المتضمف استدعاء الييئة الناخبة لالستفتاء المتعمؽ  2005أكت  14المؤرخ في  278-05المرسـك الرئاسي رقـ  -1
 .2005أكت  15، مؤرخ في 55يدة الرسمية، عدد، الجر 29/09/2005بالمصالحة الكطنية ليـك الخميس 
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الشعب  أف إذعرض المشركع لالستفتاء الشعبي ليناؿ المكافقة الشعبية،  29/09/2005

كدخؿ  %97.38المصكتيف عميو  نسبة تالجزائرم صكت عميو باألغمبية الساحقة إذ بمغ

الذم يتضمف تنفيذ  27/02/2006المؤرخ في  01-06رقـ  األمربمكجب  حيز التنفيذ

 .(1)ميثاؽ السمـ كالمصالحة الكطنية

 ،كاألمفالسمـ  إرجاعجؿ أمجيكدات الجبارة التي بذلتيا مف استطاعت الجزائر بفضؿ ال

 جانبكاألالذم راحت ضحيتو اآلالؼ مف المكاطنيف  ،اليمجي اإلرىابكالقضاء عمى فمكؿ 

مف سمب  ،في عشرية دمكية ذاؽ منيا الشعب الكيالت ،ميف في الجزائر عمى حد سكاءالمقي

في الجزائر مف  اإلنسافلكؿ حقكقو خاصة الحؽ في الحياة، فال مجاؿ لمتحدث عف حقكؽ 

شخص خالؿ المأساة  ألؼ 200،  حيث قتؿ 2002غاية  إلى 1992الفترة الممتدة مف 

لى ا  ف كنصؼ مميكف شخص، كىجرة مميكف شخص، ك مفقكد، كنزكح مميك  ألؼ 20الكطنية، 

رفع حالة ك  ،(2)يكمنا ىذا كرغـ نجاح مشركع الكئاـ المدني كميثاؽ السمـ كالمصالحة الكطنية

التخفيؼ مف اإلجراءات األمنية )تقميؿ مف الحكاجز( إال أف  عناصر األمف بقكا ك  الطكارئ

 التأىب. ك  عمى حالة اليقظة

لـ تجد  أفالبررة بعد  أبنائياكة مسؤكلييا، كبفضؿ سكاعد ككاف ىذا النجاح بفضؿ حن

لطمب  إليياخاصة تمؾ الدكؿ التي سعت  ،آذانا صاغية مف طرؼ المجتمع الدكلي

 عابرة لمدكؿ كليس ليا ديف كال كطف. إجراميةظاىرة  اإلرىابف أب إعالمياالمساعدة، رغـ 

                                                           
الذم يتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ كالمصالحة الكطنية، الجريدة الرسمية،  27/02/2006المؤرخ في  01-06األمر رقـ  -1

 .28/02/2006الصادرة بتاريخ  11عدد
 .84كفاؽ العياشي، مكافحة اإلرىاب بيف السياسة كالقانكف، مرجع سابؽ، ص - 2
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لعدة دكؿ العربية  اكمثمر  اة ميمحضكر الجزائر في عدة ممتقيات كاجتماعات دكليلقد كاف 

اىرة الحكيمة في مكافحة ظ جيتيايستراتاك ، كذلؾ لالستفادة مف تجربتيا كاألجنبيةمنيا 

نو ، ألاألمريكيةالكاليات المتحدة  اكمني ،كبر الدكؿ في العالـصبح ىاجسا ألأ، الذم اإلرىاب

 التقدـ الدكلي. أماـعائقا  أضحى

فيفرم  03ك 02البرلماني الدكلي يكمي تحادجنة التنفيذية لإلر في اجتماع المالجزائ شاركت

كضح الكفد التجربة الرائدة  أيفبجنيؼ عاصمة سكيسرا بكفد عف البرلماف الجزائرم  2018

مجمكعة استشارية رفيعة المستكل لمكافحة  إنشاء، خالؿ اإلرىابلمجزائر في مجاؿ مكافحة 

في ىذه المجمكعة،  أساسيلجزائر بصفة عضك ا إدراجتـ  أيفالتطرؼ العنيؼ، ك  ،اإلرىاب

الذم انعقد بمقر الجامعة  ،في المؤتمر الثالث لمبرلماف العربي أيضاكما شاركت الجزائر 

خاصة التيديدات المرتبطة  ،ربيالعربية بالقاىرة حكؿ التحديات التي يكاجييا العالـ الع

لمكافحة التطرؼ  ،عربية شاممة رىاب كالتطرؼ العنيؼ، حيث تبنى المؤتمر مشركع كثيقةباإل

مع االستفادة مف التجارب العربية الناجحة في مجاؿ مكافحة  ،أمنيةبمقاربة شاممة  كاإلرىاب

 .2018فيفرم  10في مقدمتيا الجزائر ككاف ذلؾ بتاريخ ك  ،اإلرىاب

 مطمب الثانيال
 الفقو اإلسالمي فيممارسة الحق في الحياة عمى الواردة  االستثناءات

أف الحؽ في الحياة، ال  يعتبر غير أنو، ف اإلسالـ قدس الحؽ في الحياةأ صحيح

يختمؼ عف باقي الحقكؽ التي يتمتع بيا اإلنساف، كالتي تقابميا كاجبات، كما أف ىذه الحقكؽ 

 حقو، فأكردمف تعسؼ كؿ فرد في استعماؿ ة، حماية لممجتمع كالنظاـ العاـ ال تككف مطمق

لجـر مف جرائـ  الرتكابويا ىذه الحماية، كحالة عقاب الشخص حاالت استثنائية ترفع في

 الحدكد )الفرع األكؿ(، أك في حالة عقابو عمى ارتكابو لجريمة القتؿ العمدم )الفرع الثاني(. 
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 الفرع األول
 تسميط عقوبة القتل عمى جرائم الحدود

لنفكس كافعؿ شنيع الذم ال تقبمو العقكؿ  بسبب ارتكابقد يطبؽ القتؿ كعقكبة 

السميمة، كالطباع المتزنة، فضال عف أف ىذا الفعؿ قد كرد النيي عف اإلتياف بو كقتؿ 

 .(1)لألنفس، كزنى محصف، كردة عف اإلسالـ، كىي تتمثؿ في حدكد اهلل

لقد اتفؽ الفقياء عمى أف العقكبات في الحدكد ىي تمؾ التي تثبت بالنص، كال تثبت 

رية الفردية، كنعني بجرائـ الحدكد تمؾ األعماؿ التي تشكؿ بالرأم أك القياس، كذلؾ كفالة لمح

صر، كحدد انتياكا عمى حقكؽ اهلل سبحانو كتعالى، كقد حددىا القرآف الكريـ عمى سبيؿ الح

حؽ مف يرتكبيا كعقكبة القتؿ، أك الصمب، أك القطع، أك الرجـ، العقكبات الكاجب فرضيا في 

 أك عقكبة الجمد.

عمى جرائـ الحدكد التالية: االرتداد عف اإلسالـ، قطع الطريؽ، يعاقب الفاعؿ بالقتؿ 
 رت يب ىب نب مب  زب  ٹٱٹٱُّٱ: الحرابة، كذلؾ بحكـ اآلية الكريمة

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت

 .(2)َّ ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىكمك لك اك يق
يمة السرقة، جريمة جرائـ الحدكد سبعة كىي جريمة قتؿ النفس، جريمة الزنا، جر 

، جريمة الردة، جريمة البغي، كىي التي يعاقب عمييا بحد، كالحد الخمر شربالقذؼ، جريمة 
ىك العقكبة المقدرة حقا هلل سبحانو كتعالى، كيصح أف نفسر حؽ اهلل سبحانو كتعالى بحؽ 
المجتمع، كذلؾ ألف اهلل ما أمر بما أمر كما نيى عما نيى إال إليجاد مجتمع فاضؿ، ككؿ 

                                                           
 .39، ص1991د النجدل زىك، القتؿ العمدم في الفقو اإلسالمي، دار النيضة العربي، مصر، احم -1
 .33سكرة المائدة اآلية  - 2
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لمجتمع الفاضؿ، يعرضو لشيكع الفساد فيو، يككف اعتداء عمى حؽ اهلل سبحانو ما يمس ىذا ا
 كتعالى.

، ىالعقكبة المقدرة، أنيا محددة كمعينة، فميس ليا حد أدنى كال حد أعمب ك نعني
كمعنى أنيا حؽ هلل سبحانو كتعالى، أنيا ال تقبؿ اإلسقاط ال مف األفراد كال مف الجماعة، 

مجتمع، كأف الغاية منيا حماية حرمات اهلل سبحانو كتعالى، كجعؿ كأنيا شرعت لحماية ال
الناس يعيشكف مطمئنيف في ىذه األرض، كليذا كانت الحدكد، ال ينظر فييا إلى مقدار 
نما ينظر في  الفعؿ المرتكب، كال إلى مقدار االعتداء الشخصي الكاقع مباشرة عمى اآلحاد، كا 

 سكاء كانت قريبة أك بعيدة. تقدير عقكبتيا إلى اآلثار المترتبة،
إلى مقدار االعتداء الشخصي الكاقع عمى المزني بيا، فإذا  في جريمة الزنا مثال ال ينظر  

نما ينظر فييا إلى ما يترتب عمى شيكع  كاف برضاىا، فميس ثمة أذل حسي كاقع عمييا، كا 
 ىذه الفاحشة، مف نتائج خطيرة بالنسبة لممجتمع.

لجريمة، عدـ إقباؿ الناس عمى الزكاج مكتفيف بتمؾ العالقات، يترتب عمى شيكع ىذه ا 
كبذلؾ تنحؿ األسرة، كبانحالليا تذىب أقكل رابطة في بناء المجتمع الفاضؿ كيضيع النسؿ، 
فتمؾ العالقة الفاجرة قد ينتج منيا أكالد غير شرعييف، يتربكف في المالجئ، فيككنكف مصدر 

ذا تفشت جريمة الزنا  في أمة، فإف مآليا االنحالؿ كتناقص السكاف، كمف أذل مستمر، كا 
مقاصد اإلسالـ الكبرل حفظ النسؿ، كالنصكص القرآنية كثيرا ما تقرف النيي عف قتؿ النفس 

 مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ :بالنيي عف الزنا، فقد قاؿ سبحانو كتعالى

 .(1) َّ خلحل جل مك  لك خك حك جك

 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث ٱُّٱ :كمػػػا قػػػاؿ أيضػػػا
، يتبيف مف ىػذه النصػكص، بػأف بػيف الزنػا كقتػؿ الػنفس ارتبػاط، (2)َّ منزن رن مم ام يل

ألف في الزنا قتال لمنسؿ كفػي جريمػة القتػؿ قتػؿ نفػس كاحػدة، فػإذا كانػت جريمػة القتػؿ، اعتػداء 
                                                           

 .151سكرة األنعاـ اآلية  - 1
 .33-32سكرة اإلسراء اآلية  - 2
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عمى حياة شخص كاحد، فجريمة الزنا اعتداء عمػى أنفػس كثيػرة، كانػت تريػد حيػاة كريمػة نالػت 
أجػػؿ تمػػؾ النتػػائج البعيػػدة المػػدل فػػي الجماعػػة، كانػػت عقكبػػة الزنػػا مػػف أغمػػظ  حيػػاة ميينػػة، مػػف

 العقكبات في اإلسالـ.
 

 ثانيالفرع ال
 العمديتسميط عقوبة القتل عمى مرتكب جريمة القتل 

خاصة الفقو اإلسالمي، ليذا أكلتو رعاية أقدس الحقكؽ في يعتبر الحؽ في الحياة مف 

ل، ليذا تصدت لكؿ مف يعتدم عمى ىذا الحؽ بأم كسيمة خر ال تساكيو في ذلؾ الحقكؽ األ

اة جزاءن لسمب غيره نفس ىذا الحؽ، كاختمؼ كىي سمبو حقو في الحي ،قصى عقكبةأكانت ب

، كسكؼ طبيؽ عقكبة القتؿ عمى مرتكبوالفقياء في تعريؼ كتصنيؼ القتؿ الذم يكجب ت

 تفصيؿ.نتطرؽ ألشير المذاىب التي تناكلت ىذا المكضكع بشيء مف ال

  ربعةعريف القتل العمدي في المذاىب األ تأوال: 

تعددت أراء الفقياء األربعة في تعريفيـ لمقتؿ العمدم، غير أنيا ليست مختمفة تماما 

 عف بعضيا البعض لكجكد عدة أكجو شبو بينيا مثؿ اشتراكيا في بعض األركاف. 

 القتل العمدي عند الحنفية: -1

، يقكؿ أتباع المذىب الحنفي " العمد ىك ما قصد ؿ الخطأالقت عف القتؿ العمدم يختمؼ

فيو الشخص شخصا آخر ضربو بسالح محدد كالسيؼ، أك ما يقكـ مقامو، مما يفرؽ 

األجزاء كالرصاص، أك الفضة، ككؿ ما ىك محددا، أك فرؽ األجزاء، كما يؤدم إلى ىذه 

 ."النتيجة كالنار
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ال إطالع  ،مدم، ألف التعمد أمر باطنيالشؾ أف الحنفية اشترطكا ذلؾ في القتؿ الع

اشترط ىذا الظاىر كىك  ،ألحد عميو إال عالـ الغيكب، فحتى يحكـ بقتؿ ىذا القاتؿ

 .(1)ليقـك الظاىر مقاـ الباطف ،أك النار ،أك المحدد ،السيؼ

 كذكر الحنفية ثالث أركاف لمقتؿ تتمثؿ في: 

 قصد القاتؿ ضرب إنساف معيف دكف حؽ.  -

ح أك ما يقـك مقامو، مما يفرؽ أجزاء بدنو، أك ما يقتؿ غالبا كالرمي استعماؿ السال -

 مف مرتفع.

أف يككف القتؿ بطريؽ المباشرة بنفسو، بخالؼ ما لك كاف ىك القائـ بإحداث السبب،  -

كحفر بئر في الطريؽ العاـ، فكقع فيو إنساف، فزىقت ركحو، فإذا القتؿ بالمثقؿ ال 

بو عمد، كال القتؿ بالسبب، إذ عمد الصبي، يدخؿ عندىـ في العمد، بؿ ىك ش

 كالمجنكف مف قبيؿ الخطأ. 

 : القتل العمدي عند المالكية -2

 يرل المالكية بأف القتؿ العمدم يككف بأمريف:

كأف تككف ا، حتى كلك لـ يقصد قتمو، مباشرة القتؿ بقصد ضرب معصـك الدـ عمد  -

مف قبيؿ العدكاف حتى كلك  أك غضب أديا إلى قصد ضربو، كيعد ىذا ،ىناؾ عداكة

ف استعمؿ سالحا، فإنو ال يحتاج إلى التعرؼ عمى نية الضارب، ألف  لـ يرد قتمو، كا 

 ىذا السالح يقتؿ بطبيعتو فيك دليؿ العمدية.

                                                           
 .8احمد النجدل زىك، القتؿ العمدم في الفقو اإلسالمي، مرجع سابؽ، ص -1
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أف تككف كسيمة القتؿ المستعممة تقتؿ كالسيؼ، أك أم آلة محددة، أك مثقمة كالحجر  -

دم إلى القتؿ كالخنؽ، كالحبس مع الضخـ، كالعصي الغميظة، أك قاـ بعمؿ يؤ 

 الحرماف مف األكؿ كالشرب رغبة في قتمو. 

 القتل العمدي عند الشافعية:  -3

عتداء بالجناية عمى المكجب لمقصاص، ىك قصد الجاني اال ف العمدأبينما يرل الشافعية 

ف محددا، أك بطريؽ الخنؽ، السـ، أك الحبس مع بما يقتؿ غالبا سكاءن كا ،شخص معيف

كاف ذلؾ عف طريؽ شيادة الزكر، أماـ القاضي فحكـ  كؿ كالشرب، أكالحرماف مف األ

 .(1)جمياعميو بالقتؿ مف أ

 القتل العمدي عند الحنابمة:  -4

 عمى االعتداء عمى شخص معيف قصدا بما االقتؿ عند الحنابمة منحصر يعتبر  بينما

 ،، فالجرح بالمحدد كالسكيفدمي الذم ىك معصـك الدـيغمب مكتو بيذا االعتداء عمى اآل

 ،لقاء في ماء يغرؽكعمكد الخيمة، كالحبس مع أسد، كاإلكالضرب بالمثقؿ الذم يفرؽ 

بحياة المشيكد التي تؤدم  ،كبشيادة الزكر ،كالقتؿ بالسحر ،كمنع الزاد ،كالحبس ،كالخنؽ

 .(2)م القصاصعميو، يكجب القتؿ أ

 أنواع القتل في المذاىب األربعةثانيا: 
رائيـ فييا ارتأينا دراسة تقسيـ آتعدد ك  الفقياء القتؿ إلى عدة أنكاع، نظرا لتشعب قسـ

 الحنابمة.ك  األربعة : الحنفية، المالكية، الشافعية، المذاىب

                                                           
 .8تؿ العمدم في الفقو اإلسالمي، مرجع سابؽ، صاحمد النجدل زىك، الق -1
 .10احمد النجدل زىك، المرجع نفسو، ص  -1
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يرل الحنفية أف القتؿ خمسة أنكاع: عمد، شبو عمد، خطأ، ما   المذىب الحنفي:-1

جرل الخطأ، بنائـ انقمب عمى رجؿ لما أجرل ممثمكا ك ، أجرل مجرل الخطأ، القتؿ بسبب

 فقتمو، كالقاتؿ بسبب حفر البئر في غير ممكو، فكقع فييا إنساف فمات. 
كقالكا في إثبات ما أجرم مجرل الخطأ باعتباره نكعا مف أنكاع القتؿ، بأف النائـ الذم 

ينقمب عمى شخص فيقتمو، ليس فعمو خطأ حقيقة، لعدـ قصد النائـ إلى شيء، حتى يصير 

طئا فكجب أف يسمى باسـ يخصو، كالذم يجب عميو ضماف ما أتمفو، ىك كفعؿ الطفؿ مخ

 كلك كجد الفعؿ جعؿ كالخطأ في الحكـ، فالنائـ معذكر كالمخطئ. 

فالحنفية الحظكا في معنى الخطأ، أنو فعؿ يصدر مف اإلنساف بغير قصد عند مباشرة 

 أمر مقصكد، فاشترطكا في الخطأ كجكد أصؿ القصد.

الرد عمى ذلؾ بأنو ال داعي لجعمو قسما مستقال، كال حاجة إلى إفراد ىذا النكع  كيمكف

 باسـ خاص، ما داـ الحكـ الخاص بو متحدا مع حكـ الخطأ.

أما القتؿ بالتسبب فيك قسـ خاص، إذ القتؿ بالتسبب كحافر البئر في غير ممكو، 

ألف ىذه األخيرة تككف ككاضع الحجر أيضا في غير ممكو، ال يساكم القتؿ بالمباشرة، 

باتصاؿ فعؿ مف القاتؿ بالمقتكؿ، كاتصاؿ فعؿ المتسبب يككف باألرض، فمـ يكف قاتال، 

كألحؽ بالمباشر في الضماف فقط، صكنا لمدـ مف اليدر عمى خالؼ األصؿ، فيبقى فيما 

 سكاه عمى األصؿ.

تسبب معذكرا، كقد اعتبر الحنفية القتؿ بيذا الطريؽ دكف القتؿ الخطأ، فاعتبركا الم

كأكجبكا في نسبية الدية عمى العاقمة كالخطأ، كلكف لـ يحرمكه مف الميراث، كلـ يكجبكا عميو 

 الكفارة تخفيفا عنو.
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يرل المالكية أف القتؿ عمى كجييف عمد كخطأ، كأنكركا شبو  المذىب المالكي:-2

ىؿ أعمد كىذا مذىب فشبو العمد قسـ لم ،ألنو ليس في كتاب اهلل، إال العمد كالخطأ ،العمد

كما قاؿ ابف  ،نيـ يثبتكف شبو العمدإف ،بف كىب مف المالكيةكاالظاىر، كركاية عف العراقييف 

 ب ابنو.ا إذا قامت شبية القصد في قتؿ األالقاسـ فيم

: يرل الشافعية، كأكثر الفقياء إلى أف القتؿ أنكاع ثالثة عمد، شبو المذىب الشافعي-3

ف كانكا قد زادكا عمييا قسميف.عمد، كخطأ، كأكثر الحنا  بمة عمى ىذه األقساـ، ككافؽ الحنفية كا 

: ذىب بعض الحنابمة إلى أف أقساـ القتؿ أربعة: عمد، شبو عمد، خطأ، المذىب الحنبمي-4

كما جرل مجرل الخطأ، كمثمكا ليذا القسـ األخير بنحك النائـ الذم ينقمب عمى شخص فيقتمو، كمف 

 (.1) غير ممكو، كالقتؿ الصادر مف غير المكمؼ كالصبي كالمجنكف يقتؿ بسبب كحفر بئر في

، ألىمية الحؽ في الحياةنظرا  أكثر الفقياء في تحميميـ كنظرتيـ حكؿ جريمة القتؿ

، حيث أف المذاىب األربعة المذككرة سالفا، فصمت في أقساـ القتؿ كتعددت ترد عميوككنيا 

أف القتؿ الذم يستكجب القصاص مف القاتؿ ىك مف تقسيماتيا، إال أنيا تشترؾ كميا في ككف 

قتؿ عمدا، كىذا ال يعتبر انتقاما مف ىذا األخير بقدر ما ىك عبرة لكؿ مف تسكؿ لو نفسو 

 اإلتياف بنفس الفعؿ، المتمثؿ في التعدم عمى الحؽ في الحياة.

كبعد أف تطرقنا إلى  نستخمص مما سمؼ تنكع صكر االعتداء عمى الحؽ في الحياة،
القيكد الكاردة عمى ممارسة ىذا الحؽ، نبحث عف آليات حمايتو مف كؿ تمؾ االنتياكات في 

 كؿ مف القانكف الكضعي كالفقو اإلسالمي، كىذا ما سكؼ نتناكلو في الفصؿ المكالي.

                                                           
 .12-11احمد النجدل زىك، القتؿ العمدم في الفقو اإلسالمي، مرجع سابؽ، ص ص   -1
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 الفصل الثاني
  آليات حماية الحق في الحياة في القانون الوضعي والفقو اإلسالمي

 

كدكف كجكد آلية لمتابعة  ،عنية بحقكؽ اإلنساف لتنفيذ الدكؿلك تركت االتفاقيات الم

، كتحرص االتفاقيات الدكلية ىافإف عدد كبير مف الدكؿ لف تتخذ تدابير لتنفيذ ،التنفيذ

ف آلية معينة لمراقبة تنفيذىا ميما كانت درجة فعالية يعمى تضم المتعمقة بحقكؽ اإلنساف

كالتي تنص عمييا في االتفاقية  ،بة تنفيذىا لتعيداتيااآللية، كتستعمؿ الدكؿ عدة آليات لمراق

تقديـ تقارير دكرية عف تنفيذ االتفاقية، السماح  ،حسب ما يناسبيا، كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ

لألفراد بتقديـ شكاكل عند اعتقادىـ أف ىناؾ انتياكا لحقكقيـ المنصكص عمييا في االتفاقية، 

كات لمحقكؽ الكاردة في االتفاقية، كما يمكف ليا إنشاء إمكانية إجراء تحقيؽ عند حدكث انتيا

جراء تحقيقات في االنتياكات الحاصمة في تنفيذ  ،لجنة يعيد إلييا مياـ تمقي الشكاكل كا 

حقكؽ اإلنساف، خاصة الحؽ في الحياة، كما يمكف ليذه الدكؿ أيضا أف تنص عمى إنشاء 

 محكمة لمفصؿ في المنازعات المتعمقة باالتفاقية.

فإف الدكلة الطرؼ في االتفاقية الدكلية ستككف حريصة عمى سمعتيا بيف الدكؿ،  

سف  إلىكتحاكؿ دائما أف تظير بمظير الدكلة الكفية اللتزاماتيا االتفاقية، كىذا ما دفع الدكؿ 

كالحؽ في  ،بصفة عامة اإلنسافتعمؿ عمى حماية حقكؽ  ،قكانيف في تشريعاتيا الكضعية

كما صادقت العديد مف ىذه الدكؿ عمى االتفاقيات الدكلية التي تعنى  الحياة بصفة خاصة،

 جزءا مف تشريعيا الكطني. ،األخيرةىذه  أصبحت، بحيث اإلنسافبحقكؽ 
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سباقة لحماية ىذه الحقكؽ  اإلسالميكبعدىا الفقو  اإلسالميةكما كانت الشريعة  

كلما كاف الحؽ في الحياة  ف مصدرىا اهلل سبحانو كتعالى، حيثأل ،خاصة الحؽ في الحياة

تكفؿ لإلنساف التمتع بو  ،كجب تخصيصو بحماية بالغة ،كأبرزىا اإلنسافمف أقدس حقكؽ 

كتنكعت ما بيف آليات حماية الحؽ في  ،كممارستو عمى أحسف كجو، فتعددت أساليب حمايتو

 اإلسالميلفقو الحياة تضمنتيا القكانيف كاالتفاقيات )المبحث األكؿ( كآليات تكفؿ حمايتو في ا

 )المبحث الثاني(.
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 المبحث األول
 أساليب حماية الحق في الحياة في القانون الوضعي

 

كتطبيؽ االتفاقيات الدكلية  ،الدكؿ حذرة في ما يتعمؽ بأنشطة المنظمات الدكلية تككف

 في مجاؿ حقكؽ اإلنساف خكفا مف التدخؿ في اختصاصيا الداخمي، ليذا يأتي إقرار ىذه

بعد سمسمة طكيمة مف المفاكضات  ،الحقكؽ بصفة عامة كالحؽ في الحياة بصفة خاصة

كالمنصكص عمييا في  ،لمتأكد مف عدـ تعارض ىذه الحقكؽ مع األفكار السائدة في الدكؿ

مرقابة عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف خكفا مف لقانكنيا الكضعي، كما ترفض بشدة إنشاء آليات 

، كؿ فرد في العالـالحؽ في الحياة معترؼ بو ل أفاخمي، كبما التدخؿ في اختصاصيا الد

قميمية كدكلية إكضع اتفاقيات  إلى، عمد المجتمع الدكلي إنسافألنو حؽ لصيؽ بو لككنو 

كممارسة   لحماية ىذا الحؽ أجيزةأنشأت  لحماية الحؽ في الحياة) المطمب األكؿ(، كما

 اقيات )المطمب الثاني(. الرقابة عمى مدل تطبيؽ الدكؿ لمحتكل االتف

 المطمب األول
  اتفاقيات حماية الحق في الحياة

 

عمى كثير مف  اإلنسافتضمنت االتفاقيات الدكلية التي اىتمت بمسائؿ حقكؽ 

بعدما أصبحت قضية  ،عمى المستكل الدكلي اإلنسافالكسائؿ التي مف شأنيا حماية حقكؽ 

 اإلنسافحقكؽ  حتراـباالدكؿ  فالتزاـالدكلي، سائؿ التي تيـ المجتمع مف الم اإلنسافحقكؽ 

 عالناتكاإليتحقؽ غالبا في مكاثيؽ المنظمات الدكلية كاالتفاقيات  ،عمى المستكل الدكلي
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حيانا يستمد ىذا االلتزاـ مف قرارات األجيزة الدكلية المسؤكلة عف أ، ك اإلنسافالدكلية لحقكؽ 

 . (1)اإلنسافمراقبة الدكؿ في احتراـ حقكؽ 

باعتباره أكؿ حؽ مف حقكؽ  ،بالحؽ في الحياة نشأتياتمت األمـ المتحدة منذ اى

 اإلعالف، فقد تـ (2)كىك مصدر كؿ الحقكؽ، كىك يأتي في مقدمة حقكؽ اإلنساف ،اإلنساف

العالمي لحقكؽ  اإلعالفمف  03ىذا الحؽ في جميع المكاثيؽ الدكلية، إذ كرد في المادة  فع

كما ذكر في  ،مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية 01 فقرة 06كالمادة  ،اإلنساف

مف االتفاقية  06فقرة 04 ككذا المادة  ،اإلنسافمف االتفاقية األكركبية لحقكؽ  02المادة 

 .اإلفريقيمف الميثاؽ  20المادة ك  ،األمريكية لحقكؽ اإلنساف

العالمي لحقكؽ  اإلعالفك  ،كميثاؽ األمـ المتحدة ،الدكلية كاإلعالناتاالتفاقيات ترل 

 ،اإلنسافبأنو في حالة االنتياؾ الصارخ لحقكؽ  ،كغيرىا مف االتفاقيات الدكلية ،اإلنساف

فإف مسألة  ،كألحكاـ تمؾ االتفاقيات ،لمقانكف الدكلي األساسيةكعدـ مراعاة دكلة ما لممبادئ 

دكلي، كىكذا فإف ثمة كتستحؽ االىتماـ ال ،تتكقؼ عف ككنيا أمرا داخميا بحتا اإلنسافحقكؽ 

لالنتياكات الصارخة لحقكؽ  إدانةكككاالتيا مف  ،مبررات لما قامت بو األمـ المتحدة

العربية المحتمة، كىذا ما سكؼ نفصمو في  األراضيسكاء في جنكب إفريقيا أك في  ،اإلنساف

 .) الفرع الثاني(اإلقميميةكاالتفاقيات  )الفرع األكؿ(، كؿ مف االتفاقيات الدكلية

                                                           
 .903عمي مكرد العكاضي، محاضرات في المنظمات الدكلية كحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص  -1
، أركاف حقكؽ اإلنساف، بحث مقارف في الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الحديثة، طبعة دار العمـ صبحي المحماني -2

 .101، ص 1979لممالييف، بيركت، 
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 األولالفرع 
 حماية الحق في الحياة في االتفاقيات الدولية

 فيما يمي دراسة لبعض االتفاقيات الدكلية التي اىتمت بالحؽ في الحياة كمف بينيا:   

  المتحدة األممميثاق أوال: 

ككانت  1945الذم انعقد في أفريؿ  مؤتمر ساف فرانسيسككأنشأ ميثاؽ األمـ المتحدة في 

ىك تضميف الميثاؽ عدة أىداؼ مف بينيا  ،دراستيا في المؤتمر تتي تمال األىداؼمف 

لجنة لحقكؽ  إنشاء، كما نص عمى (1)كبطريقة فعالة ،بكضكح اإلنسافدراسة مسألة حقكؽ 

 بكصفيا لجنة عميا تابعة لألمـ المتحدة. اإلنساف

ط مكضكع عدد مف األجيزة الرئيسية، إذ يرتب إنشاءلقد نص ميثاؽ األمـ المتحدة عمى 

بجيازيف ىما الجمعية العامة كالمجمس االقتصادم كاالجتماعي، كتنشأ  اإلنسافحقكؽ 

 ،اإلنسافكلجانا تساعدىا في تأدية مياميا فيما يتعمؽ بحقكؽ  ،الجمعية العامة أجيزة فرعية

قامة ،إضافة إلى دكر الجمعية في عقد المؤتمرات العديد مف األنشطة المتعمقة بحقكؽ  كا 

 ،اإلنساف، بينما المجمس االقتصادم أسندت إليو ميمة تشكيؿ لجاف لتعزيز حقكؽ اإلنساف

 اإلنساف"لجنة األمـ المتحدة لحقكؽ  اإلنسافالمجاف العاممة في مجاؿ حقكؽ  أىـكمف 

كضماف احتراميا ككضع  ،اإلنسافميمتيا العمؿ عمى تعزيز االعتراؼ بحقكؽ  ،كالحريات"

االتفاقات الدكلية الالزمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، إضافة إلى كمشركعات  ،التكصيات الدكلية

داخؿ األمانة العامة، كقد أعدت ىذه  اإلنساففقد أنشأت المنظمة قسما خاصا لحقكؽ  ،ذلؾ

، اإلنساف، كعيديف دكلييف لحقكؽ 1948عاـ  اإلنسافالمجنة اإلعالف العالمي لحقكؽ 
                                                           

 .67عمي يكسؼ الشكرم، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة ، مرجع سابؽ، ص  -1
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خاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كاآلخر  ،أحدىما خاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية

بركتكككليف يتعمقاف بالعيد الخاص بالحقكؽ المدنية  إلحاؽ، كقد تـ 1966كالثقافية عاـ 

كىك يتعمؽ بإلغاء  1990كالثاني عاـ  1966حيث تـ إقرار األكؿ منيما عاـ  ،كالسياسية

أنشئ محميا ك  2006سنة، لقد تـ  إلغاء العمؿ بمجنة حقكؽ اإلنساف في  (1)اإلعداـعقكبة 

 .مجمس حقكؽ اإلنساف تابع لألمـ المتحدة 

 اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن ثانيا:

في  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعالفأقرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دكرتيا الثالثة 

طمؽ من اإلعالفدكلة، يعتبر ىذا  48ككافقت عميو  ،217في قرارىا رقـ  1948ديسمبر  10

التي ذكرت حقكؽ  األكلى، إذ يعتبر الكثيقة الدكلية اإلنسافلمحركة العالمية لفائدة حقكؽ 

في  اإلنسافبما في ذلؾ حؽ  (2)بشكؿ محدد، كاضح كمبسط األساسيةكحرياتو  اإلنساف

 الحياة، إذ أكد في مادتو الثالثة عمى أنو "لكؿ فرد الحؽ في الحياة كالحرية كسالمة شخصو".

عمى المستكل الدكلي يبدأ مع  اإلنسافة شؾ في أف التاريخ الحقيقي لحقكؽ فميس ثم

يمثؿ عالمة بارزة في تاريخ  اإلعالف، كما أف ىذا (3)اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعالفصدكر 

لمفرد في نطاؽ القانكف  اإلنسانية، إذ يعتبر أكؿ كثيقة عالمية تعترؼ بالقيمة اإلنسافحقكؽ 

لمعديد مف الكثائؽ  إصدارىاالمتحدة تعتمد عمى مبادئو في  األمـمنظمة  ، مما جعؿ(4)الدكلي

                                                           
دكر شرعية اإلجراءات الشرطية في عمي محمد صالح الدباس، كعمي عمياف محمد أبك زيد، حقكؽ اإلنساف كحرياتو ك  - 1

 .55، ص 2005 تعزيزىا، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، دكف مكاف النشر،
داكدم أنيسة، "إسيامات األمـ المتحدة في حماية حقكؽ اإلنساف" بحث لنيؿ رسالة الماجستير في القانكف الدكلي  - 2

 .29، ص 2001لحقكؽ اإلنساف، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
 .24، ص 1985عزت سعد السيد البرعي، "حماية حقكؽ اإلنساف في ظؿ التنظيـ الدكلي اإلقميمي"، القاىرة،  - 3
 .58عبد الكاحد محمد الفار، " قانكف حقكؽ اإلنساف في الفكر الكضعي كالشريعة اإلسالمية"، مرجع سابؽ، ص  - 4
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، كما كاف مصدر إلياـ لمعديد مف الدساتير كالتشريعات اإلنسافالدكلية المتعمقة بحقكؽ 

" كىك أحد   René Cassin ركني  كاساف"الكطنية، كىذا يؤكد ما صرح بو الفقيو الفرنسي  

 .(1)"اإلنسافيا محرريو: "بأنو أىـ كثيقة صنع

ـز الدكؿ تتم ،كذلؾ فقد اتجو المجتمع الدكلي إلى كضع نصكص تعيدية األمركلما كاف 

حؽ في ال، كالتي مف ضمنيا (2)األساسيةكحرياتو  اإلنسافبمكجبيا احتراـ كحماية حقكؽ 

 الحياة.

مف أجؿ حماية تمؾ الحقكؽ التي نص عمييا في مكاده  اإلعالفكما تضمف ىذا 

إذ  ،منيا 30ىذا ما جاء في المادة  ،أك إساءة تأكيميا ،ف التحايؿ عمى نصكصوتحذيرا م

نص يجكز تأكيمو عمى أنو يخكؿ الدكؿ أك  اإلعالفتنص عمى ما يمي: "ليس في ىذا 

جماعة أك فرد أم حؽ في القياـ بنشاط أك قياـ بعمؿ ييدؼ إلى ىدـ الحقكؽ كالحريات 

 ،ر ال يمـز سكل الدكؿ المكقعة عميو، أما الدكؿ الرافضة لو، غير أف ىذا التحذي(3)الكاردة فيو"

أك المتحفظة عمى بعض مكاده، فميست ممزمة بو، فرغـ أف الجمعية العامة تنادم عمى أف 

المشترؾ الذم ينبغي أف تصؿ إليو كافة الشعكب كاألمـ،  األعمىىك المثؿ  اإلعالفىذا 

مطردة  إجراءاتكالحريات عف طريؽ اتخاذ كطد احتراـ ىذه الحقكؽ  اإلعالفكرغـ أف ىذا 

قكمية كعالمية لضماف االعتراؼ بيذه الحقكؽ، إال أنو يبقى ذك قيمة سياسية كأدبية، ألف 

كالحقكؽ التي نص عمييا جاءت كصفية، إذ يرل بعض الفقياء بأف  ،المبادئ التي أتى بيا

معية العامة لألمـ ألنيا صدرت مف الج ،ليس ليا قيمة قانكنية ممزمة اإلعالفنصكص 
                                                           

 .290، ص 2002ثاني، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، كىراف، الجزائر، محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، الجزء ال -1
أكقاشة مصطفى، الحرية الدينية في القانكف كالفقو اإلسالمي، بحث لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدكلي لحقكؽ  -2

 .71، ص 2008اإلنساف، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،
 .186صمرجع سابؽ، الشريعة اإلسالمية كالفكر القانكني الغربي، محمد فتحي عثماف، حقكؽ اإلنساف بيف  -3
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كىذا  ،عف مجمكعة مف المبادئ التي قبمت بيا الدكؿ، بؿ ىي عبارة (1)المتحدة بشكؿ تكصية

" أماـ الجمعية العامة لألمـ  Eléonore Roosevelt" ما أكدتو السيدة اليكنكر ركزفمت

و، كال تككف العالمي، ال يعتبر معاىدة كال اتفاقا دكليا كليس ل اإلعالفالمتحدة إذ قالت " إف 

ساسية، مكجو لمتصديؽ عميو كالحريات األ اإلنسافلمبادئ حقكؽ  إعالفلو قكة القانكف، فيك 

 .(2)بتصكيت مريح مف طرؼ الجمعية العامة"

، الحؽ في الحياة في مادتو الثالثة، إذ ينص اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعالفأقر 

حؽ في الحياة ال يعني مجرد العيش عمى أف "لكؿ فرد الحؽ في الحياة كسالمة شخصو" فال

  .مف اجؿ استمرارية النكع البشرم بالقدر ما يعني الحؽ في الحياة الحرة الكريمة

شامؿ خاصة بعد تحكؿ الفرد مف حالة التابع إلى  إلزاـ اإلنسافاحتراـ كرامة إف  

الذم يمارس حقكقو كاممة دكف ضغط، كالكرامة صفة مالزمة لمشخص  ،حالة المكاطف

ف سحبت منو حقكؽ  ،إنسافإلنساني، ىي األمر الكحيد الذم ال يجب سمبو مف أم ا حتى كا 

، فالحؽ في الحياة اإلنساف، كىذا الحؽ يتضمف جكىر كأساس كافة حقكؽ (3)أساسية أخرل

نما قد يتطمب الحؽ في الحياة  ،الركح دكف مبرر مشركع إزىاؽيعني أكثر مف عدـ جكاز  كا 

مقكمات الحياة لمجسـ مف أجؿ أف يحيا، أم التخمص  مف المجاعة،  كتقديـ ،مكقفا إيجابيا
                                                           

 .76، ص1989محمد سعيد الدقاؽ، التشريع الدكلي في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، دار العمـ لممالييف، دكف مكاف النشر،  -1
 النص بالمغة الفرنسية: -2

  « Ce n’est pas un traité, ce n’est pas un accord international, il n’a pas, et ne vise à avoir 
force de loi, c’est une déclaration de principes sur les droits et les libertés fondamentales de 
l’homme destinées à être approuvée par vote formel de l’assemblée générale ». Voir 
Claude Leclercq, p 62, cité par René Cassin, la déclaration universelle des droits de 
l’homme, RCAI, 1951, p 289. 

خضر خضر، مدخؿ إلى الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف، الطبعة الثانية، منشكرات المؤسسة الحديثة لمكتاب،  -3
 .284، ص2004طرابمس، لبناف، 
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م الحياة، كتكفير الممبس كالمسكف ذالتي تؤ  األمراضكأيضا تقديـ العالج أك الحماية مف 

كغيرىا مف األمكر التي تؤثر مباشرة سمبا أك إيجابا  ،لمكقاية مف البرد كالحر الميدديف لمحياة

 . (1)عمى الحؽ في الحياة

االتفاقيات إلعداد نصكص تككف أكثر  أسمكباتجيت منظمة األمـ المتحدة إلى اتخاذ    

حيث أقرت الجمعية العامة العديد مف  ،عالفاإلنظرا لما كجو مف انتقادات ليذا  فعالية،

في  أىميةاالتفاقيات الدكلية، نرتكز عمى اتفاقية الحقكؽ المدنية كالسياسية لما ليا مف 

 مكضكع بحثنا.

 العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية ثا:ثال

، في 1966ديسمبر  16الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى ىذه االتفاقية في  أقرت

بناءا عمى عمؿ لجنة حقكؽ اإلنساف المنبثقة عف المجمس  دكرتيا الكاحدة كالعشريف،

مـ المتحدة سنة األقتصادم ك اإلجتماعي، ك كذا عمؿ المجنة الثالثة التابعة لييئة األ

مارس  23حيث دخمت حيز التنفيذ كالبركتكككؿ االختيارم الممحؽ بيا في ،   1947

 ، كيطمؽ عمى ىذه االتفاقية تسمية العيد الدكلي.1976

تنص عمى حقكؽ مادة في شكؿ ستة أقساـ،  53ك يشمؿ ىذا العيد عمى ديباجة ك 

 ىذه الحقكؽ عف طريؽ مراقبتيا. بطريقة مفصمة محددة ككاضحة، كما تضمف عممية تعزيز 

                                                           
، الطبعة األكلى، منشكرات قتصادية كحمايتو دكلياصفاء الديف محمد عبد الحكيـ الصافي، حؽ اإلنساف في التنمية اال -1

 .557، ص 2005، الحمبي الحقكقية، سكريا
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حؽ في الحياة في المادة الأكد العيد الدكلي بشأف الحقكؽ المدنية كالسياسية عمى 

 تكفؿ عدـ التعدم ك  تضمف ىذا الحؽ فقرات 6حيث أف ىذه األخيرة تتضمف  ،(1)السادسة

 : ىي كالتاليك  عميو

ذا الحؽ كال يجكز كعمى القانكف أف يحمي ى إنسافالحؽ في الحياة مالـز لكؿ " (1

 حرماف أحد مف حياتو بشكؿ تعسفي.

، بالنسبة ألكبر اإلعداـالتي لـ تمغ فييا عقكبة  األقطارحؽ المكت في  إيقاعيجكز  (2

طبقا لمقانكف المعمكؿ بو في كقت ارتكاب الجريمة، كليس خالفا  ،الجرائـ خطكرة فقط

 البشرم الجنس إبادةيمة كاالتفاؽ الخاص بالكقاية مف جر  ،لنصكص االتفاقية الحالية

كالعقاب عمييا، كال يجكز تنفيذ ىذه العقكبة إال بعد صدكر حكـ نيائي صادر عف 

 محكمة خاصة.

ما  البشرم ليس في ىذه المادة، إذا كاف حرماف الحياة يشكؿ جريمة إبادة الجنس (3

التحمؿ بأم حاؿ مف أم التزاـ تفرضو  ،يخكؿ أية دكلة طرؼ في االتفاقية الحالية

 صكص االتفاؽ الخاص بالكقاية مف جريمة إبادة الجنس كالعقاب عمييا.ن

لكؿ محكـك بالمكت الحؽ في طمب العفك أك تخفيض الحكـ، كيجكز منح العفك أك  (4

 تخفيض حكـ المكت في كؿ األحكاؿ.

عف  أعمارىـال يجكز فرض حكـ المكت بالنسبة لمجرائـ التي يرتكبيا أشخاص تقؿ  (5

 الحامؿ. عمى ال يجكز تنفيذه ثمانية عشر عاما، كما

                                                           
 اإلقميمية، المجمد األكؿ، دار العمـ لممالييف، الطبعة األكلى، لبناف،ك  آخركف، الكثائؽ العالميةك  محمكد شريؼ بسيكني -1

 .31، ص1977
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في االتفاقية الحالية  األطراؼليس في ىذه المادة ما يمكف لكؿ دكلة مف الدكؿ  (6

 .(1)"اإللغاءاالستناد إليو مف أجؿ تأجيؿ إلغاء عقكبة اإلعداـ أك الحيمكلة دكف ذلؾ 

كأف عدـ جكاز حرماف  ،األخرل اإلنسافالحؽ في الحياة أساس التمتع بكؿ حقكؽ يعد 

لإلجراءات الالزمة لمنع حدكث  األطراؼال يستمـز فقط اتخاذ  ،أحد مف حياتو بطريقة تعسفية

بفعؿ إجراـ كالعقاب عميو، كلكف يستمـز كذلؾ منع القتؿ التعسفي مف جانب قكات  ،ذلؾ

 .(2)األمف التابعة لمدكلة

بإلغائيا  ألطراؼامف االتفاقية ال تمـز الدكؿ  06فإف المادة  اإلعداـأما بالنسبة لعقكبة 

كفقا لمتشريع  ،إال كإجراء كعقكبة عمى أشد الجرائـ خطكرة ،كلكف تمزميا بأف ال تحكـ بيا

 السارم المفعكؿ كقت ارتكاب الجريمة.

المختصة  األجيزةالنص عمى  ،فقد جاء في العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية

، اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعالفدا في كىذا ما كاف رائ ،بمتابعة كتنفيذ ما جاء في العيد

تضمف ثمانية ت ،اإلنسافلجنة معنية بحقكؽ  إنشاءمف العيد عمى  28حيث نصت المادة 

العالية كالمشيكد  األخالؽفي االتفاقية مف ذكم  األطراؼعشرة عضكا مف مكاطني الدكؿ 

تقارير تتعمؽ  بتقديـ األطراؼ، كتمتـز الدكؿ اإلنسافليـ باختصاصيـ في ميداف حقكؽ 

أم العيد  ،بالتدابير المتخذة مف طرفيا بخصكص تطبيؽ الحقكؽ الكاردة في االتفاقية

 .اإلنسافكتسميمو لمجنة المعنية بحقكؽ 
                                                           

 دنية كالسياسية المنشكر عمى المكقع التالي:مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ الم 06المادة  - 1
http://www.qihR.org.TN/arabic-coNVINTER/conventions-Html-
pactecivilpolitique.Htm.05.05.2008.  

ر أحمد عطية عمر، الضمانات القانكنية الدكلية كالكطنية لحماية قانكف اإلنساف، الطبعة األكلى، دار النيضة أبك الخي -2
 .36، ص 2004العربية، القاىرة، 

http://www.qihr.org.tn/arabic-coNVINTER/conventions-Html-pactecivilpolitique.Htm.05.05.2008
http://www.qihr.org.tn/arabic-coNVINTER/conventions-Html-pactecivilpolitique.Htm.05.05.2008
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 ،أحكاموفيما يتعمؽ بتطبيؽ  األطراؼمف بيف مياـ المجنة تسكية المنازعات بيف الدكؿ 

كفي حالة الكصكؿ إلى حؿ تقـك  شرط مكافقة ىذه الدكؿ باختصاص المجنة في ىذا الشأف،

 المجنة بكضع تقرير بذلؾ.

ىذا الحد، إذ دعمت ىذا العيد الدكلي  عندلـ تتكقؼ جيكد منظمة األمـ المتحدة 

 مارس 23ببركتكككليف اختيارييف، األكؿ يتككف مف أربعة عشرة مادة دخؿ حيز التنفيذ في 

الذيف تنتيؾ حؽ  األفرادلشكاكم مف ، كىذا البركتكككؿ سمح لمجنة بتمقي البالغات كا1976

مف حقكقيـ المنصكص عمييا في االتفاقية أك العيد، إذا أقرت تمؾ الدكؿ اختصاص 

إذ كرد بأف "مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الميثاؽ الخاصة  ،، كانتياؾ الحؽ في الحياة(1)المجنة

 ،مف استالـ افاإلنسبأف تمكف لجنة حقكؽ  األطراؼترل الدكؿ  ،كالمدنية األساسيةبالحقكؽ 

ضحايا انتياؾ أم حؽ مف الحقكؽ المبينة في  بأنيـالذيف يدعكف  فراداألكدراسة تبميغات 

 .(2)الميثاؽ

 15مادة كالذم تبنتو الجمعية العامة في  11كما كرد في البركتكككؿ الثاني المتككف مف 

جراءات ، إذ جاء فيو " اتخاذ كؿ اإلاإلعداـضركرة إلغاء عقكبة  1989كانكف األكؿ 

كأنو ال يمكف إعداـ أم شخص خاضع لتشريع دكلة طرؼ  ،اإلعداـالمطمكبة إللغاء عقكبة 

 .(3)في البركتكككؿ الحالي"

                                                           
 .37، ص 2003محي الديف محمد، محاضرات في حقكؽ اإلنساف، الطبعة األكلى، دار الخمدكنية، الجزائر،  -1
 .156لعامة كحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص خضر خضر، مدخؿ إلى الحريات ا -2
 .157، ص المرجع نفسوخضر خضر، مدخؿ إلى الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف،  -3
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يتمثؿ في  ،مف البركتكككؿ تشير إلى أف االستثناء الكحيد ليذا االلتزاـ 02 المادة

التصديؽ، فيما  ناءأثأك  ،التي قدمتيا الدكؿ طرؼ في البركتكككؿ أثناء المناقشة ،التحفظات

 أم كعقكبة لجريمة ذات صفة عسكرية. ،أثناء الحرب اإلعداـيخص عقكبة 

التي يجب أف  كاإلجراءاتقرر جممة مف التدابير ي ستخمص مف ىذا، بأف القانكف الدكلن

ية الحؽ في الحياة في االتفاقية )العيد( مف أجؿ ضماف حما األطراؼتتخذىا الدكؿ 

 .اإلعداـعقكبة  إلغاءيتمثؿ في التشجيع عمى  اءإجر أىـ  لإلنساف، كلعؿ

كلكي تعطى ضمانات أكثر لحماية الحؽ في الحياة كما دعت إليو الجمعية العامة لألمـ 

أدؽ  إتباعجميع الحككمات إلى كفالة  1986نكفمبر  26في قرارىا المؤرخ في  المتحدة

يف في الجرائـ المعاقب عمييا كتكفير أكبر الضمانات الممكنة لممتيم ،القانكنية اإلجراءات

إال بعد  ،عدـ تنفيذ أم حكـ باإلعداـ ،باإلعداـ، كما طالبت مف جميع الدكؿ دكف استثناء

 كالعفك. ستئناؼاال إجراءاتانقضاء 

 الفرع الثاني 
 اإلقميميةاالتفاقيات حماية الحق في الحياة في 

الحؽ في الحياة،  إلى جانب ىذه النصكص ذات البعد العالمي لضماف حمايةجاءت 

 حاكلت ىي األخرل أف تضمف حماية الحؽ في الحياة، كمف بينيا: ،اتفاقيات إقميمية

 :اإلنسانلحقوق  األوروبيةاالتفاقية  (1

، عندما دعت المجنة 1948يرجع تاريخ التنظيـ األكركبي لحقكؽ اإلنساف إلى مام 

حيث  ،الىايى عقد مؤتمر في الدكلية لتنسيؽ الحركات األكركبية الداعية لكحدة أكركبا إل
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ذات الكقت الذم في طرحت خالؿ ىذا المؤتمر فكرة كضع اتفاقية أكركبية لحقكؽ اإلنساف 

، أصبحت ترل أف احتراـ حؽ آنذاؾطرح فيو مشركع إنشاء مجمس يضـ الدكؿ األكركبية 

 .(1)اإلنساف يمثؿ ركيزة أساسية مف ركائز حفظ السمـ كاألمف الدكلييف في العالـ

عمى ىذه االتفاقية في  1950نكفمبر  14نجازات مجمس أكركبا تكقيعو في إاف مف بيف ك

دكؿ  ثر تصديؽ عشرإ، كذلؾ عمى 1953سبتمبر  03التي دخمت حيز التنفيذ في  ،روما

، كقد صادقت الحقا كافة الدكؿ 66عمال بما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة  ،عمييا

 .(2)كما تـ التكقيع عمييا ،ا عمى ىذه االتفاقيةاألعضاء لمنظمة مجمس أكركب

في شكؿ  اإلضافيةمادة، أثريت بعدد مف االتفاقيات  66تتككف االتفاقية مف مقدمة ك

 .(3)التابعة ليا األجيزةكتحديد اختصاصات بعض  ،بركتكككالت تضمنت حقكؽ أخرل

   جاء النص كما يمي: جاء النص عمى الحؽ في الحياة في المادة الثانية مف االتفاقية، إذ

 الحؽ في الحياة._      

إعداـ أم شخص عمدا إال تنفيذا  في الحياة، كال يجكز إنسافيحمي القانكف حؽ كؿ _ 

في حاؿ ارتكاب جريمة يعاقب عمييا القانكف بتمؾ  ،حكـ باإلعداـ تصدره محكمة مال

 العقكبة.

الحاالت الناجمة عف المجكء إلى  ال يعد القتؿ عمى أنو عقكبة تخالؼ ىذه المادة في_     

 القكة التي تستدعييا الضركرة: 

                                                           
 .82عمي يكسؼ الشكرم، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، مرجع سابؽ، ص  -1
 .171عمر سعد اهلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص  -2
 .120دكؽ، دراسة في مصادر حقكؽ اإلنساف، الطبعة الثالثة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ص عمر ص -3
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 لضماف الدفاع عف كؿ شخص ضد العنؼ غير المشركع. ( أ

إللقاء القبض عمى شخص بصكرة غير مشركعة أك لمنع ىركب شخص مقبكض  ( ب

 عميو كفقا ألحكاـ القانكف.

 لقمع تمرد أك عصياف تطبيقا ألحكاـ القانكف ". ( ج

المادة  كما نصت عميو فيالحؽ في الحياة، لحماية ضمانات  ركبيةاالتفاقية األك  أقرت

نشائيا ،الثانية  آلليات لضماف تنفيذه كاقعيا. كا 

الفقرة األكلى منيا عمى إمكانية كجكاز مخالفة بعض المكاد  15كما نصت في المادة 

ف المنصكص عمييا في الحاالت االستثنائية كحالتي الحرب كالحظر العاـ الميدديف ألم

الدكلة، إال أنو في الفقرة الثانية منيا استبعدت مخالفة أحكاـ المادة الثانية منيا المتعمقة 

 .(1)بالحؽ في الحياة كالسالمة البدنية لألشخاص رغـ الظركؼ االستثنائية

 ن:اإلنسالحقوق  األمريكيةاالتفاقية (2

عاـ  األمريكيةىذه االتفاقية في اجتماع مجمس كزراء الخارجية  إنشاءطرحت فكرة 

، كخالؿ الفترة اإلنساف، أكصى المجمس القانكني بإعداد مشركع اتفاقية دكلية لحقكؽ 1959

حيث أعد فيو نص االتفاقية  ككستاريكا ، انعقد مؤتمر في1969أكتكبر  27إلى 07مف 

جكيمية  18كدخؿ حيز التنفيذ في  ،دكلة مف دكؿ أمريكا الالتينية 12الذم كقعت فيو 

 . 06فقرة   04المادة  عمى الحؽ في الحياة في نصت كما ،(2)1978

 : والشعوب اإلنسانلحقوق  اإلفريقيالميثاق (3

                                                           
بشاتف  بام صفية، الحماية القانكنية لمحياة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه، جامعة مكلكد معمرم  -1

 . 304، ص 2012تيزم كزك، 
 .510اية حقكؽ اإلنساف في ظؿ التنظيـ الدكلي اإلقميمي، مرجع سابؽ، ص عزت سعد السيد البرعي، حم -2
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كمنظمة  ،حركة عدـ االنحياز إطارتعد االتفاقيات كمختمؼ الكثائؽ التي تـ إقرارىا في 

ثانية ، كالذم أعمنت فيو المنظمة في مادتو الاإلفريقيةكميثاؽ منظمة الكحدة  ،األمـ المتحدة

كما تعيدت فيو عمى تعاكنيا  إفريقيااالستعمار مف  شكاؿأعمى العمؿ مف أجؿ إزالة جميع 

 ،كتنمية التعاكف الدكلي ،إفريقيالتكفير ظركؼ حياة أفضؿ لشعكب  ،كتكثيؼ جيكدىا

 باإلضافة إلى الحمقات الدراسية لألمـ المتحدة، خاصة الحمقة التي عقدت بالقاىرة في الفترة 

الخاصة بإنشاء لجاف إقميمية معنية بحقكؽ  ،1969سبتمبر  15إلى  02مف  الممتدة

التي  ،اإلنسافلجاف إقميمية لحقكؽ  إنشاء، ككذا الحمقة الدراسية لألمـ المتحدة حكؿ اإلنساف

ساىمت في الجيكد الدكلية الرامية إلى ، 1979سبتمبر  20إلى  10مف  منركفياعقدت في 

 إنشاءكالشعكب، حيث كرد ضمف تكصياتيا اقتراح  اإلنسافقكؽ لح اإلفريقيالميثاؽ  إعداد

 اإلنسافتضمف أحكاـ بشأف نمكذج محتمؿ لمجنة حقكؽ  ،اإلنسافلجنة إفريقية لحقكؽ 

 ،لمنظر فيو، كنتج عف كؿ تمؾ الجيكد اإلفريقيةليعرض عمى منظمة الكحدة  ،اإلفريقية

 كالشعكب. نسافاإللحقكؽ  اإلفريقيالميثاؽ  إعدادالشركع الرسمي في 

مؤتمرىـ السادس عشر، كأقركا  ،1979في عاـ  اإلفريقيةعقد رؤساء الدكؿ كالحككمات 

تمييدا إلنشاء أجيزة  ،مشركع أكلي لمميثاؽ إعدادالصادر عنيـ  115ضمف القرار رقـ 

نجاز المشركع الذم عرض عمى اجتماع منظمة إ، كتـ (1)في إفريقيا اإلنسافلمنيكض بحقكؽ 

 28بنيركبي عاصمة كينيا بتاريخ المنعقدة  ،خالؿ دكرتيا الثامنة عشر ،إلفريقيةاالكحدة 

الذيف حضركا ذلؾ  اإلفريقيةكتـ التكقيع عميو مف طرؼ جميع رؤساء الدكؿ ، 1981مية يجك 

 المؤتمر.

                                                           
 .189عزت سعد السيد البرعي، حماية حقكؽ اإلنساف في ظؿ التنظيـ الدكلي اإلقميمي، مرجع سابؽ، ص  -1
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مف  اإلنساف كالشعكب كاتفاقيات حقكؽ اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيجد فرؽ بيف الميثاؽ ك كال ي

، عمى النحك الذم تككف فيو اإلفريقي االتحادانكنية، فيك ممـز لمدكؿ األعضاء في الناحية الق

أك االتفاقية ممزمة لألطراؼ فييا، كتسميتو بالميثاؽ بدؿ اتفاقية أك معاىدة لتأكيد  ،المعاىدة

 ،ال يدخؿ حيز النفاذ إال بعد التصديؽ عميو ،كىك كغيره مف االتفاقيات ،أىميتو الشاممة

فقد صادقت عميو الجزائر بمكجب المرسـك  ،مف الدكؿ األعضاء دإليو مف قبؿ عد كاالنضماـ

 .(1)1987فيفرم  03المؤرخ في  37-87رقـ 

ككف أنو اىتـ كاعترؼ  ،تميز ىذا الميثاؽ في مضمكنو عف مضاميف المكاثيؽ األخرل

مة عمى المعركفة لدل الفقو بحقكؽ التضامف، كىي حقكؽ قائ اإلنسافبنكع جديد مف حقكؽ 

كالحؽ في التنمية كالبيئة الصحية كالسمـ، كتراث  ،أساس اإلخاء بيف األفراد كبيف الشعكب

كىي حقكؽ نادرا ما أثيرت في المحافؿ الدكلية عمى أنيا جزء مف القانكف  ،اإلنسانية المشترؾ

 . اإلنسافالدكلي لحقكؽ 

 ،لمدنية كالسياسية أكالإذ تجنب سرد الحقكؽ ا ،اإلنسافكما تميز أيضا في عرضو لحقكؽ 

كالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ثانيا، بؿ عرضيا كفقا لنمط كصياغة خاصة، إذ 

ثـ أجاب عف الحقكؽ الجماعية التي يجب أف  ،ىي تمؾ الحقكؽ الفردية حدد في البداية ما

 .كالحؽ في تقرير المصير ،تمنح لمشعكب

كلكف تحدث في  ،نص صراحة عمى الحؽ في الحياةيعاب عمى ىذا الميثاؽ عمى أنو لـ ي 

، كالكجكد بمعنى الحياة ككجو كالمو لمشعب (2)عمى "حؽ كؿ شعب في الكجكد" 20المادة 

                                                           
 .06، العدد 1987فيفرم  04الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة في  -1

 .31ب و انًىاطٍ، انًادجانًٍثاق االفسٌمً نحمىق انشعى - 2
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ف ىذا الميثاؽ جاء بمجمكعة مف الحقكؽ المعركفة أألنو كما سبؽ كأف قمنا ب ،كليس لمفرد

  بحقكؽ التضامف.

 اإلنسافاتفاقيات حقكؽ  أحكاـظات عمى تحف إبداء إلى األحيافتمجأ الدكؿ في بعض 

التي تمتـز بيا في مجاؿ حقكؽ  ،لمنع قياـ حالة مف التنازع بيف االتفاقيات الدكلية المختمفة

، فالتحفظ ىنا يظير ككسيمة لمتناغـ بيف التزامات الدكؿ الناشئة عف اتفاقيات حقكؽ اإلنساف

 .اإلنساف

 اإلنسافكسياساتيا القانكنية المتعمقة بحقكؽ  ،ثاالقتصادية لدكؿ العالـ الثال األكضاعإف 

، لكي تتخمص مما اإلنسافاتفاقيات حقكؽ  أحكاـتحفظات عمى عدد مف  إبداء إلىدفعتيا 

 كتكاليؼ مالية لف تتمكف مف النيكض بيا.  ،تفرضو عمييا مف أعباء

بية عمى كىذا ما دأبت الدكؿ الغر  ،التحفظات كأسباب كقائية إلىبعض الدكؿ  تمتجئكما 

كإجراء تحفظي، مما قد يترتب عمييا مف آثار جراء قياـ المجنة المعنية بحقكؽ  إبدائو

 العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية تفسيرا نشطا. أحكاـبتفسير  ،اإلنساف

 المطمب الثاني 
 أمامياالمتبعة  واإلجراءات الحق في الحياةأجيزة حماية  

بما فييا الحؽ في  اإلنسافرقابية لحماية حقكؽ  أجيزة إنشاءيمية عمى نصت االتفاقيات اإلقم

في  األجيزةتتمثؿ ىذه ك  االحتراـ،ك  الحياة، كذلؾ لكضع النصكص التي جاءت بيا مكضع التنفيذ

 )الفرع الثاني(.أمامياككذلؾ مختمؼ اإلجراءات المتبعة  ،)الفرع األكؿ( المحاكـك  المجاف
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 األولالفرع 
 الحق في الحياةحماية ل وليةالد جيزةاأل

ىي االتفاقية ك  ،أعالهالمذككرة  اإلقميميةالتي نصت عمييا االتفاقيات  األجيزةنتناكؿ 

الدكلية كمحكمة  األجيزة إلى، باإلضافة (1)اإلفريقي كالميثاؽ ،األمريكيةكاالتفاقية  ،ركبيةك األ

 العدؿ الدكلية. 

 اإلنسانروبية لحقوق و المنشئة بموجب االتفاقية األ  األجيزةأوال: 
أجيزة تتكلى اإلشراؼ عمى  ،أنشأت االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية

مف االتفاقية عمى ما يمي: " لضماف احتراـ  19حماية الحقكؽ الكاردة فييا، إذ نصت المادة 

 االتفاقية، تنشأ:التعيدات التي تقع عمى عاتؽ األطراؼ السامية المتعاقدة المكقعة عمى ىذه 

 . اإلنساف( لجنة أكركبية لحقكؽ 1

 .(2)"اإلنساف( محكمة أكركبية لحقكؽ 2

 :اإلنسانالمجنة األوروبية لحقوق -1

في الطعكف التي ترفع إلييا مف الدكؿ األطراؼ كالمتعمقة تختص المجنة بالنظر 

تنظر في الطعكف  كمف جية أخرل ،مف جية (3)باإلخالؿ بااللتزامات المقررة في االتفاقية

، أك ىيئة غير اإلفرادأك جماعة مف  ،كأف يدعي شخص طبيعي ،التي يقدميا األفراد

                                                           
اآلليات، دار ىكمو، الجزائر، ك  العالقات الدكلية، المحتكياتك  قادرم عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي -1

 .87، ص2002
 .174عمر سعد اهلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص  -2
 ة لحقكؽ اإلنساف.مف االتفاقية األكركبي 24راجع المادة  -3
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الدكؿ  إحدلبأنو كقع ضحية ضرر ناجـ عف خرؽ حقكؽ االتفاقية مف طرؼ  ،حككمية

 .(1)طرؼ في االتفاقية

يا طبقا كسائؿ الطعف التي يمكف االلتجاء إلي ستنفاذالمجكء إلى المجنة، غير أنو يشترط 

مف االتفاقية عمى أنو " ال  26، إذ تنص المادة (2)لمتشريع الداخمي لمدكلة المدعى عمييا

يجكز االلتجاء لمجنة إال بعد استنفاذ جميع طرؽ الطعف الداخمية كفقا لمبادئ القانكف الدكلي 

 بكجو عاـ، خالؿ ستة أشير مف تاريخ صدكر القرار الداخمي النيائي ".

أف تتكصؿ إلى تسكية كدية لبعض المشاكؿ التي تحكؿ دكف تطبيؽ  كما يمكف لمجنة -

 االتفاقية، بمساعدة الدكؿ األطراؼ عمى أف تعد تقريرا بذلؾ.

 :اإلنسانالمحكمة األوروبية لحقوق  -2

في المجمس  األعضاءقضاة مساك لعدد الدكؿ مف  تتككف المحكمة مف عدد

سطة الجمعية االستشارية لممحكمة مف بيف ، ينتخبكف بكا44عددىـ  يبمغ كالذم ،األكركبي

 سنكات قابمة لمتجديد. 09الذيف ترشحيـ الدكؿ األعضاء لمدة  ،األشخاصقائمة 

فإف المادة الثالثة كالثالثكف مف االتفاقية تنص عمى  ،بالنسبة الختصاصات المحكمة 

حؽ كؿ دكلة طرؼ في المجكء إلى المحكمة عف كؿ انتياؾ لنصكص التي تضمنتيا 

ضد دكلة أخرل طرؼ في االتفاقية، كقميال ما ترفع مثؿ  ،كالبركتككالت الممحقة بيا ،االتفاقية

لما ليا مف أثر سمبي عمى مصير العالقات الدبمكماسية بيف  ،إلى المحكمة لىذه الشكاك 

                                                           
 مف االتفاقية نفسيا. 01فقرة  25راجع المادة  -1
 مف االتفاقية نفسيا. 27ك 26راجع المادة  -2
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فرنسا الدكؿ طرفي النزاع، نذكر عمى سبيؿ الحصر ال المثاؿ الشككل التي رفعتيا كؿ مف 

 .(1)اإلنسافبسبب االنتياكات الخطيرة لحقكؽ  الدانمارؾ كالسكيد ضد تركياكالنركيج ك 

بحيث ال تعترؼ  ،بمكجب ىذه االتفاقية األفراد،اختصاص المحكمة إلى  ال يمتدو غير أن

إال عف طريؽ المجنة، كىذا ما نصت عميو المادة الثامنة  ،ليـ بأىمية التقاضي مباشرة أماميا

كاألربعكف منيا، إذ تنص المادة عمى ما يمي: " ال يمجأ إلى المحكمة سكل المجنة كالدكلة الطرؼ 

 التي يككف الضحية مف رعاياىا، أك تمؾ التي لجأت إلى المجنة، أك الدكلة الطرؼ المعنية".

ىي الدكلة  ،بأف الجيات المخكلة ليا قانكنا االلتجاء إلى المحكمة مف ىنا يتبيف لنا

ؼ في االتفاقية، كالمدعى عمييا بحصكؿ إخالؿ مف جانبيا، ككذلؾ الدكلة الطرؼ في الطر 

المجنة عند  كاف بإمكافا ، إذاإلنسافاالتفاقية التي رفعت النزاع إلى المجنة األكركبية لحقكؽ 

 إلى المحكمة. األفرادالضركرة أف تحيؿ الطعكف المرفكعة إلييا مف طرؼ 

دمة إلييا مف طرؼ المجنة التي لـ تصؿ إلى حؿ يرضي تتمقى المحكمة الشكاكل المق

، كىنا يشترط أف تككف الدكلة المعنية الشاكية األطراؼ، كما تتمقى شكاكل الدكؿ األطراؼ

 . (2)قد أعمنت مف قبؿ اعترافيا باالختصاص اإللزامي لممحكمة ،ضدىا كالمشتكى

كأف  ،اماتيا بمكجب االتفاقيةلـ تحتـر التز  ،إذا رأت المحكمة باف الدكلة المشتكى ضدىا

حكمت بالتعكيض لمطرؼ  ،قانكنيا الداخمي ال يسمح بإلغاء القرار المخؿ بااللتزامات

 مف االتفاقية. 50كىذا عمال بأحكاـ المادة  ،المتضرر عندما يككف لو حؽ فيو

                                                           
1 -Rusen Ergec, prétention européenne et internationale des droits de l’homme, 2ème 
édition, Brylant, Bruxelles, 2006/2009 p 134. 

 .176حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعالقات الدكلية، المحتكيات كاآلليات، مرجع سابؽ، ص قادرم عبد العزيز،  -2
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أال  ،يعتمد عمى آلية كاحدة فقط اإلنسافالجديد لحماية حقكؽ  األكركبيأصبح النظاـ 

 11كدخكؿ البركتكككؿ رقـ  1998منذ الفاتح مف نكفمبر ذلؾ  ك ي المحكمة األكركبية،كى

إذ أصبح مف حؽ أم فرد  ،حيز التنفيذ 1994المؤرخ في سنة  األكركبيةالممحؽ باالتفاقية 

التي تنتيؾ  ،االلتجاء إلى المحكمة لرفع دعكل ضد دكلة الطرؼ ،يخضع ألم دكلة طرؼ

 اختصاص المحكمة. األعضاءلدكؿ حقكقو دكف حاجة لقبكؿ ا

أك  ،المذككر أعاله لمشخص الطبيعي 11مف البركتكككؿ رقـ  34المادة تخكؿ 

التي تككف ضحية انتياكات حقكؽ  األفرادأك أم مجمكعة مف  ،منظمة غير حككمية

 ،تقديـ شككل بذلؾ أماـ المحكمة األطراؼكبركتكككالتيا مف إحدل الدكؿ  ،تضمنتيا االتفاقية

استنفذت كؿ طرؽ الطعف الداخمية، إلى جانب تمقي الشكاكل، لممحكمة صالحية تفسير  متى

 أحكاـ االتفاقية التي يشكبيا غمكض.

مسببة كنيائية كممزمة لمدكؿ  األحكاـباألغمبية، تككف  أحكامياكتصدر المحكمة 

 .(1)يذه، كيحاؿ الحكـ بعد صدكره إلى لجنة الكزراء التابعة لمجمس أكركبا لتنفاألطراؼ

في  اإلنساففي عدة قضايا ليا عالقة بحؽ  اإلنساففصمت المحكمة األكركبية لحقكؽ 

 ، نذكر مف بينيا: (2)الحياة

بخصكص قضية " أكجالف " التي  2003مارس  12قرار المحكمة الصادر بتاريخ _

رفعيا ضد تركيا، التي أصدرت قرار يقضي فيو عمى أف ىناؾ خرؽ لممادة الثالثة مف 

 .(3)التي حكـ بيا غير عادلة اإلعداـعمى اعتبار أف عقكبة  ،تفاقيةاال

                                                           
أحمد الرشيدم، حقكؽ اإلنساف، دراسة مقارنة في النظرية كالتطبيؽ، الطبعة األكلى، دار الشركؽ، القاىرة، مصر،  -1

 .201، ص 2004
2
 - Vincent Berger, jurisprudence de la cours européenne des droits de l’homme, 7

ème
 édition, Dalloz, 

Paris,2007, p 09 et 10. 
3
 - CEDH, Affaire Ocalon, C/ Turquie « requête n° 46221/ Arrêt de la cours européenne des droits de 

l’homme »  du 12 mars 2003. 
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قرار المحكمة بخصكص قضية " بريتي " ضد المممكة المتحدة الصادر بتاريخ _

مف  األسمكب، بشأف القتؿ الرحيـ، حيث قضت المحكمة بأف ىذا 29/04/2002

ى الحؽ في التي تنص عم ،القتؿ يتناقض مع نص المادة الثانية مف االتفاقية

 .(1)الحياة

كالذم قضت فيو بأف األساليب  01/1978/ 18قرار المحكمة الصادر بتاريخ _

الشمالية مخالفة  ايرلندافي  ،كطرؽ االستنطاؽ المتبعة مف طرؼ المممكة المتحدة

التي تنص عمى منع التعذيب كالعقكبة أك المعاممة الميينة  ،لممادة الثالثة مف االتفاقية

 في الحياة. اإلنسافؿ ىذا حفاظا كحماية لحؽ لمكرامة، كك

 تـ 1998 بحيث بعد سنة ،بالتطكر اإلنسافآلليات األكركبية لحماية حقكؽ اتميزت     

الطبيعة االختيارية  يتلجنة الكزراء، كما ألغ تبعدأك  ،اإلنسافالمجنة األكركبية لحقكؽ  إلغاء

إلى تمؾ  األفرادلمجكء مف طرؼ ككذلؾ قبكؿ ا ،لقبكؿ الدكؿ األعضاء اختصاص المحكمة

المحكمة، كبذلؾ أصبح المجكء إلى المحكمة مف حؽ كؿ متظمـ، كما أف إلغاء المجنة أدل 

 إلى القضاء عمى االزدكاجية بيف المجنة كالمحكمة.

كبعد محاكلة التسكية  ،فقد عكضت المجنة بغرفة تبت في قبكؿ الشككل مف عدمو

لمكضكع، فالغرفة تقدـ رأيا )قرارا( ممزما غير أف القرار ال تقـك المحكمة بالبت في ا ،الكدية

إال بعد مركر ثالثة أشير، كلـ يطمب أحد أطراؼ النزاع إحالة القضية عمى  ،يصبح نيائي

 . الغرفة الكبرل

                                                           
1
 - Arrêt de la cours européenne des droits de l’homme, comité européen des droits de l’homme, 

Prettey, C/ Royaume Unis du 29/04/2002. Site : http://www.cedh.org.  

http://www.cedh.org/
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االعتراؼ لألفراد بحقيـ في المجكء إلى المحاكـ الدكلية المكمفة بتنفيذ االتفاقيات  يعتبر

 .(1)اإلنساف، تطكرا ميما لمقانكف الدكلي لحقكؽ سافاإلنالمتصمة بحقكؽ 

 اإلنسانلحقوق  األمريكيةالمنشئة في االتفاقية  األجيزةثانيا: 

ا بما فيي اإلنسافلضماف حقكؽ  جيازاف ،منيا 33ىذه االتفاقية بمكجب المادة  أنشأت

 :ىماالحؽ في الحياة 

 اإلنسان:المجنة األمريكية لحقوق _ 1

عدـ اشتراطيا باألفراد الذيف يرفعكف الطعكف أماميا استنفاذ طرؽ بة ميز ىذه المجنتت

الطعف الداخمية، كما ال تشترط أيضا قبكؿ الدكلة المعنية، فيي تتمقى التظممات كالبالغات 

تتعمؽ بانتياؾ الدكؿ طرؼ في االتفاقية،  ،األشخاصالتي يقدميا شخص أك مجمكعة مف 

حؽ في الحياة كتقرير المجنة عف التمؾ المتعمقة ب ،لمجنةكمف أىـ التقارير التي تناكلتيا ا

، إذ أكدت المجنة في تقاريرىا انتياكات خطيرة 1983عاـ  قكاتيماالك  ،1981عاـ  بكليفيا

 .(2)حؽ في الحياةالضد 

 :اإلنسانالمحكمة األمريكية لحقوق -2

ا المجنة التي تقدميا إليي ،تتمثؿ اختصاصات المحكمة في تمقي كالفصؿ في الطعكف

التي تتضمنيا  ،اإلنسافبخصكص االنتياكات التي تطاؿ حقكؽ  ،اإلنسافاألمريكية لحقكؽ 

                                                           
1
 - Pierre Dargent, « le droit de responsabilité international complété ? Examen des principes 

fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations 

flagrantes  du droit international, AFDI, édition CNRS, Paris, 2005, p 340.  
الشريعة اإلسالمية، حسف سعد سند، الحماية الدكلية لحؽ اإلنساف في السالمة الجسدية، مقارنة بيا في ظؿ أحكاـ  -2

 .215، ص 2004كمدل ىذه الحماية في مصر، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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حؽ ال، كفي مجاؿ (1)االتفاقية، كما ليا أف تصدر أراء استشارية تتعمؽ بتفسير أحكاـ االتفاقية

 في الحياة، أصدرت المحكمة عدة أحكاـ نذكر منيا:

 20بتاريخ  أصدرتو، كحكـ آخر 1988أكت  29حكـ المحكمة الذم أصدرتو بتاريخ _

باالختفاء تتعمؽ  األفرادكىذا بمناسبة الطعكف التي رفعت إلييا مف طرؼ  ،1989جكاف 

كأجبرتيا عمى دفع  ،ذيف الحكميف بمسؤكلية الحككمة داخؿ الدكلةالقسرم، إذ قضت في ى

 تعكيض.

جيازم بأف  ،مريكيتيفاأللمجنة كالمحكمة ا جميا مف الدكر الكبير الذم تمعبويتضح 

كىذا ما يترجـ مف خالؿ اآلراء التفسيرية  ف،فعاال األمريكيةالرقابة في ظؿ االتفاقية 

 .اإلنسافالقضائية التي أصدرتيا في مجاؿ حقكؽ  كاألحكاـ

 والشعوب اإلنسانلحقوق  اإلفريقيالمنشئة في الميثاق  األجيزةثالثا: 

 اإلفريقيةكىما المجنة  ،لحقكؽ التي تضمنيا الميثاؽجيازيف لحماية ا اإلفريقينشأ الميثاؽ أ

كمؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات، كما نص عمى إنشاء المحكمة  ،كالشعكب اإلنسافلحقكؽ 

 .(2)كالشعكب بمكجب البركتككؿ الممحؽ لمميثاؽ اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقية

 :والشعوب اإلنسانلحقوق  اإلفريقيةالمجنة  -1

كالتي تضمنيا  ،كالشعكب اإلنسافض حماية كترقية حقكؽ المجنة بغر  إنشاءتـ 

كيتمثؿ عمؿ المجنة في تمقي التقارير حكؿ  ،كالشعكب اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيالميثاؽ 

                                                           
 .452الشريعة اإلسالمية، مرجع سابؽ، صك  عبد الكاحد محمد الفار، قانكف حقكؽ اإلنساف في الفكر الكضعي -1
 .185اآلليات، مرجع سابؽ، ص ك  القات الدكلية، المحتكياتالعك  قادرم عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي -2
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، فتقكـ كاألفرادانتياكات لحقكؽ تضمنيا الميثاؽ مف طرؼ الدكؿ كالمنظمات غير الحككمية 

يجادبدراستيا  لذم ترسمو إلى رؤساء الدكؿ كالحككمات حمكؿ ليا، كتعد تقريرا بذلؾ كا كا 

مف ميثاقيا، فيي  45التخاذ قراراتيا بشأنو، كتتميز باختصاصاتيا التي نصت عمييا المادة 

 :(1)تقـك بثالثة ميمات رئيسية

كتجرم بحكثا حكؿ المشاكؿ  ،األكلى ميمة إدارية، إذ تقـك بتجميع الكثائؽ كدراستيا

كتنظـ الندكات كالحمقات الدراسية كالمؤتمرات  ،كالشعكب فاإلنساالمتعمقة بحقكؽ  اإلفريقية

، كتقدـ المشكرة إلى اإلنسافكتنشر المعمكمات، كتشجع المؤسسات الكطنية المعنية بحقكؽ 

 كالشعكب. اإلنساففي مجاؿ حقكؽ  اإلفريقيةالحككمات 

عطائيا فعالية لكي تككف أس اسا الثانية ميمة تفسيرية، لكي ترسي قكاعد الميثاؽ كا 

 لسف النصكص التشريعية مف قبؿ الحككمات اإلفريقية.

الثالثة ميمة قضائية، كىك ما يجسدىا إمكانياتيا في تفسير كافة األحكاـ الكاردة في 

عندما تطمب منيا دكلة طرؼ أك إحدل مؤسسات منظمة الكحدة اإلفريقية، أك  ،الميثاؽ

أية تدابير لتنفيذ قرارات المجنة فيذا كفي غياب  ،منظمة تعترؼ بيا منظمة الكحدة اإلفريقية

يعني فشؿ ىذا الجياز الرقابي، كالدليؿ عمى ذلؾ لـ يتـ تسجيؿ أية شككل مف طرؼ الدكؿ 

 .(2)أك األفراد إلى يكمنا ىذا

 

 
                                                           

 .  45 الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف، المادة 1-
- .195عمر سعد اهلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص  - 2  
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 :اإلفريقيةمؤتمر رؤساء الدول والحكومات  -2

ء الدكؿ ، كيتككف مف رؤسااإلفريقيةيمثؿ ىذا المؤتمر أعمى جياز لمنظمة الكحدة 

كأخرل غير  ،أك ممثمييـ المعتمديف، كتعقد اجتماعاتو في دكرات عادية أنفسيـكالحككمات 

عادية، كىذا بناء عمى طمب أية دكلة عضك في المنظمة، كمكافقة أغمبية الدكؿ األعضاء، 

كلممؤتمر اختصاصات مطمقة، فيك الذم يبت في تككيف كفي اختصاصات كافة أجيزة 

 اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةشاط أية ككالة متخصصة فييا، بما فييا المجنة كأكجو ن ،المنظمة

كنشر تقارير التي  ،كالشعكب اإلنسافكالشعكب، كيقـك بعدة ميمات في مجاؿ حقكؽ 

 كالشعكب، كبياف المكضكعات التي ينبغي عمى اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةتكصمت إلييا المجنة 

 .(1)مة في المستقبؿفصنالمجنة أف تجرم بشأنيا دراسات م

فريقية لحقكؽ إلـ ينص أبدا عمى إنشاء محكمة  اإلفريقيكنالحظ مف ىنا بأف الميثاؽ 

، كلكف تـ اإلنسافلحقكؽ  األمريكيةعمى عكس االتفاقية األكركبية كاالتفاقية  ،اإلنساف

 لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. اإلفريقيبمكجب بركتكككؿ إضافي الممحؽ لمميثاؽ  إنشاؤىا

 :والشعوب اإلنسانلحقوق  اإلفريقيةالمحكمة  -3

كالشعكب،  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيبمكجب البركتكككؿ الممحؽ لمميثاؽ  إنشاؤىاتـ 

يز ، كدخمت ح"كاغادكغك"، ببكركينا فاسكب  1998جكاف  09الذم تـ المصادقة عميو في 

ستشارية في مسألة مف اختصاص المحكمة ىك تقديـ آراء ا، 2004جانفي  25التنفيذ بتاريخ 

 .اإلفريقيقانكنية تتعمؽ بالميثاؽ 

                                                           
 .196عمر سعد اهلل، المرجع نفسو، ص  -1
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، كالذم لـ 1986أكتكبر  21ز التنفيذ بتاريخ الذم دخؿ حي اإلفريقيأنشأ الميثاؽ 

جيازيف لحماية الحقكؽ التي يتضمنيا  ،أم تطبيؽ لو حتى اليـك اإلفريقييشيد المجتمع 

كمؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات الميثاؽ كىما المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 

 .اإلفريقية

 المحكمة الجنائية الدولية  رابعا:

، اإلنسانيةمف أجؿ معاقبة مرتكبي الجرائـ ضد أنشأت األمـ المتحدة ثالث محاكـ دكلية 

مف االنتياكات الخطيرة كالمتكاصمة، األكلى ىي المحكمة  اإلنسافكمف أجؿ حماية حقكؽ 

 22كالصادرة باإلجماع في  808/93سابقا، بمكجب الئحة رقـ  فيايكغكسالل الجنائية الدكلية

بمكجب الئحة  كاندالر الدكلية الثانية المحكمة الجنائية  ،(1)الىام، مقرىا في 1993فيفرم 

، كالثالثة ىي "أركشا" بتنزانيامقرىا في  1994نكفمبر  08كالصادرة بتاريخ  955/94رقـ 

بشيء مف التفصيؿ ألنيا جعمت سنتطرؽ إلييا  التيك  ،المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة

حؽ في الحياة جكىر اختصاصيا، فيي تختص في معاقبة مرتكبي الجرائـ ضد الحماية 

اإلنسانية، جرائـ الحرب كجريمة إبادة الجنس ككميا جرائـ تمس بأقدس حؽ مف حقكؽ 

 أال كىك الحؽ في الحياة. اإلنساف

خاصة مف طرؼ الكاليات المتحدة  ،عارضة شديدةىذه المحكمة م إنشاءلقد كاجو 

عندما أدركت أنيا لف تستطيع التحكـ فييا، إذا ما أرادت إدانة أية دكلة طرؼ،  ،األمريكية

مما يجعؿ الكاليات المتحدة  ،كما أنيا ال تستطيع استعماؿ حؽ النقض أك الفيتك أماميا

ما لـ تقبمو أبدا، كاستمرت ىذه  عمى قدـ المساكاة مع غيرىا مف الدكؿ، كىذا األمريكية

                                                           
 .75، ص2002ة الدكلية، رسالة ماجيستر، جامعة عدف، شكقي عبد الرقيب القاضي، المحكمة الجنائي - 1
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 ،إلى أف عقد مؤتمر منظمة األمـ المتحدة لمدبمكماسييف المفكضيف ،األمريكيةالمعارضة 

،  كالذم انتيى بإقرار النظاـ 1998جكاف  15في  روما بإنشاء محكمة جنائية دكلية في

 .1اؾذنآ دكلة 120كالذم حاز مكافقة  اسـ نظاـ ركماكأطمؽ عميو  ،األساسي لممحكمة

ىيئة قضائية جنائية دكلية دائمة  بأنيا ،كتعرؼ ىذه المحكمة حسب نظاميا األساسي

كمكممة لمكاليات القضائية الكطنية، أنشأت باتفاقية دكلية لتمارس سمطتيا القضائية  ،مستقمة

، كالجرائـ التي تدخؿ ضمف اختصاصات (2)األساسيعمى األشخاص المدرجة في نظاميا 

 ائية الدكلية ىي:المحكمة الجن

مف نظاميا األساسي تختص بالنظر في جرائـ  08جرائـ الحرب: بمقتضى المادة _1

 ،الحرب، كىي الجرائـ التي تتضمف أىـ المخالفات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني

 ،1977لعاـ  اإلضافييفكبركتكككلييا  ،1949الكارد ذكرىا في اتفاقيات جنيؼ لعاـ 

 رتكاباالناتجة عف كىي جرائـ  ،اعات مسمحة دكلية أك غير دكليةالمرتكبة خالؿ نز 

العمدم لتصرؼ يؤدم إلى الكفاة، أم انتياؾ الحؽ في الحياة أك ألـ شديد أك ضرر 

 .(3)يحميو القانكف يأك مدن ،أك سجيف ،يصيب اإلنساف ،فادح

فإف ىذه  ،مف النظاـ األساسي لممحكمة 06جرائـ اإلبادة الجماعية: بمقتضى المادة _2

كىي تمؾ الجرائـ التي تستيدؼ إبادة  ،األخيرة تختص في النظر في جرائـ اإلبادة الجماعية

مف  نقاركىيالجماعة قكمية أك عرقية أك دينية كميا أك جزئيا، كما يحدث اليـك بالنسبة لشعب 
                                                           

 .207، ص2012التكزيع، الجزائر، ك  حقكؽ اإلنساف، دار الخمدكنية لمنشرك  ىشاـ محمد فريجو، القضاء الدكلي الجنائي -1
قو، الطبعة أسعد دياب، القانكف الدكلي اإلنساني، أفاؽ كتحديات، الجزء األكؿ، تأصيؿ القانكف الدكلي اإلنساني كآفا -2

 .40، ص 2005األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، جامعة بيركت العربية، 
محمكد شريؼ بسيكني، التجريـ في القانكف الجنائي الدكلي كحماية حقكؽ اإلنساف، كتاب حقكؽ اإلنساف المجمد  -3

 .458، ص 1989الثاني،الطبعة األكلى،  دار العمـ لممالييف، دكف مكاف النشر، 
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كقتؿ أعضاء مف الجماعة، كفرض تدابير تيدؼ إلى عرقمة التناسؿ  ميانمارطرؼ دكلة 

كاألمف  ،خؿ المجمكعة، كيعد تجريـ ىذه األعماؿ محاكلة لحماية الحؽ في الحياةدا

 .(1)كاالجتماع ،كالرأم ،كالتنقؿ ،كحرية الديف ،كعدـ التعرض إلى الرؽ ،الشخصي

كىي تمؾ الجرائـ  ،مف النظاـ األساسي لممحكمة 07الجرائـ ضد اإلنسانية: حددتيا المادة _3

ضد سكاف مدنييف كجريمة القتؿ العمدم، كاإلبادة  ،ك جزئيالتي ترتكب في ىجـك شامؿ أ

أك جماعة ألسباب سياسية أك عرقية أك  ،كاضطياد أم مجمكعة ،كالتعذيب، التعقيـ القسرم

 كطنية.

حماية  ،كييدؼ تجريـ األفعاؿ التي ترتكب ضد اإلنسانية كمالحقة مرتكبييا كمعاقبتيـ 

كالسالمة  ،كأىميا الحؽ في الحياة ،كقيا األساسيةلممجتمع الدكلي، كحماية لإلنسانية، كحق

 .(2)كأعراضيـ ،كحريات الناس ،الجسدية

كأصدرت قرارات تكقيؼ ضد مسؤكليف كبار  ،تدخمت ىذه المحكمة في عدة قضايا

عمر البشير رئيس منيا قرار تكقيؼ  ،الرتكابيـ لجرائـ ضد اإلنسانية ،كعسكرييف ،سياسييف

، إذ اتيـ بكضع خطة لتدمير رائـ ضد اإلنسانية في إقميـ "دارفكر"بسبب ارتكابو ج ،السكداف

 04الصادرة بتاريخ 09/0105/02بعض الجماعات العرقية، كىذا ما نجده في الكثيقة رقـ 

 عمى مكقع المحكمة. 2009مارس 

كىذا  ،بارتكابو جرائـ ضد شعبو معمر القذافي الرئيس الميبيكذلؾ قرار التكقيؼ ضد 

 .2011جكاف  27الكثيقة العالنية التي صدرت بتاريخ ما نصت عميو 
                                                           

 .459مكد شريؼ بسيكني، التجريـ في القانكف الجنائي الدكلي كحماية حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص مح -1
 .126حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، صك  ىشاـ محمد فريجو، القضاء الدكلي الجنائي -2
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النظاـ األساسي لممحكمة عمى اختصاصيا بالنظر في  نص إلى جانب ىذه الجرائـ،

جرائـ العدكاف، كقد تـ تعريؼ ىذا األخير في المؤتمر االستعراضي العاشر المنعقد في 

 11امة الثالثة عشر بتاريخ ، كقد اعتمد القرار بتكافؽ اآلراء في الجمسة العإفريقياجنكب 

 مف نظاميا األساسي. 02فقرة  05، كىذا االختصاص نص عميو في المادة 2010جكاف 

كالتي نص  ،كقد كضع النظاـ األساسي لممحكمة مجمكعة مف العقكبات ليذه الجرائـ

 عمييا في المادة السابعة كالسبعكف.

كالتي تـ نقميا حرفيا مف اتفاقية  ،تضمف النظاـ األساسي لممحكمة جرائـ اإلبادة الجماعية

، ككذلؾ نقؿ ما جاء في ىذا 11948منع اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا، كالصادرة عاـ 

 ،بيكغكسالفيا سابقاالخصكص مف القكانيف األساسية لكؿ مف المحكمة الدكلية الخاصة 

 . (2)كالمحكمة الدكلية الخاصة بركاندا

كقتؿ أعضاء جماعة كطنية  ،سكاء في كقت السمـ أك الحربيمكف ارتكاب جرائـ اإلبادة 

أك يتعرضكف إلى ظركؼ يقصد منيا  ،ثنية أك عرقية، أك عندما يمحؽ بيـ ضرر بميغإأك 

 القضاء عمييـ كميا أك جزئيا.

نستخمص مما سبؽ بأف محكمة العدؿ الدكلية الدائمة ساعدت في التصدم لظاىرة 

ائـ المذككرة أعاله، بذلؾ تككف المحكمة جياز دكلي دائـ اإلفالت مف العقاب لمرتكبي الجر 

بالنظر لنكع الجرائـ التي تختص بيا كىي ، في الحياةو خاصة حق ،لحماية حقكؽ اإلنساف

جرائـ ضد اإلنسانية، جرائـ الحرب كجرائـ اإلبادة الجماعية، كىي كميا تشكؿ انتياكا صارخا 

                                                           
 .168حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، صك  ىشاـ محمد فريجو، القضاء الدكلي الجنائي -1
 مف القانكف األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية. 06راجع المادة  -2
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المشكرة حيف تطمب منيا، كمف أىـ المكاضيع فيي تقدـ  ،محؽ في الحياة، إلى جانب ىذال

 ،الكضع القانكني لمصحراء الغربية ،التي نظرت فييا المحكمة خالؿ العشريف سنة الماضية

بشأف السيادة عمييا، أصدرت المحكمة في ىذا الخصكص  المغرب كمكريتانياكالخالؼ بيف 

 .1974مشكرة عاـ 

" إقميـ جنكب غرب إفريقيا "  بياياملنكما استشيرت المحكمة حكؿ الكضع القانكني 

بدأت تمارس ىذا ، ك 1990استقمت عف ىذا اإلقميـ سنة  كأحقيتو في االستقالؿ الكطني، كقد

 .(1)االستقالؿ فعال قبؿ مدة كجيزة

 ثاني الفرع ال
 األجيزة الدولية لحماية الحق في الحياة مامأالمتبعة  اإلجراءات 

تتمثؿ  عمى آليات محددة لمتابعة تنفيذىا اإلنسافحقكؽ تنص االتفاقيات الدكلية المعنية ب

عدة دكؿ طرؼ  أك ،شكاكل ترفعيا دكلة إلىتقارير تعدىا عدة لجاف مختصة، باإلضافة في 

كما  ،طرؼ في نفس االتفاقية عدة دكؿ أخرل أكضد دكلة  اإلنساففي اتفاقية معنية بحقكؽ 

 .قيـاألفراد الضحايا المنتيكة حقك تقدـ طعكف مف طرؼ 

بما فييا  ،كما يمكف فتح تحقيقات في الحاالت التي تخترؽ فييا الدكؿ حقكؽ اإلنساف 

المحاكـ الدكلية في حالة عجز المحاكـ الكطنية لمتصدم  إلىالحؽ في الحياة، كما يمتجأ 

ىذه  قضائي ال ينص عمى ذلؾ االختصاص،عندما يككف نظاميا ال ،لمحالة المرفكعة أماميا

 .(2)عمى الصعيد الدكلياآلليات تعمؿ 

                                                           
 .15عبد الفتاح مراد، االتفاقيات الدكلية الكبرل، مرجع سابؽ، ص  -1
 .73، صداكدم انيسة، إسيامات األمـ المتحدة في حماية حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ -2
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 نظام التقاريرأوال: 

تقارير دكرية إلزامية في  ،تقدـ الدكؿ األطراؼ في االتفاقية الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف

 كىي: (1)فترات زمنية تحددىا تمؾ االتفاقية إلى المجاف الدكلية

 مف العيد  17ك 16عمال بأحكاـ المادة : القتصادية كاالجتماعية كالثقافيةلجنة الحقكؽ ا

 الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، تقدـ تقاريرىا كؿ خمسة سنكات.

  مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية  40المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف: عمال بأحكاـ المادة

 كالسياسية.

  فاقية مف ات 09المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز العنصرم: عمال بأحكاـ المادة

 القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم.

  مف اتفاقية  18المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة: عمال بأحكاـ المادة

 القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة.

  مف اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف  19لجنة مناىضة التعذيب: عمال بأحكاـ المادة

 عقكبات القاسية كالالإنسانية كالميينة.الممارسات كال

  مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ. 44المجنة المعنية بحقكؽ الطفؿ: عمال بأحكاـ المادة 

  مف االتفاقية الدكلية لحقكؽ العماؿ  73لجنة العماؿ المياجريف: عمال بأحكاـ المادة

 أسرىـ. المياجريف كأفراد

عمال بأحكاـ  ،قية لحقكؽ اإلنساف كالشعكبتضاؼ إلى ىذه المجاف السبعة المجنة اإلفري  

 األطراؼكالشعكب، التقارير التي تمتـز الدكؿ  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيمف الميثاؽ  62المادة 

ىي عامة  ،أعالهبتقديميا إلى المجاف المذككرة  اإلنساففي االتفاقية الدكلية المعنية بحقكؽ 
                                                           

1
 .38، يسجع ساتك، صً_ عصخ سعد انسٍد انثسعً، حًاٌح حمىق اإلَساٌ فً ظم انتُظٍى اندونً اإللهًٍ 
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منا ىنا ىي التقارير التي تقدـ في كنحف ما يي ،اإلنسافتخص كؿ مساس بحؽ مف حقكؽ 

 حؽ في الحياة.الحالة المساس ب

في الحياة، فإف الدكؿ طرؼ  اإلنسافىي أنو في حالة انتياؾ حؽ  ،إذ نصؿ إلى خالصة

 تقدـ تقاريرىا إلى ىذه المجاف أيضا.  ،اإلنساففي االتفاقية الدكلية المعنية بحقكؽ 

 نظام الشكاوى بين الدولثانيا: 
نة دراسة شككل مقدمة مف دكلة طرؼ في العيد ضد دكلة أخرل طرؼ يمكف لمج

متى تنصمت  ،مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية 41ستنادا لنص المادة ا ،أيضا

 عف تنفيذ االلتزامات التي رتبيا عمييا العيد الدكلي أعاله.

كلتيف قبمت بيذا ال يمكف لمجنة المشرفة عمى تطبيؽ العيد أف تتدخؿ لحؿ نزاع بيف د

النظاـ، في حالة تحريؾ شككل مف دكلة ممتزمة بيذا النظاـ اتجاه دكلة أخرل قبمت بو، إال 

 .1بعد فشؿ مساعي الدكلتيف في التسكية الكدية خالؿ ستة أشير مف المحاكلة

نجد أف ىذه اآللية تـ النص عمييا في أربعة اتفاقيات دكلية،  ،كعمى النطاؽ العالمي

 داـ ىذه اآللية بالمجكء إلى:فيجكز استخ

  مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية  41المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف: عمال بأحكاـ المادة

 كالسياسية.

  مف اتفاقية  11المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز العنصرم: عمال بأحكاـ المادة

 القضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز العنصرم.

 مف اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف  21عمال بأحكاـ المادة  :لجنة مناىضة التعذيب

 الممارسات كالعقكبات القاسية كالالإنسانية كالميينة.
                                                           

 .160داكدم انيسة، إسيامات األمـ المتحدة في حماية حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص - 1
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  مف االتفاقية الدكلية لحقكؽ العماؿ  74لجنة العماؿ المياجريف: عمال بأحكاـ المادة

 أسرىـ. المياجريف كأفراد

كالشعكب عمال بأحكاـ  اإلنسافلحقكؽ  ةاإلفريقييمكف استخداـ ىذه اآللية أماـ المجنة 

 مف الميثاؽ. 47المادة 

 الطعون الفردية ثالثا:

يعتبر نظاـ الطعكف الفردية أكثر أنظمة الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف فعالية، إذ 

سمح لمذيف يدعكف أنيـ ضحايا انتياؾ حقكقيـ األساسية في دكلة ما، مسائمة ىذه األخيرة 

إال في مكاجية  ،إال أنو ال يمكف استعماؿ ىذا النظاـ ،لية المتخصصةالدك  األجيزةأماـ 

كالتي عددىا  ،1976الدكؿ التي صادقت عمى البركتكككؿ االختيارم مف العيد الدكلي لعاـ 

 .(1)دكلة فقط، فيذا االختصاص محدكد مف حيث التطبيؽ 92

ت الشركط التي متى تكفر  ،يمكف لمجنة أف تقبؿ شككل مف أحد األفراد ضد دكلة ما

حددتيا المادة الخامسة مف البركتكككؿ االختيارم األكؿ الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ 

 المدنية كالسياسية.

لقد تدخمت المجنة إلدانة انتياكات حقكؽ اإلنساف في المناطؽ التي تشيد نزاعات 

اتجاه كالبحث عف مختمؼ الجرائـ التي ارتكبت مف طرؼ مختمؼ أطراؼ النزاع  ،مسمحة

بكراندم، ركاندا، الصكماؿ، جميكرية الككنغك حقكؽ اإلنساف، كمف بيف ىذه الدكؿ 

                                                           
1
قادرم عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعالقات الدكلية، المحتكيات كاآلليات، دار ىكمو، الجزائر، _  

 .165، ص2002
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، حيث نددت لجنة حقكؽ اإلنساف بأعماؿ اإلبادة الجماعية، (1)الديمقراطية، كسيراليكف

حؽ في الحياة، إذ صادقت ال بينياكمف  ،كاالنتياكات المتكررة لحقكؽ اإلنساف بصفة عامة

عمى الئحة أمريكية تديف جرائـ الحرب المرتكبة في  ،1999ف في أبريؿ لجنة حقكؽ اإلنسا

 .األلبافمف طرؼ القكات الصربية ضد  "ككسكفك"

  المجنة المعنية بالتمييز ضد المرأة حسب البركتكككؿ االختيارم التفاقية القضاء عمى

 جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة.

  مف اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف  22لجنة مناىضة التعذيب: عمال بإحكاـ المادة

 الممارسات كالعقكبات القاسية كالالإنسانية كالميينة.

 كالشعكب. كما تستخدـ أيضا أماـ المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف 

 التحقيقرابعا: 

بدأ العمؿ بإجراءات التحقيؽ بمكجب قرار المجمس االقتصادم كاالجتماعي رقـ 

، لككنو اإلنسافعالة مف كسائؿ الرقابة الدكلية عمى انتياؾ حقكؽ كأصبح كسيمة ف ،(1102)

عمى عكس المناقشات التي يككف مصدر  ،يستقي المعمكمات مف مكاف الحادث مباشرة

المعمكمات فييا لمدكؿ المعنية، كالمجنة المشكمة إلجراء التحقيؽ تعمؿ عمى تقييـ المعمكمات 

اذه مف إجراءات، كىي في ىذه الحاؿ ال تكتفي التي حصمت عمييا، كالتكصية بما يجب اتخ

نما تعمؿ عمى كضع حمكؿ لمقضية التي يجرم التحقيؽ بشأنيا  .(2)بعرض الكقائع، كا 

                                                           
1
 - Voir : Nation Unies – conseil économique et social – Revue africaine de droit international et 

comparé, publié par la société de droit international et comparé, Tome 7, n° 01, London, mars 1995, p 

201 à 203. 
 .386عمي مكرد العكاضي، محاضرات في المنظمات الدكلية كحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص -2
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 ،استعانت فييا بأسمكب التحقيؽ ،قامت لجنة حقكؽ اإلنساف بمجمكعة مف األعماؿ

التفاقيات جنيؼ تكميفيا بالتحقيؽ في انتياكات إسرائيؿ  كتـ ،كمجمكعة العمؿ التي شكمتيا

الخاصة بحماية األشخاص المدنييف، إذ تـ تكميؼ  ،1949أكت  12الصادرة بتاريخ 

تسمـ كؿ تبميغ، كسماع الشيكد، كعمؿ تقرير، كرفع تكصيات لمجنة، بمجمكعة الخبراء 

كصادقت عميو لجنة حقكؽ اإلنساف الذم يؤكد صحة  ،كصدر تقرير مجمكعة الخبراء

 .نساف في األراضي العربية المحتمةتياؾ الكياف الصييكني لحقكؽ اإلاالدعاءات المتعمقة بان

لجنة خاصة مكمفة  ،1968ديسمبر  19كنتيجة لذلؾ أنشأت الجمعية العامة في  

كالتي تديف بشدة  ،كالتي بمكجبيا صدرت كثير مف القرارات عف األمـ المتحدة ،بالتحقيؽ

كاقتصر األمر  ،ألراضي العربية المحتمةاالنتياكات التي يمارسيا الكياف الصييكني في ا

 .(1)عمى ذلؾ

في االنتياكات كاسعة االنتشار لحقكؽ اإلنساف  ،يمكف لمجنة حقكؽ اإلنساف إجراء تحقيؽ

 في دكلة طرؼ، كيجكز استخداـ ىذه اآللية بالمجكء إلى:

 مف االتفاقية. 20لجنة مناىضة التعذيب: عمال بأحكاـ المادة  (1

مف البركتكككؿ االختيارم  08عمال بأحكاـ المادة  :مييز ضد المرأةالمجنة المعنية بالت (2

 مف اتفاقية القضاء عمى أشكاؿ التمييز ضد المرأة.

 المحاكم خامسا:

 ،حقكؽ اإلنساف في المقاـ األكؿ إلى المحاكـ الكطنية انتياؾيعكد العقاب عمى جرائـ 

بب أك آلخر، فإنو ال بد مف أف كلكف في حاؿ أف النظاـ القضائي الكطني ال يؤدم ميامو لس

                                                           
 .54-48، ص ص،1997أحمد جاد منصكر، الحماية القضائية لحقكؽ اإلنساف، دار أبك المجد لمطباعة، القاىرة،  -1
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تأكد احتياج المجتمع  ،ينعقد االختصاص لمقضاء الدكلي، كبعد الحرب العالمية األكلى

مام  28لمسالـ المبرمة بتاريخ فرسام الدكلي إلنشاء قضاء جنائي دكلي، فنصت اتفاقية 

غميكـ "عمى إنشاء محكمة دكلية لمحاكمة اإلمبراطكر األلماني  227في مادتيا  ،1919

النتياكو مبادئ األخالؽ الدكلية كقداسة المعاىدات، كارتكاب ما يكصؼ اليـك  "الثاني

 . (1)بجريمة العدكاف كفؽ المفيـك السائد حينئذ في العرؼ الدكلي

لمنظر في جميع  ،كما أنشأت المحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلي في عيد عصبة األمـ

 أماـ المحكمة. المنازعات ذات الصبغة الدكلية المعركضة

كبعد الحرب العالمية الثانية التي ارتكبت فييا أبشع جرائـ الحرب كالقتؿ كاإلبادة 

إنشاء محكمة جنائية دكلية لمحاكمة مرتكبي  ،كالدمار، ترسخ في ضمير المجتمع الدكلي

االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف كمعاقبيـ، إذ أنشأت محاكـ جنائية دكلية مؤقتة لحماية 

 ،1945لعاـ  اتفاقية لندفبمكجب  جر في نكرمبقكؽ اإلنساف، فأنشأت المحكمة العسكرية ح

لمحاكمة األشخاص المرتكبيف لجرائـ ضد السالـ، كجرائـ الحرب، كجرائـ في حؽ 

 .(2)اإلنسانية

لمحاكمة منتيكي حقكؽ  طككيكمحكمة  ،1946يناير لعاـ  19كما أنشأ الحمفاء في 

تيف المحكمتيف انتقادات فيما يتعمؽ اكقد كجيت إلى ى ،(3)كالعدكافاإلنساف كمجرمي الحرب 

بتشكيالتيما كأغراضيما كعدالتيما، إضافة إلى ككنيما محكمتيف مؤقتتيف فرضتيما ظركؼ 

                                                           
 .623، ص 1984محمد منصكر الصاكم، أحكاـ القانكف الدكلي، دار المطبكعات، اإلسكندرية،  -1
 .169، ص 1998اسات كالنشر، بيركت، عمي محمد جعفر، مكافحة الجريمة، الطبعة األكلى، المؤسسة الجامعية لمدر  -2
التشريع الدكلي، مرجع سابؽ، ك  حمايتيا، كفقا لمقانكف الدكليك  نبيؿ عبد الرحمف ناصر الديف، ضمانات حقكؽ اإلنساف -3

 . 140ص 
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، كرغـ تمؾ االنتقادات المكجية (1)كالقانكف المستند إليو في كال منيما قانكف مؤقت ،معينة

نزاؿ العقاب عمى بعض  لممحكمتيف، إال أنيما عممتا عمى الحد مف بعض الجرائـ، كا 

 المجرميف.

كما أنشأت األمـ المتحدة محاكـ دكلية، فقد أنشأت المحكمة الجنائية الدكلية الخاصة 

، 1993فيفرم  22( المؤرخ في 808السابقة بمكجب قرار مجمس األمف رقـ ) غكسالفيابيك 

كالقتؿ العمدم،  ،ة لحقكؽ اإلنسافلمحاكمة األشخاص المسؤكليف عف االنتياكات الخطير 

 كالقتؿ الجماعي، كالتعذيب. 

( لعاـ 955بمكجب القرار رقـ ) بركانداخاصة كما أنشأت محكمة جنائية دكلية 

كمف أجؿ الكصكؿ  ،ص المسؤكليف عف اإلبادة الجماعيةلغرض محاكمة األشخا ،1994

رؾ الجرائـ التي تؤدم إلى انتياؾ بدال مف ت ،إلى تحقيؽ فكرة العدالة ألحكاـ القانكف الدكلي

أك معاقبة أكلئؾ المجرميف إلى محاكـ كطنية التي ربما ال تتييأ  ،حقكؽ اإلنساف بال عقاب

                التخاذ ما يجب اتخاذه أك تأسيس محاكـ دكلية مؤقتة.  ،ليا الظركؼ المناسبة

كىك  ،ض المقصكدكاف مف الضركرم إنشاء محكمة جنائية دكلية دائمة تفي بالغر 

حؽ في الحياة، التحقيؽ الحماية الفعمية لحقكؽ اإلنساف مف االنتياكات الخطيرة بما فييا 

فكثيرا ما تستعمؿ المحاكـ  ،2002جكيمية  01ي حيز التنفيذ في كالتي دخؿ نظاميا األساس

ؽ اإلنساف كآلية فعالة لمراقبة مدل تنفيذ الدكؿ األطراؼ في االتفاقية الدكلية المعنية بحقك 

 اللتزاماتيا. 

                                                           
 . 154، ص 1978عبد الكىاب حكمد، اإلجراـ الدكلي، الطبعة األكلى، مطبكعات جامعة الككيت،  -1
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يمكف أف نستخمص مما سبؽ بأنو رغـ كجكد آليات مختمفة لمراقبة تنفيذ الدكؿ 

إال أف االنتياؾ  ،لتعيداتيا المنصكص عمييا في االتفاقية الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف

ألكثر كالمساس بيذه الحقكؽ في تمؾ الدكؿ متكاصؿ، كتعد آلية تقديـ التقارير ىي اآللية ا

  استخداما مف طرؼ الدكؿ، إذ أف معظـ االتفاقيات نصت عمى المجكء إلييا.

أساليب حماية الحؽ في الحياة في القانكف الكضعي، سكؼ بعد أف تطرقنا إلى 

 نتطرؽ إلى أساليب حمايتو في الفقو اإلسالمي في المبحث المكالي.
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 المبحث الثاني
 اإلسالميفي الفقو أساليب حماية الحق في الحياة  

فاؽ مف يدعكف  ،اإلنسافالشريعة اإلسالمية مف احتراـ كتقدير كتكريـ لحقكؽ  أعطتوإف ما 
، فاإلنساف في اإلسالـ أحيط بالعناية اإلليية اإلنسافأف ليـ الفضؿ في ترسيخ قكاعد حقكؽ 

ـ ما لـ تبمغو بحقكقيالكعي كالتربية الركحية كاألخالقية، فالناس في صدر اإلسالـ بمغكا مف 
أمة مف قبؿ، إذ كرد أف عمر بف الخطاب كاف يخطب في الناس يكما فيقكؿ "ال تزيدكا ميكر 

لقيت الزيادة في بيت الماؿ" فترد عميو سيدة "ما ذاؾ لؾ" أنساء عمى أربعيف أكقية، فما زاد ال
 يل ىل مل خل ٱُّٱ:فسأليا "كلما؟" فأجابتو "ألف اهلل سبحانو كتعالى يقكؿ

 ين  ىن منخن حن جن يم ىم مم  خم حم جم
، فيقكؿ عمر بف الخطاب عبارتو المشيكرة "أصابت امرأة كأخطأ (1) َّ ىه مه جه
 الناس بحقكقيـ. كعي، كىذا دليؿ عمى (2)عمر"

 ،قد كضعت الشريعة اإلسالمية لإلنساف قكاعد قائمة عمى أساس االعتداؿ كالكسطية

حية حفظ الحؽ في الحياة، فباإلضافة إلى حفظ الحقكؽ المتعمقة بالجكانب المادية كالرك 

 .حؽ في الحياةالف كحـر االعتداء عمييا، كصا ،كأعطى النفس البشرية عناية ىامة

كعند  ،، كبعده تبدأ سائر الحقكؽكأىمياالحؽ في الحياة أكؿ الحقكؽ األساسية يعتبر  

ة ، كما كضعت الشريعة اإلسالمي(3)كعند انتيائو تنعدـ الحقكؽ ،كجكده تتحقؽ بقية الحقكؽ

فمـ تغفؿ طرائؽ حمايتيا مف االنتياؾ، فكضعت  ،كمبادئو اإلنسافقكاعد ضمانات حقكؽ 

التي تمس الحقكؽ كتكعد بالجزاء كالعقاب في الدار اآلخرة،   األعماؿكية ضد العقكبات الدني

                                                           
 .20ة سكرة النساء اآلي -1
 .126، ص2000 خالد محمد خالد، خمفاء الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، المكتبة العصرية، الطبعة األكلى، بيركت، -2
محمد الزحيمي، مقاصد الشريعة أساس لحقكؽ اإلنساف باالستشياد، كتاب األمة، حقكؽ اإلنساف محكر مقاصد الشريعة  -3

 .101، ص 2002، الطبعة األكلى، قطر، 87اإلسالمية، العدد 
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فنص عمى العقكبة كحددىا كما ذلؾ إال لحماية  ،االعتداء عمى ىذه الحقكؽ جريمة تكاعتبر 

كىذا ما سكؼ نفصمو في ىذا  ،األساسية، فالقصاص يحمي حؽ الحياة فاإلنساحقكؽ 

 المبحث في مطمبيف، األكؿ نتناكؿ فيو مفيـك القصاص كالثاني نتناكؿ فيو ثبكت القصاص

 طرؽ استيفائو.ك 

 المطمب األول
 مفيوم القصاص 

 ٱُّٱٱ:لىفجاء في قكلو سبحانو كتعا ،القصاص ضماف لحياة الناس اإلسالميةاعتبرت الشريعة 

 ىث نث ٱُّٱٱ:، كما قاؿ أيضا(1) َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت

 من زن رن مم اميل  ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث

 خب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن

 ،، فقد شرع اهلل سبحانو كتعالى القصاص في الشخص أك الجماعة(2) َّ حت جت هب مب
ظاىرة، كأحاط ىذه اآللية أم حتى ال تشع ىذه ال ،التي تقتؿ غيرىا حتى ال يسرؼ في القتؿ

، كمف ىنا نصؿ إلى اإلسالـبمعنى القصاص بعدة إجراءات تتبع حتى ال ييدر الدـ في 
نتيجة أنو ال يجب عمى المؤمف أف يقتؿ مؤمنا إال خطأ، فإف كاف مف قـك عدك كىك مؤمف 

ف كاف مف قكـ بينكـ كبينيـ ميثاؽ ،فتحرير رقبة مؤمنة حرير كت ،فدية مسممة إلى أىمو ،كا 
لتفصيؿ مسألة القصاص نتناكؿ ك  مف سكرة النساء، 92رقبة مؤمنة، كىذا ما ذكر في اآلية 

 (، ثـ نتطرؽ لشركط تطبيقو )الفرع الثاني(.األكؿكجكبو )الفرع  كأدلةتعريفو 

                                                           
 .179سكرة البقرة اآلية رقـ  -1
 .178سكرة البقرة اآلية رقـ  -2
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 األولالفرع 
 تعريف القصاص وأدلة وجوبو 

ة األثر مف لقد جعمت الشريعة اإلسالمية الحؽ في الحياة مف حيث االعتبار كقك 

مقاصدىا األساسية، التي تدكر أحكاميا كميا عمييا، بؿ إف حؽ الحياة يعد المقصد األكؿ 

الذم ترد عميو سائر المقاصد األساسية في ىذه الشريعة، فكاف طمب المحافظة عمى حياتو 

في أعمى مراتب التكميؼ، سكاء بالنسبة إلى المكمؼ نفسو، أك في مكاجية الكافة، ليذا 

حماية الحؽ في الحياة إلى ممارسة الحؽ في القصاص، كعقكبة شديدة تكقع عمى مف  امتدت

ذا كاف القصاص ىك العقكبة الدنيكية لمرتكب جريمة القتؿ عمدا فيناؾ  يعتدم عمى الحياة، كا 

كما ىي  التعزير؟ ك  ماىك الفرؽ بينو كبيف الحدكدك  أيضا عقكبة أخركية، فما ىك القصاص؟

 أدلة كجكبو؟

 تعريف القصاص أوال:

العقكبات التي تقع عمى حدكد  أنكاعنكع مف  اإلسالمييعتبر القصاص عند الفقو 

ىك عبارة عف قتؿ  مأبالضحية،  أكقعوكمعناه أف يكقع بالفاعؿ ذات الفعؿ الذم  ،الشخص

كالقضاء عمى سببيا  ،، ذلؾ ألنو يجب اقتالع الجريمة(1)عدكاناك القاتؿ إذا قتؿ غيره عمدا 

اقتالع ببنصكصو كمبادئو العامة  اإلسالـشي الجرائـ في المجتمع، كقد تكفؿ خشية تف

، كلك تـ عمى مرتكبياالحكـ كذلؾ بتحريميا ك  ،الجريمة كالقضاء عمى جذكرىا بكسائؿ عديدة

كالتقرب  ،فإف القاتؿ يكمؼ بعدة أمكر ىي التكبة عف مثؿ ما حدث منو ،الدـ مف كلي عفكال

 طمعا في قبكؿ تكبتو كالعفك عنو. ،التكفير عف ما حدث منواهلل في االلتزاـ ب إلى

                                                           
1
اإلسالمي، الطبعة األكلى، الدار العممية ك  محمد أحمد المشيداني، أصكؿ عممي اإلجراـ كالعقاب في الفقييف الكضعي_  

 .373 ، ص2002التكزيع، األردف، ك  دار الثقافة لمنشرك  الدكلية
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كليو لكمعناه تقاضي ثمف الدـ المراؽ، كيحؽ  ،بما سمي بالدية القصاص كما يقترف 

أك العفك المشركط بدفع  ،كعدـ المطالبة بدفع الدية ،العفك الكامؿ، أم التنازؿ عف القصاص

 كما يجكز فييا أيضا الشفاعة. ،الدية

العقكبة، فيجب أف تككف العقكبة مساكية ك  قصاص المساكاة بيف الجريمةنعني بال

يعني ذلؾ يجب تحقؽ التطابؽ ك  لمجريمة أم متناسبة معيا، كىذا ما أقرتو األدياف السماكية،

  .(1) الجرح يعادؿ الجرحك  العقكبة، فالقتؿ يعادؿ القتؿك  التاـ بيف الجريمة

  مب خب ٱُّٱٱة اإلسالمية مطمقة لقكلو تعالى:النفس في الشريعك  كالمساكاة بيف النفس
 جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب
 مع جع مظ حط مض  خض حضجض مص خص حص مس خس حسجس  مخ
 . (2)َّ  حف جف مغ جغ

مف قتؿ لو قتيؿ فيك سمـ(، عف أبي ىريرة أنو قاؿ: " ك  كقاؿ النبي )صمى اهلل عميو

ما   يقتؿ". أفبخير النظريف إما أف يفتدم كا 

  التعزيرو  دودعن الح ثانيا: تمييز القصاص

البد مف تقديـ ك  ىي حؽ المجني عميو أك كليو،ك  القصاص عقكبة مقدرة شرعا،يعد 

 يجكز العفك عنيا مف المجني عميو ذاتو أك مف كليو مف بعده.ك  شككل مف قبمو،

ال يتكقؼ ك  قد حددت عقكباتيا أيضاك  بينما الحدكد ىي جرائـ محددة في القرآف الكريـ،

ديـ طمب أك شككل مف المجني عميو، أك مف يمثمو باستثناء جرمتي مباشرة دعكاىا عمى تق

 القذؼ، كال يجكز العفك أك الصمح أك الشفاعة في الحدكد.ك  السرقة
                                                           

 .278، ص مرجع سابؽاإلسالمي، ك  شيداني، أصكؿ عممي اإلجراـ كالعقاب في الفقييف الكضعيمحمد أحمد الم -1
 .45 سكرة المائدة اآلية -2
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الجرائـ التعزيرية تمؾ التي لـ تقدر الشريعة اإلسالمية عقكباتيا سكاء كانت  بينما تعد

نما ترؾ أمر تقدرييا إلى ك  حقا هلل تعالى أـ حقا لمفرد، كلي أمر المسمميف، فيي تقرر في كؿ ا 

 .1معصية ليس فييا  حد أك كفارة

التعزير مع الحد أك  اجتماعكمف المتفؽ عميو عند فقياء المسمميف أنو يجكز 

الشافعي يجكز تعميؽ يد السارؽ في عنقو بعد ك  القصاص، فعند اإلماـ أحمد بف حنبؿ

بسارؽ قطعت يده ثـ أمر بتعميقيا في  ( أتىسمـك  صمى اهلل عميو)النبي  أفلما ركم  ،قطعيا

  الزجر.ك  عنقو، كما أف عميا كـر اهلل كجيو قد فعؿ ذلؾ، الف ذلؾ يحقؽ فكرتي الردع

عند ك  عند الحنفية تغريب الزاني غير المحصف بعد أف يطبؽ عميو الحد،يجكز 

قصاص، المالكية يركف في االعتداء عمدا عمى ما دكف النفس، يجكز اجتماع التعزير مع ال

ف شاء عفى ك  ىك حؽ لممجني عميو إف شاء طمبوك  يعادليا،ك  ألف ىذا األخير يقابؿ الجريمة ا 

 عنو سكاء بمقابؿ أك بدكف مقابؿ. 

التعزير ىك أنو ال يجكز العفك أك ك  كيرل الماكردم مف الشافعية أف الفرؽ بيف الحدكد

   الشفاعة في الحدكد بينما يجكز ذلؾ في التعزير. 

 حاالت سقىطهو لة وجىب القصاصأد: لثاثا

 أدلة وجوب القصاص: ( أ

جرائـ القصاص حسب التسمسؿ في الخطكرة: حالة القتؿ العمدم، القتؿ شبو تعدد 

 العمدم، القتؿ الخطأ، كالجناية عمى ما دكف النفس عمدا أك خطأ. 

                                                           
1
 .64_عثد انعصٌص عايس، انتعصٌس فً انشسٌعح اإلساليٍح، ص 
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كؿ مف كتاب اهلل كسنة رس عمى أدلة استنادا ،إذا كاف القتؿ عمدا ،كجب القصاص في النفس

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث ٱُّٱيقكؿ اهلل تعالى:  ،هلل عميو كسمـ(صمى ااهلل )

ف كاف دكف تفصيؿ بيف عمد ا  ية كرد فييا القصاص ك ال شؾ أف ىذه اآلك ، (1)َّ ... لكاك

لكنو حمؿ عمى العمد بالحديث الذم يقكؿ فيو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: "العمد  كخطأ
 .(2)" كمف قتؿ عمدا فيك قكد" قكد إال أف يعفك كلي المقتكؿ"، كمنو

"كؿ المسمـ عمى المسمـ  قاؿ: النبي صمى اهلل عميو كسمـ كقد ركل مسمـ عف أبي ىريرة أف

 حراـ، دمو كعرضو كمالو".

عمى قكؿ  ف القتؿ الخطأ فيو دية بناءن أل ،العمد القتؿ القصاص في أفكيستفاد مف كتاب اهلل 
 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱهلل عز كجؿ: ا

 .(3)  َّخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
ذلؾ الكعيد الشديد مف  ،القصاص يككف منحصرا في القتؿ العمدم دكف سكاه أفكمما يؤيد 

  مل يك ىك ٱُّٱٱاهلل عز كجؿ بالنسبة لمف قتؿ مؤمنا متعمدا حيث يقكؿ اهلل عز كجؿ:

 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل

 .(4) َّ مي زي

                                                           
 .178البقرة، اآلية سكرة  -1
2
 .327، ص4أخرجو أبك داكد كالنسائي كابف ماجو عف ابف عباس نصب الراية ج - 

 .92سكرة النساء اآلية رقـ  -3
 .93سكرة النساء اآلية رقـ   -4



 الفصل الثاني                                     آليات حماية الحق في الحياة في القانون الوضعي والفقو اإلسالمي 
 
 

104 
 

 ين ىن  نن ٱُّٱٱبدليؿ قكلو تعالى: مي القتؿ العمدف إالكقد اجمع الفقياء انو ال قصاص 
كصؼ الظمـ ال  أفذلؾ  (1)َّ جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى

 غيره فال يكصؼ بالظمـ النتفاء نية القتؿ كقصده. أماعمى المتعمد،  إاليطبؽ 
 حاالت سقوط القصاص: ( ب

 لعدة أسباب:  قد يسقط القصاصك 

 :محؿ القصاصانعداـ  (1

فقد عضك الجاني الذم ك  بأم سبب مف أسباب المكت،يتمثؿ في مكت الجاني  _

محمو  أفيجب فيو القصاص، كذلؾ الف فقد العضك ال يجعؿ لمقصاص مكضعا، إذ 

قطعت لسبب آخر، فإف القصاص ك  العضك، فإذا كانت الجناية لقطع اليد اليمنى

ذاك  تثبت الدية عند األكثريف ألف األعضاء تأخذ حكـ الماؿ عند الحنفية،ك  يسقط فقد  ا 

 المثؿ في الماؿ كجبت القيمة.

أما إذا مات القاتؿ في القصاص في النفس، فإنو في ىذه الحاؿ يختمؼ الفقياء  _  

بالبناء عمى االختالؼ في أصؿ الدية، في القصاص في النفس. فالشافعية كالحنابمة الذيف 

ىك ك  صاص،قالكا إف الكاجب في القصاص كاجب مخير، قالكا إنو حيث تعذر استيفاء الق

يزكى ذلؾ النظر أنو ال يذىب دـ ك  عمى ذلؾ تجب الدية لمكرثة،ك  أحد البدليف، كجب اآلخر،

عميو ىدرا، فكاف في اإلسالـ ىدرا إذ إنو إذا سقطت الدية بمكت الجاني فقد ذىب دـ المجني 

                                                           
 .33سكرة اإلسراء اآلية  -1
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ات مك  ألنو لك اختار الكلي الديةك  البد مف الدية تصؿ إلى كرثتو تحقيقا لمعدالة ما أمكف،

   .(1)الجاني قبؿ أدائيا لكجب األداء، فيككف الحكـ كما لك لـ يخترىا

أف الماؿ ال يككف إال باتفاؽ ك  كالذيف قالكا إف المطمكب ىك القصاص في القتؿ العمد،

قد أصبح ذلؾ غير ممكف فإنو ال دية، فإف فات ك  مستقؿ يتكامؿ فيو التككيف مف إرادتيف،

 القكد فات كؿ حؽ كراء ذلؾ.

العفك ىك الثمرة األكلى العتبار القصاص حقا لكلي الدـ أف لو أف يعفك كاف ذلؾ  (2

مشقة، كقد يككف في ذلؾ ضرر بكلي ك  و قد يككف القصاص قطيعةرحمة، كذلؾ ألنك  تخفيفا

الدـ نفسو، فقد يقتؿ أخ أخاه ككلي الدـ ىك األب، فإف مصمحة األب ىك أف ال يقتؿ لو 

يحمؿ األلـ إلى أف يقبضو اهلل ك  ىك يبكء بإثـ أخيو،ك  و أحدىماكلداه، فكاف العفك ليبقى ل

ممف يممكو بالغا عاقال، ألنو مف التصرفات المحضة فال يممكو  العفك كيككفتعالى إليو. 

  الصبي كال المجنكف.

سمـ( في كثير مف األحياف بعد أف يقرر أف الحكـ ىك ك  كأف النبي )صمى اهلل عميو

 كخصكصا إذا كاف القصاص بيف قـك بينيـ في األصؿ مكدة يحرص عمى العفك،القصاص 

لكف مع ذلؾ لكحظ أف النبي )صمى ك  صمة قد قطعيا الجاني، فيستمر القطع بالقصاص،ك 

سمـ( لـ يثبت أنو حرص عمى العفك في بعض الجناة الذيف يستحقكف القصاص، ك  اهلل عميو

عمو الحظ أنو إذا كاف الجاني كيذا الييكدم الذم قتؿ جارية بكضع رأسيا بيف حجريف، كل

                                                           
 .400العقكبة في الفقو اإلسالمي، دار الفكر العربي، القاىرة، دكف سنة النشر، صك  اإلماـ محمد أبك زىرة، الجريمة - 1
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معانا ك  العفك ال يزيده إال عتكاك  الرغبة في اإلفساد،ك  ممف تتحرؾ في قمكبيـ عكامؿ الحقد، ا 

  .(1)الزجرك  فإنو ال يككف لمعفك مكضع، بؿ يككف حسـ الفساد بالقصاص في الفساد، 

تصميـ، ك  صرارمصمحة إذا كاف القاتؿ لـ يكف قتمو بإك  كمف المؤكد أف العفك يككف خيرا

بؿ كانت تحت تأثير نكبة غضب جامحة جعمتو يقع في ىذا الشر، كليس لو فيو تصميـ 

 التكبة حيث يككف الندـ، كيككف العقاب في ىذه الحاؿ مادياك  كامؿ، كالندـ قريب إلى نفسو،

معنكيا، أما المادم فيك التعكيض، كأما المعنكم فيك أف رقبتو صارت في يميف كلي الدـ. ك 

يقكؿ قائؿ أف شرعية القصاص كانت لمزجر، كالشؾ أف ىذا األخير يفكت إذا كاف العفك،  فقد

كنقكؿ أف الزجر يتحقؽ بتعرض الرقبة لمقصاص، كالعفك احتماؿ بعيد مف كلي الدـ، فإف لو 

القصاص أقرب كأم امرئ يعرض رقيتو لمقصاص باحتماؿ غالب ك  أف يعفك كأف ال يعفك،

 تقدير لألمكر.كىك األصؿ، كيككف عنده 

 الصمح ىنا جائزك  الصمح جائز بيف المسمميف، إال صمحا أحؿ حراما، أك حـر حالال،(3

، فإف ك  عمى ذلؾ، إذا كاف الصمح بيف الجاني كأكلياء الدـ، عمى العفك في نظير بدؿ معمـك

 ذلؾ الصمح جائز، لكف البد أف يتكافر في البدؿ الكاجب في نظيره ثالثة شركط: 

، فإف الصمح يككف أكليا: أف  يككف البدؿ شيئا حالال، فإذا كاف البدؿ ماال غير متقـك

فاسدا، كلكف ىؿ إذا كقع الصمح مع البدؿ أيسقط القصاص؟ بمقتضى منطؽ المذىب 

حنيفة يسقط  أبيبمقتضى مذىب ك  تجب الدية،ك  الحنبمي يسقط القصاصك  الشافعي

سقط، ألف السقكط معمؽ عمى بمقتضى المذىب المالكي ال يك  ،شيءالقصاص كال يجب 

 شرط غير ممكف التحقؽ، فال يثبت. 

                                                           
 .401مي، مرجع سابؽ، صالعقكبة في الفقو اإلسالك  اإلماـ محمد أبك زىرة، الجريمة - 1
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 كثانييا: أف يككف البدؿ معمكما عمما نافيا لمجيالة.

   ال يحؿ إسقاطو.  ماكثالثيا: أف ال يككف فيو إسقاط 

الصمح كلك كاف مكاف العفك صمح، بأف صالح مف القطع أك الجراحة عمى ماؿ فيك  

ف قتؿ رجؿ عمدا رجال  ال كلي لو لإلماـ قتمو، ألف السمطاف كلي مف ال كلي لو، صحيح، كا 

 (.1) كليس لو العفك ألف فيو ضرر العامة

 الفرع الثاني
 وشروطو تطبيق القصاصحاالت 

حماية لمحؽ في الحياة، ك  لما كاف القصاص مف أقسى العقكبات التي تسمط عمى القاتؿ،

)أكال( كما أحاطت تطبيقو بمجمكعة حصرت الشريعة اإلسالمية حاالت المجكء إلى تطبيقو 

 ثباتو ) ثالث(.إكذلؾ نصت عمى طرؽ ك  ،مف الشركط )ثانيا(

 أوال: حاالت تطبيق القصاص

 إزىاؽمتى تكفرت إرادة  اإلسالميالفقو  حسبعمدم ال القتؿيطبؽ القصاص في    

ما فيككف عند ،كعبرت عف ذلؾ بعمؿ مادم أدل إلى ذلؾ، أما القتؿ شبو العمدم ،الركح

 ،األساسدكف أف تتكفر لدل الفاعؿ إرادة في إزىاؽ الركح في  ،يؤدم عمؿ متعمدا إلى القتؿ

مثاؿ عف ذلؾ الجرح المفضي إلى المكت، كالمكت شبو العمدم أعمى درجة مف القتؿ 

 .(2)الذم يتـ دكف أف يككف لدل الفاعؿ نية اإلضرار ،الخطأ

                                                           
 .155، ص1979احمد فتحي بينسي، مدخؿ الفقو الجنائي اإلسالمي، الطبعة الرابعة، دار الشركؽ، بيركت،  -1
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يمة القتؿ العمدم، فاهلل سبحانو كتعالى حيف إال لجر  اإلعداـ اإلسالميةالشريعة لـ تقرر  

فقد قررىا ألسباب  ،بالرغـ مف شدة ىذه العقكبة كقساكتيا ،لمقاتؿ العمدم اإلعداـقرر عقكبة 

ألف القصاص ىك عيف العدالة في ىذا المجاؿ، فالقتؿ يحدث في نفس ذكم القتيؿ  ،عممية

نما تمتد إلى ذكيو  ،خص القاتؿكىذه العممية قد ال تقتصر عمى الش ،تعطشا ألخذ الثأر كا 

ككضعيا ضمف حدكد تكفؿ االقتصاص  ،بالثأر األخذكأقربائو، لذا نظـ الشارع اإلليي عممية 

مف القاتؿ دكف المساس بذكيو، كما يمكف لكلي الدـ أف يؤثر العفك عف القاتؿ كالتسامح بدـ 

ذكم القتيؿ، ألنيا اعتبرت كزنا كبيرا لحؽ  أعطت اإلسالميةالقتيؿ، كمعنى ىذا أف الشريعة 

أك يقرر  ،عقكبة القصاص متعمقة بحؽ خاص ال حؽ عاـ، حيث يقرر كلي الدـ التمسؾ بيا

كىنا ال مجاؿ لتطبيؽ القصاص، كىذا الحؽ المعترؼ بو لكلي الدـ ىك حؽ  ،المطالبة بالدية

ف فعؿ ذلؾ يعتبر ق، أف يقكـ بالقصاص بدال منو أقربائو ألحدحصرم، ال يجكز  اتال عمدا كا 

 لنفس حـر اهلل قتميا. 

ظمما  أميككف عدكانا  ىك الذم والقتؿ الذم يتحقؽ القصاص بسبب أفاتفؽ الفقياء عمى 

 أك ،كعمى ىذا لك كاف القتؿ بحؽ كما لك كاف قصاصا ،بأف كاف المقتكؿ ال يستحؽ القتؿ

كاف القتؿ  أك، عرضو أكمالو  أكبعذر شرعي، كما لك حدث القتؿ حيف الدفاع عف نفسو، 

نو ليس فإف ىذا القتؿ ال يرتب قصاصا أل ،دعمى شيادة العب كما لك كاف بناءن  ،بسبب شبية

 .(1)عدكانا

صفيف، كىك كأف قطع الشخص شخصا آخر ن ،قصاصا اإلتالؼ_ ال يرتب التعدم في 

ف يعذر ألال ف ،تعدل في االستيفاء نوأ إالف القتؿ لمقاتؿ بحؽ أل ،يستحؽ قطع رقبتو فقط
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فقد ركل  ،ال يحؽ كال يحؿ االعتداء عمييا ،)الحؽ في الحياة( محفكظة بحفظ الشرع لنفسا

عف ابف مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "ال يحؿ الجماعة 

حدل ثالث الثيب الزاني، كالنفس إال إني رسكؿ اهلل أال اهلل ك إلو إال  أفدـ امرئ مسمـ يشيد 

                                     كالتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة". بالنفس، 

 القصاص وجوب ثانيا: شروط

في كال مف القاتؿ كالمقتكؿ، فنتطرؽ لشركط يجب لتطبيؽ القصاص تكفر شركط 

 كجكب القصاص مف القاتؿ، كالشركط الكاجب تكافرىا في المقتكؿ. 

 القاتل: فرىا في اتو ب اجو الشروط ال -1

 إيقاعكاف حيف  إف ،يككف مكمفا ببمكغو كعقمو حيف القتؿ، بخالؼ ما لك انعدـ ذلؾ أف

بدليؿ ما ركاه  ،نو حينئذ يككف قد رفع عنو التكميؼكاف مجنكنا، أل أكالقتؿ بغيره دكف البمكغ، 

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:"  أفداكد كالترمذم عف عائشة رضي اهلل عنيا  كأبكأحمد 

عف المجنكف حتى تى يستيقظ كعف الصبي حتى يحتمـ ك قمـ عف ثالثة عف النائـ حرفع ال

 يعقؿ".

الشافعي يكصؼ فعؿ  أفغير  ،قتميما مف قبيؿ الخطأ أف إلىف كاف قد ذىب الجميكر ا  ك 

 الصبي كالمجنكف بالعمد كبالخطأ.

فذىب  ،فاف الفقياء اختمفكا في تكقيع القصاص عميو ،ذا كاف عقؿ القاتؿ قد زاؿ بسكرإ

كذىب بعض الفقياء كالظاىرية كقكؿ الشافعية  ،كجكب القصاص منو بمحـر إلىالجميكر 

 عدـ االقتصاص منو. إلى
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 أف يككف قاصدا القتؿ، فإف كاف مخطئا فال قصاص عميو، لقكؿ النبي )صمى اهلل عميو

لممكت، يخرج بذلؾ الضرب المفضي ك  القتؿ العمدم يكجب االقتياد، أم" (: " العمد قكدسمـك 

التيذيب. أما الشافعي فيرل أف المبالغة ك  مما ال يقصد بو القتؿ عادة بؿ التأديبالف الضرب 

أصؿ القصد مكجكد ك  في الضرب دليؿ قصد القتؿ، ألنيا ال يقصد بيا التأديب عادة،

 فيتمحض القتؿ عمدا فيجب القصاص.

 عند زفرك  أبي يكسؼك  محمدك  ذلؾ عند أبي حنيفةك  أف يككف القاتؿ مختارا غير مكره،

 .(1)الشافعي ليس بشرط لمكجكبك 

 :الشروط الواجب توافرىا في المقتول -2

_ عصمة دـ المقتكؿ بخالؼ ما لك كاف حربيا، غير مسمـ، كال مستأمف كالعصمة تتحقؽ 

بحقو  إالفإنو يعصـ مالو كنفسو  ،كعنكانيا شيادة التكحيد التي لك قاليا الشخص ،باإلسالـ

 هلل.كحسابو عمى ا

بخالؼ ما لك كاف المقتكؿ  ،ف يساكيو في الديف كالحرية كالرؽأيكافأ القتيؿ القاتؿ ب أف_ 

المقتكؿ عبدا، فال يقتص مف القاتؿ حينئذ كما ىك كاف القاتؿ حرا ك  أككافرا كالقاتؿ مسمما، 

 ،إلسالـابخالؼ الحنفية فمـ يشترطكا المكافأة في ، كالحنابمة ،الشافعيةك  ،الرأم عند المالكية

  كالحرية بؿ في العصمة حتى ال يسد باب القصاص.

ابف أبي ك  مف ىؤالء أبك حنيفة كالنككل،ك  المسمـ يقتؿ بالذمي، أفلقد قاؿ كثير مف الفقياء 

 : (2)حجة ىذا الرأم تقـك عمى الدعائـ اآلتيةك  ليمى
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 ،ذا كاف معصـك الدـ، فإنو يجرم التساكم بيف دمك  إف الذمي معصـك كالمسمـ و كدـ ا 

ف لـ يكف ثمة فرؽ بيف ذمي يقيـ بالديار اإلسالمية فقد عصـ  المسمـ عمى السكاء، كا 

 دمو، كحربي يشف الحرب عمى المسمميف يباح لذلؾ دمو.

 ،سمـ(: " مف أذل ك  قد قاؿ النبي )صمى اهلل عميوك  _إننا أمرنا بالعدؿ بيف أىؿ الذمة

سمـ( يـك ك  اهلل )صمى اهلل عميومف كاف خصـ رسكؿ ك  ذميا، فأنا خصمو يكـ القيامة

ف عدـ القصاص منو معناه حماية الرذيمة  اإلثـك  القيامة، كيؼ ال يقتص منو كا 

 ىذا األخير ال يحمي االعتداء كال الرذيمة. ك  االعتداء باسـ اإلسالـك 

 يث ىث نث ٱُّٱٱمفركض عمى المؤمنيف بمقتضى قكلو تعالى:ك  _ أف القصاص مكتكب

ساكاة في القتؿ تكجب العدالة، كالعدالة تكجب عدـ المك  ،(1)َّ لكاك يق ىق يف  ىف
 بؿ الجميع في العقكبة سكاء. مسيحي قاتؿ، كال مقتكؿ كمقتكؿك  التفرقة بيف مسمـ قاتؿ

 ،ف عقد الذمي ك  _ أف الفقياء اجمعكا أف ليـ ما لممسمميف عمييـ ما عمى المسمميف كا 

ال ك  ـ إذا قتؿ ذمياأف ىذا بال ريب يكجب أف يقاد مف المسمك  قد بنى عمى ذلؾ، ا 

 اخترقت ىذه القاعدة. 

 ،ليس مالو ك  أف المسمـ إذا سرؽ ماال مف ذمي قطعت يده، فباألكلى إذا قتمو يقتؿ

ال كاف ذلؾ مناقضة لمبديية العقمية.  أكثر احتراما مف نفسو، كا 

  أف عمر بف الخطاب كاف يقتص مف المسمـ إذا اعتدل عمى ذمي، ميما تكف منزلة

 قصة ابف عمرك بف العاص مشيكرة، إذ أمر أمير اإلمارة، ك ك  حكـالمسمـ في ال

المؤمنيف عمر أف يقتص الفتى القبطي مف ابف عمرك، إذ ضربو بغير حؽ ككاف 

عمر رضي اهلل عنو يتعرؼ عدؿ الكالة بمعاممتيـ ألىؿ الذمة، فإف كانكا يعاممكنيـ 
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ف كانكا غير ذلؾ ك  برفؽ كاف ذلؾ دليال عمى حسف كاليتيـ، استدؿ منو عمى ا 

    شططيـ، فيسارع بعزليـ.

 سمـ( قتؿ يـك خيبر مسمما بكافر،ك  ركل عف ربيعة أف النبي )صمى اهلل عميو أنو 

لكف أىؿ الحديث  يحكمكف بأنو ضعيؼ، كلكف ميما يكف فإنو يدؿ عمى معنى ك 

العدالة في اإلسالـ، فيك إف كاف غير صحيح في سنده، فمعناه تسنده الحقائؽ 

 .(1)يةاإلسالم

كذلؾ أب األب أك أب ك  أف ال يككف جزء القاتؿ، فمك قتؿ األب كلده فال قصاص عميو،_

ف عمكا، ف نزلكا،ك  كذلؾ إذا قتؿ الرجؿ كلد كلدهك  األـ كا  كذا األـ إف قتمت كلدىا أك أـ األب ك  ا 

 سمـ( مفك  األصؿ فيو ما ركم عف النبي ) صمى اهلل عميوك  .أك أـ األـ إذا قتمت كلد كلدىا

أبك ك  عمرك  أبك داكد عف عبد اهلل بف عباسك  النسائيك  مختمؼ أحاديث كردت عف الترمذم

  رمثة رضي اهلل عنيـ.

 يخرج في النياية بالنتيجة اآلتية: ك  كىذه المسألة يقؼ عندىا المفكر طكيال

يندر أف يقصد األصؿ قتؿ فرعو بؿ ك  المفركض حب األصؿ لفرعو كأف لو حؽ تأديبو،

ىذا ك  لذلؾ ال يقتص منو إف قتمو، إنما إف قصد قتمو فال جداؿ أف يقتص منوك  يقصد تأديبو،

  .(2) نادر

 ثالثا: اإلثبات في جرائم القصاص

طرؽ اإلثبات في القصاص سكاء في جرائـ االعتداء عمى النفس أك عمى ما أىـ  تعد

 : ما يميدكف النفس 
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سكاء كانت جريمة القتؿ ىك اعتراؼ المرء عمى نفسو بارتكاب الجريمة ك  اإلقرار: (1
 حم جم يل ىل مل ٱُّٱالعمد، أك الحرية عمى ما دكف النفس عمدا قاؿ تعالى: 

 .(1) َّ حن جن يم  ىم مم خم
الشيادة: اشترط الفقياء إثبات الجرائـ المكجبة لمقصاص سكاء في الجرائـ الكاقعة عمى  (2

 النفس أك عمى ما دكف النفس أف يشيد رجالف عدالف.

 يجيؿ القاتؿك  تزىؽ ركح المجني عميو عمداك  جريمة القتؿ معناىا أف تقعك  القسامة: (3

إلى الدليؿ فال إقرار كال بينة. كيراد بيا لـ يعرؼ أك يعمـ لدل أكلياء الدـ مع االفتقار ك 

 اإليماف المتكرر في دعكل القتؿ التي ال يككف فييا دليؿ، فيي: 

 يؿ.إما أف يقسـ أكلياء الدـ خمسيف يمينا عمى استحقاقيـ دـ القت -

 أك أف يقسـ أىؿ المحمة التي كقع بيا القتيؿ. -

  أك يقسـ المتيمكف عمى نفي القتؿ عنيـ.  -

 يرل اإلماـ مالؾك  ات في جريمة القتؿ،بثكيرل جميكر الفقياء أف القسامة كسيمة لإل

ىي أف يحمؼ الكلي خمسيف يمينا، فاف ك  الشافعي أف القسامة تككف ابتداء عمى أكلياء الدـ،ك 

 يككف القاتؿ معمكما ليـ. أفت ليـ الدية بشرط حمفكا كان

ذا امتنع الكلي عف اليميف كجيت إلى أىؿ  ، إف لـ تكف الذم كجد فيو المقتكؿ المكافكا 

ال فتكجو اليميف إلى المدعى  بينيـ عداكة، فإف كجدت البينة أك اإلقرار حكـ بناءا عمييا، كا 

الدـ فيحمفكف خمسيف يمينا، فإف حمفكا عميو، فإف نكؿ عف اليميف تعكد اليميف إلى أكلياء 

تككف الدية إف كاف االتياـ ك  تككف القكد )القصاص( إف كاف االتياـ عمداك  يقضى بالعقكبة

 خطأ أك شبو عمد.
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سمـ( ك  كلتأكيد ضركرة األخذ باليميف ما ركاه عبد اهلل بف سيؿ أف النبي )صمى اهلل عميو

أمكاليـ كلكف اليميف عمى المدعى عميو ك  اءقاؿ: "لك أعطى الناس بدعكاىـ ألدعى قـك دم

 .(1) بيا

 المطمب الثاني 
 ثبوت القصاص وطرق استيفائو 

ن لـ يجعؿ     ما جعمو اإلسالـ عقكبة القصاص مبدءا كاجب التحقيؽ في جميع الظركؼ، كا 
حؽ  ستيفاء القصاص حقا ألكلياء المجني عميو، فإنو جعميـ يممككفاختياريا، فمثمما جعؿ ا

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱٱسبحانو كتعالى:لقكلو  ك عف الجاني،العف

. فتصبح حينئذ الدية كاجبة، ألف الغاية مف القصاص في اإلسالـ ليس (2)َّ نيمي زي
نما ىي ضبط ىذه العقكبة عندما يتمسؾ بيا أكلياء المجني عميو  االنتقاـ مف الجاني، كا 

شرط أساسي لتحقيؽ المساكاة التامة كيصركف عمييا، فال تتجاكز حدكد المماثمة التي ىي 
بيف الجريمة كالعقكبة، فإذا ما تخمى ىؤالء عف حقيـ في القصاص تسقط العقكبة، فممف يثبت 

 القصاص؟ كما ىي كيفية استيفائو؟
 األولالفرع 

 ثبوت القصاص 

مف يستحؽ القصاص، أم لمف يثبت ليـ القصاص، فيرل  مؼ الفقياء فيتاخ

كال  ،أف القصاص يثبت لكؿ كارث سكاء كاف اإلرث لسبب أك لنسبب ،الجميكر مف الفقياء

فرؽ بيف الذكر كاألنثى، بينما يرل الشافعي في قكؿ آخر عمى القكؿ الصحيح عند الشافعية 
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أف القصاص يثبت لمكارث  ،كخالصة ىذا القكؿ اآلخر ،الذم يعد مف قبيؿ رأم الجميكر

 .مع عدـ التفرقة بيف ذكر كأنثى ،النسبي فحسب

بأف القصاص يثبت لمعاصب الذكر، كقد ذىب  ،بينما يرل كؿ مف الشافعية كالمالكية

كارثات لممقتكؿ  يس ليف حؽ في القصاص، إال إذا كفالمالكية إلى القكؿ بأف النساء ل

بحيث لك كجد عاصب أبعد درجة  ،كالبنت، كبأف ينعدـ العاصب المساكم ليف في الدرجة

 ألخت فإنيما يشتركاف.مف ىّف كالعـ مع البنت أك ا

دليؿ القكؿ األكؿ لثبكت القصاص لمطمؽ الكارث ما ركاه الجماعة عف أبي ىريرة 

رضي اهلل عنو، أف النبي " صمى اهلل عميو كسمـ " قاؿ: "مف قتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظريف 

ما أف يقتؿ".  إما أف يفتدم كا 

 مف  خف حف جف ٱُّٱٱالى:كدليؿ ثبكت القصاص لمكارث النسبي قكؿ اهلل سبحانو كتع
 جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك مق حق
 .(1) َّ  هن من خن حن

ألف القصاص مشركع لرفع العار فتختص  ،كمف قاؿ بأف القصاص لمعاصب الذكر

بو العصبة، ككالية النكاح كمف قصره عمى العاصب الذكر كعدـ ثبكتو لمنساء، ألف المرأة 

 كال تتحمؿ جزية فيي كالصغير. ،يةليست مف أىؿ القتؿ، فال تقتؿ الكافرة األصم

أك  ،جعؿ القصاص حؽ لبعض األفراد سكاء كانكا أقارب المقتكؿ كالكاقع أنو 

بقتؿ ىذا الشخص  ،ألنو يشفي غيض ىؤالء المعتدل عمييـ ،أك العصبة الذككر ،الكارثيف

 كما ىك سبيؿ لالنتقاـ منو.
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 الفرع الثاني
  طرق استيفاء القصاص

العقكبات القصكل المطبقة عمى مرتكبي القتؿ كبالتالي سمب حؽ كاف القصاص مف لما 

 شركط ذلؾ، منعا لإلسراؼ فيو.ك  الحياة الذم ىك منحة ربانية، كجب تنظيـ كيفية استيفائو

 القصاص  تحصيلأوال: كيفية 

الفقياء حكؿ ما إذا كاف القصاص كاجب عمى سبيؿ التعييف، بمعنى ال يحؽ  اختمؼ

فإنو ال يستحؽ شيء إال برضا القاتؿ، أك أف كلي الدـ  ،عفي عنو لكالقصاص لكلي الدـ 

 مخير بيف القصاص كالدية، كال حاجة لرضا القاتؿ؟

لكف لو بدؿ ىك الدية، إذا ك  الثابت ىك القصاص كحده أف كمالؾحنفية يرل أبي  

رضي بذلؾ كلي الدـ فيي نكع مف الصمح عمى كاجب، كالصمح عقد ككؿ العقكد، البد فيو 

ف رضا الطرفيف، كعمى أساس أنو صمح يككف بدؿ الصمح عمى حسب اتفاؽ الطرفيف، م

 . (1)كمقتضى ذلؾ أال يتقيد بدؿ الصمح بالدية، ألنو ال مكجب ليذا التقييد

أحمد كالشافعي أف الثابت ىك أحد أمريف كلمكلي الخيار في تعييف أحدىما، بينما يرل 

ف اختاك  فإف اختار القصاص كجب القصاص، ر الدية كجبت الدية كلزمت الجاني، كليس لو ا 

يمـز بغير الدية فال تصح الزيادة فييا، إال إذا  الك  اختيار فييا، فيي تجب مف غير رضاه،

 الدية تمـز مف غير تراض.ك  تراضيا عمى الزيادة، فيي عقد زائد عمى أصؿ الدية،
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ف مكجب القتؿ العمد كقكؿ عند الشافعية عمى أ ،كبعض المالكية ،بينما يرل الحنابمة

 أحد شيئيف القصاص أك الدية دكف رضا القاتؿ.

 يف  ىف ٹٱٹٱُّٱكمف الكاضح أف الكجية األكلى يؤيدىا قكؿ اهلل سبحانو كتعالى: 

الكلي عنو إلى  حؽ تعييف، فال ينتقؿالعمة  عمى يدؿ "كتب" ، كلفظ(1) َّ لكاك يق ىق
ذلؾ، فقد ركل الطبراني في المعجـ كما أف السنة قد جاءت ب ،إال برضا مف عميو الحؽ ،غيره

"العمد قكد  مف حديث ابف حـز عف أبيو عف جده عف النبي، صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ:
فإف أصحابو يرجعكف إلى قكؿ اهلل سبحانو كتعالى: "فمف  ،ريكالخطأ دية"، أما القكؿ بالتخي

كاألداء مبنياف عمى  عفي لو مف أخيو شيء فإتباع بالمعركؼ كأداء إليو بإحساف"، فاإلتباع
  عفك كلي الدـ دكف رضا القاتؿ.

 مثؿ مابينما يرل الشافعي بأنو يفعؿ بو ، يستكفى القصاص بالسيؼ عند الحنفيةك 

ال تحز رقبتو حتى لك قطع يد رجؿ عمدا فمات مف ذلؾ، فإف الكلي يقتمو كليس لو فعؿ ك   أفا 

فييا،  ت في المدة التي مات األكؿعند الشافعي تقطع يده، فإف ماك  يقطع يده عند الحنفية،

ال تحز رقبتو.ك   ا 

( :" ال قكد إال بالسيؼ"، سمـك  يستدؿ الحنفية عمى رأييـ بقكلو )صمى اهلل عميوك  

يقتؿ بغير السيؼ ال يمكف كلك فعؿ يعزر، كلكف ال ضماف  يقكلكف : "إف أراد الكلي أفك 

مف السطح، أك  ألقاهبالحجر أك يصير مستكفيا بأم طريؽ قتمو سكاء قتمو بالعصا أك عميو ك 

نحك ذلؾ ألف القتؿ حقو، فإذا قتمو فقد استكفى مات ك ألقاه في البئر أك ساؽ عميو دابة حتى 

لو أف ك  حقو بأم طريؽ كاف إال أنو يأثـ باالستيفاء بطريؽ غير مشركع لمجاكزتو حد الشرع

 يقتؿ بنفسو أك بنائبو إال أنو البد مف حضكره عند االستيفاء. 
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مالؾ: إف قتمو بعصا أك بحجر أك بالنار أك بالتغريؽ قتمو بمثمو قاؿ ابف القاسـ عف ك 

ف زاد عمى فعؿ القاتؿ ك  فإف لـ يمت فال يزاؿ يكرر عميو مف جنس ما قتمو بو حتى يمكت ا 

يستدؿ أصحاب ىذا الرأم بحديث ىماـ عف قتادة عف أنس أف ييكديا رضخ رأس ك  األكؿ.

 سمـ( أف يرضخ رأسو بيف حجريف.ك  ي)صمى اهلل عميوصبي بيف حجريف فأمر النب

رأم الحنفية مع ركح التشريع اإلسالمي، فإذا استكفي القصاص بطريقة يتماشى  ك

أخرل غير القتؿ بالسيؼ أدل ذلؾ إلى أف يفعؿ بو أكثر مما فعؿ، ألنو إذا لـ يمت بمثؿ 

  (1)ف حقو.استكفى أكثر مك  ذلؾ الفعؿ قتمو بالسيؼ، فيككف زاد عف المطمكب

 ثانيا: شروط استيفاء القصاص

عاقال،  ،بالغا مستحؽ االستيفاء أف يككفالستيفاء القصاص يجب تكفر شركط لذلؾ، كىي 

ألف القصاص ليس بماؿ فال يتعمؽ  ،سفالإلحتى كلك كاف كبيرا محجكرا عميو لسفو أك 

 ف الدية لـ تتعيف.أل ،كال عمى الرأم المخير ،الحجر بو عمى الرأم القائؿ بتعييف القصاص

أك مجنكنا فإف الفقياء قد اختمفكا بالنسبة  ،أما إذا كاف مستحؽ القصاص صغيرا

فاقة المجنكف.  النتظار استيفاء القصاص إلى بمكغ الصغير كا 

ألف شرط االستيفاء  ،فذىب الشافعية كالحنابمة إلى لزـك االنتظار إلى البمكغ كاإلفاقة

 ي عمى حيف.تكميؼ المستحؽ ككي يحصؿ التشف

بؿ األب أك الجد ىك  ،يرل الحنفية كالمالكية إلى أنو ال حاجة في االستيفاء إلى ذلؾ

بؿ المستكفى فحسب، كألف  ،الذم يتكلى القصاص، كذلؾ لعدـ اشتراط تكميؼ المستحؽ
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 ،حصكؿ التشفي راجع إلى النفس، فيستكم أف يككف االستيفاء عف طريؽ المستحؽ أك الغير

أك  أبالكلي مف  إال أنيـ قالكا إف ،ؽ المالكية مع الحنفية في عدـ االنتظاركعمى حيف اتفا

ال أخذ الدية  .(1)كصي أك قاض يقتص لممحجكر لك كاف القصاص ىك األصمح كا 

فإنو يحؽ لكلي الدـ أف يطمب القياـ  ،بأمر مف السمطةفي األصؿ  تتـ عممية اإلعداـ

ال كجب عميو تفكيض رجاؿ السمطة بشرط أف يككف أىال ليذه ا ،بالتنفيذ بنفسو لميمة، كا 

عف طريؽ ضرب العنؽ بسيؼ حاد، غير أنو ليس  ،لمقياـ بو، كتتـ عممية اإلعداـ شرعا

رحمة لمف ينفذ  ألنو أكثر ،ىناؾ مانع شرعي في تنفيذ العقكبة بكسائؿ أكثر سرعة باإلماتة

 اإلسالميةعده، كالشريعة إلسالـ ال يجيز الحرؽ سكاء قبؿ المكت أك با بو الحكـ، غير أف

نما  ،أك تحقير القاتؿ ،كليس المقصكد بيذا الشماتة ،تكجب أف يككف تنفيذ العقكبة عمنا كا 

 . (2)لكي يككف في ذلؾ عبرة لمف يعتبر ،الغاية منو أخذ المثؿ مف بقية أفراد المجتمع

عمى حؽ  يةاإلسالمالشريعة  أضفتوىذا التشدد في الجزاء عمى مدل التكريـ الذم يدؿ  ك
كعمى إحاطة ىذا الحؽ بأكبر سياج مف الضمانات لحمايتو مف أم  ،في الحياة اإلنساف

ذا كاف القصاص العقكبة  لمرتكبي جريمة القتؿ، فيناؾ أيضا عقكبة  الدنيكيةعدكاف، كا 
 يل ىل  مل يك ىك ُّٱٱ:تعالى في ذلؾك  ، كقاؿ اهلل سبحانوأخركية

، فجزاء (3)َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام
كالعذاب األليـ الذم ال يعرؼ مقداره إال اهلل سبحانو  ،لقاتؿ المتعمد ىك الخمكد في جينـا

تسكؿ لو نفسو  ،كتردع كؿ مسمـ ،كتعالى الذم أعده، كىذا جزاء تنخمع بو القمكب المؤمنة
 ارتكاب ىذا الجـر الفظيع.
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 خاتمة
في استقرار المجتمع الغاية مف القكانيف الكضعية، غاية نفعية محدكدة، تتمثؿ تعتبر  

األمر في بعض  تضىقعمى أم نحك يحرص عمييا كاضع القانكف كؿ الحرص، حتى كلك ا

عف مقتضى قكاعد األخالؽ كالديف، كلذلؾ نجد معاني الخير كالشر أك  األحياف، أف يحيد

العدؿ كالظمـ في تمؾ القكانيف، فيي ال تتمتع بصفة الثبات، أك الصحة المطمقة لكؿ الناس 

أم مكاف، ذلؾ ألنيا نتيجة تفكير كضعي، الذم يعتبر عرضة لمتغير كالزكاؿ، كما أنو في 

 عرضة لالختالؼ، بتغير الظركؼ كالمكاف كالزماف.

بيا عف القكانيف الكضعية، فمقد جاء لمناس كافة خصائص ب، اإلسالميالتشريع  ينفرد

كتعالى، كسنة رسكؿ اهلل في كؿ مكاف كزماف، كيستند ىذا التشريع إلى كتاب اهلل سبحانو 

صمى اهلل عميو كسمـ، كقد بمغ مرحمة الكماؿ لما يتضمنو مف تحديد كاضح لما يريده اهلل 

ف رئيس الدكلة في ظؿ ىذا الديف نفعمو، ككيؼ يريدنا أف نككف، ثـ إسبحانو كتعالى منا أف 

 إلليي.مسؤكؿ عف صيانة حياة المجتمع اإلسالمي عمى النحك الذم يتفؽ مع التشريع ا

فضمانات حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ تستند عمى ضركرة تقنيف حقكؽ اإلنساف، بما 

صدارىا في  فييا حقو في الحياة، كما أقرىا اإلسالـ كتضمنتيا الكثيقة الدستكرية لمدكلة، كا 

كاجبة التطبيؽ، كقد جرت عدة محاكالت في ىذا الصدد كمشركع  شكؿ تشريعات داخمية

حقكؽ اإلنساف المقدـ لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، ككذا البياف العالمي الميثاؽ اإلسالمي ل

 .(1)1981سبتمبر  19لحقكؽ اإلنساف الصادر عف المجمس اإلسالمي العالمي في 
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بيف أف إذ أنو يرجع الفضؿ إلى اإلسالـ في تسميط الضكء عمى حقكؽ اإلنساف، 

الناس آلدـ كآدـ مف تراب، كأف الخالؽ  األعظـ كـر ابف آدـ كفضمو عمى العالميف، ككؿ 

لمفرد حقكقا يحتج بيا في الدنيا ضد أم معتد، كأف احتراـ حقكقو كحرياتو، أمر يفرض نفسو 

 عمى المجتمع اإلسالمي.

 حن جن  يم ىم ٱُّٱمف سكرة المائدة تترجـ بعضا منيا، إذ تنص عمى:  32كلعؿ اآلية  

 . َّ جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
ىذه اآلية، أف قتؿ أم إنساف يعد قتال لإلنسانية جمعاء، لقد أقر القرآف الكريـ في  

كفي مقابؿ ىذا جعؿ حماية ركح أم إنساف تعادؿ حماية أركاح النكع اإلنساني بأسره، كبعبارة 

أخرل، لك اجتيد إنساف في حماية الحياة اإلنسانية، فقد أحيا الناس كافة، فيذه اآلية تعبر 

 عف حماية الحؽ في الحياة.

قكؽ اإلنساف في اإلسالـ ذات مفيـك إنساني كاجتماعي كاقتصادم حكما أف 

كسياسي، بعضيا مف أعظـ مقاصد التشريع قكة كأعالىا مرتبة كحؽ الحياة لككنيا في 

 مستكل الضركريات.

قد صاف اإلسالـ الحؽ في الحياة الذم أقرتو نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية ل

كرستو القكانيف الكضعية، نظرا لخصكصية الحقكؽ في الشريفة أكثر مما صانتو كحمتو ك 

اإلسالـ، مف صفات ال تشمؿ عمييا االتفاقيات الدكلية، ألف ىذه األخيرة قانكف كضعي مف 

صنع البشر، كما يحممو مف سمبيات يكشؼ عنيا الزمف، في حيف أف الحقكؽ في اإلسالـ 

زماف كمكاف، كأف حقكؽ  مف عطاء الكحي اإلليي الذم يتصؼ بالكماؿ كالصالح في كؿ

اإلنساف في اإلسالـ تنطكم عمى حؽ اهلل كحؽ الفرد في آف كاحد، انطالقا مف أنو ما مف 
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حؽ لمعبد إال كفيو حؽ هلل ، كىك ما يؤكده قكؿ الشاطبي في المكافقات: " فقد صار إذا كؿ 

جية حؽ اهلل فيو، تكميؼ حقا هلل، فإف ما ىك هلل فيك هلل، كما كاف لمعبد فراجع إلى اهلل، مف 

كمف جية ككف حؽ العبد مف حؽ اهلل أال يجعؿ لمعبد حقا أصال، إف العبد كأف نفس العبد 

نما ىي هلل أم المجتمع".  ذاتيا ليست خالصة لو، كا 

الفقو اإلسالمي بحقكؽ اإلنساف بصفة عامة، كالحؽ في الحياة بصفة خاصة،  اىتـ

نصكص مكتكبة حكؿ حماية تمؾ الحقكؽ،  أتاح لمفقياء كالمشرعيف التكصؿ إلىىذا ما 

كتنفذىا سمطة الدكلة، كقد قاؿ ممثؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة كرئيس قسـ حقكؽ اإلنساف 

بأف " الحضارة العربية قد قدمت رافدا قيما لبعض المبادئ  تيكفاف بكقففي األمـ المتحدة، 

الحاضر، فالديف اإلسالمي مثال األساسية التي تضمنتيا الئحة الحقكؽ العالمية في الكقت 

ينادم بمبدأ المساكاة بيف جميع البشر، فميس ىناؾ تفضيؿ لشخص عمى آخر بسبب الجنس 

أك المكف أك القبيمة، كىذا المبدأ يشكؿ حجر الزاكية في القكاعد الدكلية لحقكؽ اإلنساف التي 

 طكرتيا األمـ المتحدة.

قسـ حقكؽ اإلنساف في منظمة  ، مديربمفازاؾ ؿكار جاء في كممة السيد  كما

اليكنيسكك أماـ ندكة حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية في الكطف العربي المنعقدة في بغداد 

ف 1979مام  20إلى  18مف  : " لحقكؽ اإلنساف مكاف ممتاز في حضارتكـ العربية، كا 

أستطيع القكؿ  كنتـ ال تعبركف عنيا، كال تصفكنيا بنفس العبارات، إنني لست مسمما، كلكنني

بأننا بحاجة إلى تفسير القرآف في ضكء حقكؽ اإلنساف، أم أننا بحاجة إلى البحث في القرآف 

عف حقكؽ اإلنساف"، فيذا إف دؿ عمى شيء، إنما يدؿ عمى المكانة التي حظيت بيا 
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منظكمة حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ، كالتي لـ تصؿ إلييا بعد االتفاقيات الدكلية التي تتغنى 

 بالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف.

حصنتو كحمتو القكانيف الكضعية، رغـ إف اإلسالـ حصف الحؽ في الحياة أكثر مما 

أف اإلسالـ يرجع إلى أكثر مف أربعة عشر قرنا خمت، كما جاء االىتماـ بحقكؽ اإلنساف في 

 االتفاقيات الدكلية إال في النصؼ الثاني مف األلفية الثانية.

ـ النفس البشرية بسياج قكم يحمييا مف االعتداء عمى حياتيا، كذلؾ لقد أحاط اإلسال

بتحريـ قتؿ النفس، كتحريـ االنتحار، كتشريع العقكبات الزاجرة، كالقصاص العادؿ الذم 

يحمي بو األمـ كالشعكب، فنطاؽ حماية الحؽ في الحياة كحمايتو في الفقو اإلسالمي أكسع 

 مما ىك عميو في القكانيف الكضعية.
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، القسـ الرابع مكرر مف قانكف 25/02/1995المؤرخ في  11_95األمر رقـ  (3
 العقكبات الجزائرم.
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المتضمف استدعاء  2005أكت  14المؤرخ في  278_05المرسـك الرئاسي رقـ  (4
، 29/09/2005الييئة الناخبة لالستفتاء المتعمؽ بالمصالحة الكطنية ليكـ الخميس 

 .2005أكت  15، مؤرخ في 55الجريدة الرسمية، عدد
الذم يتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ  27/02/2006المؤرخ في  01_06األمر رقـ  (5

 .28/02/2006الصادرة بتاريخ  11كالمصالحة الكطنية، الجريدة الرسمية عدد
 

 :/ االتفاقيات والمواثيق الدولية6
 ا/المواثيق العالمية :

 .24/10/1945الصادر بتاريخ  مـ المتحدةميثاؽ منظمة األ (1
 .1948ديسمبر  09المؤرخة في  بادة الجماعيةمنع جريمة اإل اتفاقية (2
كالذم صادقت عميو  10/12/1948المؤرخ في  اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف (3

 .01، المادة 1963الجزائر بمكجب دستكر 
 

ديسمبر  21عنصرم الصادرة في االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ال (4
1965. 

، 1966ديسمبر  16العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الصادر في  (5
 .1976الذم دخؿ حيز التنفيذ في 

 30االتفاقية الدكلية لقمع جريمة الفصؿ العنصرم كالمعاقبة عمييا الصادرة في  (6
 .1973نكفمبر 

المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية  اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب (7
  .1984ديسمبر  10أك الميينة الصادرة في 

 .23/05/2004المؤرخ في  الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف (8
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 .القانكف األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة (9
 ب/االتفاقيات اإلقميمية: 

نكفمبر  04ريات األساسية الصادرة في االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف كالح (1
 بركما. 1950

 في ساف خكسيو. 1969نكفمبر  22االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف الصادرة في  (2
 .بنيركبي 1981الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب الصادرة في جكيمية  (3
م انتيى إلى ك الذ19/09/1981المؤرخ في  إعالف حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ( 4

 .05/08/1990إعالف القاىرة المؤرخ في 
 
II /المراجع بالمغة الفرنسية: 

1/Ouvrages : 

1) Claude LECLERCQ,  La déclaration universelle des droits de 

l’homme, RCAI, 1951 , p62. 

2) Pierre DARGENT, le droit de responsabilité internationale 

complété ? Examen des principes fondamentaux et directives 

concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de 

violations flagrantes  du droit international, AFDI, édition CNRS, 

Paris, 2005.  

3) Rusen ERGEC, prétention européenne et internationale des droits de 

l’homme, 2
ème

 édition, Brulant, Bruxelles, 2006/2009. 

4) Vincent BERGER, jurisprudence de la cours européenne des droits de 

l’homme, 7
ème

 édition, Dalloz, Paris 2007. 

 

 

 



 قائمة المراجع                                                                                                         
 
 

135 
 

2/Revue : 

_Nation Unies – conseil économique et social – Revue africaine de droit 

international et comparé, publiée par la société de droit international et 

comparé, Tome 7, n° 01, London, mars 1995. 

 

3/Autres : 

1) Arrêt de la cours européenne des droits de l’homme, comité européen des 

droits de l’homme, Prettey, C/ du royaume Unis du 29/04/2002. 

2) CEDH, Affaire Ocalon, C/ Turquie « requête n° 46221/ Arrêt de la cours 

européenne des droits de l’homme » du 12 mars 2003. 

3) BEN CHIKH Farid, Mesures pénales pour combattre le terrorisme et la 

criminalité organisée incorporation dans la loi interne- Cour de 

perfectionnement de droit public et privé, pour les praticiens par l’académie 

de Lahey, mars 2005. 

 

4/Sites internet : 

 http://www.qihR.org.TN/arabic-coNVINTER/conventions-Html-

pactecivilpolitique.Htm.05.05.2008. 

 http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/charteafrica8

1.htm.  

 http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/PacteCivilPol

itique.htm. 

 http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/conventiona

mericaine69.htm. 

 http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/conventioneu

rop1950.htm. 
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 :الممخص
إلػى  د فػي المجتمػع،ااالسػتبدؿ ك كاف الحؽ في الحياة مقتصرا عمى بعض الفئػات، بحيػث انتشػر القتػ

أف جػاء اإلسػالـ ليحػدث ثػكرة عمػى الظمػـ كالطغيػػاف، كبػذلؾ كػاف ذلػؾ أكؿ إعػالف لتخمػيص البشػػرية 
 كاالعتداء عمى الحؽ في الحياة بدكف كجو حؽ. العبكدية مف

اإلنسػاف بحقػكؽ  جػاء االىتمػاـ الحيػاة كأكجػب الحفػاظ عميػو، بينمػالقد مػنح اهلل سػبحانو كتعػالى حػؽ 
فػػي العػػالـ الحقػػا بعػػد مظػػاىرات عارمػػة كطمبػػات كثيػػرة مػػف طػػرؼ سػػكاف المعمػػكرة الػػذيف عػػانكا مػػف 

 استبداد الحكاـ كدكتاتكريتيـ.
ىتمػاـ بيػذه كبدأ االىتماـ بحقكؽ اإلنساف بشكؿ منظـ بعد الثكرتيف في أمريكا كفرنسػا، كلػـ ينتقػؿ اال

ي إال بعد ألف تيقف المجتمع الدكلي بأنو لتحقيؽ السمـ إلى المجاؿ الدكلالحقكؽ مف المجاؿ الكطني 
 كاألمف في العالـ البد مف االىتماـ بيذه الحقكؽ.

كلـ يبدأ االىتماـ بالحؽ في الحياة كحؽ أساسي مف حقكؽ اإلنساف دكليا إال بعد أف اتخذت جريمػة 
البشػرم، خاصػة العدكاف عمى ىذا الحؽ الصفة الجماعية في إطار مػا يسػمى بجريمػة إبػادة الجػنس 

المية الثانية مػف كيػالت. كىكػذا بػدأ االىتمػاـ بػالحؽ فػي الحيػاة  دكليػا، كىػذا مػا لحرب العما خمفتو ا
 ،ة الثالثػػة منػػو()في ديباجتػػو كالمػػادعالف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنسػػافإلتػػرجـ مػػف خػػالؿ اإلعالنػػات كػػا

 كاالتفاقيات )كالمادة السادسة مف العيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية(.
محػػؽ فػػي الحيػػاة مػػف أىميػػة ألنػػو مػػف أرقػػى حقػػكؽ اإلنسػػاف، كالرتباطػػو بػػالحقكؽ األخػػرل كنظػػرا لمػػا ل

كجػػكدا كعػػدما، ارتئينػػا لدراسػػة ىػػذا الحػػؽ مػػف خػػالؿ البحػػث عػػف مفيكمػػو كاالسػػتثناءات الػػكاردة عمػػى 
 ممارستو في كؿ مف القانكف الكضعي كالفقو اإلسالمي كما نطاؽ الحماية المقررة لو؟

 لة:الكممات الدا
فػي الحيػاة، االتفاقيػة األكركبيػة لحقػكؽ اإلنسػاف، االتفاقيػة األمريكيػة لحقػكؽ اإلنسػاف، الميثػػاؽ الحػؽ 

ألمػػـ المتحػػدة، العيػػد الػػدكلي الخػػاص بػػالحقكؽ المدنيػػة اإلفريقػػي لحقػػكؽ اإلنسػػاف كالشػػعكب، ميثػػاؽ ا
جيػػاض، المحكمػػة الجنائيػػة اإلرىػػاب، إلالقصػػاص، ااف، سػػكالسياسػػية، اإلعػػالف العػػالمي لحقػػكؽ اإلن

 الدكلية.
 


