دراسة ضد عقوبة اإلعدام
الدكتور هاني جهشان أخصائي الطب الشرعي
إن طبيعة عقوبة اإلعدام هي طبيعة قاسية ،مؤلمة ،مزعجة ،عشوائية ،واعتباطية ،ال إنسانية يجب معارضتتها يتي المجتا
األخالقي والمجا العملي.
يرض عقوبة اإلعدام متناقض مع القيم األساسية للنظام السياسي الديموقراطي يعلى الدولتة التتي تطبتق عقوبتة اإلعتدام أن
ال تختا وتتباهى بحق قت األشخاص ،وخاصة عندما تقت عمدا وبمراستم ،وتحتل لتون متن القانونيتة الزائ تة ،وباستم الشتعب
وبنمط اعتباطي وعشوائي ويتصف بالتميز .إن يرض عقوبة اإلعتدام هتو إنكتار ال ِيتُححتم وال يطتال للحريتال المدنيتة ،وعليت
علينا أن نستمر بالمطالبة لمنع تن يذ وإللغتا عقوبتة اإلعتدام ،بواستطة المقاضتال ،بالتشتريعال ،بالمعاوضتة ،وبزيتادل الصتيحة
العالية ضد هذا العقوبة الوحشية.
عقوبتتة اإلعتتدام تتصتتف بالقستتول وبالوحشتتية وبتتالبط  ،يهتتي ريتتال علتتم الجريمتتة عنتتدما كانتتل العبوديتتة ،التميتتز العرقتتي،
وأنتوا العقتاب البتدني األختترو م لويتة وعاديتة .إن عقوبتتة اإلعتدام كبتاقي الممارستتال الهمجيتة ،لتيل لهتتا مكتان يتي المجتمتتع
الحضاري ،حيث أن معارضة عقوبة اإلعدام ال تنشت متن التعتاطف متع المجترم القاتت المتدان ومتع جريمتة القتت  ،علتى العكتل
تماما ،ي ن القت مقيل يدعو لإلشمئزاز ،ويمث عدم احترام حيال اإلنسان ،يكيف يعتبر أخالقيا إذا قامل ب سلطال الدولة.
عقوبة اإلعدام هو إنكار لمسار القانون وللعدالة ،ألن تطبيق هو تطبيق عشوائي ،اعتباطي ،نهتائي ،ويتعتذر تغيتري .يحترم
اإلعدام ال رد حرمانا مؤبدا من تقديم أدلة قد تعكل التهمة أو تخ تف ماهيتة تكييتف الجترم ليصتبج جرمتا عقابت لتيل اإلعتدام،
يهو يطبق بطريقة عشوائية يي أيض تطبيق ل  ،وبطريقة تمييزية يي أسوأها.
إن االعتماد على عقوبة اإلعدام بمكايحة الجريمة يحجتب األستباب الحقيقيتة لهتا ،ويححتو االنتبتاي عتن اإلصتالإل اإلجتمتاعي
ال عتتا يتتي الستتيطرل علتتى الجريمتتة إلتتى التركيتتز علتتى أهميتتة االنتقتتام وأهميتتة تن يتتذ العقتتاب بحتتد ذاتت  ،ألن واضتتعي السياستتال
المؤيدين لعقوبة اإلعدام على أنها سالإل يعا للسيطرل على الجريمة يخدعون عامة النتال ،وهتم بت ييتدهم هتذا يحتاولون عبثتا
ستر إخ اقاتهم يي دعم مشاريع مكايحة الجريمة ال اعلة.
عقوبة اإلعدام وسيلة غير منتجة يي مكايحة العنف يي المجتمع ،يهي تهدر الموارد ،تبدد وقل وطاقة المحاكم والمحتامين
والمدعين العامين ،وتربت النظتام القضتائي ،ولهتذا يهتي تمثت المثت بعتدم ال عاليتة الم ستاوية الم جعتة والوحشتية يتي اللجتو
للعنف بد المنطق لح المشاك االجتماعية الشائكة .إن المجتمتع التذي يحتترم اإلنستان ال يتعمتد قتت البشتر ،ألن اإلعتدام هتو
جريمة قت عن ي مثير ،على مشهد علني من العامة ،هو جريمة ث ر يقوم بها المسئولين نيابة عن أقارب المجني علي  ،وبذل
يشير اإلعدام إلباحية وجواز القت لح النزاعال االجتماعية ،ليكون أسؤ مثا يحتذا ب  .ال يمكن تبرير الغضب اإلن عالي بإن تاذ
المول بالمجرم بوجتود يوائتد لإلعتدام تعتود بتالخير علتى المجتمتع ،لكتن المتول باإلعتدام هتو حقيقتة متدمرل بعمتق ألخالقيتال
المجتمع ،ألن يوائد اإلعدام هي وهم.
استتتتنتاجان يتتتدعمان قضتتتيتنا ضتتتد اإلعتتتدام  )1عقوبتتتة اإلعتتتدام ال تتتترد الجريمتتتة ،و  )2الجتتتزا بتتتالمول هتتتو همجتتتي،
وغيرحضاري  ،من الناحية المنطقية ال كرية وهو جائر وظالم وغير منصف من الناحية العملية.
ه عقوبة اإلعدام رادعة؟
البرهان الذي يستخدم لدعم عقوبة اإلعدام ،هو أن التهديد بوجودها يرد الجرائم الكبيرل ب عالية أكبتر متن الستجن المؤبتد.
قد يبدو هذا االدعا مقبو ظاهريا ،لكن الحقائق العلمية ال تؤيد ذل  .الن عقوبة اإلعدام ت ش كعقوبة رادعة لعدل أسباب:
أوال متتن الناحيتتة المنطقيتتة العقالنيتتة إن أيتتة عقوبتتة علتتى ارتكتتاب جريمتتة معينتتة ال يمكتتن قيتتال قتتدرتها علتتى التترد إال إذا
استخدمل بشك ثابتل وحتازم علتى كايتة مرتكبتي هتذي الجريمتة .علتى أرض الواقتع متن غيتر المستتطا بت ي شتك متن
األشكا تطبيق هذا الشرط على عقوبة اإلعدام .يمثال نسبة ضئيلة من جرائم القت العمد يحكم علتى مرتكبيهتا باإلعتدام،
ونسبة أق ين ذ بها هذا الحكم .األشخاص الذين ال يستطيعون تجاوز عقوبة اإلعتدام ضتدهم ،هتم عتادل ال قترا التذين ال
يملكون كل ة محام جيد ،أو األجانب الذين ال يوجد من يساعدهم ،أو الذين لم يتمكنتوا متن إجترا الصتلج العشتائري ألي
سبب من األسباب.
ثانيا من الناحية الن سية
 )1إذا خطط المجرم لجريمت التي يعاقب عليها باإلعدام) يهو أخذ باعتباري المجازيتة وخطتط ألن ال يكشتف أو يعتقت أو
يدان ،يالتهديد بالعقاب الشديد ،كاإلعدام ،لن يترد هتؤال التذين يتوقتون الهترب متن أن يكتشت وا أو أن يعتقلتوا ،أو
هؤال اللذين يعتقدون أنهم أذكى من يتم التعرف عليهم.
 )2إذا كانل الجريمة التي يعاقتب عليهتا باإلعتدام غيتر مخطتط لهتا متن قبت الجتاني ي نت متن الصتعب التخيت كيتف التهديتد
بعقوبة شديدل ،كاإلعدام ،سيرد ارتكاب جريمة لم يخطط لها .نسبة ال ب ل بها من الجرائم التي ترتكب والتي يعاقتب
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عليها باإلعدام ،ترتكب يي لحظال ان عا وكترب شتديدل عنتدما يكتون الت كيتر المنطقتي غائبتا ،حيتث أن إحتداث العنتف
بانديا أو باستعراض يكون من قب أشخاص ال يستخدموا العقت أو المنطتق بتالت كير وال يهتمتوا بالعواقتب علتيهم أو
على اآلخرين.
ف مرتكبتتي هتتذي الجتترائم ،ي تتي هتتذي الحتتاالل التهديتتد بعقوبتتة المتتول
 )3يرتكتتب اإلرهتتاب باستتم إيديولوجيتتة معينتتة ت حشتتر م
لإلرهتتتابيين غيتتتر ذي جتتتدوو .يالتهديتتتد بهتتتذي العقوبتتتة ال تلمتتتل األستتتباب السياستتتية األساستتتية ،ويتجاهتتت األستتتاليب
الدبلوماسية اللبقة لمكايحة مث هذي الظواهر.
 )4إن يكترل محاولتة خ تض جترائم القتت أثنتا تهريتب المختدرال أو محاولتة مكايحتة المختدرال بواستطة التهديتد بعقوبتتة
اإلعتتدام ،تتجاهت حقيقتتة أن أي شتتخص يتعامت بالمختتدرال ،يكتتون مستتبقا قتتد رهتتن حياتت بمزاحمتتة عن يتتة متتع تجتتار
مخدرال آخرين ،ومن غير المنطق أن ي كتر بت ن عقوبتة اإلعتدام ستوف تردعت  ،والتتي بطبيعتة الحتا الخطتورل منهتا
ضئيلة جدا مقارنة مع ما يتعرض ل من مخاطر.
ثالثا من الناحية اإلحصائية إذا كانل العقوبة الشديدل ترد الجريمة ،ي ن السجن ل ترل طويلة هو عقوبة شديدل لدرجة تجعت
أي شخص يستخدم المنطق بت كيتري أن ال يرتكتب أيتة جريمتة ،وهنتا رجحتان يتي التدلي علتى أن شتدل عقوبتة الستجن
المؤبد ترد أكثر من شدل عقوبة اإلعدام
 -1نسبة الجرائم التي يعاقتب عليهتا باإلعتدام ،ليستل أقت يتي التدو التتي تطبتق العقوبتة مقارنتة متع التدو التتي ال تطبتق
العقوبة يي أمريكا نسبة القت يي الواليال التي تطبق العقوبة  7.5لك  100000مقارنة مع  7.4لك  100000يتي
الواليال التي ال تطبق عقوبة اإلعدام.
 -2تطبيق عقوبة اإلعدام يي دولة معينة يزيد نسبة الجرائم يي السنوال الالحقة للتطبيق.
 -3ال يوجد أي دلي إحصائي أن عقوبة اإلعدام تخ ض نسبة االعتدا أوالقت على أيراد وضباط الشرطة بالسجون.
عدم تكرار المجرم لجريمت عقب إعدام هو ص ة عجز وليل ص ة رد لهذي العقوبة ،وخاصة أن نسبة التكرار قليلة جدا يي
سنة  1973صدر قرار محكمة العد العليا األمريكية ب ن اإلعتدام غيتر دستتوري ،أوقتف هتذا القترار إعتدام  533مجترم .بمتابعتة
هؤال تبين أن  4منهم قاموا بتكرار الجريمة مقارنة مع  6أشخاص منهم تبين أنهم ليسوا مجرمين).
الطريقة الوحيدل لمنع المجرم من تكرار جريمت هو إعدام ك مجرم يرتكب جريمة قت عمد ،وهذا مستحي بالطبع ،أمتا اإلعتدام
العشوائي يهو غير يعا والبدي الوحيد هو السجن المؤبد بدون احتمالية إطالل السراإل.
إن اإلبقا على عقوبة اإلعدام رغم إخ اقها المثبل علميا وإحصائيا برد الجريمة ،غير مقبو إطالقا.
ه عقوبة اإلعدام عادلة؟
المراقبة العلمية النزيهتة غيتر المتحيتزل ،تشتير إلتى أن هنتا جتور وظلتم ظتاهر وواضتج يتي تطبيتق عقوبتة اإلعتدام ،ومتن
المستحي تطبيق هذي العقوبة بدون تميز.
أوال التمييز العرقي والتميتز علتى أستال المستتوو االجتمتاعي ،يتؤثر علتى الحكتم باإلعتدام يتي كثيتر متن التدو  ،متثال الزنتو
يعدموا أكثر يي أمريكا ،.ويي مجتمعنا من الواضج أن الذين يحصلوا على صلج عشائري ال يعاقبوا باإلعدام ،والتذين لتديهم
القدرل على ديتع أتعتاب محتامين جيتدين ال يعتاقبوا باإلعتدام .ال قترا  ،العمتا الوايتدين ،المنعتزلين اجتماعيتا ،األقليتال ،هتم
عرضة أكثر ألن يحكموا باإلعدام .وهذي هي عدم العدالة.
ثانيا حتمية حصو الخط
عقوبة اإلعدام نهائية وغير منعكسة ،على عكل باقي العقوبال ،وقد أثب التتاري وجتود نستبة مئويتة محتددل إلعتدام أشتخاص
ثبل أنهم لم يرتكبوا الجريمة التي أعدموا متن أجلهتا ،يقتد أثبتتل الدراستال أن  %3متن التذين يعتدموا هتم أبريتا وأعتدموا
بسبب حصو خط ما.
سج هذا الخط يي كاية الدو  ،ويي مختلف المحاكم .ويي ك طترل المحاكمتال ،وهتذي النستبة موجتودل بغتض النظتر عتن
تطور القضا .
لألسباب التالية قد تخ ق العدالة ويحدث الخط يي الحكم باإلعدام:
 -1ال رط يي حمال اإلدعا العام.
 -2شهادال خاطئة أو كاذبة.
 -3عيوب يي التحقيق الشرطي.
 -4االعتراف باإلكراي.
 -5وجود أسبقيال للمجرم.
 -6ديا غير كف .
 -7دلي ظريي زائف.
 -8ضغط من المجتمع إلصدار حكم.
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ثالثا امتداد العقاب ألقارب المحكوم
عقوبة اإلعتدام ليستل عادلتة ألنهتا تتعتدو عقتاب المجترم لعقتاب أهلت وأقاربت والتذين يحبونت عتادل علتى الترغم متن كونت
مجرم ،وبهذي العقوبة يتعرضوا لنو ما العذاب.
وحشية وهمجية اإلعدام:
من الناحية النظرية البحتة وحتى تكون طريقة اإلعتدام مثاليتة يجتب أن تكتون  )1ستريعة إن تاذ المتول بتالمجرم )2 .ستائغة
المشاهدل للحضور ومن ذي اإلعدام )3 .إنسانية وخالية من تعذيب المحكوم .من الناحية العمليتة تطبيتق ذلت مستتحي  ،وتحتاو
السلطا ل عبثا القيام ب نشطة تظهر اإلعدام بمظهر أنساني ،من مث عدم تن يتذ اإلعتدام يتي أمتاكن عامتة ،وأن ي جت تن يتذي علتى
المرأل الحام وأن ال يتم على حدث ،وعدم التركيز على تن يذي إعالميا.
األعم األغلب متن األشتخاص التذين يشتاهدوا اإلعتدام يرتعبتوا ويشتعروا باشتمئزاز متا عتدا التذين يعتانون متن الستادية وحتب
تعذيب الن ل يهم الذين يتمتعون بكذا مشهد.
ييما يلي نستعرض طرل اإلعدام الشائعة لبيان أن أي منها ال تنطق علي مواص ال اإلعدام المثالي المذكورل سابقا
الشنق
هو طريقة اإلعدام التقليدية يي العديد من الدو وهو ثاني طريقة شيوعا بعد إطالل األعيرل النارية المستخدمة بالصين حيث
يعدم أكثر من مجمو ما يعدم يي كاية الدو األخرو .الشنق كان الطريقة الوحيدل المستخدمة لإلعدام يي أمريكتا لغايتة ،1890
وما زا يستخدم يي والية واشنطن ووالية دالوار.
لتن يذ اإلعدام بهذي الطريقة يوزن المحكوم لحساب طو الحب التذي سيستتخدم يتي الستقوط الحتر وبالتتالي محاولتة الحصتو
على مول سريع .إذا كان الحب طوي نوعا يمن المحتمت أن ي صت رأل المحكتوم عتن جستم  ،وإذا كتان قصتيرا ييمتول موتتا
بطيئا قد يص لغاية  45دقيقة .الحب يكون بقطر  4/3إلى 1و  4/1أن ويجتب أن يكتون قتد غلتي بمتا ستاخن وتعترض لشتد
لتاليي المرونة والليونة وااللتوا  ،وتلين العقدل بشمع أو صابون لضمان انزالل الحب بسهولة من خال العقدل.
قب التن يذ تقيد ا ِألطراف العلوية والس لية بواسطة حبا أو قيود معدنية ،وتكتون اليتدين خلتف الظهتر ،ويوضتع غطتا رأل.
تثبل العقدل مقاب ال األيسر .بواسطة رايعة خاصة ي تج باب الشر تحل قدمي المحكوم ،ييسقط من خاللت  .ستقوط المحكتوم
يحدث كسر يي ال قرل العنقية الثانية وخلعا يي تلت المنطقتة وبالتتالي قطتع يتي الحبت ألشتوكي ،وشتل يتي مراكتز التتن ل ويتي
حركة عضالل الصدر التن سية والحجاب الحاجز ،إال أن المول اللحظي نادرا ما يحدث.
إذا كانل عضالل عنق المحكوم قوية نوعا ،أو كان خ يف الوزن ،أو كان السقوط قصيرا ،أو أن العقدل قتد وضتعل يتي مكتان
خطا  ،ي ن الكسر الخلعي يي ال قترل العنقيتة الثانيتة ال يحتدث وتنتتف الويتال عتن االختنتال التن ستي البطتي  ،حيتث يكتون الوجت
محتقن ،واللسان بارز ،والعينان جاحظة ،ويخر البراز ،وتحدث نوبال إختالجية.
الكرسي الكهربائي
ورثل أمريكا اإلعدام بالشنق عن انجلترا ،وحاولتل أن تكتون أكثتر إنستانية يبحثتل عتن طترل أخترو لإلعتدام ومنهتا الكرستي
الكهربائي ،أو كرسي كهربائي أستخدم لإلعدام كان يي مدينة نيويور ستنة  1888بتيتار مباشتر متن أديستون وبتيتار متتردد
من شركة وستيجن هاول .الكرسي الكهربائي هو ثاني طريقة إستخدام شيوعا يي أمريكا بعد الحقن المميتة ،وهو أستؤ إشتكا
أإلعدام همجية وقسول ألن مشاهدل إنسان يحرل بالكهربا هو أمر مرعب للمحكوم وللمشاهدين.
يوضع المحكوم على الكرسي الكهربائي ويربط ب حزمتة علتى الصتدر ،ال ختذين ،الستاقين والعضتدين ،ومتن ثتم توضتع أقطتاب
نحاستتية علتتى الستتاقين والتتتي يجتتب أن يحلتتق الشتتعر عنهتتا ويوضتتع قطتتب أختتر داخت ختتوذل رأل بعتتد حلتتق شتتعر يتترول التترأل،
وتالمل هذي األقطاب الجلد بعد وضع مادل لزجة موصلة للكهربا وتوضع إس نجة بها محلتو الملتج متا بتين الختوذل والترأل.
يوضع للمحكوم قنا جلدي على الوج وح اضة على منطقة الحوض ،لحجب إيرازال الجسم من دم وبو وبراز.
عندما يضغط الجالد علتى المقتبض ل تترل  60-30ثانيتة ب ولتل مقتداري  1700إلتى  2400وحتدل ،ويكتون التيتار أقت متن 6
أمبير لت ادي اإلحترال المباشر للجلد .عقب ذل يالحظ خرو الدخان يي قدمي ورأل المحكوم ،وتعاد الصدمة الكهربائية عتادل
 3إلى  4مرال.
المول يحدث سريعا بسبب الصدمة األولى التتي تتدمر التدماا بالكامت ممتا يحتدث شتل تتام وإنقبتاض يتي العضتالل ومتن ثتم
توقف القلب والتن ل ،يالحظ حدوث كسور وخلع يي م اص المحكوم خال التن يذ.
بعد المول ترت ع حترارل الجستم إلتى أكثتر متن  50درجتة مئويتة ،ويختر صتول قتوي متن الصتدر ،ورغتول داميتة متن ال تم،
وعرل مدمم ،وخرو البو والبراز ،وتخر العيون من مقلة العينين على الخدين ،ويتقي دم ،وقد تشتع النار يي الجثة.
الخطا يحدث بسبب خل يي األدوال واألقطاب والمواد الموصلة وهذا ليل نادرا.
الحقنة المميتة
استخدمل يي أمريكا عتام  1888بواستطة حقتن المتوريين بطريقتة بدائيتة ،إال أنت يتي ستنة  1977أصتبحل أوكالهومتا أو
والية أمريكية تستخدم الحقن المميل كطريقة إعدام قانونية ،وتستخدم أالن يي  37والية من الُ  38التي تطبق عقوبة اإلعدام.
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الحجرل الخاصة بالحقن المميل محاطة بخمسة غرف مراقبة ولها زجا يرو من خالل باتجاي واحد ،وهتي مجهتزل مثت غترف
المستش ى ،وتوص أنابيب المص من السرير إلى غرف التن يذ.
يقيد المحكوم على السرير ،ومن ثتم تثبتل أجهتزل الرصتد الطبيتة علتى جستم  ،ويتزرل بتإبرتين يتي األوردل عتادل يتي منطقتة
الساعدين ،وتوص اإلبر بواسطة أنابيب طويلة نوعا للمحالي الطبية عادية ،ومن ثم ب مر الجالد تريع الستارل أمتام المشتاهدين
ويحقتتن  )1بمتتادل مختتدرل وهتتي الثيوبنتتتا والتتتي تجعل ت يتتدخ يتتي مرحلتتة نتتوم عميتتق ،ومتتن ثتتم )2يحقتتن بمتتادل البتتايلون أو
بانكرونيوم بروميد لترخي شلال كامت عضتالل الجستم بمتا ييهتا عضتالل التتن ل ،ومتن ثتم  )3يحقتن بمحلتو ملتج البوتاستيوم
إليقاف القلب عن العم  .وتحص الويال بسبب الجرعة الزائدل من المواد المخدرل ومن توقف القلب والرئتين عن العم .
تستخدم أجهزل خاصة بالحقن على التوالي بالترتيب أعالي و تستخدم ستتة محتاقن ثالثتة منهتا تحتتوي علتى محلتو بتدون أي
عقاقير ياعلة.
يحصت الخطت بستتبب أن هتذا األمتتر الطبتي ين تتذ متن قبت أشتخاص لتتيل لهتم عالقتتة بتالمهن الصتتحية ،يقتد يحصت التزرل يتتي
العضالل بد الوريد ،وقد تغلق اإلبرل بتخثر الدم ،وقتد ال يكتون هنتا أوردل ظتاهرل بستبب اإلدمتان علتى المختدرال ،أو بستبب
السمنة الشديدل ،مما يؤدي على معانال ن سية وجسدية للمحكوم.
قطع الرأل
يقطع الرأل بالسيف أو ب ل وبالتاري المستيحي قطتع رأل يوحنتا المعمتدان النبتي يحيتى) بالستيف .أستتخدم اإلعتدام بقتع
الرأل يي أوربا وأسيا يي القرون الماضية وحاليا يستخدم يي السعودية وقطر واليمن .يي تاري الدولة الرومانيتة كانتل تعتبتر
طريقة إعدام جيدل وتستخدم للمواطنين الرومان ،أما غير الرومان يكانوا يعدموا بالصلب.
المحكوم يوضع يي وضعية الركو  ،الجلول ،أو الوقوف ،ويستخدم سيف طول 120سم وعرض بمعد 6ستم ولت مقتبض
طوي نوعا يسم ج للجالد أن يمسك بكلتا يدي  ،ويستخدم يي السعودية ستيف منحتي حايتت حتادل متن جهتة واحتدل ،وال يستتخدم
إي إسناد للرأل عند التن يذ .عادل ما يقع الرأل بعد  2إلى  3ضربال.
المول يحدث مباشرل حيث تحص غيبوبة يي ثواني معتدودل ويتوقتف القلتب ختال دقتائق .ويالحتظ حتدوث حركتة مخي تة يتي
ج ون العينين ل ترل حولي عشرل ثوان ،ويكون المشهد دمويا مرعب ألي شخص أو موظف يشاهدي.
حجرل الغاز المميل
استتتخدم يتتي أمريكتتا متتن ستتنة  1930إلتتى  1980حيتتث أعتتدم  1952شتتخص بهتتذي الطريقتتة ويطبتتق حاليتتا يتتي أربتتع واليتتال
أمريكية ،وهي طريقة بربرية ووحشية وغالية التكاليف وخطرل على حيال المشاهدين والمن ذين ،ويطلب من السجين أن يساعد
ن س نحو المول ب ن ي خذ شتهيق عميتق وأن يحتاو إرختا عضتالل جستم تجنبتا النقبتاض القصتبال الهوائيتة .تحتدث الويتال
خال  7إلى  12دقيقة.
حجرل الغاز المميل تتكون من ثمانيتة جتدران  6أقتدام لكت جتدار وبإرت تا  8أقتدام ومدخنتة بإرت تا  30قتدم ،ويكتون البتاب
محكم بمطاط ويغلق بواسطة عجلة معدنية كبيرل ،وللحجرل خمستة نوايتذ للمشتاهدين وبتالحجرل كرستي معتدني مقعتدي مثقتب لت
أربطة لتثبيل المحكوم يي منطقة األطراف والجذ  ،وتثبل سماعة طبية مقاب قلب المحكوم وتمتد إلى إحدو غرف المشاهدين.
يوجد تحل الكرسي وعا يحتوي على حامض سل ير وإلى األعلى من يعلق ملج صتوديوم الستيانيد .بعتد إحكتام إغتالل البتاب
تحر رايعة تعم على إنزا الملج بالحامض يتولد غاز هيتدروجين الستيانيد .عتادل متا يتجنتب المحكتوم أختذ أي شتهيق ييحتدث
إختنال موضعي.
عند مراقبة المحكوم يشاهد أن بحالتة رعتب شتديد وصت ير متن إنقبتاض القصتابال الهوائيتة ،ويحتدث نوبتال إختالجيتة ،وألتم
شديد يي ك عضالل الجسم .ي قد الوعي خال  3إلى  4دقائق وتحدث الويال خال  12دقيقة.
يدخ شخصان بعد نصف ساعة من التن يذ البسان أقنعة واقية للغاز ،وتشغ مروحة لتنظتف هتوا الحجترل وتتر باألمونيتا
لمعادلة التلوث الكيماوي الذي حص .
إطالل النار
هذي الطريقة مستخدمة منذ اخترا المقذويال النارية يي القرن السابع عشر ،والتقليتد الستائد أن اإلعتدام ب رقتة إطتالل النتار
مقصورل على العسكريين ويي الدو الشيوعية ،وهو ال يزا مستخدما يي واليتين يي أمريكا.
يي الصين يتم اإلعدام بمقذوف واحد بعد أن يقيد المحكوم بربط أطراي العلوية خلف ظهري ،ويركع أرضا ،ويطلق النار عليت
من الخلف يي منطقة رأس بمقذوف واحد من قب شرطي ،يصيب الحب ألشوكي ،وقد يستتخدم أطتالل النتار علتى منطقتة القلتب
بواسطة سالإل أوتوماتيكي .ويتتم اإلعتدام يتي منطقتة نائيتة بعيتدل عتن الستجن ،وهتو غيتر أنستاني خاصتة وان صتول المقتذوف
الناري أمر مثير لرعب المحكوم ،وعلى أه المحكوم أن يديعوا ثمن المقذوف الناري ليتمكنوا من استالم الجثة.
يرقة إطالل النار تتكون متن  3إلتى  6اشتخاص بعضتهم يستتخدم أعيترل ناريتة يارغتة متن رأل مقتذوف) يق توا أو يركعتوا
مقاب المحكوم المربوط بقائم أو المقيد بكرسي ،ويطلق النار علي على منطقة صدري لسهولة إصابت مقارنة مع الرأل .يغطتى
الرأل بغطا خاص أسود اللون ،ويحدد الطبيب مكان القلب بوضع دائرل مقابل على مالبل المحكوم البيضا  .يتم اإلطالل من
بعد  20قدم ،ويطلق ك واحد منهم  6مقذويال
يمول المحكوم بسبب النزف الشديد نتيجة تمزل القلب واألوعية الدموية الرئيسية والرئتين .تحدث الغيبوبتة بعتد عتدل دقتائق
بسبب النزف الشديد.
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هذي الطريقة مرعبة ألن ال يحدث موتا سريعا ودموية بسبب النزف الخارجي الشديد.
الثواب والعقاب:
إن أية عقوبة جزائية هي عقاب بطبيعتها إن كانل إعدام أو سجن مؤبد ،يمن الممكن إيقا العقاب من دون استخدام اإلعدام.
إذا قبلنا بان اإلعدام هوعقاب للقت العمد العين بالعين والسن بالسن) يكيف تكون كذل لالغتصاب أو للخطف أو إل  ،،،إذا
أردنتا أن نطبتق اإلعتدام علتتى طريقتة العقتاب العتتين بتالعين والستن بالستن والعقتتاب مستاوي للجريمتة) يجتتب أن يكتون يقتط علتتى
المجرم الذي يخبر ضحيت بوقل المول وطريقة المول ومكان المول تماما مث ما يتم عند تن يذ اإلعدام ب .
قد نجاد أن القاتت هتو التذي يقترر موتت ألنت أختتار ذلت  ،يهت علينتا أن نغتصتب المغتصتب ونخطتف الختاطف ونقتت القتلتة
المكررين عدل مرال.
مما ال ش يي أن يجب عقاب المجرم ،ويجب عقاب بشدل توازي اإلثتم التذي ارتكبت واألذو التذي ألحتق بالضتحية لكتن شتدل
العقاب ل حدود منطقية ت رض العدالة واإلنسانية ،والحكومال التي تدر وجود هذي الحدود ال تستخدم القت العمد العن ي كت دال
سياسة إجتماعية.
هنا اعتقاد ب ن بعض أقارب الضحية المقتو لن يرتاحوا إال بعد قت القات  ،ولكن هذا الشعور ليل عام وشام ألن أغلتبهم
يعتقد أن العدالة ال تتحقق باستمرار القت .
الكل ة المالية:
أياهما كل ت أكبر اإلعدام أم السجن المؤبد؟ الدراسال ت شتير إلتى أن الكل تة الماليتة لإلعتدام أكبتر علتى الدولتة ،حيتث أن يتترل
المحاكمة يي قضايا اإلعدام أطو  ،وتستنزف موارد مالية أكبر.
الرأي العام:
نتائف استطالعال الرأي العام المبسطة ،عتادل تؤيتد اإلعتدام بنستب قتد تصت متن 60إلتى  ،%90إال أن الدراستال أظهترل أن
ذل يتم بطريقة عاط ية ،وعند إعادل تشكي االستطال بطريقة منطقية تنخ ض نسبة المؤيدون لإلعدام إلى أق من .%45
النزعة العالمية نحو اإللغا :
النزعة العالمية هي نحو اإللغا التام لعقوبة اإلعدام .كثير من الدو أوق ل عقوبة اإلعدام يتي بريطانيتا ستنة  1971ويرنستا
 1981وكندا  . 1976اقترحل األمم المتحدل ان على دو العالم أن تنقص تدريجيا الجرائم التي قد يعاقتب عليهتا باإلعتدام بهتدف
إزالة وإلغا وإبطا هذي العقوبة .الدو التي تهم مث هذي االقتراحال هي الدو المعروف عنها أنها ال تحترم حقول اإلنسان.
الخالصة
تبين الدراسة أن ال يوجد ما يشير أن تن يذ عقوبة اإلعدام يرد الجريمة ،ب أن إخ اقها بذل مثبل علميتا وإحصتائيا .هتي
عقوبة غير عادلة تنته أبسط حق لإلنسان بالحيال ،وتطبق بطريقة تميز عنصرية و بعشوائية .وتبين الدراسة أن ال يوجد متا
يستمى اإلعتدام المثتالي بت أن كت طترل اإلعتدام قاستية همجيتة وبربريتة تترايتق متع تعتذيب المحكتوم وأهلت والمشتتاهدين .إن
مكايحة الجريمة هو عمت وقتائي متكامت وال يتتم بواستطة العنتف والقتت الثت ري ،بت أن وجودهتا يجعت العنتف والقتت أستلوبا
مقبوال لح النزاعال اإلجتماعية.
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