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�ضكر

لعقوبة  املناه�شني  الن�شطاء  جميع  اإىل  ال�شكر  بخال�ص  الكاتبة  تتوجه 
الوثيقة  هذه  اأ�شبحت  وال�شفهية  الكتابية  م�شاهماتهم  فبف�شل  الإعدام؛ 
درا�شة ذات بعد اإقليمي. وتتوجه كذلك ب�شكر خا�ص ملنظمي الندوة الإقليمية 
ملناه�شة عقوبة الإعدام التي انعقدت يف يوليو/متوز 2007 يف عمان باململكة 
حممد  للأ�شتاذ  امتنانها  عن  تعرب  كما  فيها.  امل�شاركني  وجلميع  الأردنية, 
يا�شني  فيليب  والأ�شتاذ  �شرتا�شبورغ(,  بلوك,  مارك  )جامعة  امليداين  اأمني 
دمييزون )الك�شافة الإ�شلمية الفرن�شية(, والأ�شتاذ حممد اأركون )جامعة 
باري�ص الثالثة(,  والأ�شتاذة اأ�شماء خ�شر )جمموعة القانون من اأجل حقوق 
الإن�شان – ميزان, الأردن(, والأ�شتاذ اأحمد كرعود )منظمة العفو الدولية, 
الدولية  )الفيدرالية  اليازمي  اإدري�ص  والأ�شتاذ  – لبنان(,  الإقليمي  املكتب 
حلقوق الإن�شان(, والأ�شتاذ حممد زارع )املنظمة العربية للإ�شلح اجلنائي 
– م�شر(, والأ�شتاذ ح�شام بهجت )املبادرة العربية للحقوق ال�شخ�شية(, 
والأ�شتاذ هيثم مناع )اللجنة العربية حلقوق الإن�شان – فرن�شا(, والأ�شتاذ 
ديديه بودي )منظمة العفو الدولية, ق�شم فرن�شا (. وتتوجه بال�شكر اإىل جميع 
اأع�شاء التحالف العاملي ملناه�شة عقوبة الإعدام, وب�شكر خا�ص اإىل الأ�شتاذ 
فلوران�ص  والأ�شتاذة  اجلنائي(,  للإ�شلح  العربية  )املنظمة  بومدرة  طاهر 
موريل  اإليونور  والأ�شتاذة  الإن�شان(,  حلقوق  الدولية  )الفيدرالية  بليفييه 
)احلركة امل�شيحية لإلغاء عقوبة الإعدام(, والأ�شتاذ دني�ص روبييار )منظمة 
ملناه�شة  املغربي  التحالف  اأع�شاء  وال�شادة  فرن�شا(,  ق�شم  الدولية,  العفو 
عقوبة الإعدام وجميع امل�شاركني يف ور�شة العمل حول هذه الدرا�شة التي متت 
2007, وبوجه خا�ص:  الأول  اأكتوبر/ت�شرين  الثالث من �شهر  الرباط يف  يف 

الإن�شان/الأردن(,  حلقوق  العربي  )املعهد  خريجي  �شالح  حممد  الأ�شتاذ 
والد�شتورية(,  احلقوقية  للدرا�شات  ماعت  )مركز  عقيل  اأمين  والأ�شتاذ 
والأ�شتاذ علي الديلمي )مدير املنظمة اليمنية للحقوق واحلريات الدميقراطية 
وممثل التحالف العربي ملناه�شة عقوبة الإعدام(, والأ�شاتذة  عبد الرحيم 
اجلامعي وعبد اهلل م�شداد )املر�شد املغربي لل�شجون(, والأ�شتاذ عبد اهلل 
بن عبد ال�شلم )اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان(, والأ�شتاذان م�شطفى 
الزنايدي ويو�شف مداد )املنظمة املغربية حلقوق الإن�شان(, والأ�شتاذة نزهة 
ال�شقلي وزيرة التنمية الجتماعية والأ�شرة والت�شامن املغربية, والأ�شتاذ عمر 
خروج )منظمة العفو الدولية, فرع املغرب(, والأ�شتاذ حممد اأحداف )مركز 
املغرب(.  اللطيف حاتيمي )حمام,  والأ�شتاذ عبد  املغرب(,  النا�ص,  حقوق 
واأخريا تتوجه بجزيل ال�شكر اإىل كارولني �شكولييه ومرييل بارباري وعبا�ص 
�شم�ص من اأجل م�شاهمتهم يف حترير ومراجعة هذه الدرا�شة بطبعتها ل�شنة 
2007, واإىل زينة مراد ملراجعة طبعة 2009. وقد مت حتديث الدرا�شة يف �شنة 
2009 بف�شل اإ�شهامات: النائب مبارك اأبو ميني )الأردن(, والقا�شي الدكتور 
ون�شرين  )الأردن(,  مراد  حمدي  الدكتور  وال�شيخ  )الأردن(,  ترونة  حممد 
زريقات )املركز الوطني حلقوق الإن�شان – الأردن(, وتغريد جابر)املنظمة 
اأفريقيا, الأردن(,  الدولية للإ�شلح اجلنائي, فرع ال�شرق الأو�شط و�شمال 
العدل  وزير  وال�شيد  – الأردن(,  الإن�شان  حقوق  )مر�شد  ال�شكاف  وطالب 
والدكتورة  ال�شليبي,  وليد  والدكتور  النجار,  اإبراهيم  والأ�شتاذ  اللبناين, 
�شاهني  واأنطوانيت  املدنية(,  للحقوق  اللبنانية  )اجلمعية  يونان  اأوغاريت 

)لبنان(, ووديع الأ�شمر )املركز اللبناين حلقوق الإن�شان(.
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مقدمة

تغطي هذه الدرا�شة الدول الأع�شاء يف جامعة الدول العربية, وهي: اجلزائر, 
املتحدة,  العربية  والإمارات  وم�شر,  وجيبوتي,  القمر,  وجزر  والبحرين, 
وعمان,  واملغرب,  وموريتانيا,  وليبيا,  ولبنان,  والكويت,  والأردن,  والعراق, 
والأرا�شي الفل�شطينية, وقطر, وال�شعودية, وال�شومال, وال�شودان, و�شورية, 

وتون�ص, واليمن.

ومن بني الدول الثنتني والع�شرين الأع�شاء يف اجلامعة تعد جيبوتي الدولة 
التي  الوحيدة  الدولة  اجلزائر  وكانت  الإعدام.  عقوبة  األغت  التي  الوحيدة 
 62/149 رقم  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  على  باملوافقة  �شوتت 
بتاريخ 18 دي�شمرب/كانون الأول 2007 يف نيويورك والذي يدعو دول العامل 
الت�شويت  اإىل اجلزائر يف  ال�شومال  وان�شمت  الإعدام.  اإىل جتميد عقوبة 
وهو  املتحدة,  للأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدته  الذي  الثاين  القرار  ل�شالح 

القرار 63/168 بتاريخ 18 دي�شمرب/كانون الأول 2008.

يف �شنة 2008, نفذت عقوبة الإعدام يف م�شر, والبحرين, واليمن, والعراق, 
والإمارات العربية املتحدة, وليبيا, وال�شعودية, و�شورية1. وكان لبنان قد عاد 
�شنة  يف  البحرين  حذوها  وحذت   2004 �شنة  يف  الإعدام  عقوبة  تنفيذ  اإىل 

2006, وذلك بعد وقف تطبيقها ملدة تزيد على ع�شر �شنوات.
اإل اأن هناك تقدما يجب ت�شجيله, ذلك اأن هناك خم�ص دول عربية تطبق منذ 
اأكرث من ع�شر �شنوات جتميدا فعليا لتنفيذ عقوبة الإعدام, وهي: اجلزائر 
جتميدا  الأردن  يف  هناك  اأن  كما  القمر,  وجزر  وموريتانيا  وتون�ص  واملغرب 

فعليا منذ يونيو/حزيران 2006.

بالإ�شافة اإىل ذلك, هناك عدد متزايد من الفاعلني ال�شيا�شيني يعربون عن 
معار�شتهم لعقوبة الإعدام. هذا وقد اأطلقت معظم الدول العربية م�شاريع 
تطبيق  جمال  بتقلي�ص  بعد,  فيما  ت�شمح  اأن  �شاأنها  من  اجلنائي  للإ�شلح 

عقوبة الإعدام اإن مل يكن اإلغاوؤها2. وقد وقعت عدد من دول املنطقة اتفاقات 
الإن�شان  تن�ص على احرتام حقوق  تت�شمن خطط عمل  الأوربي  مع الحتاد 

وامل�شادقة على التفاقيات الدولية. 

الإعدام  لعقوبة  املناه�شني  الن�شطاء   تو�شع  لوحظ  اأخرى,  ناحية  ومن 
اأنهم اأ�شبحوا ب�شكل متزايد يف�شلون العمل القائم على  عددا وفعالية, كما 
والدينية  الثقافية  القيم  من  الكثري  تتقا�شم  الدول  هذه  اأن  ومع  الت�شاور. 
وال�شيا�شية  الواقعية  الظروف  ياأخذوا يف احل�شبان  اأن  الن�شطاء  اأن على  اإل 
والجتماعية املختلفة. ومن ثم, فاإن عملهم يجب اأن ين�شب تارة على اإلغاء 
عقوبة الإعدام, وتارة اأخرى على جتميدها, وتارة ثالثة على ت�شييق جمال 
تنفيذ عقوبة الإعدام, علما باأن اخليار الثالث يطبع ا�شرتاتيجيات عدد من  

بلدان املنطقة.

تتفرع هذه الدرا�شة اإىل ثلثة اأجزاء رئي�شية, يهدف الأول منها اإىل عر�ص 
ويتم  الدرا�شة.  �شملتها  التي  والع�شرين  الثنتني  الدول  يف  احلايل  الو�شع 
الن�شطاء  خمتلف  اإىل  بالإ�شافة  الأخرية,  ال�شيا�شية  للتطورات  التطرق, 
امل�شتوى املحلي  لي�ص على  الإعدام,  الذين كر�شوا جهودهم ملناه�شة عقوبة 
ويركز هذا اجلزء على  والدويل كذلك.  الإقليمي  امل�شتوى  بل على  فح�شب, 
ملا  وتون�ص,  واملغرب  ولبنان  والأردن  اجلزائر  هي:  خا�ص,  ب�شكل  دول  �شبع 
اأحرزته من تقدم يف املجال القانوين اخلا�ص باإلغاء عقوبة الإعدام, وم�شر 
لعقوبة  املناه�شون  الن�شطاء  بذلها  التي  امللحوظة  اجلهود  اأجل  من  واليمن 
الإعدام يف كل منهما. اأما اجلزء الثاين فيتناول بالتعريف والتحليل احلجج 
بال�شياق.  املرتبطة  الدينية  احلجج  ذلك  يف  مبا  الإعدام,  لعقوبة  املناه�شة 
ويقدم  العمل  جمالت  ويقرتح  امل�شتقبلية,  الآفاق  الثالث  اجلزء  يعر�ص  ثم 
تو�شيات من اأجل تعزيز حركة اإلغاء عقوبة الإعدام. ويبقى الهدف الأ�شا�ص 

للدرا�شة ت�شجيع احلركات الإقليمية  و الإقليمية الفرعية.
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واقع احلال والن�شطاء
] الف�ضل الأول [

]مقدمة 
تختلف الدول املعنية بهذه الدرا�شة من حيث اخليارات واجلهود املبذولة يف 
معركة مناه�شة عقوبة الإعدام. فقد �شرع كل من املغرب والأردن يف اإجراء 
اأجل  من  يجتهدون  الن�شطاء  فاإن  واليمن  م�شر  يف  اأما  قانونية.  اإ�شلحات 
فعليا  تون�ص واجلزائر جتميدا  وت�شهد  الإعدام,  تنفيذ عقوبة  ت�شييق جمال 

للعقوبة, يف حني تظهر يف لبنان فر�ص حقيقية لإلغائها.
وب�شكل عام, ن�شتطيع اأن منيز بني اإ�شرتاتيجيتني, تهدف الأوىل اإىل اإلغاء تام 
اإر�شاء جتميد لها. تت�شم الإ�شرتاتيجية  اإىل  الثانية  لعقوبة الإعدام, وت�شعى 
الأوىل بطابع الدميومة عندما تتم ترجمتها بوا�شطة ن�ص قانوين. اإل اأن من 
ل  الإعدام  عقوبة  باإلغاء  القا�شي  ال�شيا�شي  القرار  باأن  هنا  نذكر  اأن  املهم 
يعني بال�شرورة نهاية املعركة, بل يجب اأن ت�شتمر من اأجل مراجعة الد�شتور 
وامل�شادقة على الربوتوكول الثاين الختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص 
هو  الربوتوكول  هذا  على  امل�شادقة  اإن  بحيث  وال�شيا�شية,  املدنية  باحلقوق 
الإعدام قرارا ل رجعة عنه. واإذا  اإلغاء عقوبة  الذي يجعل  الوحيد  الإجراء 
كانت الظروف مواتية, فمن الأف�شل التو�شل اإىل الإلغاء باأ�شرع وقت ممكن 

لتفادي تعرث احلوار.
اأ�شكال خمتلفة:  اإ�شرتاتيجية التجميد فاإنها تكت�شي طابعا موؤقتا وتتخذ  اأما 
جتميد  اأو  الإعدام,  عقوبة  لتنفيذ  جتميد  اأو  الإعدام,  بحكم  للنطق  جتميد 
لتنفيذ �شكل معني من اأ�شكال الإعدام. ول يف�شي التجميد حتما اإىل الإلغاء, 
فكرة  لتقبل  وال�شعبية  ال�شيا�شية  العقليات  لإعداد   هامة  مرحلة  ميثل  لكنه 
الإلغاء ولتطويرها نحو هذا الجتاه. ثم اإن ال�شلطات تنخرط ب�شهولة اأكرب يف 
اإ�شرتاتيجية التجميد وتوافق على اإ�شدار قرار التجميد لأنه ل يفر�ص عليها 

اللتزام مبوقف دائم.
بيد اأنه, بالإ�شافة اإىل هاتني الإ�شرتاتيجيتني, هناك �شيا�شة ثالثة هي التي 
حتبذها معظم الدول العربية وتتمثل يف ت�شييق جمال تطبيق عقوبة الإعدام. 
ففي عدد من الدول العربية, ومنها اليمن وم�شر والأردن والبحرين, ل ت�شجع 
بل  الإعدام,  عقوبة  اإلغاء  اإ�شرتاتيجية  نهج  على  والدينية  الثقافية  العوامل 
ميكن اأن تاأتي هذه الإ�شرتاتيجية بنتائج عك�شية. ويف مثل هذه احلالة تن�شب 
جهود الن�شطاء املناه�شني لعقوبة الإعدام علي ت�شييق جمال تطبيق عقوبة 
الإعدام والتاأكيد على �شمانات املحاكمة العادلة �شعيا منهم اإىل التو�شل اإىل 

الإ�شلحات الت�شريعية اللزمة.
تعترب هذه الإ�شرتاتيجية الثالثة وثيقة ال�شلة بهيمنة العامل الديني. فمع اأن 
الإ�شلم لي�ص هو الدين الوحيد يف هذه الدول, اإل اأنه دين الأغلبية, حتى واإن 
كان القانون الو�شعي م�شتوحى اأ�شا�شا من القوانني الغربية با�شتثناء ال�شودان 
واليمن واململكة العربية ال�شعودية.3 ومن ثم تعترب عقوبة الإعدام مب�شتويات 
خمتلفة وبح�شب امل�شادر واملعتقدات والتف�شريات جزءا من العقوبات التي 
الدينية عادة ما  اأن احلجة  كما  الإ�شلمي.4  القانون اجلنائي  عليها  ين�ص 

توظفها ال�شلطات لأهداف �شيا�شية غالبا وذلك لتربير موقف التحفظ.

]نبذة تاريخية
الإن�شان  تتعلق بحقوق  اإعلنات  توايل   1994 و   1979 الفرتة مابني  �شهدت 
اأي فعاليات �شد عقوبة  اأنه مل يواكب ذلك تنظيم  العامل العربي.5 غري  يف 
برعاية   1995 عام  تون�ص  يف  نظم  الذي  الإقليمي  الجتماع  �شوى  الإعدام 

املعهد العربي حلقوق الإن�شان.
ومن بني تلك الإعلنات, نذكر:

1979, و1981,  الأعوام  يف  الثلثة  الإ�شلمي  املوؤمتر  منظمة  • اإعلنات 
و1990,

اللجنة  نظمته  الذي  الإ�شلم  يف  الإن�شان  حقوق  ملوؤمتر  اخلتامي  • البيان 
الدولية للحقوقيني يف الكويت عام 1980.

1981 برعاية املجل�ص  الإن�شان عام  – العاملي حلقوق  الإ�شلمي  • الإعلن 
الإ�شلمي الأوروبي,

1985 عام  الإن�شان  حلقوق  التون�شي  • الإعلن 
,1986 عام  الإن�شان  حقوق  ب�شاأن  العرب  املحامني  • ميثاق 

,1988 عام  الإن�شان  حلقوق  الكربى  اخل�شراء  الليبية  • الوثيقة 
,1990 عام  الإن�شان  حلقوق  املغربي  الوطني  • امليثاق 

 2003 عام  مراجعته  1994)متت  عام  الإن�شان  حلقوق  العربي  امليثاق   •
واعتمد عام 2004 ودخل حيز التنفيذ يف يناير/كانون الثاين 2008(.

اإلغاء عقوبة الإعدام  وبا�شتثناء ميثاق املغرب والوثيقة الليبية اللذين حددا 
حق  على  اأكدت  اأنها  مع  واملواثيق,  الإعلنات  باقي  فاإن  لهما,  اأخريا  هدفا 
ال�شريعة,  اإىل  ا�شتنادا  الإعدام  بعقوبة  احتفظت  فقد  احلياة,  يف  الإن�شان 

واكتفت باقرتاح تقييد تطبيقها.
عام  �شدر  الذي  الإن�شان  حلقوق  – العاملي  الإ�شلمي  الإعلن  فاإن  وهكذا 
حكومية  غري  منظمة  وهو  الأوروبي,  الإ�شلمي  املجل�ص  من  مببادرة   1981
عدد  وممثلو  امل�شلمني  احلقوقيني  كبار  من  فريق  و�شاغه  لندن,  يف  مقرها 
اإىل  اللجوء  �شراحة  اأباح  الإ�شلمية,  الفكرية  والتيارات  الجتاهات  من 
"اأن  على  تن�ص  احلياة  يف  الإن�شان  بحق  املعنية  الأوىل  فاملادة  الإعدام. 
احلياة الإن�شانية مقد�شة ل ميكن انتهاكها... واأنه ينبغي بذل كافة اجلهود 
حلمايتها. وبالذات, ل يجب اأن يتعر�ص �شخ�ص للإ�شابة بجروح ول للموت, 

اإل حتت �شلطة القانون".6
حيز  ودخل   1994 عام  اعتمد  والذي  الإن�شان  حلقوق  العربي  امليثاق  اأما 
اأحدث ال�شكوك, بل هو ال�شك  2008 فهو  الثاين  التنفيذ يف يناير/كانون 
بعقوبة  يحتفظ  ال�شاد�شة  مادته  يف  اأنه  اإل  الإلزامية,  ال�شبغة  ذو  الوحيد 
يرتك  ال�شابعة  مادته  يف  اأنه  كما  اخلطورة,  البالغة  اجلرائم  يف  الإعدام 
للت�شريعات الوطنية لكل دولة اإمكانية احلكم بالإعدام على اأ�شخا�ص م�شنني 

اأو دون الثمانية ع�شر عاما.7
وخلل �شنوات 2000 اكت�شب الن�شال �شد عقوبة الإعدام و�شوحا يف الروؤية 
العربية يف  الدول  و�شارك عدد من  والعاملي.  الإقليمي  امل�شتوى  وانت�شر على 
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عام  مونرتيال  يف  انعقد  الذي  الإعدام  عقوبة  �شد  الثاين  العاملي  املوؤمتر 
يف  املحلي  امل�شتوى  على  وا�شع  اإعلمي  �شدى  احل�شور  لهذا  وكان   .2004
املغرب ولبنان والأردن. ويف فرباير/�شباط 2007 ركز املوؤمتر العاملي الثالث 
على عقوبة الإعدام يف دول �شمال اأفريقيا وال�شرق الأو�شط, وخ�ش�ص لهذا 
املو�شوع ندوة مفتوحة ومائدة م�شتديرة اأتاحت للن�شطاء املناه�شني للعقوبة 

يف املنطقة اأن يعربوا عن راأيهم وي�شمعوا اأ�شواتهم.
اجلنائي  للإ�شلح  الدولية  املنظمة  عقدت   ,2007 يوليو/متوز  �شهر  ويف 
اإلغاء  اإقليمية حول  ندوة  الإن�شان  لدار�شات حقوق  بالتعاون مع مركز عمان 
املنطقة,  من  دول  ثماين  ممثلو  ح�شرها  الأردن  يف  بعمان  الإعدام  عقوبة 
واليمن.  وتون�ص  وفل�شطني  واملغرب  ولبنان  والأردن    وهي: اجلزائر وم�شر 
التحالف  ن�شطاء و�شحفيون وق�شاة ورجال دين وممثلون عن  و�شارك فيها 

الوطني �شد عقوبة الإعدام يف دولهم.
تندرج هذه املبادرة يف اإطار الربنامج الإقليمي املعني بعقوبة الإعدام والذي 
حتالفات  اإر�شاء  اإىل  وي�شعى  اجلنائي,  للإ�شلح  الدولية  املنظمة  اأطلقته 
الندوة  عن  متخ�ص  وقد  الإعدام.  عقوبة  ملناه�شة  اإقليمي  وحتالف  وطنية 
ا�شرتاتيجيات  وحتديد  الإعدام  عقوبة  ملناه�شة  العربي  التحالف  تاأ�شي�ص 

للعمل ذات م�شتويني حملي واإقليمي.8
الإعلنات  من  جمموعة  ظهرت  الإقليمية,  الفعاليات  هذه  انطلق  ومنذ 

وعقدت جمموعة من اللقاءات, منها:
,2008 مايو/اأيار  يف  الإ�شكندرية  • اإعلن 

 ,2009 الثاين  يناير/كانون  يف  اجلزائر  • اإعلن 
.2009 يوليو/متوز  يف  مدريد  • اإعلن 

�شارك يف هذه الإعلنات خرباء قانونيون وجامعيون وممثلون عن احلكومات 
و�شحفيون ون�شطاء مدافعون عن حقوق الإن�شان من دول املنطقة. ودعا ذلك 
الإعلن الدول العربية اإىل تطبيق قرار الأمم املتحدة رقم 62/149, وذلك 
بتقلي�ص عدد اجلرائم التي يعاقب عليها بالإعدام, وتقدمي معلومات موثوق 
بها حول تطبيق العقوبة, واحرتام ال�شمانات حلماية حقوق املحكومني عليهم 

بالإعدام, والعمل للتو�شل اإىل جتميد لعقوبة الإعدام.9
اإزاء قرار الأمم املتحدة الداعي اإىل  وتظهر من خلل تطور مواقف الدول 
ل�شالح  �شوتت  فاجلزائر  اأخرى.  اإيجابية  اإ�شارات  الإعدام  عقوبة  جتميد 

القرار يف عامي 2007 و2009 وحذت ال�شومال حذوها يف �شنة 2008. 
الأول  الت�شويت يف دي�شمرب/كانون  امتنعت عن  وكانت �شبع دول عربية قد 
2008, وهي: البحرين والأردن ولبنان وموريتانيا واملغرب وعمان والإمارات 
العربية املتحدة. وكانت البحرين والأردن وموريتانيا وعمان قد �شوتت �شد 
تون�ص  ماعدا  القرار,  ل�شالح  الدول  بقية  و�شوتت   .2007 �شنة  يف  القرار 
فرباير/�شباط   12 ب  موؤرخ  بيان  غائبتني.10 ويف  كانتا  اللتني  وجيبوتي 

2009, ترباأت 53 دولة من القرار واأبدت معار�شتها له.
�شتوا�شل  "اأنها  اأعلنت  عربية  دولة  ع�شرة  ثلث  البيان  هذا  على  ووقعت 
انتهاك  يف  اإلغائها  اأو  الإعدام  عقوبة  جتميد  لفر�ص  حماولة  اأية  معار�شة 
املنطقة,  دول  من  دولة  ع�شرة  خم�ص  وكانت  الدويل11".  القانون  لأحكام 

ومنها موريتانيا والأردن, قد وقعت على البيان املعار�ص لقرار 2007.
الدين ثم تخفت, تدعو  اأ�شوات بني رجال  تعلو  �شنوات  واأخريا, ومنذ ب�شع 
اإىل ممار�شة �شيا�شية جنائية اإ�شلمية اأكرث اإن�شانية وت�شييق تطبيق عقوبة 

الإعدام.
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]الجزائر
للتطبيق قابلة  الإعدام  • عقوبة 

1993 مند  الإعدام  لتنفيذ  فعلي  • جتميد 
• �صوتت باملوافقة على قرار جتميد عقوبة الإعدام الذي اعتمدته 
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يوم 18 دي�صمرب/كانون الأول 2007 

و2008
اأكتوبر/ت�رشين  مند  الإعدام  ملناه�صة عقوبة  • هناك حتالف وطني 

الأول 2009
يونيو/ �صهر  يف  الإعدام  عقوبة  لإلغاء  قانون  م�رشوع  رف�ض   •

حزيران 2009

يرجع تنفيذ اأول عقوبة اإعدام يف اجلزائر ملرحلة ما بعد ال�شتقلل وبالتحديد 
عام 1964 عند ما مت �شنق الفريق �شعباين. ويف يونيو/حزيران 1992, وجه 
املر�شد الوطني حلقوق الإن�شان وع�شبة حقوق الإن�شان اإىل املجل�ص الأعلى 
للدولة الذي توىل اإدارة اأعمال الدولة عقب اغتيال الرئي�ص حممد بو�شياف, 
�شبتمرب/اأيلول  ولكن يف  الإعدام؛  تطبيق عقوبة  بالتوقف عن  طلبا م�شرتكا 
للإنقاذ  الإ�شلمية  اجلبهة  بها  فازت  التي  النتخابات  اإلغاء  وبعد   1992
ات�شع جمال تنفيذ الإعدام, وتزامن ذلك مع تطبيق حالة الطوارئ ومرا�شيم 
يف  الإرهاب  مبكافحة  اخلا�شة  القرارات  واأدرجت  بل  الإرهاب.  مكافحة 
اإ�شافة  ومتت  �شارية.  الأحكام  تلك  تزال  ول   ,1995 لعام  العادي  القانون 
اجلرائم التي تتم يف اإطار عمليات الإرهاب على قائمة اجلرائم التي يعاقب 
والتج�ش�ص, وحماولة قلب  بالإعدام, ومنها جرائم اخليانة,   القانون  عليها 
القت�شاد,  اأو  العامة  املرافق  وتخريب  وتدمري  التحري�ص,  واأعمال  النظام, 
التمرد,  حركات  اأو  امل�شلحة  اجلماعات  يف  وال�شرتاك  املذابح,  وارتكاب 
والقتل, واأعمال التعذيب والعنف, والعتداء اجلن�شي على الأطفال, وال�شرقة 

يف ظروف م�شددة.
حني   ,1993 العام  منذ  البلد  يف  بالإعدام  حكم  اأي  تنفيذ  يجر  مل  اأنه  اإل 
طبقت عقوبة الإعدام على �شبعة اأ�شخا�ص متورطني يف العتداء على مطار 

اجلزائر الدويل يف 26 اأغ�شط�ص/اآب 1992.

يونيو/ يف  رف�س  لكنه   ،2004 العام  منذ  الإلغاء  اأعلن 
حزيران 2009

يف اإطار �شيا�شة امل�شاحلة الوطنية التي اأطلقها الرئي�ص عبد العزيز بوتفليقة 
الذي تقلد من�شب الرئا�شة يوم 15 اأبريل/ني�شان 1999, اأعلن طيب بلعيز, 
وزير العدل يف حكومته يوم 26 يونيو/حزيران 2004 اأن عقوبة الإعدام �شيتم 
حذفها من القانون اجلزائري. اإل اأنه اأو�شح اأن هذا القرار الذي ي�شدر من 
منطلق اإرادة ملءمة  القانون اجلزائري مع الجتاهات العاملية ل ي�شري على 
الإرهاب, ول على جرائم العتداء على اأمن الدولة وجرائم اخليانة العظمى, 
ول على جرائم  قتل الأطفال اأو الوالدين.12 وعلى الرغم من التناق�ص الذي 

ا�شتمل عليه هذا الإعلن, اإل اأنه اأحيا الأمل يف نفو�ص الن�شطاء املناه�شني 
اجلزائر  بني  ال�شراكة  اتفاقية  �شريان  لبدء  مهد  اأنه  كما  الإعدام,  لعقوبة 
والحتاد الأوروبي يف �شبتمرب/اأيلول 2005. ينبغي التذكري باأن اإلغاء عقوبة 
اأكد  الذي  التفاقية  لتوقيع  واقفا  �شرطا  كانت  التعذيب  وممار�شة  الإعدام 
ت�شليم  دائما  يرف�ص  الأوروبي  الحتاد  وكان  مرارا.  الأوروبي  الحتاد  عليه 
املواطنني اجلزائريني املعتقلني على ذمة الإرهاب. ويف �شهر اأكتوبر/ت�شرين 
تاأييده لإلغاء عقوبة  اأويحيا  اأحمد  اأعلن رئي�ص وزراء اجلزائر   ,2005 الأول 
2006, اأ�شدر الرئي�ص اجلزائري قرار عفو  الإعدام. ويف مار�ص/اآذار عام 
ل�شالح مائتني من املحكوم عليهم بالإعدام. ويف الوقت نف�شه, عر�ص م�شروع 
قانون يق�شي باإلغاء عقوبة الإعدام اأمام الربملان.13 اإل اأن هذا الأخري �شوت 
�شد م�شروع القرار يف 17 اأكتوبر/ت�شرين الأول 2006. ويف دي�شمرب/كانون 
الأول 2008, قدم النائب علي براهيمي من حزب التجمع من اأجل الثقافة 
الإعدام,  عقوبة  لإلغاء  قانون  مقرتح  علماين,  حزب  وهو  والدميقراطية, 
م�شتندا اإىل احلجج املرتبطة بالتزامات اجلزائر اإزاء اتفاقيات دولية. ويف 
وا�شعة,  اإعلمية  بتغطي  حظيت  حاد  نقا�ص  ن�شب   ,2009 فرباير/�شباط 
بني الن�شطاء العلمانيني املوؤيدين لإلغاء العقوبة والإ�شلميني. وتعترب جبهة 
مناه�شة الإلغاء, وهي جمعية العلماء امل�شلمني بقيادة ال�شيخ عبد الرحمن 
�شيبان, اأن اإلغاء عقوبة الإعدام "م�ص بروح القراآن ون�شه". ويف �شهر يونيو  
/حزيران 2009 رف�شت احلكومة اجلزائرية القرتاح اجلديد باإلغاء عقوبة 
الإ�شلميني  اإرهاب  املرتبطة مبكافحة  الأمنية  بالعتبارات  الإعدام, متعللة 
العام اجلزائري.14 وهكذا,  الراأي  اإىل حالة  بالإ�شافة  املنظمة,  واجلرمية 
كان  واإن  حتى  اجلزائري  القانون  يف  موجودة  تزال  ل  الإعدام  عقوبة  فاإن 

تنفيذها موقوفا منذ 1993.
ومع ذلك, ففي 18 دي�شميرب/كانون الأول 2007, ثم يف عام 2008, كانت 
العامة  التي �شوتت ل�شالح قرار اجلمعية  الوحيدة  العربية  الدولة  اجلزائر 

للأمم املتحدة الذي يدعو اإىل جتميد عقوبة الإعدام.15

ول تزال العراقيل كثرية..
والقرار  الإعدام  لعقوبة  الو�شيك  بالإلغاء  اخلا�ص   2004 اإعلن  منذ 
النواب  بع�ص  بتخوف  جزئيا  التاأخري  هذا  تف�شري  وميكن  النتظار.  قيد 
ال�شريعة  بتطبيق  يتم�شكون  الذين  الإ�شلمي  للتيار  منهم  املنتمني  ول�شيما 
الإ�شلمية.16  ثم اإن الأولويات املرتبطة باإعادة بناء البلد بعد �شنوات من 
وبالفعل,  الإعدام.  اإلغاء عقوبة  تاأجيل  اإىل  اأي�شا  دفعت  منهكة  اأهلية  حرب 
اأن تويل الأولوية ملعاجلة ق�شية اآلف  فاإن امل�شاحلة الوطنية ال�شعبة ل بد 

املواطنني املختفني, والكثريين الآخرين �شحايا املذابح والإرهاب.
كثرية:  الر�شمي  املوقف  تعدل  اأن  �شاأنها  من  التي  احلجج  فاإن  ذلك  ومع 
فالرئي�ص بوتفليقة الذي يحر�ص على احلفاظ على �شورة بلده دولة َ حق, كان 
ميكن اأن يغريه قرار اإلغاء عقوبة الإعدام قبل اإعادة انتخابه يف �شهر اأبريل/

ني�شان 2009. وهناك اأي�شا املناف�شة مع املغرب يف اإر�شاء الدميقراطية والتي 
اإلغاء عقوبة الإعدام قبل البلد املجاور. هذا ف�شل عن اأن ا�شتمرار  تتطلب 
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واقع احلال والن�شطاء – اجلزائر
] الف�ضل الأول [

تطبيق عقوبة الإعدام مينع ت�شليم جمرمني كبار متورطني يف جرائم مالية17 
اإىل اجلزائر. ويذهب الن�شطاء اإىل اأبعد من ذلك, اإىل املا�شي حيث ي�شتقون 
حكمت  والتي  الوطني,  ال�شتقلل  اأجل  من  الن�شال  �شنوات  من  احلجج 
خللها فرن�شا بالإعدام على الكثري من املنا�شلني اجلزائريني. فمنذ ذلك 
احلني وعقوبة الإعدام هي مرادف للظلم حتت ال�شتعمار. وحتى اإن مل يتم 
ت�شجيل اأي حالة تنفيذ اإعدام منذ عام 1993, فاأن املحاكم ل تزال ت�شدر 
اأحكام الإعدام, ومن ال�شعب احل�شول على معطيات دقيقة لعدد املحكوم 
يف  يكون  قد   2000 عام  منذ  الإعدام  اأحكام  عدد  اأن  اإل  بالإعدام,  عليهم 
املتو�شط ما بني مائة اإىل مائة وخم�شني حكم �شنويا18.  ي�شري تقرير منظمة 
العفو الدولية اإىل وجود 200 حالة حكم بالإعدام يف �شنة 192008, يف حني 
يفيد موقع "عقوبة الإعدام"  )peine de mort( بوجود 100 حالة جديدة 
من حالت احلكم بالإعدام يف الفرتة ما بني اأبريل/ني�شان ونوفمرب/ت�شرين 

الثاين عام 2009 20.

الن�ضطاء
ميكن القول اإن التعبئة يف اجلزائر ملناه�شة عقوبة الإعدام �شعيفة مقارنة 
بالدول املجاورة.  بل اإن النقا�ص حول عقوبة الإعدام مل يظهر يف هذا البلد 
اإل يف نهاية عام 2008, وخا�شة يف عام 2009 مع اقرتاح قانون لإلغاء عقوبة 

الإعدام.
مثل  الإن�شان,  حقوق  عن  للدفاع  جمعيات  عدة  الفاعلني  الن�شطاء  بني  من 
للدفاع عن حقوق  الإن�شان والرابطة اجلزائرية  الرابطة اجلزائرية حلقوق 
للحماية  الوطنية  اللجنة  ال�شدد  هذا  يف  اأي�شا  نذكر  اأن  وينبغي  الإن�شان. 
تاأ�ش�شت مبوجب مر�شوم رئا�شي �شدر يف  والتي  الإن�شان,  والنهو�ص بحقوق 
اللجنة  وت�شتغل  ق�شنطيني.  فاروق  ال�شيد  برئا�شة   ,2001 مار�ص/اآذار   25
لإلغاء  تاأييدها  عن  منا�شبات  عدة  يف  وعربت  اإن�شائه,  منذ  املو�شوع  بهذا 
عقوبة الإعدام. ومع اأن اللجنة ل تقدم اإل اآراء ا�شت�شارية حول و�شع حقوق 
اإلغاء عقوبة  اأن  الأهمية, ذلك  يبقى كثري  دورها  اأن  اإل  البلد,  الإن�شان يف 
الإعدام يعتمد بالدرجة الأوىل على قرار رئا�شي. ويف تقريرها ال�شنوي الذي 
يتوىل  اأن   2006 عام  اللجنة  طالبت  اجلمهورية,  رئي�ص  اإىل  اللجنة  ترفعه 

الرئي�ص ق�شية اإلغاء عقوبة الإعدام21.
ويف �شهر يناير/كانون الثاين عام 2009, نظمت اللجنة بالتعاون مع املنظمة 
الدولية للإ�شلح اجلنائي ندوة اإقليمية ملناه�شة عقوبة الإعدام يف اجلزائر. 

وكذلك  الإ�شلمية  وال�شئون  الأوقاف  وزير  من  كل  كان  الندوة  هذه  واأثناء 
الإعدام.  عقوبة  لإلغاء  معار�شته  بو�شوح  بني  قد  الإ�شلمي  الأعلى  املجل�ص 
هذه  اأن  الإن�شان,  بحقوق  والنهو�ص  للحماية  الوطنية  اللجنة  رئي�ص  ويرى 
الندوة كانت فر�شة ملناق�شة م�شاألة عقوبة الإعدام مع املعار�شني واملوؤيدين 

لإلغائها. واأ�شاف اأن املهم كان فتح نقا�ص حول الق�شية.22
ل  املثال  �شبيل  على  فنجد  الن�شال.  هذا  يف  اأخرى  �شخ�شيات  وتنخرط 
اجلزائرية  للرابطة  ال�شابق  الرئي�ص  براهيمي23  ميلود  الأ�شتاذ  احل�شر, 
وهو  الوطنية,  امل�شاحلة  خلل  من  املو�شوع  يتناول  وهو  الإن�شان,  حلقوق 
مو�شوع حمبوب عند الرئي�ص.  "اإذا مل يحكم بالإعدام هوؤلء الذين اقرتفوا 
هذا  " ويرتافع  ؟24  به  �شيحاكم  الذي  ذا  فمن  والغت�شاب  والقتل  الذبح 
املحامي كذلك من اأجل امل�شادقة على الربوتوكول الختياري الثاين امللحق 
اإلغاء  بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية والذي يهدف اإىل 

عقوبة الإعدام.25
وتواكب و�شائل الإعلم وال�شحافة خطى الن�شطاء املناه�شني للإعدام26. 
الدويل  القانون  حول  حوارا  املجاهد  و�شحيفة  اخلرب  جريدة  نظمت  فقد 
الوطن  �شحيفة  ن�شرت  كما  نظره,  وجهة  عن  براهيمي  الأ�شتاذ  فيه  عرب 
امل�شتقلة نداء الرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�شان لإلغاء عقوبة الإعدام27. 
نداء  توجيه  اأجل  من  الثالثة  الإذاعة  قناة  براهيمي  الأ�شتاذ  اختار  وقد 
عقوبة  اإلغاء  اإىل  يبادر  اأن  اإياه  مطالبا   2006 عام  اجلمهورية  رئي�ص  اإىل 
ملناه�شة  الإقليمي  التحالف  يف  اجلزائر  م�شاركة  فاإن  الإعدام28. واأخريا, 
عقوبة الإعدام والذي اأعلنت عنه املنظمة الدولية للإ�شلح اجلنائي ومركز 
عقوبة  ملناه�شة  الإقليمية  الندوة  اأثناء  الإن�شان  حقوق  لدرا�شات  عمان 
النقا�ص  حتيي  قد   ,2007 يوليو/متوز  يف  الأردن  يف  انعقدت  التي  الإعدام 

داخل البلد29. 
الثقافة  اأجل  من  التجمع  حزب  فاإن  ال�شيا�شية,  الأحزاب  م�شتوى  وعلى 
احلزب  هذا  اأن  ذلك  الن�شال,  يف  اأ�شا�شي  بدور  ا�شطلع  قد  والدميقراطية 
هو الذي قدم مقرتح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام, ب�شورة ر�شمية ومببادرة 
�شهر  يف  ال�شعبية  الوطنية  اجلمعية  مكتب  اإىل  براهيمي,  علي  النائب  من 

دي�شمرب/كانون الأول 2008.
وموؤخرا, اأن�شاأت الرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�شان يف 10 اأكتوبر/ت�شرين الأول 
2009 حتالفا وطنيا ملناه�شة عقوبة الإعدام. و�شاركت يف هذا اللقاء �شخ�شيات 

خمتلفة, منهم جامعيون ورجال قانون, وكان ذلك يف مقر الرابطة30.
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]مصر
مطبقة الإعدام  • عقوبة 

• �صوتت م�رش �صد قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة الذي يدعو 
نيو  يف  املنعقد  اجتماعها  يف  الإعدام  عقوبة  جتميد  اإىل  العامل  دول 

يورك يف 18 دي�صمرب/كانون الأول 2007 و 2008
• يوجد حتالف وطني ملناه�صة عقوبة الإعدام )منذ يونيو/حزيران 

)2007
حقوق  جلنة  رف�صته  الإعدام  عقوبة  لإلغاء  قانون  م�رشوع   •

الإن�صان التابعة للربملان يف 9 دي�صمرب/كانون الأول 2009

القوانني  من  ملجوعة  تطبيقا  الإعدام  تنفيذ 
ال�ضارمة.

من بني اجلرائم واجلنح التي يعاقب عليها القانون امل�شري بالإعدام ميكن 
العمد,  القتل  الإرهاب,  للدولة,  واخلارجي  الداخلي  بالأمن  امل�ص  نذكر:  اأن 
التج�ش�ص,  الطائرات,  اختطاف  املوت,  اإىل  يف�شي  الذي  املتعمد  الإحراق 
امل�ص  بهدف  اأ�شلحة  حيازة  ونقلها,  وحيازتها  وزراعتها  باملخدرات  الجتار 
حكم  عليها  ترتب  التي  الزور  �شهادة  الدولة,  �شلمة  اأو  العام  بالنظام 
بالإعدام. اإن اجلرائم واجلنح املرتكبة �شد ال�شلمة الداخلية اأو اخلارجية 

ت�شتوجب عقوبة الإعدام حتى واإن مل ينتج عنها امل�شا�ص بحياة اأفراد.31 
وح�شب الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�شان, فقد مت تنفيذ 25 عملية اإعدام يف 
م�شر عام 1999, و30 عملية عام 2000, و28 عام 2001, و 49 عام 2002. 
بالإعدام  حكم   108 حوايل  عن  الدولية  العفر  منظمة  اأعلنت  جانبها  ومن 
�شدر عام 1999, كان ن�شيب الن�شاء منها 12 حكما. كما مت احلكم بالإعدام 
يف  اأي  �شخ�شا,   382 عن  يقل  ل  ما  على   2001 و   1996 بني  ما  م�شر  يف 
املتو�شط 76 حكما بالإعدام كل �شنة32. ويف يونيو/حزيران 2006, مت �شنق 
اأ�شخا�ص بالإعدام بعد  اأخوين, ويف نهاية العام نف�شه مت احلكم على ثلثة 
عام  طابا  مدينة  �شد  الإرهابية  العمليات  يف  املفرت�شة  بامل�شاركة  اتهامهم 
 2007 عام  الإعدام  تنفيذ  الدولية مت  العفو  تقارير منظمة  وح�شب   ,2004
جمددا, ولكن املنظمة مل تتمكن من احل�شول على مزيد من املعلومات حول 

العدد ال�شحيح للحالت33.
حمكمة  اأع�شاء  الأربع  الق�شاة  اإجماع  امل�شري  العقوبات  قانون  ويفر�ص 
يف  راأيه  باإبداء  ملزم  اجلمهورية  مفتي  اأن  كما  بالإعدام,  للنطق  اجلنايات 
املو�شوع, علما باأن راأيه ذو طبيعة ا�شت�شارية فقط, لأن القرار يعود ملحكمة 
اجلنايات يف املقام الأول والأخري, وهذا ما تعتربه الفيدرالية الدولية حلقوق 
ال�شنوي.  تقريرها  يف  جاء  ما  ح�شب  العدالة,  �شري  حل�شن  انتهاكا  الإن�شان 
اأمام  حكم  يف  الطعن  هو  بالإعدام  عليه  للمحكوم  الوحيد  ال�شبيل  ويبقى 
حمكمة النق�ص. غري اأن اأ�شباب الطعن حمدودة للغاية, ول تتعلق اإل بتطبيق 

القانون لأن حمكمة النق�ص غري خمولة للنظر يف الوقائع34.
ويف اأكتوبر/ت�شرين الأول 2002 لحظت جلنة حقوق الإن�شان التابعة للأمم 

واقع احلال والن�شطاء – م�شر
] الف�ضل الأول [

بالإعدام  القانون  عليها  يعاقب  اأن  ميكن  التي  املخالفات  قائمة  اأن  املتحدة 
للعهد  ال�شاد�شة  املادة  من  الثانية  الفقرة  ن�ص  يخالف  بع�شها  واأن  تتو�شع, 
تو�شيتها  جددت  ثم  ومن  وال�شيا�شية.35  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل 
1993 حتث فيها م�شر على  اأ�شدرتها يف يوليو/متوز  اأن  مل�شر والتي �شبق 
عليه,  �شادقت  الذي  العهد  من  ال�شاد�شة  املادة  ن�ص  مع  قوانينها  تكييف 
واأن تتخذ الإجراءات اللزمة يف �شبيل اإلغاء عقوبة الإعدام.36  كما وقعت 
اجلنائية  للمحكمة  الأ�شا�شي  النظام  على  ت�شديق,  دون  من  اأي�شا,  م�شر 
الدولية, و�شادقت على امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب. والواقع 
اأنه يف نوفمرب/ت�شرين الثاين 1999, تبنت اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�شان 
وال�شعوب تو�شية تطالب الدول الأع�شاء يف امليثاق "باأن حت�شر فر�ص عقوبة 
الإعدام على اجلرائم الأكرث خطورة, واأن تعمل على جتميد تنفيذ الإعدام, 

واأن تاأخذ يف العتبار اإمكانية اإلغاء عقوبة الإعدام".
 190 اإن جمل�ص املفتي قد وافق على  العربي لعقوبة الإعدام  ويقول املر�شد 

حكما بالإعدام يف �شنة 2009. 37 
واأعلنت منظمة "ارفعوا اأيديكم عن قابيل" Hands off Cain عن 230 
حالة حكم بالإعدام خلل الأ�شهر ال�شتة الأوىل من عام2009. وكانت منظمة 
العفو الدولية قد اأعلنت يف ال�شنة ال�شابقة عن حالتي تنفيذ عقوبة الإعدام 
2009 حالة غري  87 حالة حكم بالإعدام يف م�شر. ويعد الو�شع يف �شنة  و 

م�شبوقة, براأي اخلرباء املحليني واملتخ�ش�شني يف علم اجلرمية.38

حالة الطوارئ والعامل الديني: معيقان رئي�ضيان
هناك عاملن يعيقان جهود الن�شطاء  املناه�شني لعقوبة الإعدام. فمن ناحية 
امل�شدر  الإ�شلمية  ال�شريعة  يعترب   1980 لعام  امل�شري  الد�شتور  اأن  جند 
الرئي�شي للت�شريع. غري اأن ال�شلطات الدينية تعترب اأن القانون الإلهي ين�ص 
على قتل القاتل العمد,39  وبالتايل ل جند اأي م�شئول ديني يف م�شر يناه�ص 
عقوبة الإعدام. وعندما طرح طارق رم�شان 40 �شوؤال حول جتميد العقوبة 
على الدكتور علي جمعة, مفتي الديار امل�شرية, اأجاب باأنه من ال�شعب تلبية 
جميع ال�شروط التي تفر�شها ال�شريعة من اأجل احلكم بالإعدام, ومع ذلك 
فاإنه مل يعرب عن تاأييده لإلغاء عقوبة الإعدام وهو يعطي دائما موافقته على 
اأحكام الإعدام التي حتال عليه. اأما ال�شيخ طنطاوي, الإمام الأكرب بجامعة 
لإلغاء  املطلق  رف�شه  دائما  اأكد  فقد  �شابقا,  امل�شرية  الديار  ومفتي  الأزهر 

عقوبة الإعدام.41
اأنور  الرئي�ص  اغتيال  وبعد   1981 عام  منذ  اأنه  جند  اأخرى,  ناحية  ومن 
ال�شتثنائية  املحاكم  �شيطرة  وحتت  طوارئ  حالة  يف  البلد  يعي�ص  ال�شادات, 
تعدد  اأمام  املجال  الطوارئ  حالة  وتف�شح  الوقت.  ذلك  يف  ت�شكليها  مت  التي 
بالإعدام.  القانون  عليها  يعاقب  التي  الدولة  ب�شلمة  امل�ص  بتهمة  الإحالت 
�شخ�ص  اأي  اإحالة  �شلحية  اجلمهورية  رئي�ص  ميلك  ذلك,  اإىل  وبالإ�شافة 
على هذه املحاكم ال�شتثنائية, عندما يعترب هذا الإجراء �شروريا, حتى فيما 
يتعلق بجنح اأو جرائم القانون العام. وت�شدر حماكم اأمن الدولة واملحكمة 
الوحيدة  الإمكانية  ويبقى  فيها.  الطعن  ل ميكن  اأحكاما  الدولة  لأمن  العليا 

11] عقوبة اإلعدام في العالم العربي [



واقع احلال والن�شطاء – م�شر
] الف�ضل الأول [

للطعن هي و�شع �شكوى فردية باملحكمة التي نطقت بها )�شواء كانت حمكمة 
اأمن الدولة )طوارئ( اأو املحكمة العليا لأمن الدولة(.

لقانون الطوارئ  الإرهاب بديل  اأفق و�شع م�شروع قانون جديد ملكافحة  اإن 
ال�شاري منذ 1981 جاء لإجها�ص اأي اأمل ملناه�شي عقوبة الإعدام.42 فهذا 
القانون ي�شمح بتقدمي الأ�شخا�ص امل�شتبه ب�شلوعهم يف الإرهاب اأمام املحاكم 
الع�شكرية واملحاكم ال�شتثنائية, كما اأنه �شوف  ير�شخ ب�شكل دائم ال�شلطات 
اأبريل/ اأن قانون  الطوارئ.43  وبالرغم من  اإر�شاوؤها يف ظل حالة  التي مت 
ني�شان 2007 قد �شمح حديثا بحق الطعن يف القرارات ال�شادرة عن املحاكم 
اأن هذه املحاكم من الدرجة الثانية ل تزال حتى الآن تتكون  اإل  الع�شكرية, 

فقط من ق�شاة ع�شكريني.44

ول يزال احلوار حمدودا على الرغم من ت�ضكيل 
التحالف الوطني...

حالة  وبقاء  ال�شتثنائية  املحاكم  ت�شدرها  التي  الإعدام  اأحكام  كرثة  اإن 
حول  لنقا�ص  املواتية  الظروف  اإيجاد  يف  ي�شاعدان  ل   1981 منذ  الطوارئ 
م�شتوى  على  حتى  جدا  حمدودا  النقا�ص  يبقى  وهكذا  الإعدام.  عقوبة 
اجلمعيات املعنية بالدفاع عن حقوق الإن�شان وحمايتها. فالعديد منها يعترب 
اأن امل�شاألة ل حتظى بالأولوية, نظرا للظروف الجتماعية وال�شيا�شية للبلد. 
بتطبيق  يطالب  يكن  مل  اإذا  املوقف,45  هذا  ي�شاطر  العام  الراأي  اأن  ويبدو 
امل�شرية  املبادرة  ع�شو  بهجت,  ح�شام  ال�شيد  اأ�شار  وكما  الإعدام.  عقوبة 
فرباير/ يف  باري�ص  يف  انعقد  الذي  العاملي  املوؤمتر  يف  ال�شخ�شية,  للحقوق 

م�شر".  يف  �شلبي  فعل  رد  اأن  تثري  ل  الإعدام  "اأحكام  فاإن   ,2007 �شباط 
وهناك جمعيات للدفاع عن حقوق املراأة طالبت بتطبيق عقوبة الإعدام على 

مقرتيف الغت�شاب.46
وقد اأحرزت م�شر خطوة كبرية بتاأ�شي�ص التحالف امل�شري ملناه�شة عقوبة 
اأبريل/  20 يف  القاهرة  يف  تنظيمه  يف  �شارك   موؤمتر  مبنا�شبة  الإعدام, 

ماعت  ومركز  الإن�شان  حقوق  لدرا�شات  عمان  مركز  من  كل   2007 ني�شان 
للدرا�شات القانونية والد�شتورية.  وي�شمل التحالف خم�ص منظمات  موؤ�ش�شة 
املجتمع  ورعاية  التنمية  اأجل  من  واحد  "عامل  وموؤ�ش�شة  ماعت,  مركز  هي: 
القروية  الدرا�شات  ومركز  باملن�شورة  الإن�شانية  التنمية  وجمعية  املدين", 
ع�شوا,   199 اليوم  امل�شري  التحالف  ي�شم  الإن�شان.  حلقوق  كلمة  ومركز 
22 منظمة غري حكومية وعدد من ال�شحافيني واملحامني والأحزاب  منهم 
ال�شيا�شية. وينوي الئتلف ن�شر درا�شة حتت عنوان "عقوبة الإعدام لي�شت 
�شرورية للمجتمع".47 وباملوازاة ياأمل التحالف يف العمل مع املجل�ص القومي 
اأجل  من  غايل(  بطر�ص  بطر�ص  ال�شيد  يرتاأ�شه  )الذي  الإن�شان  حلقوق 
�شبيل جعل  النق�ص, يف  اأمام حمكمة  بالطعن  اخلا�شة  املقت�شيات  مراجعة 
هذه املحاكم اأكرث فعالية وخمت�شة يف اإعادة النظر يف اأحكام الإعدام فيما 

يتعلق باجلوهر ولي�ص فقط بالإجراءات.
اأن  املحتمل  غري  من  التي  الإ�شلحات  نحو  يتوجه  التحالف  عمل  اأن  ويبدو 
�شهر  يف  القاهرة  يف  نظمه  التي  الأخرية  الندوة  مو�شوع  كان  فقد  ت�شدم: 

اأكتوبر/ت�شرين الأول 2009 مهلة تنفيذ عقوبة الإعدام يف حق الن�شاء احلوامل 
)�شنتان بعد الولدة بدل من �شهرين كما هو عليه الآن يف م�شر(.48

ول تزال احلكومة امل�شرية متم�شكة مبوقفها الراف�ص لإلغاء عقوبة الإعدام. 
كانت  املتحدة,  للأمم  التابع  الإن�شان  حقوق  ملجل�ص  العا�شرة  الدورة  ففي 
مانفريد  ال�شيد  على كلم  ب�شدة  ردت  التي  املعار�شة  الدول  بني  من  م�شر 
اأو  الأخرى  والعقوبات  بالتعذيب  املعني  املتحدة اخلا�ص  الأمم  نوفاك مقرر 
اأو�شى  نوفاك  ال�شيد  وكان  املهينة.  اأو  الإن�شانية  وغري  القا�شية,  املعاملت 
بالتحقيق حول طابع عقوبة الإعدام القا�شي وغري الإن�شاين اأو املهني. ف�شرح 
تفوي�ص  اأي  له  لي�ص  املقرر  "اأن  ح�شن  ر�شدي  عمر  ال�شيد  امل�شرى  املندوب 
املتعلقة  الفقرة  على  ت�شويت  باإجراء  وطلب  الإعدام",  عقوبة  عن  للحديث 

بعقوبة الإعدام.49
ويف �شهر دي�شمرب/كانون الأول 2009 طلب تقرير اأعدته 15 منظمة مدافعة 
الإن�شان  امل�شري حلقوق  القومي  املجل�ص  اإىل  بالإ�شافة  الإن�شان  عن حقوق 
فوؤاد �شهاب  ال�شيد  الفور  الإعدام. وهذا القرتاح رف�شه على  باإلغاء عقوبة 
اأي  اإن هناك �شمانات واإن  وزير ال�شئون القانونية واللجان الربملانية, فقال 

حكم بالإعدام لن يكون نهائيا اإل مبوافقة م�شبقة من مفتي اجلمهورية.50

الن�ضطاء
بالرغم من وجود هذا التحالف اجلديد فاإن القليل من جمعيات الدفاع عن 
حقوق الإن�شان قد اأدرج اإلغاء عقوبة الإعدام يف برنامج عمله, وعدد اأقل من 
ذلك قد نظم حملة خا�شة حول هذا املو�شوع. ويتمثل عمل هذه اجلمعيات يف 
التدخل يف احلالت الفردية التي يحكم فيها بالإعدام ويتم ذلك اإما ب�شكل 
عن  غريبا  الديني  التاأثري  ولي�ص  اأخرى.  موؤ�ش�شات  مع  بال�شرتاك  اأو  فردي 
هذا الو�شع, فالن�شال من اأجل اإلغاء عقوبة الإعدام ميكن اأن يف�شر على اأنه 
م�شاد للقيم التي يتبناها املجتمع امل�شري. ومع ذلك, فاإن اجلمعيات توايل 
املوؤمترات والتقارير والأن�شطة الأخرى املماثلة التي ت�شعى  اإىل طرح املو�شوع 
على ال�شاحة العمومية. فعلى �شبيل املثال, فقد نظم مركز ماعت, وهو الذي 
يتوىل اأمانة التحالف الوطني, ندوة حول عقوبة الإعدام يف حق الن�شاء بعد 
الولدة, وذلك يف �شهر اأكتوبر/ت�شرين الأول 2009. ففي م�شر ميكن تنفيذ 
عقوبة الإعدام يف حق الن�شاء �شهرين بعد و�شعهن حملهن, يف حني اأنها ل 
لل�شريعة  الولدة, وذلك وفقا  اإل بعد عامني من  اأخرى  تنفذ يف دول عربية 

الإ�شلمية.
وهناك لقاءات اأخرى نظمت يف هذا البلد, مثل الندوة التي عقدتها جمعية 
حقوق الإن�شان مل�شاعدة ال�شجناء يوم 11 �شبتمرب/اأيلول 2004. عرب خللها 
عن  اجلمعيات  وممثلي  الإ�شلميني  واملفكرين  القانون  رجال  من  العديد 
اإىل توافق فقد  التو�شل  اأنهم مل يتمكنوا من  وجهات نظرهم املختلفة. ومع 
جنحوا يف التفاق على فكرة جتميد تنفيذ حكم الإعدام ملدة �شنتني.51 ويف 
التقرير الذي اأعدته اجلمعية للرد على تقرير احلكومة امل�شرية املقدم اإىل 
جلنة حقوق الإن�شان التابعة للأمم املتحدة املكلفة بال�شهر على تطبيق العهد 
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية, مت الك�شف على حالت تع�شفية 
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ولي�ص على  الطوارئ  املحاكم حتت غطاء حالة  بها  بالإعدام نطقت  للحكم 
اأ�شا�ص وجود مو�شوعي خلطر �شديد.52

املنظمة  رددته كذلك  بالإعدام  للحكم  التع�شفية  الكلم حول احلالت  هذا 
العام  اأمينها  ل�شان  على  ب�شدة  ذلك  نددت  اإذ  الإن�شان,  حلقوق  امل�شرية 
ال�شيد حافظ اأبو �شعدة اأثناء م�شاركته يف ندوة اإقليمية نظمته وزارة ال�شئون 

اخلارجية الإ�شبانية يف مدريد يف �شهر يوليو/متوز عام 2009.
حلقوق  القانونية  امل�شاعدة  جمعية  من  عياد  اأمين  اأثار   2004 عام  ويف 
الإن�شان م�شاألة فائدة عقوبة الإعدام ومدى توافقها مع املبداأ الأ�شا�شي للحق 
يف احلياة.53  اأما املنظمة امل�شرية حلقوق الإن�شان فقد تناول املو�شوع من 
مل�شاعدة  الإن�شان  اأن جمعية حقوق  اإىل  الإ�شارة  الدينية.54 وجتدر  الناحية 
ال�شجناء واملنظمة امل�شرية حلقوق الإن�شان هما اللتان اأثارتا انتباه الفيدرالية 
اأحكام الإعدام يف م�شر وطلبتا  الدولية حلقوق الإن�شان للزيادة املقلقة يف 

ت�شكيل جلنة حتقيق ميدانية عام 2004. 55
حقوق  وجمعية  الإن�شان  حلقوق  الدولية  الفيدرالية  وجهت   2006 �شنة  ويف 
ر�شالة  الإن�شان,  حلقوق  امل�شرية  واملنظمة  ال�شجناء  مل�شاعدة  الإن�شان, 
من  �شراحة  فيها  تطلب  نظيف  اأحمد  الوزراء  رئي�ص  ال�شيد  اإىل  مفتوحة 
على  الإبقاء  اإزاء  قلقها  عن  وتعرب  الطوارئ  حالة  اإنهاء  امل�شرية  ال�شلطات 

اأحكام الإعدام.56
ومن ناحية اأخرى اأخذ املجل�ص القومي حلقوق الإن�شان مييل نحو اإلغاء عقوبة 
التابع  اأمام جمل�ص حقوق الإن�شان  اأثناء مناق�شة تقريره  اإنه  الإعدام, حيث 
عقوبة  باإلغاء  املجل�ص  اأو�شى  م�شريني,  برملانيني  وبح�شور  املتحدة,  للأمم 
الدكتور  با�شم  الإعلم  و�شائل  تناقلتها  التي  التو�شية  هذه  وكانت  الإعدام. 
اإىل  ترمي  مقرتحات  اإطار  يف  تندرج  ااملجل�ص,  يف  ع�شو   الفقار,  ذو  وفاء 
اإمكانية  زيادة  كذلك  اقرتح  قد  املجل�ص  وكان  ال�شجون.  يف  الو�شع  حت�شني 
العقوبات  تطبيق  قا�شي  نظام  واعتماد  ب�شروط,  ال�شجناء  �شراح  اإطلق 
اإلغاء  فكرة  رف�ص  قد  والربملانية  القانونية  ال�شئون  وزير  وكان  ال�شجون.  يف 
عقوبة الإعدام قائل باأن املجل�ص القومي حلقوق الإن�شان ل ي�شطلع باأي دور 

ت�شريعي واأن عليه اأن يقت�شر بدوره ال�شت�شاري.57
اأما فيما يتعلق بو�شائل الإعلم فاإن القليل فقط من رجال ال�شحافة يتخذ 
موقفا يف هذا املو�شوع. ومل يتجاوز الأمر ثلثة �شحف ت�شمى باملعار�شة, هي 
التي اأ�شارت باإيجاز اإىل اإن�شاء التحالف امل�شري58  على الرغم من ح�شور 
 2007 يونيو/حزيران  من  الع�شرين  ندوة  يف  ال�شحافة  رجال  من  العديد 
اأع�شائه.  قائمة  يف  وت�شجيلهم  التحالف  هذا  ت�شكيل  عن  متخ�شت  والتي 
وحديثا ن�شر موقع على �شبكة الإنرتنت ا�شتعرا�شا ملقالت �شحفية عن عقوبة 
على  املوقع  يف  نطلع  اأن  وميكن   )http://www.id3m.com( الإعدام 
 ,2007 ويوليو/متوز  يونيو/حزيران  يف  الأخرية  بالإعدام  الأحكام  حالت 

وكذلك املقالة التي ن�شرته �شحيفة نه�شة م�شر عن املحكوم عليهم بالإعدام 
يف انتظار تطبيق العقوبة.59

ويدل اهتمام الباحثني املتزايد بق�شية الإعدام على وجود بوادر للتعبئة لدى 
اأبريل/ عدد  الهلل  جملة  خ�ش�شت  ال�شياق  هذا  ويف  امل�شريني.  املثقفني 

ني�شان 2007 ملو�شوع عقوبة الإعدام.60  كما اعترب �شياء ر�شوان, الباحث 
يف مركز الأهرام للدرا�شات ال�شيا�شية والإ�شرتاتيجية واخلبري يف احلركات 
الإرهابية, عام 2006, باأن حجة العقوبة "الرادعة" بالن�شبة للإرهابيني غري 

مقنعة, لآن "املوت بالن�شبة لهم لي�شت �شوى ممر نحو �شيء اأف�شل".61
املو�شوع.  حول  ال�شمت62  التزام  يوا�شلون  الق�شاة  اأن  جند  املقابل,  ويف 
لتخفيف  تقديرية  �شلطة  من  لهم  القانون  يخوله  ما  بع�شهم  وي�شتعمل 
�شنة  ويف  �شديدة.  �شيا�شية  �شغوطا  يواجهون  اأنهم  اإل  املطلوبة.  العقوبات 
1995, اأثناء ندوة على امل�شتوى الإقليمي حول عقوبة الإعدام, عرب القا�شي 
امل�شري حممد �شيد ع�شماوي عن راأيه حول عقوبة الإعدام. مل يذهب اإىل 
درجة املطالبة باإلغائها, لكنه �شدد على روح العدالة التي تتحلى بها ال�شريعة 
الإ�شلمية, وعلى ا�شتحالة تلبية ال�شروط اللزمة للحكم بالإعدام.63  اأما 
واجه  الذي  النق�ص,  ملحكمة  ال�شابق  الرئي�ص  ب�شطوي�شي,  ه�شام  القا�شي 
الإدانة ب�شبب ما قاله عن الف�شاد اأثناء انتخابات 2006, فقد �شارك يف ندوة 
يوليو/متوز  �شهر  يف  مدريد  يف  نظمت  الإعدام  عقوبة  جتميد  حول  اإقليمية 
2009. كان كلمه حمايدا, حيث اإنه مل يتحدث عن اإلغاء عقوبة الإعدام, 
فيها  ت�شي�ص  دولة  يف  العقوبة  هذه  اإىل  اللجوء  يف  الإفراط  عن  حتدث  بل 

العدالة.64
بل  جادة.  مبادرة  اأية  عنهم  ت�شدر  فلم  ال�شيا�شية  والأحزاب  النواب  اأما 
يف  الإعدام  عقوبة  اإنزال  اإىل  يهدف  قانون  مب�شروع  تقدموا  نواب  ثلثة  اإن 
حزب  من  ع�شو  وجود  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  ال�شرف.65   عن  الدفاع  جرائم 
الدفاع عن احلريات  اأمني  الوطني وهو حممود حامد,  التحالف  التجمع يف 
داخل احلزب, واإىل مبادرة الإخوان امل�شلمني واأحزاب اأخرى من املعار�شة 
التي تنتقد حماكمة املدنيني اأمام املحاكم الع�شكرية.66  وقد يتجه الإخوان 
اأع�شاء احلركة الذين حكم عليهم  تاأثري العدد املتزايد من  امل�شلمون حتت 
بالإعدام اإىل اتخاذ موقف موؤيد  لإلغاء عقوبة الإعدام اإذا ما كان عدد هذه 

الأحكام الق�شوى �شيتزايد.
وعلى ال�شعيد الدويل, ينبغي اأن نذكر اأن الإحتاد الأوروبي قد وقع خطة عمل مع 
م�شر يف اإطار �شيا�شة اجلوار مع دول البحر الأبي�ص املتو�شط, تلتزم م�شر يف 
نهايته بفتح احلوار حول عقوبة الإعدام. هذه اخلطة التي اعتمدت يف 9 مار�ص/
اأذار 2007, ل تزال غري وا�شحة فيما يتعلق بهذا املو�شوع كما اأنها ل تقرتح اأي 
جتميد لتنفيذ اأحكام الإعدام.67  ومن ناحية اأخرى, تبقى اخلطة املقرتحة 

للفرتة ما بني 2011 و 2013 ف�شفا�شة فيما يخ�ص عقوبة الإعدام.68
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األردن
مطبقة الإعدام  • عقوبة 

2006 يونيو/حزيران  منذ  الإعدام  عقوبة  تنفيذ  • تزايد يف 
املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  اإزاء  الت�صويت  عن  • امتنعت 
اإىل  ويدعو   2008 الأول  دي�صمرب/كانون   18 يف  اعتمد  والذي 
�صد  �صوتت  كانت  اأن  بعد  وذلك  الإعدام،  عقوبة  تطبيق  جتميد 

القرار يف 18 دي�صمرب/كانون الأول 2007
• يوجد حتالف وطني اأردين ملناه�صة عقوبة الإعدام )منذ مار�ض/

اآذار 2007(
يونيو/حزيران  منذ  العقوبة  تنفذ  مل  ولكن  بالإعدام  احلكم  مت   •

2006

القتل  جرائم  يف  الإعدام  عقوبة  على  ين�ص  الأردين  اجلنائي  القانون  كان 
وا�شتخدام  والتج�ش�ص  واخليانة  باملخدرات  والجتار  والإرهاب  والغت�شاب 
اجلنائي  القانون  تعديل  مت   ,2001 اأكتوبر  ويف  واملتفجرات.69  الأ�شلحة 
مرة اأوىل لت�شمينه القانون 54 والذي �شدر مبر�شوم ملكي موؤقت يف غياب 
الربملان وت�شمن تو�شيعا لقائمة الأعمال الإرهابية التي ميكن اأن يعاقب عليها 
لتقلي�ص  املراجعة  قيد  الآن  وهو   2006 �شنة  يف  القانون  عدل  بالإعدام.70 

عدد اجلرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام.
اأمن الدولة, والتي  وتقع اجلرائم اخلطرية �شمن نطاق �شلحيات حمكمة 
رايت�ص  )هيومان  الإن�شان  حقوق  ومراقبة  الدولية  العفو  منظمة  ت�شفها 
ووت�ص( باأنها ل تلبي ال�شروط الدنيا للمحاكمة العادلة. ومنذ ب�شع �شنوات 
ت�شدر اأغلب اأحكام الإعدام على اجلرائم الإرهابية.  وح�شب الإح�شائيات 
2000 و  41 �شخ�شا ما بني  الر�شمية فاإن عقوبة الإعدام نفذت  يف حق 
2006. و�شدر ما ل يقل عن 11 حكما بالإعدام يف �شنة 2007 71,  و14 يف 
�شنة 2008 72.   وكانت منظمة العفو الدولية قد اأبلغت يف �شنة 2006 عن 
عدد من حالت احلكم بالإعدام �شدرت �شد م�شجونني �شيا�شيني على اأ�شا�ص 
اعرتافاتهم, على الرغم من اأن القانون الأردين ين�ص على اأنه يف حالة ما 
اإذا كانت العرتافات ت�شكل عنا�شر الإثبات الوحيدة, ينبغي على القا�شي اأن 
يتاأكد من عدم تعذيب املتهمني اأو تعر�شهم ل�شغوط من اأجل احل�شول على 

العرتافات.73
اإل اأن هناك اأحكاما بالإعدام مت تفاديها بف�شل نظام "الدية" اأو ثمن الدم 
ل  النظام  هذا  لكن  والقبلية.74  الإ�شلمية  والتقاليد  للعادات  وفقا  املتبع 
اأنه ل يطبق يف حالت  ي�شتفيد منه الن�شاء والفقراء والعمال الأجانب. كما 
اإليها معظم حالت احلكم بالإعدام يف هذا  التي ترجع  اجلرائم الإرهابية 

البلد.
وطبقا ملا جاء يف التقرير ال�شنوي الذي يعده املركز الوطني الأردين حلقوق 
الإن�شان, فاإن هذا البلد قد توقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ يونيو 2006, 
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 45 اأحكام بهذه العقوبة. ويف الوقت الراهن, هناك  اأنه ما تزال ت�شدر  اإل 
القتل  جرائم  ب�شبب  بالإعدام  عليهم  حكم  الأردنية75  ال�شجون  يف  معتقل 
والغت�شاب وجرائم �شد الدولة. واأبلغ عن اآخر حالة حكم بالإعدام يف 18 
نوفمرب/ت�شرين الثاين 2009 يف حق رجل يف ال�شاد�شة والع�شرين من عمره 

ب�شبب جرمية القتل والغت�شاب.76

اخلطوات الأوىل نحو اأفق الإلغاء
يف �شبتمرب/اأيلول 2005, اهتزت م�شاعر البلد كله من جراء خطاأ ق�شائي. 
فقد مت اإعدام زهري اخلطيب املتهم بالقتل يف �شجن �شواقة, على الرغم من 
اإعدام بلل مو�شى, قبل ذلك بخم�ص �شنوات, عن اجلرمية نف�شها وذلك بعد 
 16 انتزاع العرتاف منه حتت التعذيب.77 واحتدم النقا�ص حتى و�شل يف 
نوفمرب/ت�شرين الثاين 2006 اإىل درجة ا�شطر امللك عبد اهلل ملك الأردن 
اإىل الت�شريح يف اجلريدة الإيطالية "كوريريا دي ل �شريا" )علما باأن و�شائل 
ال�شرق  يف  بلد  اأول  تكون  قد  الأردن  باأن  ذلك(  تذكر  مل  الأردنية  الإعلم 

الأو�شط �شيلغي عقوبة الإعدام.78
ويف اأغ�شط�ص/اآب 2006, مت الت�شديق على قانون هام يخف�ص عدد اجلرائم 
املحظورة  املتفجرة  املواد  حيازة  على  لتقت�شر  بالإعدام  عليها  يعاقب  التي 
و�شنعها وبيعها ونقلها, وعرقلة عمليات قوات الأمن, وجرائم اأخرى مت�شلة 
باملخدرات. ويعترب ت�شديق الأردن على النظام الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية 
الدولية الذي ل يدرج عقوبة الإعدام �شمن العقوبات التي حتكم بها املحكمة 

عامل ذو وزن يف الن�شال من اأجل اإلغاء عقوبة الإعدام.
وهناك الآن م�شروع لإ�شلح جديد للقانون اجلنائي قيد الدرا�شة يف الربملان. 
الأ�شهر  النور يف  الإ�شلح �شريى  اإن هذا  اأبو ميني79  النائب مبارك  ويقول 
اإليها يف  اللجوء  وق�شر  الإعدام  عقوبة  بتقلي�ص حالت  و�شي�شمح  القادمة, 
يتمثل يف  اآخر مهم  تغيري  وهناك  قا�شر.  والغت�شاب يف حق  القتل  حالت 
تطور املوقف الأردين اإزاء قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة والداعي اإىل 
 18 الت�شويت يف  الأردنية عن  اململكة  امتنعت  فقد  الإعدام.  عقوبة  جتميد 
دي�شمرب 2008 ومل توقع على بيان التربوؤ من القرار, يف حني اأنها كانت يف 
�شنة 2007 قد �شوتت �شد القرار وكانت من بني الدول التي وقعت على ذلك 

البيان الذي يوؤكد على معار�شة �شديدة للقرار.
ومع ذلك فاإن الظروف اجلغرافية ال�شيا�شية يف هذا البلد لي�شت مواتية ملثل 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  و�شط  يف  جغرافيا  يقع  فالأردن  الإ�شلحات.  هذه 
ا�شتهدافه  من  خوف  حالة  يف  يعي�ص  البلد  جعل  مما  الغليان,  ال�شديدة 
معاجلته  يف  �شارما  يبقى  اأن  اخل�شم  هذا  يف  ويحاول  اإرهابية,  بهجمات 
نوفمرب/ت�شرين  فاحت  ففي  الإرهاب.  ق�شايا  يف  املتهمني  الأ�شخا�ص  مللفات 
الثاين 2006 �شرع يف تنفيذ �شيا�شات الوقاية من الإرهاب التي متنح تعريفا 
مو�شعا للأن�شطة الإرهابية.  وح�شب منظمة العفو الدولية, فاإن هذا الن�ص 
ينطوي على بع�ص العبارات امللتب�شة التي ل ت�شقط اإمكانية احلكم بالإعدام 
على اأ�شخا�ص لوجود قناعة بارتكابهم خمالفات يعتربها هذا القانون ذات 

علقة بالإرهاب.80
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الن�ضطاء
يف �شهر مار�ص/اآذار 2007, اأن�شئ حتالف وطني ملناه�شة عقوبة الإعدام. 
وي�شم يف ع�شويته 55 ع�شوا منهم ن�شطاء اأع�شاء يف جمعيات ورجال دين 
واأكادمييون ومثقفون. �شارك هذا التحالف يف الندوة الإقليمية التي انعقدت 
للإ�شلح  الدولية  املنظمة  من  مببادرة   2007 يوليو/متوز  يف  الأردن  يف 

اجلنائي ومركز عمان لدار�شات حقوق الإن�شان.
جمعيات  تبقى  الأردن,  يف  الإعدام  لعقوبة  املناه�شني  الن�شطاء  بني  ومن 
الدفاع عن حقوق الإن�شان الأكرث ن�شاطا وتتعاون ب�شكل مت�شل مع املنظمات 
الدولية. وميكن اأن ن�شري هنا اإىل مركز عمان لدار�شات حقوق الإن�شان الذي 
عقوبة  مو�شوع  يف  للتفكري  رئي�شيا  حمركا  الوقت  بع�ص  منذ  نف�شه  فر�ص 
الذي  الإقليمي  الربنامج  اإطار  يف  وبالذات  الإقليمي,  امل�شتوى  على  الإعدام 
اأر�شت قواعده املنظمة الدولية للإ�شلح اجلنائي ومتوله املفو�شية الأوروبية 
وهي �شريكة يف هذا الربنامج.81  ويف يوليو/متوز 2006, كان مركز عمان 
وفد من  بها  قام  اأيام  ثمانية  ا�شتمرت  زيارة  وراء  الإن�شان  لدرا�شات حقوق 
اإىل الأردن82 ون�شر تقرير م�شرتك ذي  الإن�شان  الدولية حلقوق  الفيدرالية 
التقرير ع�شرين بلدا من بلدان املنطقة من حيث  اإقليمي. وي�شمل هذا  بعد 
التفاقيات  على  وامل�شادقة  الإح�شائيات  واأحدث  والإ�شلحات  الت�شريعات 
الدولية.83 ويف يوليو/متوز 2006 نظم املركز بعمان كذلك ندوة وطنية حول 
عقوبة الإعدام �شارك فيها ممثلون عن الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�شان 

ونخبة من الأكادمييني والباحثني.84
الن�شال, مثل جمعية  �شاركوا يف  املدين  املجتمع  اآخرون من  ن�شطاء  وهناك 
هذه  نظمت   2003 �شنة  ففي  الإن�شان.  حقوق  اأجل  من  القانونية  ميزان 
مبنا�شبة  م�شتديرة  مائدة  الإن�شان  حلقوق  الوطني  املركز  مع  اجلمعية 
امل�شتديرة حالة  املائدة  العاملي ملناه�شة عقوبة الإعدام. كان مو�شوع  اليوم 
الت�شريعات الأردنية حول عقوبة الإعدام, وانتهت اإىل اإ�شدار تو�شية باإ�شلح 
ت�شريعي لتقلي�ص تنفيذ العقوبة. ومما يوؤ�شف له اأن اجلمعية لي�شت ع�شوا يف 

التحالف الوطني على الرغم من دعوتها لتكون ع�شوا فيه.
عام  كل  يكر�ص  فهو  م�شتقل  معهد  وهو  الإن�شان  حلقوق  الوطني  املركز  اأما 
ق�شما من تقريره ال�شنوي ملو�شوع عقوبة الإعدام, ويدعو بو�شوح اإىل احلد 

من تطبيق هذه العقوبة.
عددا  يزدادون  الإعدام  لعقوبة  املناه�شني  الفاعلني  فاإن  هوؤلء  عدا  وفيما 
اإ�شرتاتيجية  ويعتمدون  اأ�شواتهم  ي�شمعون  النواب  من  عدد  فهناك  ون�شطا. 
اأبو  اإلغاء عقوبة الإعدام بطريقة تدريجية.  يقول النائب مبارك  ترمي اإىل 
اإ�شلحيني,  �شبانا  ي�شم  حزب  وهو  الوطني,  الإخاء  حزب  نواب  اإن  ميني 
يتفقون جميعا على الإلغاء التدريجي للعقوبة. ويرى اأن الإلغاء يجب اأن يتم 

بطريقة تدريجية نظرا حل�شا�شية املو�شوع يف الراأي العام الأردين. وهناك 
اأر�شلن  حممد  النائب  منهم  الإعدام,  لعقوبة  مناه�شون  اآخرون  ن�شطاء 
الذي �شوت يف اأغ�شط�ص/اآب 2006 ل�شالح خف�ص عدد اجلرائم التي يعاقب 
عليها بالإعدام, و�شارك يف املوؤمتر العاملي الثالث ملناه�شة عقوبة الإعدام, 
اأر�شلن  ال�شيد  اأن�شاأ   .2007 فرباير/�شباط  يف  باري�ص   يف  انعقد  الذي 
مدونا يف �شبكة الإنرتنت خا�شا بهذا املو�شوع, وهو يحاول �شم زملئه يف 

الربملان.85
وقام الدكتور حممد الطراونة القا�شي يف حمكمة ال�شتئناف بعمان, باإلغاء 
اأربعة اأحكام بالإعدام يف �شنة 2006 و�شارك يف موؤمترات نظمت حول هذا 
الدولية موازاة  العفو  التي نظمتها منظمة  امل�شتديرة  املائدة  املو�شوع, منها 
اأمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم  مع النقا�ص حول عقوبة الإعدام 
عدم  اأ�شباب  اآخرون  وق�شاة  هو  الأردنيني  للمندوبني  �شرح  حيث  املتحدة, 
تطبق  التي  الق�شايا  يف  كبرية  اأخطاء  جتنب  من  الق�شائية  الأنظمة  متكن 
فيها عقوبة الإعدام, كما �شرح الأ�شباب التي تدفعه من الآن ف�شاعدا اإىل 

معار�شة هذه العقوبة.86
على  املواظبني  من  يعترب  مراد  حمدي  ال�شيخ  فاإن  الدين,  رجال  بني  ومن 
امل�شاركة يف خمتلف فعاليات مناه�شة عقوبة الإعدام؛ ويدعو يف خطابه اإىل 
العدل والرحمة التي ينادي بها الدين الإ�شلمي. ويقرتح اإ�شرتاتيجية للحد 
من احتمال املواجهة مع احلركات الإ�شلمية تعتمد على توعية رجال الدين 
من خلل تنظيم لقاءات مع ال�شيا�شيني. وهذا من �شاأنه اأن ميكن من تفادي 
عقوبة  من  احلد  فكرة  لن�شر  بالعمل  باإقناعهم  وي�شمح  الدين  رجال  رف�ص 

الإعدام يف الراأي العام.87
وهناك اأطراف فاعلة يف املجتمع الأردين مثل نقابة املحامني تعار�ص ب�شدة 
نقيب  العرموطي  �شالح  الأ�شتاذ  مثل  �شرح  فقد  الإعدام.  عقوبة  اإلغاء 
وقال  مرفو�ص متاما.   2006 اأغ�شط�ص/اآب  اإ�شلح  باأن  الأردنيني  املحامني 
اإلغاء عقوبة الإعدام من  عدنان املوماين املحامي والنائب العام ال�شابق اإن 
�شاأنه اأن يحيي الرغبة يف النتقام ويزيد من عدد اجلرائم التي ترتكب يف 

املجتمع الأردين.88  ومع ذلك, فاإن تاأثري هوؤلء يبقى حمدودا.
ال�شمت  تلتزم  الدينية  ال�شلطات  فاإن  املذكورة  ال�شخ�شيات  وبا�شتثناء 
ال�شديد حول هذا املو�شوع, مع اأن الأمر يتعلق بق�شا�ص م�شتوحى من الدين, 
مما مينح لآرائهم يف املو�شوع ثقل ل ميكن اإنكاره.89  ويرى الدكتور حمدي 
مراد والنائب مبارك اأبو ميني اأن املواجهة مع رجال الدين ب�شاأن مبداأ الإلغاء 
التدريجي للعقوبة لن تكون �شرورية, لأن �شيا�شة الإ�شلحات التدريجية ل 

تتناول جوانب احلياة اليومية ول تثري دود اأفعال �شلبية.
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]لبنان
للتطبيق قابلة  الإعدام  • عقوبة 

2004 على الرغم من  اإىل تطبيق الإعدام من جديد عام  • العودة 
وجود جتميد فعلي يف التنفيذ منذ عام 1998

يف  العدل  وزير  به  تقدم  الإعدام  عقوبة  لإلغاء  قانون  • م�رشوع 
2008

املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  ل�صالح  الت�صويت  عن  • امتنع 
18 دي�صمرب  اإىل جتميد عقوبة الإعدام يف  العامل  الذي يدعو دول 

2007 و 2008.
منذ  اأعمالها  ا�صتاأنفت  الإعدام  عقوبة  ملناه�صة  الوطنية  • احلركة 

دي�صمرب/كانون الأول 2008،

عقوبة الإعدام يف القوانني اللبنانية
ين�ص الد�شتور اللبناين على احلق يف احلياة. كما �شادق لبنان على العهد 
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية عام 1972, ومع ذلك, فاإن قانون 
العقوبات اللبناين ين�ص على عقوبة الإعدام جزاء عن جرائم القتل مع �شبق 
والفرار,  ال�شرقة  مثل  امل�شددة  الظروف  مع  القتل  اأو  والرت�شد  الإ�شرار 
واحلرب  التمرد  واأعمال  والإرهاب  عدو  دولة  مع  والتعاون  القتل  حماولة 

الأهلية )اأو الفتنة الطائفية(.  
اأما املتهمون بجرائم تعترب م�شا بالتما�شك الوطني )التمرد وما �شابهه( فهم 
ميثلون اأمام حمكمة العدل بناء على طلب من جمل�ص الوزراء. وت�شدر هذه 
املحكمة اأحكاما قطعية ونهائية ول يكون هناك اأي جمال للطعن. والواقع اأن 

هذه املحكمة ت�شتخدم اأداة يف يد ال�شلطة التنفيذية.
علما  الع�شكرية,  املحاكم  عن  الإعدام  اأحكام  ت�شدر  اأن  اأي�شا  املمكن  ومن 
باأن جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان ومنذ عام 2001 تنتقد ب�شدة هذه 
املحاكم  هذه  اخت�شا�ص  ب�شاأن  قلقها  عن  اللجنة  عربت  وقد  املحاكم.90  
الع�شكرية التي تطال املدنيني يف غياب اأي رقابة اأو تدخل ممكن من جانب 
املحاكم العادية. وتتكون املحاكم الع�شكرية من خم�شة ق�شاة من بينهم اأربعة 
ال�شادرة  والأحكام  ق�شائي.  تدريب  بال�شرورة  لهم  لي�ص  ع�شكريني  �شباط 
 ,2000 عام  يونيو/حزيران  �شهر  ومنذ  طعن.  اأي  تقبل  ول  نهائية  عنهم 
اأع�شاء  �شخ�شا   70 حق  يف  بالإعدام  اأحكاما  الع�شكرية  املحاكم  اأ�شدرت 
�شابقني يف ملي�شيا جي�ص لبنان اجلنوبي.91 ويف 11 نوفمرب/ت�شرين الثاين, 
�شدرت عن هذه املحاكم اأربعة اأحكام جديدة بالإعدام على اأ�شخا�ص متهمني 

بالتعاون مع اإ�شرائيل.92

لبنان مهد حركة مناه�ضة عقوبة الإعدام
يتوفر لبنان على ورقة رابحة  يف كفاحه �شد عقوبة الإعدام؛ فحركة الن�شال 
من اأجل اإلغاء عقوبة الإعدام يف لبنان هي من اأقدم احلركات يف املنطقة, 

حركة  اأول  مهد  كان  لبنان  اأن  والواقع  العام.  الراأي  بتهيئة  �شمحت  وقد 
مناه�شة عقوبة الإعدام يف ال�شرق الأو�شط, وهي 'اللعنف وحقوق الإن�شان" 
عام 1983 التي تاأ�ش�شت على يد وليد �شليبي واأوغاريت يونان. وقد غري ا�شم 
احلركة يف عام 1988 لي�شبح "احلركة من اأجل حقوق الإن�شان". وقد مت يف 
الإعدام  تنفيذ عقوبة  و1983  لبنان(  ا�شتقلل  1943 )عام  ما بني  الفرتة 
تاأ�شي�ص هذه احلركة  بعد  توقف  العقوبة  اأن تطبيق  اإل  35 �شخ�شا,  يف حق 

وا�شتمر ذلك حتى عام 1994.
اإل اأنه يف 10 مار�ص/اآذال 1994, اأي بعد اأربع �شنوات من انتهاء احلرب93, 
قاتل  "كل  با�شم  واملعروف   302/94 قانون  اللبناين  ال�شعب  جمل�ص  تبنى 
اأنزل عقوبة  يقتل". وكان مفرو�شا اأن يحد هذا القانون من الإجرام لكونه 
بالن�شبة جلرائم  اإجبارية  وجعلها  �شيا�شي,  لدافع  القتل  الإعدام يف جرائم 
اأنه بدل من  اإل  القتل مع �شبق الإ�شرار والرت�شد يف ق�شايا القانون العام. 
اأثار �شجال مل يتوقف حتى اليوم: فمنذ هذا التاريخ وعقوبة الإعدام  ذلك, 
حتتل بانتظام �شدارة املناق�شات بني الأو�شاط الر�شمية والن�شطاء. وبعد اأن 
الإعدام  تنفيذ  �شنوات, عاد  اأكرث من ع�شر  للتنفيذ  الفعلي  التجميد  ا�شتمر 
عام 1994. واأعدم 14 �شخ�شا ما بني عامي 1994 و 1998. ففي عام 1998 
اأعدم �شنقا يف ال�شاحة العمومية ل�شان اتهم اأحدهما بجرميتي قتل, وذلك 

يف القرية التي �شهدت اجلرمية.
اإل اأن حركة الن�شطاء مل تعرف الرتاخي, ففي العام 1997, اأطلقت احلركة 
امل�شتوى  على  جديدة  حملة  ويونان  �شليبي  بقيادة  الإن�شان  حقوق  اأجل  من 
الوطني, و�شملت احلملة ثماين جمعيات غري حكومية اأخرى من بينها جمعية 
الدفاع عن احلقوق واحلريات, واجلمعية اللبنانية حلقوق الإن�شان, وجمعية 
بالنائب  التقدم ال�شرتاكي ممثل  عدالة ورحمة, وحزب �شيا�شي هو حزب 

وليد جنبلط.
اأمام  الإعدام  عقوبة  �شد  احتجاجية  مظاهرة  تنظيم  مت   ,2000 عام  ويف 
جمل�ص الوزراء ان�شم اإليها رئي�ص اللجنة الربملانية حلقوق الإن�شان واأقرباء 
مثل  الإن�شان  حقوق  عن  ومدافعون  املدين  املجتمع  يف  ون�شطاء  املحكومني 

منظمة العفو الدولية.
ويف عام 2001, تكتلت 58 هيئة مدنية وع�شرات ال�شباب املتطوعني وبع�ص 
تنظيم ع�شرات  اأجل  الإن�شان من  الدفاع عن حقوق  ال�شخ�شيات مع حركة 
الفعاليات ال�شاعية اإىل تعبئة الراأي العام: اعت�شام, وم�شرية,  وم�شرحيات, 
راأي  وا�شتطلع  تليفزيونية,  واإعلنات  الإعدام,  عقوبة  اإلغاء  حول  وندوة 

النواب, وعري�شة., وغري ذلك.
ويف 2002, مت تنظيم طاولة م�شتديرة حول مو�شوع اإلغاء عقوبة الإعدام يف 
مركز الدرا�شات حول الحتاد الأوروبي يف جامعة القدي�ص يو�شف يف بريوت 
الدويل  الإمنائي  للتعاون  ال�شويدية  والوكالة  الدولية  العفو  منظمة  مب�شاركة 
ومعهد حقوق الإن�شان التابع لنقابة املحامني ببريوت.94 وكان اأهم املتدخلني 
وهم ح�شن قوا�ص رئي�ص حمكمة اجلنايات �شابقا, واإليا�ص خوري وهو كاتب 
ملنظمة  الإقليمي  املكتب  مدير  كرعود  واأحمد  النهار,  ملحق  حترير  ورئي�ص 
العفو الدولية ببريوت, والأ�شتاذ �شبلي ملط, مر�شح للرئا�شة يف لبنان, قد 
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حتدثوا عن اإمكانية اإلغاء عقوبة الإعدام.
ونتيجة لهذه احلملت, اأ�شدر جمل�ص النواب قراره باإلغاء القانون 302/94 
النطق  املحاكم  وا�شلت  الإلغاء,  هذا  رغم  ولكنه   ,2001 يوليو/متوز  يف 
باأحكام الإعدام, ول يزال هناك 302 حمكوما بالعقوبة الق�شوى يف دهاليز 

املوت يف انتظار قرار عفو من رئي�ص اجلمهورية.
بتنظيم  ن�شاطها  احلركة  ا�شتعادت   ,2008 الأول  دي�شمرب/كانون   19 ويف 
اجلمعية اللبنانية حلقوق املدنية ندوة بالتعاون مع املنظمة الدولية للإ�شلح 
املجتمع  عن  ممثلون  منهم  م�شاركا   60 الندوة  هذه  يف  �شارك  اجلنائي.95 

املدين والأحزاب ال�شيا�شية, ونواب و�شحفيون وممثلو وزارة العدل.
حول  ال�شباب  لرتبية  اأيام  تنظيم  خلل  من  حاليا  ن�شاطها  احلركة  توا�شل 
اإلغاء عقوبة الإعدام, والقيام با�شتطلع جديد للراأي لدى النواب, ف�شل عن 

القيام باأعمال �شغط وتاأثري حول م�شروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام.

جتميد لتنفيذ العقوبات عام 1998 ثم ا�ضتئناف لها 
يف 2004

يف عام 1998 بداأ جتميد لتنفيذ عقوبات الإعدام. وكانت املنظمات اللبنانية 
املناه�شة لعقوبة الإعدام قد ا�شطلعت بدور هام يف ال�شغط من اأجل اإ�شدار 
وهو  اآنذاك  الوزراء  رئي�ص  اإىل  يرجع  �شدوره  الف�شل يف  ولكن  القرار,  هذا 
ال�شيد �شليم احل�ص. فقد كان يعار�ص ب�شدة عقوبة الإعدام96 وكان يرف�ص 

دائما توقيع مرا�شيم التنفيذ حتى ا�شتقالته عام 2000. 97 
اأثناء  الإعدام  تنفيذ عقوبات  يوؤجل  باأن  تعهد  اإميل حلود, فقد  الرئي�ص  اأما 
فرتة رئا�شته )2007-1998(.98 بيد اأنه اأثناء وجوده يف الرئا�شة, مت تنفيذ 
اتهموا  اأ�شخا�ص  ثلثة  حق  يف   2004 الثاين  يناير/كانون   10 يف  الإعدام 

بالقتل, وذلك عقب حماكمة غري عادلة.99

تخبط م�ضاريع قوانني اإلغاء الإعدام...
يف  كبرية  ودولية  وطنية  تعبئة  اإىل   2004 عام  الإعدام  عمليات  تنفيذ  اأدى 
ال�شعب. ويف �شهر  ال�شيا�شة ونواب  الدين ورجال  �شفوف اجلمعيات ورجال 
يوليو/متوز, تقدم النواب مب�شروع قانون يرمي اإىل اإلغاء عقوبة الإعدام.100 
العقوبات  حول  الختلف  ب�شبب  ورق  على  حربا  بقي  امل�شروع  هذا  ولكن 

البديلة.101
اإىل  الإعدام من جديد  عقوبة  مو�شوع  عاد   ,2006 24 فرباير/�شباط  ويف 
البديلة  العقوبات  حول  تفكري  اإطار  يف  ذلك  وكان  لبنان  يف  احلوار  �شاحة 
م�شتوحى من التجارب الفرن�شية والكندية. اأعدت احلركة املناه�شة م�شروع 
ولكن  الإن�شان,  الربملانية حلقوق  اللجنة  اأع�شاء يف  نواب  �شتة  قدمه  قانون 
 2006 �شيف  خلل  اهلل  وحزب  اإ�شرائيل  بني  رحاها  دارت  التي  احلرب 

عرقلت هذا امل�شروع.
من  الإن�شان  حلقوق  الربملانية  اللجنة  تقدمت   ,2007 يونيو/حزيران   6 يف 

متت  احلوار  متاهات  يف  الدخول  ولتفادي  نف�شه.   القانون  مب�شروع  جديد 
وردت  اأينما  الإعدام  عقوبة  باإلغاء  تق�شي  واحدة  مبادة  املقرتح  �شياغة 
عدم  ب�شب  اأنه  اإل  احلياة.  مدى  بال�شجن  وا�شتبدالها  اللبنانية  القوانني  يف 
يتم  مل  ثم,  ومن  النواب,  جمل�ص  ينعقد  مل  البلد  يف  ال�شيا�شي  ال�شتقرار 

النظر يف م�شروع القانون.
اإبراهيم  اللبناين  العدل  وزير  قدم   ,2008 الأول  اأكتوبر/ت�شرين   10 ويف 
النجار من جديد م�شروع قانون يهدف اإىل ا�شتبدال عقوبة الإعدام بال�شجن 
مدى احلياة مع الأعمال ال�شاقة. اإل اأن هذا امل�شروع ل يزال يف انتظار تناول 
مع  لقاء  الوزير  نظم  ذلك,  مع  وموازاة  بالنقا�ص.102   اإياه  النواب  جمل�ص 
الربملان. كان ذلك يف �شهر مار�ص/ املمثلة يف  ال�شيا�شية  الأحزاب  خمتلف 

ذلك  كان  القانون.  م�شروع  تقدمي  هو  ذلك  من  الهدف  وكان   ,2009 اآذار 
وا�شحة  معار�شة  اأبدى  اهلل  حزب  ممثل  اأن  اإل  عام.  ب�شكل  اإيجابيا  اللقاء 
اإىل  ر�شميا  امل�شروع  تقدمي  حني  اإىل  النقا�ص  اإرجاء  وف�شل  العقوبة,  لإلغاء 

جمل�ص النواب ملناق�شته.103

الظروف تبقى مالئمة ولكنها تخ�ضع للتقلبات ال�ضيا�ضية
اإذا كان لبنان يبدو من الناحية النظرية, جاهزا لإلغاء عقوبة الإعدام, فاإن 
امل�شاألة تبقى, اأ�شا�شا, رهينة بامل�شادمات ال�شيا�شية. وعموما, فاإن ه�شا�شة 
الظروف ال�شيا�شية والع�شكرية توؤدي اإىل حجب هذا النقا�ص. مع اأن اغتيال 
وم�شروع   2005 فرباير/�شباط  يف  احلريري  رفيق  ال�شابق  الوزراء  رئي�ص 
تاأ�شي�ص حمكمة جنائية خا�شة ت�شطلع مبحاكمة امل�شئولني عن هذا الغتيال, 
النظام  اأن  ذلك  الإعدام.104   لعقوبة  املناه�شني  نفو�ص  الأمل يف  اأحيا  قد 
بالعدالة  اخلا�شة  الدولية  املعايري  على  يعتمد  الدولية  للمحكمة  الداخلي 
اجلنائية وهي ت�شتبعد اللجوء اإىل اإ�شدار حكم بالإعدام.105  ويف ت�شريح 
له ل�شحيفة الأهرام امل�شرية يف 22 يونيو/حزيران 2006, قال ال�شيد فوؤاد 
الإعدام  عقوبة  لإلغاء  ي�شتعد  بلده  اإن  اللبناين,  الوزراء  رئي�ص  ال�شينيورة, 

ليبقى متناغما مع املحكمة الدولية.
اإل اأن الظروف ال�شيا�شية تبقى ه�شة. فاملحكمة اجلنائية الدولية اخلا�شة ل 
تتمتع بامل�شروعية يف نظر املعار�شني. كما اأن املعارك ال�شديدة التي دارت يف 
املخيم الفل�شطيني نهر البارد يف 2007 والتي تطالب املعار�شة, وعلى راأ�شها 
اإىل �شل�شلة العتداءات  ب�شاأنها, بالإ�شافة  باإجراء حتقيق دويل  حزب اهلل, 
التي يتعر�ص لها البلد ب�شكل منتظم منذ ثلث �شنوات, �شاهمت جمتمعة يف 

توقيف كافة مبادرات الن�شطاء املناه�شني لعقوبة الإعدام.106
اأع�شاء  �شبعة  على  بالإعدام  حكم   ,2009 الأول  اأكتوبر/ت�شرين   21 ويف 
 11 ويف  اللبناين.  اجلي�ص  �شد  الهجمات  ب�شبب  الإ�شلم  فتح  تنظيم  يف 
اأربعة  على  بالإعدام  ع�شكرية  حمكمة  حكمت  الثاين,  نوفمرب/ت�شرين 
قبل هجومها على حزب  اإ�شرائيل  مع  التعاون  لل�شلوع يف جرمية  اأ�شخا�ص 

اهلل يف عام 2006. 107
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الن�ضطاء
حلركة  الرئي�شي  وامل�شدر  النواة  لبنان  يف  الإن�شان  حقوق  جمعيات  ت�شكل 
الوطنية ملناه�شة عقوبة الإعدام بداأت  مناه�شة  عقوبة الإعدام. فاحلملة 

عام 1997 وا�شرتكت فيها العديد من اجلمعيات يف ذلك احلني.
ال�شباب  وع�شرات  مدنية  هيئة   58 عن  يقل  ل  ما   2001 حركة  �شمت  كما 

املتطوعني ورجال الق�شاء واملحامني وال�شحفيني واملثقفني ورجال الدين.
للحقوق  اللبنانية  اجلمعية  ا�شتعادت   ,2008 الأول  دي�شمرب/كانون  ومنذ 
مناه�شة  حركة  رائدي  يونان  والدكتورة  ال�شليبي  الدكتور  برئا�شة  املدنية, 
عقوبة  ملناه�شة  جديدة  حلملة  فعال  تنظيم  مبادرة  زمام  الإعدام,  عقوبة 
املنظمة  مع  بتعاون  املو�شوع  هذا  حول  ندوة  اجلمعية  نظمت  فقد  الإعدام. 
�شاركت   .2008 الأول  دي�شمرب/كانون  وذلك يف  للإ�شلح احلنائي  الدولية 
اأعلنت  �شيا�شية.  واأحزاب  منها جمعيات  هيئة  و�شتون  ثلث  الندوة  تلك  يف 
ذلك  يف  مبا  الفاعلني,  من  عددا  �شتهم  جديدة  حملة  �شن  كذلك  اجلمعية 
جمعية  احلركة,.منها  موؤ�ش�شو  اأن�شاأها  التي  كتلك  جديدة  �شبابية  جمعيات 
مولتها  )التي  اجلديدة  احلملة  عمل  خطة  ت�شمل  العنف.  ملناه�شة  ال�شباب 
يف  اأع�شاء  اأمام  ومرافعات  للراأي  ا�شتطلعا  بريوت(  يف  الأملانية  ال�شفارة 
اإلغاء عقوبة الإعدام.  جمل�ص النواب بغية الإ�شهام يف مترير م�شروع قانون 
كما ت�شمل القيام باأن�شطة موجهة للراأي العام من خلل ر�شائل من �شجناء 
حكم عليهم بالإعدام, واإن�شاء موقع على �شبكة الإنرتنت جتمع كل املعلومات 

املتعلقة باحلملة منذ عام 1997.
هناك عدد من املنظمات الأخرى ظهرت ب�شكل  ن�شط مثري للنتباه, نذكر 
التي  )�شوليدا(108,  تع�شفي  ب�شكل  املحتجزين  اللبنانيني  دعم  جلنة  منها 
 26 اإىل   21 من  حتقيق  بعثة  اإثر  على  الإعدام  عقوبة  حول  درا�شة  ن�شرت 
فرباير/�شباط 2004 ت�شمنت جمموعة من التو�شيات.109  وجمعية الدفاع 
عن احلقوق واحلريات التي قدمت لل�شحافة واأع�شاء جمل�ص النواب حتليل 
التي  الإن�شاين  واحلق  الإن�شان  حقوق  وموؤ�ش�شة   ,302/94 لقانون  كامل 
واملوؤمترات ال�شحفية حول مو�شوع  الفعاليات  2004 عددا من  نظمت منذ 
مينح  اأن  اآنذاك,  حلود  اإميل  الرئي�ص  رف�ص  و�شد  الإعدام  عقوبة  مناه�شة 
عفوه لأ�شخا�ص ثلثة حكم عليهم بالإعدام ونفذت العقوبة عليهم فيما بعد. 
عقوبة  مناه�شة  اأجل  من  الإقليمية  الندوة  يف  املنظمات  هذه  كافة  �شاركت 
2007؛ وكانت  الإعدام التي انعقدت يف عمان بالأردن يف �شهر يوليو/متوز 
احلركة  مثل  حكومية  غري  دولية  منظمات  من  مب�شاعدة  اجلمعيات,  هذه 
الدولية  اأواملنظمة  الدولية  العفو  ومنظمة  التعذيب  على  للق�شاء  امل�شيحية 
الذي نظم يف مايو/اأيار  املنتدى  �شاركت جميعا يف  للإ�شلح اجلنائي, قد 
اجلنائي",  القانون  يف  الإن�شانية  "الكرامة  مو�شوع  حول  بريوت  يف   2003
هذه  معظم  �شارك  كما  الإعدام.110   لعقوبة  اأعماله  من  جزء  وخ�ش�ص 
اجلمعيات يف الندوة التي نظمتها اجلمعية اللبنانية للحقوق املدنية يف نهاية 

عام 2008.
اأجل امل�شادقة على  اللبنانية حلقوق الإن�شان ن�شالها من  وتوا�شل اجلمعية 
الربوتوكول الختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 

اهتماما  تويل  اأنها  الإعدام, كما  اإلغاء عقوبة  اإىل  والذي يهدف  وال�شيا�شية 
بالغا لتوعية الراأي العام.

�شاهمت  والتي  الإن�شان  حلقوق  الربملانية  اللجنة  اإىل  اأي�شا  الإ�شارة  وجتدر 
2004 الرامي اإىل  بفعالية من خلل النائب �شلح حنني يف اقرتاح قانون 
اإلغاء عقوبة الإعدام, كما �شارك رئي�ص اللجنة مي�شيل مو�شى يف املنتدى الذي 
نظم يف 24 فرباير/�شباط 2006, ويوا�شل مقرر اللجنة ال�شيد غ�شان اإميل 

خميرب الن�شال الن�شط من اأجل اإلغاء عقوبة الإعدام.
بزعامة  ال�شرتاكي  التقدمي  احلزب  فاإن  ال�شيا�شية,  الأحزاب  جانب  ومن 
الإعدام.111   عقوبة  اإلغاء  برناجمه  يف  اأدرج  قد  جنبلط  وليد  النائب 
وينطبق الأمر نف�شه يف التيار الوطني احلر عند عودة زعيمه اجلرنال عون 

بعد �شنوات عدة ق�شاها يف املنفى.112
عقوبة  معار�شتها  عدة  منا�شبات  ويف  اللبنانية  القوات  تظهر  وموؤخرا, 
حول  ال�شيا�شية  بالأحزاب  النجار  الوزير  لقاء  اأثناء  ذلك  يف  مبا  الإعدام, 

م�شروع القانون يف �شهر مار�ص/اآذار 2009.
الق�شاة  من  فاإن جمموعة  البداية,  اأبدوه يف  الذي  الرغم من احلذر  وعلى 
والقا�شي غ�شان   1983 ومنذ عام  الوطنية.  اإىل احلملة  ان�شموا  واملحامني 
"عقوبة الإعدام:  رباح يطرح الأ�شئلة حول فعالية عقوبة الإعدام يف كتابه: 
حل اأم م�شكلة؟". وقد عار�ص الق�شاة ب�شدة تطبيق القانون 302/94 الذي 

انتهى الأمر باإلغائه عام 2001. 113
ببريوت يف  املحامني  ونقابة  الإن�شان  معهد حقوق  �شارك  نف�شه,  الوقت  ويف 
منتديات كثرية حول عقوبة الإعدام. ويف ملحظاتها حول و�شع حقوق الإن�شان 

يف لبنان عام 2003, اأو�شت النقابة �شراحة باإلغاء عقوبة الإعدام.114
وعلى ال�شعيد الديني, عرب عدد من رجال الدين علنا عن رف�شهم لعقوبة 
تاأييدهم  عن  الأديان  خمتلف  من  ال�شيا�شيون  القادة  عرب  بينما  الإعدام, 
لها.115 وهناك اأي�شا بع�ص اجلامعات التي تبدي معار�شتها عقوبة الإعدام 
من خلل تنظيم ندوات درا�شية وامل�شاركة يف املظاهرات ويف الأبحاث التي 
الباحثني درا�شات حول  اأعدت جمموعة من  جترى حول املو�شوع.116  كما 
عقوبة  "اإن  كتاب  �شليبي  وليد  الدكتور  األف  املثال,  �شبيل  فعلى  املو�شوع. 
اإح�شائيا  بحثا  يونان  اأوغاريت  الأ�شتاذة  وقادت  تقتل" )1997(.  الإعدام 
 ,2007 عام  ويف   .1943 عام  البلد  ا�شتقلل  منذ  الإعدام  عقوبة  حول 
الإعدام  بعقوبة  اخلا�شة  الن�شو�ص  اإعداد  يف  مرق�ص  بول  الدكتور  �شاهم 
الربملانية  اللجنة  من  بطلب  الإن�شان,  حقوق  اأجل  من  عمل  خطة  اإطار  يف 
فني  وبدعم  الإمنائي,  املتحدة  الأمم  برنامج  من  وبتمويل  الإن�شان,  حلقوق 

من مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان.
مبادرة  اإىل  ن�شري  وهكذا  الوطنية.  احلملة  الإعلم  و�شائل  معظم  وغطت 
فرباير/  25 يف  ا�شتقبلت  ما  عند  اهلل(,  حزب  من  )القريبة  املنار  قناة 

�شباط 1998 يف طاولة م�شتديرة اجلمعية اللبنانية حلقوق الإن�شان واأع�شاء 
جمل�ص النواب ال�شادة اأوغ�شت باخو�ص  وغ�شان نعمان ملناق�شة مو�شوع عقوبة 
الإعدام. ويف نف�ص ال�شياق توجد اأي�شا مبادرة قناة النور الف�شائية وهي قناة 
م�شيحية قامت علنا بتاأييد حركة مناه�شة عقوبة الإعدام لعدة اأ�شهر.117  
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ويف ال�شحافة, متيزت �شحيفتا النهار واللواء عن باقي ال�شحف يف لبنان 
�شئون  يف  اخلرباء  من  نخبة  ح�شرها  الإعدام  عقوبة  حول  ندوات  بتنظيم 
القانون.118  وهكذا اأ�شدرت جريدة النهار يف اإطار احلملة الوطنية لإلغاء 
الطاولة  حول  خا�شا  النهار(119  )ملحق  ثقافيا  ملحقا  الإعدام  عقوبة 
مبنا�شبة  ونظمها  واإلغاوؤها  الإعدام  عقوبة  مو�شوعها  كان  التي  امل�شتديرة 
الحتاد  درا�شات  مركز   2003 عام  الإعدام  عقوبة  ملناه�شة  العاملي  اليوم 
للنواب  ال�شحف منربا  وبذلك قدمت  يو�شف.  القدي�ص  الأوروبي يف جامعة 
وللن�شطاء املناه�شني لعقوبة الإعدام. وتناولت �شحيفة النهار مرتني عواقب 

عقوبة الإعدام على اأولد املحكوم عليهم )عام 1981 و 1998(120.
هذا  يف  اأ�شا�شيا  فاعل  العدل  وزير  النجار  اإبراهيم  الأ�شتاذ  يبقى  وحاليا 
عقوبة  بو�شوح  يعار�ص  اللبنانية"  "القوات  ال�شيا�شي  فحزبه  املو�شوع. 
يتابع عن  الآن  الوزراء وهو  اإىل جمل�ص  الوزير م�شروع قانون  الإعدام. قدم 
لقاء  نظم  قد  وكان  ملناق�شته.  النواب  جمل�ص  اإىل  تقدميه  اإجراءات  كثب 

لعقوبة  املناه�ص  القانون  م�شروع  ملناق�شة  ال�شيا�شية  الأحزاب  خمتلف  مع 
الإعدام, كما �شاعد يف تنظيم حملة توعية عمومية ملناه�شة عقوبة الإعدام, 

وهي احلملة الأوىل من نوعها تنظمها وزارة العدل121.
واأخريا, ويف اإطار �شيا�شة اجلوار الأوروبية قد ي�شبح الحتاد الأوروبي فاعل 
ل حميد عنه يف الن�شال من اأجل عقوبة الإعدام. فلبنان من الدول املوقعة 
وعلى  الأورو-متو�شطية  بال�شراكة  1995 اخلا�ص  عام  بر�شلونة  اإعلن  على 
اتفاق ال�شراكة مع الحتاد الأوروبي. ففي خطة العمل التي تبناها الطرفان 
على اأ�شا�ص اتفاق ال�شراكة يلتزم لبنان بالدخول يف حوار حول بع�ص الق�شايا 
الختياري  الربوتوكول  على  لبنان  م�شادقة  منها  الإعدام,  بعقوبة  املتعلقة 
وال�شيا�شية122.   املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  بالعهد  امللحق  الثاين 
اللجنة  به  تقدمت  الذي  الإعدام  عقوبة  اإلغاء  قانون  م�شروع  اأن  والواقع 
الربملانية حلقوق الإن�شان يف 6 يونيو/حزيران 2007 يندرج يف هذا الإطار 

)اأنظر اأعله(.
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]المغرب
للتطبيق  اأن هناك جتميدا فعليا  اإل  للتطبيق  قابلة  • عقوبة الإعدام 

منذ 1993
املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  ل�صالح  الت�صويت  عن  • امتنع 
اجتماعها  يف  الإعدام،  عقوبة  جتميد  اإىل  العامل  دول  يدعو  الذي 
املنعقد يف نيويورك يف 18 دي�صمرب/كانون الأول عامي 2007 و 

2008
اأكتوبر/ )منذ  الإعدام  عقوبة  ملناه�صة  مغربي  حتالف  يوجد   •

ت�رشين الأول 2003(
2010 لتقلي�ض  • م�رشوع متوقع لتعديل للقانون اجلنائي يف �صنة 
 6 اإىل   36 من  بالإعدام  القانون  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  عدد 

جرائم.

من اأقدم احلركات املناه�ضة يف البلدان املغاربية
اإن النقا�ص حول عقوبة الإعدام حقق تقدما ملحوظا مقارنة بالبلدان الأخرى 
يف املغرب العربي وال�شرق الأو�شط, ومل يقت�شر على اجلمعيات املدافعة عن 
الإن�شان,  حلقوق  املغربية  اجلمعية  طالبت   1989 عام  يف  الإن�شان.  حقوق 
املغربية.  القوانني  من  الإعدام  عقوبة  بحذف  الثاين,  موؤمترها  مبنا�شبة 
وحذت حذوها املنظمة املغربية حلقوق الإن�شان يف 16 يونيو/حزيران 1990, 
وهي تتم�شك مبوقفها منذ ذلك التاريخ. ويف 10 دي�شمرب/كانون الأول عام 
باإلغاء  يطالب  الذي  الإن�شان  الوطني حلقوق  امليثاق  الإعلن عن  1990 مت 
واملنظمة  الإن�شان,  حلقوق  املغربية  اجلمعية  من  مببادرة  الإعدام  عقوبة 
الإن�شان,  حقوق  عن  للدفاع  املغربية  والع�شبة  الإن�شان,  حلقوق  املغربية 
وجمعية هيئات املحامني باملغرب, ثم فيما بعد املر�شد املغربي لل�شجون الذي 

تاأ�ش�ص العام 1999.
اجلرائم  على  بالر�شا�ص  رميا  بالإعدام  املغربي  اجلنائي  القانون  يعاقب 
اأف�شت  اإذا كانت قد  الزور  العمد يف ظروف م�شددة, �شهادة  القتل  التالية: 
النار  اإ�شرام  ال�شلح,  ا�شتخدام  ال�شرقة مع  التعذيب,  الإعدام,  اإىل عقوبة 
بنية اإجرامية, امل�ص ب�شلمة الدولة, التج�ش�ص والعتداء على حياة امللك. اأما 
القانون الع�شكري فتن�ص مواده على عقوبة الإعدام بالن�شبة للجرائم التالية: 
اخليانة والفرار, وا�شتعمال العنف وت�شريب معلومات للعدو. ويف مايو/اأيار 
2003 اعتمد املغرب قانونا ملكافحة الإرهاب عقب اعتداءات الدار البي�شاء 
التي راح �شحيتها 45 �شخ�شا. هذا القانون زاد اإىل حد كبري عدد اجلرائم 
التي يعاقب عليها بالإعدام, لدرجة اأن رجال القانون ل يتفقون على عددها. 
املت�شلة  تلك  غري  اأخرى  جرائم  اإىل  الإعدام  عقوبة  تطبيق  امتد  ثم  ومن 

بالقتل.123

ل تزال ال�ضلطات متحفظة ب�ضاأن تطبيق العقوبة..
العر�ص يف  اعتلئه  ومنذ   .1993 للعام  املغرب  اإعدام يف  اآخر عملية  ترجع 
املغرب, مل يوقع امللك حممد ال�شاد�ص على اأي مر�شوم لتنفيذ عقوبة الإعدام. 
عدد  من  الإرهاب  مكافحة  قانون  فيه  �شاعف  الذي  الوقت  يف   ,2003 ويف 
اجلرائم التي يعاقب عليها بالإعدام, وطلب فيه هذا احلكم يف حق جمموعة 
من املت�شددن تورطت يف العمليات النتحارية يف مدينة الدار البي�شاء, اأعلن 
وزير العدل ال�شابق ال�شيد حممد بوزوبع تاأييده لإلغاء عقوبة الإعدام.124  
2005 عن موافقته  15 مار�ص/اآذار  اأمام الربملان يف  اأعلن  ومع ذلك, فقد 
على اإلغاء تدريجي للعقوبة, مربرا ذلك باأن املجتمع املغربي غري م�شتعد بعد 

لقطع هذه اخلطوة.
ويف �شنة 2004, نظمت وزارة العدل ندوة حول مو�شوع "ال�شيا�شة اجلنائية 
بينها  من  التو�شيات,  من  مبجموعة  الندوة  وانتهت  واآفاق",  واقع  باملغرب: 
تو�شية بتقلي�ص اللجوء اإىل عقوبة الإعدام وملجال تطبيقها وا�شرتاط اإجماع 
الق�شاة للنطق بها. وذكر ال�شيد عبد املوؤمن عقبة ممثل وزارة العدل اأن هذه 

التو�شية تتبع منحى الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام.125
اأثناء ندوة نظمت يف �شهر  الرا�شي,  الواحد  ال�شيد عبد  العدل  واأعلن وزير 
يبقى  الإعدام  عقوبة  ملناه�شة  الن�شال  اأن   ,2008 الأول  اأكتوبر/ت�شرين 
الإرادة:  هذه  لتوؤكدا  واقعتان  وجاءت  اجلنائي.  امل�شرع  ان�شغالت  قلب  يف 
اجلرائم  عدد  تقلي�ص  نحو  يتجه  جنائي   قانون  م�شروع  يف  الأوىل  تتمثل 
الثنائية يف  بالتفاقات  الثانية فتتعلق  اأما  بالإعدام126.   التي يعاقب عليها 
املجال اجلنائي, حيث يتم ا�شتبدال عقوبة الإعدام باأق�شى عقوبة على نف�ص 

اجلرمية يعاقب عليها قانون الدولة التي تطالب بالت�شليم127.
وب�شكل عام, فاإن الق�شاة يتبنون موقفا متحفظا. فهم يطبقون املادة 146 من 
القانون اجلنائي التي متنح املحكمة حق تخفيف العقوبة اإذا ارتاأت اأن العقوبة 
املقررة قا�شية اأكرث من اللزم. ومع ذلك, نلحظ يف ال�شنوات الأخرية زيادة 
يف اأحكام الإعدام, وبالتحديد منذ الهجمات الإرهابية التي هزت البلد. فقد 
اأبلغت منظمة العفو الدولية عن 4 حالت حكم بالإعدام يف تقريره عن عقوبة 
  peine de mort "الإعدام ل�شنة 2008. واأبلغ موقع "عقوبة الإعدام

كذلك عن 4 حالت يف عام 2009. 128

املغرب على ا�ضتعداد "ولكن..."
عقوبة  لتنفيذ  فعلي  جتميد  �شيا�شة  �شنوات  عدة  منذ  يتبنى  املغرب  اأن  مع 
التي  الرئي�شية  احلجة  تبقى  الإرهابية  الهجمات  موجة  اأن  اإل  الإعدام, 
تربر بها ال�شلطات عقوبات الإعدام اجلديدة التي حتكم بها املحاكم. ففي 
اأغ�شط�ص/اآب 2005 مت اعتقال اأكرث من 900 �شخ�ص اأودعوا ال�شجن ب�شبب 

جرائم مت�شلة بالإرهاب, ومن بينهم 17 �شخ�شا حكم عليهم بالإعدام.
الإعدام؛ فاحلجة  اإلغاء عقوبة  اأمام  ال�شبيل ممهد  فاإن  وبالرغم من ذلك, 
عقوبة  اإلغاء  عدم  لتربير  املنطقة  دول  معظم  اإليها  ت�شتند  التي  الدينية 
القانون  اإن  املغرب, حيث  التاأثري يف  من حيث  الوزن  بنف�ص  لي�شت  الإعدام 
الو�شعي املغربي ل يت�شمن اأي مرجع ديني. وذلك على الرغم من اأن حزب 
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العدالة والتنمية, وهو احلزب الإ�شلمي الرئي�شي يف املغرب, خرج عن �شمته 
د�شتوري  تعديل  اقرتاح  على  موؤخرا  فاعرت�ص  املو�شوع,  هذا  حول  الطويل 

يق�شي باإدراج اإلغاء العقوبة يف الد�شتور.129
اأحكاما  ت�شدر  فاملحاكم  ال�شيء,  بع�ص  غام�شا  املغرب  يف  الو�شع  يبقى 
بالإعدام يخففها امللك دائما بعد ذلك. ويبقى امللك, اأمري املوؤمنني, والذي 
القرار  �شلطة  ميلك  الذي  هو  للعلماء,  الأعلى  املجل�ص  على  �شلطته  تعلو 
النهائي. ويف 19 نوفمرب/ت�شرين الثاين 2005 اأ�شدر امللك عفوه عن ع�شرة 
اآلف �شخ�ص: ومت اإطلق �شراح خم�شة اآلف وتخفيف العقوبة عن الآخرين. 
املوؤبد. ويف  ال�شجن  اإىل  بالإعدام مت حتويلها  25 عقوبة  العقوبات,  من بني 
29 فرباير/�شباط 2007 مبا�شرة بعد ميلد بنت للملك, اأعلن وزير العدل 
ال�شابق ال�شيد حممد بوزوبع يف القنوات التليفزيونية الوطنية عن اأكرب عملية 
عفو عن ال�شجناء يف اململكة. ومن بني ال�شجناء الت�شعة اآلف الذين �شملهم 
العفو 14 �شخ�شا حمكوما عليهم بالإعدام. اآنذاك ف�شر هذا العفو باأنه تاأييد 
التام لعقوبة الإعدام, واأن هذا الإلغاء بات و�شيكا.130  ومع ذلك,  للإلغاء 

ويف نف�ص الفرتة مت تاأكيد اأربعة اأحكام بالإعدام131.
األف �شجني,  اأربعة وع�شرين  امللك عفوا عن  اأ�شدر   ,2009 يوليو/متوز  ويف 
وكان  العر�ص,  اعتلئه  على  �شنوات  ع�شر  مبرور  الحتفال  مبنا�شبة  وذلك 
من بينهم 32 حمكوما عليهم بالإعدام حولت عقوبتهم اإىل ال�شجن املوؤبد. 
ولكن, كما كان احلال يف 2007, يف �شهر اأبريل/ني�شان 2009 قبيل الإعلن 
عن هذا العفو, اأ�شدرت حمكمة مكنا�ص حكما باإعدام ثلثة اأ�شخا�ص ب�شب 

جرمية قتل اقرتفت يف �شنة 2006. 132
الواحد  عبد  املغربي  العدل  وزير  �شرح   ,2008 الأول  اأكتوبر/ت�شرين  ويف 
الرا�شي باأن »تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام يف اململكة املغربية يبني اأن البلد 
يف مرحلة تاأمل". وكان الوزير ي�شرح بذلك �شبب عدم ت�شويت املغرب ل�شالح 
قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة الذي يدعو دول العامل اإىل جتميد عقوبة 

الإعدام, وذلك يف �شهر دي�شمرب/كانون الأول 2007. 133

اإرادة معلنة لالرتقاء مبكانة املغرب على امل�ضتوى 
العاملي والقطيعة مع املا�ضي

الثاين,  بحقبة احل�شن  ال�شلة  املغرب هو قطع  اإليه  ي�شعى  ما  اأول  يكون  قد 
ي�شكل  ما  وهو  الإن�شان,  حقوق  احرتام  على  حري�شا  بلدا  �شورته  وتعزيز 
حمركا رئي�شا للن�شال من اأجل اإلغاء عقوبة الإعدام. وعندما اأ�ش�ص املغرب 
يوم 7 يناير/كانون الثاين 2004 هيئة الإن�شاف وامل�شاحلة لتخت�ص بت�شوية 
ملفات ما�شي النتهاكات اجل�شيمة حلقوق الإن�شان, وتقوم بالبحث والتحري 
ب�شاأن الوقائع التي مل يتم ا�شتجلوؤها, واأ�ش�ص قبل ذلك املجل�ص ال�شت�شاري 
حلقوق الإن�شان عام 1999, فلقد اأراد بذلك فتح الباب اأمام التغيري. ويندرج 
هيئة  تو�شيات  تطبيق  اإطار  يف  الإن�شان  حلقوق  ال�شت�شاري  املجل�ص  عمل 
اإلغاء عقوبة الإعدام وامل�شادقة على  الإن�شاف وامل�شاحلة. فهي تدعو اإىل 
الربوتوكول الختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 
العدل  األغت احلكومة حمكمة  الثاين,  يناير/كانون   6 وال�شيا�شية.134  ويف 

اخلا�شة والتي كانت ت�شري وفق اإجراءات ا�شتثنائية. كما اأن �شيا�شة اجلوار 
مع الحتاد الأوروبي اأي�شا تدفع املغرب اإىل ال�شري قدما يف طريق الإ�شلحات 
الت�شريعية من اأجل تنفيذ املقت�شيات الدولية اخلا�شة بحقوق الإن�شان, مبا 
يف ذلك اتفاقيات الأمم املتحدة الأ�شا�شية والربوتوكولت امللحقة. ومع ذلك, 
فقد امتنع املغرب للمرة الثانية عن الت�شويت ل�شالح قرار اجلمعية العامة 
للأمم املتحدة يف 18 دي�شمرب/كانون الثاين 2008 والذي يدعو اإىل جتميد 

تنفيذ عقوبة الإعدام.

الن�ضطاء
كان املجل�ص ال�شت�شاري حلقوق الإن�شان من بني الن�شطاء الأوائل املناه�شني 
لعقوبة الإعدام يف املغرب. وهو عبارة عن موؤ�ش�شة وطنية حمدثة اإىل جانب 
الإن�شان.  حقوق  بق�شايا  للنهو�ص  واقرتاحات  ا�شت�شارية  اآراء  لتقدمي  امللك 
وقد برز دور املجل�ص خ�شو�شا اأثناء رئا�شة املرحوم اإدري�ص بن زكري, الذي 

كان من اأكرب الن�شطاء املناه�شني لعقوبة الإعدام. 
ويف اأكتوبر/ت�شرين الأول 2008, نظم املجل�ص ال�شت�شاري حلقوق الإن�شان, 
املكلف بتطبيق تو�شيات هيئة الإن�شاف وامل�شاحلة, ب�شراكة مع جمعية "معا 
ملناه�شة عقوبة الإعدام", ندوة وطنية حول هذه العقوبة, �شمت عددا من 
الربملانيني ورجال الق�شاء واملحامني والوزراء وممثلني عن منظمات املجتمع 
للقانون  تعديل  م�شروع  وجود  العدل  وزير  اأكد  املنا�شبة,  هذه  ويف  املدين. 
اإىل  بالإعدام  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  عدد  تقلي�ص  اأجل  من  اجلنائي 
بالتعاون   2009 اأي�شا يف مايو/اأيار  املجل�ص  اإحدى ع�شرة حالة.135  ونظم 
مع نف�ص اجلمعية, موؤمترا �شحفيا �شدد اأثناءه رئي�ص املجل�ص ال�شيد حممد 
هرزيني على تو�شيات هيئة الإن�شاف وامل�شاحلة حول اإلغاء عقوبة الإعدام 
وامل�شادقة على الربوتوكول الختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص 
مراجعة  يف  ي�شاهم  املجل�ص  باأن  كذلك  وذكر  وال�شيا�شية.  املدنية  باحلقوق 
التفاقيات  اأحكام  مع  يتلءم  لكي  وحتديثه  املغربي  اجلنائي  القانون 
ال�شت�شاري  املجل�ص  نظم   ,2009 الثاين  نوفمرب/ت�شرين  ويف  الدولية.136  
حلقوق الإن�شان يف الرباط الن�شخة الأوىل من "لقاءات متو�شطية: ال�شينما 
وحقوق الإن�شان", واقرتح فليما تركيا حول عقوبة الإعدام, "ليكون منوذجا 
". واندرجت تلك اللقاءات يف اإطار النهو�ص بثقافة حقوق الإن�شان؛ وكانت 

فر�شة لتو�شيع دائرة النقا�ص لت�شمل قيم وثقافة حقوق الإن�شان137.
يقودها  الإعدام  عقوبة  مناه�شة  حركة  فاإن  املدين,  املجتمع  م�شتوى  وعلى 
اأكتوبر/  10 يف  اأن�شئ  وقد  الإعدام,  عقوبة  ملناه�شة  املغربي  التحالف 
اليوم �شبع منظمات غري حكومية: املر�شد  2003, وهو ي�شم  الأول  ت�شرين 
املغربي لل�شجون, اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان, املنتدى املغربي من اأجل 
احلقيقة والإن�شاف, املنظمة املغربية حلقوق الإن�شان, مركز حقوق النا�ص, 

جمعية هيئات املحامني باملغرب, منظمة العفو الدولية فرع املغرب.
وحتى اإذا اأخذنا كل ع�شو على حدة ف�شنلحظ اأنه على قدر كبري من الن�شاط. 
فعلى �شبيل املثال, ين�شط املر�شد املغربي لل�شجون يف جمال م�شاعدة املحكوم 
عليهم بالإعدام. ومنذ تاأ�شي�شه عام 1999 نظم املر�شد زيارات اإىل "دهاليز 
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املر�شد كذلك بلغات �شحفية كل مرة  ين�شر  القنيطرة.  �شجن  املوت" يف 
تنطق فيها املحاكم املغربية بحكم الإعدام على متهم. كما اأن اإ�شكالية عقوبة 
الإعدام تغطي ف�شل كامل يف كل تقرير �شنوي للمر�شد اأو اأي ن�شرة يقوم 

باإ�شدارها.
مرة  من  اأكرث  الإن�شان  حلقوق  املغربية  املنظمة  نددت  اأخرى,  ناحية  ومن 
باأحكام الإعدام يف املغرب. وت�شارك اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان ب�شكل 
فعال يف املناه�شة من اأجل الإلغاء من خلل عدد فروعها الذي يبلغ 75 فرعا 
للعقوبة  املناه�ص  �شوتها  وترفع اجلمعية  اململكة.  مدن  على خمتلف  موزعا 
اإىل  التي تر�شلها كل �شنة  امل�شئولني يف اململكة واملذكرات  اللقاءات مع  عرب 
العام  واملدير  العدل  وزير  مع  املتكررة  وتدخلتها  وبلغاتها  الوزراء  رئي�ص 
ملديرية ال�شجون مدافعة عن املحكوم عليهم بالإعدام. كما تكر�ص اجلمعية 

ف�شل من تقريرها ال�شنوي لل�شجون واملحكوم عليهم بالإعدام.
وموازاة مع ذلك, نظم املركز املغربي حلقوق الإن�شان, يف 10 فرباير/�شباط 
الق�شائي  التنظيم  بني  الإعدام  "عقوبة  مو�شوع  حول  درا�شيا  يوما   ,2007
العدل  ووزارة  املغربي  التحالف  فيه ممثلون  عن  �شارك  الإلغاء",  ونداءات 

واملجل�ص ال�شت�شاري حلقوق الإن�شان..
املوؤمتر  يف  �شارك  اإن�شائه  ففور  بن�شاطه,  املغربي  التحالف  يتميز  واأخريا, 
�شهر  يف  مونرتيال  يف  انعقد  الذي  الإعدام  عقوبة  ملناه�شة  الثاين  العاملي 
اأكتوبر/ت�شرين الأول 2004. كما نظم يف العام نف�شه لقاءات مع وزير العدل, 
ونقابيني,  وبرملانيني,  و�شيا�شيني,  �شيا�شية, وحمامني,  واأحزاب  ومع طلب 

ونظم حملة توقيع على عري�شة. 
واأثناء احلملة الوطنية ل�شنة 2005, نظم التحالف املغربي وقفة احتجاجية 
اأمام الربملان بح�شور جمموعة من املحكوم عليهم بالإعدام �شابقا بالإ�شافة 
اأعد  نف�شه,  ال�شهر  ويف  املختلفة.  الجتاهات  من  �شيا�شية  �شخ�شيات  اإىل 
بال�شجن  املوت  دهاليز  يف  ينتظرون  الذين  الأ�شخا�ص  ظروف  حول  تقريرا 
2007, نظم التحالف  اأكتوبر/ت�شرين الأول   10 املركزي يف القنيطرة. ويف 
موؤمترا �شحفيا بال�شرتاك مع التحالف العاملي وذلك لإعلن اليوم العاملي 
اأجل حمل  من  املغربي جهوده  التحالف  عباأ  كما  الإعدام.   عقوبة  ملناه�شة 
اململكة على الت�شويت ل�شالح قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة اخلا�ص 
يتفق  الإن�شان مبا  املغربي حلقوق  امليثاق  الإعدام, ومراجعة  بتجميد عقوبة 

مع التفاقيات الدولية.
اأ�شدر التحالف املغربي كذلك بيانا تدعوا فيه اجلمعيات الأع�شاء احلكومة 
بالعهد  امللحق  الثاين  الختياري  الربوتوكول  على  امل�شادقة  اإىل  املغربية 
لإلغاء  قانون  م�شروع  و�شاغ  وال�شيا�شية,  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل 
وذلك  املغربي,  القانون  من  فيها  رجعة  ل  بطريقة  وحذفها  نهائيا  العقوبة 
من خلل عفو عن جميع املحكوم عليهم بالإعدام, وا�شتبدال عقوبة الإعدام 
بعقوبة �شجن ملدة طويلة. وعرب التحالف املغربي موؤخرا عن قلقه اإزاء كرثة 

حالت احلكم بالإعدام138.

ويف �شهر اأكتوبر/ت�شرين الأول 2009, نظم التحالف املغربي وقفة احتجاجية 
يف الرباط, وقدم اإىل رئي�ص الوزراء واإىل وزير العدل واإىل رئي�ص كل من غرفتي 
الربملان, مذكرة حول املراجعة املنتظرة للقانون اجلنائي وقانون الإجراءات 

اجلنائية من اأجل مواءمتهما مع التفاقيات والقرارات الدولية139.
الإعدام غري  الوطني ملناه�شة عقوبة  التحالف  اأن متا�شك  ومع ذلك فيبدو 

م�شمون, حيث لوحظ تنظيم عدة فعاليات خارج اإطاره.
ومن ناحية اأخرى, ل حتتكر جمعيات الدفاع عن حقوق الإن�شان الن�شال من 
اأجل اإلقاء عقوبة الإعدام, فو�شائل الإعلم تغطي ال�شجال حول عقوبة الإعدام 
ب�شكل وا�شع, مع اأن هناك موا�شيع اأخرى حتظى غالبا بالأولوية )النتخابات 

الت�شريعية, تغيري احلكومة, النزاع حول ال�شحراء الغربية...(.
�شحرا,  دي  لوماتان  باملو�شوع:  اهتمت  التي  املغربية  ال�شحف  بني  من 
ليكونومي�شت, ماروك هبدو انرتنا�شيونال, ليبريا�شيون, اأوجوردوي لو ماروك, 
و�شحف اأخرى كثرية غطت مبادرات املنظمات والربملانيني املناه�شة لعقوبة 
الإعدام. كما ا�شطلعت القناة الثانية )2M( بدور اأ�شا�شي يف هذا ال�شاأن. 
"مبا�شرة  برنامج  من  الإعدام  بعقوبة  خا�شة  حلقة  القناة  هذه  بثت  فقد 
معكم", �شارك فيه م�شت�شار لوزير العدل و�شخ�شية دينية مغربية وحمكوم 
حول  دقيقة   60 مدته  وثائقيا  برناجما  بثت  كما  �شابقا.  بالإعدام  عليه 
املحكوم عليهم بالإعدام الذين ينتظرون يف دهاليز املوت, مب�شاركة فاعلني 
من املجتمع املدين واأفراد من عائلت املعتقلني وال�شحايا )وهذا حدث غري 
م�شبوق(. واأن�شاأ يان بارت, وهو �شحفي يقيم يف الدار البي�شاء, موقعا على 

�شبكة الإنرتنت خا�شا بعقوبة الإعدام يف املغرب 
معظم  وكان   .)peinedemortaumaroc.over-blog.com(
ال�شحفيني يف املغرب يعتربون الن�شال من اأجل اإلغاء عقوبة الإعدام �شرطا 

لإحلل الدميقراطية140.
ويعرب الربملانيون والأحزاب ال�شيا�شية عن موقفهم اإزاء هذا املو�شوع. ففي 
العدل  وزير  اإىل  �شوؤال  ال�شقلي  نزهة  النائية  2005, وجهت  مايو/اأيار   11
حول ق�شية عقوبة الإعدام, وطالبت بحذف تام لهذه العقوبة من القوانني 
املغربية. كما �شاركت عدة �شخ�شيات �شيا�شية, منهم: حممد اليازغي اأمني 
عام حزب الحتاد ال�شرتاكي للقوات ال�شعبية, ومولي اإ�شماعيل العلوي اأمني 
القوى  جبهة  عام  اأمني  اخلياري  والتهامي  وال�شرتاكية,  التقدم  حزب  عام 
حلقوق  ال�شت�شاري  املجل�ص  مبقر  عقد  �شحفي  موؤمتر  يف  الدميقراطية, 
الثالث  العاملي  املوؤمتر  لإعلن   2007 الثاين  يناير/كانون   24 يف  الإن�شان 

ملناه�شة عقوبة الإعدام.
عبد  العام  اأمينه  بقيادة  ال�شعبية,  للقوات  ال�شرتاكي  الحتاد  حزب  واأعلن 
يف  الإعدام  عقوبة  اإلغاء  يدرج  اأنه  �شراحة  العدل,  وزير  الرا�شي  الواحد 
اأخرى,  �شيا�شية  اأحزاب  وعربت   141  .2007 ل�شنة  النتخابي  برناجمه 
الوقت  �شتاأخذ  اأنها  عن  والتنمية,  العدالة  وحزب  ال�شتقلل  حزب  منها 
الكايف للنظر داخليا يف املو�شوع قبل اتخاذ موقف ب�شاأنه. فقد �شرح ال�شيد 
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والتنمية,  العدالة  حزب  اأمانة  يف  وع�شو  حمام  وهو  الرميد,  م�شطفى 
"اإننا ل نوؤيد الإلغاء التام لعقوبة الإعدام ول  ل�شحيفة ال�شحراء املغربية: 
جديد  من  نراجع  اأن  يف  نرغب  اإننا   )…( احلايل  الو�شع  على  املحافظة 
قائمة اجلرائم التي يعاقب عليها القانون بالعقوبة الق�شوى )…( واأن يتم 

ح�شر اللئحة يف اجلرائم الأ�شد خطورة فقط ل غري."
وجاء يف تقرير الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�شان ل�شنة 2007 142 اأن لكافة 
من  ر�شميا  موقفا  والتنمية,  العدالة  حزب  با�شتثناء  ال�شيا�شية,  الأحزاب 
ال�شخ�شية  ب�شفتهم  الأحزاب قد عربوا  بع�ص  واأن ممثلي  الإعدام,  عقوبة 

عن معار�شتهم للعقوبة.
وعربت هيئة املحامني كذلك عن معار�شتها عقوبة الإعدام. فالأ�شتاذ حممد 
اأكدمي, رئي�ص هيئة املحامني بالرباط يرى اأن هذه العقوبة تتعار�ص مع احلق 
يف احلياة. ذلك اأن هناك اأخطاء ق�شائية قد توؤدي خطاأ اإىل حرمان اأبرياء 

من حقهم يف احلياة143.
واأبدى الفنانون كذلك اهتمامهم مب�شري املحكوم عليهم بالإعدام. ففي 14 
بالرباط  اخلام�ص  الوطني حممد  امل�شرح  2006, عر�ص يف  فرباير/�شباط 
فيلم ق�شري للمخرج ه�شام اجلباري يحمل عنوان "موت يف الفجر", ويحكي 
بالإعدام, وذلك بح�شور  ال�شاعات الأخرية من حياة �شخ�ص حمكوم عليه 

م�شجونني �شابقني جاءوا ليدلوا ب�شهادتهم حول ظروف العتقال يف �شجن 
القنيطرة.

اإطار  يف  وذلك  النقا�ص,  هذا  يف  فاعل  الأوروبي  الحتاد  اأ�شبح  واأخريا, 
جتميد  على  املغرب  باإبقاء  الحتاد  رحب  فقد  الأورو-متو�شطية.   ال�شراكة 
العقوبة  باإلغاء  قرارا  ب�شرعة  تتخذ  اأن  على  اململكة  و�شجع  الإعدام,  عقوبة 
والحتاد  املغرب  بني  ال�شراكة  اتفاق  اإطار  يف   ,2005 �شنة  ويف  ر�شميا. 
اعتماد  اأجل  من  ت�شريعي  اإ�شلح  اإىل  تهدف  عمل  خطة  اأعدت  الأوروبي, 
وتطبيق اأحكام ال�شكوك الدولية املعنية بحقوق الإن�شان وعقوبة الإعدام, مبا 
يف ذلك الربوتوكول الختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق 
�شراحة  تن�ص  ل  هذه  العمل  خطة  اأن  مبا  لكن,  وال�شيا�شية144.   املدنية 
العقوبة  مناه�شو  ي�شتعمله  اأن  ال�شعب  الإعدام, فمن  اإلغاء عقوبة  ب�شرورة 

اأداة فعالة للمرافعة.145
وبالنظر لعدد الن�شطاء املناه�شني لعقوبة الإعدام ومدى تعبئتهم, يبدو اأن 
منذ  اأنه  اإل  املغرب.  يف  قريبا  الإعدام  عقوبة  لإلغاء  متوفرة  العوامل  جميع 
�شت �شنوات, ل يزال هناك انتظار لقرار الإلغاء, وهناك خطر حقيقي لطول 
النتظار. ويتمثل الرهان يف اإيجاد التوازن بني ال�شتعجال والنتظار طويل.
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] الف�ضل الأول [
واقع احلال والن�شطاء – تون�ص

]تونس
للتطبيق قابلة  الإعدام  • عقوبة 

1992 منذ  التنفيذ  • جتميد 
املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  ل�صالح  الت�صويت  عن  • امتنع 
الذي يدعو دول العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام يف 18 دي�صمرب/

كانون الأول 2007  و 2008
• يوجد حتالف وطني ملناه�صة عقوبة الإعدام )منذ يونيو/حزيران 

)2007

نظام �ضلطوي وقمعي
قيود  من  اجلمعيات  وتكوين  التعبري  حرية  فيه  تعاين  الذي  البلد  هذا  يف 
�شارمة, فاإن الن�شال من اأجل حماية حقوق الإن�شان يت�شم باملثابرة. فالنظام 
ال�شركاء  اأمام  ال�شيا�شي  ا�شتقراره  مزايا  يظهر  اأن  �شيء  كل  قبل  يود  الذي 
حقوق  عن  املدافعني  الن�شطاء  يحتمل  ل  الأوروبيني,  وخا�شة  املحتملني, 

الإن�شان, اإذ يرى اأنهم ي�شوهون �شورة البلد  دولةَ حق وقانون.
حتر�ص تون�ص كثريا على حت�شني �شورتها بني دول العامل؛ فقد �شادقت على 
الطفل  حقوق  واتفاقية  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد 
واتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبات  القا�شية و 
غري الإن�شانية اأو املهينة. وترد عقوبة الإعدام يف املادة اخلام�شة من القانون 
حدود  �شيقت   9 املادة  لكن   ,1989 بقانون  واملعدل   1913 ل�شنة  اجلنائي 
اإذ ن�شت على  تطبيقها يف حالت الن�شاء احلوامل والأ�شخا�ص القا�شرين, 
"اأن املراأة التي يحكم عليها بالإعدام وهي حامل ل ينفذ فيها الإعدام اإل بعد 
الولدة". واملادة 43 التي تن�ص على اأنه يف حالة احلكم بالإعدام على قا�شر 

عمره بني 13 و18 عاما ت�شتبدل عقوبة الإعدام بال�شجن ملدة ع�شر �شنوات.
وترجع اآخر عمليتي اإعدام اإىل 1991 و 1992 146, وبذلك تكون تون�ص قد 
 ,1989 ك�شرت قرار التجميد الذي اأر�شاه الرئي�ص منذ يناير/كانون الثاين 
 ,2009 مار�ص/اآذار  ففي  منتظم.  ب�شكل  ت�شدر  الإعدام  اأحكام  تزال  ول 
�شدرت ثلثة اأحكام بالإعدام بعد حماكمة �شورية �شجبتها جمعيات الدفاع 

عن حقوق الإن�شان147.
يبلغ حاليا عدد اجلرائم التي يعاقب عليها بالإعدام اإحدى وع�شرين جرمية, 
منها: القتل والغت�شاب امل�شحوب بالعتداء, وامل�ص باأمن الدولة الداخلي 
مبنا�شبة   ,2005 �شنة  ويف  عمومي.  موظف  على  والعتداء  واخلارجي,  
علي  بن  الرئي�ص  اأ�شدر  البلد,  ا�شتقلل  على  عاما   49 مبرور  الحتفال 
اأ�شخا�ص حمكوم عليهم  املعتقلني, كان منهم ثلثة  عفوا عن جمموعة من 
مراجعة  فاإن  ذلك,  ومع  موؤبد.   �شجن  اإىل  عقوبتهم  حولت  بالإعدام,148 
القانون اجلنائي التي متت يف العام نف�شه, و�شعت قائمة اجلرائم التي يعاقب 
تهديد  اأو  للخطر  الطائرات  تعري�ص  ت�شمل:   وهي  بالإعدام,  القانون  عليها 

الأمن اجلوي والت�شبب يف موت �شخ�ص بعد اأن منح ع�شوا من اأع�شائه.
ويف 28 مار�ص/اآذار 2007, اأعلن ال�شيد الب�شري التكاري وزير العدل وحقوق 

الإن�شان, يف نقا�ص مع اأع�شاء يف الربملان, اأن الوقت مل يحن بعد لإلغاء عقوبة 
الإعدام.149

على  اأبدا  يوقع  "لن  باأنه  علي  بن  العابدين  زين  الرئي�ص  ت�شريح  وبعد 
 2008 مار�ص/اآذار   6 يف  نائبا   25 تقدم  الإعدام",  عقوبة  لتنفيذ  مر�شوم 
الحتاد  نائبان عن حزب  وكان  الإعدام150.   عقوبة  لإلغاء  قانون  مب�شروع 
ووقع عليه جمموعة  القانون ذلك,  اأعدا م�شروع  قد  الوحدوي  الدميقراطي 
م�شروع  قدم  الربملان.  يف  ممثلة  خمتلفة  اأحزاب  اإىل  ينتمون  النواب  من 
قبل  الربملان  رئي�ص  عليه  يطلع  "لكي  التون�شي,  الربملان  مكتب  اإىل  القانون 
امل�شادقة عليه". اإل اأن هذا امل�شروع ف�شل ب�شبب معار�شة نواب حزب التجمع 

الد�شتوري الدميقراطي احلاكم151.

ول يزال الوقت طويال اأمام التحالف الوطني
مناه�شة  اأجل  من  تون�شية  جمعيات  �شبع  احتدت   2007 يونيو/حزيران  يف 
وهي:  الإعدام,  عقوبة  ملناه�شة  الوطني  التحالف  اإطار  يف  الإعدام  عقوبة 
التون�شيني,  ال�شحفيني  وجمعية  الدولية,  العفو  منظمة  من  التون�شي  الفرع 
والرابطة التون�شية للدفاع عن حقوق الإن�شان, واجلمعية الدميقراطية للمراأة,  
واملعهد العربي حلقوق الإن�شان, واجلمعية التون�شية للن�شاء من اأجل البحث 
والتنمية, وجامعة نوادي ال�شينما, اإ�شافة اإىل اأكرث من مائة �شخ�شية وطنية 
تون�شية م�شهود لها بدفاعها عن حقوق الإن�شان, ت�شم حمامني و�شينمائيني 

واإعلميني ووزير �شابق.
العام  الراأي  تعبئة  رئي�شيني:  حتديني  الوطني  التحالف  يواجه  الآن,  وحتى 
من  اعرتاف  على  احل�شول  ثم  قتل,  جرمية  وقوع  عند  ب�شهولة  يتاأثر  الذي 
التي متار�شها  القمع  واأعمال  امل�شايقات  الن�شطاء من  ينجوا  ول  ال�شلطات. 
الإعلن  فغداة  الإن�شان.  املدافعني عن حقوق  لكي حتبط عزمية  ال�شلطات 
عن تاأ�شي�ص التحالف, ا�شتدعت ال�شرطة ال�شيد حممد حبيب مر�شيت رئي�ص 
الفرع التون�شي ملنظمة العفو الدولية, وحاولت دفعه اإىل التوقيع على ورقة يعلن 
فيها عن تخليه القيام باأي ن�شاط يف اإطار التحالف. وقد ادعت ال�شلطات اأن 
التحالف التون�شي ينتهك قواعد منظمة العفو الدولية التي تن�ص على حياد 
باأي  يتمتع  واأنه ل  اأعمالها,  املنظمة  التي متار�ص فيها  الدولة  اإزاء  التحالف 
حلقوق  التون�شية  الع�شبة  رئي�ص  تريفي,  خمتار  ال�شيد  لكن  قانوين.  وجود 
الإن�شان, يوؤكد اأن كافة املنظمات التي اأ�ش�شت الهيئة معرتف بها قانونا, ومن 
ثم ل ميكن اأن ي�شكل التحالف جمعية غري قانونية, واأن امل�شاألة هي بالدرجة 
جمعيات  بني  ملمو�شة  توترات  اأخرى,  ناحية  من  وهناك,  �شيا�شية.  الأوىل 
الدفاع عن حقوق الإن�شان فيما بينها, ب�شبب التهامات املتبادلة حول وجود 

روابط مفرت�شة مع النظام.
وتبقى النافذة الوحيدة يف هذا املنظر القامت هي احلوار الذي اأجراه الرئي�ص 
بن على مع جملة لوفيجارو يف �شهر نوفمرب/ت�شرين الثاين 2007, تعهد خلله 
باأن ل يوقع على اأي اأمر بتنفيذ عقوبة الإعدام152. هذا, ويجب اأن ل نقلل من 
املغرب واجلزائر؛  تون�ص وكل من  الإقليمي بني  امل�شتوي  املناف�شة على  اأهمية 

فاإلغاء العقوبة يف بلد من هذه البلدان قد يوؤثر اإيجابا على البلدان الأخرى.

] عقوبة اإلعدام في العالم العربي [ 24



واقع احلال والن�شطاء – تون�ص
] الف�ضل الأول [

الن�ضطاء
ي�شم التحالف الوطني ملناه�شة عقوبة الإعدام اجلمعيات ال�شبعة املذكورة 
اأعله, بالإ�شافة اإىل �شحفيني وحمامني وممثلي اأحزاب �شيا�شية وجمعيات 
عقوبة  لإلغاء  تاأييدهم  عن  جميعهم  عربوا  الإن�شان  حقوق  عن  مدافعة 
املعهد  وهما  التحالف,  يف  ن�شاطا  الأكرث  اجلمعيتان  و�شاركت  الإعدام.153 
املوؤمتر  يف  الدولية,  العفو  ملنظمة  التون�شي  والفرع  الإن�شان  حلقوق  العربي 

العاملي الثاين والثالث ملناه�شة عقوبة الإعدام.
عن  كذلك  عربت  قد  املعار�شة  ال�شيا�شية  الأحزاب  من  عدد  وهناك 
اأ�شدر  فقد  للتعبئة.  قابلة  عنا�شر   تبقى  وهي  الإعدام,  عقوبة  معار�شتها 
 2008 26 فرباير/�شباط  ن�شر يف  له  بيان  الليربايل يف  احلزب الجتماعي 
عن تبنيه ر�شميا موقفا موؤيدا لإلغاء عقوبة الإعدام154. وينطبق الأمر كذلك 
على حزب التجديد؛ اإذ دعا الربملان واحلكومة اإىل اإلغاء العقوبة.155 هذا 
ف�شل عن حزب الحتاد الدميقراطي الوحدوي الذي كان وراء م�شروع قانون 
عقوبة  برف�ص  وا�شحا  موقفا  احلزب  هذا  اتخذ  فقد  2008؛  مار�ص/اآذار 
م�شطفى  نائبيه  اأيدي  على  املذكور  القانون  م�شروع  اإعداد  وتوىل  الإعدام, 

يحياوي وعبد امللك عبيدي.
بجامعة  القانون  اأ�شتاذ  بوبكري,  عمر  ال�شيد  اإىل  اأي�شا  الإ�شارة  من  بد  ول 
�شو�ص؛ فقد �شارك يف املوؤمتر الإقليمي الثاين الذي نظمته املنظمة الدولية 
عن  فيه  وحتدث   ,2007 يوليو/متوز  �شهر  يف  عمان  يف  اجلنائي  للإ�شلح 

الو�شع يف تون�ص. 
يحتل التحالف واجلمعيات موقع ال�شدارة يف الن�شال من اأجل اإلغاء عقوبة 
النظام. وبدل  للغاية, نظرا ل�شرامة  اأن هام�ص حركتها �شيق  اإل  الإعدام, 
الإعلن  اإىل  ميثاقه  يف  ي�شتند  اأن  التحالف  يف�شل  ديني,  نقا�ص  اإثارة  من 
العاملي حلقوق الإن�شان. ويبقى هدفه الأول التو�شل اإىل جتميد ر�شمي لعقوبة 
ال�شرعية يف  على  يتمثل يف احل�شول  رئي�شيا  اأمامه حتديا  اأن  مع  الإعدام, 

نظر ال�شلطات.
اإطار �شيا�شة اجلوار الأوروبي, على  ويركز الحتاد الأوروبي منذ عامني يف 
وقعت  دولة  اأول  كان  البلد  هذا  باأن  علما  تون�ص.  يف  الإن�شان  حقوق  ق�شية 
اأن خطة  اإل    156  .2005 ال�شراكة مع الحتاد الأوروبي يف عام  على اتفاق 
العمل تبقى غام�شة ب�شفة خا�شة157؛ فهي مل تت�شمن اأي اإ�شارة اإىل عقوبة 
عقوبة  اإلغاء  يفر�شها  التي  ال�شيا�شية  الإ�شلحات  حتى  تذكر  ول  الإعدام, 
الإعدام. ومع ذلك, فاإن ال�شورة اجليدة التي ت�شعى ال�شلطات اإىل اإبدائها 
عن البلد قد تبقى  الو�شيلة الوحيدة التي تنجح من خللها حركة الن�شطاء 

يف التو�شل اإىل اإلغاء عقوبة الإعدام.
دولة  مظهر  للظهور  واجلزائر  واملغرب  تون�ص  بني  اجلارية  املناف�شة  اإن  ثم 
دميقراطية قد ت�شكل كذلك عامل اإيجابيا. ويندرج يف هذا الإطار ت�شريح 
بعدم  فيه  تعهد  والذي   ,2007 الثاين  نوفمرب/ت�شرين  يف  علي  بن  الرئي�ص 

التوقيع على اأي اأمر بتنفيذ عقوبة الإعدام.
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] الف�ضل الأول [
واقع احلال والن�شطاء – اليمن

]اليمن 
وينفذ بها  يحكم  للتطبيق،  قابلة  الإعدام  • عقوبة 

• �صوت �صد قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة اللذين يدعوان 
الأول  دي�صمرب/كانون   18 يف  الإعدام  عقوبة  تنفيذ  جتميد  اإىل 

2007 و 2008
)2007 يونيو/حزيران  )اأن�صئ يف  • يوجد حتالف وطني 

اأحكام بالإعدام كثرية ت�ضدر وتنفذ، 
مبا فيها يف حق قا�ضرين

منتظم  اإ�شدار  ب�شبب  الدويل  امل�شتوى  على  الإدانة  يواجه  اليمن  كان  اإذا 
لعقوبة الإعدام بعد حماكمات �شريعة, فهو كذلك ب�شب �شن املحكوم عليهم, 
كان  الت�شعينات,  عاما. يف  ع�شر  ثمانية  تتجاوز  ل  بع�شهم  اأعمار  اأن  بحيث 
اليمن من الدول القليلة التي تطبق عقوبة الإعدام  يف حق قا�شرين )مبا يف 
ذلك طفل يف الثالثة ع�شر عاما من عمره يف �شنة 1993, واآخر يبلغ 16 عاما 
158(. وذلك بالرغم من اأن اليمن كان قد وقع يف �شنة 1991  يف �شنة 2007 
على التفاقية الدولية حلقوق الطفل. وقد رفع القانون اجلنائي اجلديد ل�شنة 
1994 ال�شن الأدنى لإمكانية التعر�ص حلكم بالإعدام اإىل 18 �شنة159. لكن 
هذا التقدم يبقى نظريا, لأن العديد من القا�شرين يحكم عليهم بالإعدام 
�شبيل  فعلي  ر�شمية.   ميلد  �شهادة  على  احل�شول  من  متكنهم  لعدم  اليوم 
اإل على الأطفال  اأن �شفة القا�شر ل ينطبق  اأحد الق�شاة علنا  اأعلن  املثال, 
الذين هم يف �شن اخلام�شة ع�شر عاما اأو دونها, واأنهم اإذا جتاوزوا هذا ال�شن 
يجب اعتبارهم ومعاملتهم معاملة البالغني.160 ويتعار�ص هذا املوقف متاما 
للحكم  الأدنى  ال�شن  رفع  والذي  املذكور  القانون اجلنائي  31 من  املادة  مع 

بالإعدام اإىل 18 عاما.
يعلم  فلم  عادلة.  ملحاكمة  �شمانات  توفر  لعدم  الأمثلة  من  العديد  وهناك 
على  الإعدام  حكم  تنفيذ  العليا  املحكمة  بتاأكيد  وحماميه  اإبراهيم  حافظ 
الأول اإل قبيل حلول موعد تنفيذ احلكم.161  اأما اإ�شماعيل لطيف حري�ص, 
عام  اعتقاله  منذ  الإ�شارات  للغة  مرتجم  خدمة  من  ي�شتفد  مل  اأ�شم,  وهو 
ينفذ  وقد  م�شارعة,  علي  عمه  وابن  هو  بالإعدام  عليه  حكم  فقد   ,1998

احلكم عليهما يف اأي وقت162.

اأرقام ناطقة
ويرى  قوانني.  اأربعة  يف  مادة   315 يف  الإعدام  عقوبة  ذكر  يرد  اليمن,  يف 
املحامي اأحمد الوادي اأن كثريا من تلك املواد تتعار�ص مع ال�شريعة الإ�شلمية. 
وهناك بع�ص حالت غام�شة. فاملادة 128 من القانون اجلنائي على �شبيل 
املثال, تن�ص على عقوبة الإعدام على اأي فرد يتعاون مع "دولة اأجنبية" �شد 
بلده. فم�شطلح "دولة اأجنية" لي�ص له حتديد دقيق, بل اإن تف�شريه يختلف 
ح�شب اإرادة القا�شي, وهذا مناف ملبادئ ال�شريعة الإ�شلمية163.   ويعاقب 

اأن  بد  ل  الإعدام  بتنفيذ  اأمر  وكل  بالرجم.  الزوجية  اخليانة  على  القانون 
ي�شادق عليه الرئي�ص؛ اأما تنفيذ العقوبة فاإنه يتم على مراأى اجلمهور.

لت�شمل  الإعدام  عقوبة  رئا�شي  مر�شوم  و�شع   ,1998 اأغ�شط�ص/اآب   3 ويف 
اأع�شاء الع�شابات التي تقوم بال�شرقة وقطع الطرق و نهب املمتلكات العامة 

اأو اخلا�شة. وميكن تطبيق العقوبة كذلك على املختطفني.
الإعدام,  لعقوبة  تنفيذ  حالة   265 وقعت   ,2005 و   2004 �شنتي  بني  وفيما 
 ,2006 ل�شنة  وبالن�شبة  اليمني164.  العام  املدعي  مكتب  اإح�شاءات  ح�شب 
فاإن  ما ل يقل عن 30 �شخ�شا قد يكونون نفذت يف حقهم عقوبة الإعدام, 

واأن مئات الأ�شخا�ص قد يكونون معر�شني للعقوبة الق�شوى.
الناطقة  اليمن  اأخبار  �شحيفة  اأوردت   2007 الثاين  يناير/كانون  ويف 
عليهم  حمكوم  قا�شرين  ت�شعة  اأن165  يذكر  ر�شميا  تقريرا  بالإجنليزية 
بالإعدام قد يكونون قيد العتقال يف ال�شجون اليمنية.166  ويف �شنة 2008, 
طبقا ملا اأوردته منظمة العفو الدولية, فاإن عقوبة الإعدام نفذت على الأقل 
يف حق 13 �شخ�شا, واأن مئات اآخرين قد يكونون يف دهاليز املوت, قد يكون 

منهم قا�شرون ومعوقون167.

ن�ضاأة حتالف وطني يف ظروف �ضعبة
منظمات  عن  ممثل  و�شتون  خم�شة  اجتمع   ,2007 يونيو/حزيران   17 يف 
املجتمع املدين, منا�شلون وم�شايخ وق�شاة و�شحفيون واأكادمييون وبرملانيون, 
وذلك مبنا�شبة ندوة حول تقلي�ص عقوبة الإعدام خارج الق�شا�ص ال�شرعي. 
يف  خا�ص  ب�شكل  نف�شها  الإن�شان  حقوق  عن  للدفاع  اليمنية  املنظمة  كر�شت 
اجلامعيني  مثل  بارزة,  �شخ�شيات  الندوة  هذه  يف  �شاركت  املنا�شبة.  تلك 
مالك  والدكتور  ال�شرتاكي(  احلزب  عام  )اأمني  نعمان  يا�شني  الدكتور 
املتوكل, والربملانيني اأحمد �شيف حا�شد ودحابة  و�شوقي القا�شي, وامل�شايخ 
حممد مفتاح وحممد العفيف وح�شن زيد )اأمني عام حزب احلق(. كان هذا 
احلدث لفتا للنتباه. فقد كان املوؤمتر الأول من نوعه ينظم يف هذا البلد. 
وقد ن�شاأ التحالف الوطني يف ختام الندوة مببادرة من القا�شي اأمني حجار. 
مل تكن هذه التعبئة ت�شعى لإلغاء تام لعقوبة الإعدام, واإمنا كانت حتاول اأن 
تبداأ, يف مرحلة اأوىل, مبعار�شة تطبيق العقوبة جزاء لبع�ص اجلنح ويف حق 
بع�ص الفئات من النا�ص. ذلك اأن هذه الندوة انطلقت من ملحظة اأن تطبيق 
عقوبة الإعدام ل يتما�شى دائما مع ال�شريعة الإ�شلمية. فقد اأكد امل�شاركون 
على  بالإعدام  ويحكمون  بهم,  خا�شة  اأحكاما  يحدثون  الق�شاة  بع�ص  اأن 

اأ�شخا�ص مل يقتلوا وذلك ليكونوا عربة لغريهم.
اإن الطريق ل يزال طويل قبل اأن يثم  الت�شويت على اإ�شلح �شيا�شي يتجه 
بالإ�شافة  بالإعدام.  القانون  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  عدد  تقلي�ص  نحو 
اأعدم علي  تبقى حا�شمة. فقد  وال�شيا�شية  القبلية  الرهانات  فاأن  اإىل ذلك, 
حم�شن ال�شحاري يف 29 نوفمرب/ت�شرين الثاين 2006 بعد حماكمة �شريعة 
وجائرة كانت لها دوافع �شيا�شية ح�شب منظمة العفو الدولية. وحكم يحيى 
علي الديلمي بالإعدام بذريعة اأنه كان عميل لإيران, واأنه قدم الدعم حل�شني 

بدر الدين احلوثي, وهو زعيم ديني �شيعي زيدي معار�ص للنظام.168
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واقع احلال والن�شطاء – اليمن
] الف�ضل الأول [

نا�شطا يف ن�شال ل تثري  اأن يعلن املرء عن نف�شه  اأخريا, يبقى من ال�شعب 
اهتمام الراأي العام. فقد عرفت املنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإن�شان, 
هجوما  الوطني,  التحالف  اإن�شاء  يف  خا�ص  ب�شكل  نف�شها  كر�شت  التي  وهي 
اجلهود  رغم  بعمان,  الإقليمية  الندوة  يف  م�شاركتها  بعد  عدائيا  اإعلميا 

املبذولة لتقدمي هذه امل�شاركة بطريقة بناءة169.

الن�ضطاء الآخرون
غطت و�شائل الإعلم الندوة التي انبثق عنها التحالف الوطني تغطية وا�شعة. 
 ,» The Yemen Observer « بالإجنليزية  الناطقة  اليومية  بينها:  من 
تتابع  اأن  وميكن  حر"170.  "مين  بالعربية  الناطقة  الإلكرتونية  وال�شحيفة 

هذه ال�شحف عن كثب تطورات احلركة املناه�شة التي ن�شاأت لتوها.

اإن�شاء  يف  ال�شقائق"  "منتدى  وكذلك  الدميقراطية"  "املدر�شة  �شاهمت 
القا�شرين.  على  بالإعدام  احلكم  بو�شوح  يناه�ص  الأطفال" الذي  "برملان 
ويبدي مركز املعلومات والتدريب علي حقوق الإن�شان اهتمامه بق�شية عقوبة 

الإعدام واإلغائها. 
هذا ول يزال النقا�ص يف اليمن خجول, وال�شلطة ال�شيا�شية ل تبدي انفتاحا 
يف املو�شوع, ثم اإن تعبئة املناه�شني, وهي ل تخلو من خطر على اأمنهم, ل 
تكاد تظهر وجودها. ومع ذلك, يبدو اأن هذه احلركة حتافظ على وجودها؛ 
فقد �شارك ن�شطاء مينيون يف الندوة الإقليمية التي انعقدت يف عمان يومي 2 
و3 يوليو/متوز 2007, ويف ور�شة العمل التي نظمها التحالف العاملي ملناه�شة 

عقوبة الإعدام يف الرباط باملغرب يف 3 اأكتوبر/ت�شرين الأول 2007.
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]جيبوتي
بالإعدام. احلكم  األغى  الذي  الوحيد  • البلد 

• امتنعت عن الت�صويت ل�صالح قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة 
 2007 �صنتي  الإعدام  عقوبة  جتميد  اإىل  العامل  دول  يدعوان  اللذين 

و 2008

لقد اأدى اإ�شلح القانون اجلنائي يف جيبوتي اإىل اإلغاء نهائي لعقوبة الإعدام. 
دخل هذا القانون حيز التنفيذ يف يناير/كانون الثاين 1995. قبل ذلك, ومنذ 
بالعقوبة  واحد  حكم  �شدر  الإعدام,  لعقوبة  تنفيذ  اآخر  تاريخ   ,1977 �شنة 
الق�شوى, بدعوى الإرهاب, لكنه حول اإىل حكم بال�شجن املوؤبد �شنة 1993.

]المملكة العربية السعودية
الإعدام. عقوبة  • الإبقاء على 

2009 بالإعدام:  للحكم  تنفيذ  اآخر  • تاريخ 
دول  يدعو  الذي  املتحدة  للأمم  العامة  جمعية  قرار  �صد  • �صوتت 

العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام.
قا�رشين  الإعدام يف حق  تنفذ عقوبة  تزال  التي ل  الدول  • من بني 

)مرتان يف 2009(

متار�ص اململكة العربية ال�شعودية تف�شريا �شارما لل�شريعة الإ�شلمية, وحتكم 
اأ�شلحة  با�شتعمال  وال�شرقة  والغت�شاب  القتل  بتهم  الراأ�ص  بقطع  بالإعدام 
واملثلية  واللواط  الزوجية  واخليانة  ال�شحر  وكذلك  باملخدرات,  والجتار 

اجلن�شية وال�شرقة على الطريق ال�شريع والتخريب والردة.
تعد اململكة العربية ال�شعودية من الدول التي ت�شهد اأعلى ن�شبة لتنفيذ حكم 
الإعدام يف العامل. ففيما بني عامي 1980 و 2002, مت تنفيذ حكم الإعدام 
وثمانني  باثنتني  يقدر  قيا�شي  رقم  مع  �شخ�ص,  وخم�شمائة  األف  حوايل  يف 
�شنة  يف  اإعدام  عملية  وت�شعني  واإحدى  ومائة   ,2001 �شنة  يف  اإعدام  عملية 
واأربعني عملية  الإعدام مائة وثلثا  بلغت عمليات   ,2007 �شنة  1995. ويف 

اإعدام, ح�شب تقرير منظمة العفو الدولية.172
بالجتار  متهمني  اأ�شخا�شا  بالإعدام  احلكم  حالت  من  كبري  جزء  يهم 
قوانينها   2005 �شبتمرب/اأيلول  �شهر  يف  عدلت  اململكة  لكن  باملخدرات. 
اخلا�شة بالجتار باملخدرات, و�شمحت للق�شاة با�شتعمال قدراتهم التقديرية 

لإ�شدار حكم بال�شجن بدل من احلكم بالإعدام.
الإعدام,  نفذ يف حقهم حكم  الذين  الأ�شخا�ص  ثلثي  الأجانب  العمال  ميثل 
ل  احلالت,  بع�ص  ففي  خا�شة.  ب�شفة  معهم  تت�شدد  ال�شعودية  فالعدالة 
يف  وهكذا,  بالإعدام.  عليهم  حكم  واأنهم  انتهت  قد  حماكمتهم  اأن  يعرفون 
بينما كانوا  الإعدام يف حق �شتة �شوماليني,  اأبريل/2005, نفذ حكم  �شهر 

يعتقدون اأنهم يق�شون عقوبة بال�شجن.
 108 على  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الإعدام  حكم  نفذ   ,2008 �شنة  يف 

اأ�شخا�ص. وهناك اآخرون ينتظرون يف دهاليز املوت ب�شبب جرائم اقرتفوها 
عندما كانوا قا�شرين.173

�شنة  يف  قا�شران  اأعدم  فقد  الدولية,  العفو  ملنظمة  تقرير  لآخر  وطبقا 
2009, وكانا يبلغان من العمر 17 عاما زمن الوقائع التي ب�شببها قدما اإىل 

املحاكمة.
من  يتحقق  ما  اأول  اإىل  ا�شتنادا  بالإعدام  حكما  الق�شاة  ي�شدر  اأن  وميكن 
ال�شيئني: ظهور علمات الن�شج اجلن�شي اأو بلوغ ال�شن اخلام�شة ع�شرة.174 
هذا بالرغم من اأن اململكة العربية ال�شعودية قد �شادقت يف �شنة 1996 على 
اتفاقية الأمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل, وهي حتظر احلكم بالإعدام اأو 
ب�شجن موؤبد ل ي�شمح باإطلق �شراح املعتقل يف حق اأ�شخا�ص مل يبلغوا الثمانية 
على  بال�شهر  املكلفة  الطفل,  حقوق  جلنة  قامت  اجلرمية.  زمن  عاما  ع�شر 
احرتام التفاقية, بالنظر يف حالة اململكة العربية ال�شعودية يف �شنة 2007, 
واتهمتها بانتهاكات خطرية للحقوق الأ�شا�شية التي حتميها التفاقية. عربت 
الق�شاة  يعترب  التي  التقديرية  ال�شلطة  ب�شبب  العميق  ان�شغالها  عن  اللجنة 
القانون  عليها  يعاقب  اأفعالهم  كانت  اإذا  را�شدين  القا�شرين  اأ�شا�شها  على 
الذين كانوا  اإعدام املحكوم عليهم  الكف عن  اململكة  بالإعدام, وطلبت من 

قا�شرين وقت ارتكاب اجلرمية.

]البحرين
الإعدام عقوبة  • الإبقاء على 

2008 بالإعدام:  للحكم  تنفيذ  اآخر  • تاريخ 
دول  يدعو  الذي  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  �صد  • �صوتت 
عن  وامتنعت   ،2007 �صنة  يف  الإعدام  عقوبة  جتميد  اإىل  العامل 

الت�صويت يف �صنة 2008

وال�شريعة  العريف  القانون  على  املبني  البحرين,  يف  العدالة  نظام  ين�ص 
والتاآمر  الإ�شرار  �شبق  القتل مع  بالإعدام يف حالة  الإ�شلمية, على احلكم 
وع�شيان  امللك  حياة  وتهديد  عدو  اأجنبي  بلد  مع  والتعاون  النظام  لقلب 

الأوامر الع�شكرية خلل احلرب اأو يف حالة الطوارئ.
 .175  2008 يونيو/حزيران  �شهر  اإىل  الإعدام  لعقوبة  تنفيذ  اآخر  يرجع 
لتنفيذ  جديد  من  البحرين  عادت  الفعلي,  التجميد  من  �شنوات  ع�شر  وبعد 
مهاجرين,  عمال  بثلثة  الأمر  وتعلق   .2006 دي�شمرب  يف  الإعدام  عقوبة 
اثنان من بنغلد�ص والثالث من باك�شتان؛ فقد حكم عليهم بالإعدام ب�شبب 
قتل مواطنني بحرانيني.176   يعاين العمال املهاجرون يف البحرين, كذلك, 
الكثري من التمييز. وح�شب تقرير منظمة العفو الدولية, فاإن اآخر عملية تنفيذ 
حلكم الإعدام كانت يف �شنة 2008. ومنذ تلك العملية, فاإن بع�ص جمعيات 
الدفاع عن حقوق الإن�شان تخ�شى اأن تت�شاعف حالت احلكم بالإعدام يف حق 
حمكمة  اأيدت   ,2009 الثاين  نوفمرب/ت�شرين  �شهر  ويف  املهاجرين.  العمال 
اأن  بالإعدام يف حق عامل من بنغلد�ص.177 ومع  البحرانية حكما  النق�ص 

الدول الأخرى الأع�شاء يف اجلامعة العربية171
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البحرين امتنعت عن الت�شويت ل�شالح قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 
الذي يدعو اإىل جتميد عقوبة الإعدام يف �شهر دي�شمرب 2008, اإل اأنها كانت 
من بني الدول التي وقعت على البيان الذي يعار�ص فر�ص اأي جتميد لعقوبة 

الإعدام.

]اتحاد جزر القمر
الإعدام عقوبة  • الإبقاء على 

1997 الإعدام:  لعقوبة  تنفيذ  اآخر  • تاريخ 
يدعوان  اللذين  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قراري  �صد  • �صوتت 

دول العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام

ي�شدر احلكم بالإعدام يف حالت القتل امل�شحوب بظروف م�شددة واخليانة 
العظمى والتج�ش�ص. كان اآخر تنفيذ لعقوبة الإعدام يف �شنة 1997, يف حني 

يرجع اإ�شدار اآخر حكم بالإعدام �شنة 1999.
جزر  فاإن   ,1997 �شنة  منذ  الإعدام  لعقوبة  فعلي  جتميد  من  الرغم  وعلى 
القمر �شوتت �شد قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة اللذين يدعوان اإىل 
جتميد عقوبة الإعدام يف �شنتي 2007 و 2008. ووقعت مرتني مع دول اأخرى 

على بيان لتناأى بنف�شها عن القرار.

]اإلمارات العربية المتحدة
الإعدام عقوبة  • الإبقاء على 

2008 الإعدام:  لعقوبة  تنفيذ  اآخر  • تاريخ 
• امتنعت عن الت�صويت ل�صالح قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة 
�صنتي  يف  الإعدام  عقوبة  جتميد  اإىل  العامل  دول  يدعوان  اللذين 

2007 و 2008

القتل,  هي:  الإمارات,  يف  بالإعدام  القانون  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم 
والغت�شاب, واخليانة العظمى, وال�شرقة امل�شحوبة بظروف م�شددة والردة, 

وبيع املخدرات, ومنذ �شنة 1995, الجتار بها.
حالت   10 عن   2009 �شنة  يف  قابيل"  عن  اأيديكم  "ارفعوا  جمعية  اأبلغت 
حكم بالإعدام178. وكان اآخر تنفيذ حلكم الإعدام اأبلغت عنه منظمة العفو 

الدولية يف 24 يناير/كانون الثاين 2008. 179
وبالرغم من اأن الإمارات العربية املتحدة قد امتنعت عن الت�شويت ل�شالح 
عقوبة  جتميد  اإىل  يدعوان  اللذين  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قراري 
الإعدام, فاإنها كانت من بني الدول التي وقعت يف �شنة 2007 و 2008 على 

بيان للتربوؤ من القرارين والتاأكيد على معار�شة اأي جتميد لعقوبة الإعدام.

]العراق
الإعدام عقوبة  • الإبقاء على 

2009 بالإعدام:  للحكم  تنفيذ  اآخر  • تاريخ 
يدعوان  اللذين  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قراري  �صد  • �صوتت 

دول العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام.
يف التقرير الذي قدمته اإىل جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان يف 1 اأبريل/

عقوبة  نفذت  اأنها  العراق  يف  ح�شني  �شدام  حكومة  اأعلنت   2002 ني�شان 
وعلى   .2001 و   1998 عامي  بني  �شخ�ص  اآلف  اأربعة  حوايل  يف  الإعدام 
فاإنه  للمعار�شة,  م�شادر  ونقلتها  الإعلم  و�شائل  يف  ن�شرت  تقارير  اأ�شا�ص 
وقعت ما ل يقل عن مائتني واأربع ع�شرة حالة تنفيذ حلكم الإعدام يف العراق 
�شنة 2002 و مائة واأربع ع�شرة حالة يف �شنة 2003, حتي 9 اأبريل/ني�شان 

يوم �شقوط النظام.
وكانت ال�شلطات املوؤقتة التي �شكلتها قوات التحالف قد علقت تنفيذ اأحكام 
الإعدام حتى �شهر اأغ�شط�ص/اآب 2004, لكن احلكومة املوؤقتة برئا�شةاإاأياد 
والجتار  والختطاف  القتل  الإعدام يف حالت  لتطبق عقوبة  علوي عادت 
حكم   ,2006 ويونيو/حزيران   2004 اأغ�شط�ص/اآب  بني  وفيما  باملخدرات. 
منذ  مرة  لأول  الإعدام  تنفيذ حكم  وا�شتوؤنف  �شخ�شا.   260 على  بالإعدام 

�شقوط نظام �شدام ح�شني يف 1 �شبتمرب/اأيلول 2005.
واإذا كان الرئي�ص جلل طالباين, املعروف مبعار�شته عقوبة الإعدام, يرف�ص 
بذلك. وح�شب  القيام  يتوليان  نائبيه  فاإن  العقوبة,  بتنفيذ  اأمر  التوقيع على 
2006 وحدها على ما  جريدة ال�شرق الأو�شط, فقد حكم بالإعدام يف �شنة 
ل يقل عن مائتني وخم�شة وثلثني �شخ�شا. اأما عدد الأحكام بالإعدام التي 
للقلق  اأنه, على ما يبدو, زاد ب�شكل مثري  اإل  مت تنفيذها فغري معروف180, 

منذ 2004.
اإن تنفيذ حكم الإعدام غالبا ما يكون جماعيا. ففي 6 �شبتمرب/اأيلول 2006ـ 
مت اإعدام �شتة وع�شرين �شخ�شا يف بغداد بتهمة الإرهاب, وهو جرمية مل يكن 

القانون اجلنائي العراقي ل�شنة 1969 يعاقب عليها بالإعدام.
انتهت �شنة 2006 باإعدام الدكتاتور ال�شابق �شدام ح�شني, وبداأت �شنة 2007 
باإعدام نائبه ال�شابق طه يا�شني رم�شان. وح�شب تقرير منظمة العفو الدولية 
عملية  وثلثون  ثلث  وقعت  فقد   ,2007 ل�شنة  الإعدام  حكم  تطبيق  عن 

اإعدام, و�شدرت مائة وت�شعة وت�شعون حكما بالإعدام يف تلك ال�شنة181.
عن  يقل  ل  ما  اأن  الدولية  العفو  منظمة  اأعلنت   ,2009 �شبتمرب/اأيلول  ويف 
األف �شخ�ص �شدر يف حقهم احلكم بالإعدام, ومنهم مائة وخم�شون �شخ�شا 
ويف  �شنقا.  الإعدام  يواجهون  وقد  للطعن  القانونية  الطرق  ا�شتنفدوا جميع 
يف  للإعدام  ن�شبة  اأعلى  ت�شهد  التي  الدول  من  العراق  يعترب  التقرير,  هذا 
العامل182.  واأبلغت منظمة العفو الدولية, يف تقريره حول عقوبة الإعدام, 
عن 34 عملية اإعدام يف العراق �شنة 2008. وح�شب جمعية "ارفعوا اأيديكم 
 ,2010 �شنة  بداية  للإعدام  معر�شون  الأ�شخا�ص  مئات  فاإن  قابيل",  عن 

ومنهم �شت وع�شرون امراأة183.
اللذين  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قراري  �شد  �شوت  قد  العراق  كان 
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 .2008 و   2007 �شنتي  يف  الإعدام  عقوبة  جتميد  اإىل  العامل  دول  يدعوان 
وكان من بني الدول التي وقعت على بيان للتربوؤ من القرارين, وتاأييد عقوبة 
الإعدام. ويف منطقة كرد�شتان التي تتمتع بحكم ذاتي, وهي التي كانت األغت 
عقوبة الإعدام يف قانون 2003, اأعاد الربملان الكردي العمل بعقوبة الإعدام 

يف 11 �شبتمرب/اأيلول �شنة 2006.

]الكويت 
الإعدام. عقوبة  •الإبقاء على 

2007 الإعدام:  لعقوبة  تنفيذ  اآخر  •تاريخ 
يدعوان  اللذين  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قراري  �صد  •�صوتت 

دول العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام عامي 2007 و 2008

ويعاقب  الإ�شلمية.  ال�شريعة  اأ�شا�ص  على  بالإعدام  ي�شدر حكم  الكويت  يف 
بالعقوبة الق�شوى يف حالة الغت�شاب وجرائم �شد اأمن الدولة.

ومنذ عام 1995, اأ�شبحت عقوبة الإعدام اإجبارية يف بع�ص جرائم مرتبطة 
باملخدرات. جرت اأوىل عمليات الإعدام يف هذا الإطار عام 1998, عند ما 
ومنذ  باملخدرات.  بالجتار  اأدينا  اإيرانية  �شخ�شان من جن�شية  �شنقا  اأعدم 
�شنة  وت�شع يف   ,2002 �شنة  الإعدام: خم�ص يف  توالت عمليات  ذلك احلني, 
2004, و اأعدم اأربعة باك�شتانيني �شنة 2005, بقيت جثثهم معلقة يف امل�شنقة 

لكي ي�شاهدها اجلمهور.
ويف �شهر مايو/اأيار 2006 مت �شنق خم�شة رجال يف اليوم نف�شه, وكان ذلك 
اأكرب عدد من عمليات الإعدام تنفذ يف يوم واحد يف الكويت منذ �شتة ع�شر 
الثاين  نوفمرب/ت�شرين  يف  الفرن�شية  الأنباء  لوكالة  برقية  وح�شب  عاما. 
2006, فاإن الكويت اأعدمت منذ العمل بهذه العقوبة, �شبعني �شخ�شا, منهم 

ثلث ن�شاء184.
اأما تقرير منظمة العفو الدولية عن تطبيق عقوبة الإعدام ل�شنة 2007, فقد 
الق�شوى يف  بالعقوبة  واإ�شدار حكمني  بالإعدام  واحد  تنفيذ حكم  اأبلغ عن 

الكويت185.
ويف �شنة 2008, اأبلغت جمعية "ارفعوا اأيديكم عن قابيل" عن اإ�شدار �شبعة 
الجتار  بتهمة  الأمريية,  الأ�شرة  فرد من  منها حكم �شد  بالإعدام,  اأحكام 

باملخدرات.
اأجنبية.  جاليات  بالإعدام يف حق  اأحكام  اأبلغ عن خم�شة   ,2009 �شنة  ويف 
ملواطنة  عفوا  �شباح  ال�شيخ  الأمري  اأ�شدر   ,2009 يونيو/حزيران  �شهر  ويف 

فيليبينية حكم عليها بالإعدام بتهمة قتل ولد ال�شخ�ص الذي كان يوظفها.

]ليبيا
الإعدام عقوبة  • الإبقاء على 

2009 الإعدام:  لعقوبة  تنفيذ  اآخر  • تاريخ 
يدعوان  اللذين  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قراري  �صد  • �صوتت 

دول العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام يف �صنتي 2007 و 2008

تن�ص الوثيقة اخل�شراء الكربى لعام 1988, التي تر�شم اخلطوط العري�شة 
ل�شيا�شة نظام معمر القذايف, على اأن هدف املجتمع الليبي هو اإلغاء عقوبة 
اإن  بل  الجتاه,  �شيء يف هذا  باأي  القيام  يتم  ذلك مل  رغم  ولكنه  الإعدام. 
جمال تطبيق عقوبة الإعلم قد و�شع؛ فمنذ �شنة 1996, ميكن تطبيق عقوبة 
الإعدام يف جرائم امل�شاربة على العملة الأجنبية واملواد الغذائية وامللب�ص 
الكحول.  و  باملخدرات  املرتبطة  اجلرائم  اأو  احلرب,  زمن  يف  والإجارات 
اإجبارية عقابا على النتماء اإىل جمموعات معار�شة  وتبقى عقوبة الإعدام 
1969,  واخليانة العظمى, وعملية تخريب عنيفة �شد الدولة.  ملبادئ ثورة 
�شد  وجنح  الإ�شرار  �شبق  مع  القتل  على  بالإعدام  كذلك  القانون  ويعاقب 
الدولة. والواقع اأن هناك عددا من اجلرائم قد يعاقب عليها بالإعدام, مبا 
التعبري وحرية تكوين اجلمعيات186,  اأن�شطة �شلمية تت�شل بحرية  يف ذلك 

و"جرائم" اأخرى �شيا�شية واقت�شادية.
اأنه, طبقا للع�شبة  اإل  ليبيا.  اأرقام ر�شمية حول عقوبة الإعدام يف  ل توجد 
اأربعة  فاإن  املنفى,  يف  ن�شاطها  متار�ص  جمعية  وهي  الإن�شان  حلقوق  الليبية 
واأبلغت   .2005 يوليو/متوز  �شهر  يف  ليبيا  يف  اأعدموا  يكونون  قد  م�شريني 
املنظمة امل�شرية حلقوق الإن�شان يف �شبتمرب/اأيلول 2009 اأنه اأعدم خم�شة 

م�شريني يف ليبيا بعد اأن دفعت اأ�شرهم الدية187.
"ارفعوا  الإيطالية  للمنظمة  الإنرتنت  2009, ذكر موقع  �شبتمرب/اأيلول  ويف 
اأيديكم عن قابيل" اأن واحدا و�شبعني معتقل جزائريا, كان بع�شهم حمكوما 
عليهم بالإعدام, قد تلقوا عفوا عاما. وجاء يف امل�شدر نف�شه اأن ليبيا �شكلت 
القتل  جرائم  يف  الإعدام  عقوبة  وق�شر  اجلنائي  القانون  ملراجعة  جلنة 
عليهم  حمكوم  نيجريي  مائتي  اأن  كذلك  املوقع  وذكر  الإرهابية.  والأعمال 
بالعقوبة الق�شوى قد ي�شتفيدون من جتميد تطبيق عقوبة الإعدام يف حقهم, 
وذلك بعد تدخل من اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�شان وال�شعوب. ويف �شهر 
اأغ�شط�ص/اآب 2009, قد يكون ما بني اثنني وثلثني واأربعني اأفريقيا نفذت 

فيهم عقوبة الإعدام بعد حماكمة �شريعة.188
ليبيا  اأنه وقعت يف  الإعدام  الدولية حول عقوبة  العفو  تقرير منظمة  ويذكر 
بق�شية  عرف  ما  اأي�شا  وهناك  اإعدام189.  عمليات  ثمانية   2008 �شنة 
بالإعدام  عليهم  حكم  حني  الفل�شطيني,  البلغاريات" والطبيب  "املمر�شات 
بتهمة نقل فريو�ص نق�ص املناعة املكت�شب عمدا اإىل اأطفال؛ فقد بقيت هذه 
الق�شية يف قلب الن�شغالت ملدة طويلة. يف النهاية,  اأطلق �شراحهم يف  �شهر 

يوليو/متوز 2007 بعد مفاو�شات طويلة قادها الحتاد الأوروبي.
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]موريتانيا
الفعلي الواقع  مطبقة يف  الإعدام غري  • عقوبة 

1987 اإعدام:  اآخر عملية  • تاريخ 
املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  ل�صالح  الت�صويت  عن  • امتنعت 
الذي يدعو دول العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام يف �صنة 2008 بعد 

اأن �صوتت �صد القرار يف �صنة 2007

العام  الجنليزي  القانون  بني  ما  يجمع  مركب  املوريتاين  القانوين  النظام 
القبلية.  املعايري  بع�ص  اإىل  بالإ�شافة   1980 عام  منذ  الإ�شلمية  وال�شريعة 
الإ�شرار  �شبق  مع  والقتل  العظمى  اخليانة  جرائم  على  بالإعدام  يعاقب 
اجلن�شية  واملثلية  الردة  ذلك  اإىل  اأ�شيفت   1980 �شنة  ومنذ  والتعذيب, 

والغت�شاب.
الفعلية.  املمار�شة  يف  الإعدام  عقوبة  األغت  التي  الدول  من  موريتانيا  تعترب 
1987 يف ثلثة �شباط اتهموا  كان اآخر تنفيذ لعقوبة الإعدام قد وقع �شنة 
بالقيام حماولة انقلبية. و�شدر اآخر حكم بالإعدام يف 13 دي�شمرب/كانون 
2005 طالبت النيابة العامة بعقوبة الإعدام يف حق  2002. ويف �شنة  الأول 
�شبعة ع�شر �شخ�شا اتهموا بامل�شاركة يف �شل�شلة من حماولت انقلبية �شنتي 
املوؤبد. ويف مايو/ بال�شجن  بعد  اأنهم حكم عليهم فيما  اإل   ,2004 و   2003

2009, طالبت النيابة العامة باحلكم بالإعدام على متهمني ي�شتبه يف  اأيار 
اأنهما اإرهابيان اإ�شلميان �شاركا يف هجوم على موقع ع�شكري موريتاين يف 

�شنة 2005.
كانت موريتانيا قد امتنعت عن الت�شويت ل�شالح قرار اجلمعية العامة للأمم 
املتحدة الذي يدعو اإىل جتميد عقوبة الإعدام يف �شهر دي�شمرب/كانون الأول 
2008, بعد اأن كانت قد �شوتت �شد القرار يف دي�شمرب/كانون الأول 2007, 

ووقعت على بيان للتربوؤ من القرار يف �شهر يناير/كانون الثاين 2008.
اأغ�شط�ص/اآب 2007؛ وهو  اأن�شئ حتالف وطني ملناه�شة عقوبة الإعدام يف 9 
ال�شيد  ومن�شقه  املدين.  املجتمع  منتدى  منها  جمعية,  وع�شرين  �شبعا  ي�شم 

حممد ولد �شيداتي هو رئي�ص اجلمعية املوريتانية للتنمية امل�شتدامة.190

]عمان
مطبقة الإعدام  • عقوبة 

2001 الإعدام:  لعقوبة  تنفيذ  اآخر  • تاريخ 
املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  ل�صالح  الت�صويت  عن  • امتنعت 
2008،  بعد  اإىل جتميد عقوبة الإعدام �صنة  الذي يدعو  دول العامل 

اأن �صوتت �صد القرار �صنة 2007

اجلرائم الأ�شد خطورة هي التي ن�شت عليها ال�شريعة الإ�شلمية. وقد �شدر 
مر�شوم ملكي يف 6 مار�ص/اآذار 1999 يعاقب بالإعدام على اجلرائم املت�شلة 
يف  طرق  مفرتق  تعترب  عمان  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  باملخدرات.  بالجتار 

الجتار الدويل باملخدرات. وي�شبح تطبيق العقوبة الق�شوى تلقائيا يف حالة 
وجود �شوابق. ويف �شنة 2001, اأعدم ما ل يقل عن اأربعة  ع�شر �شخ�شا رميا 

بالر�شا�ص, ومل يقع اأي تنفيذ لعقوبة الإعدام منذ ذلك التاريخ.
املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  ل�شالح  الت�شويت  عن  عمان  امتنعت 
اإىل جتميد عقوبة الإعدام يف دي�شمرب/كانون الأول  الذي يدعو دول العامل 
ووقعت   ,2007 �شنة  القرار يف  كانت قد �شوتت �شد  اأن  بعد  وذلك   ,2008

على بيان يرف�ص قرار التجميد يف �شهر يناير 2008.

]األراضي الفلسطينية
مطبقة الإعدام  • عقوبة 

الغربية،  ال�صفة  يف   2005 الإعدام:  لعقوبة  تنفيذ  اآخر  تاريخ   •
و2009 يف غزة.

يطبق يف فل�شطني نظامان ت�شريعيان:
العقوبة  على  ين�ص  وهو  الأردين,  القانون  يطبق  الغربية  ال�شفة  يف   •

بالإعدام يف جرائم اخليانة العظمى والقتل.
للقانون امل�شري, وهو ين�ص على  تابع  الت�شريعي  • يف قطاع غزة فالنظام 

احلكم بالإعدام يف جرائم امل�ص بنظام الدولة الداخلي.
الدولة,  اأمن  الفل�شطينية حماكم  ال�شلطة  اأن�شاأت   ,2003 و   1995 فيما بني 
على  بالإعدام  حكمت  اأنها  التقارير  وتفيد  �شريعة.  اأحكاما  اأ�شدرت  وهي 
ثلثني متهما فل�شطينيا191.  األغيت هذه املحاكم يف �شهر يوليو/متوز 2003, 
وحولت اخت�شا�شاتها اإىل املحاكم العادية. وفيما بني �شنتي 1994 و 2005, 
اأ�شدرت املحاكم الفل�شطينية ثلثة و�شبعني حكما بالإعدام192.  وبعد ثلث 
اأخرى  اإعدام  اأية عمليات  اأنباء عن  ترد  2002, مل  �شنة  اإعدام يف  عمليات 
اأربعة فل�شطينيني يف ال�شجن  اأعدم  2005, حيث  حتى �شهر يونيو/حزيران 
املركزي يف غزة, و�شخ�ص خام�ص بعد ذلك بقليل, وجميعهم متهمون بالقتل. 
رف�ص الرئي�ص الفل�شطيني طلب العفو الذي تقدموا به, اإل اأنه بعد ع�شرة اأيام 
ع�شر  اثنني  حق  يف  �شدرت  قد  كانت  التي  الإعدام  اأحكام  األغى  ذلك,  من 
فل�شطينيا, بع�شهم اتهموا بالتعاون مع اإ�شرائيل, كما طالب باإعادة حماكمة 

الأ�شخا�ص الذين كانت حماكم اأمن الدولة قد اأدانتهم.
وطبقا مل�شادر موقع منظمة "ارفعوا اأيديكم عن قابيل", فاإن حكومة حما�ص 
قررت تطبيق القانون اجلنائي امل�شري يف حالت اجلرائم املت�شلة بالجتار 
باملخدرات, حيث اأنها ميكن اأن يعاقب عليها بالإعدام. وح�شب املوقع نف�شه, 
فاإن م�شئولني من حركة حما�ص قد اأعدموا �شبعة اأ�شخا�ص يف �شهر يناير/

كانون الثاين 2009, اتهموا بالتعاون مع اإ�شرائيل, ومنهم نا�شط مدافع عن 
حقوق الإن�شان.193

ويف ال�شفة الغربية, اأعلنت ال�شلطة الفل�شطينية يف نهاية �شهر اأبريل/ني�شان 
تكون  وقد  عظمى.  خيانة  اعتباره  ميكن  اأملك  اأي  اإ�شرائيل  بيع  اأن   2009
عقوبة الإعدام العقوبة الأ�شد التي ميكن تطبيقها يف هذه احلالة.194  ويف 
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�شنة 2009, حكم بالإعدام على ثلثة اأ�شخا�ص بتهمة التعاون مع اإ�شرائيل, 
وعلى �شخ�ص رابع بتهمة بيع اأرا�ص. 

يكثف التحالف الوطني ملناه�شة عقوبة الإعدام من عقد اللقاءات واإطلق 
التحالف  اأمانة  نظمت   ,2009 الأول  دي�شمرب/كانون  �شهر  ففي   . النداءات 
الإن�شان؛  حلقوق  امل�شتقل  املركز  مع  بالتعاون  وطنية  ندوة  الثانية  للمرة 
اقرتحت الندوة من الرئي�ص الفل�شطيني جتميد تنفيذ عقوبة الإعدام. واأبلغ 
املركز امل�شتقل حلقوق الإن�شان عن �شتة ع�شر حكما بالإعدام يف �شنة 2009, 

ثلثة ع�شر منها �شدرت يف غزة.

]قطر
الإعدام عقوبة  • الإبقاء على 

2003 الإعدام:  لعقوبة  تنفيذ  اآخر  • تاريخ 
يدعوان  اللذين  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قراري  �صد  • �صوتت 

دول العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام عامي 2007 و 2008

�شد  اجلرائم  هي  بّالإعدام  القطري  القانون  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم 
الدولة والجتار باملخدرات. واأفادت التقارير عن وجود ثلث عمليات اإعدام 
يف �شنة 2003, وكان اآخر تنفيذ عقوبة الإعدام يعود اإىل �شنة 2001, وذلك 
�شنة  للإعدام. ويف  تنفيذ  اأي  �شنوات مل يحدث خللها  اأكرث من ع�شر  بعد 
تاأكيد  ومت  واحد,  وقطري  �شريلنكيني  خم�شة  على  بالإعدام  حكم   ,2007
عن  اأيديكم  "ارفعوا  ملوقع  وطبقا  ميني.195   على  بها  حكم  اإعدام  عقوبة 
اأربعة منها   ,2009 �شنة  بالإعدام يف  اأحكام  �شبعة  اإ�شدار  فاإنه مت  قابيل", 

�شدرت يف حق اأجانب.
الإرهاب,  ملكافحة  قانون  اأول   2004 فرباير/�شباط  �شهر  يف  قطر  تبنت 
اإرهابي.196   عمل  اإطار  يف  تتم  قتل  جرمية  يف  الإعدام  عقوبة  على  وين�ص 

وي�شمح القانون بالراأفة يف حالة تقدمي معلومات تفيد ال�شلطات.
�شوتت قطر �شد قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة اللذين يدعوان دول 
العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام �شنتي 2007 و 2008, كما وقعت مرتني مع 

دول اأخرى بيانا يعار�ص اأي حماولة لفر�ص جتميد عقوبة الإعدام.

]الصومال
مطبقة الإعدام  • عقوبة 

2009 الإعدام:  لعقوبة  تنفيذ  اآخر  • تاريخ 
• �صوتت ل�صالح قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة الذي يدعو دول 
العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام �صنة 2008، بعد اأن كانت قد �صوتت 

�صده يف �صنة 2007

خلل ال�شنوات القليلة املا�شية, حكم بالإعداد على عدد من الأ�شخا�ص ونفذ 

احلكم يف حقهم, بينما جنا اآخرون من الإعدام بف�شل نظام دفع الدية.197  
ويف �شنة 1999 مت تنفيذ ما ل يقل عن ع�شرة اأحكام بالإعدام-منها اإعدام 
الأقل.  اإعدام واحدة على  2001 مت ت�شجيل عملية  يف حق قا�شر, ويف �شنة 
 ,2002 �شنة  اأخري  اإعدام  الدولية, فقد وقعت عمليات  العفو  ووفقا ملنظمة 
 ,2004 �شنة  اآخرون  واأربعة   ,2003 �شنة  الأقل  على  اأ�شخا�ص  اأربعة  واأعدم 

واأعدم خم�شة اأ�شخا�ص �شنة 2007.
العا�شمة  يف  اجلمهور  اأمام  �شاب  اأعدم   ,2006 �شبتمرب/اأيلول   22 ويف 
العامة  للنيابة  اإعلنا  الإذاعة  وبثت  قتل.  بجرمية  اإدانته  بعد  ال�شومالية, 
عقوبة  تنفيذ  مل�شاهدة  احل�شور  اإىل  اجلمهور  يدعو  الإ�شلمية  للمحاكم 

الإعدام.
وطبقا ملنظمة العفو الدولية, فاإنه يف 27 اأكتوبر/ت�شرين الأول 2008, قتلت 
بالرجم فتاة اأمام اجلمهور يف اإحدى امللعب يف مدينة كي�شمايو.198 ويبلغ 
موقع "ارفعوا اأيديكم عن قابيل" عن وقوع عدد من الإعدامات اأمام اجلمهور 
ينظمها املتمردون الإ�شلميون "�شباب املجاهدين", من بينها عمليتا اإعدام 
على  املتمردون  هوؤلء  ي�شيطر    199  .2009 الأول  دي�شمرب/كانون  �شهر  يف 
العا�شمة  اأحياء  معظم  وعلى  وو�شطها,  ال�شومال  جنوب  يف  وا�شعة  اأجزاء 
ال�شريعة  من  جدا  �شارما  �شكل  املناطق  هذه  يف  يطبقون  وهم  مقدي�شو, 
ورجم  اإعدام  وعمليات  كثرية,  للأع�شاء  برت  بعمليات  ويقومون  الإ�شلمية, 

حتى املوت.200
يدعو  الذي  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  ل�شالح  ال�شومال  �شوتت 
دول العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام �شنة 2008, بعد اأن كانت قد �شوتت 
بيان عامي  التي وقعت على  الدول  وكانت من بني   ,2007 �شنة  القرار  �شد 

2007 و 2008 يوؤكد رف�ص جتميد عقوبة الإعدام متهيدا لإلغائه.

]السودان
مطبقة الإعدام  • عقوبة 

2009 الإعدام:  لعقوبة  تنفيذ  اآخر  • تاريخ 
يدعوان  اللذين  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قراري  �صد  •�صوتت   

دول العامل اإىل جتميد عقوبة الإعدام �صنتي 2007 و 2008

ي�شتمد القانون اجلنائي ال�شوداين اأحكامه من ال�شريعة الإ�شلمية, فين�ص 
عن  ف�شل  وال�شلب  والرجم  الأع�شاء  وبرت  كاجللد  ج�شدية  عقوبات  على 

عر�ص اجلثة على اجلمهور بعد تنفيذ الإعدام.
مل يلغ الد�شتور ال�شوداين النتقايل, والذي اعتمد يف �شهر يوليو/متوز 2005, 
عقوبة الإعدام؛ بالعك�ص من ذلك, فهو ي�شمح بتنفيذ حكم الإعدام يف حق 
قا�شر دون الثامنة ع�شر من عمره. فالتعبري الغام�ص يف قانون الأطفال ل�شنة 
2004 يفهم منه اإمكانية احلكم بالإعدام على طفل مبوجب القانون اجلنائي 
ل�شنة 1991. ين�ص القانون على اأنه ل ميكن احلكم بالإعدام على قا�شر, اإل 
يف حالت احلدود, وهي جرائم حدد لها القراآن عقوبات ثابتة.201  يف �شنة 
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2005, اأعدم قا�شران, ومنذ ذلك احلني نفذ حكم الإعدام على ما ل يقل 
عن �شتة اآخرين.202

طبقا للمنظمة ال�شودانية ملناه�شة التعذيب, فقد حكم بالإعدام على واحد 
 ,2004 ومار�ص/اآذار   2003 مار�ص/اآذار  بني  الفرتة  يف  �شخ�شا  و�شبعني 
ونفذ احلكم على ع�شرة منهم على الأقل. يف �شنة 2004, كان ثمانية وثمانون 
�شخ�شا حكم عليهم بالإعدام يف اإطار املواجهات العرقية يف رزيقات بدارفور, 
اإل اأن عقوباتهم حولت اإىل اأحكام بال�شجن. ويف �شهر نوفمرب/ت�شرين الثاين 
اأعمال  اأثناء  �شرطيني  بقتل  اتهموا  رجال  �شتة  على  بالإعدام  حكم   ,2006
2008, �شجلت منظمة العفو الدولية �شتني حكما بالإعدام  �شغب. ويف �شنة 
وتنفيذا واحدا للعقوبة على الأقل.203 ويف �شهر اأبريل/ني�شان 2009, اأعدم 
ت�شعة اأ�شخا�ص اتهموا بامل�شاركة يف اغتيال ال�شحفي حممد طه. ويبلغ عدد 
الأحكام بالإعدام اثنني وثمانني حكما.204  ويف �شهر دي�شمرب/كانون الأول 
حكم بالإعدام على �شخ�شني اآخرين اتهما بقتل مواطن اأمريكي, وذلك بعد 

اأن رف�شت اأ�شرة ال�شحية قبول الدية.205

ق�ضية جنم الدين: اإلغاء املحكمة الد�ضتورية حكما 
بالإعدام على قا�ضر

حكم على جنم الدين عبد اهلل بالإعدام يف �شنة 2005 بتهمة قتل اأحد التجار. 
الطعن يف  وا�شتنفد جميع طرق  اعتقاله خم�شة ع�شر عاما,  كان عمره عند 
احلكم.206  وكان ال�شيد فيليب اأ�شتون مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص بعمليات 
الإعدام خارج اإطار الق�شاء, وعمليات الإعدام ال�شريعة والتع�شفية قد �شدد 
على ق�شية جنم الدين يف مار�ص/اآذار 2006 207  و�شددت عليه اأي�شا اللجنة 
الأفريقية حلقوق الإن�شان وال�شعوب يف دي�شمرب/كانون الأول 2005. 208 حث 
النداءان احلكومة ال�شودانية على اإعادة النظر يف احلكم متا�شيا مع التزاماتها 
الدولية. ويف �شنة 2006, متكن الدفاع, ممثل باملحامي رفعت املكاوي مدير 
جمعية مركز امل�شاعدة الق�شائية لل�شعب, من اإحراز جولة الدفاع اأمام املحكمة 
   .2008 فرباير/�شباط  يف  الإعدام  عقوبة  واإلغاء  ال�شودانية209  الد�شتورية 
رافع الدفاع مذكرا بتعار�ص احلكم مع التزامات احلكومة ال�شودانية الدولية, 
وبوجه خا�ص التفاقية الدولية حلقوق الطفل ومنع اإ�شدار حكم بالإعدام على 

من مل يبلغ من العمر ثمانية ع�شر عاما.

]سورية
مطبقة الإعدام  • عقوبة 

2009 الإعدام:  لعقوبة  تنفيذ  لآخر  املعلوم  • التاريخ 
يدعوان  اللذين  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قراري  �صد  • �صوتت 

دول العامل اإىل جتميد تنفيذ عقوبة الإعدام �صنتي 2007 و 2008

يعاقب القانون ال�شوري بالإعدام جرائم القتل بظروف م�شددة, والغت�شاب 
بظروف م�شددة, والجتار باملخدرات وجرائم �شد الدولة. ويعاقب بالعقوبة 

جماعة  اإىل  والنتماء  للحكومة  لفظية  معار�شة  حالة  يف  كذلك  الق�شوى 
الإخوان امل�شلمني. اإل اأن �شورية ل حتكم بالإعدام على القا�شرين؛ ومع اأنه 
لي�ص هناك اأي قانون ين�ص على ذلك, فلم حتكم بالإعدام قط على �شخ�ص 

يتجاوز �شتني عاما من عمره.
تطبق عقوبة الإعدام يف �شورية, ولكن من ال�شعب احل�شول على معلومات 
ال�شلطات  الع�شرين, اعرتفت  الثمانينات من القرن  دقيقة ب�شاأن ذلك. ويف 
اأن  دون  الأ�شبوع,  يف   �شيا�شيا  معار�شا  وخم�شني  مائة  ب�شنق  �شمحت  باأنها 
اأنها  ال�شلطات  اأعلنت   ,2003 و   2002 �شنتي  ويف  بذلك.  اأ�شرهم  تعرف 

اأعدمت,  "على الأقل",  �شبعة وع�شرين �شخ�شا.
وح�شب منظمة العفو الدولية, فقد مت تنفيذ ما ل يقل عن �شبع عمليات اإعدام 
يف �شنة 2007, واأ�شدرت ع�شرة اأحكام جديدة بالإعدام. ويف �شهر اأكتوبر/

ت�شرين الأول 2007, اأعدم علنا خم�شة �شبان ترتاوح اأعمارهم بني 18 و23 
عاما.210 ويف �شنة 2008, اأبلغ تقرير منظمة العفو الدولية عن عملية اإعدام 
اأيديكم عن قابيل" عن عملتي  "ارفعوا  اأبلغ موقع   ,2009 واحدة. ويف �شنة 

اإعدام نفذتا علنا, وثلثة اأحكام بالإعدام.
عن  ال�شورية  احلكومة  يف  ع�شو  عرب   ,2006 الثاين  يناير/كانون  �شهر  يف 
معار�شته عقوبة الإعدام؛ فقد  قال ال�شيد ب�شار ال�شعار الوزير املكلف ب�شئون 
الهلل الأحمر, يف مقابلة انفردت بها وكالة اأدنكي اإنه يعار�ص "�شخ�شيا" 

عقوبة الإعدام, واإنه ياأمل اأن بلده �شتلغيها.211
اأن�شئ التحالف الوطني ملناه�شة عقوبة الإعدام يف 20 اأكتوبر/ت�شرين الأول 
2009, وهو ي�شم  �شت منظمات مدافعة عن حقوق الإن�شان, وهي: املنظمة 
الوطنية حلقوق الإن�شان, واملنظمة ال�شورية حلقوق الإن�شان, وجلان الدفاع 
حقوق  عن  للدفاع  الكردية  املنظمة  و  والدميقراطية,  الإن�شان  حقوق  عن 
الإن�شان واحلريات, واملنظمة العربية للإ�شلح اجلنائي يف �شورية, واملنظمة 

الكردية حلقوق الإن�شان يف �شورية.212
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]نشطاء على المستوى اإلقليمي
املعهد العربي حلقوق الإن�ضان

كان املعهد العربي حلقوق الإن�شان اأول منظمة اإقليمية تنظم يف العامل العربي 
طاولة م�شتديرة حول عقوبة الإعدام, وذلك يف اأكتوبر/ت�شرين الأول 1995 
يف تون�ص. واجتمع لأول مرة باحثون وخرباء عرب ودوليون متخ�ش�شون يف 
جمالت القانون والدين والعلوم الجتماعية وو�شائل الإعلم, بالإ�شافة اإىل 
برملانيني ون�شطاء يف منظمات غري حكومية. كان الهدف الرئي�شي وراء هذه 
الندوة توعية اجلمهور ب�شاأن عقوبة الإعدام واإلغائها. وبني امل�شاركون عدم 
وجود معوقات كبرية اأمام اإلغاء عقوبة الإعدام يف ت�شريعات الدول العربية. 

واقرتحوا القيام بالإ�شلحات التالية:213
املحاكم, ت�شدرها  التي  بالإعدام  الأحكام  على  ال�شتئناف  • اإمكانية 

ال�شتثنائية, املحاكم  جميع  • اإلغاء 
الق�شايا  حالة  يف  بالإعدام  تعاقب  التي  القوانني  يف  املواد  كافة  اإلغاء   •

ال�شيا�شة وحرية الراأي والعقيدة,
العفو, اإىل  اللجوء  اإمكانية  • زيادة 

قراءة  واإعادة  الإن�شان  حقوق  ب�شاأن  الدينية  التاأملت  تفعيل  اإعادة   •
املراجع الثقافية خلدمة هذا التوجه.

الإعدام. عقوبة  تنفيذ  لتجميد  دولية  حملة  • دعم 
ت�شتحقه.  كانت  الذي  التجاوب  تلق  نوعها مل  من  الأويل  الندوة  اأن هذه  اإل 
يوا�شل املعهد العربي حلقوق الإن�شان اأعماله من خلل اأن�شطة لتوعية الراأي 
العام, مبا يف ذلك تنظيم برامج تربوية حول حقوق اٌلإن�شان يف جميع اأرجاء 
املنطقة, وكذلك تنظيم دورات تدريبية لن�شطاء املجتمع املدين العربي, وهي 
ومناه�شة  احلياة  يف  احلق  وي�شكل  بتون�ص.214   حمامات  يف  �شنويا  تنظم 
عقوبة الإعدام ق�شما رئي�شيا من هذه الربامج. واليوم يوؤكد املعهد التزامه 
الذي  الإعدام  عقوبة  ملناه�شة  التون�شي  الوطني  التحالف  دعم  خلل  من 

اأن�شئ يف �شهر يونيو/حزيران 2007. 215

اللجنة العربية حلقوق الإن�ضان
اإن اللجنة العربية حلقوق الإن�شان منظمة عربية غري حكومية حلماية حقوق 
مناه�شة  مهماتها  ومن   .1998 عام  اأن�شئت  الأ�شا�شية,  واحلريات  الإن�شان 
ويرتاأ�شها  لها,  مقرا  باري�ص  مدينة  املنظمة يف  تتخذ هذه  الإعدام.   عقوبة 

هيثم مناع وهو ابن ملعار�ص �شيا�شي �شوري حكم عليه بالإعدام. 
�شدام  عدة:  ق�شايا  يف  مواقف  الإن�شان  حلقوق  العربية  اللجنة  اتخذت  قد 
عمال  على  بالإعدام  واحلكم  ليبيا,  يف  البلغاريات  واملمر�شات  ح�شني, 
و  العراق  يف  بالإرهاب  واملتهمني  ال�شعودية,  العربية  اململكة  يف  اآ�شيويني 

املعار�شني ال�شيا�شيني يف كرد�شتان العراق.
الندوات  من  عدد  يف  و�شاركت  اجلمعيات,  لأعمال  الدعم  اللجنة  تقدم 
الخت�شا�شات,  متعدد  نهجا  تعتمد  الإعدام  عقوبة  حول  والدرا�شات 

يف  الختلفات  مراعاة  مع  ديني,  منظور  من  الق�شية  تتناول  اأن  وحتاول 
العربية. الدول 

احتاد املحامني العرب واملنظمة العربية حلقوق الإن�ضان
جمعية  وثلثني  اأربعا  القاهرة,  يف  ومقره  العرب,  املحامني  احتاد  ي�شم 
لهيئات املحامني يف ال�شرق الأو�شط, وقد عرب عن معار�شته عقوبة الإعدام 
اأثناء الجتماعات املتعددة التي عقدت منذ �شنة 1995, تاريخ عقد اأول ندوة 

اإقليمية برعاية املعهد العربي حلقوق الإن�شان.
يعد احتاد املحامني العرب �شريكا مميزا للمنظمة العربية حلقوق الإن�شان, 
وهي قد �شاركت اأي�شا يف الندوة الإقليمية ل�شنة 1995. اإن الإحتاد واملنظمة 
العربي  للمعهد  الإداري  املجل�ص  يف  ع�شوان  وهما  الإن�شان,  حلقوق  العربية 
حلقوق الإن�شان الذي �شاركا يف تاأ�شي�شه, ي�شطلعان بدور اأ�شا�شي يف تاأ�شي�ص 
اجلمعيات يف العامل العربي. وهما يواجهان حما�شا و�شرعة ا�شتجابة وانفتاحا 
حا�شرين  يظلن  ذلك  مع  وهما  حركتها.  جتاريها  ل  ال�شابة  العنا�شر  من 

بو�شفهما حركتني موؤ�ش�شتني للدفاع عن حقوق الإن�شان يف املنطقة.

احتاد احلقوقيني العرب
وهو منظمة غري حكومية لها �شفة ا�شت�شارية لدى الأمم املتحدة, ومقرها يف 
عمان, وتعمل على حتديث الت�شريعات العربية216  متا�شيا مع حقوق الإن�شان 
العاملية.217  عرب احتاد احلقوقيني العرب عن معار�شته اإعدام �شدام ح�شني 

وما �شبقه من حماكمة ل حترتم املعايري الدولية.

مركز عمان لدرا�ضات حقوق الإن�ضان
اإطلقها  ومنذ  والبحث,  التدريب  يف  املتخ�ش�شة  الأردنية  الهيئة  هذه 
الربنامج الإقليمي ملناه�شة عقوبة الإعدام �شنة 2007 بالتعاون مع املنظمة 
الدولية للإ�شلح اجلنائي وبتمويل من الإحتاد الأوروبي, تركز جهودها على 
امل�شتوى الإقليمي, وقد اأ�شبحت فاعل ل ي�شتغنى عنه ب�شاأن عقوبة الإعدام. 
ومتثل الإ�شرتاتيجية التي اعتمدها املركز والقائمة على التعاون مع منظمات 
اإقليمية ومع املجتمع الدويل, جتربة جديدة قد ت�شبح من نقاط قوة عمله. 
ين�شر مركز عمان لدرا�شات حقوق الإن�شان منذ 2006 تقريرا �شنويا باللغة 

الإجنليزية حول عقوبة الإعدام يف الدول العربية.218
اأن�شاأ املركز كذلك املر�شد العربي لعقوبة الإعدام. وي�شكل موقع هذا املر�شد 
جزءا من موقع املركز على �شبكة الإنرتنت, وهو ين�شر معلومات حديثة حول 
اأحكام  واإ�شدار  الإعدام  عمليات  وعن  العربية,  الدول  يف  الإعدام  عقوبة 
موقع  من  وحتميلها  والدرا�شات  التقارير  على  الطلع  وميكن  بالإعدام. 
لدرا�شات حقوق  عمان  مركز  من�شورات  على  اأ�شا�شا  تقت�شر  وهي  املر�شد, 
العربية, وعنوانه هو:  باللغة  واملوقع مكتوب  املنطقة.  و�شركائها يف  الإن�شان 

http://www.dp.achrs.org
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التحالف العربي ملناه�ضة عقوبة الإعدام.
اأن�شئ التحالف العربي بعد الندوة الإقليمية التي نظمها يف عمان يف يوليو/

اأمانة  املركز  ويتوىل  الإن�شان.  حقوق  لدرا�شات  عمان  مركز   2007 متوز 
التحالف منذ اإن�شائه. ويبقى بروز عمل التحالف حمدودا؛ فمعظم النداءات  
حقوق  لدرا�شات  عمان  مركز  با�شم  اأو  الوطنية  التحالفات  با�شم  تاأتي 

الإن�شان.
ويف فرباير/�شباط 2008, دعا التحالف جامعة الدول العربية اإىل مراجعة 
منها  يفهم  التي  ال�شابعة  املادة  لتعديل  الإن�شان,  حلقوق  العربي  امليثاق 
اإ�شدار حكم بالإعدام يف حق قا�شر ح�شب قوانني الدول املختلفة,  اإمكانية 
وذلك ملواءمة تلك املادة مع املعايري الدولية.219  ويف الوقت احلايل, ين�شر 
التحالف بياناته عرب موقع مركز عمان لدرا�شات حقوق الإن�شان. والتحالف 

ع�شو يف اللجنة التوجيهية للتحالف العاملي منذ �شهر يونيو/حزيران 2009

املنظمة العربية لالإ�ضالح اجلنائي
اأن�شئت هذه املنظمة يف �شنة2004, 220 وهو ي�شم جمعيات حملية تعمل من 
اأجل اإ�شلح القانون اجلنائي يف بلدانها. ت�شمنت التقارير الأخرية للمنظمة 
ظروف العتقال يف �شجون الدول التالية: اجلزائر, وم�شر, والأردن, وليبيا, 
واملغرب, ولبنان, وتون�ص, والبحرين, واليمن, وفل�شطني, والعراق, وال�شودان, 
و�شورية. وهي التي كانت وراء عقد ندوة يف �شنة 2007 حول مو�شوع عقوبة 
الإعدام يف ال�شرق الأو�شط, ومت خللها درا�شة الأو�شاع يف ع�شر دول عربية. 
خا�شة  عمل  تو�شيات  وقدمت  وافرة,  معلومات  تت�شمن  اأبحاث  ن�شرت  كما 

بكل دولة.221
ومن م�شروعات املنظمة ت�شمني تقريره ل�شنة 2008 ف�شل خا�شا بظروف 
اأحكام  حول  معلومات  ت�شم  بيانات  قاعدة  واإن�شاء  بالإعدام,  عليه  املحكوم 
العربية  الدول  الأخرية يف جميع  الع�شرة  ال�شنوات  التي �شدرت يف  الإعدام 

الأع�شاء يف اجلمعية.222

مركز حق احلياة ملناه�ضة عقوبة الإعدام:
www.rtladp.org

الإجنليزية  باللغات  مكتوب  وهو  الإعدام,  عقوبة  لإلغاء  مكر�ص  املوقع  هذا 
والعربية والكردية. وهو يتلقى م�شاركات كثرية, وي�شري اإىل خمتلف الأحداث 
الإعدام.  لعقوبة  املناه�شني  الن�شطاء  وباأعمال  بالإعدام  علقة  لها  التي 
ويحتوي كذلك على مقالت ودرا�شات حول هذا املو�شوع. هذا املركز, وهو 
اأمام الن�شطاء املناه�شني  ل يزال معزول, يبحث عن الدعم واإبراز �شورته 

لعقوبة الإعدام يف املنطقة.
نحو  روابط  يقدم  وهو  منتظمة,  ب�شفة  املوقع  يف  املعلومات  حتديث  يتم 
ملناه�شة  العاملي  والتحالف  الدولية,  العفو  )منظمة  عاملية  اأخرى  مواقع 
حقوق  حول  للمعلومات  العربية  ال�شبكة  مثل  اإقليمية,  اأو  الإعدام(  عقوبة 

الإن�شان.223

]النشطاء على المستوى العالمي
�ضبكة الأورو-متو�ضطية )يوروميد(

تاأ�ش�شت ال�شبكة عام 1997 ا�شتجابة لإعلن بر�شلونة224  واإقامة ال�شراكة 
اأفراد وممثلون  الأورو-متو�شطية؛ وهي ت�شم   اثنني وثمانني ع�شوا, منهم 
اإىل  تنتمي  خمتلفة  وموؤ�ش�شات  الإن�شان,   حقوق  عن  مدافعة  منظمات  عن 
ثلثني دولة يف املنطقة الورو-متو�شطية. وال�شبكة هي كذلك منتدى اإقليمي 
حقيقي للمنظمات غري احلكومية املدافعة عن حقوق الإن�شان, وهي م�شدر 

هام للخربة يف جمال النهو�ص بحقوق الإن�شان وحمايتها يف املنطقة.
مثل  عربية,  ودول  الأوروبي  الحتاد  بني  لل�شراكة  عمل  خطة  اإعلن  وعند 
لبنان وم�شر, اأعدت ال�شبكة الأورو-متو�شطية حلقوق الإن�شان جمموعة من 
التو�شيات ترتبط بتعزيز حقوق الإن�شان واحرتامها يف هذه الدول. وقد تقدم 
هذه التو�شيات اأثناء حوار �شيا�شي, كما حدث يف احلوار بني الحتاد الأوروبي 
والأرا�شي الفل�شطينية يف �شهر �شبتمرب/اأيلول 2008, 225 وكان �شمن تلك 

التو�شيات اإلغاء عقوبة الإعدام.
"العدالة", دعما غري مبا�شر ملناه�شة  تقدم ال�شبكة, عن طرق فرق العمل 
املنطقة  الق�شائي يف  النظام  ا�شتقلل  الإعدام, وبوجه خا�ص, دعم  عقوبة 

وعدم انحيازه, اأو ب�شاأن ق�شايا الإرهاب وحقوق الإن�شان.226

املنظمة الدولية لالإ�ضالح اجلنائي، املكتب الإقليمي 
ل�ضمال اأفريقيا وال�ضرق الأو�ضط )عمان يف الأردن(

يف �شهر مار�ص/اآذار 2007, اأطلق مكتب املنظمة العاملية للإ�شلح اجلنائي 
عمان  مركز  مع  بتعاون  وطبق  الأوروبية   املفو�شية  مولته  برناجما  بعمان 
مدى  على  يطور,  اأن  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف  الإن�شان؛  حقوق  لدرا�شات 
عامني, اإ�شرتاتيجية اإقليمية لإلغاء عقوبة الإعدام, مع مراعاة اخل�شو�شيات 
اأثناء  املناق�شات  تطرقت  املعنية.227   للدول  والدينية  والتاريخية  الثقافية 
الندوات املختلفة التي نظمتها املنظمة الدولية للإ�شلح اجلنائي و�شركاوؤها 
يف هذا الإطار, اإىل مو�شوع العقوبات البديلة للجرائم الأ�شد خطورة. ومنذ 
اإطلق الربنامج, �شجعت املنظمة على توحيد جهود مناه�شي عقوبة الإعدام 
عرب ت�شكيل حتالفات وطنية, و�شاهمت املنظمة يف اإن�شاء التحالف الوطني يف 
اإقليمية  ندوة  وموريتانيا. وعقدت  وفل�شطني وم�شر  واليمن   الأردن  كل من 
جميع  من  الإعدام  لعقوبة  املناه�شني  بجمع  �شمحت   2007 يوليو/متوز  يف 
وفل�شطني  واملغرب  واجلزائر  وتون�ص  وم�شر  واليمن  )لبنان  املنطقة  اأرجاء 
والأردن(, والنظر بطريقة اأكرث حتديدا يف اخلطوات التالية.228 واأن�شئ 

التحالف العربي بعد هذه الندوة.
للإ�شلح  الدولية  املنظمة  اأطلقت   ,2009 الثاين  نوفمرب/ت�شرين  ومنذ 
الإعدام  عقوبة  ملناه�شة  عامني  مدى  على  جديدا  برناجما  اجلنائي 
ال�شرق  ملنطقة  بالن�شبة  ذلك,  من  والهدف  العاملي,  امل�شتوى  على 
املحلية  التحالفات  واأعمال  املنظمات  دعم  هو  اأفريقيا,  و�شمال  الأو�شط 

قليمية. والإ
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موؤ�ض�ضة فورد، املكتب الإقليمي يف القاهرة.
تدعم موؤ�ش�شة فورد عدة م�شاريع للنهو�ص بحقوق الإن�شان يف املنطقة؛ فقد 
�شمح لعدد من ممثلي املنطقة بامل�شاركة يف موؤمترات دولية ملناه�شة عقوبة 
الإعدام. ويف �شنة 2007, اأن�شاأت موؤ�ش�شة فورد "ال�شندوق  العربي حلقوق 
الإن�شان". والهدف وراء اإن�شاء هذا ال�شندوق هو دعم جمعيات الدفاع عن 
حقوق الإن�شان الن�شطة يف املنطقة. ومن املنتظر اأن ت�شتفيد مناه�شة عقوبة 

الإعدام من هذا الدعم.

منظمة العفو الدولية
الإعدام,  عقوبة  �شد  للن�شال  م�شتويني  على  الدولية  العفو  منظمة  تعمل 
املنظمة  تدعم  العاملي,  امل�شتوى  فعلى  اإقليمي.  وم�شتوى  عاملي  م�شتوى 
وا�شطلعت  املجال.  ينا�شلون يف هذا  الذي  الإقليميني  والن�شطاء  الإعلنات 
املنظمة بدور حموري يف ممار�شة ال�شغط على الدول العربية اأثناء الت�شويت 
على قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة اللذين يدعوان اإىل جتميد عقوبة 
الإعدام.  ويف �شهر اأكتوبر/ت�شرين الأول 2008, اأثناء تقدمي قرار اجلمعية 
العامة الثاين الداعي اإىل جتميد عقوبة الإعدام, نظمت منظمة العفو الدولية 
نقا�شا �شم اأربعة ق�شاة ونائبا عاما, كان من بينهم اأردين هو الدكتور حممد 
تراونة.229 بينت ال�شهادات اإمكانية وجود اأخطاء ق�شائية اأو �شدور اأحكام 
�شيئة.230   معاملت  اأو  بالتعذيب  نزعها  مت  اعرتافات  اإىل  ت�شتند  خاطئة 
دول عربية,  الدول منفردة, مبا يف ذلك  مع  لقاءات  املنظمة كذلك  عقدت 
لإقناعها بالت�شويت ل�شالح قرار جتميد عقوبة الإعدام. وهكذا يف الت�شويت 
الثاين على القرار �شنة 2008, امتنعت �شبع دول عربية عن الت�شويت, منها 
دولتان كانتا قد وقعتا علي بيان يرف�ص قرار التجميد �شنة 2007, والدولتان 

هما الأردن وموريتانيا.
عقوبة  حول  املعلومات  ي�شتق�شي  الإنرتنت  �شبكة  على  موقعا  للمنظمة  اإن 
الإعدام؛231  وهي تن�شر تقريرا �شنويا حول عقوبة الإعدام يف العامل.232  
اآخر  "اإلغاء" ت�شم  الدولية كذلك ن�شرة ف�شلية بعنوان  العفو  تن�شر منظمة 
بعقوبة  ترتبط  اأحداث  حول  وجرائد  وكتب  جملت  يف  املن�شورة  املعلومات 

الإعدام واملبادرات الرامية اإىل اإلغائها.233
يف  جهودا  يبذل  وهو  بريوت,  يف  الإقليمي  الدولية  العفو  منظمة  مكتب  يقع 
ق�شية عقوبة الإعدام منذ املوؤمتر الذي عقد حول هذا املو�شوع �شنة 2002, 
بالتعاون مع كر�شي جان مونيه ومركز الدرا�شات حول الحتاد الأوروبي التابع 
التحالف  يف  ع�شو  الدولية  العفو  منظمة  اإن  يو�شف.234   القدي�ص  جلامعة 
املغربي ملناه�شة عقوبة الإعدام, وكانت وراء ت�شكيل حتالف مماثل يف تون�ص. 
الن�شطاء  يعد موقع املنظمة علي �شبكة الإنرتنت مرجعا ل غنى عنه ملعظم 
كونه  عن  ف�شل  املعلومات,  م�شادر  اأح�شن  من  فهو  املنطقة.  يف  العرب 
اأداة تعبئة للم�شاركة يف احلملت التي تنظم احتجاجا على بع�ص الأحكام 

بالإعدام اأو عمليات الإعدام.

الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�ضان
اإن الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�شان منظمة دولية غري حكومية مقرها يف 
الإعلن  املذكورة يف  الإن�شان  الدفاع عن حقوق  باري�ص, وهي حري�شة على 
ي�شمل  وهو  ثابت,  باملنطقة  الفيدرالية  اهتمام  اإن  الإن�شان.  حلقوق  العاملي 
العربي وال�شرق الأو�شط. ويظهر دعمها امل�شتمر من خلل  كل من املغرب 
تعبئة  اإىل  والنداءات  امل�شتديرة  والطاولت  واملوؤمترات  املحلية,  الفعاليات 
ملناه�شة عمليات الإعدام. متثل الفيدرالية 155 منظمة مدافعة عن حقوق 

الإن�شان من كل اأرجاء العامل.
الإن�شان  حقوق  عن  الدفاع  منظمات  الفيدرالية  تدعم  العربية,  املنطقة  يف 
وم�شر  وجيبوتي  والبحرين  اجلزائر  هي  دول  يف  واملوزعة  اإليها  املنت�شبة 
املحتلة  الفل�شطينية  والأرا�شي  وموريتانيا  واملغرب  وليبيا  ولبنان  والأردن 

وال�شودان وتون�ص واليمن.
تت�شمن تقارير بعثات التحقيق الدولية التي تقوم بها الفيدرالية حول عقوبة 
الإعدام يف م�شر اأو املغرب, معلومات وافرة حول ال�شياق والقانون اجلنائي 
لإلغاء  املوؤيدة  واحلجج  الإ�شلح  ومقرتحات  والعتقال  التوقيف  وظروف 
اأو العراقيل ال�شائدة يف الدول املعنية؛ كما تقدم الفيدرالية  عقوبة الإعدام 
اقرتاحات وتو�شيات حمددة موجهة للن�شطاء الذين يعبئون اأنف�شهم يف هذا 

الن�شال.235

احلركة امل�ضيحية للق�ضاء على التعذيب
يف  التعذيب  ملحاربة  التعذيب"  اإلغاء  اأجل  من  امل�شيحية  "احلركة  ت�شعى 
�شنة  يف  ديني.  اأو  عرقي  اأو  اأيديولوجي  متييز  اأي  دون  العامل,  اأنحاء  جميع 
اللجوء جزءا  الإعدام والدفاع عن حق  اإلغاء  اأجل  العمل من  اأ�شبح   ,1982
الدعم  الإعدام, بتقدمي  من مهماتها. وتقوم اجلمعية, يف حماربتها عقوبة 
اأو  حماكماتهم,  مبراجعة  املطالبة  طريق  عن  بالإعدام,  عليهم  للمحكوم 

املرا�شلة معهم.
اأو  الوطني  امل�شتوى  على  ال�شلطات  على  ال�شغط  كذلك  اجلمعية  ومتار�ص 
تدعو  وهي  الإعدام.  عقوبة  ملناه�شة  الت�شريعات  يف  تقدم  لتحقيق  الدويل, 
ال�شلطات يف جميع الكنائ�ص امل�شيحية اإىل معار�شة عقوبة الإعدام اأو التدخل 
واللهوتية  الأخلقية  التاأملت  وت�شاند  بالإعدام,  عليهم  املحكوم  ل�شالح 

املوؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام.
املحكوم  لدعم  عاجلة  نداءات  تطلق  اجلمعية  فاإن  العربية,  الدول  يف  اأما 
عليهم بالإعدام, وتاأخري عمليات الإعدام الو�شيكة اأو وقفها. ويف �شنة 2009, 
اأطلقت اجلمعية 6 نداءات خمتلفة ب�شاأن ما ل يقل عن مائة وخم�شني �شخ�شا 
والأرا�شي  ال�شعودية  العربية  اململكة  من  كل  يف  بالإعدام  عليهم  حمكوما 

الفل�شطينية والعراق والكويت واليمن.
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ن�شطاء اآخرون على امل�شتوى الإقليمي والدويل
] الف�ضل الأول [

ارفعوا اأيديكم عن قابيل
املواطنني  من  عدد   1993 عام  بروك�شل  يف  اأن�شاأها  عاملية  منظمة  وهي 
موقع  يزخر  العامل.  يف  الإعدام  عقوبة  لإلغاء  العمل  اأجل  من  والربملانيني 
املنظمة على �شبكة الإنرتنت مبعلومات هامة يتم حتديثها بانتظام, ويحتوي 
ال�شحفية  املقالت  من  ا�شتجد  ما  اآخر  جتمع  بيانات  قاعدة  على  كذلك 
ذلك.  وغري  الق�شوى  بالعقوبة  والأحكام  الإعدام  عمليات  حول  والتقارير 
يخ�ص  ما  ذلك  يف  مبا  حدة,  على  �شنة  وكل  دولة  دولة  م�شنفة  واملعلومات 

الدول العربية.

معا ملناه�ضة عقوبة الإعدام
ت�شعى جمعية "معا ملناه�شة عقوبة الإعدام" منذ عام 2000 على مكافحة 
الأول,  هدفها  حول  تدور  عملها  جمالت  جميع  اإن  حيث  الق�شوي,  العقوبة 
اأي اإلغاء عقوبة الإعدام. وتعقد اجلمعية لهذا الغر�ص مرة كل ثلث �شنوات 

موؤمترا عامليا ملناه�شة عقوبة الإعدام.
كانت اجلمعية وراء اإن�شاء التحالف العاملي ملناه�شة عقوبة الإعدام. ولن�شر 
علي  معلومات  تن�شر اجلمعية  الإعدام,  عقوبة  ب�شاأن  لدى اجلماهري  الوعي 

�شبكة الإنرتنت يف موقع مكتوب بالفرن�شية اأ�شبح من امل�شادر الهامة
 ,)Mail de d’abolition( "الإلغاء و"ر�شالة   www.abolition.fr  
"اإلغاء",  ال�شنوي  والتقرير  الإلغاء",  "جريدة  يف  الورقة  على  تن�شرها  كما 
واأعمال املوؤمترات العاملية. وتطور اجلمعية اأي�شا اأدوات تربوية, مبا يف ذلك, 
تنظيم معر�ص حول طريقة الإلغاء العاملي لعقوبة الإعدام, وهو ي�شمح بالرتبية 
ل�شالح اإلغاء عقوبة الإعدام.  و بالتعاون مع التحالف العاملي ملناه�شة عقوبة 
الإعدام, اأعلنت اجلمعية يوم 10 اأكتوبر/ت�شرين الأول يوما عامليا ملناه�شة 
عقوبة الإعدام, وقرر املجل�ص الأوربي والحتاد الأوروبي �شنة 2007 اإ�شفاء 

الطابع الر�شمي على ذلك.
تعزز جمعية "معا ملناه�شة عقوبة الإعدام" قدرات ال�شركاء املحليني, وتدعم 
اأن�شطتهم املناه�شة لعقوبة الإعدام, فهي تقدم: الدعم الفني, وال�شت�شارة, 
وامل�شاعدة على تطوير خطط عمل واأدوات للتعبئة, والتوعية, كما اأنها تقدم 
اأن�شطة  اجلمعية  دعمت  وهكذا  م�شتهدفة.  منطقة  حول  معلومات  �شنة  كل 
واملجل�ص  الإعدام  عقوبة  ملناه�شة  املغربي  التحالف  مع  بالتعاون  املغرب  يف 

ال�شت�شاري حلقوق الإن�شان.
وتواجه  املوت,  دهاليز  يف  احلقائق  لتق�شي  ببعثات  كذلك  اجلمعية  وتقوم 
عمليات الإعدام الو�شيكة بالقيام بحملت للتعبئة الدولية, ودعم املحامني 

الذين يدافعون عن اأ�شخا�ص حمكوم عليهم بالإعدام.

التحالف العاملي ملناه�ضة عقوبة الإعدام.
العاملي  البعد  تعزيز  اإىل  الإعدام  عقوبة  ملناه�شة  العاملي  التحالف  ي�شعى 
واإقامة  اخلربات  تبادل  ت�شجيع  خلل  ومن  الإعدام.  عقوبة  �شد  للن�شال 
امل�شتوى  على  م�شرتكة,  اإ�شرتاتيجيات  بتقدمي  ي�شمح  اأع�شائه,  بني  �شبكات 
العاملي اأو الإقليمي, من اأجل اإلغاء عقوبة الإعدام ودعم الن�شطاء املناه�شني 
للإعلم  اأدوات  باإعطائهم  وذلك  اأجمع,  العامل  يف  الق�شوى  العقوبة  �شد 
الأن�شطة  ت�شجيع   العاملي  التحالف  اأهداف  بني  من  والتعبئة.  والتوعية 
لل�شياقات  منا�شبة  عمل  واأدوات  حجج  تطوير  خلل  من  وتعزيزها  العاملية 

املختلفة.236
املنطقة,  ن�شطاء يف  ي�شم  فهو  مائة ع�شو؛  اأكرث من  العاملي  التحالف  ي�شم 
مثل التحالف املغربي ملناه�شة عقوبة الإعدام, وعددا كبريا من اجلمعيات 
عقوبة  �شد  تناه�ص  عاملية  منظمات  اإىل  بالإ�شافة  املنطقة,  يف  املوجودة 

الإعدام على امل�شتوى العاملي اأو يف الدول العربية.
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] الف�ضل الثاين [
احلجج �شد عقوبة الإعدام

يف  والأكادمييون  املتخ�ش�شون  يتداولها  التي  احلجج  الف�شل  هذا  يتناول 
حجج  عام  ب�شكل  وهي  الإعدام.  عقوبة  اإلغاء  توؤيد  والتي  العربي,  العامل 
تتفرع على ثلث جمموعات: احلجج  العربية, وهي  الدول  �شاحلة يف كافة 
ذات الطابع الديني, واحلجج ذات الطابع القانوين, ثم احلجج ذات الطابع 

ال�شيا�شي.

]الحجج الدينية
تعريف امل�ضطلحات

املفاهيم  اأول  نعرف  اأن  املفيد  اأن من  نرى  املو�شوع,  نظرا خل�شو�شية هذا 
امل�شتعملة يف هذه الدرا�شة.

امل�شلمني,  �شلوك  حتدد  التي  القواعد  جمموعة  هي  الإ�شلمية:  • ال�شريعة 
النبي من  اإىل  اأ�شيف  النبوية, )وهي ما  القراآن, وال�شنة  وهي م�شتمدة من 
قول اأو فعل اأو تقرير اأو�شفة(, واجتهادات الفقهاء يف تف�شري هذه امل�شادر, 

والإجماع, اتفاق الفقهاء املجتهدين من امل�شلمني.
الذي  اهلل  كلم  اأنه  امل�شلمون  يوؤمن  املقد�ص,  الإ�شلم  كتاب  هو  • القراآن: 

اأوحي اإىل نبيه حممد يف مكة ثم يف املدينة؛
ال�شحية  اأ�شرة  اإىل  اجلاين  يدفعه  الذي  املايل  التعوي�ص  وهي  الدية:   •

مقابل العفو عنه؛
األفاظها,  النبي وروايتها و�شبطها وحترير  اأقوال  • احلديث: وهو جمموعة 
ما  عند  بها  يعمل  قوانني  هي  واإمنا  فح�شب,  بها  يحتذى  اأمثلة  لي�شت  فهي 

ت�شتقي الأحاديث من م�شادر خمتلفة ويجمع العلماء على �شحتها؛
اأو �شفة, وهي  اأو تقرير  اأو فعل  النبي من قول  اإىل  اأ�شيف  • ال�شنة: كل ما 

م�شدر من م�شادر الت�شريع اإذا اأجمع العلماء على �شحتها؛
حددها  التي  الثابتة  العقوبات  اأحكام  وهي  حد,  مفردها  احلدود:   •

القراآن؛
الظروف,  ح�شب  تختلف  والتي  املحددة  غري  العقوبات  اأحكام  • التعزير: 

وتعتمد على تقدير القا�شي؛
الأر�ص  يف  وال�شعي  ور�شوله,  اهلل  حماربة  احلريف:  معناها  احلرابة:   •
ت�شمل  ما  غالبا  وهي  احلرابة,  تف�شريات  تختلف  الفو�شى؛  واإحداث  ف�شادا 

القتل العمد؛
"التفكر,  لغة:  تعني  وهي  الإ�شلمي",  ب"القانون  عادة  ترتجم  الفقه:   •

والفهم, والذكاء, والفطنة؛ ومعناها يف الإ�شطلح: "علم القانون"؛
وا�شتنباط  والإدراك  الفهم  يف  املجتهد  يبذله  الذي  اجلهد  هو  • الجتهاد: 
للقراآن  مكمل  والجتهاد  التف�شيلية.  الأدلة  من  العملية  ال�شرعية  الأحكام 
القانون  يف  املتخ�ش�شون  اأو  املفتي  اأو  الفقهاء  به  يقوم  النبوية  وال�شنة 
يف  وتدوينها  الإ�شلم  يف  الأ�شا�شية  الن�شو�ص  تف�شري  اأجل  من  الإ�شلمي 

القانون الإ�شلمي.

تنوع امل�ضادر واختالف التف�ضريات.
ل ميكن تفادي العامل الديني عندما نتحدث عن عقوبة الإعدام يف العامل 
ح�شب  لأخرى  دولة  من  والتف�شريات  الت�شريع  م�شادر  وتختلف  العربي؛ 

اخل�شو�شيات املذهبية؛ فلي�ص هناك قانون جنائي اإ�شلمي موحد وو�شعي.
يعتمد النظام اجلنائي يف الدول ذات التقاليد الإ�شلمية على اأربعة م�شادر 
خمتلفة. امل�شدر الأ�شا�شي هو القراآن, وهو كلم اهلل الذي اأنزل على النبي 
حممد. واإذا مل يكن هناك ن�ص �شريح من القراآن على املو�شوع فاإن احلديث 
ول  القراآن  ن�ص من  يوجد  واإذا مل  للت�شريع.  اأخر  ي�شبح م�شدرا  ال�شنة  اأو 
القانونية  املعايري  يعتربان من  الفقه, وهما  اأو  الفتوى  اإىل  فيلجاأ  ال�شنة  من 

اجلديدة التي و�شعتها الهيئات الدينية املخت�شة اأو مفتي البلد.
تختلق  قد  ال�شنة  فتف�شريات  امل�شادر,  هذه  على  تام  اتفاق  هناك  لي�ص 

باختلف املذاهب. ثم اإن احلديث املتواتر اأثقل وزنا من حديث الآحاد.
يف النظام اجلنائي الإ�شلمي, ميكن التمييز بني نوعني من اجلنح: اجلنح 
عقوبتها  تختلف  التي  واجلنح  احلدود,  عليها  يطلق  ثابتة  عقوبات  لها  التي 

ح�شب تقدير القا�شي )التعزير(؛

اجلنايات املقرونة بعقوبات ثابتة اأو احلدود: وهي املقدرة 
احلكم  اأو  ت�شديدها  اأو  منها  التخفيف  اأو  اإ�شقاطه  ميكن  ول  اهلل,  كتاب  يف 
)قطع  واحلرابة  والزنا,  وال�شرقة,  العمد,  القتل  احلدود  ت�شمل  بغريها. 
التي  احلدود  فاإن  للقراآن,  �شارم  تف�شري  وح�شب  امل�شلح(.  والتمرد  الطرق 

يعاقب عليها بالإعدام اأو ق�شا�ص النف�ص هي القتل العمد واحلرابة.

اجلنايات والعقوبات ال�ضتن�ضابية اأو التعزيرية، ويرتك 
اإذا  اآنفا  املذكورة  ت�شمل اجلرائم  اأو احلاكم. وهي  للقا�شي  تقدير عقوبتها 
مل تتوافر جميع �شروطها, واجلنايات التي مل تذكر يف احلدود. وقد ت�شمل: 
يقرتفها  وجرائم  العامة,  احلريات  �شد  وجرائم  الدولة,  اأمن  �شد  جرائم 
موظفون اأو اأفراد �شد النظام العام اأو الأمن العام, وجرائم التزوير, وجرائم 

�شد الأ�شخا�ص اأو العائلت اأو الأخلق العامة, ثم جرائم �شد املمتلكات.

�ضروط التنفيذ �ضارمة للغاية
عادة  ال�شعب  من  �شارمة,  و�شمانات  �شروط  توافر  احلدود  تنفيذ  يتطلب 
بوجود  اإل  احلكم  ي�شتقيم  ل  مثل,  الزنا,  حالة  ففي  جميعا.237   توافرها 

اأربعة �شهود عيان على حدوث اجلرمية.
ويف حالة القتل العمد, يف�شر الإعدام بالق�شا�ص اأو قانون النتقام, 238 وهو 
نظام عقابي قدمي يعتمد على مبداإ احلكم على اجلاين ميثل ما ارتكبه, وذلك 
التقليل  اإىل  ت�شعي  ال�شريعة  فكانت  بالثاأر,  الأخذ  فيها  ي�شود  كان  حقبة  يف 
من اأعمال القتل بني الأ�شر., ول يحق لأحد املطالبة بتطبيق هذا العقاب اإل 
اأقارب ال�شحية. اإل اأن ال�شريعة حتثهم على العفو وقبول الدية, وهي عبارة 
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عن تعوي�ص مايل يتم التفاق على مقداره مع مقرتف اجلرمية.239 ول بد 
يف الق�شا�ص من توافر ال�شروط الأربعة التالية: اأن تكون اأ�شرة ال�شحية هي 
واأنه  املتهم مذنب,  اأن  دامغة على  اأدلة  توجد  واأن  بالق�شا�ص,  التي طالبت 
كان ينوي القتل, واأن ل توجد هناك ظروف خمف�شة. واإذا مل تتوافر كل هذه 

ال�شروط فاإنه ل ميكن تنفيذ احلدود, مبا يف ذلك احلكم بالإعدام.
اإىل  الرجوع  على  م�شلم  كل  يحث  الإ�شلم  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  واأخريا, 
�شماته الإن�شانة الرفيعة )العفو, التوبة, ال�شك(240  قبل املطالبة باحلدود. 
فدعوة القراآن اإىل العفو هي ما يف�شر اأنه يف حالة القتل العمد, يحق لأقرباء 
ال�شحية طلب الدية بدل من اإعدام القاتل. اأما التوبة فيمكن اأن يكون لها دور 

حا�شم يف تخفيف عقوبة الإعدام اإذا متت قبل نطق املحكمة بالإدانة.241

ا�ضتغالل العامل الديني لأغرا�س �ضيا�ضية
هناك اعتبارات �شيا�شية تثقل التف�شريات الدينية, وقد نتج عن ذلك تو�شيع 
جمال تطبيق عقوبة الإعدام. ففيما يخ�ص احلرابة على �شبيل املثال, تختلف 
تعني حماربة  فيها. فاحلرابة  التي يجب تطبيقها  العقوبة  التف�شريات حول 
اهلل ور�شوله, وهذا مياثل ن�شر الف�شاد يف الأر�ص. ومفهوم "ن�شر الف�شاد يف 
تع�شفية  بطريقة  وت�شتعملها  احلكومات,  بع�ص  اإليه  ت�شتند  ما  هو  الأر�ص" 
�شرح  فقد  حمتمل.242  �شيا�شي  معار�ص  كل  على  الإعدام  عقوبة  لتطبق 
الدكتور حممد �شعيد الع�شماوي, وهو رجل قانون وعامل ديني, يف مداخلة له 
يف املوؤمتر الإقليمي ملناه�شة عقوبة الإعدام والذي انعقد يف تون�ص 1995, اأن 
هذه اجلرمية ميكن اأن يعاقب عليها ببرت الأع�شاء اأو النفي اأو ال�شجن, ولي�ص 
حكم الإعدام وحده.243 وا�شتنتج من ذلك اأن بو�شع امل�شرع اأن يقرر ر�شميا 

عدم تطبيق عقوبة الإعدام.
بع�ص  يف  )بالرجم  بالعدام  عليها  يعاقب  كانت  فاإذا  الزنا,  جرمية  اأما 
موؤيدي  اإن  بل  القراآن.  يف  �شراحة  يرد  مل  ذلك  فاإن  الإ�شلمية(,  الأنظمة 
تخلتف.244   حولها  التف�شريات  باأن  علما  ال�شنة,  على  ي�شتندون  الرجم 
وكذلك الردة, فلم يرد يف القراآن اعتبارها جرمية.245  �شحيح اأنه ورد يف 
ال�شنة احلكم بالإعدام على املرتد, اإل اأن ذلك ورد يف حديث اآحاد, ومن ثم 

ميكن العرتا�ص عليه.
ومع ذلك, فاإن هناك دولتني ين�ص القانون اجلنائي فيهما على اإعدام املرتد, 
وهما: ال�شودان وموريتانيا.246  اأما يف م�شر واملغرب, فيزج املرتد بال�شجن, 
يعاقب  الردة جرمية  من  يجعل  قانوين  ن�ص  وجود  من عدم  بالرغم  وذلك 

عليها القانون.
ول ي�شلم تطبيق الدية كذلك من العتبارات ال�شيا�شية. ففي اململكة العربية 
ي�شتفيد  ل  املمار�شة  هذه  اأن  الدولية  العفو  منظمة  ال�شعودية,مثل,لحظت 
من  �شديدة  �شغوط  بعد  ذلك  يتم  واأحيانا  ال�شعوديون,  املواطنون  اإل  منها 
اأن ي�شتفيد  اأن من النادر  زعماء القبائل ومن ال�شخ�شيات الهامة. يف حني 
واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  يف  الفقرية  الدول  مواطنو  خا�شة  الأجانب,  منها 

النافذة,فهم  العلقات  ول  املالية  املوارد  اأنهم ل ميلكون  فهوؤلء مبا  واآ�شيا, 
قلما ما ي�شتفيدون من نظام دفع الدية.247

الفقهاء يدخلون يف النقا�س
الأو�شاع  مع  تكييفها  وقابلية  الإ�شلمية  ال�شريعة  تطبيق  حول  النقا�ص  اإن 
فاإذا  عام,  بوجه  الإ�شلمية.   املجتمعات  يف  ف�شيئا  �شيئا  ينت�شر  املعا�شرة, 
كان من اجللي اأن ت�شجيع اإلغاء عقوبة الإعدام قد يكون �شعب املنال )حيث 
العرتا�ص  ميكن  ل  اإلهيا  كلما  يعترب  وهو  القراآن,  يف  وارد  الق�شا�ص  اإن 
عليه(, فبالإمكان العمل على ت�شييق جمال تطبيق عقوبة الإعدام وجتميد 
بال�شتعمال  التنديد  نحو  اأخرى,  جهة  من  النقا�ص,  هذا  ويتجه  تنفيذها. 
اأكرث  �شيا�شية  الواقع  يف  هي  اأغرا�ص  خلدمة  الإ�شلمية  لل�شريعة  التع�شفي 

منها دينية.248
يف املجتمع الإ�شلمي, يحت�شد املفكرون وفقهاء القانون ورجال الدين حول 
2005 نداء لتجميد العقوبات  األقى طارق رم�شان �شنة  هذه الق�شايا. فقد 
ت�شتغل  القمعية  ال�شلطات  اأن  يرى  وهو  الإعدام.  وعقوبة  والرجم  اجل�شدية 
ال�شريعة الإ�شلمية, وتقوم بعمليات اإعدام مت�شرعة يف حق الن�شاء والفقراء 

واملعار�شني ال�شيا�شيني يف فراغ ق�شائي �شبه كامل.249
مع  الإعدام  عقوبة  تطبيق  �شروط  يف  النظر  اإىل  بالإ�شافة  النقا�ص,  هذا 
اأو�شع وهو حتديث  ملو�شوع  التطرق  اإىل  ي�شعى  الإ�شلمية,  ال�شريعة  مراعاة 
الإ�شلم. وهذه املواقف التقدمية ت�شتند كذلك على احرتم التقاليد. فالعلماء 
نادرا ما  اأنه  يرون  ال�شاحقة  التاريخ كانوا يف غالبتيهم  والفقهاء على مدار 
تطبق احلدود,  نظرا ل�شعوبة توفري ال�شروط اللزمة لذلك, بل اإن تطبيقها 

كثريا ما ي�شتبعد, لأنه يوؤدي اإىل مواقف جائرة.
�شارق,  اإعدام  بن اخلطاب  اخلليفة عمر  م عار�ص   635 ال�شنة  وهكذا, يف 
وذلك نظرا لنت�شار املجاعة اآنذاك. واعتمادا على هذا الجتهاد, بداأت تتكون 
يف املجتمع الإ�شلمي حركة اإ�شلحية اإ�شلمية معا�شرة مكونة من فل�شفة 
العلوم,250  بحر  حممد  )اأمثال  دين  علماء  اأو  الإ�شلم  يف  ومتخ�ش�شني 
امليداين,253   اأمني  وحممد  النعيم,252  اهلل  وعبد  اأركون,251  وحممد 
اأقل ت�شددا تربط  الع�شماوي(, وهذه احلركة تقرتح مفاهيم  وحممد �شعيد 

الإن�شان املعا�شر بتعاليم الإ�شلم.
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]الحجج القانونية
القوانني اجلنائية متقادمة وغري منا�ضبة

با�شتثناء اململكة العربية ال�شعودية التي ت�شتند ق�شرا اإىل ال�شريعة الإ�شلمية, 
ودول اأخرى, مثل اليمن وال�شودان, ت�شتلهم قوانينها من ال�شريعة الإ�شلمية 
ب�شكل اأ�شا�شي, فاإن لدى معظم الدول العربية قوانني و�شعية تاأثرت بالقوانني 
الغربية. اإل اأن هذه القوانني تعود يف معظمها اإىل فرتة ال�شتقلل, ومل تعد 
�شبيل  على  الأردن  ففي  احلايل.  وال�شيا�شي  الجتماعي  الو�شع  مع  منا�شبة 
اململكة  اأن  ومع  بالإعدام؛  عليها  يعاقب  جرمية  العدو  مع  التعاون  املثال, 
اأرا�ص مواطنا  اإ�شرائيل, فاإن بيع  الأردنية قد وقعت على معاهدة �شلم مع 
القانون  يعاقب  لبنان,  ويف  بالإعدام.254   عليها  يعاقب  جرمية  اإ�شرائيليا 
بالإعدام على كل مواطن ين�شم اإىل مع�شكر الأعداء الذين يرفعون ال�شلح 
�شد لبنان, اأو يتواطاأ مع جهة اأجنبية  ل�شن عدوان على لبنان.255 ولو طبقت 
هاتان املادتان يف لبنان بالفعل, لكانتا اأدتا اإىل احلكم بالإعدام على مئات 

الأ�شخا�ص ينتمون اإىل خمتلف الجتاهات ال�شيا�شية.

يعاين الق�ضاء من اختالل وظيفي حاد
اإن معظم اأنظمة الق�شاء اجلنائي يف الدول العربية هي الآن مو�شوع حماولة 
للإ�شلح, وهذا يدل على وجود اأوجه نق�ص واختلل فيها. واإذا كان القانون 
اأن  اإطار ق�شية ميكن  اإجراءات و�شمانات يجب احرتامها يف  يفر�ص غالبا 
والتمييز,  الق�شائية,  والأخطاء  التعذيب,  فاإن  بالإعدام,  حكم  فيها  ي�شدر 
وغياب م�شاعدة ق�شائية تقلل من فعالية تلك الإجراءات وتلك ال�شمانات, 
وتوؤدي يف اأغلب الأحوال اإىل احلكم بالإعدام. يف املغرب والأردن, هناك الآن 
مراجعة للقانون اجلنائي من اأجل تقلي�ص عدد اجلرائم التي يعاقب عليها 

بالعقوبة الق�شوى لتقت�شر على اجلرائم الأ�شد خطورة.

التعذيب
يف م�شر على �شبيل املثال, جاء يف تقرير بعثة تق�شي احلقائق الدولية التابعة 
للفيدرالية الدولية حلقوق الإن�شان اأن ال�شلطات ل تعرت�ص على اللجوء اإىل 
التعذيب من اأجل احل�شول ب�شرعة على العرتاف من املتهم, بذريعة حماية 
اإذا تعلق الأمر بالإرهاب256  وذلك بالرغم  اأو �شمان الأمن العام, خا�شة 
التعذيب  مناه�شة  لتفاقية  خطريا  انتهاكا  متثل  الأ�شاليب  هذه  اأن  من 
والتي  املهينة,  اأو  الإن�شانية  القا�شية, وغري  املعاملت  اأو  الأخرى  والعقوبات 
اأي�شا, بناء على معلومات  1986. ورد يف التقرير  اإليها م�شر عام  ان�شمت 
من مركز الندمي,257  اأن ال�شرطة ت�شتعمل اأ�شاليب متعددة للتعذيب وتلجاأ 
ال�شرطة  تبثه  الذي  بالرعب  التقرير  ويندد  والبدنية؛  اجلن�شية  للنتهاكات 
يف م�شر. ومن الأمثلة على ذلك ق�شية عايدة نور الدين التي غطتها و�شائل 

الإعلم يف م�شر تغطية وا�شعة. فهي ممر�شة �شابة, اتهمت بامل�شئولية يف 
حالت وفاة متعددة �شهدها امل�شت�شفى الذي كانت تعمل فيه, فحكمت عليها 
متكن  بالتعذيب.  منها  انتزعت  اعرتافات  على  اعتمادا  بالإعدام,  املحكمة 
الدفاع بعد ذلك من الطعن يف احلكم, فتم تخفي�شه من الإعدام اإىل ال�شجن 

ملدة ع�شر �شنوات.

اخلطاأ الق�ضائي
ومن  مطبقة.  الإعدام  عقوبة  اأن  طاملا  قائما  الأبرياء  اإعدام  احتمال  يظل 
الأمثلة ال�شارخة, حالة زهري خطيب الذي اأعدم �شنقا يف الأردن عام 2005 
بتهمة القتل, وقد اأثارت حفيظة املجتمع اآنذاك, اإذ ذكرتها باأن عقوبة الإعدام 
اأمر نافذ ل رجعة عنه. فقد كان اأعدم �شخ�ص اآخر �شنقا لنف�ص اجلرمية قبل 
اأنطوانيت �شاهني  ذلك بخم�ص �شنوات.258 ويف لبنان, حكم بالإعدام على 
اأعلنت  املوؤبد. وبعد ذلك  ال�شجن  اإىل  ويو�شف �شعبان, ثم خففت عقوبتهما 
بقي  حني  يف  ال�شجن,  يف  اأعوام  خم�شة  �شاهني  اأنطوانيت  ق�شت  براءتهما. 
وهو  العدالة,  جمل�ص  وكان  عاما.  ع�شر  خم�شة  ال�شجن  يف  �شعبان  يو�شف 
1994. وبعد  اأدانه عام  حمكمة ا�شتثنائية ل ميكن الطعن يف قراراتها, قد 
ذلك بع�شر �شنوات, حكم بالإعدام على �شخ�شني واأعدما يف الأردن لنف�ص 
�شراح  اأطلق  الق�شية.  يف  اأبدا  يتورط  مل  �شعبان  يو�شف  اأن  واأكدا  الق�شية, 

يو�شف �شعبان اأخريا يف �شهر نوفمرب/ت�شرين الثاين 2009. 259

عدم احرتام ال�ضمانات اخلا�ضة باملحاكمة العادلة
متنوعة  العادلة  املحاكمة  يف  تتوفر  اأن  ينبغي  التي  ال�شمانات  انتهاكات  اإن 
غياب حمامي  ل احل�شر,  املثال  �شبيل  على  منها  نذكر  ومتكررة احلدوث. 
العربية  اململكة  يف  الطعن؛  اأو  املراجعة  حق  اأو  املعلومات  وغياب  املتهم 
من  الإعدام هم  فيهم حكم  نفذ  الذين  ن�شف  فاإن حوايل  مثل,  ال�شعودية 
بها  متت  التي  اللغة  يفهم  ل  منهم  كبري  ق�شم  وهناك  اأجنبية.  جن�شيات 
يف  تون�ص,  ويف  حمام.260   ول  مرتجم  خدمة  من  ي�شتفيدوا  ومل  املحاكمة, 
�شهر دي�شمرب/كانون الأول 2007, ندت را�شية ن�شراوي, وهي حمامية تولت 
الدفاع عن ع�شو يف اجلماعة ال�شلفية حكم عليه بالإعدام بتهمة الإرهاب يف 
ق�شية �شليمان امل�شهورة, ال�شعوبات  التي واجهتها املنظمات غري احلكومية 
من  الدفاع  حمامو  منع  فقد  الق�شية.  هذه  يف  الإن�شان  حقوق  عن  املدافعة 
رف�ص  فالقا�شي  القانون.  عليها  ين�ص  التي  الظروف  يف  عملهم  ممار�شة 

جميع الطلبات ومل ي�شمح للمحامني باملرافعة.261

التمييز
ل  الذين  الفقراء  ي�شتبعد  لأنه  التمييز,  يقوم على  الدية  اأو  الدم  نظام ثمن 
الأ�شخا�ص  ثلثي  اأن  ال�شعودية, جند  العربية  اململكة  ي�شتطيعون دفعها. ففي 
لأ�شباب  البلد  هذا  يف  للعمل  جاءوا  اأجانب  هم  بالإعدام  عليهم  املحكوم 
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يف  الإعدام,  عقوبة  حول  الدولية  العفو  منظمة  تقرير  وح�شب  اقت�شادية.  
�شنة 2006, فاإن عددا من الأ�شخا�ص حكم عليهم بالإعدام وهم ل يعرفون 
العربية,  اللغة  يفهمون  لأنهم ل  اإ�شدار هذا احلكم يف حقهم,  وراء  ال�شبب 
ومل ي�شتفيدوا من خدمة مرتجم. هذا التمييز ميثل انتهاكا للتفاقية الدولية 
معظم  عليها  �شادقت  والتي  العن�شري,  التمييز  اأ�شكال  كافة  على  للق�شاء 
الدول العربية. ويطال التمييز الن�شاء اأي�شا؛ ففي هذه الأنظمة, فاإن ال�شغوط 
الجتماعية تدفع غالبا اأ�شرة املراأة املتهمة بجرمية ما اإىل التربوؤ منها, ومن 

ثم فاإن العائلة ترف�ص دفع الدية عنها.

تزايد عدد املحاكم والإجراءات ال�ضتثنائية.
حماكم  به  ت�شطلع  مواز  ق�شائي  نظام  العربية  الدول  معظم  يف  يوجد 
اأو ع�شكرية تتوىل حماكمة اجلرائم التي يعاقب عليها بالإعدام,  ا�شتثنائية 
وهي جرائم امل�ص باأمن الدولة والإرهاب واخليانة. وهذا ما يحدث يف لبنان 
)منذ  و�شورية   ,)1980 )مند  م�شر  مثل  اأخري,  دول  ويف  والأردن.  وليبيا 
الع�شكرية.  املحاكم  اإىل  اللجوء  التي تربر  الطوارئ هي  فاإن حالة   ,)1963
ويف م�شر, تخول حالة الطوارئ للرئي�ص اإحالة جميع املخالفات التي يق�شي 
القانون اجلنائي مبلحقتها ق�شائيا اأيا كان نوعها اإىل املحاكم الع�شكرية اأو 
ال�شتثنائية. وب�شكل عام, فاإن موجات العتداءات الإرهابية عززت اللجوء 
اإىل املحاكم الع�شكرية وال�شتثنائية, اإن مل تكن عممتها. فلدى وجود اأي �شبهة 
يف الرتباط بعمل اإرهابي, بل يف حالت اأخرى ل علقة لها بالإرهاب, مثل 

ق�شايا املخدرات, فاإن تلك املحاكم ميكن اأن تقوم بالنظر يف الق�شية.262
ومن ال�شائع اأن هذه املحاكم ل تراعي املعايري الدولية التي توؤكد على حق كل 
فرد يف اأن يحاكم اأمام حمكمة خمت�شة وم�شتقلة وغري منحازة.263  يحرم 
املتهمون عادة من احلقوق التي ي�شمنها القانون اجلنائي اجلاري به العمل 
يف املحاكم العادية. )ل تراعى مدد العتقال الحتياطي, ل يطلع املحامون 
على ملف الق�شية قبل يوم اجلل�شة ول ي�شمح لهم مبقابلة املتهم ملدة اأكرث من 
وت�شدر  املتهم,  دون ح�شور  اأو جتري  ب�شرعة  تتم  واملحاكمة   , دقائق  ع�شر 
الأحكام يف جل�شة مغلقة(.264  ففي م�شر, مثل, ل يعلن عن الأحكام التي 
�شيء  باأي  القيام  اأو  فيها  الطعن  ميكن  ول  الع�شكرية,  املحاكم  ت�شدرها 

حيالها, اإل تقدمي التما�ص اإىل رئي�ص اجلمهورية.265
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]الحجج السياسية
ت�ضتغل عقوبة الإعدام لأغرا�س �ضيا�ضية

ال�شيا�شيني.  املعار�شني  لإ�شكات  الأحيان  الإعدام يف معظم  عقوبة  ت�شتعمل 
ففي �شورية, على �شبيل املثال, اأكد وزير الدفاع ال�شابق م�شطفى طل�ص اأنه 
اأعطى موافقته على تنفيذ حكم الإعدام �شنقا يف حق مائة وخم�شني معار�شا 
�شيا�شيا اأثناء الثمانينات من القرن الع�شرين, واأنه وقع على اآلف من اأوامر 

تنفيذ عقوبة الإعدام دون اإخبار عائلت املتهمني مب�شريهم.266
يف العراق, واململكة العربية ال�شعودية, و�شورية, وم�شر, وال�شودان, وليبيا, 
فاإن هنالك العديد من الأ�شخا�ص اأعدموا اإما ب�شبب اآرائهم ال�شيا�شية,  اإذا 
النظام,  لإ�شقاط  تواطوؤهم  يف  �شبهة  ب�شبب  واإما  النظام,  معار�شني  كانوا 
بالن�شبة لعدد من ال�شباط يف اجلي�ص.267  وكانت هذه املحاكمات يف معظم 

احلالت م�شكوك يف عدالتها.
ومن الأمثلة املعا�شرة على ذلك ق�شية �شدام ح�شني. فتنفيذ حكم الإعدام 
اإىل كل من  �شيا�شية وا�شحة  الأ�شحى, ويف ذلك ر�شالة  يوم عيد  قد مت يف 
كان يعار�ص قيام حمكمة عراقية حتت الحتلل الأمريكي مبحاكمة الرئي�ص 

العراقي ال�شابق.
يناير/كانون  �شهر  يف  �شاهني  اأنطوانيت  على  بالإعدام  حكم  لبنان,  ويف 
الأول 1997. كانت متهمة بال�شلوع يف عملية اإرهابية �شد اإحدى الكنائ�ص, 
وهي كانت دائما تنفي ذلك. كان الهدف وراء ذلك يف واقع الأمر ممار�شة 
ال�شيا�شي  احلزب  �شد  ق�شية  ورفع  املنفى,  يف  املوجود  اأخيها  على  �شغوط 
غري املرغوب فيه والذي ينتمي اإليه )حزب القوات اللبنانية(. ويف النهاية, 
وحتت �شغط املجتمع الدويل وم�شاعدة منظمة العفو الدولية برئت اأنطوانيت 

�شاهني واأخلي �شبيلها.268

عقوبة الإعدام ل تردع الإرهابيني
العربية  الدول  معظم  تبنتها  التي  الإرهاب  ملكافحة  اجلديدة  القوانني  اإن 
وجتاوز  بالإعدام,  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  عدد  زيادة  �شاأنها  من  كانت 
ذلك اأحيانا جرائم القتل, مثلما هو احلال يف املغرب.269 وقد حكم بالإعدام 
على عدد ممن نفذوا عمليات اإرهابية: حكم بالإعدام على ثلثة يف م�شر 
�شبعة  وعلى  طابا,  اعتداءات  يف  بامل�شاركة  لتهامهم   2006 �شنة  نهاية  يف 
يف  �شخ�شني  وعلى   ,2007 مار�ص/اآذار  يف  اجلزائر  يف  �شخ�شا  وع�شرين 
اإرهابية  لعمليات  بالتح�شري  اتهما   2006 الثاين  دي�شمرب/كانون  املغرب يف 
املخت�شة  املحكمة  احلكم  اأ�شدرت  )وقد  للمتفجرات  �شرعية  غري  وحيازة 

بق�شايا الإرهاب يف �شل(. 
بالعك�ص,  الإرهابيني. بل  اأن عقوبة الإعدام تفيد يف ردع  ول يوجد ما يثبت 
فقد اأ�شار م�شئولون عن مكافحة اجلرائم ال�شيا�شية والإرهاب, يف اأكرث من 
تاأتي بنتيجة عك�شية, وذلك لأنها  اأن  اأن عقوبة الإعدام ميكن  اإىل  منا�شبة, 

ت�شمح للإرهابيني باأن ميوتوا �شهداء.270
يف الواقع, اأ�شبحت مكافحة الإرهاب اأداة ت�شتغلها احلكام لتعزيز �شلطاتهم, 
عقوبة  فاإن  اأخرى,  ناحية  ومن  املجتمع.  على  بفائدة  ذلك  يعود  اأن  دون 
الإعدام لي�شت رادعة �شد اجلرمية. ففي اململكة املغربية, مثل, وهي دولة 
تطبق جتميدا فعليا لتنفيذ اأحكام الإعدام, فاإن معدل جرائم القتل فيها يف 
بلغ  نف�شها,  ال�شنة  ويف  ن�شمة,   100000 لكل  جرمية   0.53 بلغ   2002 �شنة 
عقوبة   اإىل  كثريا  تلجاأ  دولة  وهي  ال�شعودية,  العربية  اململكة  يف  املعدل  هذا 

الإعدام, 0.91 جرمية لكل 100000 ن�شمة.271
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عندما نحدد اإ�شرتاتيجيات مناه�شة عقوبة الإعدام يف الدول العربية, ل بد 
من  مراعاة  خ�شو�شية كل دولة, ورجة تقدم النقا�ص يف البلد, ودرجة انفتاح 

ال�شلطات, اإ�شافة اإىل العامل الديني وقدرة الن�شطاء على التعبئة.
يكن  مل  اإن  لأوانه,  ال�شابق  من  مثل(,  وم�شر  )اليمن  الدول  بع�ص  ففي 
ولبنان,  املغرب  يف  اأما  الق�شوى.  العقوبة  لإلغاء  العمل  مبا�شرة  م�شتحيل, 
فيبدو اأن البيئة مواتية لإلغاء العقوبة. وهناك دول اأخرى تطبق جتميدا فعليا 
لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عدة �شنوات )اجلزائر وتون�ص وموريتانيا(, وهذا 
يجعلنا نفرت�ص اأن الوقت منا�شب جلعل قرار التجميد ر�شميا, اأو على الأقل 
وهذا  الإعدام.  عقوبة  تطبيق  جمال  لت�شييق  ت�شريعية  باإ�شلحات  القيام 
الإعدام يف  لعقوبة  املناه�شون  الن�شطاء  ي�شلكه  اأي  الذي ميكن  هو  الطريق 

الدول الأ�شد انغلقا )اليمن والبحرين والأردن وم�شر مثل(.
ويف بع�ص الدول, يبقى العامل الديني عائقا كبريا: فح�شب التف�شريات, وهي 
تختلف من دولة اإىل اأخرى وح�شب املذاهب, فاإن قائمة اجلرائم التي يعاقب 
عليها بالإعدام )اإ�شافة اإىل تلك املذكورة ن�شا يف القراآن( تختلف يف طولها 
التي  ي�شوقون احلجج  الن�شطاء عندما  فعلى  ثم,  ومن  اأخرى.  اإىل  دولة  من 
تدعم ت�شييق جمال تطبيق عقوبة الإعدام اأن يركزوا على احلقائق التالية: 
اأن الأحكام بالإعدام هي يف معظم احلالت اأحكام ذات طابع �شيا�شي, واأن 
مكافحة الإرهاب لي�شت اإل ذريعة ت�شتخدمها ال�شلطات, واأن عدد اجلرائم 
التي يعاقب عليها بالإعدام قد ارتفع ارتفاعا ملحوظا بدل اأن يرتاجع, واأن 

يف الإ�شلم حججا وبراهني كثرية �شد اللجوء اإىل الإعدام.
هذه اخليارات الثلثة )الإلغاء, التجميد, ت�شييق جمال التطبيق( ل تتعار�ص 
فيما بينها. فقد يحتاج الإلغاء اإىل املرور عرب مرحلة جتميد تنفيذ العقوبة 
اأو ت�شييق جمال تطبيقها. ومهما تكن الإ�شرتاتيجية املعتمدة, فعلى الن�شطاء 
بالوثائق  واأن يدعموا حركتهم  التعبئة,  اأن يوحدوا جهودهم وقدراتهم على 
م�شاعر  يحركوا  واأن  واملقنعة,  املنا�شبة  باحلجج  متدهم  التي  وامل�شتندات 
عقوبة  اإلغاء  اأجل  من  للن�شال  الإعلم  و�شائل  ي�شتميلوا  واأن  العام,  الراأي 
الإعدام؛ وعليهم اأن يفتحوا النقا�ص ويبا�شروا احلوار مع جميع املوؤثرين يف 
املجتمع ويف اتخاذ القرار وي�شركوهم يف حركة اإلغاء عقوبة الإعدام, من اأجل 

التو�شل يف النهاية اإىل تطوير العقليات والت�شريعات علي ال�شواء.
م�شتقاة من  وهي  وعملية,  �شبل حقيقية  تكون  اأن  التالية  النقاط  اأردنا من 
جتارب الدول التي �شملتها الدرا�شة, ومن العتبارات ال�شابقة الذكر؛ كما اأنها 

اقرتاحات وتو�شيات بو�شع الن�شطاء اأن ي�شتلهموا منها لتنظيم ن�شاطاتهم.

]التنظيم
حتديد الأهداف

من املهم جدا حتديد الأهداف بدقة وو�شوح, ومن الأف�شل العمل من اأجل 
اختيار  يف  الأوىل  املرحلة  تتمثل  مرة.  كل  يف  اأ�شا�شي  واحد  هدف  حتقيق 
الإ�شرتاتيجية الأ�شا�شية )الإلغاء اأو جتميد التنفيذ اأو ت�شييق جمالت تطبيق 

العقوبة(, وتاأتي بعد ذلك اإ�شرتاتيجيات فرعية مكملة, مثل:
للمنظمة؛ املنا�شب  التفوي�ص  • توفري 

وطني؛ حتالف  اإىل  • الن�شمام 
الإمكانيات؛ ح�شب  عمل  خطة  اعتماد  الوطني,  التحالف  اإن�شاء  • وبعد 

املنا�شب  العمل  حتديد  الأر�ص,  على  وعمليا  جاهزا  التحالف  كان  اإذا   •
ح�شب ال�شياق والحتياجات؛

فيها؛ لل�شرتاك  الإعلم  و�شائل  جذب  طريق  عن  املنظمة  �شورة  • اإبراز 
اإلخ... الربملانيني,  مع  احلجج  ونقا�ص  بعر�ص  • العناية 

2006, ركزت اجلهود يف الأردن  على �شبيل املثال, يف �شهر يونيو/حزيران 
على تقلي�ص قائمة اجلرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام.272

اإىل الربملان م�شاريع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام, ومتت  ويف لبنان, قدمت 
حول  تنتهي  ل  مناق�شات  يف  للدخول  جتنبا  واحدة  مادة  من  ذلك  �شياغة 

التفا�شيل.
ويبقى حتديد الهدف املنا�شب مرتبطا ارتباطا وثيقا بال�شياق يف البلد املعني, 

مبا يف ذلك قوة العامل الديني ومكانته.
داخل  بقوة  متار�ص  ال�شيا�شية  املعار�شة  اأن  نلحظ  املنطقة,  دول  بع�ص  يف 
الراأي  على  قوي  تاأثري  لها  الأحزاب  وهذه  اإ�شلمية.  مرجعية  لها  اأحزاب 
العام؛ ونظرا لأن احلكومات تخ�شى اأن تقوم تلك الأحزاب بح�شد اجلمهور 

�شدها, فهي تف�شل اإ�شكات احلوار حول اإلغاء عقوبة الإعدام.
ومن جهة اأخرى, هناك بع�ص اجلماعات الإ�شلمية تنادي �شراحة باإعدام 
تلك  وتنجح  اأفكارها,  عن  خمتلفة  اأفكارا  تتبنى  التي  والأنظمة  املفكرين 
اجلماعات يف جذب ق�شم كبري من الراأي العام الذي يعتقد اأن عقوبة الإعدام 

مقد�شة لأنها مذكورة يف القراآن.
وتتمثل ال�شعوبة الرئي�شية التي يواجهها الن�شطاء املناه�شون لعقوبة الإعدام 
يف جتنب قيام الأحزاب ذات املرجعية الدينية با�شتغلل �شيا�شي للمو�شوع. 
فقد يحاولون توجيه احلوار نحو الوجهة التي حتقق م�شاحلهم, واأن ي�شوقوا 
املو�شوع  هذا  اإن  حيث  الإرهابية,  الأعمال  على  العقوبة   لتخفيف  احلجج 
اأنهم ي�شرتكون يف  يثبتوا  اأن يحاولوا امل�شاركة حتى  اأو  مي�شهم يف ال�شميم, 

احلياة الدميقراطية للبلد ويك�شبوا �شركاء جددا.
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التنظيم والت�ضاور على امل�ضتوى الوطني
لي�ص من �شاأن الأعمال املتفرقة اأن ت�شمح باإحراز تقدم يف الن�شال من اأجل 
العمل  يعززان  والتن�شيق  فالت�شاور  الإعدام.  عقوبة  تطبيق  جمالت  ت�شييق 
م�شرتكة.  اأهداف  وحتديد  ال�شفوف  توحيد  املهم  ومن  فعالية.  ويزيدانه 

واملثايل, مع اأنه لي�ص اإجباريا, اأن ياأخذ الت�شاور �شكل حتالف وطني.
املجالت  �شتى  من  ومنظمات  اأنا�ص  �شمل  مل  هو  كهذا  هيكل  من  والهدف 
الدفاع  ومنظمات  ن�شطاء  م�شرتك:  هدف  حتقيق  اأجل  من  يعملون  والآفاق 
عن حقوق الإن�شان, ونقابات املحامني, و�شخ�شيات �شيا�شية, ورجال ق�شاء, 

وو�شائل الإعلم, اإلخ...273
ويكون من الأمثل اأن ي�شعى هذا التحالف اإىل �شم هوؤلء يف �شفوفه, اأو على 
الأقل, التعاون مع املوؤ�ش�شات اأو املجال�ص الوطنية حلقوق الإن�شان, اإذا كانت 
تتمتع  نف�شه,  الوقت  املدين, ويف  املجتمع  الهيئات قريبة من  موجودة. فهذه 
الأ�شا�شي  الدور  اإقناع احلكومات. وخري مثال على ذلك:  بقدرة كبرية على 
ملناه�شة  الن�شال  يف  الإن�شان  حلقوق  ال�شت�شاري  املجل�ص  به  ا�شطلع  الذي 

عقوبة الإعدام يف املغرب, وهذا يوؤكد اأهمية مثل هذه ال�شراكة.274
تنفيذي  جمل�ص  هذه  الت�شاور  لهيئة  يكون  اأن  كذلك,  الأمثل  من  ويكون 
الأولويات  ح�شب  التحالف  يقررها  التي  واملبادرات  الأعمال  تن�شيق  يتوىل 
والقدرات واملوارد املتاحة. وكل دعم اإقليمي اأو دويل يجب اأن يندرج يف اإطار 

الإ�شرتاتيجية التي يحددها التحالف الوطني.
وطنية,  حتالفات  عدة  املنطقة  يف  اأن�شئت   2009 و   2007 �شنتي  بني  وفيما 
بع�ص  اأن  ويبدو  اجلمعيات.  من  كبريا  عددا  وهي متثل  هيكلتها.  اأعيدت  اأو 
التحالفات غري منفتحة مبا فيه الكفاية على الن�شطاء غري الأع�شاء الذين 
املجتمع  يكونوا جزءا من  اإذا مل  الإعدام, خا�شة  ملناه�شة عقوبة  ينا�شلون 
املدين. اإل اأن جتارب النجاح التي �شجلها الن�شال �شد عقوبة الإعدام توؤكد 
والدينية  والتنفيذية  ال�شيا�شية  امل�شتويات:  كل  على  والتعاون  العمل  �شرورة 
حتالفات  وهناك  الإعلم.  وو�شائل  اجلمعيات,  م�شتوى  وعلى  والربملانية 
وطنية اأخرى تعاين من �شعف التمثيل لأنها ل ت�شم الن�شطاء الأكرث فعالية 
يف الن�شال لإلغاء عقوبة الإعدام. ويف مثل هذه احلالة, فاإن وجود التحالف 
ياأت  مل  اإذا  الإعدام,  لعقوبة  املناه�شني  الن�شطاء  عمل  يعرقل  ذاته  حد  يف 
التحالف دعما ل�شرتاتيجيتهم  واأن�شطتهم. اإن توحيد اجلهود, �شواء يف اإطار 
حتالف وطني اأو خارجه, يعزز القدرة على الإقناع وتقدمي احلجج, ومن ثم 

تعزيز فعالية العمل وتاأثريه يف الن�شال.

جمع املعلومات والوثائق حول عقوبة الإعدام وحتليلها
من الأمور الأ�شا�شية يف اجلهود الرامية اإىل التعبئة ملناه�شة عقوبة الإعدام, 
اأجل  من  وذلك  حوله,  مف�شلة  ووثائق  معلومات  وجمع  باملو�شوع  الإحاطة 
اإعداد اإ�شرتاتيجية فعالة ومنا�شبة للحتياجات, وللتزود باحلجج ال�شرورية 

لإقناع املت�شككني. وهذا ي�شمل اأ�شا�شا:

باملو�ضوع ال�ضلة  ذات  الوثائق  • جمع 
البلد  يف  الإعدام  عقوبة  تاريخ  تق�ص  عامة  ومعلومات  وثائق  جمع  يتم 
وبالإ�شافة  وال�شيا�شية.  الجتماعية  بالظروف  ربط ذلك  املعني مع حماولة 
وعمليات  الإعدام  اأحكام  اإح�شائية حول  معلومات  ذلك, حماولة جمع  اإىل 
الإعدام ومقارنة معدلت اجلرمية يف البلد, وذلك لبيان اأن عقوبة الإعدام 

لي�شت رادعة فعالة �شد اجلرمية.

القوانني  بن�ضو�س  ال�ضلة  ذات  الوثائق  جمع   •
وحتليلها

الإعدام  عقوبة  املتبعة يف  والإجراءات  بالقوانني  ال�شلة  ذات  الوثائق  تعترب 
يف غاية الأهمية ملن ي�شعى للمطالبة باإ�شلح ت�شريعي بغية ت�شييق جمالت 
املقام  ال�شارية يف  القوانني  اأن ي�شمح حتليل  الإعدام. وينبغي  تطبيق عقوبة 

الأول ما يلي:
والرتكيز  بالإعدام  القانون  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  قائمة  حتديد   •

عليها,
يف  وحقه  الإن�شان  بحقوق  اخلا�شة  الدولية  املعايري  احرتام  مدى  • قيا�ص 

املحاكمة العادلة, وقيا�ص درجة ا�شتقلل الق�شاء.
ت�شييق  اأ�شاليب  ال�شتثنائية وحتديد  اأو  الع�شكرية  املحاكم  • تعريف جمال 

هذا املجال.

باحلالت  ال�ضلة  ذات  والوثائق  املعلومات  • جمع 
التي كان لها واقع اإعالمي

تنفيذ  اأو  الإعدام  اأحكام  من  معينة  حالت  على  بالتعرف  هنا  الأمر  يتعلق 
مع  احلكم  تنا�شب  عدم  ب�شبب  �شواء  ال�شكوك,  حولها  اأثريت  التي  الإعدام 
اجلرمية اأو ب�شبب وقوع اأخطاء ق�شائية اأو جلور املحاكمة اأو للطابع ال�شيا�شي 
البحت الذي ات�شمت به الق�شية. ومن املفيد دائما اأن تت�شمن تلك الوثائق 
ما يو�شح ملب�شات اجلرمية وو�شع املتهم الجتماعي واملادي و�شهادة عائلة 
لل�شهادات  تكون  ما  وعادة  ال�شحايا.  �شهادات  احلالت  بع�ص  ويف  املتهم, 
 2M امل�شجلة بال�شوت وال�شورة وقع اأكرب. ففي املغرب تبث القناة الثانية 
برناجما وثائقيا ا�شمه "حتقيق" خ�ش�شت حلقة منه لعقوبة الإعدام وجنح 
الربنامج يف الو�شول اإىل ق�شم كبري من الراأي العام والتاأثري فيه. ويف لبنان, 
بني  ال�شحايا.   لعائلت  خلله  الكلمة  اأعطيت  العفو",  "موؤمتر  تنظيم  مت 
ذلك,  من  بالعك�ص  بل  ين�شفهم,  مل  اجلرمية  مرتكب  اإعدام  اأن  امل�شاركون 

فقد جعلهم ي�شعرون اأنهم �شاركوا يف جرمية اأخرى.275

الفردية. باحلالت  اخلا�ضة  الوثائق  • جمع 
يتعلق الأمر هنا مبتابعة الق�شية من بدايتها لنهايتها, وقد يتم ذلك, مثل, 
ي�شمح بجمع معلومات مف�شلة  الق�شائية, وهذا  امل�شاعدة  من خلل تقدمي 
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ب�شكل  العمل  بهذا  القيام  وميكن  املحاكمة.  فيها  متت  التي  الظروف  حول 
عقوبة  "مر�شد" حول  فكرة  واإثارة  بيانات  قاعدة  ذلك يف  واإدخال  منتظم 

الإعدام.

ال�ضعي اإىل التعاون مع العنا�ضر املوؤثرة يف املجتمع

الق�ضاء. برجال  اخلا�ضة  • احلالة 
درجة  على  يكون  قد  الأمر(  لزم  اإذا  تدريبهم  حتى  )اأو  الق�شاة  توعية  اإن 
الهدف هو ت�شييق جمال تطبيق عقوبة  اإذا كان  الفائدة, خا�شة  عالية من 
الإعدام. فالرتكيز على رجال الق�شاء يعود بفائدتني: فمن ناحية ي�شمح مبد 
اأوا�شر ال�شلة مع ال�شلطة الق�شائية وتذكري الق�شاة م�شئولياتهم و�شلطتهم 
التقديرية عند النطق باحلكم, ومن ناحية اأخرى التعرف على الأفراد الذين 

قد ي�شبحون حلفاء يف الن�شال.

بالربملانيني اخلا�ضة  • احلالة 
يف املغرب ولبنان, �شجلت احلركات الوطنية ت�شاعف تاأثريها مبجرد عقد 
جلان  لديها  التي  الدول  ففي  ذلك,  اإىل  بالإ�شافة  الربملانيني.  مع  �شراكة 
برملانية معنية بحقوق الإن�شان اأو باإدارة العدالة اأو ما ي�شبه ذلك, فاإن هذا 
املنهج ل حميد عنه, وذلك لأن ق�شية عقوبة الإعدام تت�شل مبا�شرة مبجال 

اخت�شا�ص النواب. 
اإلغاء  القوانني )وما يهمنا هنا هو قوانني  الذين يقرتحون  فالربملانيون هم 
ثم  ومن  الإعدام(,  عقوبة  تطبيق  جمال  لت�شييق  قوانني  اأو  الإعدام  عقوبة 
فهم ياأتون يف مقدمة املوؤثرين يف ال�شلطة التنفيذية, كما اأنهم ميلكون احلجج 
�شيا�شيا,  اأخرى, ميثل حزبا  والربملاين, من جهة  نظرائهم.  لإقناع  الفعالة 
ومن ثم فاحل�شول على دعمه لإلغاء عقوبة الإعدام يفر�ص �شلفا احل�شول 

على تاأييد حزبه. ويف هذا ال�شدد ميكن اتباع اأربعة مناهج:
الإعدام؛ لعقوبة  مبناه�شتهم  املعروفني  الربملانيني  اأهم  على  • التعرف 

اأحزابهم؛ داخل  نقا�ص  اإطلق  على  • ت�شجيعهم 
�شهادات  ن�شو�ص  درا�شات,  اللزمة:  والأدوات  بالوثائق  •تزويدهم 

ال�شحايا, اإلخ... والتي تدعم اقرتاح القانون اأمام الربملان؛
عقوبة  األغت  اأخرى  دول  من  برملانيني  مع  والت�شالت  التبادل  ت�شجيع   •
حركة  دعم  ت�شتطيع  التي  الدولية  الربملانيني  �شبكات  مع  اأو  الإعدام 

مناه�شة عقوبة الإعدام.

احلكومة باأع�ضاء  اخلا�ضة  • احلالة 
اأع�شاء  اإ�شراك  فاإن  ثم,  ومن  احلكومة؛  عرب  دائما  القوانني  م�شروع  مير 
احلكومة الذين لديهم اهتمام بق�شية اإلغاء عقوبة الإعدام ي�شمن احل�شول 
على حلفاء يف اجلهاز التنفيذي يف حالة تقدم الربملان مبقرتح قانون يف هذا 

ال�شدد. ففي لبنان, قام وزير العدل نف�شه بتقدمي م�شروع قانون اإىل الربملان. 
وبو�شع الن�شطاء املناه�شني لعقوبة الإعدام, وخا�شة اأع�شاء املجتمع املدين, 
ون�شر  حالة,  ودرا�شات  �شهادات  تقدمي  خلل  من  املبادرة  هذه  يدعموا  اأن 
اأو القيام باأعمال �شغط  معلومات حول م�شروع القرار لتوعية الراأي العام, 

على الربملانيني حلثهم على تاأييد اإلغاء عقوبة الإعدام.

والفقهاء الدين  بعلماء  اخلا�ضة  • احلالة 
اإن جر النقا�ص حول عقوبة الإعدام اإىل امليدان الديني ل يخلوا من املخاطرة, 
ول ميكن اأن يطرق بدون حدود معينة. ولكن, مبا اأن عقوبة الإعدام يف معظم 
من  الأقل,  على  بد,  فل  وثيقا,  ارتباطا  الديني  بالعامل  مرتبطة  الأحيان 

التطرق اإىل هذه النقطة.
الدين  علماء  من  كبري  عدد  التقى   ,2007 اأغ�شط�ص/اآب  �شهر  نهاية  يف 
التفاقيات  مثل  ق�شايا  يف  التفكري  اأجل  من  بالأردن  عمان  يف  الإ�شلمي 
عرب  كالزواج  اجلديدة  الزواج  و�شيغ  الإ�شلمي  والق�شاء  اجلديدة  الدولية 
اجلنائي  للنظام  الأول  "املوؤمتر  اللقاء  هذا  �شمي  اإلخ...  الإنرتنت,  �شبكة 
اململكة  املنطقة,هي:  دول  من  ت�شعا  و�شم  نوعه,  من  الأول  الإ�شلمي" وهو 
وقطر,  املتحدة,  العربية  والإمارات  والكويت,  وم�شر,  ال�شعودية,  العربية 
نخبة من  اإىل  بالإ�شافة  والأردن,  و�شورية,  الفل�شطينية,  والأرا�شي  ولبنان, 
رجال الدين ميثلون احلركات الإ�شلمية يف املجتمعات الغربية. هذا اللقاء 

يبني اأن باب احلوار والنقا�ص مفتوح يف املجتمع الإ�شلمي.
وت�شتطيع احلركة املناه�شة لعقوبة الإعدام اأن ت�شتفيد من هذه البيئة املتقبلة 
ي�شاعد  قد  القبيل  هذا  من  فاحلوار  الإعدام.  عقوبة  مو�شوع  لطرح  للحوار 
الآخرين,  نظر  وجهات  واحرتام  التفاهم  الأقل,على  على  اأو  التقارب,  على 
وتخفيف حدة العداء الذي تعرب عنه الأحزاب ذات املرجعية الدينية وبع�ص 
والنموذج  العام.  الراأي  من  وا�شعة  �شريحة  من  يتبعهم  وما  الدين  رجال 
اليمني خري مثال على ذلك: فبعد م�شاركة التحالف الوطني اليمني يف الندوة 
الإقليمية التي انعقدت يف الأردن عام 2007, تعر�ص من�شقه لهجوم اإعلمي 
مكثف. ومبا اأن التحالف كان ي�شم يف ع�شويته رجال دين فاإن ذلك قلل من 

التاأثري ال�شلبي للحملة الإعلمية على حركة مناه�شة عقوبة الإعدام. 
بيد اأنه يف بع�ص احلالت, كما يف م�شر مثل, من املحتمل اأن ياأتي التعاون 
مع ال�شخ�شيات الدينية بنتائج عك�شية. وال�شبب يف ذلك قد يرجع اإىل كون 
حتيد  ول  احلكومة  ملوقف  متاما  مطابق  مبوقف  تتم�شك  الدينية  ال�شلطات 
حتاول  احلكومة  كون  اإىل  ال�شبب  يرجع  وقد  الظروف؛  كانت  مهما  عنه 
بو�شوح ت�شييق جمال عمل الإ�شلميني الذين تعتربهم معار�شني �شيا�شيني 
وتخ�شاهم. ومن ثم, فاإن اأي تعاون مع ال�شخ�شيات الدينية تلك, قد تعتربها 
ال�شلطات عمل تخريبيا وميكن اأن يعر�ص للخطر الن�شال املناه�ص لعقوبة 

الإعدام.
اأن  التعاون مع ال�شخ�شيات الدينية ل ميكن  وب�شكل عام, فاإن الهدف وراء 
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يف  تطبيقها  كق�شر  الإعدام:  عقوبة  تطبيق  جمال  لت�شييق  العمل  يتجاوز 
اجلرائم الأ�شد خطورة, واملطالبة باحرتام ال�شروط التي تفر�شها ال�شريعة 
الإ�شلمية, والتذكري باأن الرحمة وال�شك مفهومان ي�شكلن جزءا ل يتجزاأ 

من الإ�شلم.

]حشد الجهود
تنظيم حمالت حل�ضد اجلهود على امل�ضتوى الوطني

ميكن اأن تتخذ حملة التعبئة اأ�شكال خمتلفة: وقفة احتجاجية اأمام الربملان 
اأو مكتب الوزير, م�شريات, عرائ�ص, بيانات �شحفية, م�شرحيات, اإعلنات 
الإعدام  لعقوبة  املناه�شني  الن�شطاء  اأهم  مع  لقاءات  تليفزيونية,  وبرامج 
يف البلد, ر�شائل مفتوحة اإىل الرئي�ص اأو رئي�ص الوزراء, اإلخ... ومن املمكن 
العاملي  اليوم  مبنا�شبة  )مثل,  والأخرى  الفينة  بني  الفعاليات  تلك  تنظيم 
ب�شكل  اأو  العام(  الراأي  لتعبئة  الهامة  املواعيد  اأو  الإعدام  عقوبة  ملناه�شة 
منتظم )اتخاذ مواقف لدى �شدور كل حكم بالإعدام(. والتغطية الإعلمية 

الوا�شعة واملتنوعة قدر الإمكان �شتكون �شمانا للنجاح.

ن�ضر الوعي والتعريف مبو�ضوع عقوبة الإعدام.
اإن اأعمال التوعية هذه تتوجه اأ�شا�شا اإىل الراأي العام مبعناه الوا�شع, اإل اأنها 
ت�شمل كذلك عنا�شر املجتمع املختلفة, ومنها الأحزاب ال�شيا�شية والنقابات 
الإن�شان,  حقوق  عن  الدفاع  ومنظمات  واجلمعيات  والعمالية,  املهنية 
وال�شحفيني ورجال القانون ورجال الق�شاء, وكذلك نقابات املحامني والتي 
عادة ما تكون متجاوبة مع هذا املو�شوع, ولكنها قد ت�شكل اأحيانا عقوبة اأمام 

اإلغاء عقوبة الإعدام, كما هو احلال يف الأردن.
و�شخ�شيات  وق�شاة,  )برملانيني,  املثقفني  مع  واملبادلت  احلوار  و�شي�شمح 
التي  واحلجج  الذرائع  على  والتعرف  النقا�ص,  بتعميق  بارزة(  دينية 
على  والتعرف  الدينية,  الذرائع  وخا�شة  الإعدام,  عقوبة  اإلغاء  �شد  ت�شاق 
�شخ�شيات ميكن اأن تدعم فيما بعد الن�شال من اأجل اإلغاء عقوبة الإعدام. 
و�شي�شاعد عقد لقاءات مع �شخ�شيات �شيا�شية يف اأعلى امل�شتويات على ر�شم 
اإ�شرتاتيجيات اأح�شن للمرافعة. كما اأن العمل مع جمعيات الدفاع عن حقوق 
ت�شجيع هذه اجلمعيات  امل�شتح�شن  ومن  بت�شافر اجلهود.  �شي�شمح  الإن�شان 
الن�شمام  اأو  عملها,  جمالت  يف  الإعدام  عقوبة  اإلغاء  مو�شوع  اإدراج  على 
اإىل حركة املناه�شني. واجلمعيات التي تهمنا يف املقام الأول هي اجلمعيات 
املحلية التي تعمل يف املناطق الأ�شد فقرا, حيث ل تاأتي ق�شية عقوبة الإعدام 

يف قائمة الأولويات.
ياأتي بعد ذلك الراأي العام. ويف الدول التي تعترب فيها عقوبة الإعدام منبثقة 
من ال�شريعة الإ�شلمية, فاإن الراأي العام ل يعرت�ص على العقوبة الق�شوى. 

ويف حالة كهذه, نن�شح بالعمل على توعية الراأي العام بالعتماد اأ�شا�شا على 
التلميذ,  ممكن:  جمهور  اأو�شع  اإىل  الو�شول  حماولة  مع  الدينية,  احلجج 
املناق�شات  الإنرتنت,  �شبكة  منتديات  واجلمعيات,  واجلامعات,  وال�شباب, 
القانونية,  امل�شائل  حول  للحوار  مواقع  والتليفزيون,  الإذاعة  برامج  العامة, 
لإ�شراكها يف  املجتمع  موؤثرة يف  �شخ�شيات  التعرف على  هو  والأمثل  اإلخ... 
احلوار واللقاءات مع عامة اجلمهور. وهذا ما اتبعته حركة مناه�شة عقوبة 
الإعدام يف لبنان, حيث بنت عددا من مراحل حملتها وندواتها باجتاه الراأي 

العام حول �شخ�شيات بارزة يف املجتمع مثل الق�شاة ونواب الربملان.
ويجب اأن يركز العمل لن�شر الوعي لدى الراأي العام على امل�شائل التالية:

الإرهاب؛ ومكافحة  ال�شيا�شية  الق�شايا  يف  الإعدام  • اأحكام 
اإ�شكالية(؛ حالت  من  انطلقا  )وبالتحديد  الق�شائية  • الأخطاء 

بالإعدام؛ القانون  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  من  الكبري  • العدد 
اإمكانية  احلياة,  قيمة  الإعدام:  عقوبة  �شد  الإ�شلم  يف  الواردة  • احلجج 
عقوبة  لتطبيق  اللزمة  ال�شروط  جميع  توافر  ا�شتحالة  والتوبة,  العفو 

الإعدام, اإلخ...
الإعدام,  عقوبة  اإلغاء  طريق  على  ت�شري  التي  العربية  الدول  من  • الأمثلة 
عقوبة  ملناه�شة  تعزيزا  اأخرى  اأماكن  يف  اتخذت  التي  والإجراءات 

الإعدام.
اإن قيا�ص مدى تاأثر الراأي العام ووعيه بامل�شاألة اأمر يف غاية الأهمية. وكذلك 
راأي من  ا�شتطلع  مثل  تاأثري احلركة  تقيم  ت�شاعد على  التي  الأدوات  و�شع 
الراأي  قيا�ص وعي  ي�شاعد يف  فهو  اإلخ...  وا�شتبيانات  الإنرتنت  �شبكة  خلل 
العام مبو�شوع عقوبة الإعدام وكذلك التعرف على راأيه فيما يتم من فعاليات 
�شمن احلملة.  وللح�شول على نتائج دقيقة ينبغي التوجه اإىل نف�ص العينة 
الإح�شائية من الأ�شخا�ص وتوجيه الأ�شئلة اإليها اأكرث من مرة وعلى فرتات 

متباعدة.

اإ�ضراك و�ضائل الإعالم
الراأي  يف  للتاأثري  فعالية  الو�شائل  اأكرث  من  الإعلم  وو�شائل  ال�شحافة  تعد 
العام والو�شول اإىل اأكرب �شريحة ممكنة ون�شر مو�شوع الن�شال. ومن ثم فاإن 
اإ�شرتاتيجية. وميكن  اأهمية  لها  اإن  بل  الأهمية,  الإعلمية يف غاية  التغطية 
تغطية املو�شوع من زوايا خمتلفة: مثل التعريف بنتائج الدرا�شات التي متت, 
اإعلمية للنقا�شات التي  ون�شر �شهادات حول حالت فردية, و�شمان تغطية 
وبث  للمو�شوع,  تكر�ص  خا�شة  برامج  واإعداد  الإعدام,  عقوبة  حول  تنظم 
مقابلت مع املحكوم عليهم, وحمكوم عليهم بالإعدام اأعلنت براءتهم فيما 

بعد وعائلت هوؤلء , ون�شر املعلومات حول احلملة املناه�شة للعقوبة اإلخ..
لي�ص  واآخر.  حني  بني  تنظم  التي  الأعمال  يف  الإعلم  و�شائل  اإ�شراك  يجب 
ذلك فح�شب, بل ينبغي التو�شل اإىل اأ�شلوب يجعلهم م�شاركني منتظمني وعلى 

املدى الطويل.
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تعاون  ت�شمن  والتي  املمكنة  الأ�شاليب  من  ال�شدد جمموعة  هذا  وتوجد يف 
ال�شحافة والإعلم:276

• تنظيم لقاءات خا�شة بال�شحفيني ب�شاأن عقوبة الإعدام, وتنظيم دورات 
الق�شايا  �شرد  وكيفية  العقوبة,  لإلغاء  املتبعة  الإ�شرتاتيجية  حول  تدريبية 

وتناول قرارات املحكمة؛
يكتبون  اأو  برامج  يديرون  والذين  �شهرة  الأكرث  ال�شحفيني  على  • التعرف 

مقالت يف ال�شحف اليومية ولديهم تاأثري على الراأي العام؛
للحكومة,  )موؤيدين  ال�شيا�شية  الجتاهات  كل  من  ال�شحفيني  اإ�شراك   •

معار�شني, دينيني, اإلخ...(؛
با�شتطاعتهم  يكون  فقد  الإ�شرتاتيجية.  اإعداد  يف  ال�شحفيني  اإ�شراك   •
العام"  الراأي  تاأثريا يف  الأكرث  "العنا�شر  القرار" اأو  "�شانعي  التعرف على 

ممن ي�شتطيعون التاأثري على اأكرب ق�شم من اجلمهور؛
تاأثريها  يزداد  التي  الإلكرتونية  اأو  "الفرتا�شية"  ال�شحافة  اإ�شراك   •

وانت�شارها يف الراأي العام وخا�شة لدى ال�شباب.
علما باأن النجاح يف م�شاركة ال�شحافة والإعلم لي�ص بالطريق املمهد. ففي 
اأن  ينبغي  احلالت,  هذه  مثل  ويف  �شديدا.  حتفظا  يبدون  قد  الدول,  بع�ص 
ل ي�شعى الن�شطاء املناه�شون لعقوبة الإعدام اإىل اإلغاء العقوبة على الفور, 
ولكن بدل من ذلك, اأن يحاولوا املرور عرب بدائل متهيدية, مثل ت�شييق جمال 
تطبيق العقوبة, وتنظيم جل�شات للإعلم والتوعية خا�شة بال�شحفيني بهدف 
تزويدهم بوثائق متكنهم من حتليل مو�شوع عقوبة الإعدام وتناول الإ�شكالية 

تناول نقديا.

ت�ضجيع اإ�ضالح ت�ضريعي
مهما كانت الأهداف املرجوة والإ�شرتاتيجية املعتمدة لإلغاء عقوبة الإعدام 

اأو ت�شييق جمال تطبيقها فل بد من املرور عرب اإ�شلح القوانني.

ظروف  ت�ضمن  التي  الإجراءات  حت�ضني  اأجل  • من 
املحاكمة العادلة.

ت�شاعد الدرا�شات حول اإدارة العدالة, وبع�شها قد يكون انطلقا من حالت 
هي  ما  ملوؤها:  يجب  التي  الثغرات  عن  وا�شحة  فكرة  اإعطاء  على  حمددة, 
الظروف التي تتم فيها املحاكمة )بدءا من العتقال وحتى تنفيذ الإعدام( 

وما هي اأماكن اخللل التي مت اكت�شافها؟
يف م�شر, مثل, جند اأن قانون يونيو/حزيران 2007, مع اأنه غري ُمر�ص, هو 
نتيجة للجهود التي بذلت يف هذا الجتاه: فاملحاكم الع�شكرية التي اأ�شدرت 
العدد الأكرب من اأحكام الإعدام, كانت اأحكامها قبل هذا القانون ابتدائية 
ونهائية ل ميكن الطعن فيها. وبف�شل القانون اجلديد اأ�شبح الطعن ممكنا 
)حتى واإن كانت حمكمة الطعن الع�شكرية العليا ل تزال م�شكلة من �شباط 

ع�شكريني(.

اإن التطرق اإىل مو�شوع عقوبة الإعدام من منظور حماكمة عادلة قد يكون 
فعالة يف دول يوظف الق�شاء فيها لقمع املعار�شني. غري اأن املنطلق ال�شيا�شي 
ل يخلو من خطورة على الن�شاء اأنف�شهم؛ فقد تتهمهم ال�شلطات باملعار�شة 
حملت  الوطني  التحالف  واجه  املثال,  �شبيل  على  اليمن,  يف  ال�شيا�شية. 
ال�شهاينة.277   مع  بالتعاون  اتهموه  الدين  علماء  بع�ص  بها  قام  اإعلمية 
املتفق  عادلة,  حماكمة  ت�شمن  التي  ال�شروط  باحرتام  التذكري  فاإن  ولذلك 
العتبارات  النقا�ص  جتنيب  يف  ي�شاعد  قد  مو�شوعية,  وبكل  دوليا  عليها 

احلزبية واملنحازة ليبقى نقا�شا فنيا وقانونيا بحتا.

الإعدام. عقوبة  تطبيق  جمال  ت�ضييق  اأجل  • من 
اإذا كان الهدف الذي ت�شعى اإليه حركة مناه�شة عقوبة الإعدام هو ت�شييق 

جمال تطبيق العقوبة فينبغي اأن تكون اإ�شرتاتيجية العمل كالتايل:
بالإعدام؛ القانون  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  على  • التعرف 

احلكم؛ فيها  �شدر  التي  ال�شيا�شية  الظروف  • حتليل 
العقوبات  هي  ما  الإعدام:  عقوبة  عن  بديلة  اإ�شرتاتيجيات  يف  التفكري   •
العقوبة,  و  اجلرمية  بني  التنا�شب  على  احلفاظ  يتم  كيف  املمكنة,  البديلة 
ما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها, ما هي ال�شلطة التي تنفذها, وما هي 

امل�شاعدة التي ميكن تقدميها اإىل ال�شحايا, اإلخ؟
قانون. م�شاريع  اإعداد  اأمكن,  واإذا  ملمو�شة,  اقرتاحات  • تقدمي 

ر�ضميا الفعلي  التجميد  ي�ضبح  اأن  اأجل  • من 
فعلي  جتميد  هناك  ولبنان  وموريتانيا  وتون�ص  واملغرب  كاجلزائر  دول  يف 
لتنفيذ عقوبة الإعدام. وهذه احلالت ت�شاعد على اإجناز عمل جوهري من 
اأجل اإ�شلح الت�شريعات وت�شييق جمال تطبيق عقوبة الإعدام اأو حتى اإلغائها 
نهائيا. اإل اأن هذا التجميد, من الناحية املو�شوعية, يبقى ه�شا. ففي لبنان, 
فاإن   ,2004 اإىل   1998 عام  من  ا�شتمر  الإعدام  لتنفيذ  فعلي  جتميد  وبعد 
اإما  ال�شياق,  اإذن, وح�شب  املهم  بتوقيع. فمن  العقوبة مرهونة  عودة تطبيق 
تخطي عتبة الإلغاء التام اأو احل�شول, على الأقل, على جتميد ر�شمي لتنفيذ 
عقوبة الإعدام. وهذا ميكن اأن يتم مبر�شوم رئا�شي اأو باعتماد قانون يف هذا 
التي  الدول  تلك  خا�شة  العربية,  الدول  يف  ال�شائدة  الظروف  ويف  الجتاه. 
ال�شخ�شيات  بع�ص  مواقف  فاإن  الإ�شلمية,  ال�شريعة  من  قوانينها  ت�شلتهم 
الدينية املوؤثرة يف املجتمع ميكن اعتبارها �شكل من اأ�شكال التجميد. ويتجه 
اأحكام الإعدام  اأطلقه طارق رم�شان بوقف تنفيذ  هذا املنحى النداء الذي 
هو  النقا�ص  هذا  من  الهدف  كان  واإن  حتى  الدين,  علماء  مع  نقا�ص  وفتح 

ت�شييق جمال تطبيق عقوبة الإعدام ولي�ص بال�شرورة اإلغاوؤها.

التام الإلغاء  اإىل  التو�ضل  اأجل  • من 
الإعدام  لعقوبة  املناه�شني  الن�شطاء  بذلك, على  ت�شمح  الظروف  اإذا كانت 
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املعلنة.  ال�شيا�شية  الإرادة  مع  ال�شائدة  الت�شريعات  تكييف  اأجل  من  ال�شعي 
واعتماد قانون ذي مادة واحدة �شيكون ترجمة وا�شحة لهذه الإرادة.

عقوبة  لإلغاء  اقرتاحا  احلكومة  رف�شت  املثال,  �شبيل  على  اجلزائر,  يف 
الإعدام يف �شهر يونيو/حزيران 2009, متعللة مبكافحة اإرهاب الإ�شلميني 
اأ�شباب  يف  النظر  احلالت  هذه  مثل  يف  امللئم  ومن  املنظمة.  واجلرمية 
ي�شبح  اأن  اأجل  من  العمل  تكون  قد  اأخرى,  اإ�شرتاتيجية  واعتماد  الرف�ص, 
التجميد ر�شميا, خا�شة واأن اجلزائر �شوتت ل�شالح قراري اجلمعية العامة 
للأمم املتحدة اللذين يدعوان دول العامل اإىل جتميد تنفيذ عقوبة الإعدام, 

و�شارك يف رعايتهما.

من اأجل امل�ضادقة على الربوتوكول الثاين 
الختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

املدنية وال�ضيا�ضية
اإن امل�شادقة على هذا الربوتوكول يعترب اخلطوة الثانية الطبيعية للإ�شلح, 
لها  �شولت  اإن  التزاماتها  يف  ال�شلطات  تراجع  عدم  اأ�شا�شي  ب�شكل  وي�شمن 
نف�شها اأو فر�شت عليها الظروف ال�شيا�شية ذلك, اأو يف حالة تغري احلكومة.

]إضفاء بعد إقليمي ودولي
 على الحوار

التاأثري واملنا�ضرة والتن�ضيق على امل�ضتوى الإقليمي
ت�شرتك الدول العربية يف جمموعة من القيم الثقافية والجتماعية ويف العامل 
الديني الذي يجعل عمل الن�شطاء ع�شريا؛ ومن ثم, فاإن ت�شافر اجلهود على 
الإقليمي  امل�شتوى  على  فالن�شال  كبرية.  بفائدة  يعود  قد  الإقليمي  امل�شتوى 
�شتكون له تاأثريات ملمو�شة على امل�شتوى الوطني. كما اأن تعزيز التبادل على 
اأو الأحزاب الدينية  امل�شتوى الإقليمي قد يقلل من احتمالت رف�ص الأفراد 
عمان  ومركز  اجلنائي  للإ�شلح  الدولية  فاملنظمة  الوطني.  امل�شتوى  على 
يف  للم�شاركة  دينية  �شخ�شيات  اإىل  دعوة  وجها  الإن�شان  حقوق  لدرا�شات 
الوطني.  ال�شعيد  الإعدام على  التي نظمت حول مو�شوع عقوبة  املناظرات 
وقد �شاعد ذلك على التعرف على عدد من رجال الدين والعلماء يف كل دولة 
حول  والدرا�شات  الأكادميية  البحوث  وجمع  بالربنامج,  املعنية  الدول  من 
نف�ص  يف  ت�شري  التي  تلك  وبالأخ�ص  الإ�شلمية  الناحية  من  الإعدام  عقوبة 

اجتاه حركة مناه�شة عقوبة الإعدام.
وهناك الكثري من الفاعلني الذين ينا�شلون �شد عقوبة الإعدام على امل�شتوى 
الإقليمي, حتى واإن كانت اأعمالهم ل تندرج يف اإطار حتالف وطني اأو تبقى 
العرب,  العرب, احتاد املحامني  اأن نذكر: احتاد احلقوقيني  معزولة؛ ميكن 
الذين  الأفراد  الباحثني  بع�ص  وكذلك  الإن�شان  حلقوق  العربية  اللجنة 
ي�شرتكون بانتظام يف الندوات املحلية والإقليمية حول م�شاألة حقوق الإن�شان 

من  الن�شطاء  هوؤلء  تقارب  على  العمل  اإن  الإعدام.278   عقوبة  وبالأخ�ص 
حتالف  عرب  بال�شرورة  ذلك  مير  اأن  دون  الإقليمي,  الزخم  يعزز  اأن  �شاأنه 
الوطنية  التحالفات  بني  الروابط  اإن  الأمثل:  هو  يبقى  ذلك  اأن  ولو  اإقليمي, 
اأو الإقليمية, وت�شافر اجلهود بني الن�شطاء املناه�شني لعقوبة الإعدام, من 

�شاأنها تعزيز قدرة احلركة املناه�شة على التفاو�ص وتقدمي احلجج.

حتديث الإعالنات واملواثيق الإقليمية
يف الثمانيات والت�شعينات من القرن الع�شرين, نظمت موؤمترات واجتماعات 
اإقليمية ناق�شت مو�شوع حقوق الإن�شان يف املنطقة, وانبثق عنها العديد من 

الإعلنات واملواثيق.279 
�شنة  يف  للمراجعة  خ�شع  الذي  الوحيد  هو  الإن�شان  حلقوق  العربي  امليثاق 
2004. ودخلت �شيغته النهائية حيز التنفيذ يف 15 يناير/كانون الثاين 2008 
: اجلزائر, والبحرين, والإمارات  بعد م�شادقة �شبع دول عربية عليه وهي 
يزال  الفل�شطينية. ل  والأرا�شي  و�شورية,  والأردن,  وليبيا,  املتحدة,  العربية 
امليثاق يت�شمن عقوبة الإعدام يف مادته ال�شاد�شة, اإل اأن �شيغة 2004 اأكرث 
مرونة من �شيغة 1994. فح�شب ال�شيغة اجلديدة, يتم ق�شر عقوبة الإعدام 
يف اجلرائم الأ�شد خطورة, وتنطق بها حمكمة ذات اخت�شا�ص, وي�شمن لكل 
بعقوبة  الإعدام  ا�شتبدال  اأو  العفو  التما�ص  يف  احلق  بالإعدام  عليه  حمكوم 
ال�شابعة  املادة  فاإن  القا�شرين,  الإعدام يف حق  وفيما يخ�ص عقوبة  اأخف. 
على  بالإعدام  احلكم  يجوز  "ل  اأنه  على  تن�ص  فهي  خا�ص,  ب�شكل  غام�شة 
اأ�شخا�ص دون 18 عاما ما مل تن�ص الت�شريعات النافذة وقت ارتكاب اجلرمية 

على خلف ذلك".
كما ن�شت املادة نف�شها بالن�شبة للمراأة احلامل على اأنه "ل يجوز تنفيذ حكم 
الإعدام يف امراأة حامل حتى ت�شع حملها اأو يف اأم مر�شع اإل وبعد انق�شاء 
وعلى  الر�شيع".  تغلب م�شلحة  الأحوال  كل  الولدة, ويف  تاريخ  على  عامني 
يف  يجيز  امليثاق  فاإن   ,2004 �شيغة  يف  روعي  الذي  التخفيف  من  الرغم 
الثمانية  دون  الأ�شخا�ص  حق  يف  الإعدام  عقوبة  اإىل  اللجوء  العملي   الواقع 
جلنة  من  وبالذات  ومكثفة,  لذعة  لنتقادات  عر�شه  ما  وهذا  عاما.  ع�شر 
280 ومفو�شية الأمم املتحدة   2004 الدولية لدى مراجعته عام  احلقوقيني 
يناير/كانون  �شهر  يف  التنفيذ  حيز  دخوله  لدى  الإن�شان  حلقوق  ال�شامية 

الثاين 2008. 281 
تذكر ديباجة امليثاق مت�شك الدول املوقعة بن�ص اآخر �شابق: اإعلن منظمة 
املوؤمتر الإ�شلمي ب�شاأن حقوق الإن�شان يف الإ�شلم والذي اعتمد يف القاهرة 
يف �شهر اأغ�شط�ص/اآب 1990, وقد اأر�شى عقوبة الإعدام "يف اإطار القانون 
هذا  يف  النظر  باإعادة  حكومي  دويل  خرباء  فريق  كلف  وقد  الإ�شلمي". 
يناير/كانون  حتى  وذلك  الغر�ص  لهذا  مرات  �شبع  الفريق  اجتمع  الإعلن. 

الثاين 2003 برعاية الأمني العام ملنظمة املوؤمتر الإ�شلمي.282
العرب  الن�شطاء  �شاعف  فقد  جديدة,  دينامية  انطلقت   ,2007 ومنذ 
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املناه�شون لعقوبة الإعدام الإعلنات وعقدوا الكثري من اللقاءات:
283 ,2007 يوليو/متوز  �شهر  يف  عمان,  • يف 

284 ,2008 مايو/اأيار  �شهر  يف  الإ�شكندرية,  • يف 
285 ,2008 اأغ�شط�ص/اآب  �شهر  يف  اجلزائر  • يف 

286 .2009 يوليو/متوز  �شهر  يف  مدريد  • يف 
عن  وممثلني  وجامعيني,  و�شحفيني,  قانونني,  خرباء  اللقاءات  هذه  �شمت 
يف  الأع�شاء  الدول  من  الإن�شان  حقوق  عن  مدافعني  ون�شطاء  احلكومات, 
الإن�شان  حقوق  ملكتب  وممثل  الإعدام,  عقوبة  ملناه�شة  العربي  التحالف 
مفو�شية  مثل  دولية  منظمات  اإىل  بالإ�شافة  العربية,  الدول  جلامعة  التابع 
والتحالف  الدولية,  العفو  ومنظمة  الإن�شان,  ال�شامية حلقوق  املتحدة  الأمم 
العاملي ملناه�شة عقوبة الإعدام, وال�شبكة الأورو-متو�شطية حلقوق الإن�شان, 
يف  والثاين  الأول  اللقاء  نظم  اأخرى.  ومنظمات  اإجيديو,  القدي�ص  وجماعة 
اللقاء  ونظم  للإ�شلح اجلنائي,  الدولية  للمنظمة  الإقليمي  الربنامج  اإطار 
الثالث املعهد ال�شويدي حلقوق الإن�شان بالتعاون مع املنظمة الدولية للإ�شلح 
اجلنائي, اأما اللقاء الرابع, فقد نظمته الوزارة اخلارجية الإ�شبانية يف اإطار 

الرئا�شة ال�شويدية للحتاد الأوروبي. 
واأثناء اللقاءات الثلث الأخرية, ت�شاور الن�شطاء العرب املناه�شون لعقوبة 
العامة للأمم املتحدة الذي يدعو دول  الإعدام ب�شاأن تطبيق قرار اجلمعية 
العامل اإىل جتميد تنفيذ عقوبة الإعدام الذي اعتمد يف نيويورك يف دي�شمرب/

كانون الأول 2007 ثم يف دي�شمرب/كانون الأول 2008.
اإىل  العربية  احلكومات  تدعو  م�شرتكة  اإعلنات  اللقاءات  هذه  عن  انبثقت 
الإعدام  عقوبة  لإلغاء  ملمو�شة  اإجراءات  اتخاذ  منها:  بعدة خطوات  القيام 
العربي  امليثاق  من  ال�شابعة  املادة  تعديل  يف  و"النظر  تدريجية,  بطريقة 
اأ�شخا�ص  حق  يف  الق�شوى  العقوبة  تطبيق  اإمكانية  لإلغاء  الإن�شان  حلقوق 
الدول  من  الإعلنات  هذه  وطلبت  عاما".  ع�شر  ثمانية  عن  اأعمارهم  تقل 
العربية اأن ت�شوت ل�شالح قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة الذي يدعو 
اإىل جتميد تنفيذ عقوبة الإعدام, اأو تطبيق القرار يف حالة اإذا ما كانت قد 

�شوتت ل�شاحله.

البحث عن دعم دويل
العاملية,  امل�شاركة مع احلركات  والإقليمية من  الوطنية  �شت�شتفيد احلركات 
ولكن �شريطة جتنب الوقوع يف خطر اعتبار هذه امل�شاركة "تدخل" من الغرب, 
اأو "ا�شتبدال", اأو"ا�شتريادا" للأفكار الغربية. ويعد املوؤمتر ال�شحفي وور�شة 
الإعدام  عقوبة  ملناه�شة  املغربي  التحالف  نظمهما  اللذان  الإقليمية  العمل 
وذلك  ال�شنة  تلك  العاملي  باليوم  الحتفال  مبنا�شبة   2007 �شنة  الرباط  يف 
بالتعاون مع التحالف العاملي, خري مثال على �شراكة جتمع بني حركة وطنية 
وهناك  الإعدام.  عقوبة  ملناه�شة  العاملي  التحالف  يف  متثلت  عاملية  وحركة 
اإىل  للإ�شلح اجلنائي  الدولية  املنظمة  الذي قدمته  الدعم  هو  اآخر,  مثال 

وهذا  الأوروبي؛  الحتاد  اإطار متويل من  الوطني يف  امل�شتوى  على  الن�شطاء 
الدعم هو الذي مكن من اإن�شاء حتالفات وطنية واإن�شاء حتالف اإقليمي. وهذا 
التحالف الإقليمي قد ان�شم اإىل التحالف العاملي, وهذا يفتح له اآفاقا جديدة 

للمرافعة واإبراز �شورته لتعزيز ن�شاله �شد عقوبة الإعدام.
اإن البحث عن الدعم الدويل قد ي�شاعد اأي�شا على اإخراج النقا�ص من جمال 
بها  املعرتف  الدويل  القانون  والتذكري مببادئ  ديني(  �شيق)واأحيانا  وطني 

والتي حتكم حقوق الإن�شان.
واأخريا, ميكن اأن يكون الدعم الدويل فعال ب�شكل خا�ص يف اإطار اإجراءات 
بالعهد  امللحق  الثاين  الختياري  الربوتوكول  على  امل�شادقة  مثل  حمددة, 
الق�شائي  النظام  تكييف  اأو  وال�شيا�شية,  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل 
هذه  مثل  اإقامة  تنوي  التي  الدول  يف  دولية   حمكمة  قواعد  مع  الوطني 

املحاكم.

تعزيز التحالف الإقليمي
اإن الندوة الإقليمية التي نظمتها املنظمة الدولية للإ�شلح اجلنائي بالتعاون 
مع مركز عمان لدرا�شات حقوق الإن�شان يف يوليو/متوز 2007 قد بعثت اأمل 
املعهد  نظمها  التي  الندوة  منذ  نوعها  من  الثانية  هي  الندوة  فهذه  جديدا. 
متيزت  وتوجهها  الندوة  فاأهداف   .1995 �شنة  يف  الإن�شان  حلقوق  العربي 
اإلغاء عقوبة  اأن الهدف هو  1995. فقد مت الإعلن بو�شوح  كثريا عن ندوة 
الإعدام؛ وتعهد امل�شاركون, ومنهم ق�شاة و�شحفيون, بالعمل على ن�شره يف 
بلدهم يف اإطار التحالفات الوطنية املوجودة اأو التي اأن�شئت مبنا�شبة الندوة 

الإقليمية. 
اإقليمي,  حتالف  ت�شكيل  من  مكنت  اأنها  الندوة,  تلك  جناحات  بني  ومن 
هذا  ويعترب  الندوة.   �شاركت يف  التي  اجلمعيات  ي�شم  نوعه,  من  الأول  هو 
ال�شعيد  اأوىل خطواتها على  التي خطت  املناه�شة  تتويجا حلركة  التحالف 

الإقليمي. وات�شمت تو�شيات التحالف بالواقعية. وكانت كالتايل:
• هيكلة التحالف الإقليمية �شمانا ل�شتمراريته  )التنظيم, الإ�شرتاتيجية, 

جدول الأعمال, اإلخ...(؛
ملناه�شة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  الإقليمي  امل�شتوى  على  فعاليات  • تنظيم 

عقوبة الإعدام؛
وال�شيا�شية  الجتماعية  الفر�ص  للتعرف على  موؤ�شرات  اإيجاد  • العمل على 

التي ميكن انتهازها ملناه�شة عقوبة الإعدام؛
املعلومات  ون�شر  بجمع  ي�شمح  الإعدام  لعقوبة  اإقليمي  مر�شد  اإن�شاء   •

ال�شرورية للن�شال �شد عقوبة الإعدام؛
باللغة  الإعدام  عقوبة  مو�شوع  حول  والأعمال  الدرا�شات  نتائج  ن�شر   •

العربية, بدءا باأعمال الندوة الإقليمية؛
لت�شكيل  و�شيلَة  والدويل  الإقليمي  امل�شتوى  على  التحالف  فكرة   ن�شر   •

جماعات للتاأثري  واإقامة ال�شبكات؛
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اأول دولة عربية يوما عربيا  • اعتبار تاريخ الإعلن عن عقوبة الإعدام يف 
ملناه�شة الإعدام.

اإن طرح الن�شال على امل�شتوى الإقليمي له اأثر اآخر ل يقل اأهمية من ال�شابق, 
وتبلور بو�شوح يف اليمن, وهو الت�شامن. فاختيار التحالف الإقليمي دولة اليمن 
كي متثله يف املغرب يف الأن�شطة التي نظمت مبنا�شبة اليوم العاملي ملناه�شة 
اإ�شرتاتيجيا.  خيارا  كان   ,2007 الأول  اأكتوبر/ت�شرين  يف  الإعدام  عقوبة 
فالأع�شاء اليمنيون يف التحالف كانوا يتعر�شون ل�شغوط �شيا�شية, وواجهوا 
دينية.  مرجعيات  ذات  اأحزاب  نظمتها  الوطني  امل�شتوى  على  عدائية  حملة 
كان  التي  املخاطر  من  لتقلل  النا�شطني  لهوؤلء  التحالف  منا�شرة  فجاءت 

�شيواجهها اأع�شاء التحالف اليمني لو كانوا يقومون بن�شاطهم منعزلني. 
وهناك تو�شيات اأخرى جاءت لت�شع  خطوط عمل هذا التحالف الإقليمي.287  

وهي تب�شر باإن�شاء قوة اإقليمية فعالة وملتزمة:
م�شدرا  �شتكون  املنطقة,  يف  الإعدام  عقوبة  حول  بيانات  قاعدة  • اإن�شاء 
ي�شتطيع  التي  املفيدة  والعناوين  القانونية,  واملراجع  واحلجج,  للمعلومات, 
وتن�شيق  الوطني  امل�شتوى  على  ن�شالهم  لتغذية   منها  ي�شتقوا  اأن  النا�شطون 
العاملي  التحالف  ين�شئها  بيانات  قاعدة  من  النطلق  وميكن  اأعمالهم. 
ملناه�شة عقوبة الإعدام, على اأن يقوم الن�شطاء املناه�شون لعقوبة الإعدام 
الذين  الآخرين  مع  وتبادلها  القاعدة  هذه  على  واملواد  املعلومات  باإ�شافة 

يهتمون باإلغاء عقوبة الإعدام )بو�شائل تبادل املعلومات املوؤمنة(؛
اإخبارية حول الأن�شطة التي تقوم بها التحالفات الوطنية يف  • توزيع ن�شرة 

الدول العربية, وذلك لتوعية الراأي العام؛
الإنرتنت؛ �شبكة  على  موقع  • اإن�شاء 

للتوا�شل فعالة  �شيا�شة  اإعداد  • �شرورة 
علوة على ال�شبل ال�شابقة, ميكن اأن ن�شيف ما يلي: 

ون�شر  للأن�شطة,  ويومية  عملية  مبتابعة  مكلفة  تنفيذية  جلنة  ت�شكيل   •

معلومات عنها, والتعريف باملواقف التي يتخذها الن�شطاء؛
• تعبئة الراأي العام الإقليمي )من خلل العرائ�ص, وعرب �شبكة الإنرتنت, 

واملرا�شلة مع ال�شفارات املعنية(؛
الإعلنات  لتحديث  وذلك  القانون,  رجال  من  اإقليمية  خلية  ت�شكيل   •

الإقليمية؛
• ت�شجيع احلركات الإقليمية الفرعية اأو الإ�شرتاتيجيات الإقليمية الفرعية 
اجلزائر  كانت  املثال,  �شبيل  فعلى  الأو�شط(.  ال�شرق  اأو  العربي  )املغرب 
وال�شومال الدولتني العربيتني الوحيدتني اللتني �شوتتا ل�شالح قرار اجلمعية 
العامة للأمم املتحدة الذي يدعو دول العامل اإىل جتميد تنفيذ عقوبة الإعدام 
يف �شنة 2008. وامتنعت عن الت�شويت �شبع دول عربية. فت�شجيع مثل هذه 
يف  اأخرى  دول  يدفع  اأن  ميكن  كان  الفرعي  الإقليمي  امل�شتوى  على  املبادرة 

املنطقة اإىل اأن حتذو حذو اجلزائر وال�شومال.
اأن�شئ مر�شد عربي لعقوبة الإعدام منذ �شنة 2007, وذلك يف موقع مركز 
عمان لدرا�شات حقوق الإن�شان. ومع اأن هناك روابط جتمع بني التحالفات 
الوطنية والتحالف الإقليمي, اإل اأن الهيكلة التي مت الإعلن عنها يف عمان يف 
التحالف واملر�شد  فاإن  اأخرى,  2007 مل تكتمل بعد. ومن جهة  يوليو/متوز 
الإقليميني مندجمان متاما يف مركز عمان لدرا�شات حقوق الإن�شان, الذي 
يتوىل اأمانة التحالف. وهذا الندماج يقل�ص من جمال عمل التحالف ب�شبب 
حتفظات بع�ص اجلمعيات الإقليمية اأو الوطنية يف دول خمتلفة اإزاء الن�شمام 

اإىل هذا التجمع.
وذلك  املختلفة,  التحالفات  بني  وتبادل  حوار  اإقامة  يف  النظر  املهم  ومن 
بفتح النقا�ص اأمام جمعيات غري اأع�شاء وحتالفات اأخرى ونا�شطني دوليني. 
الإقليمية(  اأو  التحالفات )الوطنية منها  تعزيز كل هذه   والهدف من ذلك 
اأكرث فعالية, دون  ومتكينها من جمع الن�شطاء املناه�شني ودعمهم بطريقة 

جتاهل املبادرات الفردية للأع�شاء اأو لأي نا�شط مناه�ص لعقوبة الإعدام.
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م�شادر الدرا�شة

]1[ املوؤلفات
 Lecture du Coran, Paris, )حممد اأركون, قراءة يف القراآن )باللغة الفرن�شية •

.éd Maisonneuve et Larousse, 1982
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�شامي الديب, "امل�شلمون يف مواجهة حقوق الإن�شان", )باللغة الفرن�شية(:

 Les musulmans face aux droits de l’homme: religion & droit &
politique, étude et documents, Verlag Dr Dieter winkler, 1994

الإعدام  عقوبة  اإلغاء  حول  الندوة  اأثناء  العلوم  بحر  حممد  خطاب  من  مقتب�شة  • ت�شريحات 
التي نظمها ق�شم جان مونيه, منظمة العفو الدولية, معهد حقوق الإن�شان التابع لنقابة حمامي 

بريوت وجامعة القدي�ص يو�شف يف بريوت يف 7 دي�شمرب/كانون الأول 2001.
.2007 الثاين  يناير/كانون  النهار,  دار  الرباءة,  جرمية  �شاهني,  • اأنطوانيت 

2002 كندا,  كيبيك/مونرتيال,  جامعة  الإعدام,  وعقوبة  الإ�شلم  �شابا�ص,  • وليام 
William Schabas, Islam and the death penalty, Quebec Unive -

sity, Montreal, 2002

]2[ تقارير ومن�ضورات املنظمات غري احلكومية
الإن�ضان حلقوق  الدولية  •الفيدرالية 

- تقرير بعثة تق�شي احلقائق الدولية "عقوبة الإعدام يف املغرب: دقت �شاعة حتديد امل�شئوليات", 
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الإن�شان يف م�شر يف اأبريل/ني�شان 2005,

http://www.fidh.org/IMG/pdf/eg415f.pdf
الدولية العفو  •منظمة 
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)باللغة الفرن�شية( 
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http://web.amnesty.org/library/index/fraMDE120082007
- منظمة العفو الدولية, فهر�ص  AI/MDE 16/001/2002  "الأردن: الإجراءات الأمنية 

تنتهك حقوق الإن�شان" )باللغة الإجنليزية(,
Security measures violates human rights

- منظمة العفو الدولية, الوثيقة MDE /062 بتاريخ 13 مار�ص/اآذار 2006
- منظمة العفو الدولية, "م�شر: تزايد ا�شتخدام عقوبة الإعدام", لندن يونيو/حزيران 2002
h t t p : / / w e b . a m n e s t y . o r g / l i b r a r y / i n d e x / f r a /

 MDE120172002?open&of=fra-egy
- منظمة العفو الدولية, "الأردن: قانون مكافحة الإرهاب الأردين اجلديد يفتح الأبواب لنتهاكات 

جديدة حلقوق الإن�شان", 7 نوفمرب/ت�شرين الثاين 2006
- قائمة املعتقلني ال�شيا�شيني "منظمة العفو الدولية" وثيقة عامة, فهر�ص 

AI :AFR 54/062/2005EFAI
 AI : MDE 23/011/2007 – فهر�ص  العامة  – الت�شريحات  الدولية  العفو  منظمة   -

FAI فرباير/�شباط 2007 )عام( ن�شرة رقم 035 

- منظمة العفو الدولية, حملة حول اململكة العربية ال�شعودية )باللغة الفرن�شية(
,Campagne sur l’Arabie Saoudite

http://pagesperso-orange.fr/amnesty-alpes/campagne/arabie/
)arabie4.htm )AI: MDE 23/001/00

- منظمة العفو الدولية, "اخلوف من اإعدام و�شيك", حافظ اإبراهيم, 1 اأغ�شط�ص/اآب 2007
والإقليمية املحلية  احلكومية  غري  •املنظمات 

- تقرير املنظمة العربية للإ�شلح اجلنائي لعام 2006
http://www.aproarab.org/press_a/09.07.06.htm

 26 اإىل   21 من  بريوت  يف  الدولية  احلقائق  تق�شي  لبنان" بعثة  يف  الإعدام  عقوبة  تقرير   -
فرباير/�شباط 2004

/http://www.solida.org
- مداخلة ماري غنطو�ص الع�شو يف جمعية الدفاع عن احلقوق واحلريات خلل املوؤمتر العاملي 
اأجل مناه�شة عقوبة الإعدام يف لبنان: التجربة  "حملة من  اأجل مناه�شة عقوبة الإعدام:  من 

اللبنانية ودور الحتاد الأوروبي", 1 فرباير/�شباط 2007
- املركز الوطني حلقوق الإن�شان, تقرير "اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأردن" 2006,

http://www.nchr.org.jo/pages.php?menu_id=35&local_type=0&local_
 details=0&local_details1=0&localsite_branchname=NCHR

- عمر بوبكري: اأ�شتاذ القانون بجامعة �شو�ص: مداخلة يف الندوة الإقليمية التي نظمتها املنظمة 
2 و3 يوليو/ الإن�شان يف عمان يومي  الدولية للإ�شلح اجلنائي ومركز عمان لدرا�شات حقوق 

متوز 2007.
- حمامون بل حدود, تقرير عن املهمة, لبنان, �شبتمرب/اأيلول 2001.

عن  م�شتقل  عددا  توزيعه  مت  يو�شف,  القدي�ص  جامعة  مطبعة   ,2002 الإعدام,  عقوبة  ملف   -
القانون  حول  مونيه  جان  ق�شم  نظمها  عمل  ور�شة  والأيام,  الأعمال  جملة  من   70 رقم  العدد 
ومعهد  الدويل  الإمنائي  للتعاون  ال�شويدية  والوكالة  الدولية  العفو  منظمة  مع  بالتعاون  الأوروبي 

حقوق الإن�شان لدى نقابة املحامني يف بريوت,
 http://www.ceue.usj.edu.lb/files/active03.htm

عقوبة  "مناه�شة  بعنوان  الإقليمية  الندوة  اأثناء  مداخلة   ,2007 يوليو/متوز  فا�شل,  زبري   -
بالتعاون مع مركز  الدولية للإ�شلح اجلنائي  العربي" التي نظمتها املنظمة  العامل  الإعدام يف 

عمان لدرا�شات حقوق الإن�شان بالأردن,
لدرا�شة   2007 فرباير/�شباط   10 يوم  الإن�شان  حلقوق  املغربي  املركز  نظمه  درا�شي  يوم   -

مو�شوع "عقوبة الإعدام ما بني التنظيم الق�شائي ونداءات الإلغاء",
 /http://cmdh.org

 23 يف  الأوروبي,  الحتاد  اإعلن  الأوربي-املغرب:  الحتاد  �شراكة  ملجل�ص  اخلام�شة  الدورة   -
نوفمرب/ت�شرين الأول 2005

 http://www.libertysecurity.org/imprimer.php?id_article=613

]3[ بيانات ومقالت الوكالت الدولية
حلقوق  الدائمة  العربية  للجنة  الثانية  ال�شتثنائية  الدورة  الدولية,  احلقوقيني  جلنة  تعليقات   •

الإن�شان املنعقدة خ�شي�شا لتحديث امليثاق العربي حلقوق الإن�شان يف فرباير/�شباط 2004
 .2002 الأول  نوفمرب/ت�شرين   29 م�شر.  الإن�شان:  حقوق  ملجل�ص  النهائية  امللحظات   •

)تعليقات / ملحظات ختامية(.  CCPR/CO/76/EGY
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/)Symbol(/CCPR.CO.76.

 EGY.Fr?Opendocument
24 اأبريل/ني�شان 2007,  يف  الأوروبي-لبنان,  الحتاد  �شراكة  جمل�ص  مبنا�شبة  �شحفي  • بيان 

20 اأبريل/ني�شان 2007,
 http://www.euromedrights.net/usr/00000022/00000051/00001263.pdf

عند  الإن�شان  حقوق  اإزاء  بالتزاماته  املغرب  تذكر  املتحدة  للأمم  التابعة  الإن�شان  حقوق  • جلنة 
مكافحة الإرهاب, الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�شان, 11 نوفمرب/ت�شرين الثاين 2004

http://www.fidh.org/article.php3id_article=2035
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 ]4[ مقالت ن�ضرت على �ضبكة الإنرتنت
العقوبات اجل�شدية  لتعليق  "نداء دويل   ,2005 30 مار�ص/اآذار  يف  رم�شان,  طارق   •

والرجم والإعدام يف العامل الإ�شلمي" )باللغة الفرن�شية(
 http://www.tariqramadan.com/article.php3id_article=258

لتعليق  رم�شان  طارق  نداء  على  امل�شرية,  الديار  مفتي  جمعة:  على  الدكتور  رد   •
العقوبات اجل�شدية والرجم والإعدام يف العامل الإ�شلمي,

 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-03/30/article09a.shtml
الق�شائية  والنظم  الت�شريعات  توحيد  دون  حتول  �شيا�شية  "عوائق  املالكي:  �شبيب   •

العربية", �شحيفة الزمان الدولية عدد 2545,
 http://www.azzaman.com/azz/articles/2006/11/11-13/883.htm

22 نوفمرب/ت�شرين الثاين 2005,  "املوؤمتر",  الأردنية  • اليومية 
 http://www.inciraq.com/Al-Mutamar/Archive/970/051122_970_5.htm

مايو/اأيار   16 واملعار�شة",  التاأييد  بني  الإعدام:  "عقوبة  ب�شراوي,  دريد  الدكتور   •
,2005

و   http://doreid.blogspot.com/2005/05/blog-pst_16.html
http://www.addustour.com/news/viewoldnews.asp?nid=23697

منظمة  عمل  ورقة  الإعدام,  عقوبة  اإلغاء  نحو  اإيجابية  "خطوات  الأردن  ح�شني,  رنا   •
العفو الدولية, 24 يوليو/متوز 2006 )باللغة الإجنليزية(
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