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مقدمة

يسود اتجاه عام عالميا نحو إلغاء أو تجميد عقوبة اإلعدام، فقد بلغ عدد دول العالم التي ألغت هذه العقوبة 139 دولة حتى 
العام 2010. ويصدر إلغاء عقوبة اإلعدام عن فهم حقوقي، يرى في هذه العقوبة اعتداء على الحق في الحياة، بوصفه حقا 
أساسيا من حقوق اإلنسان. خاصة أن اإلعدام هي العقوبة القصوى التي ال يمكن التراجع عنها، أو تصويب أي خطأ فيها. 
وفي العادة، فإن الدول التي تفرط في تطبيق هذه العقوبة تمتلك نظاما قضائيا يعاني من مشاكل عديدة، تحد من قدرته 
على توفير محاكمة عادلة للمتهم. وفي أحيان كثيرة يجري استحداث محاكم مستعجلة تحت مسميات مختلفة ، يكون 

الهدف منها التسريع في إجراءات الحكم، وليس التأني والتقصي في فحص األدلة بهدف الوصول للحقيقة. 
وفي هذا السياق يجري استبدال عقوبة اإلعدام بعقوبات شديدة وفعالة، بمعنى أن الجاني ال يفلت من العقاب. وبالتالي 
النظام  الجريمة قد يرتبط بتدني كفاءة  الجريمة. فانتشار  بانتشار  إلغاء عقوبة اإلعدام  التي تربط  الدارجة  ال مكان للحجة 

القضائي، وليس مرتبطًا بعقوبة بعينها.  

من جانب آخر فإن تطور حقوق اإلنسان يمثل إرثا عالميا، وليس حكرا على أمة أو ثقافة بعينها. وال يجوز الحكم األخالقي على 
ظاهرة معينة ألن قوة اجتماعية أو سياسية تعلن تبنيها لها. فالفضيلة ال يعيبها تغني غير الفاضلين بها. واألصل أن يجري 

النقاش جدواها، ومناسبتها لمجتمعنا. 

إن عقوبة اإلعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية، وأشدها جسامه على اإلطالق، إذ تؤدى إلى إزهاق روح المحكوم 
للجدل، فقد سلم بها الفقهاء  التطبيق في الشرائع القديمة. ولم تكن مثاراً  عليه بها. وقد كانت عقوبة اإلعدام شائعة 
دون محاولة لتبريرها، كما كان الحكام والمشرعون يأخذون بها دون أن يواجهوا بمقاومة تذكر من المفكرين والفالسفة. 

و كانت تنفذ بطريقة وحشية وقاسية مصحوبة بصور بشعة من وسائل التعذيب. 

وانتشرت في العصر الحديث )منذ القرن الثامن عشر( األفكار الفلسفية التي هاجمت النظم الجنائية السائدة. وظهرت عدد 
من الدراسات واألبحاث التي أكدت على األسباب االجتماعية واألنثروبولوجية للجريمة، مما أثار الجدل في المجتمعات حول 

مدى جدوى عقوبة اإلعدام وشرعيتها كصورة من صور رد الفعل االجتماعي إزاء الجاني.

العربي.  العالم  في  وكذلك  العالم،  مستوى  على  اإلعدام  عقوبة  بإلغاء  المنادية  األصوات  األخيرة،  اآلونة  في  وتعالت، 
ويترافق ذلك مع تنامي حركة حقوق اإلنسان في الوطن العربي، وظهور المنظمات والهيئات غير الحكومية ومنظمات 
المجتمع المدني، والتي من ضمنها المنظمات العاملة بحقوق اإلنسان. وقد شهد العالم العربي تطورا في مجال الدفاع 
عن مفاهيم حقوق اإلنسان. ومن المنطقي أن  يشكل التصدي لعقوبة اإلعدام أولوية لدى الناشطين في مجال حقوق 

اإلنسان ومنظماتهم. 
وتستند المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام إلى الحيثيات التالية: 

إفالت مجرم من عقوبة أفضل من إعدام بريء، والدراسات تشير إلى أن عدداً من األبرياء يعدمون أو تصدر ضدهم   .1
أحكام باإلعدام، وكما تقول منظمة العفو الدولية: ما دامت عقوبة اإلعدام قائمة فإنه ال يمكن التخلص من خطر 
إعدام األبرياء. وألن عقوبة اإلعدام غير قابلة للرجوع عنها في حالة الخطأ أو التعسف؛ فضاًل على أنها تحرم الشخص 
حرمانًا مؤبداً من تقديم أدلة قد تخفف العقوبة أو تعيد تكييف الُجرم الحقًا ليصبح جرما عقابه دون اإلعدام، إلى جانب 

احتمالية أن يتغير الحال ويصير الجرم الذي كان يعاقب عليه باإلعدام فعاًل جائزاً أو مباحًا. 
2.تبين الدراسات أن عقوبة اإلعدام غير رادعة أكثر من السجن مدى الحياة، وتؤكد اإلحصائيات أنه لم تظهر أي زيادة 
في معدل الجريمة عند الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام، كما أن نسبة الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام ليست 

أقل في الدول التي تطبق العقوبة مقارنة مع الدول التي ال تطبق العقوبة. 
3.عقوبة اإلعدام وعبر تاريخها الطويل لم تطل المجرمين أكثر مما طالت أصحاب الرأي وعشاق الحرية والمدافعين 
عن الحقوق والمعارضين للفساد والمقارعين لالستبداد.ولعل الشواهد في ذلك كثيرة لمن يتأمل صفحات التاريخ؛ 
حيث تتكشف له فداحة عقوبة اإلعدام، وكيف أنها سلبت حياة كثير من العباقرة والعلماء والمفكرين والفالسفة 

دون وجه حق، وحرمت البشرية من إبداعاتهم المعطاءة وفكرهم الغزير. 
4.مفاهيم العدالة ليست ثابتة أو جامدة ،بل قد تتغير من بلد إلى آخر ومن عصر إلى عصر، وما يعتبر جريمة في بلد 
ما وعصر ما قد ال يعتبر كذلك في بلد وعصر آخر، وهذا يجعل األحوط للعدالة أن تستبدل عقوبة اإلعدام بغيرها أو بما 

دونها حسبما يفيد بعض خبراء القانون واالجتماع. 
وإنما  والقبيلة،  والسلطة  النفوذ  أصحاب  أو  األغنياء  ليسوا  اإلعدام  عقوبة  فريسة  يقعون  الذين  األشخاص  5.أكثر 

الفقراء والمعدمون الذين لم يجدوا من يساعدهم ولم يتمكنوا من دفع أتعاب محام أو إجراء صلح قبلي. 
6.جرائم اإلرهاب والجرائم التي ترتكب تحت تأثير سطوة المعتقد و األيديولوجيات ال تردعها عقوبة اإلعدام أو التهديد 
بعقوبة الموت؛ ألن عقوبة اإلعدام يعتبرها الفاعل من هؤالء شهادة ووسام شرف، كما يعتبر الموت بوابة الدخول 

إلى جنة الخلد والنعيم التي طالما حلم بها كثيراً. 
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المسوغ القانوني إللغاء عقوبة اإلعدام

وثقافتها  وتراثها  بتاريخها  خاصة   وثقافية  واقتصادية  اجتماعية  مصادر  إلى  الوطنية  تشريعاتها  إصدار  عند   الدول  تعتمد 
العالمية  اإلنسانية  القيم  منظومة  على  الدول  انفتاح  وحالة  العالمي،  التطور  لحركة  حتمية  وكنتيجة  ولكن  وقيمها. 
والمشتركة، فقد لزم األمر وجوب اتفاق الدول على القيم العالمية والتي تم تضمينها بمواثيق وإعالنات دولية لها اعتبارها، 
حفظت حقوقًا غير منقوصة لإلنسان، ومن هذه الحقوق المحفوظة الحق في الحياة. إذ حرص المجتمع البشري على إصدار 

العديد من المواثيق والتشريعات الدولية لتكرس هذا الحق،  نذكر منها: 
اإلعالن العالمي لحقوق االنسان: يتضمن تأكيداً على أن والدة )جميع الناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق...( ويكرس 
اإلعالن في مادته الثانية )لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات(. وتنص المادة الثالثة على أن )لكل فرد الحق في 
أو الحاّطة بالكرامة(.  أو الالإنسانية  أو العقوبات القاسية  الحياة والحرية واألمان على شخصه، وال يجوز إخضاعه للتعذيب 
أو فرد أي حق  أو جماعة  أنه يخّول لدولة  تأويله على  أن )ليس في هذا اإلعالن أي نص يجوز  30 منه فتنص على  المادة  أما 
في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه(. وجاءت المادة األخيرة لتفرض على دول 

المجتمع البشري حماية حق الفرد في الحياة، وعدم القيام بأي عمل يؤدي إلى إزهاق روح إنسان. 

األصيلة(  اإلنساني  الشخص  )كرامة  من  الحقوق  انبثاق  على  أكد   والسياسية:  المدنية  للحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
ودعت المجتمع الدولي إلدراك و)تهيئة الظروف المناسبة إلتاحة تمتع كل إنسان بحقوقه المدنية والسياسية مثل تمتعه 
بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي السبيل الوحيد، وفق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، لتحقيق المثل األعلى 
المادة  وكرست  والعوز(.  الخوف  من  والمتحرر  والسياسية  المدنية  بالحرية  المتمتع  الحر  اإلنساني  الشخص  في  المتمثل 
السادسة )لكل إنسان حق أصيل في الحياة... وال يجوز تحكمًا حرمان أي إنسان من حياته(، ودعت في الفقرة الثانية البلدان 
التي لم تقم بإلغاء عقوبة اإلعدام إلى عدم الحكم بهذه العقوبة إال على أشد الجرائم خطورة، وفق معايير المحاكمة 
العادلة. وحظرت المادة الخامسة )تفسير أي حكم من أحكام العهد بما يفيد انطواءه على أي حق ألية دولة أو ألية جماعة 
أو ألي شخص في مباشرة نشاط أو إتيان أي عمل يستهدف إهدار أي حق أو أية حرية من الحقوق والحريات المعترف بها في 

العهد أو يستهدف تقييداً اكبر مما هو منصوص عليه فيه(.

جاءت  التي  الدولية  االتفاقيات  أبرز  من  والسياسية:  المدنية  للحقوق  الخاص  الدولي  للعهد  الثاني  االختياري  البروتوكول 
في  الصادر  والسياسية  المدنية  للحقوق  الخاص  الدولي  بالعهد  الملحق  الثاني  البروتوكول  اإلعدام،  عقوبة  إللغاء 
1989/12/15، والذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم 122/44. وقد صدقت عليه 54 دولة وانضمت 
إليه أكثر من 10 دول بتاريخ الحق. ويحّظر البروتوكول المذكور إنزال عقوبة اإلعدام، ويسمح بالخروج على هذا المبدأ في وقت 
الحرب بالنسبة إلى الجرائم بالغة الخطورة وذات الطبيعة العسكرية التي ترتكب في زمن الحرب. ويشترط البروتوكول 

على الدول التي تمارس هذا االستثناء، أن تكون قد تحفظت على ذلك عند االنضمام إليه، وليس الحقًا.

القرارات والتوصيات الدولية: أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارات توصيات دولية تحرّم صراحة المساس بالحق 
في الحياة، مهما تكن طبيعة الجرم الذي ارتكبه المجرم. نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر: 

القرار رقم 26/7857 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 1971/12/20. 	•
في  والثاني   ،1979/05/09 في  األول  المتحدة،  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  عن  الصادرين  القرارين  	•

.1981/05/20
القرارين الصادرين عن لجنة حقوق اإلنسان الدولية، رقم 1998/8 و1999/61. 	•

1989/11/20، ونصت  باإلجماع في  المتحدة  العامة لألمم  الجمعية  اعتمدتها  الطفل، وقد  الدولية لحقوق  االتفاقية  	•
في المادة 37 على حظر تنفيذ عقوبة اإلعدام .

كما أن اتفاقية روما لعام 1998، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، قد خال نظامها من النص على عقوبة اإلعدام.  	•

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان: تضمنت المادة الخامسة من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد، ونشر على المأل 
بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 النص على الحق في الحياة بقولها »لكل فرد 
الحق في الحياة، وفى الحرية، وفى سالمة شخصه، ويحمى القانون هذه الحقوق«، كما نصت المادة العاشرة منه على أن: 
»ال تكون عقوبة اإلعدام إال في الجنايات البالغة الخطورة، ولكل محكوم عليه باإلعدام الحق في طلب العفو، أو تخفيض 
العقوبة«. ونصت المادة الحادية عشرة على أن: »ال يجوز في جميع األحوال الحكم بعقوبة اإلعدام في جريمة سياسية«.

ونصت المادة الثانية عشرة على أن: »ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، أو في امرأة حامل 
حتى تضع حملها، أو على أم مرضع إال بعد انقضاء عامين على تاريخ الوالدة«.

باإلجمال، إذا كان ال بد من استخدام هذه العقوبة، فيجب أن يتم في أضيق نطاق، وأن تطبق في الجرائم األكثر خطورة، وأن 
يجري ضمان حصول المتهم على ضمانات كافية للحصول على محاكمة عادلة. وفي العادة يكون هذا إجراء على طريق 

إلغاء العقوبة.
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مشروع الحياة حق

»الحياة حق« هو مشروع مدته 18 شهراً، بدأ تنفيذه في شهر آب من العام 2010 بتمويل من اإلتحاد األوروبي من خالل األداة 
األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان. مشروع »الحياة حق« هو مشروع إقليمي يهدف إلى المساهمة في إلغاء عقوبة 
اإلعدام في كل من األراضي الفلسطينية المحتلة، ولبنان، واألردن، ومصر من خالل العمل على تغيير المفاهيم والتصورات 
المتعلقة بعقوبة اإلعدام على الصعيدين الرسمي والمجتمعي. ونتيجة لهذه الرؤى، بدأت مؤسسة قيادات ومنتدى شارك 
الشبابي في فلسطين ، والمؤسسة اللبنانية للتعليم والتدريب في لبنان، ومؤسسة نماء األردنية، ومركز أندلس لدراسات 
التسامح ومناهضة العنف في مصر على تأسيس تحالف »الحياة حق«لمناهضة عقوبة اإلعدام في الشرق األوسط للقيام 

بتنفيذ المشروع.

الخاص  الهدف  أما  المستهدفة،  األربع  الدول  في  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  في  المساهمة  إلى  عام  بشكل  المشروع  يهدف 
للمشروع فهو العمل على تغيير المفاهيم والتصورات المتعلقة بعقوبة اإلعدام على الصعيدين الرسمي والمجتمعي. 

في هذا اإلطار يتم العمل على تحقيق أهداف المشروع من خالل ثالثة محاور وهي:

 أواًل: تعبئة وبناء شبكات إقليمية ومحلية من الشباب الناشطين، حيث يتم العمل على بناء شبكات محلية من الشباب 
الذين  والشابات  الشبان  من  صغيرة  مجموعة  من  الشبكات  هذه  تتألف  حيث  المشاركة  الدول  من  كل  في  الناشطين 
يعارضون استخدام عقوبة اإلعدام والذين لديهم التزام تام من خالل تنفيذ مجموعة من النشاطات لحشد التأييد والدعم 
لمناهضة استخدام هذه العقوبة في بلدانهم. يأتي هذا المحور نتيجة إليمان جميع شركاء المشروع بضرورة إشراك جموع 

الشباب لخلق تغيير في مجتمعاتهم بما يضمن احترام حقوق اإلنسان وعلى رأسها حق اإلنسان األصيل في الحياة.

تعليمي  برنامج  توفير  إلى  بالحاجة  تتعلق  النتيجة  هذه  إن  اإلعدام.  عقوبة  بإلغاء  المتعلقة  المعرفة  وإتاحة  نشر  ثانيًا: 
التي  الرئيسية  العقبات  إلغاء هذه العقوبة. إن واحدة من  لتثقيف الجمهور حول عقوبة اإلعدام والذي يهدف بدوره إلى 
تواجه التقدم نحو إلغاء عقوبة اإلعدام في دول الشرق األوسط هي رأي الجمهور بشأن استخدام هذه العقوبة. ففي حين 
أن هناك ثروة من األدب المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام في بلدان أخرى حول العالم، يعاني الوطن العربي من شح في هذه 
األدبيات، ناهيك أن المصادر المتوفرة حول عقوبة اإلعدام في الوطن العربي ليست متوفرة باللغة العربية وهي موجهة 
للمهنيين وال يمكن الوصول إليها بسهولة. إن الهدف من هذه النتيجة هو التعامل مع هذا الوضع من خالل تقديم وإتاحة 
المعرفة المتعلقة بالحجج المستخدمة على الصعيد العالمي ضد استخدام عقوبة اإلعدام. كذلك الخطوات التي اتُخذت 

في العالم لتقييد استخدام هذه العقوبة والتي أدت بالتالي إلى إلغائها كعقوبة.

ثالثًا: تنفيذ مجموعة من النشاطات لكسب التأييد والمناصرة يشارك من خاللها شخصيات رسمية باإلضافة إلى جموع 
والتأييد  الدعم  لكسب  المشروع  هذا  إطار  في  تنفذ  التي  باألنشطة  التحديد  وجه  على  النتيجة  هذه  ترتبط  المواطنين. 
لمناهضة استخدام عقوبة اإلعدام. تهدف هذه النشاطات، على وجه التحديد، إلى إثارة مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام بين 
صانعي القرار وكبار المسئولين الحكوميين في النظام القضائي في البلدان المشاركة. في هذا الصدد يتم تنفيذ هذه 
النتيجة على مسارين: يركز المسار األول على الدعوة إلى إلغاء عقوبة اإلعدام بين عامة الشعب، أما المسار الثاني فيركز 

بشكل أساسي على صانعي القرار القادرين على التغيير على الصعيد الرسمي.

التقرير االبتدائي حول مناهضة عقوبة اإلعدام

يأتي هذا التقرير االبتدائي في إطار مشروع »الحياة حق« الهادف إلى التأثير في صناع القرار والجمهور لصالح إلغاء عقوبة 
اإلعدام في بعض دول الشرق األوسط. وهو، بالعام، يسعى إلى رصد واقع عقوبة اإلعدام في هذه الدول، من حيث البيئة 
التشريعية القائمة، وتطبيق عقوبة اإلعدام، والتعرف على مواقف واتجاهات الجمهور في هذه الدول واألطراف المختلفة 
ذات العالقة من هذه العقوبة، ويشمل ذلك التعرف على مواقف: الدولة، والسلطة التشريعية، ورجال القضاء، والمحامون، 
والصحفيون، ورجال الدين، والجمهور. والخلوص إلى تقديم اقتراحات بإجراءات وآليات تساهم في تعزي الحملة من أجل 

إلغاء هذه العقوبة.

وقد استند إعداد التقارير القطرية في كل من: مصر، واألراضي الفلسطينية المحتلة، واألردن، ولبنان على مراجعة مكتبية للنظام 
القانوني المعمول به في هذه الدول، وتعاطيها مع عقوبة اإلعدام، وعمل ميداني كمي وكيفي، من خالل تنفيذ مسوح بالعينة 

للجمهور، ولبعض الفئات االجتماعية )صانعو القرار(، وإجراء مقابالت معمقة مع ممثلي المؤسسات واألطراف ذات العالقة.



6

النحو  على  وذلك  المشروع  تنفيذ  يتم  حيث  دولته  في  كل  الشركاء  عمل  خالل  من  الدراسة  هذه  تنفيذ  على  العمل  تم 
التالي: مؤسسة قيادات في فلسطين، المؤسسة اللبنانية للتعليم والتدريب في لبنان، مؤسسة نماء في األردن، ومركز 

أندلس في مصر. حيث عمل الشركاء على تقديم هذا التقرير كل وفق ظروف وإطار عمله في الدولة المستهدفة. 

نتائج عامة 

حيث  اإلعدام.  عقوبة  مع  تعاملها  وطريقة  القانوني،  بنظامها  يتعلق  فيما  قطر  كل  خصوصية  األربعة  التقارير  أوضحت 
والضغوط  االستقرار،  وعدم  االنقسام،  وحالة  إسرائيل،  مع  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وقعتها  التي  االتفاقيات  تشكل 
الدولية عوامل سلبية تحد من فرص إلغاء عقوبة اإلعدام، أو تحد من فرص تحويل الرأي العام الفلسطيني لصالح إلغاء 
هذه العقوبة، وفي الوقت ذاته تميل السلطة التنفيذية إلى إلغاء هذه العقوبة. بينما يؤثر شلل الحكومة لفترات مختلفة، 
أما في  العقوبة.  إلغاء هذه  الرسمي والشعبي مع مشاريع  التعاطي  الطائفية، واإلقليمية سلبا على كيفية  والتوازنات 
األردن فقد جرى تجميد تطبيق هذه العقوبة منذ العام 2006 على طريق إلغائها. وإن أثار هذا القرار لغطا في الداخل األردني، 
حيث جرى تصوير هذا القرار وكأنه خضوعا إلمالءات الغرب. أما في مصر فإن الحكومة، مدعومة برأي عام مساند، تؤكد على 

ضرورة تطبيق عقوبة االعدام، وتدافع عن موقفها هذا في مختلف المحافل الدولية.

ويعرض الجدول التالي أهم النتائج التي خلصت إليها التقارير األربعة.

مواقف األطراف المختلف  من إلغاء عقوبة اإلعدام، واإلطار القانوني  في األراضي المحتلة الفلسطينية ومصر ولبنان واألردن
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واتفقت الدراسات األربعة على إبراز العوامل األكثر تأثيرا في رأي الجمهور، وهي: أحكام الدين، والعادات والتقاليد المجتمعية 
محاور  العوامل  هذه  وتشكل  الثقافي.  والتطور  االقتصادية،  والعوامل  والظروف  والعشائرية(،  العائلية  الثقافة  )خاصة 

رئيسية لبرنامج عمل التحالف من أجل الحياة بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام. 
الهرم  قمة  إلى  صعودا  المحلي  المجتمع  مع  المتكامل  العمل  على  األربعة  التقارير  أكدت  فقد  السياق  نفس  وفي 
الدينية،  )المؤسسات  العام  الرأي  في  التأثير  ذات  الفئات  على  والتركيز  المختلفة،  المؤسسات  مع  والعمل  السياسي. 
والتعليمية، واإلعالمية، ومؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، وغيرها. ففي الوقت الذي يشكل فيه إقرار قانون عقوبات 
»الحياة حق«، فإن معركة  األولى هدفا مباشرا لعمل تحالف  المرحلة  العقوبة في  أو تجميد هذه  اإلعدام،  خاٍل من عقوبة 

تغيير الرأي العام باتجاه تفهم الغاء هذه العقوبة، وبالتالي مناصرتها.
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تقرير حالة عقوبة اإلعدام
في فلسطين

إشراف مؤسسة قيادات 
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مقدمة

عقوبة اإلعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية، وأشدها قساوة على اإلطالق، إذ تؤدى إلى إزهاق روح المحكوم عليه 
بها. وهي بذلك تعتدي على حق أساسي وأصلي من حقوق اإلنسان، وهو »الحق في الحياة«، الذي يعد من أهم الحقوق 
اإلنسانية وأقدسها. وقد كانت عقوبة اإلعدام شائعة التطبيق في الشرائع القديمة. ولم تكن مثارًا للجدل، فقد سلم بها 
المفكرين  أن يواجهوا بمقاومة تذكر من  يأخذون بها دون  الحكام والمشرعون  لتبريرها، كما كان  الفقهاء دون محاولة 

والفالسفة. وكانت تنفذ بطريقة وحشية وقاسية مصحوبة بصور بشعة من وسائل التعذيب.
وانتشرت في العصر الحديث )منذ القرن الثامن عشر( األفكار الفلسفية التي هاجمت النظم الجنائية السائدة. وظهر عدد 
من الدراسات واألبحاث التي أكدت على األسباب االجتماعية واإلنثروبولوجية للجريمة، ما أثار الجدل في المجتمعات حول 

مدى جدوى عقوبة اإلعدام وشرعيتها كصورة من صور رد الفعل االجتماعي إزاء الجاني.
العربي.  العالم  في  وكذلك  العالم،  مستوى  على  اإلعدام  عقوبة  بإلغاء  المنادية  األصوات  األخيرة،  اآلونة  في  وتعالت، 
ويترافق ذلك مع تنامي حركة حقوق اإلنسان في الوطن العربي، وظهور المنظمات والهيئات غير الحكومية ومنظمات 
المجتمع المدني، التي من ضمنها المنظمات العاملة بحقوق اإلنسان. وقد شهد العالم العربي تطورا في مجال الدفاع 
عن مفاهيم حقوق اإلنسان. ومن المنطقي أن  يشكل التصدي لعقوبة اإلعدام أولوية لدى الناشطين في مجال حقوق 

اإلنسان ومنظماتهم. 
وتستند المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام إلى الحيثيات اآلتية: 

إفالت مجرم من عقوبة اإلعدام أفضل من إعدام بريء، والدراسات تشير إلى أن عدًدا من األبرياء يعدمون أو تصدر   .1
ضدهم أحكام باإلعدام. وكما تقول منظمة العفو الدولية : ما دامت عقوبة اإلعدام قائمة فإنه ال يمكن التخلص 
من خطر إعدام األبرياء. وألن عقوبة اإلعدام غير قابلة للرجوع عنها في حالة الخطأ أو التعسف؛ فضاًل على أنها تحرم 
الشخص حرماًنا مؤبًدا من تقديم أدلة قد تخفف العقوبة أو تعيد تكييف الُجرم الحقًا ليصبح جرما عقابه دون اإلعدام، 

إلى جانب احتمالية أن يتغير الحال ويصير الجرم الذي كان يعاقب عليه باإلعدام فعاًل جائًزا أو مباًحا. 
2.تبين الدراسات أن عقوبة اإلعدام غير رادعة أكثر من السجن مدى الحياة، وتؤكد اإلحصائيات أنه لم تظهر أية زيادة 
في معدل الجريمة عند الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام، كما أن نسبة الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام، ليست 

أقل في الدول التي تطبق العقوبة مقارنة مع الدول التي ال تطبق العقوبة. 
3.عقوبة اإلعدام وعبر تاريخها الطويل لم تطل المجرمين أكثر مما طالت أصحاب الرأي وعشاق الحرية والمدافعين 
صفحات  يتأمل  لمن  كثيرة  ذلك  على  الشواهد  ولعل  لالستبداد.  والمقارعين  للفساد  والمعارضين  الحقوق  عن 
والمفكرين  والعلماء  العباقرة  من  كثير  حياة  سلبت  أنها  وكيف  اإلعدام،  عقوبة  فداحة  له  تتكشف  حيث  التاريخ؛ 

والفالسفة دون وجه حق، وحرمت البشرية من إبداعاتهم المعطاءة وفكرهم الغزير. 
4.مفاهيم العدالة ليست ثابتة أو جامدة، بل قد تتغير من بلد إلى آخر ومن عصر إلى عصر، وما يعتبر جريمة في بلد 
ما وعصر ما قد ال يعتبر كذلك في بلد وعصر آخر، وهذا يجعل األحوط للعدالة أن تستبدل عقوبة اإلعدام بغيرها أو بما 

دونها حسبما يفيد بعض خبراء القانون واالجتماع. 
وإنما  والقبيلة،  والسلطة  النفوذ  أصحاب  أو  األغنياء  ليسوا  اإلعدام  عقوبة  فريسة  يقعون  الذين  األشخاص  5.أكثر 

الفقراء والمعدمون الذين لم يجدوا من يساعدهم ولم يتمكنوا من دفع أتعاب محام أو إجراء صلح قبلي. 
6.جرائم اإلرهاب والجرائم التي ترتكب تحت تأثير سطوة المعتقد واأليديولوجيات ال تردعها عقوبة اإلعدام أو التهديد 
بعقوبة الموت؛ ألن عقوبة اإلعدام يعتبرها الفاعل شهادة ووسام شرف، كما يعتبر الموت بوابة الدخول إلى جنة 

الخلد والنعيم التي طالما حلم بها كثيًرا. 

1-1 ملف اإلعدام في فلسطين
وفق إحصائيات كل من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة، صدر في األراضي 
الفلسطينية 117 حكم إعدام منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. وتراوحت أعمار المحكومين بين 18 سنة و59 سنة، 
وجميعهم من الذكور، وتوزعت األحكام حسب سنوات صدورها كما هو موضح في الشكل 1، ويالحظ تذبذب أعداد أحكام 
اإلعدام من سنة إلى أخرى. ومعظم هذه األحكام في قطاع غزة، حيث صدر 92 حكًما في القطاع مقابل 25 في الضفة 
الغربية. ويبين الشكل 2 أن الغالبية العظمى من هذه األحكام صدرت عن محاكم عسكرية أو محكمة أمن الدولة، وهي 
المحاكم التي ال تتوافر فيها معايير الحد األدنى للمحاكمة العادلة، وفقط 20% من هذه األحكام صدرت عن محكمة مدنية، 
و46 من هذه األحكام صدرت بحق متهمين بالخيانة العظمى والتخابر مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، وفي العادة فإن هؤالء 
المتعاونين مع االحتالل تسبب نشاطهم في قتل مقاومين فلسطينيين، بينما باقي األحكام صدرت بحق أشخاص أدينوا 

بالقتل، أو باالغتصاب والخطف مع القتل، أي أن األحكام باإلعدام تقتصر على الجرائم التي نتج عنها قتل.

ونفذ حكم اإلعدام بـ 19 شخصا، نفذ الحكم في 4 منهم عام 2009 )شكل 3(1.  وأعدم 2 فقط من هؤالء في الضفة الغربية، بينما 
البقية أعدموا في قطاع غزة. وتراوحت أعمارهم بين 18-42 سنة. وتوزعت حسب المحكمة التي أصدرت الحكم كما يأتي : 8 
محكمة عسكرية، 5 عن محكمة أمن الدولة، و6 عن محاكم مدنية. أما بالنسبة للتهم التي أدينوا بها، فإن 5 منهم أدينوا بتهمة 

الخيانة العظمى والتخابر مع االحتالل اإلسرائيلي، والبقية أدينوا بتهم القتل، أو بجرائم اغتصاب وخطف نتج عنها قتل الضحايا.

1     نفذ حكم اإلعدام في محكومين خالل تموز 2011 في غزة، وهما غير األشخاص الـ 19 الذين تتضمنهم هذه البيانات.



11

شكل 1: توزيع أحكام اإلعدام في األراضي الفلسطينية المحتلة حسب سنة صدورها
 

شكل 2: توزيع أحكام اإلعدام حسب المحكمة التي أصدرت الحكم
 

شكل 3: توزيع األشخاص الذين أعدموا في األراضي الفلسطينية المحتلة حسب سنة تنفيذ الحكم
 

2

11

7

44

6

12

16

4

8

1

8

17

12

5

 

 



12

1-2 أهداف التقرير

يأتي هذا التقرير االبتدائي في إطار مشروع »الحياة حق« الهادف إلى التأثير في صناع القرار والجمهور لصالح إلغاء عقوبة 
اإلعدام في بعض دول الشرق األوسط. وهو، عموما، يسعى إلى رصد واقع عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
وتعريف  اإلعدام،  لعقوبة  الفلسطينية  والحكومة  الفلسطيني  القضاء  وتطبيق  القائمة،  التشريعية  البيئة  حيث  من 
مواقف واتجاهات الجمهور الفلسطيني واألطراف المختلفة ذات العالقة من هذه العقوبة، ويشمل ذلك تعريف مواقف: 
الدين، والجمهور  القضاء، والمحامين، والصحفيين، ورجال  التشريعي، ورجال  الفلسطينية، والمجلس  الوطنية  السلطة 

الفلسطيني. والخلوص إلى تقديم اقتراحات بإجراءات وآليات تساهم في تعزيز الحملة من أجل إلغاء هذه العقوبة.

1-3 وصف التقرير

يتضمن هذا التقرير باإلضافة إلى المقدمة ثالثة أقسام؛ قسما عن المنهجية المتبعة في هذه الدراسة، وقسما آخر يستعرض 
واقع عقوبة اإلعدام، واإلطار القانوني لها، ومواقف األطراف المختلفة من عقوبة اإلعدام، والقسم األخير توصيات باآلليات 

و اإلجراءات األكثر فاعلية من أجل تفعيل حملة إلغاء عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 

2-1 المنهجية

كمية  بحث  طرق  بين  تجمع  وهي  التقرير،  هذا  أهداف  تحقق  التي  والمعلومات  البيانات  لجمع  مختلفة  طرق  استخدمت 
وأخرى كيفية، بما يقدم صورة عن واقع عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية المحتلة، وعن مواقف الفئات المختلفة 

منها، ما يسمح برصد التقدم على هذا الصعيد في المستقبل. وفي هذا اإلطار جرى اتباع ما يأتي:
وواقع  العقوبة،  هذه  إليها  تستند  التي  التشريعات  واقع  تعرف  بهدف  العالقة  ذات  والتقارير  األدبيات  مراجعة  	•

تطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة.
دعمه  ومدى  اإلعدام،  عقوبة  من  اتجاهاته  لتعرف  الفلسطيني  الجمهور  تمثل  األولى  لعينتين:  مسح  تنفيذ  	•
وقد  العامة.  النيابة  أعضاء  من  و25  صحفًيا،  و20  محاميا،   82 من  تتكون  والثانية  شخصا؛   680 عددها  وبلغ  إللغائها، 

جرى جمع البيانات من هذه الفئات بواسطة استمارة جرى تصميمها لهذا الغرض.
العام  المفتي  )شملت  مسلمين  دين  ورجال  العدل(،  وزارة  )وكيل  للحكومة  ممثل  مع  معمقة  مقابالت  إجراء  	•
كنائس.  ثالثة  يمثلون  مسيحيين  دين  رجال  مع  مقابالت  وثالثة  والمختلفين(،  الغربية  الضفة  محافظات  ومفتي 

ومقابلتين مع عضوي مجلس تشريعي.
مجموعة نقاش ضمت ممثلي 6 منظمات أهلية عاملة في مجال حقوق اإلنسان، ومناهضة عقوية اإلعدام. 	•

من  لعينة  مسح  لتنفيذ  )المركز(«  والتسويقية  التنموية  لالستشارات  »المركز  مع  التعاقد  تم  السياق،  هذا  في 
المواطنين للخروج بلمحة شاملة عن رأي الجمهور الواسع في الضفة الغربية. قام المركز بتنفيذ المسح في الفترة 
الواقعة في النصف الثاني من كانون الثاني 2011. أما جمع البيانات األخرى فتم من خالل فرق بحثية تابعة لمؤسسة 

قيادات خالل العام 2011.

استمارات البحث   2-2

باالعتبار  األخذ  مع  »قيادات«  عمل  فريق  من  فاعلة  بمشاركة  الفلسطيني  الجمهور  مسح  استمارة  بتصميم   « »المركز  قام 
التجارب العالمية في هذا المجال حيث اشتملت هذه االستمارة على كافة المتغيرات ذات العالقة لتلبية األهداف الموضوعة 
للمسح، المتمثلة في قياس رأي المواطنين في إلغاء عقوبة اإلعدام، وتحديد العوامل والمؤثرات التي تبرر عقوبة اإلعدام 
من وجهة نظر الجمهور. تم نقاش االستمارة بالتفصيل مع فريق عمل »قيادات«، حيث أجريت تعديالت إضافية إلى أن تم 
بلورة النسخة النهائية من خالل التشاور والنقاش وباالعتماد على خبرات المركز بإدارة المسوحات في البيئة المحلية؛ ثم 
تم اختبار االستمارة في الميدان وتعديلها بناء على المالحظات  الواردة من التجربة الميدانية، وفور االنتهاء من التعديالت 

النهائية تم تنفيذ المسح الشامل. 
التي تقيس موقفهم من تطبيق  المتغيرات  العامة  النيابة  المحامين والصحفيين وأعضاء  كما تضمنت استمارة مسح 

عقوبة اإلعدام، ومدى دعمهم إللغائها، وكذلك رأيهم في الطرق المناسبة لتحسين العمل باتجاه إلغائها.
كما أعدت أسئلة مفتاحية للمقابالت المعمقة، بحيث تناسب األسئلة كل حالة، وفي اإلجمال هدفت المقابالت إلى تعريف 

مواقف الفئات المختلفة، التي أجريت مع ممثليها هذه المقابالت، من تطبيق هذه العقوبة.
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عينات المسح  3-2
 

تم اختيار المبحوثين في مسح الجمهور الفلسطيني وفق آلية إحصائية تضمن تمثيل مختلف قطاعات المواطنين في 
اجتماعية- أو  جغرافية  ناحية  من  سواء  السكانية  الفئات  كافة  تمثيل  تراعي  بحيث  العينة  تصميم  تم  الغربية.  الضفة 

اقتصادية أو ديموغرافية. بناء عليه فقد تم تصميم عينة طبقية وفق اإلجراءات اآلتية:  

إطار المعاينة: يتكون إطار المعاينة من قائمة التجمعات السكانية في الضفة الغربية، مع األخذ باالعتبار بعض   -
المتغيرات الالزمة لتوزيع الطبقات.

اختيار العينة: تم اختيار وحدات العينة على ثالث مراحل،   -
المرحلة األولى: اختيار عينة من التجمعات السكانية، أخذا باالعتبار التوزيع النسبي وفق الحجم السكاني، والمناطق 
التجمعات السكانية تم توزيعه بين شمال ووسط وجنوب  المختلفة. وفي هذا السياق فان توزيع عينة  الجغرافية 

الضفة الغربية. 
المرحلة الثانية: مرحلة تقسيم التجمع إلى أحياء عدة في داخل كل وحدة مختارة من التجمعات السكانية. 

المرحلة الثالثة: تم استخدام أسلوب السير على األقدام بطريقة عشوائية منتظمة )وفق قواعد محددة(، الختيار عينة 
من األسر يتحدد عددها وفق حجم التجمع السكاني. في داخل كل أسرة يتم اختيار شخص بالغ مرة ذكر وأخرى أنثى.

حجم العينة: تم احتساب حجم العينة، بحيث تضمن مستوى عالًيا من الدقة وإمكانية استعراض البيانات على   -
المستوى الوطني وعلى مستوى مختلف الفئات الجغرافية والديمغرافية. بلغ حجم العينة حوالي 680. 

أما عينة المحامين والصحفيين وأعضاء النيابة العامة فجرى اختيارها بشكل قصدي لتعبر عن التنوع في صفوف 
هذه الجماعات من التوزيع الجغرافي، الميول الفكرية والسياسية.

أما المقابالت األخرى فقد جرت مع ممثلين لألطراف ذات العالقة: الحكومة، المجلس التشريعي، رجال الدين وأطراف 
أخرى ذات عالقة.

العمل الميداني   4-2
 بعد االنتهاء من تصميم االستمارة  والعينة تم تنفيذ األنشطة اآلتية تباعا :

- تدريب فريق البحث: تم تجنيد الباحثين بما يضمن التغطية الجغرافية للمناطق المستهدفة، كما تم تدريبهم على 
تقنيات البحث وجمع المعلومات.

- انتشار فريق المسح: تم تكليف كل باحث ميداني بمنطقة محددة وفق جدول زمني لجمع المعلومات،  وقد تم 
تسليم االستمارات المكتملة للمكتب الرئيسي للمركز في رام اهلل للتدقيق والتحقق.

.))SPSS  إدخال المعلومات ومعالجتها: تم إدخال معطيات االستبانة على قاعدة بيانات برنامج -

وصف عينة الجمهور الفلسطيني  5-2

أظهرت نتائج البحث أن األغلبية العظمى )75.7%( من المبحوثين هم ضمن الفئة العمرية 21-50 سنة، كما يمكن مالحظته 
من الشكل 4.

شكل 4: توزيع المبحوثون حسب العمر
 

 



14

في حين تساوت تقريبا نسبة الرجال إلى النساء الذين شاركوا في االستطالع؛ حيث بلغت نسبة النساء المشاركات في 
االستطالع 52.2%، أي النصف تقريبا وهذا ما يظهره الشكل 5.

شكل 5: توزيع المبحوثون حسب الجنس
 

هذا  في  المبحوثين  إجمالي  من   %72.1 المتزوجين  نسبة  بلغت  فقد  الزواجية  الحالة  وفق  المبحوثين  توزيع  ناحية  من  أما 
االستطالع، كما هو مبين بالشكل 6.

شكل 6:  توزيع المبحوثون حسب الحالة اإلجتماعية

 
ويتنوع التحصيل العلمي للمشاركين باالستطالع؛ حيث أن ربع المبحوثين تقريبا يتمتعون بمستوى تعليمي أعلى من 

المرحلة الثانوية )بواقع 22.3%(، جدول 1 في ملحق الجداول. 
أما بالنسبة للحالة العملية للمبحوثين، فكما هو واضح في الشكل 7 أن حوالي نصف المبحوثين يعملون بدوام كامل 

أو جزئي بينما بلغت نسبة ربات البيوت في هذا االستطالع %37.
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شكل 7: توزيع المبحوثين حسب الحالة العملية

 
يعملون   %18.8 نسبته  ما  أن  االستطالع  نتائج  بينت  فقد  »مهنهم«  أعمالهم  طبيعة  وفق  المبحوثين  توزيع  ناحية  ومن 
كعمال ومزارعين، أما أصحاب األعمال بلغت نسبتهم 13%، بينما بلغت نسبة الموظفين في الوظائف الحكومية و الخاصة 

و المؤسسات األهلية ما نسبته 19.5%، كما هو موضح بالجدول 2.

3- الموقف من عقوبة اإلعدام في فلسطين

تطبيقها،  وواقع  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  اإلعدام  لعقوبة  القانوني  اإلطار  التقرير  من  القسم  هذا  يستعرض 
ومواقف األطراف المختلفة منها.

3-1 تشريعات متعددة ومتقادمة2 

يعاني النظام التشريعي الفلسطيني من خاصيتين تؤثران سلبا في أدائه، هما: تعدد التشريعات المعمول بها، وتقادمها. 
فيه  وتتعرض  والتشريد،  لالحتالل  طويلة  عقود  منذ  يتعرض  الذي  الفلسطيني،  المجتمع  تطور  خصوصية  عن  ناتج  وهذا 

هويته إلى الطمس والتبديد.

في  النافذ  الرئيس  العقوبات  قانون  يختلف  بينما  الوطن،  شقي  في  واحدا  إجرائيا  قانونا  الفلسطينية  المحاكم  تطبق 
الشقين، ففي حين يسري قانون العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960 في الضفة الغربية ، فإن قانون العقوبات االنتدابي 
رقم 74 لسنة 1936 المعدل بأمر الحاكم العام المصري رقم 555 لسنة 1957 هو القانون النافذ في قطاع غزة ، عدا عن رزمة 

من األوامر العسكرية اإلسرائيلية المطبقة وبعض القوانين الخاصة في كل من الضفة وقطاع غزة.   
 

وتصدر المحاكم العسكرية قراراتها استنادا إلى رزمة التشريعات الثورية،  التي كانت منظمة التحرير الفلسطينية، تطبقها 
في الشتات على مجموعاتها الفدائية، وعلى الرغم من عدم سريان هذه الرزمة من التشريعات على األراضي الفلسطينية، 
وافتقارها للحد األدنى من مراعاة حقوق اإلنسان والمعايير الدولية، إال أن المحاكم العسكرية الفلسطينية تطبقها، ليس 
على العسكريين العاملين في صفوف المؤسسة األمنية التابعة لسلطة الحكم الذاتي فحسب، بل حتى على المدنيين، 

األمر الذي يشكل انتهاًكا خطيًرا ومخالفة دستورية.  

وتشمل قائمة الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام عددا كبيرا من الجرائم، خاصة في القانون الثوري، حيث بلغ عدد هذه 
الجرائم حوالي 40 جريمة )لالطالع على هذه الجرائم انظر ملحق 2(.

2    يستند هذا القسم إلى المراجعة القانونية التي أعدها حسام خطاب خصوصا لمشروع »الحياة حق«. حطاب، حسام )2011(. عقوبة اإلعدام: مراجعة قانونية لعقوبة اإلعدام في النظام القانوني الفلسطيني. رام 

اهلل: مؤسسة قيادات.
   تشمل رزمة القوانين الثورية » العسكرية«:

قانون أصول محاكمات الجزائية الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية .  -1
2- قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية .

3-قانون السجون –مراكز اإلصالح لمنظمة التحرير الفلسطينية .
4- قانون رسوم المحاكم الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
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اللجنة  رئيس  عن   1995/2/16 بتاريخ  الصادر  القرار  بموجب  الفلسطينية،  السلطة  عهد  في  الدولة  أمن  محاكم  وأنشئت 
اختصاص  فيه  سحب  الذي   ،1995 لسنة   )4( رقم  الفلسطينية   السلطة  رئيس  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 

المحاكم النظامية في بعض الجرائم، وأحالها إلى محكمة أمن الدولة. 

كفاءة  وعدم  عادلة،  لمحاكمة  ضمانات  مراعاتها  وعدم  القضايا،  في  البت  سرعة  الدولة:  أمن  محكمة  خصائص  ومن 
القضاة الذين تشكل منهم هذه المحكمة. ومن األمثلة على أداء هذه المحاكم ما قامت به محكمة أمن الدولة بتاريخ 5 /6/ 
2002 في مدينة غزة بالحكم باإلعدام رمًيا بالرصاص بحق المواطنين فيصل أحمد سليمان أبو تيلخ 26 عامًا، وسعيد البراوي 
محمد النجار 29 عامًا، بعد إدانتهما بجريمة اغتصاب وقتل الطفلة إسالم محمود الخطيب 7 سنوات. وكانت المحكمة التي 
عقدت جلستها حوالي الساعة السادسة مساًء، قد أصدرت قرارها بعد حوالي 3 ساعات من بدء الجلسة. وهذا ما تؤكده 

الحاالت الدراسية، حيث جرت محاكمة المتهم في محكمة صورية وسريعة، وأصدرت بحقه حكم اإلعدام )انظر ملحق 3(.

وبصورة عامة لم يلغ المشرع  الفلسطيني )قانون الجزاءات( عقوبة اإلعدام بشكل كامل، وال يطبقها على إطالق نصوصها، 
فقد وضع العديد من الضمانات لتطبيقها، فهو مطابق لبعض االتفاقيات والمعاهدات الدولية، منها تنزيل العقاب بحق 
األحداث الجانحين وتنزيل العقاب أيضا بحق المرأة الحامل وجاء مخالًفا في كثير من األحيان لبعض النصوص، ومن أهمها 
استمرار فرض عقوبة اإلعدام على كثير من الجرائم في قوانين العقوبات المعمول بها في األراضي الفلسطينية المحتلة. 
وقد خص المشرع الحكم بعقوبة اإلعدام بضمانات إضافية للضمانات التي يمنحها لجميع الجرائم الجنائية لكونها من 
أخطر العقوبات وأشدها جسامة 4. ومن هذه الضمانات صدور الحكم بإجماع اآلراء، مصادقة الرئيس على الحكم الصادر 

باإلعدام، عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق المرأة الحامل إذا وضعت مولوًدا حًيا عندئذ تستبدل العقوبة بالسجن المؤبد.

رزمة التشريعات القانونية التي تطبقها المحاكم العسكرية الفلسطينية غير شرعية، وال تتفق  وال بد من اإلشارة إلى أن 
مع النظام القانوني الفلسطيني ابتداًء، وتفتقر للحد األدنى من الحقوق والضمانات المكفولة بموجب أحكام القانون 
األساسي الفلسطيني. وهي، أيضا، ال تنسجم مع المعايير الدولية في هذا المجال، حيث إن قانون العقوبات العسكري، 
جعل عقوبة اإلعدام في عدد كبير من الجرائم، وليس على أشد الجرائم خطورة، وال يوجد في هذا القانون ما يمنع تطبيق 
التشريعات  وبخالف  القانون  هذا  وفق  التقاضي  أن  إلى  باإلضافة  عشرة،  الثامنة  سن  دون  أشخاص  على  اإلعدام  عقوبة 
األدنى  الحد  يتبين، عدم وجود  المجال  القضائية في هذا  السوابق  »العادية«، ال يكون على درجتين، ومن خالل  النظامية 
من ضمانات المحاكمة العادلة. وأن المتهم ال يعطى الوقت الكافي من أجل تحضير دفاعه، باإلضافة إلى غياب الوسائل 
أحكام  معظم  أن  بالذكر  الجدير  ومن  الجنائية.  والمختبرات  الشرعي،  الطب  تقارير  مثل  العسكرية،  المحاكم  في  الفنية 

اإلعدام تصدر عن هذه المحاكم.

ورغم إصدار عدد كبير من أحكام اإلعدام على متهمين بجرائم مختلفة، معظمها جرائم الخيانة العظمى، باإلضافة إلى 
جرائم قتل، إال أن السلطة الفلسطينية أخذت في السنوات األخيرة بمبدأ إيقاف تطبيق العقوبة، ولم يوقع رئيس السلطة 

على أي من أحكام اإلعدام  في الضفة الغربية منذ العام 2006 5.  وهو توجه مبدأي لدى مؤسسة الرئاسة. 

رأي المشاركين في االستطالع بالنسبة لعقوبة اإلعدام  2-3

الفلسطيني، من  الجمهور  المبحوثون من  يراها  اإلعدام وفق ما  المتعلقة بعقوبة  المختلفة  الجوانب  الجزء  يعرض هذا 
ناحية رأيهم في تنفيذ عقوبة اإلعدام بفلسطين، وقياس مدى توافقهم مع تطبيق هذه العقوبة في فلسطين، كما يصف 

العوامل والمؤثرات المختلفة التي تدفع المبحوثين إلى تبني اآلراء المختلفة المتعلقة بهذه العقوبة.

3-2-1 الرأي بالنسبة لعقوبة اإلعدام:

اإللمام بمعرفة قوانين عقوبة اإلعدام 

عند سؤال المشاركين باالستطالع عن معرفتهم بمدى سماح القوانين الفلسطينية بتنفيذ عقوبة اإلعدام في حالة بعض 
الجرائم أفاد أكثر من نصف المبحوثين )53.5%( أنهم ال يعتقدون أن القوانين في فلسطين تسمح بعقوبة اإلعدام في حالة 
بعض الجرائم، وهذه نسبة كبيرة توضح مستوى االلتباس لدى الناس بمدى تشريع القوانين لهذه العقوبة في فلسطين 

)جدول 3(

4   لمزيد من التفاصيل راجع: حطاب، حسام )2011(. عقوبة اإلعدام: مراجعة قانونية لعقوبة اإلعدام في النظام القانوني الفلسطيني. رام اهلل: مؤسسة قيادات. وهي دراسة أعدها الباحث لصالح مشروع »الحياة حق«.

5   استمر تنفيذ أحكام االعدام في قطاع غزة.
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الموقف من تطبيق عقوبة اإلعدام:

من ناحية موقف المشاركين من تطبيق عقوبة اإلعدام، بينت معطيات المسح أن ما يزيد على 82% من المبحوثين يعتقد 
أن عقوبة اإلعدام مبررة، منهم 62.5% يعتبر هذه العقوبة مبررة وعادلة بينما 19.8% منهم يؤيد استبدالها بعقوبة أخرى على 
الرغم من اعتقاده أن هذه العقوبة مبررة وعادلة. وهناك أقلية تتراوح حول 14% من المبحوثين يعتقدون أن هذه العقوبة 
غير مبررة ويجب إلغائها، ما يعني أن االتجاه السائد في المجتمع يتفهم عقوبة اإلعدام في حالة الجرائم الخطرة، الشكل 

البياني 8 يعرض نتائج المسح بهذا الصدد.

شكل 8: موقف المشاركين في االستطالع من عقوبة اإلعدام

 

عند طرح فكرة إلغاء عقوبة اإلعدام على المشاركين باالستطالع وسؤالهم إن كانوا يؤيدون إلغاء العقوبة نهائيا؛ وجدنا 
أن النسبة األكبر التي بلغت 74.4% منهم ترفض إلغاء عقوبة اإلعدام، وهذا موضح بالجدول 4.

تحليل موقف الرافضين إللغاء عقوبة اإلعدام
تم سؤال المشاركين الذين أظهروا رفضهم إللغاء عقوبة اإلعدام بعض األسئلة في محاولة لتفسير آرائهم المختلفة عن 

الجرائم التي تستحق عقوبة اإلعدام في وجهة نظرهم، حيث يلخص الشكل 9 نتائج المسح بهذا الصدد.

شكل 9: المبحوثون الذين يؤيدون عقوبة اإلعدام حسب الجرائم التي تستحق هذه العقوبة

 

كما يمكن مالحظته من الشكل أعاله، يتضح أن الغالبية الساحقة )تقريبا الجميع( من المبحوثين الذين يؤيدون استمرار 
غالبية  هناك  أن  والالفت  األطفال.  وقتل  واالعتداء  والعمالة،  والخيانة  العمد،  القتل  حاالت  في  ذلك  تؤيد  اإلعدام  عقوبة 
كبيرة تؤيد أيضا تنفيذ عقوبة اإلعدام في حالة القتل على خلفية شرف العائلة )قد يكون قد حدث لبس لدى المبحوثين 
عند اإلجابة على هذا العامل(. في حين أن هناك أقلية تؤيد حكم اإلعدام في حاالت الفساد وسرقة المال العام والسرقات 
مثل  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  تبرر  أخرى  أسبابا  اإلعدام  لعقوبة  الرافضين  المبحوثين  من   %4.5 نسبته  ما  أضاف  وقد  الكبيرة. 

االغتصاب والزنا وتجارة المخدرات والتعرض للذات اإللهية.
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الموقف من إيجاد بدائل لعقوبة اإلعدام:

عند سؤال المبحوثين الرافضين إللغاء عقوبة االعدام عن استبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن مدة الحياة وافق %31.9 
منهم، وقد أضافوا عقوبات بديلة أخرى مثل األعمال الشاقة، أو التأهيل بالمراكز التأهيلية، أو مصادرة كافة أموال المجرم، أو 

الترحيل والتعذيب، وكل ذلك يظهر بالجدول 5.
المسوغات األخالقية لعقوبة اإلعدام

الناحية  اعتبر 34.6% من المشاركين باالستطالع أن السبب األول الذي يبرر عقوبة اإلعدام هو كون العقوبة مشروعة من 
الدينية، ومن هنا نستنتج أن االعتقاد الديني هو السبب الرئيس الذي يؤثر في رأي الناس بإجراء عقوبة اإلعدام، وبذلك فإن 
أجمع  الذي  الثاني  السبب  أما  التي يجب مراعاتها.  الخطوات  أولى  الصحيح تعتبر  الديني بشكله  بالتشريع  الناس  توعية 

عليه أغلب المبحوثين فهو كون عقوبة اإلعدام تردع اآلخرين عن القيام بجرائم خطيرة، وهذا ما يوضحه الشكل 10:

شكل 10: السببين األول والثاني المسوغة لتطبيق عقوبة االعدام من وجهة نظر المبحوثين من الجمهور الفلسطيني
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مدى توافق المبحوثين مع جوانب مختلفة متعلقة بعقوبة اإلعدام:

تم استطالع مدى توافق آراء كافة المبحوثين )المؤيدين وغير المؤيدين لعقوبة اإلعدام( بشأن جوانب مرتبطة بعقوبة 
اإلعدام، وكانت نتائج المسح وفق ما هو موضح في الشكل البياني 11:

شكل 11: موقف المبحوثين من الجمهور الفلسطيني من بعض العبارات

 
كما يظهر في الشكل البياني اعاله، لم يوافق 75.1% من كافة المبحوثين على أن عقوبة اإلعدام تطبق بكثرة في فلسطين، 
تطبيق  على  يوافقون  الذين  نسبة  تجاوزت  بينما  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  مع  تتوافق  ال  اإلعدام  عقوبة  أن   %42.9 اعتبر  كما 
الدينية 85%، وقد تراوحت النسب بين 75-85% للذين يوافقون على أن عقوبة اإلعدام تضع  عقوبة اإلعدام وفق األحكام 
حدا الستمرار الثأر بين العائالت، وتشعر أهل المغدور بالرضا، كما اعتبروا أن إلغاء عقوبة اإلعدام يسهم في رفع معدالت 

الجريمة.

رأي المشاركين في عقوبة اإلعدام وفق مختلف فئات المبحوثين:

مع  بالقياس  وذلك  العقوبة،  إللغاء  الرفض  من  عدة  مستويات  اإلعدام  عقوبة  مؤشرات  يدرس  الذي  االستطالع  سجل 
الجنس، والعمر، والتحصيل العلمي، والمركز المهني للمشاركين باالستطالع، وهذا ما يوضحه الجدول 6.

وبشكل عام نالحظ من الجدول السابق تفاوًتا واختالفات في مستويات الموافقة على إلغاء عقوبة اإلعدام حسب فئات 
28.1% منهن على  إلغاء العقوبة حيث وافقت  الذكور مع فكرة  اإلناث أكثر تعاطفا من  أن  المختلفة؛ فنالحظ  المبحوثين 
إلغاء العقوبة بينما كانت نسبة الذكور الذين وافقوا على إلغائها 23%، كما نالحظ من الجدول السابق أنه باختالف عمر 
بالنسبة  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  من  المبحوثين  لموقف  بالنسبة  أما  العقوبة،  إللغاء  والرفض  التشدد  يختلف  المبحوثين 
لمؤهلهم العلمي نجد أنه في حالة حملة شهادات الجامعات يزيد رفضهم إللغاء العقوبة، وبذلك فإن استهداف الفئات 
التعليمية المختلفة بالذات في الجامعات تعتبر من الخطوات المهّمة في التوعية. وقد تقاربت اآلراء بالنسبة للعقوبة 
من حيث اختالف المركز الوظيفي؛ فنالحظ أن الموظفين سواء في القطاعات األهلية والخاصة أو الحكومية بلغت نسبة 
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الموافقين على إلغاء العقوبة 20%، أما ربات البيوت فوافقوا على إلغاء العقوبة بنسبة تزيد على 30%، أما اصحاب المصلحة 
فقد تجاوزت نسبة الرافضين إللغاء العقوبة %80.

رأي الرافضين إللغاء عقوبة اإلعدام في استبدالها بالسجن مدى الحياة وفق مختلف فئات المبحوثين:
يوضح الجدول 7 آراء المبحوثين الرافضين إللغاء عقوبة اإلعدام بفكرة استبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة وفق فئاتهم 

المختلفة من حيث الجنس، العمر، التحصيل العلمي، والمركز المهني.
ويبدو من خالل الجدول السابق أن فكرة استبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن مدى الحياة لم تالق استحسانا كافيا من 
واإلناث  للذكور  فبالنسبة   ،%60 عن  العقوبة  استبدال  رفض  من  نسبة  تقل  فلم  المختلفة؛  فئاتهم  كافة  على  المبحوثين 
بلغت نسبة الرافضين الستبدال عقوبة اإلعدام بالسجن مدى الحياة 70.9% و 65.2% على التوالي، وهي نسب متقاربة، أما 
بالنسبة للتفاوت العمري فقد بلغت النسب بين 63-73% للرافضين الستبدال العقوبة، ولم تتجاوز نسبة الموافقين على 
استبدال عقوبة اإلعدام حسب المؤهل العلمي والمركز الوظيفي عن 37%؛ ما يؤكد استحسان جميع فئات الشعب لهذه 

العقوبة واقتناعهم بها.

رأي المشاركين في عقوبة اإلعدام وفق االختالف الجغرافي

لقد سجل االستطالع أيضا مستويات عدة من الرفض إللغاء العقوبة، وذلك بالقياس مع الموقع الجغرافي للمشاركين 
باالستطالع، وهذا ما يوضحه الجدول 8.

ومن خالل الجدول السابق نستنتج أن شمال الضفة الغربية ووسطها ال يؤيد إلغاء عقوبة اإلعدام حيث تجاوزت نسبتهم 
69%، بينما كانت نسبة المؤيدين إللغاء عقوبة اإلعدام في الجنوب ما يقارب 12 %، وهي نسبة قليلة جدا، ما يشير إلى أهمية 

استهداف كافة المناطق.
رأي الرافضين إللغاء عقوبة اإلعدام في استبدالها بالسجن مدى الحياة وفق االختالف الجغرافي:

يوضح الجدول 9 آراء المبحوثين الرافضين إللغاء عقوبة اإلعدام بفكرة استبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة وفق الموقع 
الجغرافي للمبحوثين.

ونالحظ أن أكبر نسبة ممن ال يوافقون على استبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن مدى الحياة هي من شمال الضفة 
حيث كانت نسبتهم %79.5.

3-3 اتجاهات المحامين والصحفيين وأعضاء النيابة العامة العسكرية
 من عقوبة اإلعدام

بالتركيز على ذوي  األراضي الفلسطينية المحتلة،  القرار في  الفئات المؤثرة في مجال صناعة  يشمل هذا القسم موقف 
العسكرية،  العامة  النيابة  وأعضاء  والصحفيين،  المحامين،  وتشمل:  اإلعدام،  عقوبة  خاصة  القانونية،  بالقضايا  العالقة 
ورجال الدين، والمنظمات األهلية العاملة في مجال حقوق اإلنسان، والمشرعين. وقد جرى جمع البيانات من هذه الفئات 
بطرق مختلفة: فقد جرى تنفيذ مسح في أوساط المحامين، والصحفيين، وأعضاء النيابة العامة؛ وأجريت مقابالت مع رجال 
المنظمات  من  نقاش  ومجموعة  التشريعي،  المجلس  من  وأعضاء  حكومية،  وشخصيات  ومسيحيين،  إسالميين  دين 

األهلية. 

نتائج المسح: تأييد واسع لتطبيق عقوبة اإلعدام

أصحاب  فهم  خاصة،  أهمية  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  قضية  من  العسكرية  العامة  النيابة  وأعضاء  المحامين  موقف  يحتل 
االختصاص في هذا المجال، خاصة أن القضية المعروضة للنقاش حقوقية، وكذلك الحال مع الصحفيين الذين يضطلعون 
بدور مهم في مجال صناعة الرأي العام. ولموقف هذه الفئات وقع خاص على المستويين الرسمي والشعبي. كذلك من 
المنطقي توقع أن يشكل هؤالء جزًءا أساسيا من النواة الصلبة في مجموعات الضغط التي تسعى إلى إلغاء عقوبة 

اإلعدام.

وقد تبين من نتائج المسح أن غالبية المبحوثين من الفئات الثالث يؤيدون تطبيق عقوبة اإلعدام )موافق على تطبيقها أو 
موافق بشروط(، وترتفع نسبة المؤيدين إلى ما يقارب اإلجماع لدى أعضاء النيابة العامة العسكرية )شكل 12(. وهذا يعني 

أن المبحوثين يميلون إلى التشدد في فرض العقوبات الرادعة للجناة، خاصة في مواجهة الجرائم الجسيمة.

وفي سياق مختلف أظهرت نتائج المسح انقسام المبحوثين حول رأيهم في مسودة قانون العقوبات الجديد الذي يلغي 
عقوبة اإلعدام، حيث أكد 52% من المحامين أنها تعبر عن اتجاه عام لدى المحامين الفلسطينيين، بينما رفض ذلك %48. 
وهذا مؤشر عام يؤكد وجود استقطاب حاد في صفوف المحامين تجاه هذه العقوبة، وقد يعني ذلك إعطاء أولوية لتغيير 
وجهة نظر جمهور المحامين من عقوبة اإلعدام. بينما تميل غالبية أعضاء النيابة العامة العسكرية إلى اعتبار أن مسودة 
العسكرية  العامة   النيابة  أعضاء  من   %75 أفاد  فقد  العامة،  النيابة  أعضاء  صفوف  في  العام  التوجه  عن  تعبر  ال  القانون 
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المبحوثين أن مسودة القانون ال تعبر عن االتجاه العام في صفوفهم، أما الصحفيون المبحوثون فقد جاءت انطباعاتهم 
حول موقف جمهور الصحفيين من عقوبة اإلعدام مشتتا، مع ميل إلى رفض تطبيق عقوبة اإلعدام )شكل 13(.

وبصورة عامة فإن االنطباع العام من قبل المبحوثين يشير إلى تأييد واسع في صفوف أعضاء النيابة العامة العسكرية 
نسبة  وجود  أن  انطباع  يوجد  بينما  القضية،  هذه  حول  المحامين  صفوف  في  حاد  واستقطاب  اإلعدام،  عقوبة  لتطبيق 
ملموسة من المناهضين لتطبيق عقوبة اإلعدام، وهذا يعني وجود نسبة من المحامين والصحفيين الذي يعول عليهم 
قوة  العسكرية  العامة  النيابة  أعضاء  يشكل  بينما  إلغائها،  على  والعمل  العقوبة،  هذه  مناهضة  بمهمة  النهوض  في 

مؤثرة تدفع باتجاه تكريس هذه العقوبة. 

لكن، من المهم االستدراك أن تقييم أعضاء النيابة العامة العسكرية المبحوثين لكيفية تعامل القضاء الفلسطيني مع 
النيابة العامة العسكرية المبحوثين(،  عقوبة اإلعدام يشير إلى الميل نحو التقليل من تطبيق العقوبة )54% من أعضاء 

بينما يرى 42% منهم أن القضاء الفلسطيني متشدد في هذا المجال، وأفاد 4% أن العقوبة ليست محل اهتمام يذكر.

شكل 12: موقف المحامين والصحفيين وأعضاء النيابة العامة  العسكرية المبحوثين من تطبيق عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية المحتلة
 

شكل 13:  توزع الصحفيون المبحوثون حسب انطباعهم عن موقف جمهور الصحافيين من عقوبة اإلعدام

 

وفي سياق متصل يكشف موقف المبحوثين من بعض الفقرات االستقطاب الحاد في صفوفهم حول قضية إلغاء عقوبة 
اإلعدام من جهة، ومن جهة أخرى يظهر استناد رافضي إلغاء عقوبة اإلعدام إلى موقف ديني يرى في العقوبة واجبا دينيا. 
اإلنسان كمظهر  إلى حقوق  النظر  اإلنسان، حيث يجري  الديني وحقوق  الموقف  إقامة تعارض بين  ثالثة يجري  ومن جهة 

للهيمنة الغربية الثقافية.

وبالنسبة لتفاصيل موقف المبحوثين من العبارات التي تضمنتها االستمارة )جداول 10-12 في الملحق(، فيالحظ أن االتجاه 
العام  لدى المبحوثين ينظر بإيجابية تجاه تطبيق عقوبة اإلعدام، ويرى فيها واجبا دينيا، كذلك يرى أن تطبيقها يترتب عليه 
نتائج إيجابية فيما يتعلق بسالمة النسيج المجتمعي وتماسكه. وتؤكد معطيات جدول 10، مرة أخرى، االستقطاب القائم 
في صفوف المحامين، ويتمحور هذا االستقطاب حول موقف الدين من عقوبة اإلعدام، والعالقة بين الدين وحقوق اإلنسان. 
ففي المحور األول يجري التأكيد، من قبل نسبة كبيرة من المحامين، ويشاركهم في ذلك الصحفيون المبحوثون(، على 
أن تطبيق عقوبة اإلعدام واجب ديني في بعض العقوبات، فيما يرى الفريق اآلخر أن روح الدين ال تبيح زهق روح اإلنسان، وقد 
يكون االختالف حول مرجعية الدين لقانون العقوبات. أما المحور الثاني فيقوم على النظر إلى حقوق اإلنسان كظاهرة 
غربية، تسير بالتوازي مع الدين )ال يلتقيان(، مقابل رؤية ترى في تطور ظاهرة حقوق اإلنسان كإرث عالمي، ال يقتصر على أمة 
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أو ثقافة بعينها. ولهذا االستقطاب أثر واضح في مجال اإلستراتيجية التي من الممكن استخدامها في مجال حشد التأييد 
لصالح إلغاء عقوبة اإلعدام. أما بالنسبة ألعضاء النيابة العامة العسكرية المبحوثين فلديهم إجماع على الدور االيجابي 
لتطبيق عقوبة اإلعدام، خاصة في مجال حفاظها على سالمة النسيج المجتمعي، فهي تشعر أهل المغدور بالرضا )مبدأ 

القصاص(، كما يرون في تطبيقها آلية لوضع حد لظاهرة الثأر 6 .

المؤيدون: اإلعدام عقوبة رادعة

وللوقوف على مبررات تأييد غالبية المبحوثين لعقوبة اإلعدام جرى سؤالهم عن األساس الذي يرون أنه مبررا لتطبيق هذه 
العقوبة. وكان المبرر األكثر انتشارا في أوساط المبحوثين من الفئات الثالث أنها عقوبة رادعة، حيث أكد ذلك بين 75% لدى 
أعضاء النيابة العامة العسكرية و64% لدى الصحفيين. كذلك أفادت نسبة كبيرة من المبحوثين أنهم يرون تطبيق عقوبة 
اإلعدام متوافًقا مع التعاليم الدينية، بينما كانت نسبة المبحوثين الذين أفادوا بوجود مبررات أخرى لتأييد عقوبة اإلعدام 
للتجربة  يكون  وقد  دينية.  ألسباب  أو  رادعة  عقوبة  لكونها  يعود  اإلعدام  عقوبة  على  اإلبقاء  مبرر  أن  أي   .)14 )شكل  قليلة 
العقوبات  تنفيذ  ضعف  من  القانون  بتنفيذ  المعنيون  يشتكي  حيث  الموقف،  هذا  مثل  في  أثٌر  للمبحوثين  الشخصية 
بجرائم  االستشهاد  يجري  السياق  هذا  وفي  كبيرة،  جرائم  في  العقاب  من  الجناة  بعض  يفلت  وأحيانا  عليها،  المنصوص 
االغتصاب  جرائم  أو  عمها(  يد  على  صوريف  في  الفتاة  قتل  )جريمة  بشعة  قتل  جرائم  خاصة  عام،  رأي  قضايا  إلى  تحولت 
أقصى  بإيقاع  الجمهور  طالب  العادة  وفي  اهلل(،  بزيع-رام  دير  في  طفلة  اغتصاب  جريمة  )مثل  أطفال  على  واالعتداء 

العقوبات بالجاني في هذه الجرائم، أي اإلعدام. 

شكل 14: موقف المبحوثين )محامين وصحفيين وأعضاء نيابة عامة عسكرية( الذين أيدوا تطبيق عقوبة اإلعدام من األساس الذي تستند عليه هذه العقوبة
 

وللوقوف على الجرائم التي تستحق اإلعدام من وجهة نظر هؤالء المبحوثين، جرى تضمين االستمارة قائمة من الجرائم 
التي يعاقب على معظمها باإلعدام حسب قوانين العقوبات السارية في األراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أبدى غالبية 
المبحوثين الذين أيدوا تطبيق عقوبة اإلعدام اقتصارها على الجرائم التي يرونها جرائم جسيمة فقط، فقد أيد 10% فقط منهم 
المبحوثين  هؤالء  بين  كبير  توافق  يوجد  التي  الجرائم  أما   .)15 )شكل  المذكورة  الجرائم  كل  على  اإلعدام  عقوبة  تطبيق 
على شمولها في تطبيق عقوبة اإلعدام فهي: جرائم الخيانة العظمى، وجرائم القتل، وجرائم االغتصاب والشرف. وهي 
القضايا التي يمكن وصفها بأنها األكثر خطورة من وجهة نظر المبحوثين، بينما ال يرون في جرائم أخرى مثل اإلرهاب أن 
مرتكبها يستحق اإلعدام، وقد يعود ذلك إلى أن جرائم اإلرهاب لها داللة خاصة في الوعي الفلسطيني، كما جرى استخدام 
هذا المصطلح لتجريم الخصوم السياسيين في الصراع السياسي الداخلي، وهذا يعني ميل المؤيدين إلى تطبيق عقوبة 
اإلعدام إلى تقنينها، واقتصارها على الحد األدنى من الجرائم، التي تتطلب من وجهة نظرهم عقوبات رادعة )أي المطلوب 

في مواجهة هذه الجرائم ردع الجناة وليس تصويب سلوكهم(.

6   هل يحد تطبيق عقوبة اإلعدام، فعال، من عادة الثأر في المجتمع؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأٍن قبل الخلوص إلى استنتاج باإليجاب أو الرفض. فعادة الثأر موجودة في المجتمعات التقليدية التي تطبق عقوبة اإلعدام، لكن 

هذه النتائج تعكس موقف المبحوثين، وتصدر عن ثقافة ترى أن آلية مكافحة الجريمة ترتكز إلى العقوبات الرادعة.
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شكل 15: موقف المبحوثين من تطبيق عقوبة اإلعدام في جرائم مختارة

 

طرق مناهضة تطبيق عقوبة اإلعدام

أظهرت نتائج المسح انقساما بين المبحوثين حول الطرق األكثر فاعلية في مجال التأثير في الجمهور الفلسطيني لصالح 
إلغاء عقوبة اإلعدام، كما يوجد اختالف بين المحامين المبحوثين من جهة والصحفيين وأعضاء النيابة العامة العسكرية 

من جهة ثانية فيما يتعلق بطريقة نشر قصص إنسانية عن أسر المحكوم عليهم باإلعدام.  

ويتبين من الجداول 13-15 أن نسبة كبيرة ترى أن الطرق المقترحة للتأثير في الجمهور فيما يخص تطبيق عقوبة اإلعدام 
أنها فعالة. وبصورة عامة فإن درجة تقييم  ترى  أيضا  المقابل توجد نسبة ليست قليلة  الفاعلية، في  أو متدنية  غير فعالة 

المبحوثين لفاعلية هذه الطرق تقترب من المتوسط. 

من  التقليل  لصالح  يميل  للمبحوثين  العام  االتجاه  فإن  اإلعدام  من  الصحيحة  الدينية  األفكار  نشر  بإعادة  يتعلق  وفيما 
إلى  الجانب  الدينية الصحيحة«، وربما يحتاج هذا  »األفكار  التباس مفهوم  إلى  المجال، وربما يعود ذلك  فاعليتها في هذا 
تقديم تأويل مناسب من أوساط دينية معينة لألحكام الدينية فيما يتعلق بموضوع اإلعدام، والحرص في هذا السياق من 
خلق تعارض بين الدعوة إللغاء عقوبة اإلعدام وأحكام الدين. في الحالة األخيرة ستظهر الدعوة إلى إلغاء العقوبة كأنها 

خضوع الشتراطات الغرب، ما يسمح بوصمها باالبتعاد عن احتياجات مجتمعنا الفلسطيني وثقافته. 

وبالنسبة لنشر قصص إنسانية حول أسر المحكوم عليهم باإلعدام، فقد انفرد المحامون بإعطائها درجة تأثير عالية )أكثر 
النيابة العامة العسكرية أعطوها درجة تأثير  من نصف المحامين المبحوثين أعطوها درجتي 4 أو 5، بينما غالبية أعضاء 
إلى  فئة  كل  منها  تنظر  التي  الزاوية  تكون  وقد   .)15-13 )جداول  تأثيرها  درجة  حول  فانقسموا  الصحفيون  أما  منخفضة، 
هذه الطريقة مؤثرة في درجة تقييم فاعليتها. خاصة أن هذه الطريقة تستنفر طرحا آخر يجعل من القصص اإلنسانية ألسر 

الضحايا أكثر فاعلية في مجال تجنيد الرأي العام لصالح التشدد في تطبيق العقوبة.

وأسرة  المحكوم  أسرة  على  ذلك  وأثر  خطأه،  اكتشاف  حال  في  للتعديل  الحكم  هذا  قابلية  عدم  إبراز  طريقة  كانت  ربما 
الضحية، أكثر فاعلية في تجنيد الرأي العام لصالح إلغاء حكم اإلعدام. 

المؤسسات األكثر فاعلية من وجهة نظر المبحوثين

يالحظ أن أعضاء النيابة العامة العسكرية يختلفون في تقييمهم للمؤسسات األكثر تأثيرا في هذا المجال عن المحامين 
النيابة العامة العسكرية أهمية أكبر مقارنة بتدريج المحامين والصحفيين للمؤسسات  والصحفيين، فقد أعطى أعضاء 
والمحامين  بالصحفيين  مقارنة  أقل  أهمية  أعطوا  بينما  الدينية.  والمؤسسات  التشريعي،  والمجلس  الحكومة،  اآلتية: 
للمؤسسات اآلتية: المؤسسات اإلعالمية، والصحافة، ومؤسسات المجتمع المدني )جداول 16-18(. وهذا ما يظهر بوضوح 

من خالل الشكل 16، حيث جرى جمع نسبة الذين أعطوا درجة أهمية للمؤسسة ما بين 4-8 درجات. 

ومع ذلك فإن المؤسسات المذكورة في الجداول 16-18 لها تأثيرها الواضح في تشكيل الوعي المجتمعي، وإعادة تشكيله. 
التشريعي( هي  )الحكومة والمجلس  الحكومية  أن المؤسسات  البديهي تأكيد  تأثيرها هذا أشكاال مختلفة، ومن  ويأخذ 
المؤسسات  هذه  مستوى  على  العمل  من  التقليل  يمكن  ال  لذلك  وتطبيقها،  القوانين  صياغة  مجال  في  القرار  صاحبة 
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لتكريس مبدأ احترام حقوق اإلنسان في مجال التشريع، بما يخدم احترام الحق في الحياة.

وفي نفس السياق تساهم المؤسسات األخرى بدور فاعل في مجال بناء شخصية الفرد )التنشئة االجتماعية(، وصناعة الرأي 
العام، أي تشكيل الثقافة المجتمعية، التي بدورها تمثل مصدرا أساسيا لدوافع الفاعلين المختلفين، أفراد وجماعات.

تشريع  المستوى  على  العمل  جانب  فإلى  المجال،  هذا  في  مستوى  من  أكثر  على  العمل  ضرورة  تأكيد  الضروري  ومن 
اإلنسان، ما  احترام حقوق  العمل على مستوى تكريس ثقافة عامة يكون من مقوماتها  المهم  القوانين وتنفيذها، من 

يساهم في توليد رأي عام يدفع باتجاه إلغاء عقوبة اإلعدام. 

شكل 16: تقدير المبحوثين )المحامين والصحفيين وأعضاء النيابة العامة( ألهمية دور المؤسسات في مجال إلغاء عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية 
المحتلة

 

الوعي  تشكيل  في  أثرا  الدينية  للمؤسسات  أن  تأكيد  إلى  يميلون  المبحوثين  أن  المسح  نتائج  بينت  المجال  هذا  وفي 
المجتمعي، حيث أفاد 58% من المحامين المبحوثين، و75% من الصحفيين المبحوثين أن للمؤسسة الدينية تأثيًرا معقواًل 
أو قوًيا في تشكيل الثقافة المجتمعية ذات العالقة بعقوبة اإلعدام )جدول 19(، وتحصيل حاصل أن التأثير المفترض سلبي 
فيما يتعلق بإلغاء هذه العقوبة؛ وداللة ذلك استشعار هؤالء المبحوثين ألهمية الدور الذي تقوم به، أو يمكن أن تقوم به 

في مجال إلغاء عقوبة اإلعدام، وبالتالي إعطاء أهمية خاصة للعمل مع هذه المؤسسات. 

كذلك الحال بالنسبة للثقافة العشائرية؛ فإن نسبة كبيرة من المبحوثين يرون فيها أثر سلبي مهم في هذا المجال. فنصف 
المحامين المبحوثين، و87% من أعضاء النيابة العامة العسكرية يرون أن لها أثرا في هذا المجال )بين تأثير قوي أو إلى حد 

ما( )جدول 20(. 

اإلعدام،  عقوبة  إلغاء  مجال  المحتلة-  الفلسطينية  األراضي  في  العشائرية  للثقافة  السلبي  التأثير  في  لرأيهم  ومتابعة 
 %61 أفاد  فقد  الثقافة؛  هذه  تغيير  إمكانية  من  متناقض  العسكرية   العامة  النيابة  وأعضاء  المحامين  من  كل  موقف  فإن 
من المحامين المبحوثين أن هذه الثقافة عصية على التغيير، في المقابل فإن 57% من أعضاء النيابة العامة العسكرية  

المبحوثين يرون أن هناك إمكانية للتأثير فيها وتغييرها )شكل 17(. 

وبغض النظر عن دقة مثل هذا التقييم؛ حيث ال توجد ثقافة مجتمعية منغلقة على نفسها، أو تشكل جوهرا ثابتا غير قابل 
للتغيير، فإّن ما تقيسه مثل هذه المواقف هو إيمان المعنيين بإمكانية التغيير أو جدواه.
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شكل 17: موقف المحامين وأعضاء النيابة العامة العسكرية المبحوثين من إمكانية تغيير الثقافة االجتماعية لصالح إلغاء عقوبة اإلعدام في األراضي 
الفلسطينية المحتلة

 

وفي سياق مختلف انقسم الصحفيون المبحوثون في موقفهم من قوة تأثير األجهزة اإلعالمية في تشكيل رأي عام يسير 
باتجاه إلغاء عقوبة اإلعدام، فنسبة كبيرة ترى أن تأثير وسائل اإلعالم في هذا المجال ما زال ضعيفا )شكل 18(.

شكل 18: توزع الصحفيين المبحوثين حسب انطباعهم عن قوة تأثير األجهزة اإلعالمية في تشكيل الرأي العام نحو عقوبة اإلعدام
 

3-4 موقف رجال الدين من عقوبة اإلعدام

سنتطرق في هذا القسم إلى موقف رجال الدين المسلمين والمسيحيين، ويلخص موقف الذين قابلناهم الموقف الديني 
من موضوع عقوبة اإلعدام. ونهتم في هذا المجال بالموقف الديني من العقوبة، والسند الشرعي لها، وضوابط تنفيذها، 

واحتماالت استبدالها بعقوبة أخرى.

لقد لخص سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، موقف اإلسالم من اإلعدام كما يأتي:

بحد  يقتل  الذي  إليهم  ويضاف  لدينه.  والتارك  الزاني،  والثيب  بالنفس،  النفس  بثالث  إال  المسلم  دم  يحل  ال 
. وهذه الحاالت التي يجري بها القتل. لكن جاءت القوانين اليوم وحولته لمفهوم اإلعدام  الردة  أو  الحراب 
أن  يجب   : شروط  له  بالحد  أو  بالقصاص  والقتل  أخرى.  ألسباب  و  األسباب  هذه  تحت  تندرج  جنايات  عدة  وفق 
تثبت أن جريمة قتل إنسان معصوم بالدم هي عمدا، وفسره العلماء وفق اآللة المستخدمة في القتل. أي 
القتل بالسيف أو بالرصاص يكون عمدا، والضرب والعصا أو ما شابه هو غير المتعمد. ويلزم بالشهود لثبات 
القتل. ومتى ثبتت الجريمة أو ارتكابها والنية موجودة يقتص منه ويقام  القصاص عليه. لكن اإلسالم لم 
يترك الموضوع أو القصاص مفتوًحا حيث يمكن تجازوه بعفو من ولي الدم أي أهل القتيل يعفو عنه ويأخذ 

الفدية. وفي حال تأدية القصاص يوجب حضور أهل القتيل لربما يعفو عنه 7.

ااعضاءء نيابة عامةمحام9نن

38.7
57.2

61.3
41.8

نعم ال

7  مقابلة علماء الدين المسلمين، بتاريخ : 2011/7/7، في دار اإلفتاء الفلسطينية- الرام. وجميع االقتباسات المتعلقة بموقف الدين اإلسالمي من عقوبة اإلعدام مأخوذة من هذه المقابلة، إال إذا أشير إلى مصدر آخر.

ضعيف
%هللا 

معق9لل
␡“%

ق9ية وومؤثرةة
%هللا‐
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واضح من االقتباس السابق أن »القصاص«، أي إيقاع عقوبة اإلعدام في حاالت معينة، »هو حكم في القرآن ال يمكن أن يتم 
إزالته، أي كأنك تحرف القرآن وتزيل آية منه، أو كأي فرض كإزالة الصالة«. أما العقوبات المقدرة للعقوبات األخرى فهي تقع 

تحت باب التعزير، والحاكم المسلم في تقدير العقوبة، ويمكن أن تصل إلى اإلعدام وفقا لتقديرات الحاكم ومستشاريه. 
المفتي: »يمكن تقديرها من  الخيانة واالغتصاب، قال  العقوبة في جرائم محددة مثل  الفضيلة عن  وعند سؤال أصحاب 

خالل مستشار السلطان ويشمل النفي أو المال أو السجن وآخرها اإلعدام«. 

وفي سياق آخر، تحفظ رجال الدين المسلمون من جهود منظمات حقوق اإلنسان الهادفة إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، فهم 
هناك  »أن  اللقاء  في  المشاركين  أحد  نظر  وجهة  من  والمفارقة  المسلم،  المجتمع  في  للتأثير  غربية  محاوالت  فيها  يرون 
توجًها لدى المجتمعات الغربية لبعض تعاليم اإلسالم  ألن فيه حيادية وإصالح لمجتمعاتهم«. ولخص المفتي موقفه من 

محاوالتها كما يأتي: 

جماعات حقوق اإلنسان والمرأة والمجتمع المدني، ال يمكن أن تلغي شرع اهلل ونحن ال ننساق معها ألن الحكم 
الشرعي ثابت. وتأثيرنا بأن ندعو للتمسك بالدين اإلسالمي وتنفيذ أحكامه، وإن المجتمع إن صلح بتفاصيله ال 
يكون حاجة لنا للقصاص إن شاء اهلل. وحياة اإلنسان مقصد شرعي وجاءت الحدود والقصاص للحفاظ عليها، 
وعلى كرامتها. ونحن نرد عليهم لماذا الذي يزهق روح لماذا ال تزهق روحه، وإن بدأت بإنهاء حياة إنسان لماذا 
ال تنتهي حياتك. والمجتمع نفسه ال يتقبل فكرة أن القاتل ال يقتل، ألنه سيذهب لتنفيذ القصاص بيده، وهذا 

خطأ التنفيذ بيد السلطان. 
ومن الواضح من االقتباس السابق أن األسباب الموجبة لتطبيق عقوبة اإلعدام ال تقتصر على دوافع دينية، وإن كانت كافية 
من وجهة نظر المتدين، لكن توجبها أيضا مبادئ العدالة، فال »توجد نفس أفضل من نفس«، ومبادئ الحفاظ على تماسك 

المجتمع وسالمته.

أما موقف الكنيسة فقد لخصه أحد رجال الدين في لقاء معه 8:

في الكتاب المقدس، نحن خلقنا على صورة اهلل ومثاله واهلل جل جالله نفخ فيها الحياة، وأعطى من جوهره 
لإلنسان، ففضله على باقي الكائنات، وهو جزء ال يتجزأ عن صورة اهلل، لذا من أنت أيها اإلنسان لكي تدين 
أو تقتل اإلنسان بغض النظر عن اختالفه. ومنه، فإنه ال يوجد مبرر أو حكم بقتل إنسان في المسيحية، ونحن 
كمسيحيين نؤمن بأن المسيح جاء خالًصًا للبشرية جمعاء دون استثناء، وكما أنه جمع بدمه البشرية جماعة 
القتل  ضد  المسيحية  أن  نؤكد  ومنه  للجميع  وخالص  محبة  رسالة  هو  أنه  منطلق  من  البشرية  ليوحد  واحده 

بمختلفأشكاله.  

ويرى رجال الدين المسيحيون أن الكنيسة ضد عقوبة اإلعدام :

في الكنيسة ال يوجد حكم إعدام ، وبديله العقاب، وهو شكل من أشكال القانون، ليصحح اإلنسان سلوكه. 
ويختلف العقاب باختالف الجناية، وهي ترى بالعقاب تأهياًل وليس بإعدامه، فآثار اإلعدام على عائلة المحكوم 
القتل العمد تختلف للقتل غير  ، أي عقوبة  عليه تحتاج لتأهيل، وأنه ينظر للبدائل عن اإلعدام بأشكال عدة 
أنه يجب احترام صورة اهلل ومثاله بالشخص  العمد، وبديله مثال حكم المؤبد ألي شخص، وهي من منطلق 
الموجود. ال نستطيع عالج الخطأ بالخطأ والكيل بمكيالين، ألن آثار اإلعدام جدا سيئة وتحتاج لمشاريع كبيرة 

لتخفف من آثاره النفسية والمجتمعية على واقع أسرة الجاني ومجتمعه.
انتشار  على  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  بأثر  يتعلق  فيما  اإلسالمي  الدين  رجال  عن  مختلفة  رؤية  المسيحي  الدين  رجال  وقدم 
الجريمة في المجتمع، ومن حيث أثرها على تماسك النسيج االجتماعي، فقد قدم هؤالء معطيات تؤكد أن المجتمعات 
التي ألغت عقوبة اإلعدام  تراجعت فيها معدالت الجريمة. كذلك أبرزوا األثر السلبي الناتج عن تنفيذ عقوبة اإلعدام، وأشاروا 

إلى الحاجة إلى برامج تأهيل مكثفة لمعالجة آثار تنفيذ هذه العقوبة. 

وكذلك اختلف موقف رجال الدين المسيحيين عن موقف رجال الدين المسلمين فيما يتعلق بموقفهم من إلغاء عقوبة 
اإلعدام. حيث يرى رجال الدين المسيحيون أن الكنيسة »تتبنى أي نشاط فيه حق اإلنسان بالعيش واالبتعاد عن القتل، وال 

مانع لدى الكنيسة بالمشاركة بأي نشاط يتعلق بوقف العمل بحكم اإلعدام أو إلغائه«. 
حملة  في  للمساهمة  استعدادها  تبدي  أنها  إال  السياسية،  األمور  في  التدخل  عدم  فيه  الكنيسة  تؤكد  الذي  الوقت  وفي 

مناهضة عقوبة اإلعدام من خالل رفع رسالة إلى الرئيس تعبر فيها الكنيسة عن ترحيبها بإلغاء عقوبة اإلعدام. 
ومن اقتراحاتهم بخصوص العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام، التوجه للفرد داخل مؤسسات المجتمع من الذات واألسرة 

8    مقابلة بتاريخ 2011/6/29 ، في كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك. وتنسج هذه المواقف مع ما عبرت عنه المقابالت األخرى التي عقدت مع رجال دين مسيحيين، وهي المقابلة مع األب إلياس عواد، الرئيس الروحي لرام 
اهلل واللواء بتاريخ 2011/6/30، في كنيسة تجلي الرب للروم األرثوذكس، ومقابلة األب صليبا رشماوي، راعي كنيسة الرجاء اإلنجيلية اللوثرية برام اهلل، رئيس شبيبة لوثريات األردن وفلسطين، بتاريخ: 2011/6/30 في كنيسة الرجاء 

اإلنجيلية اللوثرية. واالقتباسات المتعلقة بموقف الكنيسة من اإلعدام يستند إلى هذه المقابالت إال إذا ورد غير ذلك.
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والمدرسة والجامعات والكنائس والمساجد ببرامج توعية تشمل كافة األنماط المجتمعية، والتوجه لإلعالم االلكتروني؛ 
وتصميم برامج مكثفة توعوية موجهة لكال الجنسين.

3-5 المؤسسات األهلية الحقوقية

تستند معطيات هذا القسم إلى النقاشات التي جرت خالل اللقاء الذي شاركت فيه 6 مؤسسات حقوقية محلية9 .  وجميع 
هذه المؤسسات مناهضة لعقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية المحتلة، وعليه فإن نقاشاتهم انصبت على تشخيص 

واقع حركة مناهضة عقوبة اإلعدام، ونقاط ضعفها، ومتطلبات تطويرها. 

 20 أصل  من  حقوقية  مؤسسات   6 على  اقتصر  اللقاء  هذا  في  المشاركة  أن  السياق  هذا  في  المهمة  المالحظات  ومن 
مؤسسة جرى دعوتها للقاء، ومنها ما هو في ائتالف مناهضة حكم اإلعدام في األراضي الفلسطينية المحتلة؛ وهذا مؤشر 
على ضعف انسجام االئتالف القائم لمناهضة عقوبة اإلعدام، وعلى ضعف فاعلية هذه المؤسسات في هذا المجال. ويرى 
على  األنشطة  تنفيذ  في  االعتماد  بسبب  المنفردة،  المؤسسات  فاعلية  من  أضعف  االئتالف  وجود  أن  المشاركين  بعض 
االئتالف، وضياع المسؤوليات بين المنظمات واالئتالف. ومن جهة أدت أنشطة االئتالف إلى استهالك القضية إعالميا بين 

المؤسسات ، وخلق انطباع عام أنه ال أمل في التغيير.

المناهض  االئتالف  فاعلية  انتقاد  إلى  باإلضافة  اللقاء،  في  المشاركة  المؤسسات  أثارتها  التي  المهمة  القضايا  ومن 
لعقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية المحتلة، كانت مسألة التمويل والعالقة مع المانحين وأثرها في نشاطات هذه 
المؤسسات. فهذه المؤسسات هي بين مطرقة رؤيتها وهدفها في خلق مجتمع مدني يتمتع الجميع فيه بكامل حقوقهم 
لذا  اإلعدام،  عقوبة  تطبيق  استمرار  الساحقة  غالبته  أيدت  الذي  الفلسطيني  الجمهور  وسندان  بالحياة،  الحق  من  انطالقا 

بعضها مع قرار وقف التنفيذ فقط، وهذه تمثل إشكالية بالنسبة لها كمؤسسات حقوق إنسان.

اإلعدام  عقوبة  استبدال  لخيار  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  جاهزية  مدى  حول  أسئلة  المؤسسات  هذه  أبرزت  كذلك 
بعقوبات رادعة أخرى ـ خاصة فيما يتعلق بتوافر سجون مؤهلة الستيعاب هؤالء الذين عليهم اإلقامة فيها لفترات طويلة، 
السلطة  اتفاقيات  تعيق  كما  المؤبد.  بحكم  اإلعدام  حكم  استبدال  أمام  عائقا  يشكل  السلطة  جاهزية  ضعف  فإن  لذا 
قدرة  حول  أسئلة  يثير  األمر  وهذا  االتفاق،  وفق  محمي  ألنه  الخائن  على  الحكم  تنفيذ  إسرائيل  مع  الفلسطينية  الوطنية 
القضاء الفلسطيني على إحقاق العدالة، واكتساب ثقة الجمهور. كما أثيرت انتقادات حادة حول القانون  الثوري، الذي 

شخصه البعض بأنه يسبب مشكلة مهمة في مجال سيادة القانون.  

توفير  مجال  في  خاصة  الممول،  مع  والعالقة  الخارجي  التمويل  وهي  األهمية،  غاية  في  مسألة  السياق  هذا  في  وبرزت 
االستدامة لمشروع مناهضة تطبيق عقوبة اإلعدام، وبالتالي أكد المشاركون ضرورة البحث عن آليات للعمل ال تتطلب 
المؤسسة  يظهر  الممول  مع  التعاون  فإن  المجال،  هذا  في  الحذر  يجب  نفسه  الوقت  وفي  كبير.  خارجي  تمويل  توفير 

المعنية، والمشروع بصورة مغايرة لدى الجمهور الفلسطيني، أي بوصفها إمالءات خارجية.

حيث  اإلعدام،  أحكام  تنفيذ  تعليق  إلى  الرئيس  دعت  التي  األسباب  في  المشاركين  تعليل  في  واضحا  هذا  كان  ولألسف 
أكدوا أن ذلك بتأثير الدول المانحة، وسعًيا من قبل السلطة للحفاظ على صورة معينة لدى المانحين تسمح باستمرار تدفق 

التمويل لها. ودعا بعضهم إلى استغالل الوضع الحالي لدفع السلطة الفلسطينية باتجاه إلغاء عقوبة اإلعدام.

ودعت المؤسسات المشاركة في اللقاء إلى العمل على إصدار قانون عقوبات فلسطيني حديث، يلغي عقوبة اإلعدام، 
واستبدالها بعقوبات فعالة، وقد أجمع المشاركون على أن تكون عقوبة السجن المؤبد. ويرون بضرورة الضغط باتجاه 

إصدار مرسوم رئاسي بهذا الشأن، والعمل مع أعضاء التشريعي بهذا االتجاه. 

تأثيرهم  ليستخدموا  الدين  رجال  مع  العمل  إلى  ودعوا  الشأن،  هذا  في  الدين  رجال  تأثير  مدى  المشاركون  تلمس  وقد 
الواسع لخدمة هذه القضية. ودعوا إلى التوجه إلى كافة فئات المجتمع من القاعدة لألعلى وبشكل متوازي، بما في ذلك 

االستفادة من دور العشائر ورجال اإلصالح بما يخدم مشروع إلغاء عقوبة اإلعدام. 
وأكد المشاركون تصميم المشروع بحيث يشمل:

حمالت توعية بين كافة فئات المجتمع آلثار تنفيذ الحكم وضرورة وقف العمل به. 	•
استخدام اإلعالم بأنواعه. 	•

عمل تحالفات، ائتالفات، تجمعات للضغط. 	•
أخد تأييد أكبر عدد ممكن من أصحاب القرار على المستوى التشريع، والحكومة. 	•

   9   عقد اللقاء بتاريخ 2011/6/29 في مقر مؤسسة قيادات / رام اهلل، بمشاركة 6 مؤسسات أهلية حقوقية.
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3-6 موقف الحكومة الفلسطينية

الحبس  مثل  فعالة،  أخرى  بعقوبات  واستبدالها  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  خيار  لصالح  انحيازها  الفلسطينية  الحكومة  تؤكد 
المؤبد أو الحبس المشدد. وهذا ما أكده خليل كرجة وكيل وزارة العدل الفلسطينية : »نحن كشخص الوزير، وأنا كوكيل 

وزارة، وبدوري كرئيس فريق إعداد مسودة قانون العقوبات، مع إلغاء الحكم بتاتا، وهذا هو التوجه العام«. 
وفي هذا السياق أعدت الحكومة مشروع قانون عقوبات فلسطيني، يخلو من عقوبة اإلعدام، ويستبدلها بعقوبات أخرى، 
وتعمل الجهات المعنية في وزارة العدل على الترويج لهذا المشروع، وهي ترحب بالشراكات مع الجهات الفاعلة في هذا 

المجال.
أما الوضع الحالي فيقوم على تعليق تنفيذ حكم اإلعدام، من خالل امتناع الرئيس عن التوقيع على أحكام اإلعدام، كخيار 

مبني على احترام حق الحياة.
جهود  تضافر  الضروري  من  ترى  لذا  اإلعدام،  عقوبة  إلغاء  لفكرة  الفلسطيني  الجمهور  تقبل  ضعف  الحكومة  وتتلمس 

األطراف المختلفة لتسويق ذلك. 
أما فيما يخص الوضع في قطاع غزة، فإن الحكومة هناك تميل إلى تطبيق هذه العقوبة، كما تقوم بتنفيذ أحكام اإلعدام 

الصادرة.

3-7 المجلس التشريعي الفلسطيني

المجلس التشريعي الفلسطيني مشلول، وال يقوم بمهامه، لذا فإن العملية التشريعية متوقفة في األراضي الفلسطينية. 
وقد حد الوضع القائم من إمكانيات جمع بيانات من النواب الفلسطينيين، فقط جرت مقابلة أربعة أعضاء من المجلس 
التشريعي وخامس من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اثنين محسوبين على كتلة التغيير واإلصالح )حماس(، واآلخرين 

على الكتل اليسارية. 

عضو  أكد  الذي  الوقت  ففي  المحتلة:  الفلسطينية  األراضي  في  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  قضية  من  مواقفهم  اختلفت  وقد 
اليساريين رفض تطبيق عقوبة اإلعدام، أكد أحد عضوي كتلة التغيير واإلصالح على تأييده لتطبيق العقوبة، فيما صنف اآلخر 
نفسه في خانة المناهض لتطبيق العقوبة لكن بشروط، وتتمثل هذه الشروط في: إذا كانت الجريمة حدا من حدود اهلل، 
وكانت األنظمة المعمول بها تطبق هذه الحدود؛ وإذا كانت آثار الجريمة على المجتمع أشد خطورة، وذلك من باب األخذ 
بأخف الضررين )قاعدة شرعية(؛ وإذا كان الجاني قد أعفي من العقوبة سابقا، ولكنه عاد ليكرر ما فعل )استتيب ولم يتب(.

وقد أجمع المبحوثون على أن عقوبة اإلعدام ال تطبق بكثرة في األراضي الفلسطينية المحتلة. بينما ظهر اختالف واضح 
في موقف المبحوثين من الفقرات األخرى: ففي الوقت الذي يرى األعضاء اليساريون أن إلغاء العقوبة ال يتعارض مع الدين، 
ويرون أن تطبيق العقوبة ال يتوافق مع حقوق اإلنسان، ويرفضون تطبيق العقوبة وفق األحكام الدينية، وال يرون في إلغاء 
عقوبة  إلغاء  أن  فكرة  ويرفضون  الضحية،  أهل  لدى  رضا  يولد  العقوبة  إيقاع  أن  يرون  وال  الجريمة،  النتشار  سببا  العقوبة 
اإلعدام سيعزز من عادة الثأر في المجتمع، في المقابل كانت إجابات عضوي كتلة اإلصالح والتغيير مختلفة، أو األدق على 

الطرف النقيض.

المجتمع  في  العام  االتجاه  يعكس  ال  الجديد  الفلسطيني  العقوبات  قانون  مشروع  أن  على  المبحوثون  أجمع  وقد 
الفلسطيني، أو االتجاه العام في المجلس التشريعي، فهم يتلمسون انحياز المجلس التشريعي بتركيبته الحالية لصالح 
تطبيق عقوبة اإلعدام، كذلك الحال في الشارع الفلسطيني، حيث الغالبية العظمى مؤيدة لتطبيق هذه العقوبة، وهذا 

يظهر مدى صعوبة كسب قضية إلغاء عقوبة اإلعدام على هذا المستوى.
وبالنسبة ألسباب رفض المجلس التشريعي )حسب رأيهم( إللغاء عقوبة اإلعدام أو وقف تطبيقها، فقد شملت من وجهة 
نظر عضوي كتلة التغيير واإلصالح على: أن إلغاء هذه العقوبة يشجع األخذ بالثأر، ويفسح المجال لتجاوز القانون، كما أن 
تركيبة  أن  البديل  كتلة  عضو  رأي  بينما  الجريمة.  انتشار  من  للحد  والقصاص  الردع  بمبدأ  األخذ  يوجب  السياسي  الموقف 
)القصاص(،  الدين  مع  يتناقض  العقوبة  إلغاء  أن  األعضاء  من  كبيرة  نسبة  وترى  المحافظة،  إلى  تميل  الحالي  المجلس 

وعدم إيمان البعض بحقوق اإلنسان.

وبالنسبة للعوامل األكثر تأثيرا في هذا المجال، فقد جاء الدين والعادات والتقاليد كأهم العوامل التي تؤثر في رأي الجمهور 
والمؤسسات  والتلفزيون،  واإلذاعة  التعليمية،  والمؤسسات  الدينية،  المؤسسة  أن  تأكيد  جرى  كذلك  القضية.  هذه  من 

األهلية،  تلعب دورا مهما في مجال التأثير في موقف الفرد من هذه القضية. 
وباإلجمال فإن المجلس التشريعي بوضعه الحالي غير مؤهل للعب دور في مجال إلغاء عقوبة اإلعدام؛ وهذا يجعل منه 

هدفا لنشاط مكثف من قبل األطراف المناهضة لتطبيق عقوبة اإلعدام.
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4- خالصة

األراضي  في  وتنشط  تطبيقها.  وقف  األقل  على  أو  اإلعدام،  عقوبة  إلغاء  نحو  العالمي  المستوى  على  عام  توجه  يسود 
أثرها  زال  ما  اآلن  حتى  لكن  العقوبة،  هذه  إلغاء  باتجاه  تدفع  مختلفة  اجتماعية  وقوى  مؤسسات  المحتلة  الفلسطينية 

محدودا جدا. 
األنظمة  جميع  تشمل  وهي  اإلعدام،  بعقوبة  الفلسطينية  األراضي  في  بها  المعمول  القوانين  تأخذ  المجال  هذا  وفي 
القانونية القائمة، حيث يعاني النظام القانوني الفلسطيني من التعدد )قوانين انتدابية في قطاع غزة، وقانون أردني في 
الضفة الغربية باإلضافة إلى رزمة القوانين الثورية(، وكذلك يعاني من التقادم )قانون العقوبات الفلسطيني المعمول 

به في قطاع غزة موجود منذ العام 1636، وقانون العقوبات األردني موجود منذ 1960(.
وتشمل هذه القوانين على قائمة طويلة من الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام. كما تشير النتائج إلى ضعف ضمانات 

المحاكم العادلة، خاصة في المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.
وقد بينت نتائج البحث أن غالبية المبحوثين من الجمهور الفلسطيني مؤيدة لتطبيق عقوبة اإلعدام )82% من المبحوثين(، 

وهذا يعني أن االتجاه السائد في المجتمع يتفهم عقوبة اإلعدام في حالة الجرائم الخطرة. 
كذلك الحال بالنسبة لعينة المحامين والصحفيين وأعضاء النيابة العامة، فالغالبية تؤكد انحيازها لصالح تطبيق عقوبة 
على  )موافق  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  يؤيدون  الثالث  الفئات  من  المبحوثين  غالبية  أن  المسح  نتائج  من  تبين  وقد  اإلعدام، 
أن  يعني  وهذا  العامة،  النيابة  أعضاء  لدى  اإلجماع  يقارب  ما  إلى  المؤيدين  نسبة  وترتفع  بشروط(،  موافق  أو  تطبيقها 

المبحوثين يميلون إلى التشدد في فرض العقوبات الرادعة للجناة، خاصة في مواجهة الجرائم الجسيمة.
وبصورة عامة فإن االنطباع العام من قبل المبحوثين يشير إلى تأييد واسع في صفوف أعضاء النيابة العامة العسكرية 
نسبة  وجود  أن  انطباع  يوجد  بينما  القضية،  هذه  حول  المحامين  صفوف  في  حاد  واستقطاب  اإلعدام،  عقوبة  لتطبيق 
ملموسة من المناهضين لتطبيق عقوبة اإلعدام. وهذا يعني وجود نسبة من المحامين والصحفيين الذين يعول عليهم 
قوة  العسكرية  العامة  النيابة  أعضاء  يشكل  بينما  إلغائها،  على  والعمل  العقوبة،  هذه  مناهضة  بمهمة  النهوض  في 

مؤثرة تدفع باتجاه تكريس هذه العقوبة. 
اعتداًء على حد  العقوبة ألنها تمثل  المسلمون رفضهم إللغاء هذه  الدين  الدين، فقد أكد رجال  وبالنسبة لموقف رجال 
الدين  رجال  رحب  المقابل  في  باليد.  القانون  أخذ  نحو  والتوجه  الجريمة،  انتشار  إلى  سيؤدي  ذلك  ألن  وثانيا  الحدود،  من 
حملة  في  للمساهمة  استعدادهم  وأبدوا  الدينية،  التعاليم  مع  تنسجم  ألنها  اإلعدام،  عقوبة  إلغاء  بفكرة  المسيحيون 

مناهضة تطبيق هذه العقوبة.
أما بالنسبة لموقف الحكومة الفلسطينية، فإنها تعتمد حاليا مبدأ إيقاف تنفيذ العقوبة، وأعدت في هذا السياق قانون 
وتؤكد  المشدد.  والحبس  المؤبد،  الحبس  مثل  فعالة  بعقوبات  عنها  ويستعيض  اإلعدام،  عقوبة  يلغي  جديد  عقوبات 
الفاعلة في هذا  العقوبة، وتبدي استعدادها للتشارك مع كل األطراف  إلغاء  أنها مع خيار  الفلسطينية  الحالية  الحكومة 

المجال.
وهي  اإلعدام،  حكم  عقوبة  لتطبيق  مناهضتها  على  تجمع  فإنها  الحقوقية  األهلية  المؤسسات  لموقف  بالنسبة  أما 
السابق  لدورها  نقدية  رؤية  المؤسسات  هذه  قدمت  وقد  العقوبة،  هذه  لتطبيق  مناهض  تحالف  في  للمشاركة  مستعدة 
في هذا المجال، وأكدت ضرورة العمل على بناء برنامج شامل يتوجه للجمهور العريض، وللفئات االجتماعية المختلفة، 

وللسلطة الفلسطينية.
وفي السياق نفسه أكدت الدراسة تأثيًرا مميًزا للمؤسسات الدينية ورجال الدين، والثقافة العشائرية السائدة، والمؤسسات 
التعليمية، واإلعالمية، والحكومة والمجلس التشريعي، وهذا يعني ضرورة التوجه الشامل إلحداث تغيير جدي في موقف 

الجمهور الفلسطيني تجاه هذه القضية.
غلبة  بسبب  وكذلك  تعطله،  بسبب  المجال  هذا  في  فاعل  بدور  القيام  عن  عاجز  فإنه  التشريعي  للمجلس  وبالنسبة 

التوجهات المحافظة، فيه التي تؤكد ضرورة تطبيق هذه العقوبة. 

توصيات 

في البداية ال بد من التأكيد أن الموجه لمشروع حملة إلغاء عقوبة اإلعدام هو مبدأ »الحياة حق«، وهو عنوان هذا المشروع، 
االنطالق من  الحياة، وهذا يتطلب  الحفاظ على  اإلنسان، خاصة حق  إلى تطور مفهوم حقوق  المطالبة  : تستند هذه  أي 

اإليمان بضرورة تغيير الواقع القائم على المستويين الرسمي والشعبي، لصالح إلغاء هذه العقوبة.
لهذه  المناهضة  األطراف  كل  مع  المشترك  العمل  يتطلب  العقوبة  هذه  إلغاء  على  العمل  فإن  نفسه  السياق  وفي 
الدين  رجال  بعض  أو  المشرعين  مثل  لتطبيقها،  المناصرة  المؤسسات  داخل  الموجودين  األفراد  ذلك  في  بما  العقوبة، 

الذين لديهم موقف مرن من هذه القضية.

األخذ في هذا لمجال بما كشفت عنه هذه الدراسة من العوامل األكثر تأثيرا، والمؤسسات الفعالة في هذا المجال، بما في 
ذلك المؤثرة في صياغة الرأي العام، أو الفاعلة في مجال التشريع, وقد تلمس البحث مدى تأثير رجال الدين في هذا الشأن، 

والثقافة المجتمعية، والمؤسسات التعليمية، واإلعالمية. 
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ومن المهم التوجه إلى كافة فئات المجتمع من القاعدة لألعلى بشكل متوازي، بما في ذلك االستفادة من دور العشائر 
ورجال اإلصالح بما يخدم مشروع إلغاء عقوبة اإلعدام. 

من المهم الحفاظ على استدامة عمل حملة مناهضة عقوبة اإلعدام، وعدم ربطها ببرامج ممولة، يتوقف فعلها مع توقف 
التمويل.

ومن المهم
 العمل المنهجي، والبدء بتصميم البرنامج بحيث يشمل: 

حمالت توعية بين كافة فئات المجتمع آلثار تنفيذ الحكم وضرورة وقف العمل به. 	•
استخدام اإلعالم بأنواعه. 	•

عمل تحالفات، ائتالفات، تجمعات للضغط.  	•
أخد تأييد أكبر عدد ممكن من أصحاب القرار على مستوى التشريع، والحكومة. 	•

ومن المهم في هذا المجال تأكيد ضرورة تطوير فاعلية التحالفات اإلقليمة بهذا الخصوص، بحيث تتحول الحملة 
من قطرية إلى حملة إقليمية.

قائمة المراجع والمصادر
اواًل : المصادر

1-قانون العقوبات االردني رقم 16 لسنة 1960 .
2-قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 .

3-قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.
4-االمر العسكري االسرائيلي رقم 555 الصادر بتاريخ 1957/4/2.

5-القرار التشريعي رقم )5( الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 1979/7/11 .
6-قانون أصول المحاكمات الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

7-قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية .
8-مشروع قانون العقوبات الفلسطيني .

9- القانون االساسي الفلسطيني 
10-الشرعة الدولية لحقوق االنسان.

ثانيًا : المراجع 
. 1-دليل قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني ، الهيئة المستقلة لحقوق االنسان  

المستقلة لحقوق  الهيئة   ، العسكري  القضاء  بقرار من هيئة  الفلسطينية  االمنية  االجهزة  المدنيين لدى  2-احتجاز 
االنسان  

3-مجلة الفصلية ، الهيئة المستقلة لحقوق االنسان ، العدد 22 ، ايار 2005
4- مراجعة قانونية لعقوبة االعدام في النظام القانوني الفلسطيني ، الهيئة المستقلة لحقوق االنسان.

5-شرح مبادئ قانون االجراءات الجزائية ، د. نبيه صالح
6-الموسوعة الجنائية ، جندي عبد الملك

7-شرح قانون العقوبات االردني باجتهادات محكمة التمييز االردنية الكاملة ، جمال مدغمش
8-شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، فخري عبد الرزاق الحديثي

9-شرح قانون العقوبات العسكري ،سميح عبد القادر المجالي وعلي محمد المبيض



31

ملحق الجداول
جدول 1: التحصيل العلمي للمشاركين في االستطالع

نسبتهم من االستطالع المرحلة التعليمية        
4.5% أمي           
14.9% ابتدائي           

29.4% إعدادي           
28.9% ثانوي           

9.4% دبلوم عالي          
12.1% بكالوريوس          
0.8% دراسات عليا          

100% المجموع          

جدول 2: المهنة الرئيسة للمشاركين في االستطالع

نسبتهم من االستطالع المهنة الرئيسية         
18.8% عمال مزارعين          

8.2% موظف حكومي         
1.0% موظف مؤسسات أهلية         

10.3% موظف في القطاع الخاص        
13.0% صاحب مصلحة          
6.1% خارج قوة العمل          

36.9% ربة بيت           
5.7% أخرى           

%100 المجموع          

جدول 3: إلمام المشاركين في االستطالع بسماح قوانين فلسطين بتنفيذ عقوبة اإلعدام

النسبة رأي المشارك          
%46.5 يعتقد بسماح القوانين الفلسطينية باإلعدام      
%53.5 ال يعتقد بسماح القوانين الفلسطينية باإلعدام      

%100 المجموع          
 

جدول 4: موقف المشاركين في االستطالع من إلغاء عقوبة اإلعدام

النسبة رأي المشارك          
%25.6 يؤيد إلغاء عقوبة اإلعدام        

%74.4 يرفض إلغاء عقوبة اإلعدام        
%100 المجموع          
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جدول 5: موقف المشاركين في االستطالع من إلغاء عقوبة اإلعدام واستبدالها بالسجن مدى الحياة

النسبة رأي المشارك           
%68.1 يرفض إلغاء عقوبة اإلعدام مع استبدالها بالسجن مدى الحياة     
%31.9 يوافق على إلغاء عقوبة اإلعدام مع استبدالها بالسجن مدى الحياة    

%100 المجموع           

جدول 6: موقف المشاركين في استطالع الجمهور الفلسطيني من عقوبة اإلعدام وفق مختلف فئات المبحوثين

المجموع هل تؤيد إلغاء عقوبة اإلعدام نهائيا؟    الفئات    نوع المتغير  
الأوافق  أوافق          

%100     %77.0   %23.0 ذكور     الجنس   
%100     %71.9   %28.1 إناث        
%100     %56.0   %44.0 أقل من 20 سنة    العمر   
%100     %79.8   %20.2 من 20-30 سنة       
%100     %72.7   %27.3 من 31-40 سنة       
%100     %78.3   %21.7 من 41-50 سنة       
%100     %68.8   %31.2 من 51-60 سنة       
%100     %75.0   %25.0 أكثر من 60       
%100     %72.9   %27.1 أقل من اعدادي    المؤهل العلمي 
%100     %71.8   %28.2 إعدادي        
%100     %73.1   %26.9 ثانوي        
%100     %80.5   %18.8 أكثر من ثانوي       
%100     %77.4   %22.6 عمال ومزارعون    المركز الوظيفي 
%100     %80.0   %20.0 موظفون       
%100     %83.9   %16.1 أصحاب مصلحة       
%100     %68.9   %31.1 ربات بيوت وخارج قوة العمل     
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جدول 7: موقف الرافضين إللغاء عقوبة اإلعدام من استبدال عقوبة اإلعدام بالسجن مدى الحياة وفق مختلف فئات المبحوثين

المجموع هل تبقى رافضا إللغاء عقوبة اإلعدام حتى لو استبدلت بعقوبة السجن مدى الحياة؟   الفئات   نوع المتغير 
ال  نعم          

%100     %29.1     %70.9 ذكور    الجنس  
%100     %34.8     %65.2 إناث      
%100     %33.3     %66.7 أقل من 20 سنة   العمر  
%100     %30.1     %69.1 من 20-30 سنة     
%100     %36.8     %63.2 من 31-40 سنة     
%100     %28.9     %71.1 من 41-50 سنة     
%100     %27.3     %72.7 من 51-60 سنة     
%100     %30.6     %69.4 أكثر من 60     
%100     %36.2     %63.8 أقل من اعدادي   المؤهل العلمي 

%100     %33.1     %66.9 إعدادي      
%100     %31.2     %68.8 ثانوي      
%100     %28.3     %71.7 أكثر من ثانوي     
%100     %30.2     %69.8 عمال ومزارعون   المركز الوظيفي 

%100     %30.1     %69.9 موظفون     
%100     %27.4     %72.6 أصحاب مصلحة     
%100     %35.0     %65.0 ربات بيوت وخارج قوة العمل    

جدول 8: موقف المشاركين في االستطالع من عقوبة اإلعدام وفق االختالف الجغرافي

المجموع هل تؤيد إلغاء عقوبة اإلعدام نهائيا؟   الفئات   نوع المتغير    
ال  نعم          

%100    %71.2   %28.8 شمال    الموقع الجغرافي  
%100    %69.9   %30.1 وسط        
%100    %88.0   %12.0 جنوب        

جدول9: موقف المشاركين في االستطالع من استبدال عقوبة اإلعدام بالسجن مدى الحياة وفق االختالف الجغرافي

المجموع الفئات          هل تبقى رافضا إللغاء عقوبة اإلعدام حتى لو استبدلت بعقوبة السجن مدى الحياة؟  نوع المتغير  
ال  نعم          

%100     %20.5   %79.5 شمال     الموقع الجغرافي 
%100     %55.3   %44.7 وسط        
%100     %29.0   %71.0 جنوب        
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جدول 10: موقف المحامين المبحوثين من بعض العبارات

جدول 11: موقف الصحفيين المبحوثين من بعض العبارات

جدول 12: موقف أعضاء النيابة المبحوثين من بعض العبارات

جدول 13: درجة تأثير بعض الطرق في مجال التأثير في الجمهور لصالح إلغاء عقوبة اإلعدام من وجهة نظر المحامين المبحوثين المناهضين لتطبيق هذه 
العقوبة، 1 تعني األقل تأثيرا

جدول 14: درجة تأثير بعض الطرق في مجال التأثير في الجمهور لصالح إلغاء عقوبة اإلعدام من وجهة نظر الصحفيين المبحوثين المناهضين 
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لتطبيق هذه العقوبة، 1 تعني األقل تأثيرا

جدول 15: درجة تأثير بعض الطرق في مجال التأثير في الجمهور لصالح إلغاء عقوبة اإلعدام من وجهة نظر أعضاء النيابة المبحوثين المناهضين لتطبيق هذه 
العقوبة، 1 تعني األقل تأثيرا

جدول 16: درجة تأثير المؤسسات في موقف الجمهور  في األراضي الفلسطينية المحتلة من عقوبة اإلعدام حسب رأي المحامين المبحوثين، 1 األقل تأثيًرا

جدول 17: درجة تأثير المؤسسات في موقف الجمهور  في األراضي الفلسطينية المحتلة من عقوبة اإلعدام حسب رأي الصحافيين المبحوثين، 1 األقل تأثيراً
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جدول 18: درجة تأثير المؤسسات في موقف الجمهور  في األراضي الفلسطينية المحتلة من عقوبة اإلعدام حسب رأي أعضاء النيابة المبحوثين، 1 األقل تأثيراً

جدول 19: قوة تأثير المؤسسات الدينية في تشكيل الوعي المجتمعي تجاه عقوبة اإلعدام من وجهة نظر المحامين المبحوثين

جدول 20: قوة تأثير الثقافة القبلية في تشكيل الوعي المجتمعي تجاه عقوبة االعدام من وجهة نظر المحامين المبحوثين
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ملحق رقم 2

الجرائم المعاقب عليها باإلعدام  في الضفة الغربية وفق قانون العقوبات األردني

العام المصري رقم 555 لسنة  الحاكم  االنتدابي رقم 74 لسنة 1936 المعدل بأمر  وفي قطاع غزة يحدد قانون العقوبات 
1957 عقوبة اإلعدام لخمس عشرة جريمة أغلبها تتعلق بقضايا سياسية كأمن الدولة وعمل صيغ فضفاضة تحتمل الكثير 

من التفسير.
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أما الجرائم المعاقب عليها باإلعدام في القانون الثوري فهي:
العسكرية  المحاكم  في  المطبق  القانون  وهو   1979 الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  الثوري  العقوبات  قانون  بالغ 

الفلسطينية، بالجرائم المعاقب عليها باإلعدام، إذ بلغ عدد هذه الجرائم حوالي أربعين جريمة:

 أواًل (  الجرائم الماسة باألمن الخارجي :

1( جرائم الخيانة 

1-  حمل السالح على الثورة الفلسطينية أو االلتحاق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة 13.
2- السعي لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية 
أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في  أو مع  أو تخابر معها  أجنبية معادية  أو السعي لدى دولة  الثورة،  ضد 

عملياتها الحربية أو لإلضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية 14. 
3- دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الثورة الفلسطينية15. 

4- دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الثورة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك وإذا 
أفضى عمله إلى نتيجة16. 

5-  اإلقدام بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الثوري على األضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات واألدوات 
والذخائر واألسلحة والمؤن وسبل المواصالت، وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد الستعمال قوات 

الثورة أو القوات الحليفة17.   
6- إتالف أو إعطاب أو تعطيل عمدي ألسلحة أو سفن أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصالت أو مرافق 

عامة أو ذخائر أو مؤن أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الثورة أو مما يستعمل في ذلك. 
7- اإلساءة عمدا في صنع أو إصالح األدوات المذكورة في البند )6( وكل من أتى عمدا عمال من شأنه أن يجعلها غير 

صالحة ولو مؤقتا لالنتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث18 .  
8- اآلمر أو القائد الذي يسلم إلى العدو الموقع الموكول إليه دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون 

أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.19  
9- كل قائد وحدة مسلحة يسلم في ساحة القتال إذا أدى ذلك إلى وقف القتال أو إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو 

بكل ما يأمر به الواجب والشرف20. 
10- كل آمر استعمل أية وسيلة إلرغام أي قائد أو شخص أخر على أن يهجر أو يسلم بصورة شائنة أي حصن أو مكان أو 

نقطة أو مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد أو الشخص اآلخر الدفاع عنه21 .  
11- إلقاء السالح أو الذخيرة أو العدة بصورة شائنة أمام العدو، أو التخابر مع العدو أو إعطائه أخبارا بصورة تنطوي على 
الخيانة أو إرسال راية المهادنة إلى العدو عن خيانة أو جبن، إمداد العدو باألسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو إيواء أو إجارة 
عدو ليس بأسير وهو على علم بذلك، تعريض نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة 

للخطر، وذلك أثناء الوجود في الخدمة والعلم بذلك22 .   
12- االلتحاق طوعا، بعد الوقوع باألسر،  بالقوات المسلحة المعادية أو القيام بعد الوقوع باألسر بأي عمل في خدمة 

العدو عن إرادة23.  
13- نقض العهد وحمل السالح على الثورة من قبل أسير من العدو قبض عليه من جديد24.  

والمراكز  المواقع  سالمة  تضر  أن  أو  العسكرية  األعمال  تضر  أن  شأنها  من  معلومات  أو  وثائق  العدو  إعطاء   -14
العسكرية وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب أن من شأنها ذلك25.  

15- إخفاء الجواسيس أو األعداء، أو االستعانة بأحد إلخفائهم26.  
16-  إعطاء -عن خيانة- كلمة المرور أو كلمة السر أو اإلشارة الجوابية ألي شخص ال يحق له أن يتلقاها أو إعطاء كلمة 

مرور أو كلمة سر أو إشارة جوابية خالف كلمة المرور أو كلمة السر أو اإلشارة الجوابية التي أعطيت له27. 
17- دل العدو على أماكن قوات الثورة أو القوات الحليفة أو دل هذه القوات للسير على طريق غير صحيح28. 

13 م130 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979

 14  م131 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
 15 م132 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
  16 م133 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
 17  م134 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
  18 م136 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
  19 م137 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
  20 م138 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
  21 م139 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
  22 م140 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
  23 م141 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979

  24 م143 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
 25  م144 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
 26  م145 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979

  27 م147 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
 28  م148 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
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ب(جرائم التجسس 

إلى  أو  إلى مخيم  أو  إلى ورشة عسكرية  أو  أو مؤسسة عسكرية  إلى مركز عسكري  أو  إلى موقع حربي  الدخول   -1
معسكر أو أي محل من محالت القوات الثورية أو أي مكان محظور بهدف الحصول على وثائق أو معلومات تعود 

بالمنفعة على العدو أو يحسب بأنها تعود بالمنفعة عليه 29.  
2- سرقة أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في البند )1( 30.  

3- دخول العدو متنكًرا إلى أحد األماكن المذكورة في البند )1(31.  
4- تحريض األفراد عن علم على االنضمام إلى العدو، تجنيد النفس أو تجنيد الغير لصالح العدو32. 

 
ج( جرائم ماسة بهيبة الثورة أو الشعور القومي 

  اإلساءة إلى سمعة الثورة الفلسطينية وهيبتها عن طريق إثارة الجماهير ضدها 33. 

ثانيًا ( الجرائم الواقعة على أمن الثورة الداخلي

1( الجرائم الواقعة على النظام األساسي

1-  االعتداء الذي يستهدف تغيير النظام األساسي بطرق غير مشروعة إذا لجأ الفاعل إلى العنف .34  
2- االعتداء على حياة رئيس أو أحد أعضاء السلطة العليا أو حريته بقصد تغيير النظام األساسي أو االستيالء على السلطة.35 

3- العصيان على السلطة القائمة بموجب النظام، والمشاركة فيه والتحريض عليه 36 
4- االعتداء الذي يقصد منه منع السلطات الثورية القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من النظام األساسي 37 

ب(اإلرهاب 

1- األفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والقنابل والصواريخ 
واألسلحة النارية ، والمنتجات السامة أو المحرقة ، والعوامل الوبائية ، أو الجرثومية ، التي من شأنها أن تحدث خطرا 
عاما ، أو إثارة الجماهير على الثورة الفلسطينية ، إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه 

شخص أو عدة أشخاص .  38
2- تشكيل عصابة إرهابية أو تولي زعامتها أو قيادة فيها بقصد اغتصاب أو نهب األراضي أو األموال المملوكة للثورة 

أو للغير بقصد مهاجمة الجماهير الثورية أو مقاومة السلطة العامة بالسالح في تنفيذ القوانين. 39

ثالثًا( الجرائم الواقعة على السالمة العامة

واألرياف على شكل عصابات مسلحة  العامة  الطرق  الذين يجوبون  المشكلة من ثالثة أشخاص فأكثر،  األشرار   جمعيات 
إقدامهم  اللصوصية في حال   أعمال  آخر من  ارتكاب أي عمل  أو  األموال  أو  التعدي على األشخاص  أو  المارة  بقصد سلب 

تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب واألعمال البربرية 40
 

رابعًا( الجرائم العسكرية

1- إحداث فتنة أو عصيان المسلح أو التحريض عليه أثناء العمليات41.  
2- إذا أدت جرائم الفتنة أو العصيان إلى التصادم المسلح وقوع قتلى42.  

3- رفض إطاعة األوامر بالهجوم على العدو43. 

  29 م149 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
  30 م150 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
 31 م152 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979

  32م153 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979 وعقوبة اإلعدام هنا اختيارية للمحكمة، حسب كل حالة على حدا تطبيقها.
  33 م165 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979 وعقوبة اإلعدام هنا اختيارية للمحكمة، حسب كل حالة على حدا تطبيقها. 

  34 م166 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
  35 م167 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979 وعقوبة اإلعدام هنا اختيارية للمحكمة ، حسب كل حالة على حدا تطبيقها

  36 م168 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير 1979
  37 م169 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979

  38 م175 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979
  39 م167 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979

  40 م185/ج من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979
  41 م199 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979
  42 م200 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979

  43 م204/د من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979
  45 م213/د  من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979

  46 م216  من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979، والفرار بالمؤامرة : كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.
  47 م230 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979 وعقوبة اإلعدام هنا اختيارية للمحكمة، حسب كل حالة على حدا تطبيقها.
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4- جريمة الفرار إلى العدو44. 
5- جريمة رئيس الفرار بالمؤامرة أثناء العمليات الحربية45.  

6- سرقة بيع  أسلحة الثورة أو عتادها أو تصرف بها بأية صورة، أو اختالس أو رهن أو نقل أو شراء أو حيازة غير مشروعة 
ألسلحة أو عتاد الثورة بأية صورة كانت. أو االستيالء على سالح أو ذخيرة الثورة بأية صورة46. 

خامسًا( الجرائم الواقعة على حياة اإلنسان وسالمته

 القتل القصد -عمدا – مع سبق اإلصرار. أو تمهيدا لجناية أو تسهيال أو تنفيذا لها، أو تسهيال لفرار المحرضين على تلك الجناية 
أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. أو إذا قام بها المجرم ضد أحد أصوله أو فروعه 47.  

سادسًا( الجرائم التي تشكل خطرا شامال

إشعال الحريق في مكان مأهول أو يحتمل أن يكون مأهواًل، ويؤدي ذلك لوفاة إنسان.

سابًعا( الجرائم الواقعة على سالمة  طرق النقل والمواصالت واألعمال الصناعية

النقل والمواصالت واألعمال الصناعية من تخريب وتعطيل وغير ذلك وهي المحددة  الواقعة على سالمة طرق  الجرائم 
بالمواد من 421-425 ، إذا أدت إلى وفاة أحد الناس .

 ثامنًا( الجرائم المضرة بصحة اإلنسان

التسبب في انتشار مرض سار من أمراض اإلنسان وأدى انتشار المرض إلى وباء عام48. 

تاسعًا( جرائم تعاطي المسكرات والمخدرات

التعدي على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على المكلفين بمتابعة جرائم تعاطي المسكرات و 
المخدرات أو مقاومتهم بالقوة أو العنف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إذا أدى ذلك إلى الموت49. 

 44 م213/د  من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979
  45 م216  من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979، والفرار بالمؤامرة : كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.

  46 م230 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979 وعقوبة اإلعدام هنا اختيارية للمحكمة، حسب كل حالة على حدا تطبيقها.
 47 م378  من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979

 48 م429/ج  من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979
  49 م44/ج  من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير1979
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ملحق رقم 3

حالتان دراسيتان لمحكومين باإلعدام

القصة األولى

مع أنه ال يندم على فعلته ويصر على أن لو الزمن رجع به كان سيقتل المجني عليه، إال أنه ومما ال شك فيه أنه كان ضحية 
المجتمع وعاداته البائدة، وضحية محكمة صورية ال ترقى ظروفها وال حيثياتها إلى المحاكم العادلة التي هي من حق كل 

متهم مهما كانت جريمته أو تهمته، فماذا لو كانت عقوبته اإلعدام؟ 

وقائع الجريمة

 المتهم )و.ض( الذي يبلغ من العمر 35 سنة، يقبع في سجن نابلس ويقضي وقته في صنع براويز الصور، لقتل ملل السجن 
وليهرب من التفكير بلوعة اشتياقه ألطفاله الثالث )15 /9 /7 سنوات(، وتعود وقائع قضيته لسنة 2002 عندما اعتدى المجني 
عليه )ع ر.ب( ، على أخت المتهم فقام المتهم باالتصال على المجني عليه الذي تربطه عالقة صداقة به، وطلب منه الذهاب 
المتهم  بين  جرى  للمنطقة  وصولهما  وبعد  معهم،  )ع.ض(  أخاه  واصطحب  أسلحة،  شراء  بحجة  نائية  منطقة  إلى  معه 
والمجني عليه حوار، انتهى بإشهار المتهم السالح في وجه المجني عليه وأطلق النار عليه، ومن ثم قام أخوه بضربه بحجر 

بعد أن هدده المتهم بالسالح. لم تمض ساعات قليلة حتى تم معرفة الجريمة وتم التعرف على المتهمين واعتقالهما.

محكمة صورية في محكمة أمن الدولة العسكرية

بتهمة  جنين  في  العسكرية  الدولة  أمن  محكمة  في  صورية  محاكمة  المتهم  محاكمة  تم  للجريمة،  التالي  اليوم  في 
لم  المحامي  هذا  أن  إال  العسكرية،  المحكمة  قبل  من  له  محامي  توكيل  تم  ثم  من  األمر،  بداية  في  السالح  تجارة  قضية 
يلتق بالمتهم ولم يدافع عنه، والمتهم لم يطلع على ملفه الشخصي ولم يعرف بأنه لديه الحق بتوكيل محام أو رفض 
إليه، وبالتالي كانت المحاكمة محاكمة صورية وفي يوم 2002/5/27 تم صدور الحكم عليه باإلعدام،  المحامي الموكل 
ومع أنه التقى بالكثير من المؤسسات الحقوقية والصليب األحمر، إال أن قضيته لم تثر مرة أخرى ولم يتغير الحكم. أول 6 
أشهر من بعد صدور الحكم قضاهم المتهم في المقر العام لألمن الوقائي برام اهلل، ومن ثم توفي والده ولم يسمح له 
بزيارة عائلته أو مشاركتهم بالعزاء، فهرب المتهم مع بعض السجناء اآلخرين من السجن قبل أن يلقى القبض عليه بعد 

أشهر عدة. 

الرئيس لم يصادق على اإلعدام بعد، ومع أنه يوجد صك عطوة إال أن ذلك لم يغير من عقوبته أو يخففها. 

لم أندم على فعلتي وأنا ضحية المجتمع

المتهم يصر أنه لم يندم على فعلته، وما فعله كان ما يجب أن يحدث، ولكنه يقول: »لم أرتكب الجريمة مع سبق اإلصرار 
والترصد، فقد قمت بقتل المجني عليه بعد ساعات قليلة من معرفتي لفعلته، وكنت أخشى من الفضيحة في مجتمعنا 
فقمت بما قمت، مضيفا: لقد تربينا هكذا، وهذا ما كان واجب عليه أن أفعله في ظروف مجتمعنا، فأنا كنت ضحية العادات 

والتقاليد وقد ظلمت فالقضية معروفة والمجني عليه أيضا وال أستحق الموت«. 
المتهم ال يفكر باإلعدام بل يفكر بأطفاله، كما أنه ال يخشى الموت فالجميع سيموت بالنهاية على حد قوله، ومع أنه يؤيد 
اإلعدام إذا لم تكن الجريمة جريمة شرف، إال أنه يقول أإن هناك بدائل لعقوبة اإلعدام كالسجن المؤبد، مضيفا أن هناك 
العديد ممن ارتكبوا جرائم شرف سجنوا ثم أطلق سراحهم. ومع أن المتهم ال يعتقد أنه سيخرج من السجن، ولكنه يشعر 

بارتياح ما إذا نفذ الحكم.   

ولكن أكثر ما يؤلم المتهم هو رؤية أوالده هكذا، ومع أن إدارة السجن سهلت له رؤيتهم، إال أنه ال يراهم إال مرة أو مرتين في 
الشهر، واشتياقه لهم يقتله.

الضحايا: المجني عليه والمتهم والزوجة واألطفال واألخ واألخت

ماذا  يعرف  وال  سنوات   8 من  أكثر  منذ  السجن  في  يقبع  فالمتهم  القضية،  في  الوحيدة  الضحية  يكن  لم  عليه  المجني   
أنه ضحية عادات مجتمع  إلى  أنه حوكم محاكمة صورية وال أحد يعرف مدى عدالة عقوبته، إضافًة  سيكون مصيره، كما 

يستهلك كل شيء بمناحي التطور واالنفتاح، إال االنفتاح الفكري والتحضر اإلنساني. 
أخو المتهم الذي كان في ساحة الجريمة يقبع اآلن في سجن جنين، ومحكوم عليه بالمؤبد بتهمة المشاركة في القتل، 
وبعد الجريمة وقعت مشاكل بين زوجة المتهم وأمه، ما أثر على عالقاته بزوجته فوقع الطالق، أما أخت المتهم، فمع أنها 
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تزوجت إال أنه بعد سنة ونصف من الزواج، عرف أهل زوجها بقضية عائلتها فوقع الطالق أيضا.    
أما األطفال، أبناء القاتل والمطلقة حسب تعريف مجتمعنا، فهم الضحية األكبر، ومع أنهم يعانون األمرين منذ صغرهم، إال 
أن مستقبلهم لن يكون مبشرا أكثر، مما سيواجهونه من حكم الناس عليهم، فمنهم من لن يرحمهم بتذكيرهم بوقائع 
جريمة ، ومنهم من سينظر إليهم نظرة استعطاف، ليس حزنا عليهم وال شعورا معهم، بل تلك النظرة التقليدية إلى أوالد 

القاتل في مجتمعنا.
التوعية، كلها تصب في  وبرامج  األحمر  الصليب  المقابالت ومقابالت  أن هناك مجااًل لإلصالح، فمثل هذه  المتهم يعتقد 

مصلحة المتهم ويمكن أن تحوله من متهم قاتل ينتظر موته، إلى إنسان إيجابي منتج حتى لو من داخل السجن.

الحياة حق

 أعرف ما يدور في عقولكم وأنتم تقرأون اآلن؛ ما مدى هذا االستعطاف مع هذا »القاتل« خاصة وأنه مصر على فعلته ولم 
الثأر والعشائرية، ومن يقول غير  والتقاليد واألعراف والدين وحسب منطق  القاتل يقتل حسب تعريفكم للعادات  يندم؟ 
لم  المتهم  هذا  بأن  أذكركم  دعوني  المجتمعي،  الشق  في  أجادل  أن  وقبل  أوال،  المجتمع.  على  ودخيل  كافر  فهو  ذلك 
يحاكم محاكمة عادلة ولم يلتق محامًيا ولم يعرف ما عليه وما له، وحوكم محاكمة صورية في محكمة عسكرية وهو 
ليس عسكري أصال، وبالتالي بالنظر إلى جميع هذا االنتهاكات القانونية والحقوقية، فإن المتهم ال يستحق اإلعدام، بل 

يستحق محاكمة عادلة في محكمة مدنية تستوفي جميع الشروط والحقوق والواجبات.
أما بالنسبة إلى المجتمع والعادات والتقاليد، فهناك شقين؛ الشق األول يتعلق بالمتهم، الذي لكثير ما تشبع بالعادات 
عليه  المجني  على  المجتمع  حكم  يتحمل  أن  عليه  كان  وبالتالي  عليه،  وواجب  مبرر  فعله  ما  أن  مقتنًعا  أصبح  والتقاليد 
والعفو،  اإلنسانية  المبادئ  على  أكثر  ومنفتح  متحضر  مجتمع  في  يعيش  كان  المتهم  هذا  أن  لو  شخصيا.  منه  ويقتص 
وعلى أن القانون يجب أن يأخذ مجراه وال يوجد ما يسمى »بجرائم الشرف«، لما فعل ذلك. وشعور المتهم بالظلم يدعم 
ما أقوله، فهو شخصيا يقول إنه ضحية المجتمع، وقد يقول أحد إنه كان له أن يختار أن ال يقتله، ولكن في مجتمعنا هذا، إذا 
هو لم يقم بذلك كان أحد إخوته أو أقاربه قد انتقم »لشرف« العائلة، وحتى لو لم تنتقم هذه العائلة البنتهم، لنظر عليهم 
المجتمع نظرة الضعفاء عديمي الشرف، الذين ال يملكون من الرجولة شيء، وبالتالي ال أبرر فعلة المتهم، ولكنني أبرر له 

أنه كان ضحية ويجب أخذ كل ما سبق في عين االعتبار.
أما الشق الثاني، فهو متعلق بما سبق ولكن بإطاره األوسع، لألسف المجتمعات العربية ليست متشبثة بأعراف الماضي 
وراء  فيه  نركض  الذي  الوقت  ففي  للتحضر.  وال  للمنطق  ترقى  ال  قبيحة  تناقضات  ثناياها  في  تحمل  أيضا  بل  وحسب، 
التكنولوجيا والفضائيات، ال نزال نؤمن بالثأر والعشائرية وما نزال مقتنعين بأن هناك قضايا تسمى بقضايا الشرف، وما نزال 
نأخذ حقنا بيدنا ونبرر العنف. واألجدى لنا ليس التطور التقني، بل التطور الفكري والشعور اإلنساني، أي مبادئ المسامحة 
والعفو والعدالة االجتماعية، هذا هو التحضر واالنفتاح وهذا هو ما ينقصنا، فنحن لو نعمل بذلك لما قام المتهم بقتل 

المجني عليه، ولما يحاكم محاكمة صورية في محكمة عسكرية.
عقوبة اإلعدام عقوبة غير عادلة، والحياة حق لكل إنسان وال يحق ألي أحد انتزاع هذا الحق. كما أن اإلعدام عقوبة غير رادعة 
ولم تثبت نجاعتها، وبدال من إزهاق المزيد من األرواح من األجدى أن تلغى هذه العقوبة، وتركز إدارات السجون على برامج 
التأهيل واإلصالح، فإعدام المتهمين ال يفقدهم حقهم في الحياة فقط، بل يفكك النسيج األسري وتطيل أمد معاناة عائلة 

ضحية والمتهم. كما أنها عقوبة ال رجعة فيها، وبالتالي المخاطرة بأرواح المتهمين انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان.

القصة الثانية

»كلما أفكر بعملية اإلعدام، أشعر بالحبل يلتف حول رقبتي وبعدها يضيق نفسي، ومع ذلك أحاول دائما أن أفكر بان حياتي 
لن تنتهي«، هكذا يشعر المتهم )ر.م( والمتهم بالقتل العمد، وحكم عليه باإلعدام غيابيا، وهو يقبع بالسجن منذ سنوات 
عدة ينتظر عفو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو تطبيق الحكم. المتهم يبلغ من العمر 35 سنة، كان يعمل بمصنع 
للبالستيك وهو أب لطفلين إحداهما ال يعرفها حيث ولدت وهو في السجن، وتعيش اآلن مع أمها في عمان بعد أن انفصل 

عن زوجته.
 

أراد الحصول على اعتراف مسجل تحت تهديد السالح، وانتهى به األمر ليقتل شخًصا ويتهم بقتل ابن عمه أيضا

تعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2006 يوم 2-7، حيث وأثناء تواجد المتهم في عمله سمع عن مشكلة واجهت ابن عمه مع 
شخص يزعم عمله في بعض األجهزة األمنية، حيث يسرد في تفاصيل الحادثة أن 7 ملثمين تهجموا على عمه أثناء العمل 
وانتهى األمر بإطالق النار عليه ودخوله المستشفى بين الحياة والموت. أثناء الشجار تم الكشف عن هوية أحد الملثمين، 
فتوجه المتهم وابن عمه للبحث عنه، حيث عرفوا أنه يتواجد في أحد صالونات الحالقة، وعندما وصلوا هناك أراد المتهم 
تهديد الشخص الذي اعتدى على عمه بالسالح، ليسجل اعترافه لمعرفة من المسؤول عن االعتداء على عمه، ولكن خطته 

فشلت عندما رفع المعتدى عليه السالح في وجه المتهم، ما دفع األخير إلطالق النار وقتل المعتدى عليه. 
ابن عمه مصابا وقد توفي قبل أن يصل  المتهم من الصالون، وجد  الوحيد، فعندما خرج  القتيل  المعتدى عليه  لم يكن 
المستشفى. كما أن والد المتهم عندما سمع بنبأ أخيه وابنه، توجه إلى المستشفى وهو يحمل السالح، ليجد حسب زعمه 

أعضاء من جهاز أمني هناك، ما أدى إلى مواجهة بينهم، انتهت بمقتل والد المتهم بسبع رصاصات. 
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لم أقتل ابن عمي، وحاولت منع إراقة المزيد من الدماء

بعدها  نزل  ثم  الدماء،  إراقة  من  المزيد  يمنع  حتى  عائلته  ليجمع  بيته  إلى  ذهب  أيضا،  أبيه  بمقتل  المتهم  سمع  أن  بعد   
ليبحث عن الشخص الذي اعتدى على عمه فوجده يقف بين مجموعة كبيرة من أعضاء األجهزة األمنية حسب زعمه، فقرر أن 
ال يقتله حتى يوقف إراقة الدماء وينقذ أرواح أخرى. وبعد مرور ثالثة أيام على الحادث، ذهب المتهم الستالم جثث أفراد عائلته 
فقبض عليه وتم تسليمه ألجهزة األمن الوقائي، حيث قبع في سجن بيتونيا 18 يوما، ولم يعرف أحد أنه سجن وأين كان 

مسجونا، ثم تم نقله إلى السجن العام.
ولكن المتهم كان مصرا أنه لم يقتل ابن عمه، فبعد 5 أشهر هرب هو وسبعة آخرين من السجن، ليبحث عن قاتلي أفراد 
عائلته ليس بدافع الثأر، وإنما ليقوم بجمع أدلة تثبت برائته من قتل ابن عمه، حيث يقول المتهم: »القانون لم يقم بحمايتي، 
وأردت أن أواجههم بالقانون واألدلة كما واجهوني، حيث لم يكن لدي ما أخسره في تلك الفترة«. وبعد أربعة سنوات من 

هروبه، تم االتفاق مع شخصيات اعتبارية على تسليم نفسه، ثم تم الحكم عليه باإلعدام غيابيا في محكمة بداية نابلس.

ال أثق بالدولة، ولو عادت بي األيام لما قتلت

المتهم كان يحلم ببناء بيت له ولعائلته، ومع أنه كان يعرف أنه سيحكم عليه باإلعدام، إال أنه سلم نفسه للشرطة وبإرادته، 
ألنه يعترف بذنبه ويندم عليه، حيث يقول: لو عادت بي األيام لما قتلت ولما ذهبت إلى الصالون، وأشعر أن اهلل سيسامحني 

ألن نية القتل لم تكن موجودة لدي، حيث سنحت لي الفرصة لالنتقام ولم أفعل ذلك«. 
المتهم يشعر بالخوف وانهار عندما سمع بنبأ الحكم عليه، حيث فكر بما سيحدث ألوالده، وكيف أصبح مجرما وفقد الشعور 
الطبيب  بكفاءة  شكك  حيث  بنفسه،  عمه  ابن  يقتل  لم  بأنه  االستئناف  لمحكمة  سيثبت  أنه  يصر  ذلك،  ومع  بإنسانيته. 

الشرعي الذي كان في المحكمة.

ومع أن المتهم يشغل نفسه بمشاهدة التلفاز وممارسة الرياضة ومطالعة الكتب وخاصة كتب علم النفس، إال أنه يشتاق 
جدا ألطفاله وخاصة طفله األكبر، الذي ال يعرف أن أباه يواجه عقوبة اإلعدام، كما أنه يشتاق للسير بحرية، وال يرى مستقبله 

بعد 20 سنة، فهو يفكر كيف سيعيش للشهر القادم. 

السلطة وعدتني بالعفو، وعلى الدولة إعطاء فرصة للمتهم

وعدته  السلطة  أن  كما  والعفو،  لإلصالح  تدخلت  األمنية  واألجهزة  السلطة  شخصيات  من  عدة  أطراًفا  إن  المتهم  يقول 
باستصدار عفو من الرئيس ولكن بعد أن يتم االنتهاء من مرحلة االستئناف.

وعند سؤاله عما سيقول للقاضي قبل النطق بالحكم، قال المتهم: »لقد أزهقت روًحا، ولكنني فقدت الكثيرين أيًضا وأريد 
فرصًة أخرى في هذه الحياة. فما هو ذنب ابني، وما هو شعوره عندما يرى حالتي في السجن، عندما يأتي لزيارتي. لم أرد 
يومًا مثل هذه الحياة البني، حيث أردت دائما أن أكون قدوته ومثاال يتباهى به. » مضيفا أن األموات ال تعود وال تحيا، ويجب 
أعطاء فرصة لألحياء على األرض، وعلى الدولة إعطاء هذه الفرصة، وإصالح المتهم بدال من الحكم عليه بعقوبات طويلة 

وقاسية.
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ملحق 4

قائمة بأسماء األشخاص والمؤسسات التي أجريت معهم المقابالت

السيد خليل كرجة، وكيل وزارة العدل الفلسطينية.
قائمة بأسماء رجال الدين المسلمين 

سماحة الشيخ محمد حسين،  المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية.
فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل، مفتي محافظة رام اهلل والبيرة، الوكيل المساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية.

فضيلة الشيخ عبد الرحيم  ناصر العيسة، مساعد مفتي محافظة رام اهلل والبيرة.
فضيلة الشيخ »محمد ماهر« شوكت مسودة، مفتي محافظة الخليل.

فضيلة الشيخ إسحق أبو الحالوة، مساعد مفتي جنوب الخليل.
فضيلة الشيخ  محمد أحمد نافع أبو الرب، مفتي محافظة جنين. 

فضيلة الشيخ أحمد خالد شوباش »محمد علي«، مفتي محافظة نابلس.
 فضيلة الشيخ  علي أحمد نمر مصلح، مفتي محافظة قلقيلية.

فضيلة الشيخ عمار توفيق أحمد أيوب، مفتي محافظة طولكرم.
فضيلة الشيخ محمد سعيد محمد صالح، مدير عام البحوث.

فضيلة الشيخ حسين محمد محمود عمر، مفتي محافظة طوباس.
فضيلة الشيخ عبد المجيد العمارنة، مفتي محافظة بيت لحم.

فضيلة الشيخ جميل جمعة، مفتي محافظة سلفيت.
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مقدمة:

أو  الغاؤها  وإمكانية   ، مصر  فى  اإلعدام  عقوبة  وضع  لتقييم  تتصدى  التى  األولى  الدراسة  هى  الدراسة  تلك  تكون  ال  ربما 
الحد من آثارها ، وربما لن تكون األخيرة ، على إنها من المؤكد دراسة تصدر فى وقت استثنائى فى مصر. ففى 25 يناير 2011 
ثار المصريون على سنوات من التعذيب واالنتهاكات وانعدام الديمقراطية وشكلت احتجاجاتهم صورة قلما تحدث فى 
القوات  إلى  العام نفسه  11 فبراير من  الحكم فى  الرئيس حسنى مبارك وتنازله عن  المصريين وانتهت الى سقوط  تاريخ 
المسلحة . وبعيداً عن تقييم ما حدث فى يناير والتوصيفات السياسية التى صاحبته فإن الحدث ذاته يحمل من الفرص بقدر 
ما يحمل من التحديات للجهود الرامية إلى الغاء عقوبة اإلعدام أو التخفيف منها فى النظام القانونى المصرى. أما الفرص 
فتتجلى فى رغبة عارمة الى مراجعة كل شئ فى مصر من الدستور حتى المنظومة التشريعة ، وإلى محاولة تحديث كل 
المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة القضاء ، أما التحديات فهى أن عقوبة اإلعدام كما سنرى فى الفصل الثالث من فصول 
الدراسة تستند فى استمرارها إلى بيئة اجتماعية تحتضنها وتدافع عنها ، األمر الذى يجعل من إلغاؤها عماًل محفوفًا بالمخاطر 
خاصة وأن البيئة االجتماعية التى تدافع عن إبقاء عقوبة اإلعدام بل وتطالب بالمزيد منها كلما واجهت جرمًا جديداً عليها 
إبقاؤها إلى تصور ليس صحيحًا بأن اإلعدام هو عقوبة شرعية تستند إلى الشريعة اإلسالمية بل وربما  تستند فى طلب 
هى الحد الوحيد الباقى من الحدود المعطلة فى مصر بفعل القوانين الوضعية، ويشعر الكثيرون – عن خطأٍ بالطبع – 
باٍق منه. على أن بعضًا من المطالبين ببقاء تلك العقوبة انما  بأن المساس بتلك العقوبة هو مساس باإلسالم أو بأثرٍ 
يستندون أيضًا إلى كونها تمثل عاماًل رادعًا أمام انتشار الجريمة إلى الدرجة التى جعلتهم ال يطالبون بإبقائها وفقط بل 
وبتنفيذها علنًا وعلى رؤوس األشهاد وفى الساحات العامة ضمانًا لفاعلية الردع . على أن الفرصة الحقيقة هو أن الساحات 
قد انفتحت فى مصر بحيث أصبح هناك إمكانية عملية لتوعية المصريين بمخاطر العقوبة وبأنها ليست من الشريعة فى 
شئ ، وهو أمر يحتاج إلى المال والرجال ويحتاج إلى طريقة جديدة تساعد على قبول المصريين للفكرة وترحيبهم بها . ربما 
كان نشر قصص عن أبرياء أعدموا أو نشر معلومات عن أن عقوبة اإلعدام المطبقة فى مصر ال تمت إلى الشريعة اإلسالمية 
بصلة أو سبب ، أو نشر أرقام حول ازدياد الجريمة وعدم انحسارها فى الدول التى تطبق العقوبة ، وعرض تجارب دول عربية أو 
إسالمية تكون قد ألغت العقوبة أو حدت منها ونتج عن ذلك انحسار الجريمة أو على األقل ثبات معدلها . إن ذلك كله وربما 
بعضًا منه أو أكثر قد يساعد على المدى المتوسط على الحد من العقوبة فى مصر ففى تقديرى أنه ال يمكن إلغاؤها بغير 

عمل طويل المدى يأخذ فى اعتباره الظروف االجتماعية واالقتصادية ومستوى التعليم .

تنقسم هذه الدراسة إلى بابين بخالف المقدمة وفصل تمهيدى يعرض الوضع العام لعقوبة اإلعدام فى مصر، وخاتمة 
تتضمن مستخلصات الدراسة وتوصياتها.

الباب األول: حول عقوبة اإلعدام فى التشريع والقضاء المصريين .
وينقسم هذا الباب إلى فصلين رئيسيين .

الفصل األول: عن عقوبه األعدام فى التشريع المصرى .
الفصل الثاني: عن عقوبة اإلعدام فى تطبيقات المحاكم المصرية . 

الباب الثاني:  حول اتجاهات الدولة والمجتمع من عقوبة اإلعدام
وينقسم إلى أربع فصول.

الفصل األول: يعرض للعينة المستطلع رأيها ومنهجية االستطالع.
الفصل الثاني: عن موقف الدولة ومؤسساتها من عقوبة اإلعدام

الفصل الثالث: يناقش اتجاهات المجتمع المصرى نحو عقوبة اإلعدام 
الفصل الرابع: عن عقوبة اإلعدام فى الواقع التطبيقى ) قصص إنسانية – حاالت نموذجية (

إننى أتقدم بالشكر إلى مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والذى أتاح لى ولزمالئى شرف العمل فى هذه 
الدراسة الهامة ، كما أشكر زمالئى فى المجموعة المتحدة على مساعداتهم القيمة ، ولكن الشكر األكبر يبقى من حق 
التحليل  البحثى الممتاز والزميلة والصديقة هدى الشاهد على  زميلى المحامى األستاذ »عبد الحميد سالم« على جهده 
العميق الذى قامت به إلستطالعات الرأى ، ويبقى الزميل المحامى مالك عدلى الذى قدم لى معلومات قيمة حول الوضع 

فى مصر وأكد لى أن شباب مصر قادر على إنجاز ما يتعين عليه إنجازه بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والمهنية 
المحامى بالنقض 

نجاد البرعى
القاهره فى 30 مارس 2011
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فصل تمهيدى 
الوضع العام لتنفيذ عقوبة اإلعدام فى مصر

1.عدد حاالت اإلعدام سنويًا:

أواًل البد أن نؤكد أن هناك صعوبة حقيقية فى الوصول إلى معلومات مدققة وتفصيلية عن المحكوم عليهم بعقوبة 
الصادرة  األحكام  عدد  عن  فقط  والمتوفرة  المدققة  المعلومات  تقتصر  حيث  والجنسية،  والسن  االسم  حيث  من  اإلعدام 
بعقوبة اإلعدام سنويًا ونوع جنس المحكوم عليه هل هو ذكر أم أنثى دون أن توضح تلك المعلومات وبالتالى كان من 

الصعب على مقدمى التقرير أن يتتبع تلك األحكام ليعرف أسماء المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام وسنهم وجنسيتهم.
ووفقًا لإلحصاءات التى حصل  التقرير عليها من مركز المعلومات التابع لوزارة العدل والذى يصدر تقريراً سنويًا عن حجم 
القضايا المتداولة والتى تم إنجازها والقضايا المتأخرة، والذى يشير وبشكل واضح إلى تزايد عدد األحكام الصادر بعقوبة 
اإلعدام وتضاعفها فى السنوات الثالثة األخيرة بدًء من عام 2007 50 والذى بلغ عدد المتهمين الصادر بشأنهم حكمًا باإلعدام 
إلى 314 متهم من بينهم 90 سيدة ، وذلك بفارق إجمالى بلغ 235 حكمًا باإلعدام عن عام 2006 والذى صدر فيه نحو 79 حكمًا 
بإعدام فقط من بينهم 18 امرأة  ، ويأتى عام 2008  فى المرتبة الثانية فى الترتيب، حيث أصدرت محاكم الجنايات فى مصر 

عدد 161 حكمًا باإلعدام منهم 35 سيدة، أما عام 2009 فقد بلغ عدد األحكام الصادرة باإلعدام  149 حكمًا منهم 31 سيدة  51

2.الجرائم التى بموجبها تم إعدام أفراد منذ كانون األول من عام 1989:

من خالل تحليل ما يزيد عن 214 حكم قضائى لمحكمة النقض المصرى فى طعون قضائية كانت محاكم الجنايات قد 
أصدرت فيها أحكام باإلعدام فى ذات الفترة، يظهر لنا نوعية الجرائم التى حكم بموجبها على مرتكبيها بعقوبة اإلعدام، 

ويوضح الجدول التالى عدد األحكام الصادرة باإلعدام وفقًا لسنة إصدار الحكم ونوعية الجرم المرتكب 52.

واإلحصاء يشير إلى ارتفاع نسبة قضايا المخدرات التى ينظرها القضاء المصرى بالمقارنة بالجرائم األخرى التى قد تستوجب 
عقوبة اإلعدام، يليها فى ذلك جرائم القتل بفارق كبير ثم جرائم الحريق العمد يليها قضايا االغتصاب وأخيراً قضايا اإلرهاب. 

إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن قضايا المخدرات ليس جميعها من الجرائم التى يعاقب عليها المشرع بعقوبة اإلعدام.

50 انظر الملحق3, الرسم البياني رقم )1( و )2(

51 انظر الملح3, جدول رقم )1( الذي يوضح عدد المحكوم عليهم باالعدام

52 انظر الملحق3, جدول رقم )2( و رسم بياني رقم )3( عن حصر عدد القضايا التى تداولت أمام محاكم الجنايات 

ويعاقب عليها القانون بعقوبة اإلعدام
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الباب األول

عقوبة اإلعدام فى التشريع والقضاء المصري.

المصرى  القضاء  أن  من  الرغم  وعلى   ، المحاكم  تطبيقات  وفى  المصرى  التشريع  فى  اإلعدام  عقوبة  القسم  هذا  يعالج 
هو قضاء تطبيق وليس قضاء تشريع بمعنى أنه يطبق القوانين التى تسنها السلطة التشريعية وال يستند الى السوابق 
القضائية ، التى ال تقوم مقام التشريع وإن كانت السوابق القضائية بالنسبة للمحاكم األدنى درجة معتبرة لضرورة عملية 

هى أن المحكمة األدنى تعرف أن حكمها سيعرض على محكمة أعلى فتضطر إلى متابعة أقضيتها تجنبًا لنقض أحكامها . 

الفصل األول اإلطار التشريعى لعقوبة اإلعدام.

من المهم أن نشير هنا الى أنه وفقًا للمادة 151 من الدستور المصرى فإن المعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر تعتبر 
جزء من التشريع الوطنى ، ومعنى ذلك أنه من الممكن االحتجاج بها أمام المحاكم المصرية فيما لو كانت صالحة للتطبيق 
مباشرًة.  53 ومن تلك االتفاقيات ذات الصلة بعقوبة اإلعدام والتى صدقت عليها مصر وأصبحت جزء من التشريع الوطنى 
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل ، 
فيما عدا ذلك فمازال موقف مصر يتأرجح بين االنضمام لالتفاقيات الدولية ذات الصلة بعقوبة اإلعدام دون التصديق عليها 
وبين عدم االنضمام ألى منها.نص المشرع الجنائى المصرى على عقوبة اإلعدام فى عدد واسع من القوانين منها قانون 
العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وهو القانون العقابى العام الحاكم ألغلب الجرائم الجنائية التى تقع فى المجتمع المصرى،  
وقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والمتعلق بمكافحة المخدرات وتنظيم االتجار فيها ، 
كما تضمن كاًل من قانونى األسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 والمتعلقة بحيازة األسلحة واستعمالها وقانون األحكام 
جريمة   52 اإلعدام  بعقوبة  عليها  المعاقب  الجرائم  عدد  العسكريين.وتبلغ  له  يخضع  الذى   1966 لسنة   25 رقم  العسكرية 
موزعة على القوانين سالفة الذكر، ويمكن لنا أن نتناول الجرائم المعاقب عليها باإلعدام فى التشريع المصرى وأن يجرى 

تقسيمها إلى خمس مجموعات على النحو التالى 

1.المجموعه األولى :الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج »جرائم الخيانة 
العظمى«.

الجنايات  عنوان  تحت  العقوبات  قانون  من  الثانى  الكتاب  من  األول  الباب  فى  العظمى  الخيانة  لجرائم  المشرع  عرض 
والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، هذا فضال عن عدد من الجرائم التى عددها قانون الجرائم العسكرية رقم 25 
لسنة 1966 والتى سوف نعرض لها فى الجزء التالى المتعلق بالجرائم العسكرية، وسوف نقصر هنا عرضنا لجرائم الخيانة 

العظمى الواردة فى قانون العقوبات وهى على النحو التالى: 

1-1.ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقالل البالد أو سالمة أراضيها: 

عاقب المشرع فى المادة 77 من قانون العقوبات باإلعدام كل من ارتكب عمداً فعاًل يؤدى إلى المساس باستقالل البالد 
على  وانصبابها  المادة  صياغة  إطالق  لوحظ  قد   « أنه  للقانون  اإليضاحية  المذكرة  وتقول  أراضيها«،  سالمة  أو  وحدتها  أو 
حماية مقدسات الوطن من كل فعل يمسها دون حصر أو تحديد للصور التى قد يعوق بها الفعل المذكور«، وهذا ما يثير 
صعوبة فى تحديد الركن المادى لهذه الجريمة إال أننا يمكن أن نستشعر تلك األفعال المادية الموجبة للعقاب من النتيجة 
أو وحدتها أو  البالد  أو يؤدى إلى المساس باستقالل  إذا كان الفعل من شأنه  أنه  التى استهدفها المشرع وهى  اإلجرامية 

سالمة أراضيها، سواء أكان الفاعل مصرى أو أجنبى 54. 

1-2.االلتحاق بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر:

يعاقب باإلعدام وفقًا لنص المادة 77 )أ( من قانون العقوبات كل مصرى التحق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة 
حرب مع مصر. وقد عرفت المادة 85 )أ( من قانون العقوبات صور من صور حالة الحرب فيما نصت عليه فى الفقرة )ج( منها 
» تعتبر حالة قطع العالقات السياسية فى حكم حالة الحرب، وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى 

انتهت بوقعها فعاًل«

53 من المعروف أن الدستور المصرى جرى تعطيله عشية سقوط الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولم يتم إقرار دستور جديد حتى األن.

54 التعليق على قانون العقوبات للدكتور »عبد الحكم فوده« - مرجع سابق – ص 278.
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1-3.جريمة اإلسهام لمصلحة العدو فى إضعاف المقاومة:

نصت المادة 78 )أ( من قانون العقوبات على أنه : »يعاقب باإلعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخالص 
القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.«، وتقوم هذه الجريمة فى عملية التدخل 
لمصلحة العدو سواء كان المتدخل مصريًا أم أجنبيًا ، وآيًا كانت صور التدخل وقد يكون فى صورة مقال كتابى فى إحدى 

الجرائد أو خطبة فى إحدى المحافل الدولية أو توزيع منشورات تثبط همة القوات المسلحة أو أفراد الشعب .

1-4.جريمة تحريض الجند فى زمن الحرب على االنخراط فى خدمة أى دولة أجنبية:

جريمة تحريض الجند فى زمن الحرب على االنخراط فى خدمة أى دولة أجنبية والمنصوص عليها فى المادة 78 )ب( ، يعاقب 
العقوبات  قانون  من  )ب(   78 المادة  فى  عليها  المنصوص  للجريمة  المكون  والسلوك  اإلعدام،  بعقوبة  المشرع  عليها 

يتخذ إحدى صورتين:
أية دولة أجنبية غير محاربة لمصر أو تسهيل ذلك. الصورة األولي: تحريض الجند على االنخراط فى خدمة  	•

الصورة الثانية: التدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو الرجال أو األموال أو المؤن أو العتاد أو تدبير شيء من  	•
ذلك لمصلحة ذات الدولة التى تحارب مصر.

1-5.جريمة تسهيل دخول العدو إلى البالد:

وعن جريمة تسهيل دخول العدو البالد فقد نصت المادة 78 )ج( من قانون العقوبات على أنه »يعاقب باإلعدام كل من 
سهل دخول العدو إلى البالد أو سلمه مدنًا أو حصونًا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنًا أو طائرات 
أو وسائل مواصالت أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنًا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك 

أو خدمه بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً.«

1-6.جريمة اإلخالل المتعمد بعقد توريد أو أشغال:

أما جريمة اإلخالل المتعمد بعقد توريد أو أشغال فجعل المشرع لفاعلها عقوبة اإلعدام إذا كان هذا اإلخالل بقصد اإلضرار 
بالدفاع عن البالد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة اإلعدام فنصت المادة  81  من قانون العقوبات على أنه 
»يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض االلتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال 

ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد. 

1-7.تولى قيادة فرقة أو قسم من الجيش:

نصت المادة 91 من قانون العقوبات على أنه: »يعاقب باإلعدام كل من تولى لغرض إجرامى قيادة فرقة أو قسم من الجيش 
أو قسم من األسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير 
وكل  ذلك  بعكس  الحكومة  من  له  الصادر  األمر  رغم  قيادتها  فى  استمر  من  كل  باإلعدام  كذلك  ويعاقب  مشروع  سبب 

رئيس قوة استبقى عساكره تحت السالح )أو مجتمعه( بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.« 

1-8.جرائم التخابر وإفشاء األسرار المتعلقة بالدفاع:

بعقوبة  العقوبات  قانون  من   80 و  ج   77 و  ب   77 المواد   فى  عليها  المنصوص  التخابر  صور  جميع  على  المشرع  عاقب 
التخابر  أو  األجنبية وهى السعى  بالدول  المشروعة  إلى تحديد ثالث صور لالتصال غير  الثالثة  المواد  اإلعدام، وقد خلصت 
التخابر  أو  السعى لدى دولة معادية  أو  الدولة معادية  أن تكون هذه  بأعمال عدائية ضد مصر دون اشتراط  بالقيام  معها 
معها للتأثير على العمليات العسكرية لإلضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو االقتصادى وجميع هذه 

الجرائم تتطلب نشاطًا ماديًا معينًا هو السعى أو التخابر مع هذه الدولة.



52

»جرائم  الداخل  من  الحكومة  بمصلحة  المضرة  الجرائم  الثانية  2.المجموعه 
اإلرهاب وتشكيل العصابات المسلحة«.

فى  باإلرهاب  »يقصد  بأنه  اإلرهاب   1992 لسنة   97 رقم  بالقانون  المضافة  المصرى  العقوبات  قانون  من   86 المادة  عرفت 
أو  الجانى تنفيذاً لمشروع فردى  إليه  ، يلجأ  الترويع  او  التهديد  أو  العنف  أو  القانون كل استخدام للقوة  تطبيق أحكام هذا 
جماعى ، بهدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو 
، أو باالتصاالت أو المواصالت أو  أو إلحاق الشرر بالبيئة  إلقاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم أو حرياتهم او أمنهم للخطر 
باألموال أو بالمبانى أو باألمالك العامة أو الخاصة أو باحتاللها أو االستيالء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو 

دور العبادة أو معاهد العلم إلعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح«

عن  لمنعهم  أو  الشرعية  غير  الجماعات  إلى  االنضمام  على  األشخاص  إلجبار  اإلرهاب  استعمال  2-1.جريمة 
االنفصال عنهم إذا نتج عنها وفاة الشخص:

تقرر المادة )86( مكرر )ب( من قانون العقوبات عقوبة اإلعدام لكل استعمال لإلرهاب إلجبار األشخاص على االنضمام إلى 
الجماعات غير الشرعية أو لمنعهم من االنفصال إذا نتج عن الفعل موت الشخص«، ومؤدى اإلجبار الوارد فى هذه المادة هو 

التأثير فى إرادة المجنى عليه لتوجيه سلوكه للغاية التى يتغياها الجانى .

2-2.جرائم خطف وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى إذا نتج عنها وفاة شخص:

أيضًا تعاقب المادة )88( من قانون العقوبات بعقوبة اإلعدام على جرائم خطف وسائل النقل إذا ترتب عليها وفاة شخص 
أو أكثر، وفضاًل عن هذه المادة فقد كفل المشرع المصرى حماية جنائية لوسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية 

فى مواجهة كل اعتداء عمدى .

2-3.القبض أو الحجز أو الحبس كرهينة إذا نتج عنها وفاة شخص أو أكثر:

حددت المادة 88 مكرراً من قانون العقوبات عقوبة اإلعدام لكل من قبض على شخص -فى غير األحوال المصرح بها فى 
التأثير على السلطات العامة فى أدائها ألعمالها أو الحصول منها  القوانين واللوائح-  أو احتجزه أو حبسه كرهينة، بغية 

على منفعة أو مزية من أى نوع، إذا نجم عن الفعل موت شخص.«

2-4.جريمة التعدى على أحد القائمين على تنفيذ القانون إذا ترتب عليها الوفاة:

هناك جرائم أخرى ألحقها المشرع بجرائم اإلرهاب ورتب عليها عقوبة اإلعدام إذا نتج عنها وفاة شخص أو أكثر وهى جريمة 
التعدى على القائمين بتنفيذ القانون والمنصوص عليها فى المادة 88 مكرر/1، ولم يقصد المشرع بالعقاب على هذه 
الجريمة مجرد إنشاء امتياز شخصى لمصلحة بعض األفراد وإنما الهدف هو تحقيق احترام سلطة الوظيفة المسندة إلى 
عليه  المجنى  كان  متى  اإلرهابية  بالجرائم  المتعلقة  األحكام  تنفيذ  بسبب  المقاومة  أو  االعتداء  ويعتبر  عليه.  المجنى 

مقصوداً باالعتداء أو المقاومة بصفته من القائمين بتنفيذ األحكام المتعلقة بالجرائم اإلرهابية.

2-5.استعمال المفرقعات:

تعاقب المادة 102 ج من قانون العقوبات على استعمال المفرقعات إذا ما نتج عنها وفاة شخص أو أكثر باإلعدام فتنص على 
أنه: »يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعماال من شأنه تعريض حياة الناس 

للخطر. فإذا أحدث االنفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب اإلعدام.«.

2-6.جريمة إنشاء جمعية أو منظمة أو هيئة تستخدم اإلرهاب فى تنفيذ أغراضها:

نصت المادة 86 مكرر ) أ ( فى فقرتها الثانية على أنه: »تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة األولى من المادة 
السابقة اإلعدام أو السجن المؤبد ، إذا كان اإلرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ األغراض التى تدعو إليها 
الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها  أو العصابة المذكورة فى هذه  أو الجماعة  أو المنظمة  الهيئة  أو  الجمعية 
بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آالت أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ 

ذلك55. 
55   تنص الفقرة األولى من المادة 68 مكرر من قانون العقوبات على أنه: »يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خالف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض 

منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو االعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق 
العامة التى كلفها الدستور والقانون ، أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعى ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه .
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2-7.جريمة قلب نظام الحكم:

يعاقب القانون المصرى بعقوبة اإلعدام لكل من ألف عصابة مسلحة وحاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها 
الجمهورى أو شكل الحكومة.وتوقع عقوبة اإلعدام على من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة 

ما. وذلك وفقا لنص المادة 87 من قانون العقوبات. 

2-8.تأليف عصابة لمهاجمة طائفة من السكان أو مقاومة رجال السلطة العامة:

نصت المادة 89 من قانون العقوبات على أنه: »يعاقب باإلعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت 
بالسالح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين, وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل, أو تولى فيها قيادة 

ما.أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.«

2-9.تقلد رئاسة عصابة حاملة للسالح:

للسالح  حامـلة  عصابة  رئاسـة  نفسه  قلد  مـن  لكل  اإلعدام  بعقوبة  ع،   93 المادة  عليه  نصت  فيما  الجنائى  المشرع  عاقب 
أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب األراضى أو األمـوال المملوكة للحكومة أو لجماعة مـن الناس 
أو مقاومة القـوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات. ويعاقب ما عدا هؤالء من أفراد العصابة بالسجن 

المشدد. 

2-10.جريمة احتالل المبانى الحكومية إذا وقعت عن عصابة مسلحة:

يعاقب المشرع فى المادة 90 مكرر من قانون العقوبات بعقوبة اإلعدام لكل من ألف عصابة مسلحة وحاول بالقوة احتالل 
شيء من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام  56، ويتمثل الركن 
المادى للجريمة باالستعمال الفعلى للقوة ولو كان ذلك بتفجير المفرقعات أو الهجوم باستخدام أى وسيلة أو استخدام 
سالح نارى أو التهديد باستخدامه، وذلك فى محاولة الحتالل مبنى أو جزء منه حالة كونه مبنى عامًا أو مخصصًا لمصلحة 

حكومية أو مرفق عام أو مؤسسة ذات نفع عام.

2-11.حيازة األسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل باألمن العام أو بالنظام العام 
أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم األساسية للهيئة االجتماعية أو بالوحدة الوطنية 

أو السالم االجتماعي.

نصت الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون األسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على أنه: ».. تكون العقوبة اإلعدام إذا 
كانت حيازة أو إحراز تلك األسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل

 باألمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم األساسية للهيئة االجتماعية أو 
بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعى. 57

والخطف  العمد  »القتل  الناس  بآحاد  المضرة  الجرائم  الثالثة  3.المجموعة 
واالغتصاب«.

3-1. جرائم القتل العمد: 

المشرع  عددها  الظروف  وتلك  مشدد.  بظرف  اقترن  إذا  إال  العادية  القتل  جرائم  فى  باإلعدام  المصرى  المشرع  يعاقب  لم 
المصرى فى المواد 230 إلى 234 من قانون العقوبات، وجميعها يعاقب عليها بعقوبة اإلعدام كعقوبة وجوبية فيما عدا 
القتل الذى كان القصد منه التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على 
، فيستطيع  أو التخلص من العقوبة فقد جعل فيها المشرع عقوبة السجن المؤبد عقوبة بديلة لعقوبة اإلعدام  الهرب 

القاضى الذى ينظر الدعوى العمومية أن يتخير بين العقوبتين. والظروف المشددة التى توجب عقوبة اإلعدام هى:

56    نص المادة 90 مكرر من قانون العقوبات » يعاقب بالسجن المؤبد  أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتالل شيء من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام. فإذا 

وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب باإلعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى فيها قيادة ما«
57   تنص الفقرة االولى من المادة على أنه » يعاقب بالسجن وغرامة ال تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص ساًلحا من األسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم )2( المرافق.ويعاقب 

السجن المشدد كل من يحوز أويحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سالحًا من األسلحة المنصوص عليها بالقسم األول من الجدول رقم 3 المرافق.وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو 
بالواسطة سالحًا من األسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم )3( وال يجوز تطبيق المادة )17( من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثالث السابقة إذا كان الجانى من 

األشخاص المذكورين فى الفقرات  جـ، د، هـ من المادة )7( من هذا القانون.
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3-1-1.جرائم القتل العمد المقترن بسبق اإلصرار والترصد) كظرف مشدد(:

يعاقب القانون المصرى فى المادة 230 من قانون العقوبات على اإلعدام لكل من قتل نفسًا عمداً مع سبق اإلصرار والترصد 58 ، 
هو  السابق  اإلصرار   « أن  على   231 المادة  فتقول  واإلصرار  الترصد  مفهوم  القانون  ذات  من  و232   231 المادتين  حددتا  وقد 
القصد المصمم عليه قبل الفعل الرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير 

معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على
 حدوث أمر أو موقوفًا على شرط«، أما الترصد فتحدده المادة 232 فيما نصت عليه من أنه » هو تربص اإلنسان لشخص فى 

جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه«.

3-1-2.والقتل العمد بجواهر يتسبب عنها الموت عاجاًل أو آجاًل:  

قانون  من   233 المادة  فنصت  باإلعدام  عليها  المشرع  يعاقب  التى  الجرائم  من  السم  باستخدام  العمد  القتل  عقوبة 
العقوبات على معاقبة أنه » من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجاًل أو أجاًل يعد قاتال بالسم أيا كانت كيفية 
استعمال تلك الجواهر ويعاقب باإلعدام.« ، والمشرع الجنائى قد ميز صورة  القتل باستخدام السم عن باقى صور القتل 
العمد بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها ألحداث الموت ظرفًا مشدداً للجريمة لما ينم عن غدر وخيانة ال مثيل لهما فى 
صور القتل األخرى ولذلك أفراد التسمم بالذكر فى المادة 233 من قانون العقوبات وعاقب عليها باإلعدام ولو لم يقترن 

فيه العمد بسبق إصرار ألن تحضير السم بقصد القتل فى ذاته دال على اإلصرار. 59 

3-1-3.القتل العمدى من غير سبق إصرار أو ترصد إذا اقترن بجناية أخرى:

عاقبت الفقرة الثانى من المادة 234 من قانون العقوبات بعقوبة اإلعدام إذا إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخـرى. 
وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مسـاعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب 
لغرض  تنفيذا  الجريمة  ارتكبت  إذا  اإلعدام  العقوبة  وتكون  المؤبد.  بالسجن  أو  باإلعدام  فيحكم  العقوبة  مـن  التخلص  أو 

إرهابى.

أما عن الدالئل لثبوت جريمة القتل فتخضع بشكل عام للسلطة التقديرية للقاضى الجنائى بما فى ذلك تقديره عناصر 
الجريمة والظروف المشددة لها، فوفقًا لنص المادة 302 من قانون اإلجراءات الجنائية يحكم القاضى الجنائى فى الدعوى 
حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، مما يطرح أمامه على بساط البحث فى الجلسة، دون إلزام عليه بالتقييد 
بطريق معين من طرق اإلثبات إال إذا أوجب عليه القانون ذلك، أو حظر عليه سلوك طريق معين فى اإلثبات. فلم يشترط 

القانون لثبوت جريمة القتل والحكم باإلعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة،  60

3-2. الخطف المقترن بجناية االغتصاب: 

لم يوقع المشرع المصرى عقوبة اإلعدام فى حاالت الخطف الغير مسببة للوفاة إال فى حالة واحدة وهى ما نصت عليها 
المادة 290 من قانون العقوبات والتى يقترن فيها جريمة الخطف بجريمة االغتصاب فتنص المادة سالفة الذكر على أنه » 
كل من خطف بالتحيل أو اإلكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد  ومع ذلك يحكم على فاعل هذه 
عن  األنثى  بإبعاد  تتحقق  األنثى  خطف  وجريمة  رضاها.«،  بغير  المخطوفة  مواقعه  جناية  بها  اقترنت  إذا  باإلعدام  الجناية 
المكان الذى خطفت منه – أيا كان المكان- بقصد العبث بها، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى 
إرادتها - ومن ثم فإن كل  أدبية من شأنها سلب  أو  أية وسائل مادية  – أو باستعمال  الجانى  عليها وحملها على مرافقة 
من قارف هذين الفعلين – الخطف والمواقعة أو شيئًا منهما – يعد فاعاًل أصليًا فى الجريمة«، 61 وقد ترك المشرع المصرى 
للقاضى الموضوعى تقدير ركن التحايل أو اإلكراه فتقول محكمة النقض أن » جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل 

فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام استداللها سليمًا« 62

58      نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أنه كل من قتل نفسًا عمداً مع سبق اإلصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بعقوبة اإلعدام«.

59 الطعن رقم 171 - لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1994 - مكتب فنى 45 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1201

 60 الطعن رقم 1425 -  لسنــة 57 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1987 -  مكتب فنى 38 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 829
61   1996/4/8 أحكام النقض س 47 ق 67 ص 479- المرصفاوى فى قانون العقوبات – الطبعة الثالثة 2001- ص 1127

62   نقض جلسة 1974/4/29 المكتب الفنى – السنة 25 رقم 94 ص 438.
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3-3.الحريق العمد المسبب للوفاة.

نظم المشرع المصرى جريمة الحريق العمد فى الباب الثانى من الكتاب الثالث »الجنايات والجنح التى تحصل آلحاد الناس« 
وذلك فى المواد من 252 إلى 259 من القانون، وقد نصت المادة 257 من القانون على أنه »وفى جميع األحوال المذكورة 
إذا نشأ عن الحريق سالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجوداً فى األماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا 
الحريق عمداً باإلعدام«. وقد عدد المشرع العقوبات المقررة للنشاط اإلجرامى فى جريمة الحريق العمد تبعًا لطبيعة األشياء 
المحروقة وتنوعها وتبعًا للضرر المترتب على النشاط اإلجرامي، وكل األفعال التى جرمها المشرع فى المواد من 252 إلى 
259 هى أفعال عمديه يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائى وتصف محكمة النقض العمد بقولها: » العمد فى معنى المادة 
253 من قانون العقوبات ، هو توجه اإلرادة اختياراً إلى وضع النار أيًا ما كان الباعث عليه، أى سواء أكان الغرض من ذلك هو 

إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر. 63

3-4.جريمة الشهادة الزور إذا ترتب عليها موت المشهود ضده:
قد تكون عقوبة الشهادة الزور فى القانون المصرى هى اإلعدام إذا ما ترتب عليها القضاء بعقوبة اإلعدام على المتهم 
الكذب  إلى  قصده  جنائيًا  زوراً  الشاهد  لمسئولية  القانون  يشترط   « أنه:  النقض  محكمة  وتقول  العقوبة،   تلك  ونفذت 
الحكم قد نفى  فإذا كان  نية -  القضاء وبسوء  افتراء فى مجلس  الحقيقة، بحيث يكون ما يقوله محض  وتعمده قلب 
هذا الوصف عن شهادة الشاهدين وأثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات فإن المحكمة إذ 

قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطيء فى تطبيق القانون 65.  

4.المجموعة الرابعة »جرائم االتجار فى المخدرات«.

نظم المشرع عملية مكافحة المخدرات بموجب قانون خاص يحمل رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنــة 
1989، بهدف تشديد العقوبة الجنائية ضد جرائم االتجار بالمخدرات وتتمثل تلك الجرائم فيما يلي: 

4-1.جريمة جلب وتصدير وإنتاج وزراعة واستخراج المواد المخدرة:

جعل المشرع الجنائى عقوبة اإلعدام والغرامة التى ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز خمسمائة الف جنيه لجلب أو تصدير 
أو إنتاج أو التملك )الحيازة( أو إحراز المواد المخدرة وكذلك التعامل الذى يشمل البيع والشراء والمبادلة والوساطة فى أى 
من األفعال المتقدمة جميعها سواء كانت الوساطة بأجر أم بغير أجر لمجرد إسداء خدمة ألحد طرفى التعامل فى المخدر 

– كما يستوى أن تتطلب الوساطة االتصال بالمخدر أم ال تتطلب االتصال به.

4-2.حيازة المواد المخدرة بقصد االتجار وإدارة مكانا للتعاطي:

قرر المشرع عقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد كعقوبة بديلة لكل من: 
1- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد االتجار أو اتجر فيه بأية 

صورة وذلك فى غير األحوال المصرح بها قانونا.
2- رخص له فى حيازة جوهر مخدر الستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.

3- أدار أو هيأ مكانًا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
وجعل عقوبة اإلعدام هى العقوبة الوحيدة – باإلضافة إلى عقوبة الغرامة – إذا اقترنت بظرف من الظروف المشددة 

والتى يمكن ان نقسمها إلي: 

ظرف مشدد يرجع إلى الجانى )صفته أو طبيعة عمل أو العود(: 	•

فنجد البند األول قد جعل اإلعدام عقوبة من يستخدم شخص لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية أو أحداً 
من أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن يتولى تربيتهم أو مالحظتهما و له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم ، 

ذلك إن الجانى قد يعمد إلى استخدام أشخاص ال تتوافر لهم إرادة حرة فى مواجهته .
كذلك الحال إذا استغل الجانى فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى البنود أ،ب،ج من الفقرة األولى من المادة 
أو  للدستور  طبقًا  له  المقررة  الحصانة  أو  عمله  أو  وظيفته  بمقتضى  له  المخولة  السلطة  ارتكابها  تسهيل  أو   34

القانون .

63  1968/2/5 أحكام النقض س 19 ق 30 ص 176 ، 1981/4/6 س 32 ق 57 ص 324

64  نصت المادة 295 من قانون العقوبات على أنه: » ومع ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن .أما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى 

اإلعدام ونفذت عليه يحكم باإلعدام أيضًا على من شهد زوراً .«
65الطعن رقم 567 -  لسنــة 29 ق  -  تاريخ الجلسة 02 / 06 / 1959 -  مكتب فنى 10 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 612
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كما جعل المشرع أيضًا من صدور حكم سابق بإدانة الجانى فى الجنايات المنصوص عليها فى المادتين 33 و 34 
من قانون مكافحة المخدرات ظرفًا مشدداً يوجب توقيع عقوبة اإلعدام.

ارتكاب الجريمة: ظرف مشدد بالنظر لمكان  	•
إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو التعليم ومرافقتها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العالج 
أو المؤسسات االجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه األماكن يتعلق بها ظرفًا 

مشدداً يؤدى إلى الحكم باإلعدام . 
طرف مشدد يرجع إلى صغر سن المجنى عليه: 	•

فإذا قدم الجانى المخدر أو سلم أو بيع إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية أو دفعه الجانى إلى 
الشباب  التسهيل وذلك استهدافًا لحماية  أو  اإلغراء  أو  الترغيب  أو  الغش  أو  اإلكراه  بأية وسيلة من وسائل  تعاطيه 

الذين يجعلهم الجناة فريسة لجرائمهم فيقعون ضحايا لإلدمان الذى يودى بشبابهم وطاقتهم.
ظرف مشدد يرتبط بنوع المخدر محل الجريمة: 	•

يعتبر ظرفًا مشدداً متى ما كان محل الجريمة محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى 
القسم األول من الجدول رقم )1( الملحق بقانون مكافحة المخدرات وذلك لخطورة هذه المواد وأثارها المدمرة على 
متعاطيها وسرعة إدمانها ، وقد خص المشرع المواد الواردة فى القسم األول من الجدول رقم )1( بحكمًا خاصًا عن 
باقى مواد القسم الثانى من الجدول رقم )1( وذلك الحتمال أن يتبين فيما بعد أن هناك بعض المواد لها نفس أثار 
الهيروين والكوكايين المدمرة ولمواجهة التعييرات المتالحقة فى مسميات المواد المخدرة وعناصرها فيجوز للوزير 

المختص بقرار يصدره أن يضيف إلى القسم األول من الجدول رقم )1( بعض المواد66. 

4-3. جريمة دفع الغير باستخدام وسائل اإلكراه أو الغش إلى تعاطى مخدر الكوكايين أو الهيروين:

نصت المادة 34 مكرر من قانون تنظيم مكافحة االتجار فى المخدرات على عقوبة اإلعدام لكل من دفع غيره بأية وسيلة من 
وسائل اإلكراه أو الغش إلى تعاطى مخدر الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم األول من الجدول«.

4-4 االعتداء على أحد القائمين على تنفيذ القانون إذا نجم عنه الوفاة:

أو المستخدمين العموميين  40 من قانون تنظيم مكافحة المخدرات كل من تعدى على أحد الموظفين  المادة  عاقبت 
أو  بالقوة  أو قاومه  التنفيذ  التعدى وفاة الشخص وكان ذلك بسبب هذا  القانون ونتج عن هذا  تنفيذ هذا  القائمين على 

العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

5.المجموعه الخامسة »الجرائم العسكرية«. 67

غير  فيها  اإلعدام  عقوبة  جعل  اإلعدام  بعقوبة  العسكرية  األحكام  قانون  فى  المشرع  عليها  عاقب  التى  الجرائم  جميع 
إلزامية فنص فى جميع النصوص العقابية على تطبيق عقوبة اإلعدام أو أى جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون. 
الجرائم  القانون عدد فيه  الثانى من  وقد خصص قانون األحكام العسكرية للجرائم العسكرية قسمًا كاماًل وهو القسم 

العسكرية فى أربعة عشر باب أجمل فى كل باب عدد من الجرائم الملتصقة من حيث النوع.

5-1.الجرائم المرتبطة بالعدو:

نصت المادة 130 من قانون األحكام العسكرية على أنه »يعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، 
كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم اآلتية:

ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محاًل أو موقعًا أو مركزاً أو تحريضه شخصًا آخر على ذلك.  )1
2(ارتكابه العار برميه أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.

3(تسهيله دخول العدو أراضى الجمهورية أو تسليمه مدنًا أو حصونًا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع 
أو سفنًا أو طائرات أو وسائل مواصالت أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنًا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد 
للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التى لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به 

الواجب والشرف.
4(تسليمه العدو أو أحداً ممن يعملون لمصلحته أو أفشى إليه بأى صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة كانت سراً من 
أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه األسرار بقصد تسليمه أو إنشائه للعدو أو أحد ممن 

يعملون لمصلحته. وكذلك إعالنه لمصلحة العدو شيئًا يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح ألن ينتفع به.

66  قضاء المخدرات للمستشار السيد خلف – نائب رئيس محكمة النقض طبعة 1995 – نادى القضاة – ص118.

67   تعددت وتنوعت الجرائم العسكرية التى يعاقب عليها المشرع بعقوبة اإلعدام، والمنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديالته بإصدار قانون األحكام العسكرية، وقانون األحكام العسكرية قانون عقابى 

له ذاتيته الخاصة فقد حددت نصوصه الجرائم التى يختص بها وإجراءات المحاكمة التى تتبع أمام المحاكم العسكرية ، أما ما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون فإن القوانين العامة هى التى تكون واجبة التطبيق. 
والجريمة العسكرية هى الجريمة التى ال تقع إال من عسكري، فالصفة العسكرية شرط الزم لقيامها، ولكنه ال يوجد ما يمنع من أن يكون المدنى شريكًا فى جريمة عسكرية ، وتحديد الجريمة العسكرية على هذا الوجه أو 

منفصل عن اختصاص المحاكم العسكرية فقد يمتد إلى غير العسكريين أو إلى جرائم غير عسكرية. 
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5(تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته، أو إمداده العدو باألسلحة أو بالذخيرة أو بالمؤونة.
6(مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخباراً بطريق الخيانة، أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.

قانونية  سلطة  له  يكون  أن  بدون  أو  الجبن  أو  الخيانة  بطريق  رفعها  أو  العدو،  إلى  التسليم  أو  الهدنة  راية  7(إرساله 
إلجراء ذلك، أو بدون أمر صريح.

8(إشاعته أخباراً بألفاظ شفهية أو كتابية أو باإلشارة أو بأية وسيلة أخرى تؤدى إلى وقوع رهب أو فشل بين القوات، أو 
استعماله ألفاظ أو إشارات تؤدى إلى ذلك فى أثناء المعركة أو قبل الذهاب إليها.

9(إساءته التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن، أو إغراؤه اآلخرين بذلك.
10(إجراؤه عماًل يتعمد به عرقلة تقدم أو تحرك أو فوز القوات المسلحة بأكملها أو بأى قسم منها.

وقد اعتبر القانون أنه يستوجب ذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من علم بأحد الجرائم المنصوص 
عليها فى هذه المادة والمواد االخرى من ذات الباب ولم يباد باإلخبار أو اإلبالغ فنصت المادة 132 من القانون على أنه »كل 
شخص خاضع ألحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص فيها فى هذا الباب ولم يبادر إلى اإلخبار عنها فى الحال 

يعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون«.

5-2.جرائم األسر وإساءة معاملة الجرحى:

وعن الجرائم المتعلقة باألسر أو إساءة معاملة الجرحى فقد تضمنتها نصت المواد 134 و135 و136 فنصت المادة 134 من 
القانون على انه » يعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون 

ارتكب إحدى الجرائم اآلتية:

وقوعه أسيراً لعدم اتخاذه ما يلزم من االحتياطات أو لسبب مخالفته أو لسبب إهماله واجباته عمدا.  )1
2(وقوعه فى قبضه العدو واستعادته حريته منه بشرط أال يحصل على السالح بعد ذلك.
3(وقوعه فى األسر، وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.

4(بعد أن وقع باألسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية، أو قام مختاراً بأى عمل فى خدمة العدو أو مساعدته. 
أو أفشى إليه بمعلومات تمس أمن وسالمة القوات المسلحة.

5(بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المنفيين أو حياه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى 
السلطات المختصة.

أما من وقع فى األسر من جنود العدو فقد نصت المادة 135 على أنه: » يعاقب باإلعدام كل أسير من األعداء أسر من جديد 
أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السالح على جمهورية مصر العربية«.وقد جرم المشرع العسكرى سرقة الموتى أو 
الجرحى أو المرضى من العسكريين ولو كان من األعداء فنصت المادة  136 ذات القانون على أنه: »يعاقب باإلعدام أو بجزاء 
أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل من أقدم فى منطقة األعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو 

مريض حتى ولو كان من األعداء.«

5-3.جرائم الفتنة والعصيان:

نصت المادة 138 من القانون على أنه » يعاقب باإلعدام أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون, كل شخص خاضع 
ألحكام هذا القانون يرتكب إحدى الجرائم اآلتية:

1(  إحداثه فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو تآمره مع آخرين على ذلك.
2(سعيه إلغراء أحد أفراد القوات المسلحة أو استمالته لالنضمام إلى فتنة.

3(انضمامه إلى فتنة فى القوات المسلحة.
4(حضوره فتنة والقوات المسلحة دون أن يّبل غاية جهده إلخمادها.

5(علمه بوجود فتنة أو بوجود تصميم على إحداث فتنة فى القوات المسلحة وتأخره عن إخبار قائده بذلك فى الحال
كما نصت المادة 138 فقرة »ا« من قانون األحكام العسكرية على أنه: »يعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص 

عليه فى هذا القانون كل شخص خاضع لألحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم اآلتية:
1(ارتكابه فعال يرمى إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة االقتصادية 
أو االجتماعية أو مناهضة السياسية العامة التى تتبعها الدولة فى المجالين الداخلى أو الخارجى 

أو اتفاقه مع غيره على ذلك.
2(ترويجه أو تحبيذه بأية طريقة من الطرق فى أوساط القوات المسلحة فعال من األفعال المشار 

إليها فى الفقرة السابقة أو تقصيره فى اإلبالغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.
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5-4.جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة:

أما مخالفة واجبات الخدمة والحراسة فقد تضمنتهما المادة 139 من ذات القانون بقولها » كل شخص خاضع ألحكام هذا 
القانون ارتكب إحدى الجرائم اآلتية وقت خدمة الميدان يعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون. 
وإذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان وكان ضابطًا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان عسكريًا تكون العقوبة الحبس أو 

جزاء أقل منه منصوصًا عليه فى هذا القانون:
وجوده فى حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة.  )1

2(نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة.
3(تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانونًا، أو بدون أمر من ضابطه األعلى.

4(تركه مركزه أو وحدته بحجه إخالء جرحى أو القبض على أسرى أو للنهب أو سلب الغنائم.
تبليغها  أو  الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها،  أو  الكودى  أو االصطالح  السر  الخيانة كلمة  5(إفشاؤه بطريق 

بقصد الخيانة أو التضليل بخالف ما بلغه.
6(إطالقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظًا أو وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل 

أو إعالن الكبسة كذبًا سواء كان ذلك أثناء المعركة أو فى زمن السير أو الميدان أو أى وقت آخر.
7(مروره رغمًا عن الحراس، أو معاملتهم بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليهم بقصد منعهم من 

القيام بالمهمة الموكلة إليهم.

5-5.جرائم النهب واإلفقاد واإلتالف:

يعاقب المشرع المصرى فى قانون األحكام العسكرية بعقوبة اإلعدام على جرائم النهب واإلفقاد واإلتالف فنصت المادة  
140 منه على أنه: » يعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون 
أو  أو وسائل مواصالت  أو منشآت  أو مهمات  أو طائرات  أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفنًا  أتلف  الجريمة اآلتية«  ارتكب 
مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصالحها، أو أتى عمداً 
عماًل من شأنه أن يجعلها غير صالحة لو مؤقتًا لالنتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث. وتكون العقوبة السجن أو 

جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمااًل.«
كما نصت المادة 141 من ذات القانون على أنه: » كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم اآلتية وقت 

خدمة الميدان:

تخريبه أو إتالفه عمداً أمالكًا بدون أمر من ضابطه األعلى.  )1
2(هجومه على بيت أو محل آخر طلبا للنهب.

الميدان وكان ضابطًا  ارتكبها فى غير خدمة  القانون. وإذا كان  أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا  يعاقب باإلعدام 
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان عسكريًا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

5-6.جرائم إساءة استعمال السلطة:

نصت المادة 148 من قانون األحكام العسكرية على أنه: »كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم اآلتية 
وقت خدمة الميدان:

تعديه على شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.  )1
2(تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلى سالحه أو وحدته 

خالفًا لألوامر.

5-7.جرائم عدم إطاعة األوامر:

القانون  من   151 المادة  فنصت  اإلعدام  بعقوبة  المشرع  عليها  عاقب  التى  الجرائم  ضمن  األوامر  إطاعة  عدم  جرائم  تدخل 
على أنه  يعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب 

الجريمة اآلتية:
عدم إطاعته أمراً قانونيًا صادراً له من شخص ضابطه األعلى فى وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً 

سواء صدر له هذا األمر شفهيًا أو كتابة أو باإلشارة أو بغير ذلك، أو تحريضه اآلخرين على ذلك.
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5-8.جرائم الهروب والغياب.
نصت المادة 154 من قانون األحكام العسكرية على أنه » كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم اآلتية 

وقت خدمة الميدان :
1(  هروبه أو شروعه فى الهروب من خدمة القوات المسلحة . 

2(استمالته أو سعيه الستمالته شخص خاضع ألحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من 
الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب باإلعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه فى هذا القانون. أما إذا ارتكبها 

فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو جزاء أقل منه . 
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الفصل الثاني عقوبة اإلعدام فى التطبيق القضائي المصري.

تحت  العقوبة  هذه  توجب  التى  الجرائم  وتأتى  المصرى  القانون  بها  يقضى  أن  يمكن  عقوبة  أغلظ  هى  اإلعدام  عقوبة 
 ، تلك  فيها  بما  الجنائية  المحاكمة  إجراءات   1950 لسنة   150 المصرى  الجنائية  اإلجراءات  قانون  وينظم  الجنايات،  مسمى 
ويمكن أن نطلع على اإلجراءات الجنائية فى الجرائم المعاقب عليها بعقوبة اإلعدام من خالل عرضنا لمحاور رئيسية تنظم 

تلك اإلجراءات وهى:

المحور األول: قواعد المسئولية الجنائية وموانع العقاب.
المحور الثاني: تشكيل المحاكم التى تنظر الجرائم المعاقب عليها بعقوبة اإلعدام.

المحور الثالث: الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة فى التشريع المصرى.
المحور الرابع: سلطة القاضى فى تقدير األدلة الجنائية.

المحور الخامس: الضمانات المقررة للحكم بعقوبة اإلعدام وسبل الطعن فى تلك األحكام.

1.المحور األول قواعد المسئولية الجنائية وموانع العقاب:
حرص المشرع العقابى فى أغلب الجرائم التى غلظ فيها العقوبة إلى وضع نص يحدد ويعرف الشريك أو المساهم فى 

الجريمة بل فى بعض األحوال نص على عقوبة الشريك أو المساهم، وذلك على نحو ما سنعرضه فيما يلى:

1-1.قواعد المساهمة الجنائية فى الجرائم المعاقب عليها بعقوبة اإلعدام:

إضافة إلى القواعد العامة ، فإن هناك نصوصًا خاصة لبعض الجرائم التى يعاقب عليها المشرع باإلعدام ، نص المشرع 
الجنائى على تعريفات أو تقرير عقوبات للشركاء فى تلك الجرائم. وسوف نعرض لها بالترتيب الذى عرضنا به الجرائم التى 

يعاقب عليها المشرع بعقوبة اإلعدام – بالطبع إذا تضمنت تلك الفئة نصًا خاصًا: 

جرائم القتل الخطرة: نصت المادة 235 من قانون العقوبات على أن: »المشاركون فى القتل الذى يستوجب  	•
الحكم على فاعله باإلعدام يعاقبون باإلعدام أو باإلشغال الشاقة المؤبدة .«

جرائم االرهاب: نصت المادة 96 من قانون العقوبات على أنه: »يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك  	•
فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 
و 93 و 94 من هذا القانون او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه ، ويعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة 

من حرض على هذا االتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته .«

فقد نصت المادة 82 )ب( من قانون العقوبات  العظمي(:  الخيانة  الخارج)  جهة  من  بالحكومة  اإلضرار  جرائم  	•
على أنه: » يعاقب باعتباره شريكًا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب:

1(  كل من كان عالمًا بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانًا لالجتماع أو غير ذلك 
من التسهيالت وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو اخفائه أو نقله أو إبالغه .

2(كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت لالستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
3(كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها 
إذا لم يكونوا  الرابعة  الدرجة  إلى  الجانى وأصهاره  أقارب  العقوبة  ان تعفى من  . ويجوز للمحكمة فى هذه األحوال 

معاقبين بنص آخر فى القانون .«

عاقبت المادة 46 مكرر من قانون مكافحة المخدرات كل من توسط فى ارتكاب إحدى الجنايات  جرائم المخدرات:  	•
المبينة فى هذا القانون بالعقوبة المقررة لها« وهذه المادة قد اعتبرت من الوسيط فاعاًل شريكًا يستوجب نفس 

العقوبة المقررة للفاعل األصلى.
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1-2.موانع المسئولية الجنائية:

1-2-1.االضطراب النفسى أو العقلى كمانع من المسئولية:

أدخل المشرع المصرى على قانون العقوبات تعدياًل آخر بموجب القانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص برعاية المريض النفسى 
» ال يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده اإلدراك أو االختيار 
أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدره أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.ويظل 
مسئواًل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو 

اختياره. وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

االضطراب النفسى أو العقلى عقب ارتكاب الجريمة:  o

نصت المادة 1/339 من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه » إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب 
عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده«. 68

1-2-2.حداثة السن:

نصت الفقرة األولى من المادة 94 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أنه: » تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل 
السابعة  الطفل قد جاوزت سنه  إذا كان  الجريمة. ومع ذلك  ارتكاب  اثنتى عشرة سنة ميالدية كاملة وقت  الذى لم يجاوز 
ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميالدية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، 
االختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة )101( من هذا 

القانون...« .

بعقوبة  عليها  المعاقب  الجرائم  تنظر  التى  المحاكم  الثاني:  2.المحور 
اإلعدام.

الجرائم  أنواع  باختالف  تختلف  محاكم  ثالث  عن  اإلعدام  بعقوبة  عليها  المعاقب  الجرائم  تنظر  التى  المحاكم  تخرج  ال 
المستندة إلى المتهم وهم:

2-1.محكمة الجنايات:

تشكل محكمة الجنايات وفقًا لنص المادة 366 من قانون اإلجراءات الجنائية من ثالثة من مستشارى محاكم االستئناف ، 
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات – يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم االستئناف- لنظر الجنايات 
المنصوص عليها فى األبواب األول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم 
المرتبطة بتلك الجنايات وتفصل محكمة الجنايات فى هذه القضايا على وجه السرعة وفقًا لما نصت عليه المادة 366 

مكرر من قانون اإلجراءات الجنائية.

2-2.المحكمة العسكرية:

برئاسة  قضاة  ضباط  ثالث  من  اإلعدام-  عليها  المعاقب  الجرائم  بنظر  المختصة   – العليا  العسكرية  المحكمة  تشكل 
اقدمهم على أال تقل رتبته فى جميع األحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية وال يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام 
محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة، وتختص المحكمة 
العسكرية العليا وفقًا لنص المادة 50 من القانون 25 لسنة 1966 بشأن قانون األحكام العسكرية بالنظر فى كافة الجرائم 

التى ترتكبها أو يساهم فيها الضباط و الجنايات الداخلية فى اختصاص القضاء العسكرى طبقًا لهذا القانون«.

68 نقض 14 فبراير سنة 1914 – المجموعة الرسمية – س 15 رقم 60 ص117.
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2-3.محكمة أمن الدولة العليا:

التشكيل  هذا  فى  الجمهورية  رئيس  وسلطات  العليا  الدولة  أمن  محاكم  تشكيل   1958 لسنة   162 الطوارئ  قانون  نظم 
فنصت المادة 7 من القانون سالف الذكر على أن: » تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية البدائية والعليا فى الجرائم التى تقع 
بالمخالفة ألحكام األوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه......... وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة 
العليا بمحكمة االستئناف من ثالثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم 
الجمهورية  لرئيس  استثناء  لها.......ويجوز  المقررة  العقوبة  كانت  ايًا  مقامه  يقوم  من  أو  الجمهورية  رئيس  يعينها  التى 
أن يأمر بتشكل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على 
األقل , وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثالثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية 
أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين ، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط«،  
كما نصت المادة 8 من ذات القانون على أنه » يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص 
وتطبق  الضباط  من  السابقة  المادة  فى  عليها  المنصوص  الدولة  أمن  دوائر  بتشكيل  يأمر  أن  معينة  لقضايا  بالنسبة  أو 
المحكمة فى هذه الحالة اإلجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها . وتشكل دائرة أمن الدولة العليا 

فى هذه الحالة من ثالثة من الضباط القادة ، ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.« 

التشريع  فى  العادلة  للمحاكمة  القانونية  الضمانات  الثالث  3.المحور 
المصرى.

ال يمكن أن تصبح المحاكمة عادلة، أو أن يشهد الناس لها بالعدل، إال إذا توافر لها شرطان على األقل. أما األول، فهو أن 
تسترشد إجراءات المحاكمة كلها، من بدايتها إلى نهايتها، بمواثيق المحاكمة العادلة التى وضعها المجتمع الدولي. وأما 
الثاني، فهو أن تقوم سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بتنفيذ هذه المواثيق. وقد تضمن القانون المصرى بعض من تلك 

الضمانات وغفل بعضها ونعرض لذلك على النحو التالي:

3-1.يحاكم المتهم وفقًا لقاعدة المتهم برئ حتى تثبت إدانته:

يأخذ القانون المصرى بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وهذه القاعدة هى قاعدة دستورية نصت عليها المادة 67 
من الدستور المصرى بقولها » المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه 
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه«.وتقول محكمة النقض المصرية  فى ذلك أن » من المقرر أن 
عليها  عدوان  كل  من  الشخصية  الحرية  وصون  المتهم  براءة  افتراض  أن  على  جرى  قد  العليا  الدستورية  المحكمة  قضاء 

أصالن كفلهما الدستور بالمادتين 41 و 67« 69. 

3-2.توفير المساعدة القانونية المجانية للمتهمين الذين يواجهون عقوبة اإلعدام:

ونبدأ بنص المادة 64 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نصت علي: » على المحامى تقديم المساعدات القضائية 
للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحاالت التى ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه 
نفس العناية التى يبذلها إذا كان موكاًل. وال يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إال بعد استئذان 
المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.«، كما نصت المادة 93 
القضائية  المساعدات  لتقديم  لها  تابعه  مكاتب  بتشكيل  الفرعية  النقابات  مجالس  تقوم   « أنه:  على  القانون  ذات  من 
لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها. وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها 
وفى تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود ، ويصدر مجلس النقابة العامة نظامًا لمكاتب 
انتفاع الموطنين  المساعدة القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط 

بخدماتها.«

3-3.عالنية جلسات المحاكمة:
فاألصل فى المحاكمات أن تتم فى عالنية وهذا األمر منصوص عليها فى المادة 169 من الدستور المصرى والذى جاء نصها: 
» جلسات المحاكمة علنية..« ، كما نصت المادة 268 من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه »يجب أن تكون الجلسة علنية » ، 
وبذات المعنى نصت المادة 1/18 من قانون السلطة القضائية على أن » تكون جلسات المحاكم عالنية« ، ويقصد بالعالنية 
أن تتم إجراءات المحاكمة بحضور الجمهور فضاًل عن حضور الخصوم ، وبذلك فإن نطاقها، خالفًا للتحقيق اإلبتدائى يتجاوز 

الخصوم إلى كل من يرغب من الجمهور بغير تمييز فى حضور إجراءاتها سواء أكانت له مصلحة فى حضورها أم ال. 

69  الطعن رقم 30342 لسنة 70 ق جلسة 2004/4/28 صفحة رقم 19
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4.المحور الرابع: سلطة القاضى فى تقدير األدلة الجنائية.
4-1. حرية القاضى فى تكوين عقيدته:

وهو:  أال  الجنائية  اإلجراءات  قانون  من   302 المادة  عليه  نصت  هام  لمبدأ  وفقًا  الجنائية  الدعاوى  فى  الحكم  يبنى   .1
»يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك ال يجوز له أن يبنى حكمه 
على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة. وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة اإلكراه 

أو التهديد به يهدر وال يعول عليه.

4-2.سلطة القاضى فى تخفيف أو تشديد العقاب:

4-2-1.أسباب تخفيف العقاب:

أسباب تخفيف العقاب هى حاالت يجب فيها على القاضى – أو يجوز له – أن يحكم بعقوبة أخف فى نوعها من المقررة لها 
فى القانون أو أدنى فى مقدارها من الحد األدنى الذى يضعه القانون ، وتقوم أسباب التخفيف كافة على علة عامة واحدة 
: هى تقدير الشارع أن العقوبة التى يقررها قد تكون – إزاء حاالت خاصة – أشد مما ينبغى ، ثم أنه ال يكفى لجعلها مالئمة 

لها الهبوط بها إلى حدها األدنى .

4-2-2.أسباب تشديد للعقاب:

بعض الظروف المشددة ينحصر نطاقه فى جريمة أو جرائم قليلة كسبق اإلصرار كظرف مشدد لجريمة القتل العمدى والذى 
أو أن يكون الظرف المشدد مرتبط بقصد الجانى  أو إعطاء مواد ضارة  أو الضرب  يقتصر نطاقه على جرائم القتل والجرح 
من جريمته كما فى نص المادة 83 »أ« من قانون العقوبات والذى عاقبت كل من ارتكب جريمة من الجرائم المضرة بأمن 
أو اإلضرار بالعمليات الحربية  أو إعانة العدو  أراضيه  البالد أو سالمة  ارتكبت بقصد المساس باستقالل  إذا  الدولة من الخارج 

بعقوبة اإلعدام. 

5.المحور الخامس: الضمانات المقررة للحكم بعقوبة اإلعدام وسبل الطعن 
فى تلك األحكام.

5-1. الضمانات المقررة للحكم بعقوبة اإلعدام: 

تضمن القانون المصرى عدد من الضمانات التى تتعلق بإصدار الحكم باإلعدام على المتهم وهي:

5-1-1.إصدار األحكام بإجماع اآلراء:

الجريمة  بارتكاب  اقتناعها  فتستمد   ، باإلعدام  للحكم  الجنائية  اإلجراءات  فى  العامة  القواعد  تطبق  المحكمة  أن  األصل 
المستوجبة لهذه العقوبة واستحقاق المتهم لها من أى دليل يصلح لذلك ولكن الشارع قد أدخل تحفظًا على هذه القواعد 
نصت عليه المادة 2/381 من قانون اإلجراءات الجنائية فى قولها »«.. وال يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا باإلعدام إال 
بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا 

لم يصل رأيه إلى المحكمة خالل العشرة أيام التالية الرسال الورق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى.....«70. 

5-1-2.أخذ رأى مفتى الجمهورية:

نصت المادة 381 من قانون اإلجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة على أنه: »..... ويجب عليها- يقصد المحكمة- قبل أن 
تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خالل العشرة 
أيام التالية إلرسال الورق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى.وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب 

وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه. 71

70نقض 6 يناير 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 3 ص 12 » 
71   وعلة هذا اإلجراء أنه: » يدخل فى روع المحكوم عليه باإلعدام أطمئنانًا أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجيء وفقا ألحكام الشريعية اإلسالمية إلى جانب ما لهذا الرأى من وقع لدى الرأى العام وقد ألف هذا اإلجراء طوياًل، 

و األهمية الحقيقة لهذا اإلجراء هى إقناع الرأى العام أن المحكمة قد علمت بحكم الشريعة اإلسالمية فى الوقائع المطروحة عليها ، وأنها تجيز النطق باإلعدام ، او أن المحكمة على األقل قد بذلت ما فى وسعها لكى 
تحصل على هذا العلم، ومن المحتمل أنه إذا علمت المحكمة بحكم الشريعة أن تحرص على اتساق حكمها معه، ولكن أهمية اإلجراء ال تجاوز ذلك فهو مقتنع بأن الحكم باإلعدام يجيء حتمًا مطابقًا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية )د. نجيب حسنى  - المرجع السابق ص 754.(
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5-1-3.عرض القضية التى تصدر فيها الحكم باإلعدام على محكمة النقض:

نصت المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على انه:« مع عدم اإلخالل 
باألحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر حضوريًا )وجاهيًا( بعقوبة اإلعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على 
محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقًا لما هو 

مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 72.

5-1-4.تصديق رئيس الجمهورية على األحكام .

تُعرض أحكام اإلعدام النهائية لكى يصدق عليها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه 
تنفيذ  الحكم، يجوز  بتخفيف  أو  بالعفو  قرار  وإذا لم يصدر  العقوبة.  أو تخفيف  المحكوم عليه  بالعفو عن  الرأفة  استخدام 

حكم اإلعدام بعد مضى 14 يومًا. المادة 470 من قانون اإلجراءات الجنائية.

5-2.سبل الطعن فى األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام:

 ، اإلعدام  بعقوبة  عليها  المعاقب  الجرائم  ذلك  فى  بما  عام  بشكل  األحكام  فى  الطعن  المصرى  القانون  أجاز  	•
صالحية  مدى  هو  التمييز  هذه  فى  والمعيار   ، عادية  غير  طعن  وطرق  عادية  طعن  طرق  إلى  الطعن  طرق  وتقسم 
طرق الطعن للتمسك بها من أجل نقل الدعوى إلى حوزة محكمة الطعن فالطرق العادية هى التى تصلح بحسب 
طبيعتها لنقل الدعوى برمتها إلى محكمة الطعن وإعادة بحث الموضوع من جديد وهى المعارضة واالستئناف ، 
أما الطرق غير العادية فهى ال تجيز نقل الدعوى لمحكمة الطعن إال فى حدود معينة حددها القانون وهى النقض 

وطلب إعادة النظر. 

أنواعها فى  أباحها المشرع فى الحكم الصادر من المحاكمة على اختالف  الذى  وسوف نعرض فيما يلى لسبل الطعن 
من  الصادرة  واألحكام  العادية  بالمحاكم  نبدئها  وسوف  اإلعدام  بعقوبة  اقترافها  على  المشرع  يعاقب  التى  الجنايات 

محكمة الجنايات:

5-2-1.سبل الطعن فى األحكام الصادرة من محكمة الجنايات:
صدور الحكم فى غيبة المتهم من محكمة الجنايات:  .1-1-2-5

قد تصدر محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية حكمًا باإلدانة أو البراءة ، ويكون الحكم الصادر فى هذه الحالة غيابيًا 
، وقد نصت الماد 395 /1 من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه: » إذا حضر المحكوم عليه غيبته أو قبض عليه قبل سقوط 
نظر  ويعاد   ، بالتضمينات  أو  بالعقوبة  يتعلق  فيما  سواء   ، صدوره  السابق  الحكم  حتما  يبطل   ، المدة  بمضى  العقوبة 

الدعوى أمام المحكمة 73. 

5-2-1-2.الطعن فى الحكم الحضورى الصادر من محكمة الجنايات فى عقوبة اإلعدام: 

أما إذا صدر حكمًا حضوريًا من محكمة الجنايات فال سبيل للطعن عليه إال بطريقتين من طرق الطعن غير العادية وهى 
الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر وذلك على النحو الذى أوردته الفقرة األخيرة من نص المادة 381 من قانون اإلجراءات 

الجنائية بقولها: » وال يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إال بطريق النقض أو إعادة النظر.«.

•الطعن بالنقض:

يحتل الطعن بالنقض مكانًا على حده ، يرجع إلى ذاتية الدور الذى تقوم به محكمة النقض فى التدرج القضائي، فهى ال 
تعيد نظر الدعوى ، أى ال تفصل فى وقائع الدعوى و التقييم المسئولية و تقرر عقوبة فهى ليست درجة ثانية للتقاضى 
فى الجنايات أو درجة ثالثة فى الجنح ، إنما تقبل الوقائع على النحو الذى أثبتها قاضى الموضوع بصفة نهائية ، وتنحصر 
ومن   ، الوقائع  على  صحيحًا  تطبيقًا  القانون  تطبيق  من  للتأكد  النهائية  االحكام  مراقبة  فى  إذاً  النقض  محكمة  وظيفته 
أنها قد بنيت على إجراءات قانونية صحيحة ، وال تفصل فى وقائع الدعوى ، سواء نقضت الحكم المطعون فيه وصححت 

بنفسها الخطأ القانونى أو أحالت الدعوى إلى محكمة الموضوع إلعادة نظرها من جديد .

  72   نقض 16 مايو 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 )الهيئة العامة للمواد الجزائية رقم 3( ص 385.
73  وبهذا يختلف الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة الجنايات فى جناية عن الحكم الغيابى الصادر من محاكم الجنح والمخالفات ، فالحكم االخير ال يسقط بحضور المتهم 

بل للمتهم – كما يشاء – أن يعارض فيه أو يقبله وإما الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فال يتوقف امره على إرادة المتهم إن شاء قبله وإن شاء طعن فيه إذ هو 
يسقط حتمًا بحضوره ويصبح إعادة محاكمة المتهم بمثابة دعوى مبتدأة يكون لمحكمة اإلعادة أن تفصل فيها بكامل حريتها غير مقيدة بشى مما جاء فى الحكم الغيابي، 
ولم يستوجب القانون عند إعادة المحاكمة أن تنظر الدعوى امام الدائرة ذاتها التى أصدرت الحكم الغيابى على المتهم وأنه يصح أن تنظر الدعوى دائرة اخرى. محمد عيد – 

المرجع السابق ص 592.
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•التماس إعادة النظر:

التى حازت قوة الشيء المحكوم فيه وأصبحت غير قابلة  الباتة أى  أيضًا فى االحكام  النظر طريق طعن غير عادى  إعادة 
للطعن فيها باى طريق من طرق الطعن، ولكن شابها خطأ فى تقدير الوقائع أى خطأ موضوعى ، وفى ضوء هذا التعريف 
يكمن أساس إعادة النظر ، وهو التوفيق بين األحترام الواجب لألحكام الباتة الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه والشعور 
العام بالعدالة الذى يقتضى إصالح األخطاء الموضوعية التى يقع فيها القضاء الجنائي. ونصت المادة 441 / 1 من قانون 
اإلجراءات الجنائية على أنه: » يجوز طلب إعادة النظر فى األحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح » 

وهذا النص  يشترط لطلب إعادة النظر أن تكون األحكام نهائية وأن تكون صادرة بعقوبة جنائى  فى جنائية او جنحة. 

5-2-1-3.الطعن فى األحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا:

نصت المادة 12 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 على أنه: » ال يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى األحكام الصادرة 
من محاكم أمن الدولة وال تكون هذه األحكام نهائية إال بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية«.

5-2-1-4.الطعن فى األحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا:

تضمن التعديل األخير الذى أجراه المشرع على قانون االحكام العسكرية بموجب القانون رقم 16 لسنة 2007 إنشاء محكمة 
عليا للطعون العسكرية فأضاف المشرع نص المادة 43 مكرر والتى تنص على أن: » المحكمة العليا للطعون العسكرية 
مقرها القاهرة وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكرى وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على 
األقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبه عميد على األقل. وتصدر األحكام من خمسة قضاة 

عسكريين. 
 

الباب الثاني
اتجاه مؤسسات الدولة والمجتمع من عقوبة اإلعدام.

الفصل األول
العينة ومنهجية االستطالع

للتخفيف  األقل  فعلى  العقوبة  إللغاء  يكن  لم  إن  المجتمع  قبول  على  تُعين  محكمة  استراتيجية  وضع  إمكانية  تتوقف 
مختلف  لعرض  الباب  هذا  ونخصص  الدولة،  فى  الداعمة  المؤسسات  وقدرة  قوة  على  التعرف  على  السلبية،  آثارها  من 
ذلك  أكان  سواء  المجتمع  فى  اإلعدام  عقوبة  تقييد  أو  تنفيذ  أو  إلغاء  أو  إقرار  فى  ودورها  مصر  فى  الرئيسية  المؤسسات 
راجع إلى سلطتها فى المجتمع كالبرلمان والسلطة التنفيذية أو من كونها جماعة من جماعات الضغط فى المجتمع 
كمؤسسات المجتمع المدنى أو اإلعالم.وسوف نستعين فى عرضنا بما أجريناه من استطالع للرأى بين صناع القرار حول 
موقف كل مؤسسة ودورها من عقوبة اإلعدام ومدى تأثيرها فى المجتمع المصري، وقد بدأ تنفيذ هذا االستطالع الموجه 
المنوفية،  ومحافظة  الدقهلية،  )محافظة  األربعة  المحافظات  داخل  للمواطنين  الموجه  نظيره  مع  بالتوازى  القرار  لصناع 
لبعض  اآلخر  هو  تنفيذه  وتعطل  يناير2011،  شهر  من  األخير  الثلث  خالل  وذلك   ، سوهاج(  ومحافظة  سويف،  بنى  محافظة 
الوقت بفضل أحداث الخامس والعشرون من يناير، الى أن تمت مواصلة تطبيقه واالنتهاء منه كلية فى نهاية شهر فبراير.

وقد شارك فى اإلجابة على أسئلة هذا االستطالع )130( صانع قرار، موزعين مناصفة بين محافظات الوجهين القبلى والبحرى، 
حيث بلغ عدد المشاركين من محافظات الوجه البحرى )65( صانع قرار بنسبة إجمالية بلغت )50%( من اجمالى صناع القرار 
المستجيبين ) )بواقع: )30( صانع قرار من محافظة الدقهلية بنسبة إجمالية )23.1%(، و)35( صانع قرار من محافظة المنوفية 
بنسبة إجمالية )26.9%((، فيما بلغ عدد المشاركين من محافظات الوجه القبلى )65( صانع قرار بنسبة إجمالية بلغت )%50( 
من إجمالى صناع القرار المستجيبين )بواقع: )32( صانع قرار من محافظة بنى سويف بنسبة إجمالية )24.6%(، و)33( مواطنًا 

من محافظة سوهاج بنسبة إجمالية )%25.4((.

النوع االجتماعى،  التوازن بين المستجيبين من حيث نسبة تمثيل  التنفيذ قدراً ملموسًا من  آلية  ولسوء الحظ لم تحقق 
فإذا كانت نسبة تمثيل النوع االجتماعى بين المواطنيين المستجيبين لم تعكس -رغم ارتفاعها- الوزن الحقيقى للمرأة 
داخل التركيبة السكانية للمجتمع المصرى، فما الحال بالنسبة لها على مستوى صنع القرار والعمل المجتمعى، حيث لم 
يعكس توزيع النوع االجتماعى لصناع القرار المستجيبين تمثياًل مقبواًل لمشاركة المرأة فى هذا االستطالع؛ ففى مقابل 
نسبة تمثيل إجمالية للمستجيبين منهم من الرجال بلغت )93.1%(، لم تتجاوز نسبة تمثيل المرأة بين مجموع المستجيبين 
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منهم نسبة )6.9%(، األمر الذى قد يجد مبرره فى ضوء حقيقة أن مشاركة المرأة فى الحياة العامة ال سيما على مستوى صنع 
القرار لم تتواكب بعد مع وزنها الحقيقى داخل التركيبة الديمغرافية للمجتمع المصرى 74.

معدالت  انخفاض  حول  محتملة  ذهنية  فروق  أية  االستطالع  بهذا  المرأة  تمثيل  فى  المتناهية  المحدودية  تلك  أنهت  وقد 
مشاركة المرأة فى محافظات جنوب الوادى مقارنة بنظيراتها فى محافظات مصر الشمالية أو العكس، حيث تظهر نتائج 
نسوة  بين  االستطالع  هذا  فى  المشاركة  على  اإلقبال  معدالت  فى  تذكر  فروق  أى  هناك  يكن  لم  أنه  اإلحصائى  التحليل 
الصعيد ونسوة بحرى، مما يؤكد التحليل السابق بأن األمر ربما يرجع إلى أن مشاركة المرأة فى الحياة العامة خاصة على 

مستوى صنع القرار لم تتواكب وزنها الحقيقى فى المجتمع بعد.

وعلى عكس توزيعهم من حيث النوع االجتماعى، جاء التوزيع العمرى لصناع القرار المستجيبين أكثر توازنًا، إذ وقعت أعمار 
ثلثهم تقريبا )بنسبة 36.9%( داخل الشريحة العمرية الشابة بين )25-45( عامًا، وأعمار نصفهم )بنسبة 48.5%( داخل الشريحة 
العمرية األكثر خبرة بين )46-60( عاما، فيما تجاوزت أعمار ما يزيد عن عشرهم قلياًل )تحديداً نسبة 13.1%( السن الرسمى لبلوغ 

المعاش داخل مؤسسات الدولة الرسمية )الستون عامًا( .75

يمكن  فإنه  الشباب،  سن  المصرى  المجتمع  داخل  أعمارهم  تتجاوز  ما  غالبًا  المجتمعية  والقيادات  القرار  صناع  أن  ونظراً 
القول أن تجاوز أعمار ما يزيد عن ثلثى المستجيبين سن الخامسة واألربعين هو مؤشر إيجابى على سالمة معايير انتقاء 
المستجيبين من صناع القرار، األمر الذى يتفق إلى حد كبير مع توزيعهم على المستويين العلمى والمهنى والذى جاء هو 

اآلخر متوازنًا إلى حد كبير.

فعلى صعيد الخلفية التعليمية لمجموع صناع القرار المستجيبين، يتبين أن أكثر من ثلثيهم )بنسبة 79.2%( هم من حملة 
المؤهالت الجامعية، وأن عشرهم تقريبا )بنسبة 9.5%( من حملة المؤهالت فوق الجامعية )نسبة حملة الدكتوراة )%6.4(، 

ونسبة حملة الماجستير )3.1%((، ونحو نصف عشرهم )نسبة 5.4%( من حملة المؤهالت المتوسطة .76

أما على الصعيد المهنى، فقد جاء مجموع صناع القرار المستجيبين من خلفيات مهنية منوعة، فكان ربعهم تقريبًا )بنسبة 
26.2%( من الموظفين العموميين، وأكثر من عشريهم بقليل )نحو22.3%( من المحامين أعضاء مجالس نقابات المحامين 
الفرعية ومحامو النقض، وأقل من عشريهم بقليل )بنسبة 19.2%( من أعضاء البرلمان واعضاء المجالس المحلية، بينما جاء 
عشرهم من القيادات المحلية والحزبية والشخصيات العامة، وأقل من هذه النسبة )تحديداً نسبة 7.7%( من القضاة ووكالء 

النيابة، وأقل من نصف عشرهم )نسبة 3.8%( من الصحفيين ورجال اإلعالم.

الدولة من عقوبة اإلعدام، أن نقف على  رؤية المستجيبين لموقف مؤسسات  الالزم قبل عرض  أنه من  رأينا  وبشكل عام 
رؤيتهم أنفسهم من عقوبة اإلعدام وقد أوضحت نتائج التحليل اإلحصائى أن غالبية صناع القرار المستجيبين يؤيدون استمرار 
تطبيق عقوبة اإلعدام سواء تطبيق مطلق كما اشار نصفهم تقريبًا )بنسبة 48.5%(، أم تطبيق مقيد بشروط كما أشار قرابة 
ثلثهم )بنسبة 28.5%(. أما المناهضين الستمرار تطبيق تلك العقوبة فى المطلق فهم خمس  صناع القرار المستجيبين 
متى  الشروط  من  مجموعة  على  العقوبة  بتلك  تمسكهم   )%3.1 )بنسبة  عشرهم  نصف  من  أقل  علق  فيما   ،)%20 )بنسبة 

تحققت يمكن أن يتحولوا إلى مناهضته77  ا.  

ووفقًا لما هو مبين بالشكل رقم )5( 78، تظهر مقارنة موقف صناع القرار المستجيبين من مختلف المحافظات المشاركة 
أن من يناهض منهم عقوبة اإلعدام سواء بشكل مطلق أم مقيد هم نسب ضئيلة للغاية بين مستجيبى  باالستطالع 
تلك  مناهضة  مستوى  وصل  حيث  البحرى،  الوجه  محافظات  مستجيبى  من  بنظرائهم  مقارنة  القبلى،  الوجه  محافظات 
المجتمع  عادات  إلى  إرجاعه  يمكن  الذى  األمر  المستجيبين،  ثلثى  قرابة  األول  محافظتى  إحدى  مستجيبى  بين  العقوبة 
الصعيدى المتأصل فيها ثقافة القصاص واألخذ بالثأر، والتى تجعل من الصعب بمكان تصور مناهضاتهم لتلك العقوبة.

وعلى خالف ما سبق يأتى تأييد تطبيق عقوبة اإلعدام سواء بشكل مطلق أم مقيد بنسب مرتفعة للغاية بين مستجيبى 
محافظات الوجه القبلى، وكذلك مستجيبى محافظات الوجه البحرى، حيث يختفى أثر الجغرافية المكانية والثقافية بين 
المحافظات بهذا الشأن حيث أيدت النسب األكبر من مستجيبى المحافظات األربعة دون استثناء استمرار تطبيق عقوبة 

اإلعدام. وبالنسبة لمن أيدوا التطبيق المشروط لعقوبة اإلعدام، فقد تضمنت تلك الشروط ما يلى:
الشريعة  تقره  ما  ضوء  فى  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  يستمر  أن  بمعنى  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مخالفة  عدم  	•

اإلسالمية، وأن يتم القضاء بها وفق نظام قضائى مستقل وشفاف وتتاح فرص الدفاع فيه للجميع

74  انظر الملحق4, شكل رقم )1( عن توزيع صناع القرار المستجيبين طبقا للنوع االجتماعي

 75  انظر الملحق4, شكل رقم )2( عن توزيع صناع القرار المستجيبين طبقا للعمر
 76 انظر الملحق4, شكل رقم )3( عن توزيع صناع القرار المستجيبين طبقا للمؤهل التعليمي

 77  انظر الملحق4, شكل رقم )4( عن موقف صناع القرار من عقوبة االعدام بشكل عام
78  انظر الملحق4
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التنفيذ وفق ضمانات تحفظ مبادئ حقوق اإلنسان 	مراعاة حقوق الدفاع للمتهم وإبداء جميع دفوعه، وأن يتم  	•
إذ أن اإلعالم يؤثر فى وجه الحكم 	عدم االلتفات إلى ما ينشر فى اإلعالم  	•

أال تكون فيها تمييز بين األشخاص سواء كان المجنى عليه شخصية عامة أم فرد عادى 	•
تطبق على نطاق ضيق فى ضوء تطبيق القانون  	•

وجرائم  العمد،  والقتل  والتجسس،  اإلرهاب،  )مثل  المجتمع  تهدد  والتى  الخطيرة  الجرائم  مواجهة  فى  تطبق  	•
المخدرات، ومحاربة اهلل ورسوله،...(

الحكم،  على  اآلراء  إجماع  وجوب  قبيل  من  باإلعدام،  الحكم  عنها  يصدر  التى  للمحاكمة  خاصة  ضمانات  وضع  	•
وااللتزام برأى مفتى الديار المصرية حال رفض تطبيق العقوبة وعنذئد يجب نظر القضية مجدداً أمام دائرة مغايرة
اختصاص محكمة النقض بإعادة نظر الدعوى من حيث الموضوع والقانون كدرجة ثانية قبل تنفيذ الحكم 	•

المجرم  إصالح  جدوى  عدم  من  والتأكد  الجريمة،  وقوع  ظروف  لها  المؤدية  والدوافع  الجريمة  نوع  دراسة  من  البد  	•
على ضوء بحث يجرى حوله

أن تتحقق الشفافية فى تطبيق العقوبة داخل المجتمع. 	•
الشروط،  تلك  ارتبطت  فقد  الشروط،  من  مجموعة  تحقق  على  اإلعدام  عقوبة  لتطبيق  مناهضتهم  علقوا  من  أما 
البراءة  لظهور  احتمال  وجود  ثم  ومن  لإلدانة  المطلق  الثبوت  وعدم  المجتمع،  فى  الجريمة  مستويات  بانخفاض 
الحقًا، أن تكون السابقة األولى للمحكوم عليه، أن تستبدل عقوبة اإلعدام باقصى عقوبة حبس، عدم اإلتيان بجرم 

الخيانة العظمى.
 

الفصل الثاني
موقف الدولة ومؤسساتها من عقوبة اإلعدام

1.موقف السلطة التنفيذية من عقوبة اإلعدام:

كانت الحكومة المصرية من الحكومات الرافضة إللغاء عقوبة اإلعدام، فلم تصوت مصر خالل الثالث سنوات األخيرة على 
العامة  الجمعية  قرار  ضد  مصر  صوتت  فقد  اإلعدام،  عقوبة  وقف  أو  بإلغاء  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرارات  من  أى 
ديسمبر   18 فى  نيويورك  فى  المنعقد  اجتماعها  فى  اإلعدام  عقوبة  تجميد  إلى  العالم  دول  يدعو  الذى  المتحدة  لألمم 
2007 و2008. وكانت دائمًا ما تتذرع بمخالفة ذلك للشريعة اإلسالمية ، وعلى صعيد االتفاقيات الدولية ذات الصلة بعقوبة 
اإلعدام أو التى تضمنت الحد من استخدام هذه العقوبة، فلم توقع عليه مصر أو تنضم إلى عدد من االتفاقيات الدولية ذات 
الطبيعة التنفيذية ذات الصلة بعقوبة اإلعدام كالبروتوكول االختيارى للعهديين الدوليين الخاصين بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية.وأن كانت قد صدقت على العهدين نفسهما ، كما لم تنضم مصر 
أو تصدق على أى من  البروتوكول االختيارى التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الإلنسانية أو المهينة.او االتفاقية األوربية لحقوق االنسان وأى من بروتوكوالتها السادس والثالث عشر والمتعلقين بشكل 

أو بآخر بعقوبة اإلعدام.

العمل  إيقاف  أو  إلغاء  نحو  األولى  الخطوات  اتخاذ  فى  هامًا  دوراً  الدولة  رئيس  رأسها  وعلى  التنفيذية  السلطة  وتلعب 
بعقوبة اإلعدام فلرئيس الدولة فى النظام المصري79  أن يوقع االتفاقيات الدولية فنصت المادة 151 من دستور 1971 » رئيس 
الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها 
والتصديق عليها ونشرها وفقًا لألوضاع المقررة«. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن رئيس الدولة يملك سلطة العفو عن 
المادة 149 منه لرئيس الجمهورية حق العفو عن  أتاح  دستور 1971 فيما نصت عليه  المحكوم عليه بعقوبة اإلعدام، فقد 
االلتجاء إلى رئيس الجمهورية للعفو عن العقوبة  إال بقانون، ويعتبر  العفو الشامل فال يكون  أما   ، أو تخفيفها  العقوبة 
أو  كلها  منها  إعفاؤه  والتماس   ، عليه  الصادرة  العقوبة  من  للتظلم  عليه  للمحكوم  األخيرة  الوسيلة  هو  بها  المحكوم 
من  طريقة  بأى  للطعن  قابل  غير  بالعقوبة  القاضى  الحكم  يكون  أن  إذن  فمحله  منها  أخف  بعقوبة  إبدالها  أو  بعضها 
الطرق العادية وغير العادية وعن الطبيعة القانونية لهذا العفو فقد وصفته محكمة النقض المصرية بأنه عمل من أعمال 

السيادة التى ال يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.

ووفقًا لما أظهرته نتائج التحليل االحصائى بخصوص رؤية صناع القرار المستجيبين لترتيب أهم المؤسسات المؤثرة فى 
تغيير الموقف العام من عقوبة اإلعدام، جاءت السلطة التنفيذية على رأسها رئيس الدولة فى مقدمة الترتيب السابع من 

بين أهم المؤسسات 80 بنسبة )26.9%( من وجه نظر المستجيبين.

  79 وفقًا لما كان يجرى العمل به قبل سقوط الدستور المصرى عشية تنحى الرئيس السابق، ولم يتضمن اإلعالن الدستورى مواد بديلة فيما يتعلق بسلطات الرئيس.
  80 جاء دور هذه المؤسسة فى مقدمة الترتيب الثالث من وجهة نظر مستجيبى محافظة الدقهلية بنسبة )40%(، ومستجيبى محافظة سوهاج بنسبة )21.2%(. وفى مقدمة 

الترتيب السابع من وجهة نظر مستجيبى محافظة المنوفية بنسبة )45.7%(، ومستجيبى محافظة بنى سويف بنسبة )%37.5(.
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ولكن يبقى السؤال مطروحًا هل يعكس موقف السلطة التنفيذية من عقوبة اإلعدام التوجه العام لدى المجتمع 
المصري؟  وفى محاولة للتعرف على ذلك من خالل رؤية صناع القرار المستجيبين بشأن مدى كاشفية موقف الدولة من 
انقسام  أوضحت  قد  لإلجابات،  اإلحصائى  التحليل  نتائج  أن  فنجد  نحوها،  للمجتمع  العام  لالتجاه  اإلعدام  عقوبة  تطبيق 
مجموع صناع القرار المستجيبين بين فئتين متقاربتين فى الحجم، الفئة األولى واألكبر نسبيًا والتى بلغت )52.3%( ال توافق 
على هذا الرأى، أما الفئة الثانية والتى بلغت نسبتها )47.7%( فتؤيد هذا الرأى وترى أن موقف الدولة المنحاز لتطبيق عقوبة 

االعدام يعكس بالفعل موقفًا عامًا فى المجتمع المصرى.

المشاركة  المحافظات  مختلف  من  المستجيبين  القرار  صناع  رؤى  مقارنة  تظهر   ،81  )6( رقم  بالشكل  مبين  هو  لما  ووفقًا 
القبلى مقارنة  الوجه  المستجيبين من محافظات  المحلية لدى  الجغرافيا والثقافة  أثر عاملى  اختفاء  باالستطالع استمرار 
بمستجيبى محافظات الوجه البحرى، فبينما جاءت النسبة األكبر من مستجيبى محافظتى بنى سويف والمنوفية لتؤيد 
أن موقف الدولة الرافض إللغاء أو وقف تطبيق عقوبة اإلعدام ما هو إال انعكاس التجاه عام فى المجتمع المصرى، جاءت 
أهم  حول  التساؤل  إلى  يدفع  الذى  االمر  الرأى.  ذلك  لترفض  والدقهلية  سوهاج  محافظتى  مستجيبى  من  األكبر  النسبة 
األسباب التى يظن صناع القرار أنها تقف وراء رفض المجتمع المصرى إللغاء أو وقف تطبيق عقوبة اإلعدام، وهو ما تمت 

اإلجابة عليه على النحو التالى:

النظر إلى عقوبة اإلعدام باعتبارها عقوبة رادعة ال سيما فى مواجهة الجرائم الجسيمة، حيث تساعد فى تحقيق  	•
العدالة والقصاص، وإن إلغائها سيفتح الباب على مصراعيه القتراف الجرائم، عقوبة القتل، فضاًل عما فى إلغائها 

من محاباة للجانى على حساب المجنى عليه وهو أمر غير مقبول مجتمعيًا
صعوبة تقبل المجتمع المصرى لتغيير أمر دام العمل به طوال تاريخه، فضاًل عن الطبيعة الورعة لمعظم أفراد  	•
الشعب كون العقوبة تعد حد من حدود اهلل، وأن إلغاء عقوبة اإلعدام يخالف قواعد الشريعة اإلسالمية التى تقر 

مبدأ القصاص
انتشار جرائم الثأر، ومن ثم فتنفيذ عقوبة اإلعدام يحد من النزوع لألخذ بالثأر ويحقق نوع من الموازنة بين الفعل  	•

المرتكب وحق المجتمع
يجدى  ال  الذين  المجرمين  بعض  وبتر  رادع،  وجود  وضرورة  األمنى  واالنفالت  ونوعًا،  كمًا  الجريمة  معدالت  ارتفاع  	•

معهم أى عقاب آخر وال حل سوى استئصالهم من المجتمع 
حتى  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  من  فيها  البد  ترتكب  جرائم  هناك  تزال  ال  إذ  المصرى،  المجتمع  فى  الفساد  انتشار  	•

يتحقق الردع العام، كما أن انتشار الفساد وسيطرة الجريمة تجعل المجتمع المصرى رافضًا لإللغاء

وحسبما سبق تبينه من أن ما يزيد قلياًل عن نصف صناع القرار المستجيبين ال يرون فى موقف الدولة الرافض إللغاء عقوبة 
المؤيد الستمرار  المجتمع  السابق حول موقف  المبحث  المجتمع، فضاًل عن ما أظهره  اإلعدام ما يعكس موقف عام فى 
العمل بعقوبة اإلعدام، كان البد من استيضاح رأى صناع القرار بشأن أهم العوامل التى يعتبرونها أكثر تأثيراً فى تشكيل 
القرار، حيث  رأى الجمهور تجاه عقوبة اإلعدام، وهو ما جاء حرفيًا فى سؤال تضمنته صحيفة االستطالع الموجهة لصناع 
الثقافى«  التطور  االقتصادية،  والعوامل  الظروف  المجتمعية،  والتقاليد  العادات  الدين،  »أحكام  هى  عوامل  أربعة  أفردت 
أمام المستجيبين إلعطائها ترتيبًا تصاعديًا من حيث مستوى تأثيرها فى رأى الجمهور 82، ذلك الى جانب الشق المفتوح 

الذى أفردته فى نفس السؤال لطرح أى عوامل أخرى قد يعتبرها المستجيبون مؤثرة فى هذا الشأن.

وبحسب نتائج التحليل اإلحصائى لإلجابات، جاءت إشارة صناع القرار المستجيبين حول ترتيبهم ألكثر العوامل تأثيراً فى 
والتقاليد  و«العادات   ،)%65.4( بنسبة  األول  الوزن  مقدمة  فى  الدين«  »عامل  إلى  اإلعدام،  عقوبة  نحو  العام  الرأى  تشكيل 
 ،)39.2( بنسبة  الثالث  الوزن  مقدمة  فى  االقتصادية«  و«الظروف   ،)%37.7( بنسبة  الثانى  الوزن  مقدمة  فى  المجتمعية« 
اختالف  على  المستجيبين  بين  تذكر  فروق  هناك  تكن  ولم   .)%34.6( بنسبة  الرابع  الوزن  مقدمة  فى  الثقافى«  و«التطور 
المقارن  التحليل  من  المزيد  تستدعى  تاثيرها  درجة  بحسب  السابقة  للعوامل  ترتيبهم  حيث  من  الجغرافية  توزيعاتهم 
الذى لن يقدم إضافة. وحول أهم العوامل األخرى التى يرى صناع القرار المستجيبين أنها تلعب دوراً مؤثراً فى تشكيل رأى 
واالنتقام  العدالة  وفكرة  المجرم،  عليها  يتعدى  التى  الحقوق  نوع  إلى:  اإلشارة  جاءت  فقد  اإلعدام،  عقوبة  تجاه  الجمهور 
الجريمة  وقوع  وظروف  وسبب  لمرتكبيها،  اإلجرامية  والخطورة  الجرائم  ونوعية  والعقاب،  الثواب  مبدأ  وترسيخ  الجناة،  من 

الموجبة للتطبيق، ودعم الشعور باألمن، وتحقيق الردع العام، وبتر العناصر الفاسدة التى ال يصلح معها تهذيب.

تأثيرها فى تشكيل  المجتمعية« من حيث مستوى  والتقاليد  »العادات  ترتيب  المستجيبين بشأن  القرار  رؤية صناع  تخيل 
الوعى العام تجاه عقوبة اإلعدام، والذى جاء فى مرتبة الحقة بعد أحكام الدين، إلى ضرورة استكشاف الدور الذى تلعبه  

 81   انظر الملحق 4
 82 انظر الملحق4, شكل رقم )7(
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ثقافة  تلعب  هل  رأيك،  »فى  نصه  سؤال  االستطالع  صحيفة  تضمنت  حيث  الصدد،  هذا  فى  القبليات/العصبيات  ثقافة 
القبليات/العصبيات فى مصر دور فى استمرار أو وقف تطبيق عقوبة اإلعدام داخل  النظام القضائى الرسمى؟«، مع ترك 

ثالث خيارات مغلقة لإلجابة هى »نعم، ال، إلى حد ما«.

القبليات/ أن ثقافة  يروا  المستجيبين )تحديداً، %53.8(  القرار  أكثر من نصف صناع  أن  التحليل اإلحصائى  نتائج  وكما تظهر 
العصبيات فى مصر ال تلعب دوراً يذكر فى استمرار العمل بعقوبة اإلعدام داخل النظام القضائى الرسمى أو وقف تطبيقها، 

فيما أكد على أنها تلعب دور مهم نحو ثلثهم بنسبة )36.2%(. وأنها تلعب دوراً إلى حد ما نسبة )10%( منهم83 .

وكانت النسب األكبر المؤيدة بما ال يدع مجااًل للشك على وجود دور لثقافة العصبيات فى استمرار تبنى النظام القضائى 
المصرى عقوبة اإلعدام هم من مستجيبى محافظاتى الوجه القبلى، أما من ينكرون وجود مثل هذا الدور فكانت أكثريتهم 
من مستجيبى محافظتى الوجه البحرى، وهنا للمرة األولى يظهر أثر العامل الجغرافى والثقافة المحلية فى تباين إجابات 

المستجيبين حول دور ثقافة العصبيات المنتشرة فى الصعيد المصرى على عكس حال الدلتا.

نسبة  بخالف  اإلعدام،  لعقوبة  مناهضة  أكثر  موقف  تبنى  أجل  من  مصر  فى  العصبيات  ثقافة  فى  التأثير  إمكانية  وحول 
غير  التأثير  ذلك  مثل  أن  ترى  شريحة  تقريبًا،  متكافئتين  شريحتين  بين  المستجيبون  انقسم   ،)%40.8( بلغت  التى  الصمت 

ممكنًا ونسبتها )29.2%(، وشريحة ترى أن ذلك التاثير ممكنًا وبلغت نسبتها )30%(، ومن أهم مقترحاتها فى هذا الصدد:

دراسة أفكار وثقافات المجتمع القبلى، وإجراء حوار بناء مع القضاة العرفيين، والتواصل مع أفراد الشعب والتباحث  	•
اإلجتماعى  السياسى  الوضع  دراسة  عن  فضاًل  بمناهضته،  أم  تطبيقها  بتأييد  سواء  العقوبة  هذه  بشأن  معهم 

للقبيلة، ومعرفة المدخل لعقل القبيلة لمحاولة نزع فكرة الثأر من المجتمع
التى  التشريعية المحدودة  الحاالت  الدين فى توعية المواطنيين، وبيان  العبادة واالرتقاء بخطاب رجال  تعزيز دور  	•

تستوجب اإلعدام
والصحافة  اإلعالم  التعليم،  خالل:  من  والقبلية  العصبية  لنبذ  الوعى  وزيادة  التعليمية  بالمستويات  االرتقاء  	•
واإلعمال الدرامية، ونشر ثقافة التسامح والسالم، وخلق أجيال تؤمن بالتخلى عن العصبية واالهتمام بعادات القبيلة

توعية المجتمع أن الدولة هى التى تتصدى لمعاقبة الجانى، وأن الثأر فى جريمة القتل ال يجلب إال استمرار إزهاق  	•
األرواح ونزيف الدماء، وإزالة ما يؤدى إلى هذه الثورة القبلية وهى تسكينها عن طريق التطبيق العادل للقانون على 
المخطئ مع إعطاء كل ذى حق حقه وتغيير متطلبات المجتمع المدنى المعيشية، وإعادة الثقة فى قدرة الدولة 

على القصاص وتوقيع العقاب بجميع األشخاص دون تمييز.

2.موقف البرلمان من عقوبة اإلعدام:

عليها  النص  ورد  مختلفة  اختصاصات  ويتولى  العربية  مصر  بجمهورية  التشريعية  السلطة  هو  المصرى  الشعب  مجلس 
فى الباب الخامس من دستور 1971 ، حيث قررت المادة 86 أن يتولى المجلس سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة 
والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، 
ووفقًا لما أظهرته نتائج التحليل اإلحصائى بخصوص رؤية صناع القرار المستجيبين لترتيب أهم المؤسسات المؤثرة فى 
تغيير الموقف العام من عقوبة اإلعدام، جاء دور »السلطة التشريعية )البرلمان(« فى مقدمة الترتيب الثانى بنسبة )%20.8( 
بإنها  التشريعية، فقد وصفها نحو 43.8% من إجمالى المستجيبين  تأثير المؤسسة  من إجمالى المستجيبين، وعن قوة 
»كبيرة ومؤثرة« ، فى حين وصفها )22.3%( منهم بأنها ضعيفة ، فيما وصفه بأنه »معقول« نسبة )18.5%(، ووصفه بأن »ليس 

له تأثير« نسبة )%14.6(.

ونظراً أن البرلمان هو المؤسسة الشعبية المختصة بالتشريع، حيث يلعب باسم الشعب دور أساسى فى تقنين عقوبة 
اإلعدام، فكان البد من استيضاح موقفه من تلك العقوبة وما إذا كان موقف »مؤيد، أم مناهض، أم متماهى، أم ليس مهتم 

أساسًا«، وما هى شواهدهم على ذلك 84 .

وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائى، أن نصف صناع القرار المستجيبين تقريبًا )تحديداً نسبة 45.4%( يروا أن موقف البرلمان 
المصرى من تطبيق عقوبة اإلعدام هو »موقف متماهى وغير واضح«، بينما ترى نسبة )30.8%( أن »ليس له اهتمام يذكر«، 
محدودة  نسبة  للتطبيق«  »مناهض  يراه  فيما  المستجيبين،  القرار  صناع  مجموع  من   )%16.2( نسبة  للتطبيق«  »مؤيد  وتراه 

للغاية بلغت )%3.1(.

 83 انظر الملحق4, شكل رقم )8(
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وحول شواهدهم على أن موقف البرلمان المصرى ليس مناهض للعقوبة، فقد جاءت االشارة إلى:
بدون  باإلعدام  تعاقب  التى  القانون  نصوص  على  واإلبقاء  لإللغاء،  مناقشة  طلب  النواب  من  أى  تقديم  عدم   o

تعديل، كما أن عدم مناقشته أى مشروع قانون بإلغاء العقوبة يعد موافقة ضمنية.
باعتباره  اإلعدام  عقوبة  على  باإلبقاء  تقضى  التى  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  بتطبيق  البرلمان  أعضاء  تمسك   o
الوجه االخر للقصاص الذى تنص عليه الشريعة الغراء، السيما أن الدستور المصرى ينص فى مادته الثانية على أن 

دين الدولة اإلسالم ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسى للتشريع.
ردود فعل البرلمان المصرى متماهية بحسب الجريمة ومقترفها، فهو غير مستقر على رأى محدد بهذا الخصوص،   o

كما أن التشريعات العقابية التى تنص على اإلعدام كعقوبة موجودة منذ زمن بعيد ولم تناقش مؤخراً«.

3.موقف القضاء المصرى من عقوبة اإلعدام

المؤسسة القضائية هى الجهة المناط بها تطبيق القوانين المنظمة لتلك العقوبة،  وكان دستور 1971 يتناول بشكل 
عام ضمانات استقالل السلطة القضائية بجناحيها المعروفين القضاء العادى والقضاء اإلدارى ، وقد ترك المشرع المصرى 
كثير من الحقوق والضمانات لقوانين تصدر وينص فيها على تفصيل لما أجمله الدستور، فصدر القانون 46 لسنة 1972 
والمعروف بقانون السلطة القضائية لينظم أوضاع القضاء العادي، كما صدر القانون رقم 47 لسنة1972 لتنظيم القضاء 
القانون  العليا وهو  الدستورية  المحكمة  رقم 48 لسنة1979 لتنظيم  الدولة، والقانون  اإلدارى والمعروف بقانون مجلس 

الذى عرف باسم قانون المحكمة الدستورية العليا.

هى  القضائية  السلطة  استقاللية  أن  القول  يمكننا  دستور1971  فيهم  بما  القوانين  تلك  نصوص  فى  والتدقيق  وبالنظر 
فى  والواردة  وقضاته  المصرى  القضاء  استقاللية  إلى  تشير  التى  الدستورية  النصوص  تدعمها  ال  منقوصة،  استقاللية 
الحكم«.  »نظام  والمعنون   1971 عام  الصادر  الدائم  المصرى  الدستور  من  الخامس  الباب  من  والخامس  الرابع  الفصل 
فالنصوص الدستورية الواردة فى ذلك الباب تنم على أن فكرة استقالل القضاء والقضاة غير واضحة فى ذهن المشرع 
الدستورى المصري، والذى إما نص عليه بشكل منقوص - مثل النص على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة 
قوانين  إلى  االستقالل  ضمانات  ببعض  يتعلق  فيما  باإلحالة  – أو  المحكمة  قضاة  استقالل  على  النص  إلى  التطرق  دون 
يصدرها مجلس الشعب الخاضع لهيمنة السلطة التنفيذية– مثل النص على الوارد فى المادة 167 من الدستور ».....على 
أن يترك تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وشروط تعيين أعضائها ونقلهم للقانون«، أو نص المادة 168 من الدستور 
والتى تترك للقانون تنظيم مهمة تأديب أعضاء الهيئات القضائية، أو بإدماجه لمحاكم أمن الدولة وهى قضاء استثنائى 
استقالل  مدى  قياس  ويمكن  القضاء.  استقالل  من  انتقاصًا  بذاته  يعتبر  الذى  األمر  القضائية  السلطة  مكونات  ضمن 
المتحكمة  والسلطة  القضاة،  اختيار  حيث  من  ألعضائها  المتوافرة  الضمانات  مدى  قياس  خالل  من  القضائية  السلطة 
المالية واإلدارية، وتعطى تلك  إدارة شئونهم  تأديبهم واإلشراف عليهم وعزلهم، وأخيراً مدى استقاللهم فى  فى طريقة 
الضمانات الثالثة مؤشرات واضحة على استقالل القضاء فى أية دولة من الدول، فكلما كانت طريقة اختيار القضاة محددة 
وذات معايير واضحة، وكانوا غير خاضعين ألية سلطة أخرى فى مجال اإلشراف والتوجيه والتأديب، ويتمتعون بإدارة ذاتية 
افتقادها  لدرجة  وفقًا  استقاللها  يضعف  أو  مستقلة،  القضاء  مؤسسة  بأن  القول  يمكن  ومستقر،  مناسب  مالى  لنظام 

لتلك العوامل. 

وحول موقف القضاء المصرى من عقوبة اإلعدام فقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائى، أن غالبية صناع القرار المستجيبين 
بنسبة )66.9%( ترى أن موقف القضاء المصرى عمومًا تجاه تطبيق عقوبة اإلعدام هو موقف »متشدد تجاه جرائم بعينها«، 
فيما تراه نسبة )17.7%( موقف »متشدد تجاه تطبيق بشكل عام«، وترى نسبة )13.1%( أن القضاء »يقلل من تطبيق العقوبة«، 
فيما ترى نسبة )2.3%( أن »ليست العقوبة محل اهتمام يذكر« فى موقف القضاء. علمًا أنه لم توجد اختالفات واضحة بين 
رؤى مستجيبى المحافظات األربعة بشأن موقف القضاء المصرى من عقوبة اإلعدام، حيث يظهر أن النسب األكبر منهم 
جميعًا تصفه بأنه »متشدد تجاه جرائم معينة«. ولم تدخل المؤسسة القضائية ضمن المؤسسات التى قد يكون لها تأثيراً 

فى الرأى العام نحو عقوبة اإلعدام 85.
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4.دور المجتمع المدنى فى تغيير الموقف من عقوبة اإلعدام

جاء ترتيب »مؤسسات المجتمع المدنى« بين المؤسسات األكثر تأثيراً فى رأى الجمهور تجاه عقوبة اإلعدام فى الترتيب 
األول بنسبة )21.5%(، وهى نسبة محدودة ال تتالئم مع الدور الذى يفترض أن تلعبه تلك المؤسسات التى أصبحت تشغل 
الحيز الشاغر بين المجالين العام والخاص. ويتأكد هذا الوزن مرة أخرى فى ضوء إشارة نحو نصف صناع القرار المستجيبين 
)تحديداً نسبة 41.5%( إلى أن حجم دور منظمات المجتمع المدنى فى وقف أو إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام هو دور »ضعيف«، 

ويراها »ال تمارس دور يذكر« نسبة )33.8%(، فيما يراها تمارس دور »معقول«نسبة )17.7%(، ويراها تمارس دور »قوى وفعال«
نسبة )%5.4( 86.

من   )%18.5( نسبة  ذكرت  فقد  اإلعدام،  عقوبة  تطبيق  إلغاء  أو  لوقف  النشطة  المدنى  المجتمع  مؤسسات  أهم  وحول 
مجموع صناع القرار المستجيبين عدد من تلك المؤسسات، ذكرت نسبة )10%( منهم بعض مما تقوم به تلك المؤسسات 
فى هذا الشأن من أنشطة، ومن أبرز المؤسسات التى تمت اإلشارة إليها، هى: المجموعة المتحدة –محامون ومستشارون 
الفساد(،  ومحاربة  حقوقية  وأنشطة  العام  الرأى  واستطالعات  والدراسات  القانونية  المساعدة  فى  )وأنشطتها  قانونيون 
)واهتمامها  اإلنسان  لحقوق  العربية  والشبكة  التعذيب(،  مناهضة  فى  )وأنشطتها  اإلنسان  لحقوق  المصرية  والمنظمة 
سويف  ببنى  الجريمة  من  الوقاية  وجمعية  المرأة(،  بشئون  )واهتمامه  بالقاهرة  المرأة  قضايا  ومركز  القتل(،  بقضايا 
)وأنشطتها الخاصة بالصلح وتوفيق األوضاع بطرق ودية(، والجمعية الشرعية ببنى سويف )وأنشطتها المتعلقة بالتنمية 
الدينية واالجتماعية(، والجمعية المصرية لحقوق اإلنسان )وما تقوم به من دراسات(، وجمعية المساواة )وأنشطتها تنموية 
اجتماعية(، ومركز العدالة القانونية )وما يلعبه من دور فى مراقبة االنتخابات(، والمجلس القومى لحقوق اإلنسان )حيث أعد 
دراسات حول تطبيق العقوبة والتضييق من التطبيق واصدار قرارات بهذا الشأن(، فضاًل عن مركز ماعت، والمركز المصرى، 
بحقوقهم(،  المواطنيين  وتعريف  الخير  بأعمال  وتقوم  األهلية  األعمال  مجال  فى  عملها  تباشر  )التى  األهلية  والجمعيات 
والنقابات  المواطن(،  ضد  السلطة  استخدام  ومناهضة  بحقوقه  اإلنسان  بتعريف  تقوم  )التى  اإلنسان  حقوق  وجمعيات 

المهنية والعمالية، والمؤسسات الدينية.

وكما تبين من اإلشارات السابقة، ضآلة عدد المؤسسات المدنية المهتمة بعقوبة اإلعدام-ولو على األقل من وجهة نظر 
االخيرة.  اآلونة  تزايداً ملحوظًا فى  المصرى والذى شهد  المجتمع  العددى فى  بتواجدها  المستجيبين- مقارنة  القرار  صناع 
ونظراً ألن الجهود الجماعية السيما على مستوى العمل المجتمعى، عادة ما تكون أكثر جدوى وفاعلية من الجهود الفردية، 

فقد يكون من األفضل إيجاد صيغة لتشبيك تلك الجهود وتنظيمها فى صيغة تكاملية تحقق تعظيم االستفادة منها.
وحول فرص نجاح مثل ذلك التشبيك، جاءت أراء النسبة األكبر من صناع القرار المستجيبين )حوالى، 42.3%( لتؤيدها دون 
تحفظ، إذ رأت أنه من الممكن تشبيك عدد من منظمات المجتمع المدنى للعمل معًا لمناهضة تطبيق عقوبة اإلعدام 
فى مصر، وهو ما أيدته أيضًا -لكن مع إبداء التحفظ »إلى حٍد ما«- نسبة )37.7%(. فيما لم ترجح نجاح مثل تلك الجهود 

نسبة )17.7%(، حيث أكدت على محدودية فرص نجاح مثل ذلك التشبيك.

إليها مؤسسات المجتمع المدنى للتأثير فى اتجاهات الجمهور المصرى  وبخصوص أفضل الطرق التى يمكن أن تعمد 
نحو عقوبة اإلعدام لجعله أكثر مناهضة لها، جاءت صحيفة االستبيان بسؤال نصه »رتب تصاعديًا أفضل طرق التأثير فى 
الجمهور لمناهضة عقوبة اإلعدام«، وقد أفرد أربعة بدائل لترتيبها، وهى »رفع الوعى بحقوق اإلنسان، إعادة نشر أفكار الدين 
الصحيحة عن عقوبة اإلعدام، نشر المعلومات وزيادة المعرفة حول عقوبة اإلعدام، نشر قصص إنسانية عن أسر المحكوم 

عليهم باإلعدام« لترتيبها 87. 

وكما جاء بنتائج التحليل االحصائى لترتيبات صناع القرار المستجيبين لتلك الطرق، فقد جاءت اإلشارة إلى دور »إعادة نشر 
األفكار الدينية الصحيحة عن عقوبة اإلعدام« فى مقدمة الترتيب األول بنسبة )46.2%(، و«رفع الوعى بحقوق اإلنسان« فى 
مقدمة الترتيب الثانى بنسبة )33.1%(، ثم »نشر معلومات وزيادة المعرفة حول استخدام عقوبة اإلعدام« فى مقدمة الترتيب 
الثالث بنسبة )30.8%(،  فـ »نشر قصص إنسانية عن أسر المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام« فى مقدمة الترتيب الرابع بنسبة 

.)%39.2(

5.المؤسسة الدينية وموقفها من عقوبة اإلعدام:

وفقًا لما أظهرته نتائج التحليل اإلحصائى بخصوص رؤية صناع القرار المستجيبين لترتيب أهم المؤسسات المؤثرة فى 
الترتيب األول  88فى مقدمة  )المساجد/الكنائس(«   الدينية  العام من عقوبة اإلعدام، جاء دور«المؤسسات  تغيير الموقف 
وعى  تشكيل  فى  دورها  أن   )%69.2( وبنسبة  المستجيبين  القرار  صناع  غالبية  يرى  بل  فحسب  هذا  ليس   ،)%35.4( بنسبة 

  86  انظر الملحق4, شكل رقم )11(
  87  انظر الملحق4, شكل رقم )12(

88  جاء دور المساجد والكنائس فى مقدمة الترتيب األول من وجهة نظر مستجيبى محافظة المنوفية بنسبة )51.4%(، ومستجيبى سوهاج بنسبة )45.5%(، ومستجيبى محافظة 

بنى سويف بنسبة )37.5%(. وجاء فى مقدمة الترتيب الرابع من وجهة نظر مستجيبى محافظة الدقهلية بنسبة )%33.3(.
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المجتمع تجاه عقوبة اإلعدام هو دور »قوى ومؤثر«، فى حين يرى نسبة )18.5%( من المستجيبين أن دورها  »معقول«، وال 
أو غير مؤثر عن 11.8 % من إجمالى المستجيبين، وهذا األمر يدعونا إلى طرح موقف  يروا أن دورها ضعيف  الذين  تزيد نسبة 
أو الكنيسة  األزهر الشريف ممثاًل للمؤسسة اإلسالمية  الدينية فى مصر من عقوبة اإلعدام سواء أكان موقف  المؤسسة 

المصرية ممثاًل لموقف المؤسسة المسيحية.

5-1. موقف األزهر من عقوبة اإلعدام:

األزهر الشريف مازال يتبنى الرؤية الوسطية لإلسالم الحنيف عن عقوبة اإلعدام فهو ال ينكرها و يعلن أنه مع إلغاءها وإنما 
يتبنى موقف الوسطية فى الدين االسالمى من عقوبة اإلعدام فمن المعروف أن العقاب فى الشريعة اإلسالمية إنما هو 
إلصالح الفرد ولحماية المجتمع ونظامه من االنهدام.  وال خالف حول إقرار الشريعة اإلسالمية لعقوبة اإلعدام، سواء لحفظ 
النفس كالقصاص فى القتل أو لحفظ النسل كالرجم فى جريمة زنا المحصن وغيرها، ولكن الخالف يدور حول تطبيق هذه 
العقوبة فيرى بعض الباحثين أن اإلسالم دائمًا يسعى لدرء جميع أنواع العقوبات التى هى أدنى بكثير من عقوبة القتل ما 
استطاع، وذلك من خالل الشروط المشددة التى نص عليها المشرع اإللهى لتطبيق هذه العقوبة، تحقيقًا للعدالة النسبية 
فى الدنيا والمطلقة فى اآلخرة، وألنها نسبية فى الدنيا فإن اهلل سبحانه وتعالى قد أكد على درء الحدود بالشبهات، وهذا 
ما سنه رسول عليه الصالة والسالم  فى الحديث الشريف »ادرؤوا الحدود بالشبهات » ، وفى رواية أخرى » ادرؤوا الحدود عن 
89 ومعناه أن الواجب على أولى األمر أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التى توجب الشك فى ثبوت  المسلمين ما استطعتم« 
الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتًا واضحًا ال شبهة فيه فإنه ال يقيمه، ويكتفى بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير. 
والشريعة اإلسالمية قد وضعت عدد من الحدود التى تحافظ على تلك المقاصد الخمس أوجبت لبعضهما عقوبة اإلعدام 

كجزاء للتعدى عليهما مثل عقوبة قتل النفس عمداً وزنا المحصن أو المحصنة و الحرابة.

5-2.موقف الكنيسة المصرية من عقوبة اإلعدام:

على الرغم من قول البعض أن تعاليم يسوع تدين عقوبة اإلعدام فى إنجيل لوقا وإنجيل َمتَّى، فيما يتعلق بمن ضربك على 
خدك األيمن، فأدر له خدك األيسر، حيث يدافع المسيح عن امرأة زانية تتعرض للرجم بالحجارة فيقول للجماهير موبًخا إياهم: 
»من كان منكم بال خطيئة فليرجمها بحجر«، فإن البعض اآلخر يراها تساند عقوبة اإلعدام. باإلضافة إلى هذا، هناك قائمة 
كاملة بالمواقف التى تدعم تنفيذ عقوبة اإلعدام. وتتباين آراء المسيحيين فى هذا األمر فالوصية السادسة )الخامسة تبًعا 
للكنائس الرومانية الكاثوليكية واللوثرية( تقول »ال تقتل« فى بعض الملل وتقال أيًضا. ولكن نظًرا ألن بعض المذاهب 
المسيحية ليس لديها موقف متعصب لهذا الشأن، فإن المسيحيين المنتمين لهذه المذاهب يحق لهم اتخاذ القرار بناًء 
شنوده  للبابا  تصريحات  القبطية  المواقع  من  عدد  نشرت  فقد  المصرية  الكنيسة  موقف  وعن  الشخصية  قناعاتهم  على 
الثالث بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تأييده لعقوبة اإلعدام وقال: » إن العقوبة تتوافق مع النصوص الدينية 

ففى العهد القديم »....سافك الدم يسفك دمه« 91

  89 خرجه الترمذى فى كتاب الحدود، باب ما جاء فى درء الحدود، برقم 1344، والبيهقى فى السنن الكبرى كتاب الحدود، باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهات 238/8.
90  موسوعة ويكيبديا الحرة 

91 من جريدة الجمهورية بتاريخ 2010/5/21.
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6.مالحظات ختامية

التمسك  القرار والقيادات المجتمعية حول جدوى عقوبة اإلعدام وأسباب  رأى صناع  التحليل السابق لنتائج استطالع  من 
بها، يالحظ ما يلى:

أن أغلب صناع القرار المستجيبين يؤيدون استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام سواء تطبيق مطلق كما أشار نصفهم،  	•
فهم  المطلق  فى  العقوبة  تلك  تطبيق  الستمرار  المناهضين  أما  ثلثهم.  قرابة  أشار  كما  بشروط  مقيد  تطبيق  أم 
من  مجموعة  على  العقوبة  بتلك  تمسكهم  عشرهم  نصف  من  أقل  علق  فيما  المستجيبين،  القرار  صناع  خمس 
إلى مناهضتها. مع مالحظة أن من يناهض منهم عقوبة اإلعدام سواء  أن يتحولوا  الشروط متى تحققت يمكن 
من  بنظرائهم  مقارنة  القبلى،  الوجه  محافظات  مستجيبى  بين  للغاية  ضئيلة  نسب  هم  مقيد  أم  مطلق  بشكل 
مستجيبى محافظات الوجه البحرى الذى وصل مستوى مناهضة تلك العقوبة بين مستجيبى إحدى المحافظتين 

المشاركتين لقرابة ثلثيهم.
أنه فيما يتعلق بموقف الدولة المنحاز لتطبيق عقوبة اإلعدام ومدى كاشفيته لموقف عام فى المجتمع المصرى،  	•
انقسم المستجيبون بين فئتين متقاربتين فى الحجم، الفئة األولى واألكبر نسبيًا والتى بلغت )52.3%( ال توافق على 
هذا الرأى، أما الفئة الثانية والتى بلغت نسبتها )47.7%( فتؤيد هذا الرأى وترى أن موقف الدولة المنحاز لتطبيق عقوبة 

اإلعدام يعكس بالفعل موقفًا عامًا فى المجتمع المصرى.
أن أكثر العوامل تأثيراً فى تشكيل الرأى العام نحو عقوبة اإلعدام –من وجهة نظر صناع القرار- هى: »عامل الدين«  	•
جاء فى مقدمة الوزن األول، و«العادات والتقاليد المجتمعية« فى مقدمة الوزن الثانى، و«الظروف االقتصادية« فى 
مقدمة الوزن الثالث، و«التطور الثقافى« فى مقدمة الوزن الرابع. علمًا أنه لم تكن هناك فروق تذكر بين المستجيبين 

على اختالف توزيعاتهم الجغرافية من حيث ترتيبهم للعوامل السابقة بحسب درجة تأثيرها.
الرسمى  القضائى  النظام  داخل   اإلعدام  عقوبة  تطبيق  وقف  أو  استمرار  فى  القبليات/العصبيات  ثقافة  دور  أن  	•
الدور  بذلك  المقرة  األكبر  النسب  بأن  علمًا  ثلثهم.  رأى  فى  وكبير   المستجيبين،  القرار  صناع  نصف  رأى  فى  منعدم 
لثقافة العصبيات هم من مستجيبى محافظتى الوجه القبلى، أما من ينكرون وجود مثل هذا الدور فكان أكثريتهم 
إجابات  تباين  فى  المحلية  والثقافة  الجغرافى  العامل  أثر  يظهر  وهنا  البحرى،  الوجه  محافظتى  مستجيبى  من 

المستجيبين حول دور ثقافة العصبيات المنتشرة فى الصعيد المصرى على عكس حال الدلتا.
عقوبة  من  العام  الموقف  تغيير  فى  تأثيرها  مستوى  حيث  من  المختلفة  للمؤسسات  القرار  صناع  ترتيب  أن  	•
الترتيب  مقدمة  فى  المدنى«  المجتمع  و«مؤسسات  )المساجد/الكنائس(«  الدينية  »المؤسسات  هو:  اإلعدام، 
اإلذاعة(«  )التلفزيون/  اإلعالمية  و«المؤسسات  الثانى،  الترتيب  مقدمة  فى  )البرلمان(«  التشريعية  و«السلطة  األول، 
فى مقدمة الترتيب الثالث، و«المؤسسات التعليمية )المدارس/ الجامعات(« فى مقدمة الترتيبين الرابع والخامس، 
الترتيب  مقدمة  فى  )الحكومة(«  التنفيذية  و«السلطة  السادس،  الترتيب  مقدمة  فى  الصحفية«  و«المؤسسات 

السابع. 
أكثر  لجعله  اإلعدام  عقوبة  نحو  الجمهور  اتجاهات  فى  التأثير  فى  عليها  االعتماد  يمكن  التى  الطرق  أفضل  أن  	•
مناهضة، رتبها صناع القرار كالتالى: فى الترتيب األول »إعادة نشر األفكار الدينية الصحيحة عن عقوبة اإلعدام«، وفى 
استخدام  حول  المعرفة  وزيادة  معلومات  »نشر  الثالث  الترتيب  وفى  اإلنسان«،  بحقوق  الوعى  »رفع  الثانى  الترتيب 

عقوبة اإلعدام«، وفى الترتيب الرابع »نشر قصص إنسانية عن أسر المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام«. 
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الفصل الثالث
اتجاهات المجتمع المصرى نحو عقوبة اإلعدام 

 )نتائج استطالع رأى(
 

يهدف هذا الفصل إلى التعرف على رؤيه عينة من أبناء الشعب المصرى بشأن جدوى عقوبة اإلعدام داخل النظام القانونى 
– المواطنون  أولئك  رؤية  تبين  فى  المبحث  هذا  يساعد  حيث  العقابية.  منظومته  ضمن  بها  التمسك  ومبررات  المصرى 

السيما المناصر منهم للعمل بعقوبة اإلعدام- حول نوعية الجرائم التى يجب أن يعاقب عليها بتلك العقوبة، والتى بلغ 
عددها فى النظام العقابى المصرى -كما تمت اإلشارة فى موضع سابق- )52( جريمة مصنفة ضمن خمسة طوائف هى: 
)الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج، والجرائم المضرة بمصلحة الحكومة من الداخل، والجرائم المضرة بآحاد الناس، 
وجرائم االتجار فى المخدرات، والجرائم العسكرية(، وموزعة بين عدة قوانين منها: )قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، 
رقم 394 لسنة 1954،  بالقانون 122 لسنة 1989، وقانونى األسلحة والذخيرة  المعدل   1960 رقم 182 لسنة  المخدرات  وقانون 

وقانون األحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966(.

أسانيد  إذا كانت  اإلعدام، وما  إليها مناصرى عقوبة  يرتكز  التى  المختلفة  األسانيد  الكشف عن  الفصل  كذلك يحاول هذا 
للمجتمع  الثقافى  والموروث  بالعادات  ترتبط  مجتمعية  أسانيد  أم  السماوية(،  والشرائع  الدين  )كأحكام  باألساس  دينية 
المصرى، أم أسانيد أخرى تتعلق بعامل الردع العام باعتبار أن عقوبة اإلعدام تحقق أقصى قدر من الزجر واإلرهاب فى النفس 
خشية سلب الحق فى الحياة، أو حتى أسانيد مغايرة )من قبيل انخفاض التكلفة المالية لتنفيذ تلك العقوبة مقارنة بغيرها 
االستطالع  هذا  تنفيذ  بدأ  مباشرة.  بصورة  المجتمعية  باالعتبارات  ترتبط  ال  قد  الطويل(  الزمنى  المدى  ذات  العقوبات  من 
داخل أربع محافظات، محافظتين فى الوجه البحرى )هما: محافظة الدقهلية، ومحافظة المنوفية( ومحافظتين فى الوجه 
القبلى )هما: محافظة بنى سويف، ومحافظة سوهاج(، خالل الثلث األخير من شهر يناير2011 على أن يتم االنتهاء منه فى 
األسبوع األول من شهر فبراير 2011، ولكن نظراً الندالع أحداث الخامس والعشرون من يناير وتصاعد وتيرتها فى األيام الالحقة، 
فقد تعطل التنفيذ لبعض الوقت إلى أن تمت مواصلته واالنتهاء منه كلية فى نهاية شهر فبراير، وقد كان لتلك األحداث 

كما سيتبين الحقًا أثراً نسبيًا فى نفوس بعض المستجيبين عكسته إجاباتهم على أسئلة بعينها.

بين  –تقريبًا-  مناصفة  موزعين  مصريًا،  مواطنًا   )650( للمواطنيين  الموجه  االستطالع  هذا  أسئلة  على  اإلجابة  فى  شارك 
محافظات الوجهين القبلى والبحرى، حيث بلغ عدد المشاركين من محافظات الوجه البحرى )331( مواطنًا بنسبة )%50.9( 
من إجمالى المستجيبين )بواقع: )152( مواطنًا من محافظة الدقهلية بنسبة إجمالية )23.4%(، و)179( مواطنًا من محافظة 
المنوفية بنسبة أجمالية )27.5%((، فيما بلغ عدد المشاركين من محافظات الوجه القبلى )319( مواطنًا بنسبة )49.1%( من 
إجمالى المستجيبين )بواقع: )148( مواطنًا من محافظة بنى سويف بنسبة إجمالية )22.8%(، و)171( مواطنًا من محافظة 

سوهاج بنسبة إجمالية )%26.3((.

حققت آلية التنفيذ قدراً نسبيًا من التوازن على صعيد النوع االجتماعى للمستجيبين، حيث اقتربت نسبة تمثيل المرأة بين 
إجمالى المواطنيين المستجيبين من داخل المحافظات األربعة من حاجز الثلث، فوصلت نسبة المستجيبات اإلناث )%32.5( 
مقابل نسبة )67.5%( من المستجيبين الذكور. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل النوع االجتماعى بين المستجيبين إال 
أنها ال تعكس الوزن الحقيقى للمرأة داخل التركيبة السكانية للمجتمع المصرى، والتى تبلغ نسبتها وفقًا الحصائيات عام 
2010 )48.9%( 92 من إجمالى السكان المصريين 93. األمر الذى يمكن تبريره فى ضوء حقيقة أن المرأة المصرية -السيما خارج 
مدن العاصمة والمحافظات المالصقة لها- لم تُدعى أال منذ سنوات قليلة لتجاوز مجالها الخاص واالتجاه نحو المزيد من 
المشاركة واالنصهار فى المجال المجتمعى العام، وهى الدعوة التى ال تزال -رغم الحراك المتسارع- محل تفكير الكثيرات 
وظيفتها  يتجاوز  ال  ضيق  تقليدى  سياق  فى  المرأة  دور  تحدد  ذاتية  نفسية  عوامل  على  لها  استجابتهن  تتوقف  قد  ممن 
البيولوجية والطبيعية المتمثلة فى اإلنجاب ورعاية شئون االسرة، أو عوامل خارجية ثقافية ترتبط برؤية ذويها ومجتمعها 

المحلى الضيق لحدود ذلك الدور وما قد يقترن به من معوقات متباينة أمام محاوالتها للخروج عن ذلك اإلطار المغلق.

وقد يستدعى االفتراض السابق -بأن المرأة فى المحافظات البعيدة عن العاصمة أقل انغماسًا فى المجال العام مقارنة 
بنظيراتها فى محافظة القاهرة والمحافظات المحيطة- الصورة الذهنية حول المرأة فى الصعيد –السيما جنوب الصعيد- 
ليدفع بدوره إلى افتراض أن انغماسها فى المجال العام أقل من المرأة فى محافظات الوجه البحرى، إال أن نتائج التحليل 
كانت  النيل  وادى  جنوب  الواقعة  سوهاج  محافظة  من  المستجيبات  نسبة  جاءت  إذ  تمامًا  ذلك  عكس  تظهر  اإلحصائى 
بالفعل يشق  بدأ  الصعيدية  المرأة  أن تطوراً -ولو نسبيًا- فى دور  األربعة، مما يبشر  المحافظات  األعلى بين مستجيبات 

طريقه إلى النور.

>http://www.capmas.gov.eg/pdf/egypt/pop/4.pdf< :،2010 92 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، مصر فى ارقام

93 انظر ملحق5, شكل رقم )1(
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وال يمكن إرجاع ارتفاع نسبة مشاركة اإلناث من مستجيبى محافظات جنوب الوادى إلى وجود عالقة ارتباط طردية االتجاه 
مع عامل العمر، فلطالما اعتقد الكثيرون أن المرأة –عامة- كلما ارتفع عمرها تناقصت لديها عوامل »الحرج« التى قد تحول 
دون انغماسها فى المجال االجتماعى األوسع، األمر الذى تدحضه نتائج  طبيعة المشاركة فى هذا االستطالع التى تظهر 
الخامسة والثالثون، فيما  األربعة مجتمعة لم تتجاوز أعمارهم حاجز  اإلناث المشاركات من المحافظات  أن أكثر من نصف 

تجاوزت أعمار عشرة فقط سن الخمسون .94

غالبيتهم  أعمار  تراوحت  فقد  األربعة،  المحافظات  داخل  من  المستجيبين  المواطنين  لمجموع  العمرى  التوزيع  عن  أما 
بين شريحتين أساسيتين، األولى لمن تتراوح أعمارهم بين )20-35( عامًا وبلغت نسبتها )47.1%( من إجمالى المواطنيين 
المستجيبين، والثانية لمن تتراوح أعمارهم بين )36-50( عامًا، وبلغت نسبتها اإلجمالية )34.5%( من إجمالى المواطنيين 
المستجيبين. وإلى جانب هاتين الشريحتين العمريتين، تراوحت أعمار بقية المستجيبين بين شرائح عمرية أخرى، إذ تراوحت 
أعمار نسبة )12.5%( من مجموعهم بين )51-65( عامًا، كما تراوحت أعمار )4.3%( منهم بين )14-19( عامًا، فيما زاد عمر نسبة 

محدودة للغاية بلغت )0.6%( عن )65( عامًا. علمًا بأن  نسبة )1.1%( منهم لم تذكر عمرها على اإلطالق.

جاء  فقد  والمهنية،  التعليمية  الخلفيتين  صعيد  على  السيما  المستجيبين  المواطنين  عينة  سمات  لتوضيح  واستكمااًل 
حملة  نسبة  إجمالى  وبلغت  الجامعية،  المؤهالت  حملة  من   )%43.4( نسبة  بواقع  التعليمى  للمستوى  طبقًا  توزيعهم 
المؤهالت المتوسطة وفوق المتوسطة )39.1%(، أما المستجيبون من غير المتعلميين )األمييون/ ودون حملة المؤهالت 
فوق  درجات  على  منهم  للحاصلين  اإلجمالية  النسبة  تتجاوز  لم  فيما   ،)%11.2( نحو  اإلجمالية  نسبتهم  فوصلت  التعليمية( 

جامعية )ماجستير/ دكتوراة( نسبة )%0.6( . 95

أما توزيعهم طبقًا لخلفياتهم المهنية فقد جاءت النسبة األكبر من مجموعهم من موظفى الحكومة والقطاعين العام 
والعاملين  والفالحين  الحرفيين  ثم   ،)%21.7( بنسبة  وإعالميين  ومهندسين  أطباء  من  فالمهنيين   ،)%30.9( بنسبة  والخاص 
بنسبة )16.5%(. وكان نصيب العاطلين عن العمل بين المستجيبين نسبة )11.4%(، فيما بلغ نصيب طلبة المدارس المتوسطة 
فى  ترغب  لم  المستجيبين  المواطنين  إجمالى  من   )%6.5( نسبة  أن  علمًا   .)%6( بنسبة  المنازل  ربات  ونصيب   ،)%7.1( نسبة 
اإلشارة إلى مهنتها، وهو ما لم نلتفت له كثيراً فى هذا االستبيان الذى يهتم برأى المواطن المصرى فى الموضوع محل 

البحث بغض النظر عن خلفيته المهنية.

1.موقف المجتمع المصرى من عقوبة اإلعدام: رؤية المواطنيين 

تضمنت  بها،  التمسك  وأسباب  اإلعدام  عقوبة  جدوى  بشأن  المستجيبين  المواطنيين  رؤية  على  للتعرف  محاولة  فى 
الخمسة  البدائل  هذه  للمستجيبين  وأفردت  اإلعدام؟«  بعقوبة  العمل  فى  رأيك  »ما  نصه  مغلق  سؤال  االستبيان  صحيفة 
»عقوبة قاسية ويجب إلغاؤها أو وقف العمل بها، عقوبة قاسية ولكن يجب االستمرار فى العمل بها، عقوبة عادلة ويجب 
االستمرار فى العمل بها،  عقوبة عادلة فى بعض الجرائم، عقوبة عادلة ولكن يجب وقف العمل بها«  لالختيار من بينها 

اإلجابة األكثر تعبيراً عن أرائهم.

هى  اإلعدام  عقوبة  أن  يرون  المستجيبين  المواطنيين  غالبية  أن  تبين  لإلجابات،  اإلحصائى  التحليل  نتائج  أوضحت  وكما 
عقوبة عادلة متمسكين باستمرار العمل بها سواء على إطالقه أم بشروط مقيدة. وقد انقسمت هذه األكثرية المؤيدة 
العقوبة بشكل عام، وبلغت نسبتهم اإلجمالية  العقوبة بين فريقين: أحدهما يرى ضرورة استمرار العمل بتلك  لتطبيق 

)19.2%(، وفريق أكبر يؤيد استمرار العمل بعقوبة اإلعدام فى مواجهة جرائم بعينها وبلغت نسبتهم )%49.8( 96.

الرأيين كان هناك رأى ثالث اقترب حجمه من خمس المواطنين المستجيبين تقريبًا وبلغت نسبته  وباإلضافة إلى هذين 
)17.4%( يرى أنه على الرغم من قسوة عقوبة اإلعدام إال أن هناك بُداً من استمرار العمل بها. فيما لم يطالب بإلغاء تلك 
قسوة  على  أكدت  حيث  بنسبة)%9.1(،  المستجيبين  المواطنيين  مجموع  عشر  من  اقتربت  محدودة  نسبة  سوى  العقوبة 

عقوبة اإلعدام منادية بضرورة إلغاؤها ووقف العمل بها نهائيًا.

ووفقًا لما هو مبين أدناه بالشكل رقم )5(، تظهر مقارنة موقف المواطنين المستجيبين من مختلف المحافظات المشاركة 
باالستبيان أن من يؤيد منهم إلغاء أو وقف العمل بعقوبة اإلعدام بغض النظر عن مدى قسوة أو عدالة تلك العقوبة فى 

رأيهم هى نسب محدودة، حيث لم تتجاوز أكبر نسبة فيها حدود الـ )10.1%( وذلك بين مستجيبى محافظة المنوفية . 97

94   انظر ملحق5, شكل رقم )2(

95   انظر ملحق5, شكل رقم )3(

96  انظر ملحق5, شكل رقم )4(
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أو حتى فى مواجهة جرائم  أوعدالتها-  أيضًا عن قسوتها  النظر  المطلق -بغض  بها فى  العمل  أما من يؤيدون استمرار 
المطالبين  أكثرية  أن  توضح  المقارنة  كانت  وإن  جميعًا،  المحافظات  تلك  مستجيبى  بين  األكبر  النسب  فهى  بعينها 
باستمرار العمل بعقوبة اإلعدام على إطالقها رغم إقرارهم بقسوتها هم من مستجيبى محافظة جنوب الوادى »سوهاج«، 
األمر الذى يمكن إرجاعه إلى عادات وأعراف المجتمع الصعيدى، حيث تفشى عادة »الثأر« قصاصًا لمن تزهق أرواحهم من 
ذويهم، ومن ثم يؤدى ذلك إلى صعوبة تقبلهم إللغاء تلك العقوبة بشكل عام حتى وإن اعترفوا بقسوتها. بينما تأتى 
أكثر المطالبات باستمرار العمل بتلك العقوبة - فى مواجهة بعض الجرائم فقط وليس جميع الجرائم الموصوفة فى 
القانون - من قبل مستجيبى محافظتى الوجه البحرى ومحافظة شمال الصعيد بنى سويف التى تكاد تجمع فى نمطها  
الثقافى بفضل موقعها الجغرافى كبوابة لصعيد مصر من جهة والعاصمة القاهرة من جهة أخرى،  مزيج وسط بين ثقافة 

الجنوب وثقافة الشمال.

2.الجرائم األكثر استحقاقًا لعقوبة اإلعدام: رؤية المواطنيين

نظراً ألن الموقف العام ألغلب المواطنيين المستجيبين بنسبة اجمالية بلغت )49.8%( يتجه نحو استمرار العمل بعقوبة 
الذى تضمنت ألجله صحيفة  األمر  الجرائم،  تلك  أرائهم بشأن  اإلعدام فى مواجهة جرائم بعينها، فكان البد من استيضاح 
تطبيقها؟«،  ضرورة  ترى  التالية  الجرائم  أى  ففى  اإلعدام  لعقوبة  المؤيدين  من  كنت  »إذا  نصه  مغلق  سؤال  االستبيان 
وقدمت للمستجيبين سبعة خيارات »جرائم الخيانة العظمى، جرائم القتل، جرائم اإلرهاب، جرائم االغتصاب والشرف، جرائم 
المخدرات، جرائم الحريق العمد، جميع ما سبق« النتقاء إجابة أو أكثر للتعبير عن أرائهم من بينها، كما تركت لهم شق مفتوح 
من السؤال ذاته يتيح مساحة القتراح جرائم أخرى بخالف الواردة. وبناء عليه تم التعامل مع كل بديل على أنه بديل وحيد 
تتكامل فرص اختياره وحده مع فرص عدم اختياره  لتعطى النسبة المئوية مكتملة )أى أن مجموع المرات التى تم اختياره 

فيها باإلضافة إلى مجموع المرات التى لم يتم اختياره فيها البد وأن يتساويا معًا نسبة )%100((.

وكما هو موضح بالشكل رقم )6( 98، تظهر نتائج التحليل االحصائى لإلجابات، أن النسبة األكبر من المواطنيين المستجيبين 
القتل، جرائم اإلرهاب، جرائم االغتصاب والشرف،  الخيانة العظمى، جرائم  )حوالى، 47.4%( أشارت إلى أن كل من »جرائم 
تلك  تطبيق  منهم   )%39.4( نسبة  قصرت  فيما  اإلعدام،  بعقوبة  تواجه  أن  يجب  العمد«  الحريق  جرائم  المخدرات،  جرائم 
العقوبة على جرائم القتل فقط، وقصرتها نسبة )31.5%( على جرائم الخيانة العظمى وحدها، وكذلك ربطتها نسبة )%29.5( 
بجرائم االغتصاب والشرف، وحددتها نسبة )22%( كعقوبة لجرائم اإلرهاب. بينما لم تربطها سوى نسبتين محدودتين بجرائم 

المخدرات وذلك بنسبة )5.5%(، وجرائم الحريق العمد بنسبة )%7.4(.

ووفقًا لما هو بالشكل رقم )7( 99، تظهر مقارنة أراء المواطنيين المستجيبين من مختلف المحافظات المشاركة باالستبيان 
الوجه  القبلى ومحافظات  الوجه  أنه ال توجد اختالفات تذكر بين محافظات  الجرائم استحقاقًا لعقوبة اإلعدام  بشأن أكثر 
البحرى بهذا الشأن، فبنسبتين تكادا تتطابقان يشير ثالث أرباع المستجيبين من محافظتى بنى سويف والدقهلية وكذلك 
نصف  من  أكثر  يشير  الحال  كذلك  مجتمعة،  الواردة  الجرائم  جميع  إلى  والمنوفية  سوهاج  محافظتى  مستجيبى  ربع 
ضرورة  إلى  والدقهلية  سويف  بنى  محافظتى  مستجيبى  من  الخمس  وقرابة  وسوهاج  المنوفية  محافظتى  مستجيبى 
تطبيق عقوبة اإلعدام فى مواجهة جريمة القتل، األمر نفسه بالنسبة لجرائم اإلرهاب التى أيد استحقاقها اإلعدام كعقوبة 
الدقهلية  محافظتى  مستجيبى  قلياًل-  يقل  أو  يزيد  –ما  العشر  ونحو  والمنوفية  سوهاج  محافظتى  مستجيبى  ثلث  نحو 

وبنى سويف.

مستجيبى  وثلث  سوهاج،  محافظة  مستجيبى  ثلثى  نحو  اإلعدام  عقوبة  استحقاقها  فرأى  العظمى  الخيانة  جريمة  أما 
محافظة المنوفية وما يزيد قلياًل –إلى حد ما- عن عشر مستجيبى محافظتى الدقهلية وبنى سويف. فيما يالحظ أن نسب 
محدودة للغاية –بلغ أقصاها نسبة )7.3%( بين مستجيبى محافظة المنوفية- من مستجيبى المحافظات األربعة هى التى 
الجغرافية  عامل  أثر  غياب  السابق  التحليل  من  يالحظ  وهكذا  بالمخدرات.  المرتبطة  للجرائم  اإلعدام  عقوبة  استحقاق  رأت 
تصنيف  فى  البحرى-  الوجه  محافظات  مستجيبى  أم  القبلى  الوجه  محافظات  لمستجيبى  -سواء  المحلية  والثقافة 

المواطنين المستجيبين للجرائم المذكورة من حيث مدى استحقاقها لعقوبة اإلعدام.

وكما سبقت اإلشارة إلى أنه خالفًا للخيارات السبعة التى جاء بها السؤال الخاص باستطالع أراء المواطنيين حول الجرائم 
األكثر استحقاقًا لعقوبة اإلعدام النتقاء إجابة أو أكثر من بينها، تضمن السؤال شقًا مفتوحًاَ حتى يتمكن المستجيبون من 
إضافة أية جرائم أخرى -بخالف الواردة باإلجابات المغلقة- يرونها تستحق عقوبة اإلعدام، وبالفعل أشارت نسبة محدودة 

98   انظر ملحق5
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التى  الجرائم  األربعة لم تتجاوز نسبة )3.5%( إلى عدد إضافى من  من مجموع المواطنيين المستجيبين من المحافظات 
للقيام بها. وقد تضمنت تلك الجرائم أمور بعضها يحمل تفصيل للجرائم  رأيهم- عقوبة اإلعدام جزءاً  –بحسب  تستحق 

الواردة أعاله، وذلك على النحو التالى:

- جرائم الخيانة العظمى، حيث أشاروا إلى جرائم التجسس ونقل أسرار الدولة إلى دول أخرى معادية.
- جرائم القتل، فتمت اإلشارة إلى القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد، وجرائم السلب والنهب والسطو المسلح.

- جرائم اإلرهاب، إذ تمت اإلشارة إلى جرائم اإلرهاب الجسيمة التى تؤذى روح اإلنسان.
- جرائم المخدرات، فتمت اإلشارة إلى جرائم جلب المخدرات وتصديرها واإلتجار فيها.

- جرائم االغتصاب والشرف، فجاءت إشاراتهم إلى الزنا للمحصن بل والزنا عامة.

كما تضمنت أيضًا اإلشارة إلى جرائم جديدة -لم تسبق اإلشارة إليها- يرونها تمثل جرائم إضافية يستحق مرتكبيها عقوبة 
اإلعدام، ومنها: 

- جرائم مرتبطة بالعمل العام، إذ تمت اإلشارة إلى »نهب المال العام، اإلفساد فى األرض نظراً لما خص به القرآن 
الكريم صاحب هذا الفعل من جزاء بالقتل أو الصلب، استغالل النفوذ، تزوير االنتخابات، سرقة مقدرات الشعوب.

التى  والجرائم  االستقرار،  وزعزعة  الفتنة  إثارة  إلى  اإلشارة  تمت  حيث  العام،  والنظام  األمن  بتهديد  مرتبطة  - جرائم 
تمثل خطورة شديدة على المجتمع ومصالح الناس وسالمة وأمن الوطن، واالعتداء على دور العبادة.
- جرائم تتعلق بالحريات الفكرية، فتمت اإلشارة بالتحديد إلى تغيير الديانة أو العقيدة، وكبت الحريات

فضاًل عن إشارتهم إلى أمور ال يمكن تجريمها الرتباطها بحرية العقيدة حيث جاءت إشارتهم إلى اعتبار االرتداد عن 
الدين اإلسالمى جريمة يستحق مرتكبها عقوبة اإلعدام.

3.مرجعية عقوبة اإلعدام: رؤية المواطنيين

إذا كانت نسبة محدودة من إجمالى المواطنيين المستجيبين لم تتجاوز )10.5%( هى فقط التى أظهرت مياًل نحو إلغاء أو 
إذاً معرفة األساس  المهم  فإنه يصبح من  أو قسوتها،  العقوبة  النظر عن عدالة تلك  اإلعدام بغض  العمل بعقوبة  وقف 
الذى تستند إليه النسبة األكبر من المستجيبين فى تأييدهم الستمرار العمل بتلك العقوبة سواء بشكل مطلق أو بشكل 
نسبى، األمر الذى تضمنت ألجله صحيفة االستبيان سؤال مغلق نصه »إذا كنت من مؤيدى عقوبة اإلعدام، فما األساس التى 
المجتمع  الدين، عادات وتقاليد  أربعة بدائل لتخير »حكم  تستند عليه فى تطبيق هذه العقوبة؟«، وطرحت للمستجيبين 
تتطلب ذلك، كونها عقوبة رادعة، تكلفتها المالية أقل من العقوبات البديلة لها« اإلجابة األكثر تعبيراً عن أرائهم من بينها، 

كما تركت لهم شق مفتوح من السؤال ذاته يتيح مساحة القتراح أسانيد أخرى بخالف الواردة.

 وكما أوضحت نتائج التحليل اإلحصائى لإلجابات، جاءت إشارة ثلثا المواطنيين المستجيبين تقريبًا إلى سند »حكم الدين«، 
فيما أرجعها أقل من خمسهم إلى »كونها عقوبة رادعة«، وأرجعها إلى السند الخاص بطبيعة »عادات وتقاليد المجتمع 
المصرى« نسبة تقل عن عشر المستجيبين، وربطها بمسألة »انخفاض التكلفة المالية مقارنة بالعقوبات البديلة« نسبة 

ضئيلة للغاية لم تصل حد الواحد الصحيح 100.

المشاركة  المحافظات  مختلف  من  المستجيبين  المواطنيين  أراء  مقارنة  تظهر   ،101  )9( رقم  بالشكل  مبين  هو  لما  ووفقًا 
باالستبيان بشأن مرجعيتهم فى التمسك باستمرار العمل بعقوبة اإلعدام، أنه ال توجد اختالفات تذكر بين محافظات الوجه 
محافظة  باستثناء  -اللهم  األربعة  المحافظات  من  المستجيبين  فغالبية  الشأن،  بهذا  البحرى  الوجه  ومحافظات  القبلى 
المنوفية-  يقرون دون فروق تذكر بين نسبهم بأحكام الدين كمرجعية أساسية لتأييدهم استمرار العمل بعقوبة اإلعدام. 
كما كاد –باستثناء محافظة الدقهلية- أن يتطابق موقفهم من عادات وتقاليد المجتمع كسند لالستمرار تفعيل عقوبة 

اإلعدام.

وتباينت بصورة ملموسة مواقف المواطنيين المستجيبين من حيث استنادهم فى تأييد استمرار العمل بعقوبة اإلعدام 
محافظة  مستجيبى  عشر  من  وأقل  المنوفية،  محافظة  مستجيبى  ثلث  نحو  إليها  أشار  والتى  رادعة،  عقوبة  كونها  إلى 
سوهاج، وأكثر من عشر مستجيبى محافظة الدقهلية ونسبة ضئيلة لم تبلغ نصف عشر مستجيبى محافظة بنى سويف. 
ومرة أخرى لم تكن هناك فروق  بين مستجيبى المحافظات جميعًا من حيث انخفاض أو حتى انعدام التفاتها إلى عامل 

انخفاض تكلفتها المالية بالمقارنة بالعقوبات البديلة كسند الستمرار تطبيق عقوبة اإلعدام.
أرائهم حول مرجعيتهم فى  الخاص باستطالع  التى جاء بها السؤال  األربعة  أنه خالفًا للخيارات  إلى  وكما سبقت اإلشارة 
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استمرار العمل بعقوبة اإلعدام النتقاء إجابة من بينها، تضمن السؤال شقًا مفتوحًا حتى يتمكن المستجيبون من إضافة 
أية أسانيد أخرى يرجعون إليها فى تأييدهم الستمرار تلك العقوبة، وبالفعل أشارت نسبة محدودة من مجموع المواطنيين 

المستجيبين من المحافظات األربعة لم تتجاوز نسبة )0.3%( من مجموعهم إلى أسانيد إضافية، تضمنت األراء التالية:

مالئمة الجزاء ودرء الفتن: إذ يرون أن هذه العقوبة تعد جزاءاً على قدر الجرم، فهى عقوبة مانعة للفتنة فى جرائم  	•
القتل العمد، ألن من قتل يقتل هو ال غيره، وأحيانًا تكون العقوبة الوحيدة الصالحة لبعض عتاة المجرمين الذين ال 

يجدى معهم إصالحه. 
القصاص ورد الحقوق ألصحابها: فهى تعطى الحق ألصحابه فى بعض األحيان، فالقاتل يقتل ولو بعد حين . 	•

كالقتل  باآلخرين  اإلضرار  شأنها  من  أفعال  يرتكب  لمن  رادعة  عقوبة  فهى  وتفعيله:  الردع  عامل  على  التأكيد  	 	•
والخيانة واإلفشاء ألسرار الدولة.

أن  يرون  إذ  القتل،  وجرائم  واالغتصاب  البطش  من  المجتمع  حماية  بمعنى  العام:  والنظام  األمن  على  الحفاظ  	•
اإلعدام هو العقوبة الوحيدة التى تحمى المجتمع من الشخصيات معتادة اإلجرام.

فى  ولكم  تعالى﴿  لقوله  نظراً  الجرائم،  لبعض  عادلة  عقوبة  باعتبارها  الجنائى  العدل  تحقق  إذ  العدالة:  تحقيق  	•
القصاص حياة يا أولى األلباب﴾. 

4.متطلبات تعطيل العمل بعقوبة اإلعدام: رؤية المواطنيين

من المعروف أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميًا خالل العام 2009  102 من حيث عدد أحكام اإلعدام الصادرة، والذى اقترب -إن 
لم يكن تجاوز- من حدود المائتى حكمًا، وللتعرف على مدى اهتمام المواطن المصرى العادى بهذه النوعية من األحكام 
-السيما بعد تبين أن أكثر من ثلثى المواطنيين المستجيبين  يؤيدون استمرار العمل بعقوبة اإلعدام سواء بشكل مطلق 
أو تعطيل العمل بعقوبة اإلعدام هى نسبة محدودة استقرت عند  التى تطالب بإلغاء  النسبة  أم بشروط مقيدة-، وأن 
حاجز العشر، فإن تعديل مواقف تلك الفرق يحتاج فهم رؤاهم أواًل، لذا كان البد من قياس مستوى معلوماتهم حول متوسط 
أحكام اإلعدام الذى تشهده مصر سنويًا، للتأكد من سالمة موقفهم من تلك العقوبة ومدى اعتماده على حقائق وأرقام ال 
عواطف وانفعاالت. لهذا الغرض تحديداً تضمنت صحيفة االستبيان سؤال معلوماتى مغلق نصه هو »من خالل مطالعتك 
ومعلوماتك كم عدد األحكام الصادرة باإلعدام خالل عام 2009؟« وطرحت للمستجيبين أربعة بدائل لإلجابة هى »أقل من 

عشرة أحكام، أقل =من 50 حكمًا، أقل من 100 حكمًا، أقل من 200 حكمًا«.

ومن المثير للدهشة أنه فى ظل الجدل الذى أثير حول ارتفاع عدد أحكام اإلعدام الصادرة فى مصر خالل العام محل السؤال، 
ثلث المستجيبين تقريبًا يعتقدون أن عدد األحكام الصادرة خالل ذلك العام لم تتجاوز العشرة أحكام، فيما تعتقد نسبة 
تقترب من ربعهم أن األحكام الصادرة لم تتجاوز الخمسين حكمًا، فيما يعتقد قرابة خمسهم أنها لم تتجاوز المائة حكمًا، 

أما النسبة التى تعتقد أن عدد أحكام اإلعدام الصادرة اقترب من حدود المائتين حكمًا فبلغت )%15.4(.

وبافتراض وجود قدر من الترابط –ولو النسبى- بين الغلط المعلوماتى حول الحجم الحقيقى لتطبيقات عقوبة اإلعدام، 
المستجيبين  تأييد  وبين  حكمًا(،   100 من  وأقل  أحكام-  عشرة  من  )أقل  بين  المستجيبن  ثلثى  قرابة  تقديرات  تراوحت  حيث 
اإلعدام  بعقوبة  العمل  استمرار  يؤيدون  المستجيبين  المواطنيين  ثلثى  من  اكثر  أن  إذ  العقوبة،  بتلك  العمل  الستمرار 
الموقف  ذلك  تغيير  فى  تسهم  قد  التى  األمور  أهم  عن  التنقيب  من  البد  فكان  مقيدة،  بشروط  أم  مطلق  بشكل  سواء 
المؤيد للعمل بتلك العقوبة. لذلك الغرض تحديداً تضمنت صحيفة االستبيان سؤااًل مفتوحًا نصه: »فى رأيك، متى يصبح 
المجتمع المصرى مؤهاًل اليقاف العمل بعقوبة اإلعدام؟ )الرجاء ذكر ثالثة شروط(«، تاركة لهم المجال مفتوحًا لكتابة ما 

يرتأى لهم من شروط تجعل المجتمع المصرى مؤيداً.

وكما أوضحت نتائج التحليل اإلحصائى لإلجابات، جاءت إشارة نسبة )79.7%( من مجمل المستجيبين إلى بضعة أمور يرون 
فى توفرها ضرورة لجعل المجتمع المصرى مؤهاًل إليقاف أو على األقل تقليص العمل بعقوبة اإلعدام، ويمكن تصنيف 

102   انظر ملحق5, شكل رقم )10(
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أهم ما تم ذكره إلى مجموعتين من الشروط:

المجموعة األولى : شروط ترتبط بإرادة واستعداد المجتمع المصرى ذاته، ومن ضمنها:

تطهير المجتمع من الفاسدين وإبادتهم جميعًا دون تفرقة، وتقليص جرائم القتل العمد وعادة األخذ بالثأر داخل   o
المجتمع المصرى، وتخفيض معدالت الجريمة كمًا ونوعًا.

عودة القيم الدينية )إسالمية ومسيحية( إلى األسس التربوية لدى األسرة المصرية باعتبار أن االعتماد على الدين   o
رادع قوى عندنا، ونشر الوعى الدينى الصحيح عن طريق رجال الدين.

البعد عن العصبية وشيوع المحبة بين طبقات الشعب، وتحقيق العدالة والمساواة والتكافل االجتماعى.  o
زيادة الوعى والمعرفة بالحقوق والواجبات، وانتشار العدل والطمأنينة والحرية بين فئات المجتمع، وزيادة الوعى   o

المجتمعى بخطورة عقوبة اإلعدام.
وتحرر  اآلخر  الرأى  واحترام  والديمقراطية،  والحرية  والمساواة  العدالة  قيم  وتقديس  اإلنسان  حقوق  ثقافة  انتشار   o

المجتمع من الديكتاتورية.
أفراد الشعب بالمصلحة العامة وزيادة المشاركة المجتمعية. نضج وعى   o

أرجاء المجتمع المصرى. التخلص من الجهل واألمية والقضاء عليها فى شتى   o
ليصبح  المصرى  المجتمع  أنحاء  سائر  فى  واألمان  األمن  وانتشار  إليه،  واالحتكام  المجتمعى  الضمير  صحوة   o
مجتمعًا سويًا يخلو من المنحرفين ومن جرائم القتل واإلرهاب واالغتصاب والمخدرات والفساد والرشوة واستغالل 

المناصب.

المجموعة الثانية : شروط ترتبط بإرادة ورغبة النظام السياسى بمفهومه الواسع، ومن ضمنها:

التطبيق الصحيح لعقوبة اإلعدام ، حيث تظل مطبقة باعتبارها عقوبة القصاص فى اإلسالم، ولكن بشرط توافر  	•
أركانها بالكامل.

تكافؤ  وتحقيق  واالقتصادية،  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  واالقتصادية،  السياسية  اإلصالحات  من  المزيد  تحقيق  	•
الفرص والمساواة بين أفراد المجتمع.

وضع دستور جديد للبالد من أجل تحقيق المساواة وإطالق الحريات وتطبيق ديمقراطية حقيقية وتداول للسلطة. 	•
وتشريع  القانونية  المنظومة  وتعديل  والمحاكمة،  التحقيق  إجراءات  ذلك  فى  وبما  القانونية  المنظومة  إصالح  	•

نصوص قانونية أكثر عداًل تقضى بعقوبة قصوى غير اإلعدام.
الثأرية. تصدى األمن فى المجتمع المصرى لحل الخالفات العائلية  	•

الحد من البطالة وإتاحة فرص عمل للشباب تتناسب ومؤهالتهم التعليمية، ودفع عجلة التنمية وزيادة معدالتها  	•
فى المجتمع، وتقليل الفجوات المعيشية بين فئات المجتمع، القضاء على ارتفاع األسعار. 

تعزيز الدور اإلعالمى بشتى أنواعه وخاصة المرئى لتأهيل المجتمع، وترشيد دور وسائل اإلعالم فى الترويج للجرائم  	•
من خالل عرضها المكثف.

الردع. القبض على الخارجين على القانون ومحاسبتهم الفورية والعلنية لتحقيق  	•
نشر العدل والمساواة أمام القضاء عندنا وضمان نزاهة وعدالة القضاء وعدم جنوحه أو ميله. 	•

تطبيق الشريعة اإلسالمية فى جميع األحكام. 	•
عندما تكون االنتخابات شريفة ونزيهة ويعلم الشعب. 	•

احترام كرامة اإلنسان فى التعامل بحيث ال تكون هناك تفرقة فى المعاملة بين حاكم ومحكوم. 	•
اإلصالح الوظيفى، والقضاء على العشوئيات. 	•

أن تضع الحكومة برنامجًا خاصًا لتأهيل المجتمع إللغاء عقوبة اإلعدام. 	•
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5.مالحظات ختامية

من التحليل السابق لنتائج استطالع رأى المواطنيين المستجيبين حول جدوى عقوبة اإلعدام وأسباب التمسك بها، يمكن 
أن نخلص إلى عدة مالحظات أساسية، وذلك على النحو التالى:

أن موقف أكثر المواطنيين المستجيبين من العمل بعقوبة اإلعدام هو موقف مؤيد الستمرارها فى المطلق لم   o
القبلى،  الوجه  البحرى عن نظرائهم من محافظات  الوجه  المستجيبون من محافظات  بين  تباين  أى  تظهر بشأنه 
حيث تظهر مقارنة موقف المواطنين المستجيبين من مختلف المحافظات المشاركة باالستبيان أن من يؤيد منهم 
نسب  هى  رأيهم  فى  العقوبة  تلك  عدالة  أو  قسوة  مدى  عن  النظر  بغض  اإلعدام  بعقوبة  العمل  وقف  أو  إلغاء 
محدودة، فلم تتجاوز أكبر نسبة فيها حدود الـ )10.1%( وذلك بين مستجيبى محافظة المنوفية. أما من يؤيدون استمرار 
العمل بها فى المطلق -بغض النظر أيضًا عن قسوتها أوعدالتها- أو حتى فى مواجهة جرائم بعينها فهى النسب 

األكبر بين مستجيبى تلك المحافظات جميعًا.
أن الجرائم األكثر استحقاقًا لعقوبة اإلعدام، يتوحد حولها جميع المستجيبين -سواء من محافظات الوجه القبلى أم 
من محافظات الوجه البحرى-، حيث يختفى مرة أخرى أثر عامل الجغرافية والثقافة المحلية فى تصنيف المواطنين 
المستجيبين لتلك الجرائم، فقد رأى نحو نصف المواطنيين المستجيبين إلى أن كل من »جرائم الخيانة العظمى، 
تستحق  جرائم  هى  العمد«  الحريق  جرائم  المخدرات،  جرائم  والشرف،  االغتصاب  جرائم  اإلرهاب،  جرائم  القتل،  جرائم 
عقوبة اإلعدام جزاء الرتكابها، وفيما رأى نحو ثلثهم أن تطبيق تلك العقوبة ال يكون إال جزاءاً الرتكاب جرائم القتل أو 
جرائم الخيانة العظمى، وربطها ما يزيد عن ربع المواطنيين المستجيبين بجرائم االغتصاب والشرف، وما يزيد قلياًل 
عن خمسهم بجرائم اإلرهاب. أما جرائم المخدرات والحريق العمد فلم يربطها بعقوبة اإلعدام إال نسبتين محدودتين 
تقل -لكل جريمة على حدا- عن نصف عشر المستجيبين جميعًا. ومثلما تبين أنه كثيراً ما تتطابق اتجاهات الرأى 
المنوفية وبنى سويف، مما قد يجد  بين مستجيبى محافظتى سوهاج والمنوفية، وكذلك مستجيبى محافظتى 
تبريره فى ثورة المعلومات واالتصاالت التى أزالت المسافات بين الدول وبعضها البعض وليس فقط بين محافظات 
الوطن الواحد، ويعزز ذلك  التبرير حقيقة أن غالبية المواطنيين المستجيبين هم فى سن الشباب، كما أن غالبيتهم 

أيضًا من حملة المؤهالت العليا.
الذى  لألساس  تحديدهم  فى  األربعة،  المحافظات  مستجيبى  بين  المحلية  والثقافة  الجغرافية  عامل  أثر  اختفاء   o
يستند اليه أكثرهم فى تأييدهم الستمرار العمل -المطلق أو النسبى- بعقوبة اإلعدام، حيث توحدوا حول أحكام 
الدين كسند أساسى، والعادات والتقاليد كعامل ثانوى الستمرار العمل بعقوبة اإلعدام، فضاًل عن توحدهم فى 

االلتفات عن عامل التكلفة المالية كأساس لتبنيها.
دار  والذى   2009 العام  خالل  مصر  فى  الصادرة  اإلعدام  أحكام  عدد  ارتفاع  حول  أثير  الذى  الجدل  من  الرغم  على  أنه   o
حول حدود المائتى حكمًا، تراوحت تقديرات ما يزيد عن ثلثى المواطنيين المستجيبن بين )أقل من عشرة أحكام- 
–ولو النسبى- بين ذلك الغلط المعلوماتى حول الحجم  الترابط  100 حكمًا(، مما قد ينذر بوجود قدر من  وأقل من 
العقوبة  بتلك  العمل  الستمرار  المستجيبين  تأييد  وبين  المصرى،  المجتمع  فى  اإلعدام  عقوبة  لتطبيق  الحقيقى 

التى يؤيد أكثر من ثلثى المواطنيين المستجيبين استمرار العمل بها سواء بشكل مطلق أم بشروط مقيدة.
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الفصل الرابع
عقوبة اإلعدام فى الواقع التطبيقى

 قصص إنسانية – حاالت نموذجية 

من  عينة  لرأى  العشوائى  االستطالع   ، اإلعدام  عقوبة  تجاه  المجتمعى  الموقف  طبيعة  عن  للكشف  يكفى  يكن  لم 
المواطنيين المصريين والقيادات المجتمعية وصناع القرار الوطنى، إذا كان البد من االنتقاء العمدى لحاالت بعينها لديها 
البيانات والمعلومات-  أداة سردية تستخدم لجمع  الحالة -باعتبارها  موقف خاص من تلك العقوبة، حيث تساعد دراسة 
فى توفير معلومات تفصيلية وشاملة بصورة تفوق ما توفره األدوات المسحية األخرى من استطالعات للرأى وغيرها، لهذا 
السبب تم انتقاء عدد من الحاالت اإلنسانية من داخل المحافظات األربعة )سوهاج، بنى سويف، الدقهلية، المنوفية( التى 

سبق وأن تم تنفيذ استطالعى رأى المواطنيين وصناع القرار داخلها.

بلغ عدد الحاالت التى تمت دراستها من داخل المحافظات األربعة ست حاالت مجمعة، بواقع: حالتين من محافظة سوهاج، 
وأخرتين من محافظة الدقهلية، وحالة واحدة من محافظة بنى سويف، وأخرى من محافظة المنوفية. علمًا بأن هذا العدد 
عن  يعبر  وإنما  الدراسة،  محل  المحافظات  داخل  اإلعدام  عقوبة  لتطبيق  الحقيقى  الوزن  األحوال  من  حال  بأى  يعكس  ال 

المتيسر والمتاح من معلومات وفقًا لمدى استجابة أصحاب الحاالت ورغبتهم فى المشاركة.

وبحسب التحديد الذى تتبناه هذه الدراسة، يتساوى مفهوم الحالة مع مفهوم الواقعة أو القضية القانونية والتى قد يجرم 
فيها شخص واحد أو أكثر، وبناًء عليه بلغ مجموع األشخاص المجرمون فى الحاالت الست محل الدراسة )14( شخصًا )بينهم 
سيدتين(، تتراوح أعمار 8 افراد منهم بين )19-25( عامًا، فيما تتراوح أعمار 5 أفراد منهم بين )26- 40( عامًا، وتجاوز عمر فرد واحد 
سن الستون. نصفهم من خلفيات مهنية حرفية تتنوع بين: عامل معمارى، فالح، مهندس زراعى، كهربائى،  تاجر، جزاران(، 

ونصفهم عاطلون أو بدون عمل.

إنسانيًا منفصاًل، رغم ما قد تضمه من وقائع وتفصيالت تلتقى  أو قضية تمثل فى حد ذاتها نموذجًا  ونظراً ألن كل حالة 
بدرجة أو باخرى مع غيرها، فإنه سيتم التطرق إلى كل حالة على حدا بغض النظر عن نطاقها الزمانى أو المكانى الذى ال 

يمكن غض الطرف مسبقًا عن أثره النسبى فى تلك الحاالت.

الحالة األولى: سرقة باالكراه وقتل عمد مع سبق اإلصرار والترصد

هى إحدى الحالتين التى تمت دراستها من داخل محافظة سوهاج )ساقلته – القرامطة شرق(، والتى حكم فيها بعقوبة 
اإلعدام على كال المتهمين فيها. 

تنفيذ  وقت  عمره  يتجاوز  لم  سباق«،  محمد  على  الفتاح  »عبد  يدعى  اعزب  شاب  هو  الحالة  هذه  فى  األول  عليه  المحكوم 
العقوبة )32( عامًا، وكان يعمل عاماًل معماريًا لدى المقاول الذى تربطه صلة قرابة بحارسه المجنى عليه المدعو »محمد 
إبراهيم البطل«. والمحكوم عليه الثانى رجل أعزب يدعى »عبد المعبود محمد عالم«، لم يتجاوز عمره وقت تنفيذ العقوبة 
)40(، وكان يعمل تاجراً، تربطه بالمتهم األول عالقة انتماء جغرافى تتمثل فى كون أصولهما من نفس البلدة، فكالهما من 
بلدة ساقلته – القرامطة شرق- بمحافظة سوهاج. وجهت إلى كال المتهمين تهمة القتل العمدى للحارس »محمد إبراهيم 
البطل« مع سبق اإلصرار والترصد، والذى لم تتوفر عنه لسوء الحظ معلومات كافية لدى الراوى الذى تم من خالله التقصى 
بشأن هذه الحالة لما تربطه من صله قرابه بالمحكوم عليهم، األمر الذى يمكن التغاضى عنه باعتبار أن الغرض من دراسة 
تلك الحاالت كما سبقت اإلشارة هو الوقوف على حاالت خاصة تأثرت جراء الحكم على شخص عزيز عليها بعقوبة اإلعدام.

أو  باألجرة  سباق«  محمد  على  و«حسنى  سباق«،  محمد  على  »البسيونى  وشقيقاه  هو  يعمل  األول  عليه  المحكوم  كان 
باليومية »لدى المقاول، وعلى الرغم مما يتضمنه العمل باليومية من إذالل وانتهاكات لكرامة العامل حيث يحرمه الكثير 
من الحقوق القانونية التى تقع على عاتق أصحاب العمل، السيما فى ظل تراخى مواقف النقابات العمالية فى الدفاع عن 
حقوق العمال ضد انتهاكات أصحاب العمل للقوانين العمالية، التى تتمثل فى فرض عقود الذل واإلذعان على العمال 
قبل بدء العمل، وفرض شروط عمل قاسية عليهم كتطبيق دوام العمل اليومى 12 ساعة خالفًا للقانون الذى حدد دوام 
العمل اليومى بـ8 ساعات المادة 114، على الرغم من ذلك ارتضى المحكوم عليه األول وإخواته شأنهم شأن الكثيرين من 

أبناء المجتمع المصرى بهذه النوعية من العمل »العمل باألجرة« من أجل تدبير قوت يومه.

بمحاولته  عليهم  رد  إال  المقاول  من  كان  فما  عملهم،  بأجرة  وأشقائه  عليه  المحكوم  مطالبة  تكررت  عندما  القصة  تبدأ 
تلفيقه إياهم تهمة الشروع فى سرقة »لودر«. وفى اليوم الثالى مباشرة لذلك االتهام، ُوجد الحارس »محمد إبراهيم البطل« 
ملقى بموقع العمل مكتوف اليدين بالحبال ومخنوقًا، وبحسبما يروى كان أول ما تبادر إلى ذهن المقاول صاحب العمل 

على الفور هو التلويح بتهمة القتل إلى المحكوم عليه األول وشقيقاه فضاًل عن المحكوم    



82

إليه  العمل بمجرد أن ذهب  الجغرافى. وهكذا وبحسب ما يروى، قام صاحب  الذى تجمعه بهم وحدة األصل  الثانى  عليه 
تم  ما  وهو  للشرطة.  وتسليمه  اليقاعه  عليه  بااللتفاف  اليومية،  بأجرته  مطالبته  لتكرار  الموقع  الى  األول  عليه  المحكوم 
بالفعل حيث أوهمه صاحب العمل بأنه سيدفع له أجرته إلى أن تمكن من اإلمساك به وتسليمه لقسم الشرطة وذلك 
حتى دون إخباره مسبقًا بسبب القبض عليه. فيما تم القبض على شقيقيه من داخل موقع العمل بتهمة االشتراك فى 
–بعيداً عن مسرح الجريمة- والذى وجهت  جريمتى الشروع فى السرقة والقتل، وتم القبض على المحكوم عليه الثانى 

إليه تهمة االشتراك مع األشقاء الثالثة فى القتل العمد.

والترصد،  اإلصرار  سبق  مع  بالقتل  والتعدى  باإلكراه  السرقة  تهمتى  وشقيقاه  األول  عليه  للمحكوم  العامة  النيابة  وجهت 
وضم إليهم المحكوم عليه الثانى. وتوالت تحقيقات النيابة التى انتهت بإخالء سبيل شقيقا المحكوم عليه األول لعدم 
كفاية األدلة فى ثبوت واقعتى التعدى بالقتل مع سبق اإلصرار والترصد وواقعة السرقة باإلكراه، فيما تم تقديم المحكوم 
عليه »عبد الفتاح على محمد سباق« والمحكوم عليه الثانى »عبد المعبود محمد عالم« للمحاكمة بتهمتى السرقة باإلكراه 

ة القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد.

الحماية  ألن  ونظراً  عنهما،  للدفاع  محام  توكيل  من  يتمكنا  فلم  عليهم،  للمحكوم  المعيشية  الظروف  لتدنى  ونظراً 
المتكاملة لحق التقاضى تتطلب كذلك كفالة حق الدفاع - أصالة أو وكالة - على نحو ما قرره نص المادة 69 من دستور 
1971، والذى نظم هذا الحق كضمانة مبدئية ال يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، بحيث أصبحت تتكامل معه ليعمال 
أوجب  قد  المشرع  ألن  ونظراً  القضائية،  للخصومة  النهائية  الغاية  اجتناؤها  يعتبر  التى  القضائية  الترضية  دائرة  فى  سويًا 
أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. محام للدفاع عنه، وأن حق المتهم فى اختيار محاميه مقدم على حق 
المحكمة فى تعيينه، ونظراً ألنه ال مفر من قبول تعيين المحكمة لمحامى للمتهم طالما لم يقم هو بذلك، فقد قامت 
المحكمة بندب محام من محامين الجدول للدفاع عن المحكوم عليهما األول والثانى خالل مرحلة التقاضى، والذى اقتصر 
ظهوره فى خالل السنوات السبع لنظر القضية على التأجيل أمام دائرة الجنايات إلى أن صدر الحكم باإلعدام، وتم تأييده 

مرة أخرى أمام محكمة النقض فى 25 ديسمبر 1996.

الحالة الثانية: قتل عمد مع سبق اإلصرار والترصد

هى الحالة األخرى التى تمت دراستها من داخل محافظة سوهاج )ساقلته – القرامطة شرق(.
المحكوم عليها فى هذه الحالة هى سيدة تبلغ من العمر وقت تنفيذ العقوبة )32( عامًا  تدعى »جماالت أبو المجد عبد 

السالم محمد«، متزوجة ولديها ثالثة أبناء، اتهمت أنها قامت باالشتراك مع آخرين بقتل شقيقة زوجها.

وجهت النيابة العامة االتهام إلى المحكوم عليها وأختها وشريك آخر بقتل شقيقة زوجها، حيث سهلت بالتواطؤ مع أختها 
–حيث تركوا الشرفة المطلة على المطبخ مفتوحة- لتقوم المحكوم  عملية دخول شريكهما لياًل منزل المجنى عليها 

عليها بتكميمها وذبحها بسكين، ثم وضعوها فى جوال وألقوها فى أحد مقالب القمامة. 

وتوالت التحقيقات فى القضية التى انتهى نظر محكمة الجنايات فيها إلى الحكم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات 
على شقيقة المحكوم عليها، والتى تم اإلفراج عنها فى عام 2002 بعد قضاء مدة العقوبة، أما المحكوم عليها)زوجة شقيق 
المجنى عليه(  فقضى باعدامها هى وشريكها الذى كشفت التحريات –بحسب ما يروى- عن وجود عالقة غير شرعية بينهما.

الحالة الثالثة: القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد

هى دراسة الحالة الوحيدة التى تم إجراؤها داخل محافظة بنى سويف. المحكوم عليه فى هذه الحالة، شاب أعزب يدعى 
»أحمد فتحى أحمد على جنيدى«، كان يعمل جزارا، بلغ عمره وقت تنفيذ الحكم )28( عامًا.

تبدأ القصة فى شهر مايو 2004 عندما عثر أهالى إحدى قرى محافظة بنى سويف وسط المزارع على جثة لطفلة مذبوحة تبلغ 
من العمر )8( أعوام تدعى »مروة على سيد توفيق«، حيث قام األهالى بإبالغ مأمور مركز بنى سويف وانتقلت الشرطة إلى 
مكان وقوع الحادث، وبعد التحرى وجمع األدلة عن المجنى عليها، التى تم التعرف عليها هويتها عن طريق عمها، لمعرفة 
الطفلة بصحبته كانت أخت  آخر شخص شوهدت  أن  تبين  الحادث،  المنزل وسبب وجودها فى مكان  سبب خروجها من 
أبى الطفله )عمتها(، وذلك فى السوق األسبوعى للقرية  ببليفيا، ولم تنكر عمة الطفلة بمجرد المواجهة أن ابنت أخيها 
كانت بصحبتها بالفعل فى ذلك اليوم لشراء بعض االحتياجات من السوق. وبجمع التحريات عن عمة الطفلة تبين أنها 
على عالقة غير شرعية بشاب يعمل جزار، وأن هذا الشاب كان يتردد على منزل عمتها سراً، وأن الطفلة كانت قد رأتهما معًا 
وهددت بإبالغ والدها الذى كان يقضى عقوبة السجن التهامه باإلتجار فى المخدرات وكانت مدة عقوبته قد أوشكت على 

االنقضاء.
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التزم المتهم لدى مواجهته فى بداية األمر بعالقته بعمة الطفلة اإلنكار، ثم سرعان ما اعترف بجميع تفاصيل الجريمة التى 
بدأت بالعالقة غير الشرعية مع عمة الطفلة، مقراً أن الطفلة كانت قد شاهدتهما معًا وهددتهما بفضح أمرهما.

ونظراً ألن موعد خروج والد الطفلة كان قد تحدد -فى اليوم التالى لوقوع الجريمة- فقد قرر كال من عمة الطفلة وعشيقها 
–مستخدمًا قطر-  الزراعية ليقوم األخير بذبحها  التخلص منهما، حيث قامت األولى استدرج ابنة أخيها إلى وسط األراضى 
اتمام  وعقب  الشرطة،  بمعرفة  المتهمين  على  القبض  تم  األرض.  لرى  تستخدم  التى  المياه  أحواض  أحد  من  بالقرب 

التحقيقات أحيال للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد أمام محكمة جنايات بنى سويف.

المحكمة  ندبت  ثم  ومن  عنهما،  للدفاع  محام  بتوكيل  قيامهما  عدم  فى  أثره  جرمهما  من  المتهمين  أسر  لموقف  كان 
محاميين للدفاع عن المتهمين، واللذان قدما دفوعهما للحكم فى ثانى جلسات المحاكمة مطالبين استعمال الرأفة مع 
المتهمين. وفى الجلسة نفسها قررت المحكمة إحالة أوراق المحكوم عليهما إلى فضيلة المفتى، وحددت جلسة الحقة 
للنطق بالحكم بناء على تقرير دار اإلفتاء. وفى الجلسة المقررة ورد تقرير دار اإلفتاء بأنه ال مانع من تنفيذ العقوبة، وقضت 

المحكمة بإعدام المتهم األول شنقًا وبمعاقبة المتهمة الثانية باألشغال الشاقة المؤبدة. 

ومن الجدير بالذكر أن نظر هذه القضية لم يستغرق أكثر من ثالث جلسات فقط، وانه لم يطعن المتهمان على الحكم 
الصادر بالنقض، بل إن الطعن قد جاء من قبل النيابة العامة على حكم اإلعدام كإجراء وجوبى على النيابة العامة القيام 

به، وصدر حكم محكمة النقض بتأييد الحكم المنقوض والذى تم تنفيذه بإعدام المتهم األول فى شهر أكتوبر 2006.

الحالة الرابعة: القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد

   هى إحدى الحالتين التى تمت دراستهما من داخل قريه الصالحات مركز دكرنس – محافظه الدقهلية، والمحكوم عليهم 
المعاطى  أبو  »حاكمه  تدعى  سيدة  الحالة  هذه  فى  األولى  عليها  امرأة.المحكوم  بينهم  أشخاص  ثالثة  الحالة  هذه  فى 
أحمد« تبلغ من العمر وقت تنفيذ عقوبة اإلعدام )34( عامًا متزوجة ولديها )6( أطفال. المحكوم عليه الثانى يدعى »محمد 
إبراهيم محمد إبراهيم« كان يعمل كهربائى، وبلغ عمره وقت تنفيذ عقوبة اإلعدام )22( عامل، المحكوم عليه الثالث عامل 
زراعى يدعى »إبراهيم عبد النبى سليمان« بلغ عمره وقت تنفيذ  عقوبة اإلعدام )19( عامًا، اتهموا باالشتراك معًا فى القتل 

العمدى مع سبق اإلصرار والترصد لزوج األولى المدعو »جمال أحمد سمره«.

تتلخص قصة هذه الحالة فى قيام المتهمين الثالثة )وأحدهما هو طليق المتهمة األولى والثانى تربطه بها صلة قرابة( فى 
شهر مارس 1993 بالتعاون مع ثالثة آخرين قاموا بقتل المدعو »جمال أحمد سمره«، حيث اشتركوا معًا فى قتله عمداً مع سبق 
اإلصرار والترصد، وذلك بعد أن ترصدوا له فى المكان الذى اعتاد التواجد فيه منهالين عليه -عمداً وقصداً- بالضرب والطعن 
بأدوات حادة وصلبة أودت –كما ورد بتقرير الطب الشرعى- بحياته. وتتحصل الوقائع تفصياًل فى أن المحكوم عليها األولى 
»حاكمه أبو المعاطى أحمد« كانت متزوجة من قبل المجنى عليه مرتين –ترملت عن زيجة وطلقت عن أخرى- وكانت قد 
رزقت من زيجتيها بستة أطفال، وكان المجنى عليه قد منع أحد مطلقيها من رؤية أبنائه، مما مأل قلب األخير كرهًا وبغضًا، 
وفى الوقت ذاته كانت زوجة المجنى عليه ضاقت به ذرعًا بسبب خالفه الدائم معها ومع أوالدها. وبدأت القصة فى يوم 
سابق على الحادث بنحو شهرين حيث اقترح عليها أحد الشركاء الست -عندما كانت تفضى إليه ببعض ضيقها- على 

زوجة المجنى عليه أن يقوموا بقتله وتخليصها منه، األمر الذى لم تعترض عليه كثيراً. 

وعقب اجتماعهم جميعًا معًا لوضع مخطط تفصيلى للقتل أمدوا خالله المتهمة األولى بساطور الستخدامه مع السكين 
الذى كانت قد جهزته من قبل لذلك الغرض، تم التنفيذ فى اليوم المتفق عليه أثناء استغراق المجنى عليه فى نومه فى 

الساعة الثامنة والنصف صباح الخميس أول خميس فى شهر مارس 1993 وانقضوا عليه حتى فارق الحياة.

الحالة الخامسة: القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد

هى الحالة األخرى التى تمت دراستها من داخل قريه الصالحات مركز طلخا – محافظة الدقهلية. المحكوم عليه فى هذه 
أفراد يدعى »عثمان محمد عثمان طه«، بلغ عمره وقت تنفيذ الحكم  )67(، كان يعمل  أربعة  الحالة رب أسرة مكونة من 
مهندسًا زراعيًا. تخلص وقائع الدعوى فى قيام المحكوم عليه فى شهر نوفمبر 2006 بقتل جار له فى أرضه الزراعية ويدعى 
»أحمد الهاللى أحمد الهاللى« عمداً مع سبق اإلصرار، على إثر خالف نشب بينهما على أحقية كل منهما بقطعة أرض واقعة 
بين أرضيهما، وكان الخالف  قد تحول إلى نزاع أمام القضاء. وقعت جريمة التعدى بالقتل أثناء وجود المجنى عليه وذويه 
إياه  مصوبًا  النارى  سالحه  حاماًل  وآخرين  نجليه  بصحبة  عليه  المحكوم  حضر  حيث  الخالف،  حولها  الناشب  األرض  بقطعة 
للمجنى عليه وأطلق عليه عدة أعيرة نارية، مما أحدث به إصابات أوردها تقرير الطب الشرعى على النحو التالى »طلق نارى 
بمقدم يمين العنق أحدث كسر متفتت بخلفية الفقرتين الخامسة والسادسة العنقية مع تهتك شديد بالحبل الشوكى 
انتهت  بالدماغ  الحيوية  بالمراكز  أن يكون نشأ عنه هبوط شديد  ... وما عسى  الفقرى  العمود  ونزيف دموى داخل جسم 

بالوفاة ».
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تمثلت وقائع محاكمة المتهم عثمان محمد عثمان 68 سنة مهندس زراعى بالمعاش والمتهم بقتل المجنى عليه أحمد 
الهاللى أحمد 38 سنة عامل زراعى مع سبق اإلصرار والترصد مستخدمًا سالحه النارى المرخص، فى أنه تم القبض عليه من 
قبل الشرطة حيث توجه بعد تنفيذ جريمته تاركًا المجنى عليه ملقى على األرض إلى ابن شقيقته وأخفى عنده السالح 
النارى الخاص به والمستخدم فى الجريمة وتوجه لمركز الشرطة المختص مفتعاًل إصابات بظهره مقرر بوقوع تشاجر بينه 
وبين المجنى عليه وقد قام نجل شقيقته بتسليم السالح النارى لمركز الشرطة المختص حيث ألقى القبض عليه والتحقيق 
معه وفى البداية أنكر ارتكابه للجريمة إال أن تقرير الطب الشرعى أثبت أن السالح المسلم للشرطة والمملوك للمتهم هو 

ذات السالح المستخدم فى الجريمة.

 كما أثبتت شهادة شهود الواقعة قيام المتهم باستخدام السالح النارى فى إطالق عيار نارى فى اتجاه المجنى عليه وهو 
النيابة والتى استكملت  إلى  المتهم  إحالة  الشرعي، ثم تمت  تقرير الطب  أثبته  اتفق مع ما  ما تسبب فى وفاته وهو ما 
تحقيقاتها حتى انتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا لنصوص مواد االتهام الواردة بأمر اإلحالة. 
وقد تمكن المتهم من توكيل محام للدفاع عنه ، أما دائرة الجنايات التى تداولت فى قضيته عدة جلسات استمعت خاللها 
إلى شهادة الشهود، واطلعت على أدلة النفى واإلثبات، واستمعت لممثل اإلدعاء وكذلك مرافعات الدفاع إلى أن انتهت 
إلى قرارها فى إبريل 2007 وبإجماع األراء بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية البداء الرأى الشرعى فى شأن 

المتهم وحددت موعد الحق للنطق بالحكم الذى جاء فى موعده مؤيداً إعدام المتهم  اعتمادا على تقرير دار اإلفتاء.

الحالة السادسة: القتل العمدى مقترن بجناية سرقة باإلكراه  

محكمة  من  حكم  صدر  فقد  الحالة  تفاصيل  وعن  المنوفية.  محافظة  داخل  إجراؤها  تم  التى  الوحيدة  الحالة  دراسة  هى 
جنايات شبين الكوم ضد ستة أفراد، حكم على خمسة منهم باإلعدام أما األخير فحماه صغر سنه الذى قل وقت اشتراكه 
فى الجريمة عن )18(عامًا، علمًا أن الحكم لم ينفذ حتى لحظة إتمام هذه الدراسة فى إبريل 2011 بعد. المحكوم عليه األول 
يدعى »السيد شاكر السيد الرعو« وهو شاب أعزب حاصل على دبلوم زراعة، وبلغ عمره وقت ارتكابه الجريمة )18( عامًا وثالثة 
أشهر. والمحكوم عليه الثانى يدعى »أحمد عبد السالم إمام الجندى« وهو شاب أعزب حاصل على دبلوم زراعة، وبلغ عمره 
وقت ارتكابه الجريمة )18( عامًا وتسعة أشهر. والمحكوم عليه الثالث »محمد سمير عبد السالم رضوان«، وهو شاب أعزب 
أعزب  العربى« وهو شاب  القادر على  الرابع يدعى »محمد عبد  )16( عامًا. والمحكوم عليه  الجريمة  ارتكابه  بلغ عمره وقت 
بلغ عمره وقت ارتكابه الجريمة )18( عامًا وشهران. والمحكوم عليه الخامس يدعى »عبد الخالق عباس عبد الخالق«، وهو 
شاب أعزب بلغ عمره وقت ارتكابه الجريمة )18( عامًا وخمسة أشهر. والمحكوم عليه السادس يدعى »صالح جمال شحاتة 

عيسى«، وهو شاب أعزب حاصل على دبلوم صناعة، وبلغ عمره وقت ارتكابه الجريمة )18( عامًا وثالثة أشهر.

وتخلص وقائع الحالة فى أنه وأثناء قيام إحدى الكراكات التى تقوم بتطهير المصارف بمحافظة المنوفية وأثناء تطهيرها 
لمصرف مجاور لقرية ميت أبوالكوم  فى آخر ديسمبر 2007 فوجىء عامل الكراكة بانتشاله لجثة آدمية فأبلغ الشرطة والتى 
المتهمين  على  القبض  وتم  اإلجراءات  باقى  واتخاذ  عليها  للكشف  الشرعى  الطب  وانتداب  الجثة  على  بالتحفظ  قامت 
بعد إجراء التحريات والذى تبين أن أحد الخفراء شاهد أحد المتهمين أثناء تواجده فى أحد المقاهى فى القرية قبل وقوع 
أيام على استدراج  الجثة بخمسة  بينهم قبل اكتشاف هذه  اتفقوا فيما  أنهم  المتهمين جميعًا على  اعترف  الحادث. وقد 
أحد قائدى مركبة التوك توك والتعدى عليه واالستيالء على تلك المركبة وتم االتفاق على ذلك وعقدوا العزم على تنفيذ 
مخططهم وأحضروا لذلك مع كل واحد منهم سالح أبيض )مطواة قرن غزال/ وسنجة(. وفى اليوم التالى لالتفاق تقابل 
المتهمين جميعًا بمقهى  بقرية مجاورة هى قرية زرقان اصطحبوا -بدون تمييز أو سابق معرفة- أحد سائقى التوك توك 
)ويدعى«محمد جمال القفل« وعمره )17عامًا( إلى ذلك المقهى واتفقوا معه على توصيلهم إلى أحد األماكن المتاخمة 
جميعًا  السائق  على  بالتعدى  قاموا  الزراعية  المصارف  أحد  من  بالقرب  بتوصيلهم  قيامه  وأثناء  الكوم،  أبو  ميت  لقرية 
بأسلحتهم البيضاء، بعد أن فقد الوعى بعد نتيجة قيام أحدهم بضربه على رأسه بيد السنجة وانهالوا عليه بالضرب حتى 
فارق الحياة، قاموا بوضعه فى جوال وألقوه فى مصرف زراعى وقاموا باالستيالء على النقود التى معه وقاموا باخذ التوك 
توك لبيعه واقتسام ثمنه فيما بينهم. وبعد التحرى وجمع االستدالالت، تم ضبط المتهمين والقبض عليهم، حيث اعترفوا 
جميعًا بجرمهم أثناء التحقيق معهم أمام النيابة العامة، حيث أقروا بقيامهم بالجريمة بدافع السرقة وبيع المركبة واقتسام 
فى  المتخصصين  المحامين  من  مجموعة  عنهم  بالدفاع  وقام  الجنايات  لمحكمة  القضية  وأحيلت  بينهم.  فيما  ثمنها 
قضايا القتل فى هذا النوع من القضايا واستمرت المحاكمة ألكثر من تسعة أشهر وصدر حكم اإلعدام لخمسة متهمين 
والسادس كان »حدثًا«، وتم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض التى قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة 

أمام دائرة أخرى. 

وتجدر اإلشارة إلى أن أحد المتهمين بهذه القضية وهو المدعو »صالح جمال شحاتة عيسى« كانت له واقعة غريبة للغاية، 
ولكنها لم تذكر فى األوراق ألن راويها وكاتبها والذى قام بتنفيذها هو والد المتهم وهو من أجرى اللقاء وأحب أن يضيفها 
بعد أن أعطيناه وعداً بعدم نشرها واالقتصار على االستفاده منها إال فى حدود الدراسة التى سوف يتم إجراءها فقط، وهذه 
الواقعة تخلص فى ان المتهم السادس والذى يدعى »صالح جمال شحاتة عيسى« ) مواليد2 |10|1990( وأن تاريخ الميالد هذا 
ليس هو تاريخ ميالده الحقيقى فتاريخ ميالده الحقيقى هو )31\12\1990( وأن والده عند ميالده قرر أن يسجله فى أول شهر أكتوبر 
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حتى ال يضيع عليه العام الدراسى فما كان منه إال أنه عمل المتسحيل لكى يسجله بتاريخ سابق على ميالده ولم يحس 
بجرم ما فعله إال عندما نطق القاضى بحكم اإلعدام على ابنه والذى أثبتت من شهادة ميالده أنه تجاوز 18 عامًا بأيام ولو أنه 
لم يسجله بتاريخ سابق لما حكم عليه باإلعدام باعتباره حدثًا عند ارتكابه الجريمة وكان األب يقول عند النطق بالحكم:« أنا 

الذى استخرجت له شهادة وفاته عند استخراجى شهادة ميالده«.

تحليل الحاالت النموذجية:  

التوصيف القانونى للجنايات الصادرة فى مواجهتها األحكام، من التدقيق فى هذا الوصف يتبين أن خمس حاالت  	•
من واقع ست هى جرائم قتل عمدى مع سبق اإلصرار والترصد، فيما جاءت حالة واحدة بجناية قتل عمدى لم يقترن 

بسبق إصرار وترصد وإن اقترن  بجناية السرقة باإلكراه.

الدراسة أن أكثر المحكوم عليهم بعقوبة  فيما يتعلق بالعمر، يتبين من التوصيف السابق لجميع الحاالت محل  	•
اإلعدام لم تتجاوز أعمارهم مرحلة الشباب، حتى أن الكثيرين منهم ال يزال فى بداية تلك المرحلة التى تتراوح وفقًا 
للمعيار العالمى بين )15- 45( عامًا، وعلى الرغم من أن عقوبة اإلعدام، تعد حماية للنظام واألمن فى المجتمع لما 
إال أن ذلك ال ينفى ما تحمله تلك العقوبة  تمثله من ردعًا للعتاة من المجرمين، وضمانًا لحق الضحايا وعوائلهم، 
وإعادة  عليه  المحكوم  إصالح  معها  يستحيل  اإلعدام  عقوبة  أن  أهمها:  لعل  أسباب،  لعدة  والإنسانية،  قسوة،  من 
تقويمه، أن عقوبة اإلعدام غير مجزية وغير نافعة سواء من وجهة فردية أو من وجهة إقناعية، فهى تحول دون أن يشرع 
المحكوم عليه – تحت رقابة الدولة – فى إصالح آثار الجريمة كلما كان ذلك ممكنًا. كما أن العقوبة تحرم الدولة من 
قوة عاملة يمكن أن تسهم فى اإلنتاج، وبخاصة بعد أن أصبح العمل فى السجون عاماًل فى زيادة اإلنتاج. باالضافة 
إلى أن هذه العقوبة يستحيل إصالح آثارها حين يبدو أن العدول عنها حق وواجب، فقد تظهر براءة المحكوم عليه 
بعد تنفيذ العقوبة، وذلك ألن األخطاء القضائية ليست نادرة والعدالة اإلنسانية نسبية، حتى إن أغلب التشريعات 

الوضعية تقر الحق  فى تصحيح أخطاء األحكام.

يظهر من الحاالت محل الدراسة أن أغلب المحكوم عليهم فى الحاالت محل الدراسة هم من مستويات اجتماعية  	•
فقيرة، بل أن الحالة الدراسية األولى كانت جريمة القتل نتيجة تدنى ظروف العمل، كما أن الحالة األخيرة كانت فى 
األصل بهدف السرقة من شباب كلهم صغار السن فى الغالب ليس لديهم عمل، ومن المعلوم أن مصر ال يزال 
الدخل  انعدام  األبعاد حيث يتجاوز فكرة  الفقر مفهوم متعدد  الرئيسية، ويعتبر  الفقر بها إحدى المشكالت  يشكل 
ليشمل الحرمان من الحصول على العديد من الحقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، فالفقر يعنى 
الجوع واالفتقار إلى المأوى الالئق وأن يكون الشخص مريض مع عدم قدرته على تلقى خدمة طبية مناسبة والحرمان 
من التعليم وعدم توافر عمل مناسب والفقر هو الخوف من المستقبل واالفتقار إلى الحرية والمشاركة ... والفقر قد 
يكون له أثره المباشر أو غير المباشر فى إجرام األفراد فقد يكون للفقر أثره المباشر مع بعض األفراد الذين قد يقدمون 
على ارتكاب جرائم السرقة من أجل سد احتياجاتهم الضرورية والحصول على المواد الغذائية األساسية ، وقد يكون 
للفقر أثره غير المباشر على دفع األفراد لعالم الجريمة وذلك عندما تتضافر معه عوامل أخرى قد تتعلق بعدم مقدرة 
الفقير على مقاومة األمراض بشتى أنواعها مما يؤثر على حالته الجسمانية والعقلية ، بل إن حرص رب األسرة على 
العمل تسانده زوجته فى ذلك قد يفقدهما الرقابة على أبنائهم على نحو يهيئ لهم ظروفاُ مواتية لإلنزالق فى عالم 
الجريمة ، وبالرغم من أن البعض قد ذهب إلى أن الفقر نسبى ويتمثل فى مجرد شعور الفرد بنقص أو بكفاية مالية 
لسد احتياجاته كما أن الفقر أو الغنى أفكار معنوية ترتبط إلى حد كبير بمعتقدات الشخص وأيديولوجية تفكيره 
ولهذا فإن كان للفقر أثره على إجرام البعض فإنه ال يمكن الجزم بأن الفقر وحده وفى جميع الحاالت هو المسئول 
عن إقدام األفراد على ارتكاب الجرائم وإنما تتعلق به ظروف أخرى تهئ الظرف الرتكاب الجرائم بل إنه ال يمكن بأى 
يتعلق  ما  دائمًا  فاألمر  األفراد  إجرام  عن  المختلفة  بعناصرها  االقتصادية  العوامل  بمسئولية  الجزم  األحوال  من  حال 
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أن  فى  الحق  له  يظل  المتهم  أن  إال  السابقة  الدراسية  الحاالت  فى  ارتكبت  التى  الجرائم  بشاعة  من  الرغم  على  	•
يجد محامى يدافع عنه أمام المحكمة التى تنظر دعواه ، وهذه الضمانة لم تتوفر فى بعض الحاالت محل الدراسة 
سواء أكان ذلك راجعًا إلى الظروف المادية التى تجعل من المتهم عاجزاً ماديًا عن توكيل محامى للدفاع أو كان 
محامى  أحد  لندب  الدعوى  أمامها  المنظور  للمحكمة  النهاية  األمرفى  وترك   ، عنه  المتهم  أهل  تخلى  نتيجة  ذلك 
الجدول، وال شك أن ما تعانيه مهنة المحاماة بشكل عام من ضعف مهنى واضح ، ناهيك عن محامى الجدول الذى 
فى الغالب ال يكون مهل للدفاع عن متهم يواجه عقوبة اإلعدام، والذى يقتصر دوره فى الغالب على طلب الرأفة 

للمتهم. 
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فالزيادة  العريقة،  المهنة  تلك  على  نطلقه  أن  يمكن  ما  هو  هذا  تحتضر،  مهنة  مصر  فى  المحاماة  •فمهنة 
هبط  قد  حقيقى  اختبار  دون  أعلى  مهنية  رتبة  إلى  مهنية  رتبة  من  وانتقالهم  المحامين  أعداد  فى  الرهيبة 
بسمعة ممارسى المهنة، والتنافس على الموكلين وضعف الحالة االقتصادية والركود وهروب االستثمارات 
نتيجة الفساد وسوء اإلدارة قد هبط بدخل المحامين، وعدم االلتزام الصارم بالتقاليد المهنية وفشل نظام 
التأديب وفتح باب القيد لمن فصل من وظيفته لسوء سلوكه من أهل القضاء وضباط الشرطة أشاع جو 
من الفساد يشارك المحامين فى صنعه ثم يشكون من آثاره، وعدم وجود تصور واضح لدور النقابة العامة 
بالجانب  حقيقى  اهتمام  يوجد  فال  اآلن  الغالبة  السمة  هى  أموالها  بها  تنفق  التى  الطريقة  وال  للمحامين 
آلى  حاسب  أجهزة  توفر  ال  ولكنها  للمحامين  المالبس  لبيع  معرض  تمول  قد  فالنقابة  للمحامي،  العلمى 
للمحامين، وهى تقاتل لبناء نادى اجتماعى وال تقاتل لبناء مركز معلومات قانونية يساعد المحامى على 
اإللمام بالجديد اليومى من التشريعات. هناك قول مأثور أن: »المحاماة هى مرآة المجتمع » وال نظن أن هذا 

القول كان صادقا فى أى وقت من األوقات أكثر منه اآلن.

إلى  تصل  قد  والتى  واألغتصاب  القتل  قضايا  فى  العقوبات  أقصى  المصرية  المحاكم  إصدار  من  الرغم  على  	•
اإلعدام والسجن المؤبد ، مازالت عشرات النساء تدفع حياتهن ضحية للعنف فى المجتمع. ففى ظل تفاقم الفقر 
وازدياد البطالة والمخدرات فى الشارع المصرى، وهو ما أدى إلى تفسخ العالقات األسرية والمجتمعية ، بات تهشيم 
رأس الزوجة أو إضرام النار فى منزل عائلة الزوجة أو ذبح األسرة أو قتل المرآة حتى لو كانت األم أو الحماة أو الزوجة من 
أجل المال من الحوادث الموجودة فى المجتمع المصرى بالنسبة للكثيرين صار السكين والشاكوش هو وسيلة 
لحل الخالفات. ولن تستطيع فقط األحكام القضائية ردع الجناة، ولكن يجب الوصول إلى أسباب الظاهرة ومحاولة 
فقط  األسرى  العنف  بظاهرة  يتعلق  فيما  األمر  يقتصر  وال    104 النساء.  وحماية  العنف  من  الحد  هدفها  برامج  تخطيط 
على النساء ولكن أيضًا هناك الضحايا من الذكور ففى دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية 
توصلت إلى أن جنايات القتل العمد تحتل المرتبة األولى بين جنايات النساء األخرى بنسبة 33.6%، كما أن 65% من 
القاتالت ضحاياهن ذكور وأن 77% من القاتالت أميات وجاء دافع االنتقام فى المرتبة األولى لدى المتهمات بنسبة 
عليه  المجنى  مال  على  الحصول  يليه   ،%12 الثالثة  المرتبة  فى  العار  دفع  يأتى  ثم   ،%14.8 العائلى  النزاع  يليه   ،%29.9
بنسبة 10.5%، ويأتى فى المرتبة الخامسة إخفاء جريمة أخرى 6.3%، ثم تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة 4.4%، ويأتى بعد 
ذلك الدفاع عن النفس بنسبة 3.8%، ثم يليه دافع الغيرة بنسبة 1.5%، ويأتى فى مؤخرة األسباب 3 دوافع أخرى وهى 

القتل بسبب نزاع على أرض زراعية 1.3%، والقتل لنزاع على إرث 1.1%، والقتل للثأر من المجنى عليه %10.

http://www.anhri.net/egypt/wghr/2009/pr0331.shtml 2009 104 تقرير صادر عن المجموعة النسائية لحقوق اإلنسان فى مارس
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خاتمة

المستخلصات والتوصيات 

عقوبه اإلعدام هى جزء من شرع اهلل هل تريدون إلغاء ما تبقى من شرعه ؟ ربما كانت تلك اإلجابة العفوية التى صدرت عن 
واحد ممن استطلعنا آراؤهم ألغراض هذه الدراسة سببًا أساسيًا فى اخفاق كثير من الجهود التى تبذل من أجل إلغاء تلك 
العقوبة أو على األقل الحد من آثارها ، على أننا نرجو أن تساعد تلك الدراسة ومستخلصاتها وتوصياتها فى دعم الجهود 

الرامية إلى تطوير النظام القانونى والقضائى فى مصر بما يؤدى إلى إلغاء عقوبة اإلعدام فى نهاية المطاف.

مستخلصات الدراسة .  .1

يمكن أن نستخلص عدداً من النقاط األساسية تشكل أهم مستخلصات الدراسة .
1-1.أن الوضع االقتصادى واالجتماعى والثقافى فى مصر يساعد بشكل كبير على زيادة الجريمة وخاصة العنيفة منها، 
فتردى األوضاع االقتصادية والفروق الهائلة بين الطبقات تؤدى بشكل مضطرد إلى دخول العديد من المصريين إلى 

ميدان الجريمة ، وهم قد يبدءون خطواتهم بجريمة بسيطة تقود إلى أكبر منها. 
1-2.إنه نتيجه تردى أوضاع السجون ألسباب عديدة من أهمها عدم وجود خطط واضحة للحكومة المصرية بشأن 
تطوير السجون ، فإن عملية تأهيل المسجونين ال قيمة لها ، وبالتالى فالسجون المصرية وفقًا لما تواضعه عليه 

الباحثون هى مدارس لتخريج المجرمين وليست مؤسسات إلعادة دمجهم فى المجتمع.

1-3.إن المشرع المصرى  يسرف فى استعمال عقوبة اإلعدام فى كثير من الجرائم التى يمكن أن يستبدل السجن 
بها بغير عناء كبير، كما أن القضاة المصريين ال يتورعون على استخدام العقوبة حتى مع وجود بدائل قانونية لها، 

إما تحقيقاُ للردع العام وفقًا لوجهة نظرهم إما ألسباب دينية أو اجتماعية. 

1-4.أن الحكومة المصرية ذاتها تعتبر أن إلغاء اإلعدام هو عمل ضد الشريعة اإلسالمية وهى تتحفظ تحفظًا عامًا 
على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فيما لو تعارضت بنوده مع الشريعة وفى كل المناقشات األممية 

تستخدم الحكومة المصرية الشريعة اإلسالمية كسبب لعدم إلغاء العقوبة .

1-5.أن القضاء المصرى يعانى من تكدس القضايا، كما يعانى المحامون والقضاة جميعهم من نقص التدريب 
 – نتائجها  إصالح  يمكن  ال  بعقوبة  عليهم  الحكم  لخطر  المتهمين  حياة  تعريض  إلى  يؤدى  الذى  األمر  والتأهيل 

اإلعدام- نتيجة خطأ قاض أو محام، وليس ألى سبب آخر. 

1-6.أن ما سبق أن ذكرناه من تكدس للقضايا وانحطاط المستوى المهنى للقضاة والمحامين، وعدم استقاللية 
القضاء تظل أسباب تؤكد إمكانية الحكم خطأ باإلعدام على متهم حتى مع تعدد الضمانات القانونية مثل ضروة 

إجماع اآلراء أو عرض القضية على محكمة النقض حتى لو لم يطعن المحكوم عليه.

ارتكابهم  نتيجة  لها  يتعرضون  قد  ألنهم  فقط  ليس  اإلعدام  عقوبة  ضحايا  أكثر  من  هم  يكونوا  قد  الفقراء  1-7.أن 
القتل- ولكن ألنهم  إلى  أن تتطور  التى يمكن  السرقة  – جريمة  اإلعدام  إلى  جرائم قد تؤدى بشكل غير مقصود 
ال يملكون مااًل كافيًا لتوكيل محامين ونظام المساعدة القانونية فى مصر نظام هش ال يؤدى إلى تقديم دفاع 

مناسب للمحتاجين .

1-8.أن موقف أكثر المواطنيين المستجيبين من العمل بعقوبة اإلعدام هو موقف مؤيد الستمرارها فى المطلق 
لم يظهر بشأنه أى تباين بين المستجيبون من محافظات الوجه البحرى عن نظرائهم من محافظات الوجه القبلى، 
حيث تظهر مقارنة موقف المواطنين المستجيبين من مختلف المحافظات المشاركة باالستبيان أن من يؤيد منهم 
نسب  هى  رأيهم  فى  العقوبة  تلك  عدالة  أو  قسوة  مدى  عن  النظر  بغض  اإلعدام  بعقوبة  العمل  وقف  أو  إلغاء 
محدودة، فلم تتجاوز أكبر نسبة فيها حدود الـ )10.1%( وذلك بين مستجيبى محافظة المنوفية. أما من يؤيدون استمرار 
العمل بها فى المطلق -بغض النظر أيضًا عن قسوتها أو عدالتها- أو حتى فى مواجهة جرائم بعينها فهى النسب 

األكبر بين مستجيبى تلك المحافظات جميعًا.

الوجه  محافظات  من  سواء   - المستجيبين  جميع  حولها  يتوحد  اإلعدام،  لعقوبة  استحقاقًا  األكثر  الجرائم  1-9.أن 
القبلى أم من محافظات الوجه البحرى-، حيث يختفى مرة أخرى أثر عامل الجغرافية والثقافة المحلية فى تصنيف 
المواطنين المستجيبين لتلك الجرائم، فقد رأى نحو نصف المواطنيين المستجيبين إلى أن كل من »جرائم الخيانة 
العظمى، جرائم القتل، جرائم اإلرهاب، جرائم االغتصاب والشرف، جرائم المخدرات، جرائم الحريق العمد« هى جرائم 
تستحق عقوبة اإلعدام جزاء الرتكابها، وفيما رأى نحو ثلثهم أن تطبيق تلك العقوبة ال يكون إال جزاءاً الرتكاب جرائم 
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القتل أو جرائم الخيانة العظمى، وربطها ما يزيد عن ربع المواطنيين المستجيبين بجرائم االغتصاب والشرف، وما 
يزيد قلياًل عن خمسهم بجرائم اإلرهاب. أما جرائم المخدرات والحريق العمد فلم يربطها بعقوبة اإلعدام إال نسبتين 
تتطابق  ما  كثيراً  أنه  تبين  ومثلما  جميعًا.  المستجيبين  عشر  نصف  عن  حدا-  على  جريمة  -لكل  تقل  محدودتين 
اتجاهات الرأى بين مستجيبى محافظتى سوهاج والمنوفية، وكذلك مستجيبى محافظتى المنوفية وبنى سويف، 
مما قد يجد تبريره فى ثورة المعلومات واالتصاالت التى أزالت المسافات بين الدول وبعضها البعض وليس فقط 
بين محافظات الوطن الواحد، ويعزز ذلك  التبرير حقيقة أن غالبية المواطنيين المستجيبين هم فى سن الشباب، 

كما أن غالبيتهم أيضًا من حملة المؤهالت العليا.

الذى  األربعة، فى تحديدهم لألساس  المحافظات  المحلية بين مستجيبى  الجغرافية والثقافة  أثر عامل  1-10.اختفاء 
يستند إليه أكثرهم فى تأييدهم الستمرار العمل -المطلق أو النسبى- بعقوبة اإلعدام، حيث توحدوا حول أحكام 
الدين كسند أساسى، والعادات والتقاليد كعامل ثانوى الستمرار العمل بعقوبة اإلعدام، فضاًل عن توحدهم فى 

االلتفات عن عامل التكلفة المالية كأساس لتبنيها.

1-11.أنه على الرغم من الجدل الذى أثير حول ارتفاع عدد احكام اإلعدام الصادرة فى مصر خالل العام 2009 والذى دار 
حول حدود المائتى حكمًا، تراوحت تقديرات ما يزيد عن ثلثى المواطنيين المستجيبن بين )أقل من عشرة أحكام- 
–ولو النسبى- بين ذلك الغلط المعلوماتى حول الحجم  الترابط  100 حكمًا(، مما قد ينذر بوجود قدر من  وأقل من 
العقوبة  بتلك  العمل  الستمرار  المستجيبين  تأييد  وبين  المصرى،  المجتمع  فى  اإلعدام  عقوبة  لتطبيق  الحقيقى 

التى يؤيد أكثر من ثلثى المواطنيين المستجيبين استمرار العمل بها  سواء بشكل مطلق أم بشروط مقيدة.

1-12.أن أغلب صناع القرار المستجيبين يؤيدون استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام سواء تطبيق مطلق كما أشار نصفهم، 
أم تطبيق مقيد بشروط كما أشار قرابة ثلثهم. أما المناهضين الستمرار تطبيق تلك العقوبة فى المطلق فهم خمس 
الشروط  العقوبة على مجموعة من  بتلك  أقل من نصف عشرهم تمسكهم  المستجيبين، فيما علق  القرار  صناع 
بشكل  سواء  اإلعدام  عقوبة  منهم  يناهض  من  أن  مالحظة  مع  مناهضتها.  إلى  يتحولوا  أن  يمكن  تحققت  متى 
مطلق أم مقيد هم نسب ضئيلة للغاية بين مستجيبى محافظات الوجه القبلى، مقارنة بنظرائهم من مستجيبى 
محافظات الوجه البحرى الذى وصل مستوى مناهضة تلك العقوبة بين مستجيبى إحدى المحافظتين المشاركتين 

لقرابة ثلثيهم.

المجتمع  فى  عام  لموقف  كاشفيته  ومدى  اإلعدام  عقوبة  لتطبيق  المنحاز  الدولة  بموقف  يتعلق  فيما  1-13.أنه 
 )%52.3( بلغت  والتى  نسبيًا  واألكبر  األولى  الفئة  الحجم،  فى  متقاربتين  فئتين  بين  المستجيبون  انقسم  المصرى، 
ال توافق على هذا الرأى، أما الفئة الثانية والتى بلغت نسبتها )47.7%( فتؤيد هذا الرأى وترى أن موقف الدولة المنحاز 

لتطبيق عقوبة اإلعدام يعكس بالفعل موقفًا عامًا فى المجتمع المصرى.

1-14.أن أكثر العوامل تاثيراً فى تشكيل الرأى العام نحو عقوبة اإلعدام –من وجهة نظر صناع القرار- هى: »عامل الدين« 
جاء فى مقدمة الوزن األول، و«العادات والتقاليد المجتمعية« فى مقدمة الوزن الثانى، و«الظروف االقتصادية« فى 
مقدمة الوزن الثالث، و«التطور الثقافى« فى مقدمة الوزن الرابع. علمًا أنه لم تكن هناك فروق تذكر بين المستجيبين 

على اختالف توزيعاتهم الجغرافية من حيث ترتيبهم للعوامل السابقة بحسب درجة تاثيرها.

1-15.أن دور ثقافة القبليات/العصبيات فى استمرار أو وقف تطبيق عقوبة اإلعدام داخل  النظام القضائى الرسمى 
منعدم فى رأى نصف صناع القرار المستجيبين، وكبير فى رأى ثلثهم. علمًا بأن النسب األكبر المقرة بذلك الدور لثقافة 
العصبيات هم من مستجيبى محافظاتى الوجه القبلى، أما من ينكرون وجود مثل هذا الدور فكانت أكثريتهم من 
مستجيبى محافظتى الوجه البحرى، وهنا يظهر أثر العامل الجغرافى والثقافة المحلية فى تباين إجابات المستجيبين 

حول دور ثقافة العصبيات المنتشرة فى الصعيد المصرى على عكس حال الدلتا.

عقوبة  من  العام  الموقف  تغيير  فى  تأثيرها  مستوى  حيث  من  المختلفة  للمؤسسات  القرار  صناع  ترتيب  1-16.أن 
اإلعدام، هو: »المؤسسات الدينية )المساجد/الكنائس(« و«مؤسسات المجتمع المدنى« فى مقدمة الترتيب األول، 
فى  اإلذاعة(«  )التلفزيون/  اإلعالمية  و«المؤسسات  الثانى،  الترتيب  مقدمة  فى  )البرلمان(«  التشريعية  و«السلطة 
والخامس،  الرابع  الترتيبين  مقدمة  فى  الجامعات(«  )المدارس/  التعليمية  و«المؤسسات  الثالث،  الترتيب  مقدمة 
الترتيب  مقدمة  فى  )الحكومة(«  التنفيذية  و«السلطة  السادس،  الترتيب  مقدمة  فى  الصحفية«  و«المؤسسات 

السابع. 

التأثير فى اتجاهات الجمهور نحو عقوبة اإلعدام لجعله أكثر  1-17.أن أفضل الطرق التى يمكن االعتماد عليها فى 
مناهضة، رتبها صناع القرار كالتالى: فى الترتيب األول »إعادة نشر األفكار الدينية الصحيحة عن عقوبة اإلعدام«، وفى 
استخدام  حول  المعرفة  وزيادة  معلومات  »نشر  الثالث  الترتيب  وفى  اإلنسان«،  بحقوق  الوعى  »رفع  الثانى  الترتيب 

عقوبة اإلعدام«، وفى الترتيب الرابع »نشر قصص إنسانية عن أسر المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام«.
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1-18.أن هناك حالة من عدم المعرفه باآلثار السلبية لعقوبة اإلعدام وال لعدد األحكام التى تصدر وال لعقوبة اإلعدام 
انعدام  من  الحالة  تلك  وأن   . المصرى  القانونى  النظام  فى  يطبق  ما  تماثل  حد  أى  وإلى  اإلسالمية  الشريعة  فى 

المعرفه تشمل حتى بعض قادة الرأى العام وصناع القرار. 

2.التوصيات.

2-1.توصيات موجهة إلى الحكومة المصرية:

ضرورة  ذلك  فى  بما   ، اإلعدام  عقوبة  إزاء  العام  توجهها  فى  النظر  تعيد  أن  المصرية  الحكومة  2-1-1.على 
االنضمام والتصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة والتى أشرنا إليها فى صدر هذه 

الدراسة.

ظل  فى  عادلة  محاكمة  نتصور  أن  يمكن  فال  الطوارئ  بقانون  العمل  وقف  المصرية  الحكومة  2-1-2.على 
قانون ينتهك أقل معايير المحاكمة العادلة وهو مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعى.

تلك  تكون  ال  حتى  مصر،  فى  العقابية  للمؤسسة  حقيقية  إصالحات  إجراء  المصرية  الحكومة  2-1-3.على 
للمحكوم  إصالحية  مؤسسات  تكون  أن  من  بداًل  المصرى  المجتمع  فى  اإلجرام  لتفشى  بؤر  المؤسسات 

عليهم. فيجب على الحكومة المصرية أن نضع خطة تنفيذية لتطوير السجون المصرية فى الفترة القادمة.

2-1-4.على الحكومة المصرية أن تضع برامج حقيقية للحد من الفقر والبطالة، التى تؤثر بشكل أو باخر فى 
تفشى الجرائم فى المجتمع المصرى.

2-2.توصيات موجه إلى البرلمان المصرى.

السلطة  وتوغل  سيطرة  من  يخفف  بما  القضائية  السلطة  قانون  يراجع  أن  المصرى  المشرع  2-2-1.على 
حيادية  فى  قضايا  من  أمامه  يطرح  فيما  ينظر  مستقل  قضاء  هناك  يكون  أن  نضمن  حتى  عليها،  التنفيذية 
واستقالل ، ونقترح فى هذا الشأن أن يكون تعيين القضاة على كافة مستوياتهم وكذلك أعضاء النيابة العامة 
بالهيئة  متعلق  قرار  أى  يكون  وأن  الجمهورية  رئيس  من  تدخل  دون  للقضاء  األعلى  المجلس  اختصاص  من 
القضائية بموافقة من مجلس القضاء األعلى، وأن تنتقل تبعية التفتيش القضائى إلى هذا المجلس وليس 
إلى وزارة العدل، كما نوصى بأن تنتقل تبعية االشراف على وكالء النيابة العامة والنائب العام إلى المجلس 
القضائى وليس إلى وزارة العدل.  وكما يجب على المشرع المصرى أن يضع ضوابط عامة فى مسألة توزيع 

القضاة على الدوائر وال يترك األمر برمته فى يد وزارة العدل دون ضوابط.

أراد المشرع المصرى أن يقوم بإصالح حقيقى لمرفق العدالة فالبد من أن يعيد النظر فى قانون  2-2-2.إذا 
تنظيم مهنة المحاماة وطرق االنتساب إلى هذه المهنة والتدرج فيها ، والحقوق التى يتمتع بها المحامى أثناء 

ممارسته المهنة داخل أقسام الشرطة أو أمام وكالء النيابة العمومية فى أثناء التحقيقات.

المتهم من االستعانة بمحامى فى  الجنائية لتمكين  اإلجراءات  2-2-3.إجراء تعديالت حقيقية على قانون 
بضرورة  نوصى  كما  الجنائي،  البحث  ضباط  بمعرفة  اقواله  أخذ  من  تتضمنه  وما  االستدالالت  جمع  مرحلة 

التأكيد فى تلك التعديالت على عدم انفراد مأمورى الضبط بعمل التحريات.

2-2-4.اجراء تعديالت على إجراءات الحبس االحتياطى بما فى ذلك تقليل مدد الحبس االحتياطى وتقييد 
سلطة وصالحيات قاضى التحقيق من إصدار أمر بالحبس االحتياطى بعد صدور قرار من المحكمة المختصة 

بإخالء سبيل المتهم.

العمل  وإعادة  العامة  للنيابة  الممنوحة  واالتهام  التحقيق  سلطتى  بين  الفصل  فى  النظر  2-2-5.إعادة 
بقاضى التحقيق لما يمثله هذا الفصل من ضمانات حقيقية للمتهم أثناء فترة التحقيق.

اإلعدام،  المصرى بعقوبة  المشرع  التى يعاقب عليها  الجرائم  النظر فى طبيعة ونوعية  إعادة  2-2-6.يجب 
والتقليل منها خصوصًا تلك التى ال تتوائم مع الجرائم المرتكبة، وعلى الجانب اآلخر يجب رفع الحظر الوارد 

على القضاة فى بعض النصوص العقابية من النزول بالعقوبة من اإلعدام إلى العقوبات البديلة.
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2-2-7.يجب على المشرع المصرى أن يقوم بإعادة صياغة لقانون األحكام العسكرية فيما يتعلق بإطالق 
يد قضاة المحكمة العسكرية فى إنزال العقوبة، حيث ورد فى جميع نصوص القانون فيما يتعلق بالجرائم 
العسكرية » يعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون...« وترك األمر برمته إلى القاضى 

ينزل عليه ما شاء من العقاب فى جرائم قد ال تكون من الجسامة بمكان أن يفقد شخص حياته فى مقابلها.

2-2-8.على المشرع المصرى غعادة النظر فى القوانين المنظمة لعمل محاكم امن الدولة ، والنص على 
سبل للطعن فى األحكام الصادرة منها ، وخصوصًا تلك التى تتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام.

2-2-9.يجب إعادة النظر فى وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام على من أصابته عاهة عقلية أو اضطراب نفسى عقب 
وقوع الجريمة، وأخذاً بالنص السابق لقانون اإلجراءات الجنائية. 

2-3.توصيات للقضاة وأعوانهم:

إساءة  أى  لمنع  االحتجاز  وأماكن  مقار  على  رقابتها  من  وتفعل  تشدد  أن  العامة  النيابة  على  2-3-1.يجب 
الستخدام السلطة من قبل مأمورى الضبط.

الشرطة لما  الواردة بمحاضر  المتهمين  باعترافات  األخذ  النظر فى  أن تعيد  المصرية  المحاكم  2-3-2.على 
النيابة  تحقيقات  فى  المتهم  بأقوال  جاء  بما  األخذ  على  تقتصر  وأن  شبهات  من  المحاضر  تلك  حول  يحوم 

العامة أو فى محاضر الجلسات أمام هيئات المحاكمة.

2-3-3.يجب على نقابة المحامين أن تعيد النظر فى تدرج المحامين المصريين فى جداول النقابة وأن يكون 
التدرج على أساس ترقى المحامى فى ممارسته للمهنة وليس على أساس المدة الزمنية بحسب.

2-3-4.يجب على نقابة المحامين أن تهتم بشكل أساسى بتدريب وتأهيل المحامين المنتسبين لها، وأن 
يكون هذا التدريب بشكل مستمر وممنهج.

2-3-5.يجب على نقابة المحامين أن تضع من الشروط للمحامين المعينين للمساعدة القضائية المجانية 
ما يضمن أن يكون محامى الجدول المنتدب للدفاع عن المتهم فى قضية جنائية مدربًا تدريبًا مهنية.

2-4.توصيات للمؤسسات الدينية فى مصر

األزهر الشريف بالنسبة للمسلمين  الدينية فى مصر ويأتى على رأسها  2-4-01  يجب أن تعمل المؤسسات 
والكنيسة بالنسبة للمسيحيين فى نشر مفاهيم الدين الحقيقية حول عقوبة اإلعدام وخطورة إزهاق الروح ، 

من خالل آليات واضحة منها استخدام التجمعات الدينية اإلسبوعية لكال من المسلمين والمسيحيين. 
2

-4-2.يجب على رجال الدين اإلسالمى بوجه خاص إيضاح أن ما يطبق حاليًا فى مصر ليس هو القصاص وفقًا 
للشريعة اإلسالمية ، حتى نرفع الحرج عن الكثيرين فى العمل إللغاء تلك العقوبة .

2-4-3.يجب أن تعمل تلك المؤسسات الدينية على نشر قيم التسامح للحد من العصبية القبلية التى تؤثر 
بشكل أو بآخر فى ارتكاب جرائم الثأر المنتشرة فى صعيد مصر.

2-5.مؤسسات المجتمع المدنى:

2-5-1.يجب أن تضع مؤسسات المجتمع المدنى خطة استراتيجية للحد من تطبيق عقوبة اإلعدام، تستهدف 
ونشر  للدين  الصحيحة  المفاهيم  نشر  أساس  على  وتقوم  والمحامين  واإلعالميين  الدين  رجال  الخطة  هذه 
ثقافة حقوق اإلنسان، وأن تقوم على الجانب اآلخر بمساندة نقابة المحامين فى تدريب المحامين المنتدبين 
أن  المؤسسات  لتلك  يمكن  كما  اإلعدام.  لعقوبة  المعرضين  المتهمين  عن  للدفاع  المحكمة  جدول  فى 
توفر عدد من المحامين المدربين للدفاع عن المتهمين أمام محكمة النقض وهى المرحلة التى ال يلزم فيها 

القانون المصرى وجود محامى مع المحكوم عليه.

المواطنين  تعريف  إلى  تهدف  توعية  حمالت  بإعداد  المدنى  المجتمع  مؤسسات  تقوم  أن  2-5-2.يجب 
باآلثار السلبية لعقوبة اإلعدام وأعداد األحكام التى تصدر وللمفهوم الصحيح لعقوبة اإلعدام فى الشريعة 
اإلسالمية وإلى أى حد تماثل ما يطبق فى النظام القانونى المصرى. وقد تبدأ مؤسسات المجتمع المدنى 

بقادة الرأى باالضافة إلى القيادات الطبيعيين فى المجتمع.
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2-5-3.يجب أال تغفل منظمات المجتمع المدنى القضاة فى خططها لمناهضة العقوبة ، فيجب أن يكونوا 
جزء من تلك الخطط وأن تستهدفهم من خالل التدريبات والمناقشات للحد من تطبيق العقوبة.

2-5-4.يجب على مؤسسات المجتمع المدنى أن تهتم بتقييم األداء اإلعالمى للصحف ووسائل اإلعالم فى 
على  وتوعوية  تدريبية  برامج  تصميم  خالل  من  الحياد،  بعدم  تتسم  من  غالبًا  والتى  للمحاكمات،  تغطيتها 

كيفية تغطية المحاكمات الجنائية وحقوق المتهم والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة..إلخ.
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المالحق
ملحق رقم )1(

نموذج استطالع رأى المواطنين حول:
 تطبيق عقوبة اإلعدام فى مصر

تعدها  دراسة  إطار  فى  تأتى  والتى  مصر،  فى  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  حول  المصرى  الجمهور  رأى  استطالع  االستمارة  هذه  تستهدف 
المجموعة المتحدة-محامون ومستشارون قانونيون بهذا الصدد، ونحيط علمكم أن ما يرد باالستمارة من معلومات لن يتم االطالع 

عليه إال من قبل الباحثين المشاركين فى الدراسة، ولن يتم استخدامه إال لخدمة أغراض البحث العلمى، لذا نرجو المعاونة.
المحافظة:....................                  المهنة:.........................              النوع:...................                  

أواًل: المعلومات محل البحث:
ضع عالمة )√( أمام اإلجابة التى تمثل رأيك:

س1: ما رأيك فى العمل بعقوبة اإلعدام؟ 
)     ( عقوبة قاسية ويجب إلغاؤها أو وقف العمل بها      -
عقوبة قاسية ولكن يجب االستمرار فى العمل بها                                                     )     (  -
عقوبة عادلة ويجب االستمرار فى العمل بها                                                                  )     (  -
)     ( عقوبة عادلة فى بعض الجرائم        -
)     ( عقوبة عادلة ولكن يجب وقف العمل بها       -

س2: إذا كنت من مؤيدى عقوبة اإلعدام، فما األساس التى تستند عليه فى تطبيق هذه العقوبة؟
)     ( حكم الدين          -
)     ( عادات وتقاليد المجتمع تتطلب ذلك       -
)     ( لكونها عقوبة رادعة         -
)     ( تكلفتها المالية أقل من العقوبات البديلة لها      -

رأى آخر، يُذكر:...........................................................   -

س3: إذا كنت من المؤيدين لعقوبة اإلعدام ففى أى الجرائم التالية ترى ضرورة تطبيقها؟
)     ( جرائم الخيانة العظمى         -
)     ( جرائم القتل          -
)     ( جرائم اإلرهاب          -
)     ( جرائم االغتصاب والشرف         -
)     ( جرائم المخدرات          -
)     ( جرائم الحريق العمد         -
)     ( جميع ما سبق          -

جرائم أخرى، تُذكر:........................................................................  -
 

س4: من خالل مطالعتك ومعلوماتك كم عدد األحكام الصادرة باإلعدام خالل عام 2009؟
)     ( أقل من عشرة أحكام         -
)     ( أقل من 50 حكمًا          -
)     ( أقل من 100 حكمًا          -
)     ( أقل من 200 حكمًا          -

    
س5: فى رأيك، متى يصبح المجتمع المصرى مؤهاًل إليقاف العمل بعقوبة اإلعدام؟ )الرجاء ذكر ثالثة شروط(:

................................................................................................................-1
................................................................................................................-2
................................................................................................................-3

ثانيًا: البيانات الشخصية )مهمة للتواصل والتعاون المستقبلى(:° 

االسم: .........................................................................................................
السن: .................................................. التعليم: ...............................................

الهاتف: ........................................................................................................
عنوان المراسالت:...............................................................................................

البريد اإللكترونى )إن وجد(:...........................................................................

على الباحثين تحرى الدقة فى استكمال هذه البيانات نظراً ألهميتها فى بناء قاعدة بيانات الدراسة والتواصل مع المشاركين، علمًا بأنه لن 
تقبل أى استمارة دون استيفاء هذه البيانات األساسية.
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ملحق رقم )2(
نموذج استطالع رأى النخبة حول:
 تطبيق عقوبة اإلعدام فى مصر

تستهدف هذه االستمارة استطالع رأى النخبة المصرية حول تطبيق عقوبة اإلعدام فى مصر، والتى تأتى فى إطار دراسة 
تعدها المجموعة المتحدة-محامون ومستشارون قانونيون بهذا الصدد، ونحيط علم سيادتكم أن ما يرد باالستمارة من 
معلومات لن يتم اإلطالع عليه إال من قبل الباحثين المشاركين فى الدراسة، ولن يتم استخدامه إال لخدمة أغراض البحث 

العلمى، لذا نرجو المعاونة.
المحافظة:....................                     المهنة:.........................                النوع:...................                  

أواًل: الموقف من تطبيق عقوبة اإلعدام 

الرجاء وضع عالمة )√( أمام اإلجابة التى تعبر عن رأيك:
س1: ما موقفك من تطبيق عقوبة اإلعدام بشكل عام؟

 مؤيد للتطبيق                         مناهض للتطبيق                مؤيد للتطبيق ولكن بشروط    مناهض للتطبيق ولكن بشروط 
  

إذا كانت إجابتك هى مؤيد بشروط أو مناهض بشروط، الرجاء ذكر ثالثة شروط تدعم رأيك:
................................................................................................................-4
................................................................................................................-5
................................................................................................................-6

س2: فى رأيك، هل يعكس موقف الدولة الرافض إللغاء أو وقف تطبيق عقوبة اإلعدام اتجاه عام فى المجتمع المصرى؟

ال                                                                            نعم      
 

إذا كانت إجابتك بنعم، اذكر ثالثة أسباب فى رأيك تجعل المجتمع المصرى رافضًا إللغاء أو وقف تطبيق عقوبة اإلعدام:
................................................................................................................-1

................................................................................................................-2
................................................................................................................-3

ثانيًا: رأى الجمهور تجاه عقوبة اإلعدام

س3: بحسب مستوى األهمية، رتب تصاعديًا العوامل األكثر تأثيراً فى رأى الجمهور تجاه عقوبة اإلعدام؟ 
)     ( -الدين                                     
)     ( -العادات والتقاليد المجتمعية                          
)     ( -الظروف والعوامل االقتصادية                   
)     ( -التطور الثقافى                      
)     ( -أخرى، تذكر وتُعطى ترتيبا:     

     ........................................

س4: وفقًا لرأيك، رتب تصاعديًا طرق التأثير فى الجمهور لمناهضة عقوبة اإلعدام؟
)     ( -رفع الوعى بحقوق اإلنسان     
)     ( -إعادة نشر األفكار الدينية الصحيحة عن عقوبة اإلعدام  
)     ( -نشر معلومات وزيادة المعرفة حول استخدام عقوبة اإلعدام 
)     ( -نشر قصص إنسانية عن أسر المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام 
)     ( -أخرى، تذكر وتُعطى ترتيبًا:  .............................................   

......................................................................................................................
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ثالثًا: المؤسسات المؤثرة فى تغيير الموقف العام من عقوبة اإلعدام

س5: وفقًا لرأيك، رتب تصاعديًا المؤسسات التالية من حيث دورها  الذى يتمثل فى التأثير فى المجتمع المصرى لمناهضة 
عقوبة اإلعدام:

)     ( -السلطة التنفيذية )الحكومة(      
)     ( -السلطة التشريعية )البرلمان(      
)     ( -المؤسسات الدينية )المساجد/الكنائس(    
)     ( -المؤسسات التعليمية )المدارس/ الجامعات(    
)     ( -المؤسسات اإلعالمية )التلفزيون/ اإلذاعة(    
)     ( -الصحافة        
)     ( -مؤسسات المجتمع المدنى      

س6: فى رأيك وبشكل عام، ما هو موقف البرلمان المصرى من تطبيق عقوبة اإلعدام؟

       مؤيد للتطبيق              مناهض للتطبيق                    موقف متماهى وغير واضح                 ليس لها اهتمام يذكر
   

إذا كانت إجابتك مؤيد أو مناهض، اذكر موقفًا يدل على ذلك من واقع مناقشات البرلمان:
......................................................................................................................
......................................................................................................................

فى رأيك، ما هو حجم الضغط الذى يمكن أن يمارسه البرلمان الستمرار أو وقف تطبيق عقوبة اإلعدام؟

معقول                كبير ومؤثر      ليس له تأثير                  ضعيف   
   

س7: من خالل اطالعك ومعلوماتك عن األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام، فماذا ترى فى موقف القضاء المصرى عمومًا 
تجاه تطبيق عقوبة اإلعدام؟

    متشدد تجاه تطبيق بشكل عام              متشدد تجاه جرائم معينة                                   يقلل من تطبيق العقوبة                                  ليست العقوبة محل اهتمام يذكر
   

س8: فى رأيك وبشكل عام، ما مدى قوة تأثير األجهزة اإلعالمية فى تشكيل الوعى المجتمعى تجاه عقوبة اإلعدام؟

                 ضعيف     معقول               قوية ومؤثرة         ليس لها تأثير
   

س9: فى رأيك وبشكل عام، ما مدى قوة تأثير الصحافة فى تشكيل الوعى المجتمعى تجاه عقوبة اإلعدام؟

معقول              قوية ومؤثرة          ليس لها تأثير ضعيف     
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من خالل قراءتك للصحف ما هو االتجاه العام للصحافة المصرية من تطبيق عقوبة اإلعدام؟

ليس لها اهتمام يذكر مناهضة للتطبيق            موقف متماهى وغير واضح          مؤيدة للتطبيق  

   
س10: فى رأيك وبشكل عام، ما مدى قوة تأثير المؤسسات الدينية فى تشكيل الوعى المجتمعى تجاه عقوبة اإلعدام؟

ضعيف     معقول               قوية ومؤثرة                                         ليس لها تأثير  
   

س11: فى رأيك وبشكل عام، ما مدى قوة تأثير المؤسسات التعليمية فى تشكيل الوعى المجتمعى تجاه عقوبة اإلعدام؟

ليس لها تأثير معقول               قوية ومؤثرة                                 ضعيف     
   

رابعًا: دور مؤسسات المجتمع المدنى  فى تغيير الموقف من عقوبة اإلعدام

س12: فى رأيك وبشكل عام، ما حجم الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى لوقف أو إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام؟

معقول                   قوى وفعال     ال تمارس دور يذكر ضعيف     

اذكر اسم واحدة أو اثنتين من مؤسسات المجتمع المدنى النشطة لوقف أو إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام، مع ذكر نشاط أو 
أكثر مما تمارسه هذه المؤسسة:

النشاط المؤسسة          

..............................................      .................................................  -1

..............................................          

..............................................      ................................................  -2

..............................................          

س13: فى رأيك وبشكل عام، هل يمكن تشبيك عدد من منظمات المجتمع المدنى للعمل معًا لمناهضة تطبيق عقوبة 
اإلعدام فى مصر؟

إلى حد ما           ال               نعم                    
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س14: فى رأيك، هل تلعب ثقافة القبليات/العصبيات فى مصر دوراً فى استمرار أو وقف تطبيق عقوبة اإلعدام داخل  النظام 
القضائى الرسمى؟

إلى حد ما           ال               نعم                    
  

إذا كانت إجابتك بنعم فهل يمكن التأثير فى الثقافة  القبلية/العصبية وتغييرها؟

ال           نعم                      
    

فى حال اإلجابة بنعم، ما هى أهم مقترحاتك للتأثير فى الثقافة  القبلية/العصبية وتغييرها؟
..............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

خامسًا: خلفية عامة )مهمة للتواصل والتعاون المستقبلى(: ° 

االسم: .........................................................................................................
السن: .................................................. التعليم: ...............................................
الهاتف: .................................................. الفاكس: ............................................
عنوان المراسالت:...............................................................................................

البريد اإللكترونى :.....................................................................................

  

  

 على الباحثين تحرى الدقة فى استكمال هذه البيانات نظرا ألهميتها فى بناء قاعدة بيانات الدراسة والتواصل مع المشاركين، علمًا بأنه لن تقبل اى استمارة 
دون استيفاء هذه البيانات األساسية
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ملحق رقم )3(

جدول رقم )1( 
يوضح عدد المحكوم عليهم باإلعدام

اإلجمالي نساء    رجال   السنوات      

79         18    61      2006        
314        90    145    105 2007        
161         35   131    106 2008        
149        31    118    107 2009         
137       --    --     1.8 2010         

رسم بيانى رقم )1(
يوضح عدد المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام

 

رسم بيانى رقم )2(
يوضح عدد المحكوم عليهم من الرجال والنساء

 

 105 ذكرت منظمة العفو الدولية فى تقريرها السنوى لعام 2007 أنه  قد صدر نحو 40 حكما باإلعدام
106 ذكرت منظمة العفو الدولية فى تقريرها السنوى لعام 2008 انه قد تم اإلبالغ عن نحو 86 حكم باإلعدام .

107  ذكرت منظمة العفو الدولية فى تقريرها السنوى لعام 2009 أن حاالت اإلعدام فى مصر وصلت إلى 269 حكم باإلعدام عام 2009.وقد نشر المرصد العربى 

لمناهضة عقوبة اإلعدام أن دار اإلفتاء المصرية قد أصدرت إحصاًء لقضايا اإلعدام التى ُعرَِضت عليها فى العام 2009، حيث بلغ عددها 160 حكمًا وتنوعت بين القتل 
http://www.dp.achrs.org/news/135.html   واالغتصاب وجلب المواد المخدرة

108 هذا الرقم صادر عن التقرير السنوى لدار اإلفتاء التى يعرض عليها الحكم بعقوبة اإلعدام قبل النطق به.
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جدول رقم )2(
حصر بعدد القضايا التى تداولت أمام محاكم الجنايات 

ويعاقب عليها القانون بعقوبة اإلعدام

قتل       حريق عمد       مخدرات    إرهاب109                االغتصاب وتهديد         أحكام اإلعدام       السنة  
36 حكم باإلعدام     1             4        15007         6   1173          1996        
69 حكم باإلعدام    --          1         9921          14   1376    1998       
56       17746         1                            --                     111 حكم باإلعدام   2118    1999        
        2001                                     3250                  410         21594                                              --                    94 حكم باإلعدام
        2002                                    3965                 493       45494                             --                    140حكم باإلعدام
        2003                                    3450                 345         40900                                               --                     72 حكم باإلعدام
        2004                   4699                 559      37608                             --                   103 حكم باإلعدام
        2005                                    4910                533      30867                            1095                  75 حكم باإلعدام
        2007                     6111               567       29641        1                            112                 314 حكم باإلعدام

رسم بياني رقم )3(

109  األحكام الواردة بالجزء الخاص بجرائم اإلرهاب – صدرت األحكام فيه باإلعدام من المحكمة العسكرية.
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 ملحق رقم )4(
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ملحق رقم )5(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )1شكل ررقم (
 توززيع االموااطنين االمستجيبين طبقاًً للنوعع ااالجتماعى

 

 



104

 

 

 



105

 

 



106

 

 



107

مراجع الدراسة

1.الكتب واألبحاث:
-العالقة بين القانون الدولى والقانون الوطنى- د.محمد حافظ غانم- المجلة المصرية للقانون الدولى.

-مبادئ القانون الدولى الخاص- د.أحمد قسمت الجداوى - طبعة1988. 
-  شرح قانون العقوبات – القسم العام النظرية العامة للجريمة - دكتور محمود نجيب حسنى أستاذ القانون الجنائى بكلية 

الحقوق جامعة القاهرة.
المرصفاوى فى شرح قانون العقوبات – منشأة المعارف – طبعة 2001.  -

اإلرهاب والعقاب - دكتور محمود صالح العادلى  مدرس القانون الجنائى بكلية الشريعة والقانون بطنطا  الطبعة األولى   -
دار النهضة العربية.

النهضة  دار   –  1995 طبعة  القاهرة-  جامعة  الحقوق  بكلية  الجنائى  القانون  أستاذ  رمضان  مدحت  دكتور   - اإلرهاب  جرائم   -
العربية.

اإلرهاب والعقاب - دكتور محمود صالح العادلى  مدرس القانون الجنائى بكلية الشريعة والقانون بطنطا  الطبعة األولى   -
دار النهضة العربية.

شرح قانون العقوبات – القسم الخاص- دكتورة فوزية عبد الستار- 1982 طبعة النهضة العربية  -
التعليق على قانون العقوبات – د. عبد الحكم فودة – الجزء الثانى – مكتبة المؤلف.  -

بكلية  سابقًا  الجنائى  القانون  بقسم  دكتور  أستاذ  بهنام  رمسيس  دكتور   - العمومية  بالمصلحة  المضرة  الجرائم  شرح   -
الحقوق جامعة اإلسكندرية –الناشر منشأة المعارف باإلسكندرية.

شرح قانون العقوبات الخاص - دكتور عوض محمد – طبعة 1996  -
قضاء المخدرات - للمستشار السيد خلف – نائب رئيس محكمة النقض طبعة 1995 – نادى القضاة  -

الوسيط فى قانون العقوبات القسم الخاص - دكتور أحمد فتحى سرور طبعة نادى القضاة سنة 1979  -
القضاء  الستقالل  العربى  المركز  مدير  أمين  ناصر  لألستاذ  األحداث-  حماية  بشأن  المتحدة  األمم  قواعد  بعنوان  بحثية  ورقة   -

والمحاماة.
الوجيز فى قانون اإلجراءات الجنائية- دكتور محمد عيد.  -

الوسيط فى قانون اإلجراءات الجنائية - دكتور أحمد فتحى سرور أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس   -
مجلس الشعب.

حقوق المسجون فى االتفاقيات الدولية والنظام العقابى المصرى- المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية بالتعاون   -
مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا. 

مناهضة عقوبة اإلعدام فى العالم العربى )النشطاء والحجج وآفاق( 2010- دراسة نشرها التحالف العالمى لمناهضة عقوبة   -
اإلعدام.

دراسة عن اإلعدام أعدتها المنظمة العربية لإلصالح الجنائى – نشرت عام 2008  -
ورقة بحثية باسم الركن المادى لجنايات المخدرات لألستاذ إيهاب العصار )منشورة على شبكة اإلنترنت(.  -

2.التقارير والوثائق:
حقوق  حماية  تكفل  التى  الضمانات  وتطبيق  اإلعدام  وعقوبة  الجريمة  ومكافحة  الجنائية  بالعدالة  المعنية  اللجنة  تقرير   -

.2001.10/E/CN. 15 المحكوم عليهم باإلعدام عام 2001 - وثيقة األمم المتحدة رقم
 تقرير بعثة تقصى الحقائق الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 2006 -

http://www.fidh.org/IMG/pdf/eg415z.pdf
تقرير منظمة العفو الدولية السنوى لعام 2007 .  -
تقرير منظمة العفو الدولية السنوى لعام 2008 .  -
تقرير منظمة العفو الدولية السنوى لعام 2009 .  -

اتفاقية جنيف لسنة 1936 الخاصة برد االتجار غير المشروع بالمخدرات.  -
تقرير مصر السنوى أمام مجلس حقوق اإلنسان - وثيقة رقم   -

EGY/1 -. http://ap.ohchr.org/documents/7/A/HRC/WG.6
نتائج استعراض التقرير الدورى الشامل لمصر – مجلس حقوق اإلنسان - الدورة السابعة  - فبراير 2010 – وثائق وأرقام  -

/EGY/1، A/HRC/14/7/EGY/  ، A/HRC/WG.6/7/A/HRC/WG.6 
تقرير جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء لعام 2005.  -

3.المواقع اإللكترونية:
. http://www.sis.gov.eg موقع الهيئة العامة لالستعالمات  -

4.التقارير اإلعالمية:
. /http://www.almasry-alyoum.com ).. جريدة المصرى اليوم بعنوان ) غرفة اإلعدام  -

. /http://youm7.com )جريدة اليوم السابع  بعنوان )عشماوى.. الرحمة حين تنبت لها شوارب مرعبة  -
جريدة اليوم السابع  بعنوان )المستشار محمود الخضيرى يكتب: قرار المجلس األعلى ليس قيداً على حرية اإلعالم(   -

. /http://youm7.com
جريدة المصرى اليوم بعنوان )قضاة وخبراء يرحبون بقرار منع التصوير ...( عن تصريحات المستشار سرى صيام رئيس مجلس   -

. /http://www.almasry-alyoum.com   .القضاء األعلى خالل مؤتمر صحفى عقده سيادته



108

تقرير حالة عقوبة اإلعدام
في األردن

إشراف جمعية نساء للتنمية الثقافية )نماء(
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1.مقدمة 

لوحظ في اآلونة األخيرة تعالي األصوات المنادية بإلغاء عقوبة اإلعدام على مستوى العالم، ولعل هذه الدعوة من أقدم 
الدعوات في التاريخ؛ نظًرا إلى أن عقوبة اإلعدام تمس أهم الحقوق األساسية لإلنسان وأولها، أال وهو الحق في الحياة. 

وفي السنوات الخمس عشرة األخيرة، ومع تنامي حركة حقوق اإلنسان في الوطن العربي، وظهور المنظمات والهيئات 
غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، التي من ضمنها المنظمات العاملة بحقوق اإلنسان، بدأ العالم العربي يشهد 
تطورا في مفاهيم حقوق اإلنسان والدفاع عنها، وال غرو أن يكون الحديث عن عقوبة اإلعدام من أهم المواضيع المطروحة 

في الوطن العربي في هذا السياق. 

واألردن الذي يمثل جزًءا، مهما من المنظومة العربية، ويشغل مركزا إستراتيجيا متوسطا في الدول العربية، والواقع ضمن 
السياسي والحقوقي، وإذا  الجدل  أن يكون محطة مهمة من محطات  العالم كان البد له  النزاع في  دائرة من أشد دوائر 
علمنا أن األردن تأثر كثيرا بالظروف التي تشهدها المنطقة، وأصبح مهددا في مرحلة ما بأن يكون عرضة لألعمال اإلرهابية، 
وإذا علمنا أيضا أن هذا االستهداف وهذه الظروف أخرجت إلى السطح كّما هائال من المخاوف الحكومية التي ترجمت إلى 
تشريعات، وإن كانت تهدف إلى حماية األرض والمواطن إال أنها تمس بشكل مباشر الحريات والحقوق اإلنسانية، ربما يمكن 
القول إن األردن يمر بمرحلة تشدد بأساليب التعامل مع الجريمة المرتكبة والجريمة المتوقعة؛ فسنت القوانين، وشددت 
التي تحكم بأشد عقوبة يرسمها  اإلجراءات واالحتياطات األمنية في السنوات األخيرة، وارتفعت نسبة األحكام القضائية 
القانون على الجرائم عامة وعلى جرائم تأخذ وصف اإلرهاب والمساس باألمن الوطني خاصة. هذا الوضع العام والظاهر 

يجلبنا إلى التوقف أمام عقوبة اإلعدام في األردن، ومقارنة وضعها الحالي مع القراءة التاريخية للقانون الجنائي األردني. 

كثيًرا  تختلف  لم  اآلن،  إلى  األردن  شرق  إمارة  اسم  تحت   1921 العام  في  الهاشمية  األردنية  المملكة  قيام  منذ  عام،  بشكل 
الدولية  في السنوات  انتقدت منظمة العفو  الجرائم خطورة، وقد  الجرائم المعاقب عليها باإلعدام، وتدور في فلك أشد 
األخيرة األردن بخصوص عقوبة اإلعدام، فقد شجبت المنظمة إعدام سالم سعد بن سويد، وفتحي فريحات بتاريخ 2006/3/11 
اللذين أعدما على خلفية اغتيال الدبلوماسي األمريكي فولى، ووجهت دعوة إلى عدم تنفيذ العقوبة بآخرين محكومين 

على خلفية جرائم جنائية وجرائم إرهاب. 

المتبعة في  وقالت المنظمة في تقريرها للعام 2006 إن المنظمة تعارض عقوبة اإلعدام بجميع الظروف... إن اإلجراءات 
محكمة أمن الدولة ال تفي بالمعايير الدولية، وإن عشرات المتهمين قد تعرضوا للتعذيب، وإن اعترافاتهم انتزعت منهم 
بعقوبة  العمل  وقف  إلى  األردن  ودعت   ،2005 العام  في  األردن  في  إعداًم   11 نفذ  قد  أنه  التقرير  في  ورد  وقد  التعذيب.  تحت 

اإلعدام كليا. 

وتقول المنظمة إنها تصر على منع الجريمة، وإنها تصر على تقديم مرتكبي قتل الدبلوماسي فولى إلى القضاء، ولكنها 
تتساءل إن كان اإلعدام عقوبة تشكل رادعا للجريمة بشكل أكثر فعالية من غيرها من العقوبات، وترى المنظمة أن عقوبة 

اإلعدام ال تخفض بشكل أكبر من غيرها من معاناة أهالي الضحايا، إلى جانب أنها عقوبة ال يمكن الرجوع عنها. 

وعلى الرغم من ذلك فقد سار األردن بخطا حثيثة إلى الحد من عقوبة اإلعدام منذ ،2006 كما أشار إلى ذلك التحالف األردني 
لمناهضة عقوبة اإلعدام، الذي أكد على امتياز األردن بما يأتي:    

أو إعدام خارج نطاق القانون. أية حالة إعدام تعسفي  عدم تنفيذ  	•
أية حالة إعدام فيما يتعلق بالجرائم السياسية. عدم تنفيذ  	•

عدم تنفيذ عقوبة إعدام على األحداث. 	•
إلغاء عقوبة اإلعدام عن بعض الجرائم. 	•

إصدار العديد من حاالت العفو الخاص التي تستبدل بموجبها عقوبة اإلعدام بعقوبات أخرى. 	•
العقوبة منذ  األخيرة، حيث لم تنفذ هذه  السنوات  اإلعدام في  لتنفيذ عقوبة  العملية  الممارسة  انخفاض حاالت  	•

عام 2006 سوى على حالتين فقط.
إتاحة الفرصة للفرقاء للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي. التنفيذ ألطول فترة ممكنة؛ من أجل  إرجاء  	•

واعتبر البيان الذي صدر ألعضاء التحالف بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام أن هذه الخطوات تطور إيجابي 
ينبغي أن يبنى عليه في مواصلة الجهود الرسمية والمجتمعية، وصوال إلى إلغاء عقوبة اإلعدام من النفوس والنصوص.

ويذكر أن التحالف األردني لمناهضة عقوبة اإلعدام قد  بادر مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان لتأسيسه عام 2007، ويضم 
في عضويته أكثر من )50( جمعية ومؤسسة أهلية وشخصيات أكاديمية ودينية وإعالمية ونيابية وحزبية ونقابية وثقافية، 

ويتخذ من المركز مقًراً مؤقتًا له، وهو عضو في التحالف العربي لمناهضة عقوبة اإلعدام.
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عقوبة  تنفيذ  عن  توقفه  رسميا  األردن  إعالن  عدم  على  تحفظه  مؤخرا  أعلن  الذي  التقرير  في  الوطني  المركز  سجل  وقد 
اإلعدام، رغم امتناع األردن التصويت أمام قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في عدم التوصية في إلغاء العقوبة، بعد أن 

صوت سابقا بعدم إلغائها، حيث توقف األردن عن تنفيذ العقوبة منذ العام 2006.
العامة  في  الجمعية  في  تصويتها  مع  انسجاما  اإلعدام،  عقوبة  تنفيذ  وقف  عن  رسميا  اإلعالن  إلى  الحكومة  المركز  ودعا 
العقوبات بعد تعديل   التي تعاقب بعقوبة اإلعدام في قانون  القانونية  النصوص  المتحدة. كما تم تقليص عدد  األمم 

مادتين استبدلت فيهما عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة.

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف البحثية اآلتية:

استعراض اإلطار القانوني والتشريعي لعقوبة اإلعدام في األردن وتحليله؛  .1
2.تعرف ما يمتكله أفراد العينة من معلومات حول عقوبة اإلعدام في األردن؛

3.تعرف اتجاهات أفراد العينة نحو عقوبة اإلعدام في األردن؛
4.تعرف المصادر التي يعتمد عليها أفراد العينة في تشكيل ما يمتكلونه من اتجاهات نحو عقوبة اإلعدام في األردن؛

العينة من  أفراد  اإلقامة وبين ما يمتلكه  التعليمي والجنس ومكان  القائمة  بين المستوى  العالقة  5.الكشف عن 
معلومات حول عقوبة اإلعدام في األردن؛

من  العينة  6.الكشف عن العالقة القائمة بين المستوى التعليمي والجنس ومكان اإلقامة وبين ما يمتلكه أفراد  
اتجاهات نحو عقوبة اإلعدام في األردن؛

7.تحديد اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على عقوبة اإلعدام في األردن؛
8.المساهمة في صياغة مقترحات وتوصيات للمساهمة في إلغاء عقوبة اإلعدام في األردن.

التساؤالت البحثية

بناء على تم تحديد من أهداف تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن التساؤالت البحثية اآلتية:
ما المعلومات  التي يمتلكها أفراد العينة حول عقوبة اإلعدام في األردن؟  .1

2.ما اتجاهات أفراد العينة نحو عقوبة اإلعدام في األردن؟
3.ما المصادر التي يعتمد عليها أفراد العينة في تشكيل ما يمتكلونه من اتجاهات نحو عقوبة اإلعدام في األردن؟

4.هل يوجد عالقة  بين المستوى التعليمي والحالة العملية ومكان اإلقامة وبين ما يمتلكه أفراد العينة من معلومات 
حول عقوبة اإلعدام في األردن؟

5.هل يوجد عالقة بين المستوى التعليمي والحالة العملية ومكان اإلقامة وبين ما يمتلكه أفراد العينة من اتجاهات 
نحو عقوبة اإلعدام في األردن؟

6.ما اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على عقوبة اإلعدام في األردن؟
7.كيف يمكن المساهمة  في إلغاء عقوبة اإلعدام في األردن؟

المنهج البحثي

حالة  لواقع  وأعمق  أكبر  وفهم  تفسير  على  للحصول  والنوعي  الكمي  المنهجين  استخدام  إلى  الحالية  الدراسة  عمدت 
اإلعدام في المجتمع األردني، وبذلك تم اعتماد األساليب البحثية اآلتية:

1.البحث المكتبي النظري للحصول؛ على اإلطار القانوني والتشريعي الخاص بعقوبة اإلعدام في األردن.
2. المسح االجتماعي؛ للحصول على المعلومات الكمية الخاصة باتجاهات المجتمع األردني نحو عقوبة اإلعدام.

3.راسة الحالة؛ لتقديم صورة أكثر عمًقا لعقوبة اإلعدام من وجهة نظر المتأثرين بها بصورة مباشرة.
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أدوات الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة الكمية والنوعية تم استخدام األدوات البحثية اآلتية:
المقابلة الشخصية المعمقة  التي تم تصميمها كواحدة من أدوات البحث النوعي.)110 (  .1

2.االستبانة  حيث تم تصميمها بحيث عكست األسئلة التي احتوتها كل ما سعت الدراسة الحالية إلى تحقيقه من 
أهداف. ) 111(

3.نموذج دراسة الحالة.

المجال، وقد تم  البيانات وفقا للمعايير المحددة في هذا  الذين قاموا بجمع  وقد تم تنفيذ جلسة تدريبية واحدة للباحثين 
مراعاة اختيار الباحثين من القاطنين في المناطق المستهدفة من الدراسة لغايات تسهيل الوصول إلى العينة في أقل 

وجهد وتكلفة ما أمكن.

مجتمع الدراسة والعينة 

أوال    العينة الخاصة بالبحث النوعي:
البحث   موضوع  في  والمهنية  الشخصية  بصفتيه  المبحوث  يلعبه  الذي  للدور  وفقا  قصدية  عينة  اختيار  تم 
وعليه فقد تم تنفيذ مقابالت شخصية معمقة مع 4 قضاة؛ و4 مؤسسات مجتمع مدني؛  و 4 قضاة عسكرية؛ و 
4 محامين؛ و 4  مدعين عامين؛ و4 صحفيين؛ و 4 شيخ عشيرة؛ و4 رجال دين؛ و 3  نواب؛ ممثل عن وزارة الداخلية 

ووزارة العدل؛ ودراستي حالة.

ثانيا    العينة الخاصة بالبحث الكمي:
مناصفة  فوق(  فما  فقد تم اعتماد العينة القصدية العشوائية بحجم إجمالي 1200 فرد من الفئة العمرية )18 سنة  
بين الذكور واإلناث، وموزعة على األقاليم الثالثة في األردن : شمال؛  وسط؛ جنوب من خالل المحافظات الرئيسة في 
هذه األقاليم، وهي : عمان والبلقاء في الوسط، والكرك في الجنوب، وإربد في الشمال، وفقا لما هو موضح في 

الجدول رقم )1(.

جدول رقم )1( يمثل توزيع العينة وفقا لإلقليم والمحافظة والحجم

حجم العينة حجم سكانها    المحافظة                اإلقليم   
950 ألف نسمة             400             الشمال            إربد    
2 مليون نسمة           400 349.580 نسمة             الوسط                 البلقاء وعمان    
           الجنوب      الكرك             211.000             400

مصدر رقم:-  1 دائرة اإلحصاءات العامة، 2009

وقد تم اختيار العينة وفقا لمعايير محددة، وفقا لما هو موضح في ملحق رقم )1( وقد تثملت بما يلي:) 112(
1.  العمر، الجنس، مكان اإلقامة، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، والديانة.

شكل رقم )1( يمثل توزيع العينة وفقا للحجم والمحافظات

110 ملحق رقم )1( صحيفة المقابالت المقننة.

111ملحق رقم )2( االستبانة الخاصة بدراسة اتجاهات أفراد المجتمع األردني نحو عقوبة اإلعدام في األردن. 

112 تم الحصول على  العينة من خالل دائرة اإلحصاءات العامة، التقديرات السكانية، 2009.
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المعالجة اإلحصائية

SPSS؛ بهدف الحصول على التكرارات والنسب الخاصة  اعتمدت الدراسة على إدخال البيانات ومعالجتها وفقا لبرنامج ال 
بهذه البيانات إلى جانب تنفيذ مجموعة من االختبارات التي من الممكن أن تكشف نوع العالقة وقوتها بين مجموعة من 

المتغيرات التابعة والمستقلة.

نطاق الدراسة والمعوقات

تعرضت عملية تنفيذ الدراسة الحالية للعديد من المحددات التي من الممكن إجمالها على النحو اآلتي:
البيانات  جمع  عملية  واجهت  حيث  العينة،  أفراد  من  الكثير  لدى  وحساسية  الموضوع  بطبيعة  ارتبطت  محددات   .1
الكثير من التحديات من خالل رفض العديد من أفراد العينة، ممن وقعوا ضمن إطار العينة، لإلجابة عن أسئلة الفريق 
البحثي، ونعتهم لفكرة المشروع بفكرة غير منطقية وغير شرعية لمناداتها بشيء يخالف الدين. وقد تم تجاوز هذه 
الجمعية  وشعار  والجهة  المشروع  اسم  تحمل  للباحثين  تعريف  وبطاقة  رسمي  كتاب  توفير  خالل  من  المشكلة 
المستهدفة  المناطق  في  الرأي  قادة  مع  التنسيق  جانب  إلى  موافقتهم،  لضمان  المشروع  هدف  عن  موجز  وشرح 
الباحثين في  تأييد وثقتهم وتسهيل مهمة عمل  الدراسة وأهدافها لضمان كسب  الدراسة وتعريفهم بفكرة  من 

المجتمع المستهدف.

2.محددات ارتبطت بضيق الوقت المخصص لتنفيذ الدراسة، حيث يتطلب تنفيذ هذا الكم من األنشطة ما بين 8-6 
شهور؛ لضمان تقديم تصور واضح ودقيق وذي جودة لعقوبة اإلعدام في األردن، ما جعل الفريق القائم على الدراسة 

يستقطب باحثين من مؤسسات مجتمع المحلي لجمع البيانات من المناطق التي تعمل بها.

3.محددات خاصة بمدى تقبل أفراد العينة للعديد من االسئلة الواردة في أداة الدراسة، خاصة تلك األسئلة المتعلقة 
بالدوافع الكامنة وراء توجه األردن نحو إلغاء عقوبة اإلعدام، إلى جانب األسئلة الخاصة بالمصادر والمرجعيات التي 
يستند إليها أفراد العينة فيما يمتلكونه من مواقف تجاه عقوبة اإلعدام، وهنا كان لتنفيذ عملية البحث الميداني من 
خالل مؤسسات مجتمع محلي ذات تاريخ  طويل من العمل في هذه المجتمعات قد عزز من موقف الباحثين أمام 
المجتمع المستهدف، خاصة عند ذكرهم اسم المؤسسة التي أوكلتهم بمهمة جمع البيانات في إطار هذا البحث.

إن  حيث  والعربي،  المحلي  المستويين  على  الدراسة  موضوع  حول  المتوفرة  الدراسات  بقلة  ارتبطت  4.محددات 
كل ما هو متوفر من دراسات خاصة على مستوى المجتمع األردني ما هو إال مقاالت وأبحاث أولية وأوراق عمل في 
مؤتمرات محلية وعربية؛ ما شكل عبئا كبيرا أمام القائمين على تنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات المعنية بحقوق 
اإلنسان كافة في األردن بشكل عام، للحصول على تقاريرها السنوية، والبحث عن أية معلومات ذات عالقة بعقوبة 

اإلعدام في األردن.

أفراد  من  البيانات  وجمع  الحالة  دراسات  تنفيذ  من  الدراسة  تنفيذ  على  القائمين  تمكن  بعدم  تتعلق  5.صعوبات 
العينة المستهدفين بدراسة الحالة بدون حضور أحد أعضاء األمن العام ألغراض أمنية وفقا لما أكده العاملين في 

مراكز اإلصالح والتأهيل؛ ما أثر على نوع وحجم المعلومات المتوفرة فيما تم تنفيذه من دراسات حالة.
أثر  ما  الخاصة؛  المقابالت  لتنفيذ  المملكة  في  والمؤسسات  الجهات  من  العديد  استجابة  بمدى  تتعلق  6.صعوبة 

على حجم المعلومات المتوفرة من هذه الجهات مقارنة بالجهات األخرى.

جمع  من  ذلك  ترافق  ما  وإذا  وغيرها،  ومصر  تونس  في  المتجددة  العربية  الثورات  حركة  مع  الدراسة  تنفيذ  7.تزامن 
بيانات وتنفيذ مقابالت حول موضوع حساس مثل عقوبة اإلعدام؛ ما ساهم في رفض الكثير من الجهات الحساسة 

من الدخول في تنفيذ أي من أنشطة البحث .

2.اإلطار القانوني الخاص بعقوبة اإلعدام في األردن

إن عقوبة اإلعدام في األردن تصدرها أربع محاكم هي : محكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة أمن الدولة، والمحكمة العسكرية، 
ومحكمة الجنايات البدائية.

محكمة الجنايات الكبرى: محكمة خاصة، شكلت بموجب قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986، وتقع ضمن مالك 
وزارة العدل، وتتألف من 3 قضاة، وتتولى أعمال النيابة، لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام، ومساعدين ومدعين عامين، 

وهي محكمة نظامية تخضع للمجلس القضائي األردني الذي يمثل رأس السلطة القضائية. 
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أمن  قانون محكمة  النظامية، تشكل بموجب  المحاكم  الدولة: محكمة خاصة، وال تدخل ضمن تشكيل  محكمة أمن 
الدولة لسنة 1959، ويشكلها رئيس مجلس الوزراء، وتتألف من ثالثة قضاة مدنيين أو عسكريين ينسب القضاة المدنيين وزير 
العدل، وينسب القضاة العسكريين رئيس هيئة األركان المشتركة، وقد وتم تشكيلها منذ سنوات من قضاة عسكريين، 
وقد تم إضافة قاض مدني لهيئتها باآلونة األخيرة، وال تزال قائمة، وربما تحولت إلى محكمة دائمة، وتنظر بقضايا الجرائم 

الماسة باألمن الداخلي والخارجي وتزوير البنكنوت والتجسس وحماية أسرار الدولة.

المحكمة العسكرية: تشكل بموجب قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2006، وتشكل بقرار من رئيس هيئة األركان 
المشتركة، وهناك محكمة عسكرية دائمة في عمان أيضا، ويكون جميع قضاة المحاكم العسكرية أعضاء النيابة العامة 

لديها من العسكريين.

محاكم الجنايات البدائية:وتشكل هذه المحكمة من قاضيين داخل محاكم البداية.
وقد نص القانون األردني على 25 حالة يعاقب عليها باإلعدام، وردت في قانون العقوبات األردنى رقم 16 لسنة 1960، وتعديالته، 
وقانون العقوبات العسكري لسنة 2006، وقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 71، وقد تم أدناه استعراض مواد هذة 

القوانين، مع بعض الشروحات المتعلقة بها كلما دعت الحاجة.

1.2      نظام القضاء المدني

هناك خمسة قوانين سارية المفعول ناظمة لعقوبة اإلعدام في القضاء المدني األردني:
قانون العقوبات األردني وتعديالته رقم )16( لسنة 1960 وتعديله قانون مؤقت رقم )33( لسنة 2002 المواد )14، 17، 29،   .1
.)381 ،372 ،350 ،345  ،338 ،331 ،328 ،292 ،229 ،214 ،158 ،149 ،148 ،142 ،135،136،137 ،120 ،113 ،112 ،111 ،110 ،99 ،97 ،81 ،70 ،68
2. قانون المخدرات والمؤثرات العقلية: قانون رقم 11 لسنة 1988 والمعدل المؤقت رقم )13( لسنة 2002 )المواد 10، 12(.

3.قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم )50( لسنة 1971 )المواد 14، 15، 16(.
4.قانون األحداث وتعديالته رقم 24 لسنة 1968 والقانون المؤقت رقم )52( لسنة 2002 )المواد 18، 19، 36(.

5.قانون المفرقعات 143 لسنة 1953 المادة 12. 

وقد حدد المشرع األردني اإلعدام كأحد العقوبات الجنائية كما جاءت في المادة )14( من قانون العقوبات: 

1 - اإلعدام.                      
2 - األشغال الشاقة المؤبدة.     

3 - االعتقال المؤبد.                  
4 - األشغال الشاقة المؤقتة.

تم تعريف اإلعدام  في المادة )1/17( من قانون العقوبات كما يأتي: اإلعدام هو شنق المحكوم عليه.

كما حدد القانون األسباب الموجبة الستبدال عقوبة األعدام أو إرجائها، فقد جاء في المادة )2/17( من قانون العقوبات: في 
حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حامال، يبدل حكم اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة.

وجاء  في المادة )3/29( من قانون العقوبات: يرجأ تنفيذ عقوبة اإلعدام الصادرة بحق من أصيب بالجنون قبل تنفيذ 
الحكم فيه، فإذا تم شفاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة.

المادة  نص  في  جاء  فقد  مخففة  أسباب  القضية  في  وجدت  ما  إذا  اإلعدام  لعقوبة  المخففة  األحكام  القانون  حدد  كما 
)1/97( من قانون العقوبات: إذا كان الفعل جناية توجب اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد حولت 

العقوبة إلى الحبس سنة على األقل.  

كما جاء في المادة )1/99( من قانون العقوبات: بدال من اإلعدام الحكم باألشغال الشاقة المؤبدة أو باألشغال الشاقة 
المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة. 

العامة على من لم يبلغ  ،2002 فقد حدد األحكام  أما قانون األحداث رقم 24 لسنة 1968 والقانون المؤقت رقم )52( لسنة 
السن القانوني. جاء في المادة )36(: 

ال يالحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل.   .1
2.ال يحكم باإلعدام أو األشغال الشاقة على حدث. 

3.ال تقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة األحداث، وللمتضرر حق اللجوء إلى المحاكم المختصة.
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كما حدد قانون األحداث األحكام البديلة على من لم يبلغ السن القانوني )الفتى( عند ارتكابة لجرم يستلزم حكم اإلعدام 
في المادة )1/18( التي تنص :  أ. إذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة اإلعدام، فيحكم عليه باالعتقال مدة تتراوح بين )6 – 12( 

سنة.

وتم  في هذا القانون تحديد األحكام البديلة على من لم يبلغ السن القانوني )المراهق( عند ارتكابة للجرم تستلزم حكم 
 )10 أ. إذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة اإلعدام، فيحكم عليه باالعتقال مدة تتراوح بين )4 -  األعدام في المادة )1/19(: 

سنوات.   

جرائم يعاقب عليها باإلعدام  1.1.2
لقد تم أدناه تفصيل الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام حسب القوانين سارية المفعول في القضاء المدني:

المؤقت  وتعديله   1960 لسنة   )16( رقم  وتعديالته  األردني  العقوبات  قانون   .1
رقم )33( لسنة 2002

الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أوال 

المتعلقة بالخيانة  القانون األفعال  التي تستوجب عقوبة اإلعدام، وأورد  الجرائم  الخيانة من  القانون جريمة  الخيانة: حدد 
كما يأتي: 

المادة )110(: 1- كل أردني حمل السالح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب باإلعدام . 
المادة )111(: كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر 

الوسائل إلى ذلك عوقب باألشغال الشاقة المؤبدة، وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب باإلعدام. 
المادة )112(: كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة 

عوقب باإلعدام. 
المادة )113(:1- يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة كل أردني أقدم، بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع،  على 
المواصالت،  وسبل  واألرزاق  والذخائر  واألدوات  الهوائية  والمركبات  والبواخر  والمصانع  بالمنشآت  اإلضرار 

وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد الستعمال الجيش أو القوات التابعة له. 
2- يحكم باإلعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس. 

المادة )120(: من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب باالعتقال 
المؤقت وإذا كانت الدولة األجنبية عدوة فتكون العقوبة اإلعدام. 

الجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي ثانيا 

)أ( الجنايات الواقعة على الدستور: 

حدد القانون  عقوبة الجنايات الواقعة على الدستور باإلعدام، وأورد القانون الجنايات االواقعة على الدستور 
كما يأتي:

المادة )135(:1- كل من اعتدى على حياة جاللة الملك أو حريته، يعاقب باإلعدام.
2- كل من اعتدى على جاللة الملك اعتداًء ال يهدد حياته، يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة. 

3- يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان االعتداء على جاللة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش. 
المادة )136(: يعاقب باإلعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.

المادة )137(: 1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب 
عليه باإلعدام. 

2 - إذا نشب العصيان، عوقب المحرض وسائر العصاة باإلعدام. 

)ب( الفتنة: 

حدد القانون الفتنة على أنها من جرائم تستوجب عقوبة اإلعدام، وأورد القانون األفعال المتعلقة بالفتنة كما 
يأتي: 

المادة )142(: يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة على االعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب األهلية أو  االقتتال 
التقتيل  البعض اآلخر، وإما بالحض على  التسلح بعضهم ضد  أو بحملهم على  األردنيين،  الطائفي بتسليح 

والنهب في محلة أو محالت ويقضى باإلعدام إذا تم االعتداء .
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المادة )148(: 4- ويقضى بعقوبة اإلعدام في أي من الحاالت التالية: 
أ. إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان. 

ب. إذا أفضى الفعل إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر. 
ج. إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو 

الجرثومية أو الكيميائية أو اإلشعاعية أو ماشابهها. 
المادة )149(: 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه المادة كل من احتجز شخًصا أو 
احتفظ به رهينة، بقصد ابتزاز أية جهة رسمية أو خاصة بأية صورة كانت، أو إجبارها على القيام بأي عمل معين 
أو االمتناع عنه، وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة إذا أدى هذا العمل إلى إيذاء أحد، وباإلعدام إذا أدى 

إلى موت أحد . 
عصابات  شكل  على  واألرياف  العامة  الطرق  يجوبون  أكثر  أو  أشخاص  ثالثة  من  جماعة  كل   -1:)158( المادة 
مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على األشخاص أو األموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، 

يعاقبون باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن سبع سنوات. 
2- ويقضى عليهم باألشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد األفعال السابق ذكرها. 

3- ويحكم باإلعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب واألعمال البربرية. 

االعتداء على العرض ثالثا 

االغتصاب:

المادة )292(:2- كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب باإلعدام. 

القتل واإليذاء الناجمين عن تعدد األسباب رابعا 

المادة )328(:يعاقب باإلعدام على القتل قصدا: 
1- إذا ارتكب مع سبق اإلصرار، ويقال له )القتل العمد(. 

2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيال أو تنفيذا لها، أو تسهيال لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين 
فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

المادة )331(: إذا تسببت امرأة، بفعل أو ترك مقصود، في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم 
الحكم عليها باإلعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من 

تأثير والدة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن والدته، تبدل عقوبة اإلعدام باالعتقال مدة ال تنقص عن خمس سنوات .
المادة )345(: إذا كان الموت أو اإليذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن 

فعله، أو النضمام سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما يأتي : 
1- باألشغال الشاقة مدة ال تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة اإلعدام أو  األشغال الشاقة المؤبدة. 

2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة.
المادة )372(: إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان، عوقب مضرم النار باإلعدام في الحاالت التي نصت عليها المادتان )368 

و369(، وباألشغال الشاقة المؤبدة في الحاالت التي نصت عليها المادتان )370 و371(.

والمعدل   1988 لسنة   11 رقم  قانون  العقلية:  والمؤثرات  المخدرات  قانون   .2
المؤقت رقم )13( لسنة 2002 

المادة )8(:
آالف دينار وال تزيد على عشرين   أ -يعاقب باألشغال الشاقة لمدة ال تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة ال تقل عن عشرة  

ألف دينار، كل من أقدم على أي فعل من األفعال التالية بقصد االتجار:

1- أنتج أو صنع أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام أو خزنها، وذلك في غير األحوال المرخص 
بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

2- اشترى أو باع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو نباتًا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات، أو حاز أو 
أحرز أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات، أو تعامل أو تداول بها بأية صورة من الصور، بما في ذلك تسلمها أو 
تسليمها أو توسط في أية عملية من هذه العمليات، في غير الحاالت المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول 

بها.
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3- زرع أي نبات من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات، أو 
تعامل أو تداول بها بأية صورة من الصور، بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو 

نقلها أو خزنها، وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها.
ب. تكون العقوبة اإلعدام إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة في أية 

حالة من الحاالت التالية:
أية جريمة من الجرائم  التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني في  إثبات  التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في  1- في حالة 

األحكام القضائية األجنبية. المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك  
بالمواد  المتعلقة  الجرائم  مكافحة  بهم  المنوط  العاملين  أو  المستخدمين  أو  الموظفين  من  الجاني  كان  إذا   -2
من  أي  أو  حيازتها  أو  بها  التداول  أو  التعامل  على  واإلشراف  الرقابة  بأعمال  القيام  أو  العقلية  المؤثرات  أو  المخدرة 

المنصوص عليها في هذا القانون. األعمال  
3- إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم باالشتراك مع قاصر أو استخدم قاصًرا في ارتكابها.

المادة )10(: يعاقب باإلعدام كل من أقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين )8 و9( من هذا 
القانون في أي حالة من الحاالت التالية:

أ. إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 
والتداول بها سواء بتهريبها أو بأية طريقة أو صورة أخرى، أو كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب 
الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءا 
من أعمال تلك العصابة، أو من عملية  دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها.

ب . إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى، بما في ذلك تهريب األسلحة واألموال 
وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزًءا من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون 
ارتكابها مجرمون من أكثر من  أو يشترك في  أو أي منها في أكثر من دولة واحدة  مجال أعمالها كلها 

دولة واحدة. 

 

3. قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم )50( لسنة 1971 

أو  محمية  وثائق  أو  أشياء  أو  أسرار  على  الحصول  قصد  محظور،  مكان  إلى  الدخول  حاول  أو  دخل  من   :)14( المادة 
معلومات يجب أن تبقى سرية حرصا على سالمة الدولة عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة، وإذا حصلت هذه المحاولة 

لمنفعة دولة أجنبية عوقب باألشغال الشاقة المؤبدة، وإذا كانت الدولة أجنبية عدوة فتكون العقوبة اإلعدام. 
المادة )15(:أ. من سرق أسرار أو أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب 

باألشغال المؤقتة لمدة ال تقل عن عشر سنوات. 
ب. إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة باألشغال الشاقة المؤبدة وإذا كانت الدولة األجنبية عدوة 

فتكون العقوبة اإلعدام.

أو  أية وثيقة محمية بحكم وظيفته  أو  أو المعلومات  أو علمه أي سر من األسرار  أ. من وصل إلى حيازته  المادة )16(: 
كمسئول  أو بعدد تخليه عن وظيفته أو مسؤوليته ألي سبب فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب باألشغال 

الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات. 
فتكون  عدوة  األجنبية  الدولة   كانت  وإذا  أجنبية  دولة  لمنفعة  ذلك  أبلغ  إذا  المؤبدة  الشاقة  باألشغال  ويعاقب  ب. 
العقوبة باإلعدام. من خالل النصوص الواردة في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة نجد أنها جرمت بعقوبة اإلعدام 

شريطة تسليم تلك الوثائق أو األسرار لدولة عدوة وال يتحقق شرط تلك العقوبة في حال كون الدولة أجنبية. 

4. قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 
المادة )3/12(:3. استعمل مادة مفرقعة بقصد االرهاب أو بقصد ايقاع الضرر في األرواح أو الممتلكات سواء نتج عن 

ذلك ضرر أم لم ينتج يعاقب باإلعدام. 

التعديالت التي شهدتها جرائم اإلعدام  2.1.2
لقد شهدت المواد القانونية المتعلقة بعقوبة اإلعدام عدد من التعديالت التي بادرت بها الحكومة. وذهب البعض إلى أنه 
تم إلغاء عقوبة اإلعدام، وهذا قول غير سليم؛ ذلك أن التعديالت التي وردت حول اإلعدام جعلت من الممكن ضمن قيود 
معينة استبدالها؛ ما يعني أن العقوبة ما زالت موجودة، وليس ثمة ما يمنع تطبيقها في حال انتفاء الشرط المطلوب 

لالستبدال.
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1. التعديالت على قانون العقوبات 2006
نظًرا إلى التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في المجتمع األردني خالل الخمسين سنة التي مرت على تطبيق 
أو ظروفها  الجرائم  المقررة قانونا لعدد من  العقوبات  النظر في  إعادة  األمر  1960، استدعى  رقم 16 لسنة  العقوبات  قانون 
المشددة أو من حيث نطاق تطبيقها أو تجريم عدد من األفعال التي كانت مباحة أو سد الفراغ التشريعي في حاالت معينة. 

وتحقيقا لذلك، فقد تضمن هذا القانون المعدل األحكام المتعلقة بما يأتي:

تشديد العقوبة على الجنايات الواقعة على اإلنسان. 	•
تعديل األحكام المتعلقة بجرائم االعتداء على العرض والعقوبات المفروضة عليها، وتشديد العقوبة تبعا لسن  	•

المجني عليه.
تعديل العقوبة على عدد من الجرائم الواقعة على اإلدارة العامة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بأعمال العنف  	•

والشدة التي تقع على موظف عام.
إضافة عقوبات رادعة من شأنها حماية األسرة والقّصر المحتاجين للحماية. 	•

الشفرات  باستخدام  الجسم  من  الظاهرة  األماكن  أو  الوجه  على  االعتداء  ظاهرة  لمعالجة  خاص  حكم  إيراد  	•
والمشارط واألمواس أو بإلقاء المواد الحارقة أو الكاوية عليها.

جرائم  ذلك  في  بما  عليها،  المفروضة  والعقوبات  تشديدها  وظروف  السرقة  بجرائم  المتعلقة  األحكام  تعديل  	•
السرقة الواقعة في مكان خاص أو بيت السكن أو بنك أو على السيارة أو ما يحمله اإلنسان من حقائب أو أشياء ذات 

قيمة مادية.
تعديل بعض األحكام المتعلقة بجرائم إساءة االئتمان، سواء من حيث شروط إقامة الدعاوى بشأنها أو العقوبات  	•

المفروضة عليها، مع جواز وقف تنفيذ العقوبة إذا تنازل الشاكي عن شكواه وفق أحوال وشروط معينة.

التعديل على عقوبة اإلعدام جاء كما يأتي:

تم تعديل نص المادة )138( من قانون العقوبات بموجب القانون رقم )41( لسنة 2006:
االعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، يعاقب عليه باألشغال 

الشاقة المؤبدة. 

تعديالت المادة: هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بإلغاء عبارة )باإلعدام( الواردة في آخرها واالستعاضة عنها بعبارة 

)باإلشغال الشاقة المؤبدة (.

2. التعديالت على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 
المادة )8(:

آالف دينار وال تزيد على عشرين  أ. يعاقب باألشغال الشاقة، لمدة ال تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة  
ألف دينار، كل من أقدم على أي فعل من االفعال التالية بقصد االتجار:                

1.أنتج أو صنع أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام بنقلها أو خزنها، وذلك في غير األحوال 
المرخص بها بمقتضى التشريعات  المعمول بها. 

2.اشترى أو باع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات، أو حاز أو 
أحرز أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات، أو تعامل أو تداول بها بأية صورة من الصور، بما في ذلك  تسلمها أو 
تسليمها أو توسط في أية عملية من هذه العمليات في غير الحاالت المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول 

بها.
3. زرع أي نبات من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات، أو 
تعامل أو تداول بها بأية صورة من الصور، بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو 

نقلها أو خزنها، وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها.  

هذه  من  )أ(  الفقرة  في  عليها  المنصوص  الجرائم  من  جريمة  أية  ارتكبت  إذا  المؤبدة  الشاقة  األشغال  العقوبة  تكون  ب. 
المادة في أية حالة من الحاالت التالية: 

الجرائم  أي جريمة من  الجاني في  بإدانة   التكرار أي حكم صادر  إثبات  أن تعتمد في  التكرار، وللمحكمة  1. في حالة 
المنصوص عليها في هذه المادة، بما في ذلك األحكام القضائية األجنبية. 

بالمواد  المتعلقة  الجرائم  مكافحة  بهم  المنوط  العاملين  أو  المستخدمين  أو  الموظفين  من  الجاني  كان  إذا   .2
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من  أي  أو  حيازتها،  أو  بها  التداول  أو  التعامل  على  واإلشراف  الرقابة  بأعمال  القيام  أو  العقلية،  المؤثرات  او  المخدرة 
األعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

3. إذا ارتكب الجاني أية جريمة من تلك الجرائم باالشتراك مع قاصر أو استخدم قاصًراً في ارتكابها. 

تعديالت المادة:  هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 45 لسنة 2006، وتم تعديل الفقرة )أ( 
بإضافة عبارة )أو خزنها( بعد عبارة )أو قام بنقلها( الواردة في البند )1( منها، ثم إضافة عبارة )أو خزن( بعد عبارة )أو أحرز( الواردة 
في البند )2( منها، ثم إضافة عبارة )أو خزنها( بعد عبارة )أو نقلها( الواردة في البند )3( منها، بموجب القانون المعدل رقم 

رقم 87 لسنة 2003.
بموجب  المؤبدة  الشاقة  باألشغال  واستبدالها  اإلعدام،  عبارة  بإلغاء  المادة   هذه  من  )ب(  الفقرة  على  التعديل  تم  كما 

القانون المعدل رقم 45 لسنة 2006.

المادة )9(:

 أ. يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة، لمدة ال تقل عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على خمسة 
عشر ألف دينار، كل من أقدم بمقابل على أي فعل من االفعال التالية: 

1. قدم إلى أي شخص أيا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو سهل له الحصول عليها، وذلك في غير الحاالت 
المرخص أو المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها. 

المواد  بتلك  وتصرف  معينة،  أغراض  أو  غرض  في  الستعمالها  عقلية  مؤثرات  أو  مخدرة  مواد  بحيازة  له  رخص   .2
والمؤثرات بأية صفة في غير تلك االغراض. 

أو هيأ مثل ذلك  أو للتداول بها فيه،  أو للتعامل  العقلية  المؤثرات  أو  المواد المخدرة  أداره لتعاطي  أو  3. أعد مكاًنا 
المكان. 

باألشغال  مرتكبها  فيعاقب  مقابل،  بغير  المادة  هذه  من  )أ(  الفقرة  في  عليها  المنصوص  الجرائم  من  أي  ارتكبت  إذا  ب. 
الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن ثالث سنوات، وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار. 

ج. تكون العقوبة الوضع باألشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار إذا 
ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة في أي من الحاالت التالية: 

1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك األحكام القضائية 
األجنبية.

بالمواد  المتعلقة  الجرائم  مكافحة  بهم  المنوط  العاملين  أو  المستخدمين  أو  الموظفين  من  الجاني  كان  إذا   .2
من  أي  أو  حيازتها  أو  بها  التداول  أو  التعامل  على  واإلشراف  الرقابة  بأعمال  القيام  أو  العقلية،  المؤثرات  أو  المخدرة 

األعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم باالشتراك مع قاصر أو استخدم قاصًرا في ارتكابها، أو كان الشخص 

الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصًرا. 
تعديالت المادة: هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 45 لسنة 2006 وذلك بتعديل الفقرة  

ج باسبدال عبارة) اإلعدام( بعبارة )باألشغال الشاقة المؤبدة(.

3. التعديالت على قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 
المادة 12: مع مراعاة أحكام المادة )11( كل من:

1. خالف أحكام المواد )3-8( من هذا القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة. 
2. وجد في حوزته أو نقل أو باع أو اشترى مادة مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب 

باألشغال الشاقة المؤبدة. 
3. استعمل مادة مفرقعة بقصد اإلرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في األرواح أو الممتلكات، سواء نتج عن ذلك ضرر أم لم 

ينتج يعاقب باإلعدام. 

تعديالت المادة: هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديل الفقرة )2( منها بإلغاء عبارة )باإلعدام( الواردة في آخرها واالستعاضة 
عنها بعبارة )باألشغال الشاقة المؤبدة( بموجب القانون المعدل رقم 43 لسنة 2006.

وكان قد تم شطب عبارة )باألشغال الشاقة المؤبدة( الواردة في آخر الفقرة )2( منها، واالستعاضة عنها بكلمة )باإلعدام( 
بموجب القانون المعدل رقم 45 لسنة 1971، وكانت قد أضيفت هذه المادة برقم 12 وأعيد ترقيم المواد من )12 - 15( بحيث 

تصبح )14 - 17( على التوالي، بموجب القانون المعدل رقم 45 لسنة 1963.
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مواد بانتظار التعديل
هناك خمسة مواد قانونية واردة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 كان من المتوقع عرضها على البرلمان في دورة عام 

2009 لتعديلها، إال أنها ما زالت قيد الدرس حتى تاريخه، وهي:

المادة 112

كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب باإلعدام. 

المادة 120

كانت  وإذا  المؤقت،  باالعتقال  عوقب  أجنبية  دولة  لمصلحة  للقتال  جنودا  الحكومة  موافقة  دون  المملكة  في  جند  من 
الدولة األجنبية عدوة فتكون العقوبة اإلعدام.

المادة 142

يعاقب باألشغال الشاقة مؤبدا على االعتداء الذي يستهدف إما اثارة الحرب األهلية أو االقتتال الطائفي بتسليح األردنيين أو 
بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض اآلخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محالت ويقضى باإلعدام 

إذا تم االعتداء. 

المادة 372

إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار باإلعدام في الحاالت التي نصت عليها المادتان )368 و 369(، وباألشغال 
الشاقة المؤبدة في الحاالت التي نصت عليها المادتان )370 و371(. 

المادة 381

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى باإلعدام إذا أدى األمر 
إلى موت أحد الناس.

اإلجراءات الواجب اتباعها في حاالت الحكم باإلعدام  3.1.2

اإلجراءات الواردة في القوانين النظامية جاء النص عليها في قانون مراكز اإلصالح والتأهيل وأصول المحاكمات الجزائية 
)ضمن المواد 17 من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل والمواد 359 و361 و362 من قانون األصول الجزائية(. ويمكن تلخيص 

تلك اإلجراءات بالنقاط اآلتية:

أوال: يجب عزل المحكوم عليه باإلعدام عن سائر النزالء، وأن يخضع لرقابة دائمة ليال ونهارا، وال يجوز لغير ضباط المركز 
أو الطبيب أو أحد المفتشين أو أحد رجال الدين للطائفة التي ينتمي إليها أو أي من أفراد أسرته أو محاميه أن يتصلوا 
به إال بعد الحصول على إذن خطي بذلك من مدير المركز، باستثناء أعضاء النيابة العامة وهم المدعون العامون 

والنائب العام ومساعدوه وقضاة الصلح في المراكز التي ال يوجد فيها مدعي عام.
وعليه فإن اإلجراءات المذكورة  بخصوص العزل يجب أن ال تتخذ قبل صدور الحكم أو بمجرد ارتكاب جرم تكون عقوبته 

اإلعدام طالما لم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة، ويستوفي الحكم الشروط الالحقة كافة.

يتم إنفاذ عقوبة اإلعدام بمعرفة وزارة الداخلية، و بناًء على طلب خطي من النائب العام مبينًا فيه استيفاء  ثانيا: 
اإلجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، وبحضور األشخاص اآلتي ذكرهم: 

1 - النائب العام أو أحد مساعديه.
2 - كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

3 - طبيب السجن أو طبيب المركز. 
4 - أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه. 

5 - مدير السجن أو نائبه.
6 - قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد المنطقة في الملحقات.



120

مع  يوقعه  اإلعدام  بإنفاذ  محضرا  المحكمة  كاتب  ينظم  أعاله  المذكورين  بحضور  اإلعدام  حكم  تنفيذ  بعد  ثالثا: 
النائب العام أو مساعده والحاضرون، ويحفظ في إضبارته الخاصة عند المدعي العام. 

رابعا: يتم دفن جثة من نفذ فيه اإلعدام  بواسطة الحكومة عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون 
الدفن بدون احتفال.

1.3.1.2ضمانات عقوبة اإلعدام ومدى كفايتها

للحديث بالضمانات التي تتبع عقوبة اإلعدام يجدر بنا أن نقسم هذه الموضوع  إلى ضمانات في مرحلة التحقيق، وضمانات 
أثناء المحاكمة، مع مراعاة نوعية المحكمة المختصة في كل مرة، وضمانات مرحلة ما بعد الحكموقبل التنفيذ، على أن 

يتم بحث مدى كفاية هذه الضمانات إذا لزم ذلك خالل.

الضمانات في مرحلة التحقيق 

باختالف  الصور  هذه  وتختلف  األردني،  القانون  في  عدة  صور  على  باإلعدام  عليها  المعاقب  الجرائم  في  التحقيق  يتم 
المحكمة التي تنظر في الدعوى فور التحقيق الذي تمارسه النيابة العامة واالدعاء العام، وهذا يختلف باختالف المحكمة 
لدى  العامة  والنيابة   « البدائية  الجنايات  محاكم   « العادية  النظامية  بالمحاكم  الخاصة  العامة  النيابة  فهناك  المختصة، 

محكمة الجنايات الكبرى، والنيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة والنيابة العسكرية لدى المحاكم العسكرية. 

وهناك قواعد مشتركة بالتحقيق لدى جميع هذه الدوائر، ولكن تظهر الخصوصية بين حين وآخر، وبشكل عام فإن التحقيق 
النيابة العامة، واالدعاء العام لدى المحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى متطابقة، تتم وفًقالقانون أصول  أمام 
والجنايات  النظامية  المحاكم  أمام  التحقيق  ضمانات  تناول  سيتم  وعليه،  تعديالته.  مع   1961 لسنة  الجنائية  المحاكمات 

الكبرى. 
محاكم  بها  تختص  التي  باإلعدام،  عليها  المعاقب  بالجنايات  التحقيق  النظامية  المحاكم  لدى  العام  المدعي  يمارس 
الجنايات البدائية، ويمارس صالحياته تحت سلطة النائب العام، في حين يمارس مدعي عام الجنايات الكبرى التحقيق في 
الجنايات الداخلة باختصاص هذه المحكمة، ويعاقب عليها باإلعدام، ويمارس سلطانه ضمن النيابة العامة لدى محكمة 
الجنايات الكبرى، ويطبق كالهما قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع فوارق تتعلق بمدد التحقيق وإصدار قرارات االتهام 

وحالة الدعوى للمحكمة، ويمكن تناول هذه الضمانات كاآلتي:

قبل  من  المتهمين  استجواب  جواز  عدم  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   1/48 المادة  نص  من  يستفاد   -1
موظفي الضابطة العدلية، وهم الشرطة، ومن يدخل في تعريفهم، وهذا ال يطبق على إطالقه، حيث غير مسموح 

للمحامين بأن يراقبوا إجراءات الشرطة الذين يمارسون االستجواب عادة.

2- تنص المادة 1/63 على أن من حق المتهم أال يجيب عن الجرم الموجه له أثناء التحقيق إال بحضور محام، والتنبيه 
على المتهم بذلك وجوبي من قبل المدعي العام، ولكن حضور المحامي ليس وجوبيا إنما اختيارى للمتهمين، 
إذا لم يحضر المحامى  العام أن يحقق مع المتهمين بمعزل عن المحامي  ومما يقدح بهذه الضمانة أن للمدعي 
أن  لالستعجال  ضرورة  وجد  إذا  العام  للمدعي  يجوز  أنه  أيضا  الضمانة  بهذه  يقدح  ومما  ساعة،  وعشرين  أربع  خالل 
يباشر التحقيق بمعزل عن المحامي، وهذا هو نص المادة 2/63 من القانون ذاته، و3/64 وهذا اإلجراء ال يقبل الطعن 
وبجميع األحوال، فليس مسموحا للمحامي أن يحضر جلسات سماع الشهود في مرحلة التحقيق، ودوره في المرحلة 
ضئيل حيث إن كالمه يكون بإذن المحقق »المدعي العام« الذي قد ال يسمح له، ويبقى حق المحامي بحضور وتقديم 
مذكرة بمالحظاته. ومن المالحظ أثناء مرحلة التحقيق أنه يجوز توقيف المتهم لمدة غير منتهية إذا كان الجرم الذي 
يتم التحقيق بشأنه معاقًبا عليه باإلعدام، وهذا ما يفهم من نص المادة 3/114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
وهذا يتضح أكثر من عدم جواز إخالء سبيل المتهم لقاء كفالة بالمادة 1/123 من القانون ذاته، والتوقيف على الجرائم 

المعاقب عليها باإلعدام وجوبيا حسب أحكام المادة 1/134.

أمام  مرحلتين  على  بالتهمة  البحث  ويتم  العام،  النائب  لرقابة  خاضعة  وقراراته  العام  المدعي  إجراءات  جميع   -3
المدعي العام، ومن ثم النائب العام. 
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الضمانات الخاصة بعقوبة اإلعدام خالل المحاكمة:

بجريمة  المتهم  يمثل  أن  وجوبية  هي  األردنية،  المحاكم  أمام  تتم  التي  للمحاكمات  بالنسبة  مشتركة  مسألة  هنالك 
عقوبتها اإلعدام بواسطة محام، وبالحاالت التي يعجز فيها المتهم عن توكيل محام يتم تعيين محام له، ولكن تشوب 
تعوزهم  الذين  المبتدئين  المحامين  من  بالعادة  يكون  المعيين  المحامي  أن  في  تتمثل  عملية  إشكالية  النقطة  هذه 
الخبرة الكافية بمثل هذه القضايا، وإما أن يكون المحامي غير مكترث كثيرا بالقضية؛ كون األتعاب التي تدفع للمحامي 
الخاصة  الضمانات  أدناه   ونورد  القضايا.  تلك  مثل  عن  المحامون  يتقاضاها  التي  مثيلتها  عن  بكثير  تقل  تعيينا  المعين 

بعقوبة اإلعدام خالل المحاكمة :

الجزم  الجزائية تقوم على  المواد  أن األحكام في  إلى  النظامي تذهب  القضاء  أمام  الثابتة  القانونية  القواعد  1.إن 
القانون  وإن  إدانته،  تثبت  حتى  بريء  هو  الذي  المتهم  لصالح  يفسر  الشك  وإن  والتخمين،  الشك  على  ال  واليقين 

األصلح له هو األولى بالتطبيق.
2.المادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ال تعطي للضبط الذي تحرره الضابطة العدلية سلطة باإلثبات 

في قضايا الجنايات.
3.يحق لزوج وأصول وفروع المتهم االمتناع عن أداء الشهادة ضده.

أن  تثبت  أن  العامة  النيابة  وعلى  العدلية،  الضابطة  يد  على  يتم  الذي  لالعتراف  تذكر  أهمية  القانون  يعطي  4..ال 
االعتراف تم دون إكراه. 

يجيز  أن  إال  أمامها،  الخصوم  بها  ويتناقش  أمامها  تقدم  التي  بالبيانات  إال  المحكمة  تعترف  أال  القانوني  5.األصل 
المتهمين على ما تم في  أن تطلع  الشهود على حدة، وعليها  المتهم واالستيضاح من  إبعاد  القانون للمحكمة 

إبعاده.
6.ال يحاكم أمام المحكمة لجناية إال إذا صدر قرار اتهام بحقه عن النائب العام، وأن تبلغ الئحة االتهام للمتهمين قبل 

وقت كاف من المحاكمة، ومعها جميع بيانات اإلدانة.
7.الحكم باإلعدام الصادر عن هذه المحاكم يستأنف حكما، وتنظر محكمة االستئناف بالدعوى مرافعة.

8.أحكام اإلعدام تميز بقوة القانون، وتكون رقابتها رقابة مأمونة باألحكام الصادرة عن هذه المحاكم، أي أنها تراقب 
تطبيق القانون وتفسيره أو تأويله وصحة اإلجراءات. 

9.تسقط الدعوى العامة بمرور 10 سنوات على ارتكاب الجرم، ولم تتم المالحقة. 
10.تبدل عقوبة اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة لمن كانت حامال وقت المحاكمة.

وعليه، فضمانات المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى هي كما يأتي:

أصول  لقانون  وفقا  البدائية  الجنايات  محاكم  لدى  المتبعة  ذاتها  هي  المحكمة  هذه  أمام  المحاكمة  أصول  إن   .1
المحاكمات الجزائية، وتظهر الخصوصية إجراءاتها السريعة من ناحية، وتخصصها من ناحية ثانية، ومن درجتها من 

ناحية ثالثة، إذ إنها توازي محكمة استئناف.
2.أحكام هذه المحكمة يتم تمييزها بقوة القانون إذا صدرت باإلدانة، وتكون محكمة التمييز بهذه الحالة محكمة 
ظروف  وجميع  والبيانات  األدلة  تبحث  أن  إلى  وتأويله  القانون  تطبيق  مراقبة  عن  تفوق  رقابتها  أن  يعني  موضوع، 
بالدعاوى  المحاكمة  أن  إال  الجنايات،  محكمة  أمام  المحاكم  حسنات  من  حسنة  هذه  كانت  وإن  القضية،  ووقائع 
التي تدخل باختصاص هذه المحكمة إنما تتم على مرحلتين، في حين أن الدعاوى التي تدخل باختصاص محاكم 
الجنايات البدائية، التي هي أقل درجة من محكمة الجنايات الكبرى تتم على ثالث مراحل : مرحلتي محكمة موضوع 

ومرحلة محكمة قانون. 

أثناء  الالزمة  بالضمانات  التفريط  شأنها  من  نصوصا  يحوي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
المحاكمة للذين يحاكمون عن جرائم عقوبتها اإلعدام، وذلك بأنه سبق وأسلفنا أن المتهم أو محاميه ال حق لهم بحضور 
سماع الشهود أمام المدعي العام، وسبق أن ذكرنا أن للمحكمة أن تبعد المتهم، وتنفرد بالشاهد أو الشهود لالستيضاح 
الدفاع  العام بمنأى عن  المدعي  أمام  أدلى بشهادته  أن  األخذ بشهادة شاهد سبق  أنه يجوز  وإذا علمنا  األمور،  عن بعض 
النيابة وهذا  ما يعارض  البيانات  المحكمة، وتضم  أمام  أو لم يعثر عليه فتتلى شهادته  أو توفي  البالد  والمتهم ثم غادر 
القانون الذي ينص على أن تأخذ المحكمة بالبينات التي تسمع أمامها، ويناقشها الخصوم وهذه النصوص جميعا بقانون 
واحد وهو قانون أصول المحاكمات الجزائية، فال يستطيع المتهم أن يتمسك بالقانون األصلي كونه ليس أمام قانونين 

بل أمام نصين بقانون واحد. 



122

الضمانات المتعلقة بعقوبة اإلعدام ما بعد صدور الحكم وحتى التنفيذ: 

ننطلق هنا من أن حكم اإلعدام بات قطعيا واستنفد سبل الطعن فيه وينتظر التنفيذ؛ في البداية فإن حكم اإلعدام في 
األردن ينفذ شنقا، وال يوجد نص خاص يوضح كيفية إعدام العسكريين، وكي نتحدث عن ضمانات قد تحول دون تنفيذ هذا 

الحكم فيمكن إيجازها كاآلتي:
ال يتم إعدام في المناسبات الدينية للمحكوم، وال في المناسبات الرسمية واألعياد.  .1

2.ال ينفذ إعدام إال بعد موافقة جاللة الملك الذي يملك إصدار العفو الخاص. 
3.يجب مصادقة وزير العدل ورئاسة الوزراء على قرار اإلعدام، ويملك مجلس الوزراء إبدال العقوبة. 

4.بالنسبة للعسكريين فإن رئيس هيئة األركان المشتركة يملك إبدال العقوبة أو اإلعفاء منها. 
5.تبدل عقوبة المرأة الحامل من اإلعدام إلى األشغال الشاقة المؤبدة. 

2.3.1.2 القوانين المتعلقة باإلجراءات

هناك أربعة قوانين ناظمة لإلجراءات المتبعة في القضاء المدني فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة اإلعدام:
قانون مراكز اإلصالح والتأهيل المؤقت رقم )9( لسنة 2004.  .1

2.قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )17( لسنة 2001.
3.قانون محكمة الجنايات الكبرى قانون رقم )19( لسنة 1986.

4.قانون أصول المحاكمات الجزائية وفقًا آلخر التعديالت القانون المعدل رقم )16( لسنة 2001.

تم أدناه عرض المواد حسب كل قانون:

 

1. قانون مراكز اإلصالح والتأهيل: القانون المؤقت رقم )9( لسنة 2004
المادة )17(: أ  - يعزل المحكوم عليه باإلعدام عن سائر النزالء، ويخضع للرقابة الدائمة لياًل ونهارًا،وال يجوز لغير ضباط المركز 
ينتمي إليها أو أي من أفراد أسرته أو محاميه أن يتصلوا  أو الطبيب أو أحد المفتشين أو أحد رجال الدين للطائفة التي  

به إال بعد الحصول على إذن خطي بذلك من مدير المركز.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة أعضاء النيابة العامة.

2. قانون تشكيل المحاكم النظامية قانون رقم )17( لسنة 2001
حددت المادة )5/ب/3( عدد القضاة للقضايا التي عقوبتها اإلعدام؛ ذلك أن أي حكم باإلعدام ال يصدر بأية حالة إال إذا كانت 

هيئة المحاكمة مؤلفة من 3 قضاة.
المادة )5/ب/3(:من ثالثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها اإلعدام أو 
األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد أو االعتقال المؤقت أو األشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن خمس عشرة 

سنة الخارجة عن صالحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.

3. قانون محكمة الجنايات الكبرى قانون رقم )19( لسنة 1986
حددت المادة )13/ج(  التمييز لحكم باإلعدام: 

المادة )13(: ج. الحكم باإلعدام أو بعقوبة جنائية ال تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، 
التمييز خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور  النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة  ويترتب على 

الحكم مع مطالعته عليه، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة أن تنظر القضية موضوعًا.

4. قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم )16( لسنة 2001 
الشاقة  األشغال  أو  باإلعدام  عليه  معاقبا  إليه  المسند  الفعل  كان  إذا  عليه  المشتكى  استجواب  بعد   -  3:)114( المادة 
المؤبدة أو االعتقال المؤبد، وتوافرت الدالئل التي تربطه بالفعل المسند إليه يصدر المدعي العام بحقه مذكرة توقيف 

لمدة خمسة عشر يوما تجدد لمدد مماثلة لضرورات استكمال التحقيق. 
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المادة )123(: 
1- ال يجوز إخالء سبيل من أسندت إليه جريمة تستوجب اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد، غير أنه 

يجوز للمحكمة بعد إحالة القضية إليها مع مراعاة ما ورد في الفقرة )2( من هذه المادة. 
إذا  جنائية  جريمة  إليه  أسندت  من  سبيل  إخالء  للمحكمة  يجوز  المادة  هذه  من   )1( الفقرة  في  جاء  ما  مراعاة  مع   -2

وجدت أن ذلك ال يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة وال يخل باألمن العام ويقدم طلب التخلية إلى:
أ. المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة. 

ب. المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها. 
ج. المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه إذا كان قد صدر حكم بالدعوى 

وتم الطعن فيه. 

المادة )208(: 
ينيبه من قضاة  أو من  المحكمة  رئيس  المحكمة، على  إلى  الدعوى  العام إضبارة  المدعي  أن يودع  1- بعد 
يحضر  أن  المؤبد  االعتقال  أو  المؤبدة  الشاقة  األشغال  أو  باإلعدام  عليها  يعاقب  التي  الجرائم  في  المحكمة 
المتهم ويسأل منه هل اختار محاميا للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية ال تساعده على 

إقامة محاِم عين له الرئيس أو نائبه محاميا.
2- يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة أجر ال يتجاوز مبلغ عشرة دنانير عن 

كل جلسة يحضرها على أن ال تقل هذه األجور عن مائتي دينار وال تزيد على خمسمائة دينار.

المادة )239(: 
يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة 
التي  الطريقة  بنفس  الرسوم  وتحصل  بعضها  أو  كلها  الشهود  مصاريف  مع  عنها  الناشئة  والنفقات  المحاكمة  رسوم 

تحصل بها الغرامات.

المادة )260(: 
3- الحكم باإلعدام أو بعقوبة جنائية لمدة ال تقل عن خمس سنوات تابع لالستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

المادة )264(:
1- تجري المحاكمات االستئنافية مرافعًة إذا كان الحكم باإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد، وفيما عدا 
ذلك من األحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية أو األحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية ينظر فيها تدقيقا 
إال إذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب أو طلب النائب العام ذلك، 
وفيما عدا الحكم باإلعدام واألشغال الشاقة المؤبدة واالعتقال المؤبد ال يشترط في المرافعة سماع البينات مجددا، إال إذا 

رأت المحكمة لزوما لذلك.

المادة )275(: 
1- ميعاد التمييز لألحكام الصادرة بالدرجة األخيرة في الجنايات ما عدا أحكام اإلعدام واألشغال الشاقة المؤبدة واالعتقال 

المؤبد:
أ. خمسة عشر يومًا للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي 

تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهًيا أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابًيا.
ب. ستون يومًا لرئيس النيابات العامة وثالثون يومًا للنائب العام، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور 

الحكم.
2- أما أحكام اإلعدام واألشغال الشاقة المؤبدة واالعتقال المؤبد فإنها تابعة

العام  للنائب  صدورها  فور  األحكام  هذه  يقدم  أن  المحكمة  قلم  رئيس  وعلى  عليه،  المحكوم  من  طلب  بدون  للتمييز 
ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر فيها تمييزا.

المادة )342(:
 1- مدة التقادم على عقوبة اإلعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة.

2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة، على أن ال تتجاوز عشرين 
سنة أو تنقص عن عشر سنين.

3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.
المادة )357(: 

1- عند صدور حكم باإلعدام يرفع رئيس النيابة إلى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية 
واألدلة المستند إليها في صدور الحكم وعن األسباب الموجبة إلنفاذ عقوبة اإلعدام أو إلبدالها بغيرها.

2- يرفع وزير العدل أوراق الدعوى مع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء إلحالتها على المجلس.
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3- ينظر مجلس الوزراء في األوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة اإلعدام أو إبدالها بغيرها، 
ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعًا ببيان رأيه إلى جاللة الملك. 

المادة )358(: إذا وافق جاللة الملك على إنفاذ حكم اإلعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا 
عين مثل هذا المحل في اإلرادة الملكية، وال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام األعياد 
الخاصة بديانته أو في أيام األعياد األهلية والرسمية، وال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام بالمرأة الحامل إال بعد وضعها بثالثة أشهر.

وهنا بخصوص المرأة الحامل نجد تناقضا بين نصي المادة )358( من األصول الجزائية التي ذهبت إلى تأجيل تنفيذ حكم 
الذي   1960 لسنة   )16( رقم  العقوبات  قانون  من   )17( المادة  ونص  أشهر  بثالثة  للجنين  وضعها  بعد  الحامل  بالمرأة  اإلعدام 
جاء في الفقرة )2( منها: في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاماًل، يبدل حكم اإلعدام باألشغال 
الشاقة المؤبدة، وهذا تناقض واضح وجلي، وإن حل هذا التناقض يكمن في إعمال نص قانون العقوبات كون النقطة مدار 
البحث هي عقوبة ويعتبر قانون العقوبات في هذا اإلطار قانونا خاصا يقدم في تطبيقه على قانون األصول الجزائية الذي 
يعتبر بالنتيجة قانوًنا ينظم اإلطار الشكلي لقانون العقوبات. ومن ناحية أخرى فإن قانون العقوبات هو القانون األصلح 
للمتهم؛ ما يجعله األولى بالتطبيق. ولكن المعيار النطباق نص إحدى المادتين ضيق، ذلك أن النص يشترط ثبوت الحمل 

قبل صدور الحكم أو صدوره أثناء كانت المرأة المحكوم عليها حاماًل.
وحددت المادة )359( األشخاص الواجب حضورهم عند تنفيذ عقوبة اإلعدام على المحكوم، وهنا نالحظ أن الوصف العام 

لتنفيذ الحكم واضح، إال أن آلية تنفيذه لم يتم تفصيلها قانونا سوى ذكر أن اإلعدام هو شنق المحكوم عليه.

المادة )359(:
اإلجراءات  استيفاء  فيه  مبينا  العام  النائب  من  خطي  طلب  على  بناء  الداخلية،  وزارة  بمعرفة  اإلعدام  عقوبة  إنفاذ  يجري   

المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور األشخاص اآلتي ذكرهم: 
1 - النائب العام أو أحد مساعديه.

2 - كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
3 - طبيب السجن أو طبيب المركز. 

4 - أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه. 
5 - مدير السجن أو نائبه.

6 - قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد المنطقة في الملحقات.
في  ويحفظ  والحاضرون،  مساعده  أو  العام  النائب  مع  يوقعه  اإلعدام  بإنفاذ  محضرا  المحكمة  كاتب  ينظم   :)361( المادة 

إضبارته الخاصة عند المدعي العام. 

المادة )362(: 
تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه اإلعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال.

 
نظام القضاء العسكري  2.2

قانون العقوبات العسكري قانون مؤقت رقم )58( لسنة 2006 هو الناظم للجنايات والجنح العسكرية لعقوبة  اإلعدام. وقد 
عرف القانون الجناية بالمادة )6( بأنها:

المادة )6(:
أ  الجناية: هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية: 

1 - اإلعدام.  
نالحظ من هذه المادة أنها وضعت العقوبة معيارًا لتحديد الجريمة، فالجريمة بشكل عام تصنف حسب العقوبة، وتكون 
الجريمة إما جناية أو جنحة أو مخالفة، ومن خالل وصف الفعل نصل إلى نوع الجريمة، ويكاد هذا النص ينطبق ونص المادة 

)14( من قانون العقوبات.

جرائم اإلعدام  1.2.2

مخالفة األوامر والتعليمات العسكرية أوال 

وتحدد المواد اآلتية األفعال التي تعد مخالفة لألوامر العسكرية وعقوبتها اإلعدام: 

المادة )10(:
 أ- يعاقب باإلعدام كل من سبب تمرًدا في القوات المسلحة أو في قوات دولة حليفة، أو انضم إلى تمرد قائم في تلك 
القوات، أو تآمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك، أو حاول إقناع أي شخص في القوات المشار إليه لالنضمام 

إلى أي تمرد.
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المادة  )13(:
 د- وتكون العقوبة اإلعدام إذا كانت مخالفة األمر أثناء مجابهة العدو أو المتمردين، أو انطوت على رفض الهجوم عليهم 

ونجم عن ذلك ضرر جسيم.
المادة )36(: يعاقب بالسجن المؤقت كل من أقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح أو مريض أو 
ميت مما لديه من أشياء، ويعاقب باإلعدام إذا وقع أعمال عنف بعسكري جريح أو مريض تزيد من حالته سوًءا بقصد تجريده.

الشائن  التسليم  تعد  التي  األفعال  اآلتية  المواد  وتحدد  العدو،  لصالح  والتجنيد  والخيانة  الشائن  التسليم  ثانيا 
والخيانة والتجنيد لصالح العدو وعقوبتها اإلعدام: 

المادة )37(: 
يعاقب باإلعدام كل من ارتكب أيا من األفعال التالية: 

أ- سلم إلى العدو أي موقع أو مركبة أو آلية عسكرية أو أي حصن أو مكان أو مخفر أو نقطة مكلف بحراستها أو الدفاع عنها.
ب- استعمل أي وسيلة إلرغام أي قائد أو شخص آخر على ترك أي موقع أو مركبة أو آلية عسكرية لصالح العدو.

ج- ألقى سالحه أو ذخيرته أو عتاده بصورة شائنة أمام العدو أو المتمردين أو المهاجمين.
د- أمد العدو باألسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى عدوا ليس بأسير.

هـ - ساعد العدو على تحقيق أهدافه.
و- قام أثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة أو أي من قوات دولة حليفة.

المادة )38(:
 أ- يعاقب باإلعدام كل من أقدم في أثناء الحرب بقصد معاونة العدو أو اإلضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة على 

ارتكاب إحدى الجرائم التالية: 
1- إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو اإلشارة الجوابية.

غير  طريق  في  للسير  المذكورة  القوات  تضليل  أو  حليفة  قوات  أماكن  أو  المسلحة  القوات  أماكن  إلى  العدو  إرشاد   -2
صحيحة.

3- إيقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة، أو حملها على تحركات خاطئة أو عرقلة تجميع الجنود المشتتين.
ب- وإذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة فير غير زمن الحرب تكون العقوبة السجن مدة ال 

تقل عن عشر سنوات.

المادة )39(: يعاقب باإلعدام كل من سلم إلى العدو أو لمصلحته الجنود الذين يعملون بإمرته، أو الموقع الموكول إليه، 
أو سالح الجيش أو ذخيرته، أو مؤنة، أو خرائط المواقع الحربية، أو خطط العمليات العسكرية. 

جرائم الحرب ثالثا 

حددت المادة )41( األفعال المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة )جرائم حرب( وعقوبتها اإلعدام:
المادة )41(: )أ(:

1- القتل القصد
10- الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنيين أو الممتلكات المدنية، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر 

بالغة في األرواح أو إصابات في األشخاص المدنيين أو إضرار بالممتلكات المدنية.
11- الهجوم على األشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد خطرة، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب 

خسائر بالغة في األرواح أو إصابات في األشخاص المدنيين أو إضرار بالممتلكات المدنية.
ب: يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة على النحو التالي: 

1- باإلعدام في الحاالت المنصوص عليها في البنود )1( و)10( و)11( منها.
ج: تشدد عقوبة أية جريمة إلى اإلعدام إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت.

اإلعدام، وبسبب  أن عقوبة  اإلعدام نجد  المتعلقة بعقوبة  أعاله  العسكري  العقوبات  ومن خالل استقراء نصوص قانون 
األفراد الذين يخضعون لهذا القانون )القوات المسلحة(، تأخذ منحى أوسع مما ورد عليه النص في قانون العقوبات األردني، 
وذلك أمر طبيعي مرجعه طبيعة األحداث التي قد تتعامل معها تلك الفئة والضرر العام على المجتمع والدولة في األفعال 
التي تم تجريمها بعقوبة اإلعدام، إال أن النصوص أعاله، وكما جاء بمتنها، وضعت في كثير من األحيان شروًطا النطباق 
أثناء مجابهة  إذا كانت مخالفة األمر  : وتكون العقوبة اإلعدام  المادة )13( أعاله  الفقرة )د( من  تلك العقوبة، فقد ورد في 
النصوص  الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم. كما واشترطت بعض  انطوت على رفض  أو  المتمردين  أو  العدو 
تقييد تلك  األردني قد حاول  المشرع  أن  القانون؛ ما يعني  الخاضعة لهذا  الفئات  أفعال  التي قد تنشأ عن  باألضرار  العلم 

العقوبة قدر الممكن ووضع ضوابط معينة الستحقاق تلك العقوبة.
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2.2.2 تعديالت جرائم اإلعدام

ال يوجد أية تعديالت متعلقة بمواد القانون العسكري.

3.2.2 اإلجراءات الواجب اتباعها في حاالت الحكم باإلعدام

العقوبات  قانون  في  نص  أي  يرد  لم  أنه   إلى  اإلشارة  من  بد  ال  الموضوع،  بهذا  المتعلقة  المواد  لنصوص  التطرق  قبل 
العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري ما يبين آلية تنفيذ عقوبة اإلعدام سوى ما ورد في المادة )15( من 

قانون العقوبات العسكري، التي ذهبت إلى أنه ال ينفذ حكم اإلعدام إال بعد اقترانه بموافقة جاللة الملك.
إال أن العرف السائد بأن اإلعدام بالحاكمات العسكرية يتم رميا بالرصاص وطالما ال يوجد نص حول اآللية فيجب العودة إلى 

القواعد العامة في القوانين النظامية.

1.3.2.2ضمانات عقوبة اإلعدام ومدى كفايتها
ضمانات التحقيق 

أمام محكمة أمن الدولة: أوال 

إن هذه المحكمة يحكمها قانون خاص لها، واألصل أن يتم التحقيق في القضايا الداخلة باختصاصها وفقا لقانون أصول 
المحاكمات الجزائية، ولكن يمارس صالحيات التحقيق مدعون عامون ونائب عام عسكري كما نصت المادة 7/ا من قانون 

المحكمة. 
عدم  على  الجزائية  المحاكمات  أصول  بقانون  عليها  المنصوص  ذاتها  التحقيق  بضمانات  األشخاص  يتمتع  أن  واألصل 
كفايتها، إال أنه يتضح من قانون محكمة أمن الدولة أنه يعطي صالحيات تحقيق واستجواب للضابطة العدلية، حين يسمح 
لهم باالحتفاظ بالمشتكى عليه مدة سبعة أيام قبل إحالته إلى مدعي عام المحكمة. كما يعتبر هذا القانون المخابرات 

العامة واالستخبارات العسكرية جزًءا من الضابطة العدلية. 

أمام المحاكم العسكرية: ثانيا 

ويمارسون  العسكريون،  العامون  والمدعون  العسكرية  العامة  النيابة  العسكرية  المحاكم  لدى  التحقيق  دور  يمارس 
صالحياتهم في ظل قانون خاص يدعى قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، وهذا يفهم من نص المادة 11 من 

قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري أن تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات  ويستفاد من نص المادة 
الجزائية بما لم يرد به نص في هذا القانون؛ ما يعني أن من حق المشتكى عليه أن يستعين بمحام بمرحلة التحقيق، وهذا 

ال يتم عادة.

وبشكل عام فإن القوانين المعمول بها ال تعطي خصوصية واضحة في مرحلة التحقيق للجرائم المعاقب عليها باإلعدام، 
وال تبين الضمانات الخاصة للمشتكى عليهم بمثل تلك الجرائم، بل إن القوانين ذهبت إلى التشدد في كثير من األحيايين 

حين منعت إخالء سبيل المشتكى عليه بجريمة عقوبتها اإلعدام مقابل الكفالة. 
وبشكل عام أيضا فإن القانون األردني يركز على حق الدولة وحق المجتمع أكثر من حق المشتكى عليه بهذه الجرائم.

الضمانات الخاصة بعقوبة اإلعدام خالل المحاكمة

أمام محكمة أمن الدولة: أوال 

هذه المحكمة شبه عسكرية من حيث تشكيل قضاتها، ومن حيث النيابة العامة فيها ومحاكم المدنيين، ولعل الضمانة 
سبق  كما  ضمانات  من  يحويه  بما  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  وتطبيق  المحامين،  مثول  هي  أمامها  الواضحة 

وأسلفنا. 

تمييز أحكام اإلعدام الصادرة عن هذه المحكمة حكما، وتكون محكمة التمييز والحال هذه محكمة موضوع لها أن تحكم 
المدعي  قبل  المحكمة  هذه  إلى  المحولة  بالقضايا  تحقق  التي  الجهة  وعادة،  البيانات.  على  وتصدق  اإلدانة،  أو  بالبراءة 
العام لديها هي المخابرات العامة كجزء من الضابطة العدلية، وكثيًرا ما نسمع شكاوى ممن تم التحقيق معهم بأنهم 
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أن  العدلية رغم  المأخوذة لدى الضابطة  باالعترافات  تأخذ  أنها  المحكمة  البعض على هذه  يتعرضون للتعذيب، ويعيب 
القانون يتشدد كثيًرا بقبول هذه االعترافات. 

أمام المحاكم العسكرية: ثانيا 

1. كما سبق ذكره فإن المحامي وجوبي التواجد مع المتهم بجريمة عقوبتها اإلعدام. 
2. القرارات الصادرة عن هذه المحكمة تقبل الطعن أمام محكمة االستئناف العسكرية. 

3. وفقا للمادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، فإنه يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما 
لم ينص عليه في هذا القانون؛ ما يعتبر بأن أحكام هذه المحاكم الصادرة باإلعدام تميز حكما.

2.3.2.2 القوانين المتعلقة باإلجراءات

هناك قانونين ناظمين لإلجراءات المتبعة في القضاء العسكري فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة اإلعدام:

1.قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري: قانون مؤقت رقم )34( لسنة 2006.
2.قانون محكمة أمن الدولة رقم )17( لسنة 1959.

1. قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري: قانون مؤقت رقم )34( لسنة 
2006 )المواد 9، 15(

حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري قانون مؤقت رقم )34( لسنة 2006 شروط تنفيذ الحكم باإلعدام وإستئناف 
الحكم في األعدام كما يأتي :

المادة )9(: 
االستئناف، وإن لم  المؤقت مدة ال تقل عن خمس سنوات واجب  أو  المؤبد  بالسجن  أو  باإلعدام  الصادر  الحكم  ج. يكون 
يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة أن ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها لمحكمة 

االستئناف خالل ثالثين يوًما من تاريخ صدور الحكم.

المادة )15(: ال تنفذ األحكام التالية إال بعد اقترانها بموافقة جاللة الملك : 
أ. الحكم باإلعدام.    

ب. الحكم بطرد الضابط أو تنزيل رتبته.    

الدولة رقم )17( لسنة 1959  اإلجراءات الخاصة بحكم  2. قانون محكمة أمن 
اإلعدام في المادة رقم )9(

المادة )9(: 
أ. تصدر محكمة أمن الدولة أحكامها باإلجماع أو بأغلبية اآلراء.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة، تكون أحكام محكمة أمن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة 
التمييز خالل ثالثين يوًما من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية، وذلك بالنسبة للنائب 

العام والمحكوم عليه.
ج. الحكم باإلعدام أو بعقوبة جنائية ال تقل عن عشرة سنوات تابع للتميز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على 

النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خالل ثالثين يوًما من صدور الحكم مع مطالعته عليه.
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3.عقوبة اإلعدام من وجهة نظر المشرعين وصناع القرار ومعدي السياسات 
وأصحاب العالقة في األردن

مقدمة  1.3
الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمتعلقة بحق الحياة، تم في األردن تجميد »غير رسمي«  تماشيا مع المادة 
الملك جملة من  أعلنه جاللة  الذي  الموقف  أفرز هذا  اإلعدام منذ منتصف 2006 ضمن خطة تدريجية إللغائها. وقد  لعقوبة 
الشاقة  باألشغال  اإلعدام  عقوبة  استبدال  تم  حيث  األردني،  العقوبات  قانون  على  متالحقة  بتعديالت  تمثلت  المخرجات 
المؤبدة في ست جرائم، كما تم في 2007 تأسيس التحالف األردني لمناهضة عقوبة اإلعدام )عضو في التحالف العربي 
لمناهضة عقوبة اإلعدام(، إلى جانب عدد من النشاطات التي نفذها بهذا الخصوص المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية 
لإلصالح الجنائي، إال أنه أفرز بالقابل أيضا جدال ما بين مؤيد ومعارض في أوساط القانونيين والسياسيين والناس بشكل 

عام. 

أرضية مالئمة  الملك تجميدها قد وفر  إعالن جاللة  أن  إال  اإلعدام   تاريخيا تقييدا صارما لتطبيق عقوبة  اعتمد  األردن  أن  ومع 
للناشطين في مجال حقوق اإلنسان في األردن؛ للضغط في اتجاه تبني اإللغاء الرسمي لعقوبة اإلعدام بمحاولته بناء 
شراكات وتعاون مع جهات رسمية كالمعهد القضائي ووزارة العدل ومع اإلعالم ومع منظمات المجتمع المدني العاملة 
في ميدان حقوق اإلنسان في األردن. ويمثل مشروع الحياة حق الذي يتم تنفيذه على مستوى إقليمي في األردن وفلسطين 
ولبنان ومصر بدعم من االتحاد األوروبي من قبل تحالف خمس من منظمات المجتمع المدني في هذه الدول إضافة مهمة 
لمثل هذه الجهود.  فالمشروع يهدف إلى إحداث تغيير في رؤية أفراد المجتمع وبالتالي توجهاتهم المسلكية نحو عقوبة 
ومنظمات  العشائر  وشيوخ  الدين  وشيوخ  )الجمهور  العام  الرأي  يستهدف  األول  المسار  محددين:  مسارين  على  اإلعدام 
المجتمع المدني والصحافيين( أما المسار الثاني، فيستهدف صناع القرار على المستوى الرسمي )المسؤولين العاملين 

في الديوان الملكي، ووزارة العدل، والسلك القضائي من قضاة ومدعين عامين ومحامين والنواب(.

المجتمع  مستويات  جميع  على  اإلعدام  عقوبة  نحو  المسلكية  التوجهات  في  المطلوب  اإليجابي  التغيير  إحداث  ويعتبر 
ركيزة ضرورية لنجاح الجهود الرامية إلى إلغائها، فالحجة التقليدية أن عقوبة اإلعدام تمثل رادعا للجريمة، وأنها تعطي لذوي 
الضحية حقهم، وأن الشريعة اإلسالمية تنص عليها حجة خاطئة أفرزت رؤية وتوجها مسلكيا سلبيين تجاه مبدأ حق الحياة. 
فمن ناحية تشير الدراسات في الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام غياب تأثيرها على معدل الجريمة )كندا كمثال(، بل تشير 
أما فيما يتعلق  اإلحصاءات األردنية ذاتها إلى انخفاض معدل جرائم القتل منذ تجميد العقوبة في 2006 بنسبة 8% تقريبا. 
إعالء  وإنما  للحق،  إضاعة  فيه  يوجد  ال  المؤبدة  الشاقة  باألشغال  اإلعدام  عقوبة  فاستبدال  حقهم،  الضحية  ذوي  بإعطاء 
لقيمة العفو عند المقدرة بين أفراد المجتمع؛ ما يقودنا إلى موقف الشريعة اإلسالمي التي تحث على ذلك حتى للقاتل 
العمد. قتل القاتل إذن مسألة رؤية للجريمة والعقاب ليس إال، وبالتالي يمكن إحداث تغيير فيها بحيث تكون متسقة أكثر 
مع حق الحياة الذي ضمنه الدين اإلسالمي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. ودون إحداث التغيير المالئم في التوجهات 

المسلكية ستبقى نتائج جهود الناشطين في هذا المجال دون المستوى المطلوب.

خط  إلى  المشروع،  هذا  في  المشمولة  البلدان  من  غيرها  في  كما  األردن،  في  المسلكية  التوجهات  تغيير  جهود  وتحتاج 
األردن(  اإلعدام في  األولي لعقوبة  )التقرير  البحث  الجهود وتقويمها. وهذا ما يعطي لمشروع  نتائج هذه  أساس لقياس 
الناشطين  جهود  جانب  إلى  ككل  حق  الحياة  مشروع  جهود  يوجه  أساسا  خطا  ستمثل  البحث  فنتائج  األساسية،  أهميته 
المنفذة  النشاطات  تقويم  من  المشروع  تنفيذ  على  القائمين  يمكن  كما  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  اآلخرين  والفاعلين 

ونتائجها ضمانا لتحقيق الغاية المرجوة منه.

 

تحليل النتائج  2.3
سيتم في هذا الجزء من البحث تحليل عدد من إجابات الفئة المستهدفة التي جاءت كما يأتي:

على مستوى المعلومات  1.2.3

تم طرح خمسة )5( أسئلة على المبحوثين فيما يتعلق بالكشف عما يمتلكونه من معلومات حول مسألة عقوبة اإلعدم. 
تم أدناه وضع تعقيب عام لكل سؤال مع تبيان الفروق الجوهرية في اإلجابات بين أعضاء الفئة المستهدفة ذاتها وما بين 

الفئات المستهدفة بما يخدم أهداف المشروع:
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السؤال )1( ما رأيك بتجميد العمل بعقوبة اإلعدام في األردن؟ 

العملية  لهذه  مؤيد  بين  ما  إلغائها  أو  اإلعدام  عقوبة  تجميد  حول  الواحدة  المستهدفة  الفئة  داخل  األعضاء  آراء  تباينت 
أعضاؤهما  أجمع  التين  الوحيدتين  المستهدفتين  الفئتين  كانوا  المدني  المجتمع  ومؤسسات  اإلعالميون  لها.  ومعارض 

على ضرورة تجميد عقوبة اإلعدام.

السؤال )2( هل تعتقد بأن األردن يتعرض لضغوط خارجية في سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام؟

تباينت آراء األعضاء داخل الفئة المستهدفة الواحدة حول تعرض األردن لضغوط خارجية في سبيل إلغاء العقوبة. إال أن 
فئة شيوخ العشائر وقضاة المحاكم المدنية والنواب أجمع جميع أعضاؤها على أن عملية اإللغاء هي نتيجة تعرض األردن 

لضغوط خارجية.

السؤال )3( هل تؤيد إلغاء عقوبة اإلعدام أم التقييد الصارم لها؟ لماذا؟

اتفقت آراء األعضاء في جميع الفئات المستهدفة على التقييد الصارم لعقوبة اإلعدام وليس إلغائها. إال أن األعضاء في 
فئة النواب تباينت آراؤهم ما بين التقييد واإللغاء. اإلعالميون ومؤسسات المجتمع المدني كانوا الفئتين المستهدفتين 

التقييد الصارم ولكن كخطوة نحواإللغاء للعقوبة. الوحيدتين التين أجمع أعضاؤهما على  

السؤال )4( من يشاركك الرأي في ذلك؟

يعتقد كل من يعارض أو يؤيد إلغاء عقوبة اإلعدام أن هنالك الكثيرين ممن يشاركونه الرأي. 

السؤال )5( هل باإلمكان التعاون في تنفيذ بعض نشاطات المشروع؟ ما هي المجاالت الممكنة؟

كافة  في  للتعاون  استعدادهم  المدني  المجتمع  ومؤسسات  واإلعالميون  العشائر  وشيوخ  والمحامون  النواب  أبدى 
حين  في  المشروع  مع  التعاون  صعوبة  على  الدولة  أمن  محاكم  قضاة  أجمع  بالمقابل  بالمشروع.  المتعلقة  المجاالت 

تباينت أراء األعضاء في الفئات المستهدفة المتبقية.

2.2.3على مستوى التوجهات المسلكية

تم طرح ثالثة عشر )13( سؤاال على المبحوثين فيما يتعلق بالكشف عن توجهاتهم المسلكية نحو مسألة عقوبة اإلعدم. 
تم أدناه وضع تعقيب عام لكل سؤال مع تبيان الفروق الجوهرية في اإلجابات بين أعضاء الفئة المستهدفة ذاتها وما بين 

الفئات المستهدفة بما يخدم أهداف المشروع:

السؤال )1( كيف يختلف تأثير إلغاء عقوبة اإلعدام على الرأي العام مقابل التقييد الصارم لها؟

اتفقت آراء الغالبية العظمى من األعضاء داخل جميع الفئات المستهدفة حول تأثير إلغاء عقوبة اإلعدام على الرأي العام 
مادة  فإلغاء  اإلسالمية،  بالتشريعات  العقوبة  هذه  وجود  ربط  إلى  وعمدوا  قناعته،  حسب  كل  لها  الصارم  التقييد  مقابل 
ردة الفعل نفسها نظًرا إلى  التقييد فلن يكون له  أو  التجميد  أما  العام،  الرأي  قانونية مستمدة من الشرع البد أن يستثير 

اإلبقاء عليها وإمكانية الرجوع إليها وفقا للقانون في أي وقت يرتأيه المشرع مناسبا. 
  

السؤال )2( كيف يمكن التقييد الصارم لتطبيق عقوبة اإلعدام؟

عقوبة  باستبدال  مرهون  الصارم  التقييد  أن  المستهدفة  الفئات  جميع  داخل  األعضاء  من  العظمى  الغالبية  آراء  اتفقت 
مصادقة  وتحتاج  معقدة  عملية  األردن  في  العقوبة  تطبيق  حيث  أخرى  بعقوبات  القانون  في  عليها  المنصوص  اإلعدام 

ملكية عليها.

السؤال )3( ما هو برأيك الهدف من تضمين التشريعات عقوبة مثل اإلعدام؟

اتفقت آراء الغالبية العظمى من األعضاء داخل جميع الفئات المستهدفة على أن الهدف من تضمين التشريعات عقوبة 
اإلعدام الردع ودرء الخطر.
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تم  التي  الفكرية  المبادئ/المنطلقات  هي  ما  األردن،  في  اإلعدام  عقوبتها  القتل  غير  جرائم  هناك   )4( السؤال 
االستناد عليها في ذلك؟ 

اتفقت آراء الغالبية العظمى من األعضاء داخل جميع الفئات المستهدفة على أن المبادئ التي تم االستناد عليها لمثل 
هذه الجرائم مرتبطة بأمن الدولة والمجتمع.

السؤال )5( وهل هناك توجه لتعديل القوانين المتعلقة بها؟ لماذا؟

تفاوت آراء الغالبية العظمى من األعضاء داخل جميع الفئات المستهدفة حول معرفتهم بوجود توجه لتعديل القوانين 
المتعلقة بعقوبة اإلعدام حسب ما يمتلكونه من معلومات، فقد تراوحت إجاباتهم بين عدم العلم، وربط هذه المعرفة 
بصانع القرار أو بمساعي مؤسسات حقوق اإلنسان. النواب كانوا الفئة المستهدفة الوحيدة التي أجمع أعضاؤها على عدم 
على  المدني  المجتمع  ومؤسسات  اإلعالميون  أجمع  بالمقابل  اإلعدام.  بعقوبة  المرتبطة  القوانين  لتعديل  توجه  وجود 

وجود مثل هذا التوجه.

السؤال )6( هل تعتقد بأن القوانين التي تنص على عقوبة اإلعدام قد نجحت في ردع األفراد عن ارتكاب الجرائم 
المتعلقة بها؟

أجمعت آراء الغالبية العظمى من األعضاء داخل جميع الفئات المستهدفة بأن عقوبة اإلعدام لم تنجح في ردع األفراد عن 
ارتكاب الجرائم. 

السؤال )7( هل هناك بدائل لعقوبة اإلعدام قادرة على ردع األفراد عن ارتكاب الجرائم المتعلقة بها؟

تفاوتت آراء الغالبية العظمى من األعضاء داخل جميع الفئات المستهدفة حول إمكانية وجود بدائل لعقوبة اإلعدام فيما 
عدى النواب واإلعالميون ومؤسسات المجتمع المدني الذي أجمعوا على وجود بدائل ممكنة.

السؤال )8( إذا كانت هذه البدائل ناجعة فلماذا ال يعمل بها؟

جميع من أيد وجود بدائل ممكنة لعقوبة اإلعدام اعتبر أن طريقة تفسير النص الديني والعرف هما ما يقف أمام إمكانية 
العمل بمثل هذه البدائل.

السؤال )9( ما هي األهداف المرجو تحقيقها من إلغاء/تجميد عقوبة اإلعدام؟

وقضاة  العشائر  شيوخ  فئة  تباينت آراء األعضاء داخل الفئة المستهدفة الواحدة حول األهداف المرجو تحقيقها. إال أن  
األردن  التزام  تحقيق  هو  الهدف  أن  على  أعضاؤها  جميع  أجمع  المدني  المجتمع  ومؤسسات  والنواب  المدنية  المحاكم 

بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان. 

السؤال )10( هل تأثر معدل الجريمة في الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام؟ لماذا؟

بشكل عام أتفقوا على عدم تأثر معدل الجريمة في الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام، فاإلعدام كعقوبة يمكن أن تردع، 
ولكن أن ينخفض معدل الجريمة، فهذا شيء مرتبط بدوافع كثيرة، ومن يريد أن يرتكب جريمة سيرتكبها بغض النظر عن 

تفكيره بالنتائج. 

السؤال )11( يرى البعض أن إلغاء عقوبة اإلعدام يعارض الشريعة اإلسالمية ومقاصدها، ما رأيك؟

مع  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  تفاوتت آراء الغالبية العظمى من األعضاء داخل جميع الفئات المستهدفة حول تعارض  
الشريعة اإلسالمية. فقد أشار من ال يرى تعارضا أن األمر مرهون بكيفية تفسير النص الديني بشكل أساسي. قضاة المحاكم 

العسكرية كانوا الفئة المستهدفة الموحيدة التي أجمع أعضاؤها على أن اإللغاء يعارض الشريعة اإلسالمية. 

السؤال )12(  كيف تنصح اآلخرين أن يفكروا في العالقة ما بين الجريمة والعقاب؟

إنزال  سبب  أن  سببي  منطلق  من  والعقاب  الجريمة  بين  ما  العالقة  المستهدفة  الفئات  جميع  أعضاء  تناول  عام  بشكل 
المجتمع  ومؤسسات  اإلعالميون  أن  إال  الجريمة.  مع  العقاب هو اقتراف الجريمة وبالتالي يجب أن يتناسب العقاب  
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المدني وبعض المحامين أعطى األولوية لعملية اإلصالح وإعادة التأهيل لتقديم فرصة ثانية للجاني.

السؤال )23( من حق ذوي الضحية االقتصاص من الجاني، كيف ترى ذلك فيما يتعلق بجريمة القتل مثال؟

أجمعت آراء المبحوثين على أن العقوبة لها دور في ضبط المجتمع، هناك قوانين تحكم ويجب االلتجاء إليها في حل كل 
مشاكلنا بغض النظر عن نوع الجريمة وحجمها، وال يحق ألحد أن يقتص من الجاني بغض النظر أيضا عن نوع الجريمة، وأن 

االقتصاص من قبل أي فرد هي تجاوز واضح للقانون وال يسمح به أبدا.

تعقيب عام

بعد القراءة التأملية لإلجابات، نالحظ أن المعلومات التي تمتلكها العينة حول عقوبة اإلعدام والمعتقدات التي يلتزمون 
ومدى  اإلعدام  لعقوبة  اإللغاء  قانون  أبعاد  وتحديد  وطرح  حل  بأساليب  سواء  المسلكية  توجهاتهم  تحدد  التي  هي  بها 
معرفتهم بتشريعات هذه العقوبة أو  بطرق جمع المعلومات عن هذه العقوبة التي ترجعها العينة إلى التشريعات الدينية 
التي تم التشريع من خاللها بنص هذه الجرائم  لعقوبة اإلعدام، فضاًل عن  تحديد البدائل واختبارها واختيار األنسب منها؛ ما 
ينعكس بالتالي على صنع قرارهم. وبهذا فإن أفراد هذه العينة بشكل عام لديهم نقص في المعلومات األساسية حول 
مسألة عقوبة اإلعدام ويمتلكون توجهات مسلكية سلبية نحوها بدت واضحة من خالل غياب الترابط واالتساق المنطقي 

ما بين بعض اإلجابات التي قدموها.

 

دراسات الحالة  .4
تم تنفيذ دراسات الحالة وفقا لما يأتي:

شخص حكم عليه باإلعدام وتم اإلفراج عنه. 	•
أنثى حكم عليها باإلعدام ولم ينفذ الحكم وما زالت في السجن. 	•

تم تنفيذ مقابلة مع ذكر محكوم عليه باإلعدام ولم ينفذ الحكم، ولكن نتيجة لوجود رجل األمن لم يتم التوصل  	•
اإلجابة عن االسئلة  إلى  بادر  إذ  أثناء وجوده في السجن،  اإلعدام وأثرها عليه  أية معلومات دقيقة حول عقوبة  إلى 

بإجابات مقتبسة وبعيدة عن هدف المقابلة.

دراسة حالة رقم )1(  1.4

شخص ارتكب جريمة قتل وحكم عليه باإلعدام وصدر قرار العفو عنه قبل تنفيذ الحكم بساعات
المحكوم في سطور:

العامة في  الثانوية  الهاشمية، وحاصل على درجة  األردنية  المملكة  العمر 42 عاما، يسكن في إحدى مدن  يبلغ من  رجل 
الفرع األكاديمي، ويعمل سائق لمركبة عمومية، متزوج ولديه 4 أطفال ) 2 ذكر  يبلغ من العمر 2 سنة و 2 أنثى تبلغ من 
العمر 4 سنوات(، يسكن في منزل ملك ويقع في الطابق السفلي للبيت الذي يسكن به أهله، ويعيش في أسرة طبيعية 

تتكون من أب وأم غير منفصلين ولديه 7 إخوة ذكور و2 إناث، وأسرته ذات مستوى معيشي متوسط .

قصة الجريمة:

بدأت القصة عندما شارك والد الجاني بمناسبة اجتماعية تخص إحدى العشائر الموجودة في المدينة التي يسكن فيها، 
هذا  من  كان  فما  المناسبة،  هذه  في  المشاركين  وأحد  الشاب  هذا  والد  بين  كالمية  مشادة  المشاركة  هذه  على  وترتب 
» ما كان بده  الترهيب...  المشارك إال أن وجه سالحه في وجة والد الجاني وقام بتصويبه تحت مسمى التخويف أو حتى 
يقتله بس النية كانت حاصلة بنفس اللحظة ... يعني ما كان بينا وبينهم إشي أبوي راح وما عنده ال نية مشاكل وال 
إشي وانعزم على الروحة زيه زي غيره.... » بعد هيك عرفنا باللي صار وحملنا حالنا انا وأخواني حتى نروح نشوف أبوي،، 

وكان وضعنا سيء كثير ألنه وصلنا إنه أبوي مات مو بس انقتل أل مات كمان.

أمي وخواتي كان وضعهن يمكن أصعب ضللن بالبيت ويستنن حتى يعرفن شو الي بصير حاولن الوصول إلى موقع 
الحادثة لكن دون جدوى.. انهارت والدتي فهي تعاني من الهبوط المفاجئ في الضغط وتم نقلها من قبل أحد الجيران 

إلى المستشفى الموجود في المدينة..

عند وصولي وإخواني الثالثة موقع الحادثة وجدنا منظًرا تقشعر له األبدان، منظًرا حفر في ذاكرتي منذ ذلك الحين، وما زلت 
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أذكر كل ما ورد فيه حتى أدق التفاصيل... لم تكن صورة عادية ... إنها صورة والدي ملقى على األرض والدماء تتناثر من حوله 
مثل طير قطعت أجنحته، ظننته قد مات، فمنظره ال يوحي إال بذلك ولكن فور اقترابي منه ومناداتي له أنا وإخواني أبي أبي 
،حرك عينيه ونظر إلينا نظرة واحدة ثم فارقت روحه الحياة وهو بين أيدينا... كانت تلك نهاية شخص كبرت معه 25 سنة من 
الحب والعاطفة والحنان... فاجعة كبيرة لي وألسرتي، لوالدتي، بل وحتى لعائلتي الممتدة، فالخبر كان كالسيف الذي 

وقع على أعناقنا جميعا.

... أخذ القانون مجراه، وتم إلقاء القبض على الجاني،وصدر عليه حكم األشغال الشاقة لمدة 15 سنة؛ كونه لم يكن يقصد 
نقبل  لم  حًرا؟،  والدي  قاتل  أرى  أن  لي  كيف  الصدمة،  كانت  به،وهنا  وللمحيطين  لوالدي  والتخويف  الترهيب  إنما  القتل 
بالصلح ولم نقبل بأي تدخل عشائري، هذا أبي! ، الذي قتل بدم بارد كيف لي أن أسامح فيه؟، ال، لم أستطع وحتى إخواني 
لم يصل منهم حد التسامح أو العفو، على الرغم من كوننا لم ندخل في أية مشكلة مع أحد من قبل، ويعرف لي وإلخواني 

سمعة طيبة وخيرة بين الناس، إال أنه عند هذه القضية لم نكن نتمالك أنفسنا أبدا....
بعد ما يقارب الثالثة سنوات صدر قرار عفو ملكي، فخرج الجاني من السجن...تخيلوا قاتل أبي يسجن ثالثة سنوات ويخرج 
حًرا طليقا؟ وكأن شيئا لم يكن!، ال، ال أستطيع تحمل ذلك أبدا، فهذا فوق طاقتي، بل وطاقة كل من يعرف والدي ويعرف 

كم كان سهال موته.

التفكير باالنتقام:

لم أشعر أن العدالة تحققت، وهذا ما لم يشعر به إخواني وتحديدا الذكور منهم إلى جانب والدتي، فكنت أشعر أنها تعيش 
حالة غصة كبيرة، إال أنها تقول إن ما حدث هو قضاء وقدر، وإن كل شيء ممكن أن يحدث ألي أحد وهو يسير في الشارع... 
ولكنني كنت أرى رغبة االنتقام من قاتل زوجها وأب أطفالها بين فينة وأخرى بين عينيها، وعندما كنت أواجهها في ذلك 
كانت تلتفت يمينا ويسارا وتقول: » خسرت والدكم وما عندي أي استعداد أخسر أي واحد منكم،،، خلص إلي مات مات 

واهلل رح يوخذ بحقنا من هالظالم مهما طال الزمن....«، .

لم أكن أحتمل التفكير بأن القاتل حر يمارس حياته الطبيعية, يا اهلل ما أقسى هذا الشعور، لم أكن أرى بين عيني إال تلك 
أنفاسه األخيرة، وهنا  رأيت بها والدي، صورة الدم، صورة عيني والدي وهي تتفقدنا حتى وهو يلفظ  التي  الصورة األخيرة 
بدأت فكرة االنتقام واألخذ بثأر والدي، البد من االقتصاص لحق والدي، فالقانون قد عجز عن ذلك، ومنح القاتل حريته وكأنه 

لم يتركب جريمة بهذه البشاعة... ال لم أستطع االحتمال...

الجريمة:

أصبح الموضوع لدي محسوًما وال مجال للرجعة فيه ... فال بد من االنتقام واألخذ بثأر والدي، الكل يلومني على عدم أخذي 
بثأر أبي، ينعتوننا بالجبناء ، » أنتو مش زالم«، لم أستطع تحمل عبارات الجيران... نظرات األقارب... أحالمي المتكررة بصورة 

أبي ودماؤه متناثرة... قلقي المتواصل ... شعوري بالذنب، إحساسي بالعجز، بالغبن، بالقهر وقلة الحيلة...

كل هذا دفعني لشراء مسدس بقيمة 150 دينار، وذهبت ألقتص، لم يكن يعلم أحد بمخططاتي سواء إخواني الذكور أو 
أنا فقط،  االنتقام هو واجبي  الدائم بأن واجب  المقربين، لقد كنت المقرب من والدي وإحساسي  حتى أي من أصدقائي 
ذهبت ورسمت مخطط سيري، وحددت البيت والشخص الي الزم أقتله وليس المهم أن يكون القاتل هو قاتل أبي المهم 
بالنسبة إلي أن يكون أحد المقربين للقاتل إن لم يكن هو، ألن كل ما أريده هو أن يشعر الجاني وأهله وكل من يخصوه 
 ، عاجزة  شبه  إنسان  اآلن  أصبحت  والتي  والدتي  عيون  من  نزلت  التي  الدموع  وبحرارة  أسرتي  عاشتها  التي  الغصة  بذات 

ضعيفة الحال...«

كيف حدثت الجريمة:

... في صباح يوم األحد أعددت عدتي وقصدت منزل المجني عليه، اقتنصت أحدهم من أسرة قاتل أبي ال أعرف إن كان القاتل 
أم أحد أفراد أسرته... صوبت مسدسي نحوه وصوبته بدون أي تردد... كل ما فكرت به حينها هو أنني انتقمت ألبي، وبأن 
المراد قد تحقق، وأن قاتل أبي لم يعد حيا، وإن كان حيا فهو يعاني ما عانت منه أسرتي... أجهشت بالبكاء والضحك معا، 
لم أكن أعرف وأدرك ما الذي أحسست به في تلك اللحظات... ولكن جل ما كنت أدركه حينها هو أن اللحظة التي خرجت 
بها الطلقة من مسدسي كانت تلك ذاتها اللحظة التي ستبدأ فيها حياتي بالعد التنازلي على وجه األرض... كنت مدركا 
أن عقوبتي ستكون اإلعدام، وأن نهاية حياتي بدأت باالقتراب ... لست أنا فحسب بل أسرتي أيضا... نعم... لم أكن أعلم أن 

هذا ما أردت... لكن ما حدث حدث لقد كنت مضطرا لذلك...
بعد ارتكاب الجريمة:

... ذهبت فورا إلى أقرب مركز أمني موجود لدينا في المدينة...سلمت نفسي وسلمت مسدسي وقلت لهم اسمي... وقد 
قمت بارتكاب جريمة قتل بحق أحد أفراد أسرة قاتل أبي، ال اعرف إن كان قد مات أم ال ... وفي الحقيقة لقد مات ألن الطلقة 
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كانت في منطقة القلب مباشرة... وأنا مسؤول عن الفعل الذي قمت به كل المسؤولية، تفاجأ كثيرا مدير المركز األمني 
وأمر بحبسي فورا، وطلب إلى العاملين لديه بالتوجه فورا إلى مكان الحادثة للتحقق مما قتله لهم، وفعال ذهب أفراد من 
المركز وتأكدوا من الخبر وقاموا بإبالغ البحث الجنائي واالدعاء العام... وبعد دخولي في النظارة في المركز األمني جاء 
إخواني وأعمامي ... لقد كانوا يبكون ويضحكون في الوقت نفسه... لم فعلت ذلك؟؟؟؟ والحمد هلل لقد ارتاح أبونا اآلن....  

لم أكد حتى هذه اللحظة أنسى أيًّا من تفاصيل تلك اللحظات... يقولها المحكوم عليه والدموع تذرف من عينيه...
علمت أمي بما حدث، فأصيبت بصدمة قلبية حادة أدت إلى تعطيل جهازها الحركي بالكامل لمدة ثالثة أشهر... لم تكن 

قادرة على زيارتي، وهذا ما أحرق قلبي أكثر وأكثر...

المحاكمة:

... جاء المحامي الذي أوكله أفراد أسرتي وشرحت له تفاصيل الجريمة، وأكد لي أن عقوبتي ستكون اإلعدام ال محالة... أنت 
اعترفت بجريمتك، وسأبذل جهدي لتخفيف العقوبة وأنصح أسرتك أن يبدأوا بالصلح لمحاولة إسقاط الحق من قبل ذوي 
المغدور... تابعنا جلسات وجلسات ولكن المكتوب كان مبين من عنوانه .. لقد كنت مدرًكا وأسرتي أن حكمي سيكون 

اإلعدام... لم يقبل أهل المجني عليه أن يسقطوا حقهم، وطالبوا بإيقاع أقصى العقوبة بي...

الحكم:

صبيحة يوم األحد كانت الجلسة النهائية... الجلسة التي سيتحدد بها مصيري.. مصير أسرتي... أطفالي.. أمي... إخواني... 
القريبة  أسرتي  أفراد  من  كبير  عدد  المحاكمة  حضر  الحكم...  إنها  لقضيتي...  النهائي  الحكم  إصدار  جلسة  إنها  أخواتي.. 
االدعاء  بدأ  إلي...  بالنسبة  الجلسة كانت مهمة للجميع كما هي  أن  أدرك  اآلن ولكنني  الكثير منهم  أتذكر  ... ال  والبعيدة 
بسرد أهم تفاصيل القضية، وأمر بإيقاع أقصى العقوبة بي...وقال قتل نفسا بدم بارد... ال واهلل لم يكن دًما بارًدا... لم يعرف 
عني أنني قتل قطة من قبل ... فنحن وإخوتي معروفون بحسن السمعة وطيب األخالق، ولكن شاءت األقدار أن نوضع في 
هذا الموقف. .. ولماذا وصف قتلي بالدم البارد هذا سؤال أرغب بسؤاله لذلك المدعي العام حتى هذه اللحظة... هل كان 

نعتا حقيقيا عاشه معي فور تصويبي مسدسي أم هو تالعب بمفردات اللغة لتعظيم الجرم وتغليظ العقوبة...؟؟؟
أنني  أذكره  ما  كل  اللحظة،  هذه  في  أخواتي  صراخ  أذكره  ما  وكل  الموت،  حتى  شنقا  عليباإلعدام  حكم   ... الحكم  صدر 
كنت واقفا، وبعدها لم أفق إال في سيارة الشرطة لينقلوني إلى السجن المخصص لغايات تنفيذ الحكم... ما أصعب تلك 
اللحظات... صم لساني عن الحديث...مر في مخيلتي عدة صور،  صور أطفالي الذي سيعيشون بدون أب... صور أمي وهي 
جالسة بجانب قبري تصرخ وتئن من وقع الحسرة... صور أصدقاء طفولتي ممن خرّوا من وقع الحكم... ينادون بظلم الحكم 

وظلم الحاكم...

بعد صدور حكم اإلعدام:

... مرت أيام كثيرة بانتظار اإلرادة الملكية بالمصادقة على قرار إعدامي... يا إلهي كم كانت تلك األيام قاسية... إنها أقسى 
من حجر الصوان وأبرد من الجليد... مت في كل يوم مئة مرة، اليوم سيصادق ... غدا سيصادق... يا ربي كم حلمت بتلك 
العقوبة... كم مرة حلمت بالحبل ملتفا حول عنقي... كم حلمت بلباس اإلعدام وأنا مقود كالغنمة ال حول لها وال قوة... 
عزمت على عدم النوم ألن في ذلك ألم لي وشقاء ... مرت أيام وليالي مظلمة، حادة... مؤلمة، صور طفلي ال تفارق عيوني 

.. كنت أسمع ابنتي تبكي كل يوم .. كنت أسمع تنهيدات أمي وهي تقول حسبي اهلل ونعم الوكيل.... 

والدة المحكوم عليه:

... اهلل ال يعيد هذيك األيام.. متنا متنا ورجعنا... حسبي اهلل على الظالم... دعيت ربي ليل  ما بقدر أحكي بهذا الموضوع 
نهار.. دقيت مية باب وباب ما خليت حدى حتى أطلب منه يساعدني بس اهلل كان كبير وعفى عن أبني ... والده صغار... مرته 
ضاعت .. ما قدرت تتقبل الصدمة،، راتب ما فيه،، والدها صغار وقتها بدهم كل اشي.. ضاعت كل العيلة وما ضل في أي 
مهرب من هالمصيبة.. مرته أهلها صاروا بدهم يطلقوها .. ليش جوزها بدو ينعدم فضيحة ما بنقبلها ال على بنتنا وال على 
والدها... بدكوا األوالد خذوهم أما بنتنا بتطلق من جوزها قبل ما ينعدم... ابني رفض يطلقها وقال مرتي وبدي اياها حتى 

بعد ما اموت ... والدي بدهم اياها.. حرام اتشرد ألني ارتكبت ذنب بحق إلي ظلمني أنا وأهلي... مش بحكوا البادي أظلم... 

أحد الجيران:

جيدا...  أخالقهم  ونعرف  سنوات   10 البعض  بعضنا  بجانب  عشنا  وإخوته  وأسرته  عليه   بالمحكوم  قوية  عالقة  على  كنا   ...
شهدنا بذلك في المحكمة... ولكن القرار كان أصعب مما توقعنا... زرناه في السجن، أحرق قلوبنا وضعه، دموعه بين عينيه، 
نادم على ما فعل، ولكن هل ينفع الندم!... طلبنا له االسترحام ولكن ال مجال ... جاءت فكرة الوصول إلى الديوان، إلى مقر 
جاللة سيدنا والتماس العذر ألن المشكلة كانت لدى إخوته من الذكور وأبناء عمومه الذي أكدوا أنهم سيثأرون لقريبهم 
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وهكذا تستمر حاالت القتل وال نكون قد خففنا أية مشاكل... وهكذا تجمع مجموعة من الرجال الخيرين في ديوان عشيرتنا 
وعزمنا على إيجاد حل لهذا الموضوع قبل فوات األوان...

التوسط إلصدار اإلعفاء:

ثالثة  هناك  اعتصمنا  الديوان،  نحو  وتوجهنا  والصيت  الجاه  وذوي  العشائر  من  شأن  أصحاب  توفير  على  بالعمل  بدأنا   ...
أيام متتالية من الصباح وحتى المساء... تحملنا عناء البرد حينها، عناء تركنا ألعمالنا ومشاغلنا، على أمل أن نحصل على 
موافقة بتغيير الحكم والعفو العام.. يا رب هذا ما كنا نتوكل عليه... وفي نهاية اليوم الثالث من االعتصام تم اإليعاز لنا 
بأن جاللة الملك يرغب برؤيتنا ... اخترنا من بيننا 3 رجال وتم نقلنا بسيارة خاصة من الديوان إلى داخل مبنى الديوان، ونلنا 
شرف لقاء سيدنا... شرحنا له القصة وكيف اضطر ولدنا إلى ارتكاب هذه الجريمة... لقد قتل اثنان حتى اآلن يا سيدي وإذا تم 
اإلعدام فسيكون هناك حالة قتل ثالثة ورابعة وهكذا... وتحدثنا مع سيدنا لمدة 30 دقيقة شرحنا به موقفنا ودعوتنا ورجاءنا 

منه بإيقاف الحكم وتحويله إلى أية عقوبة... مهما كبرت المهم أن ال يتم إعدامه...

قرار صدور الحكم: المفاجأة

... في صباح يوم األحد وفي الساعة  لم يكن أهلي على علم بأن الحكم قد صدر وأن اإلرادة الملكية قد صدرت بإعدامي 
أنفاسي...  أدركت أن ساعتي قد حانت.. توقفت  ... عندها فقط  أنام فيها  التي  الزنزانة  الفجر تحديدا... تم فتح باب  الرابعة 
ارتجفت ذراعي.. يا اهلل كم انا ضعيف.. بل وأضعف من الضعف نفسه.. أمروني بارتداء مالبس اإلعدام برتقالية اللون.. أكره 

هذا اللون وأكره كل ما هو بلونه.. 

لم اكن أقوى على تبديل مالبسي... ساعدني المسؤول في قسم الزنزانة فقد خرت قواي فجأة وبدوت ضعيفا أسير غير 
قادر على تحريك أي من أعضاء جسمي... ذرفت دموعي ، صرخت . تساءلت مع من يحيطون بي، هل حانت الساعة ... لقد 
قلتم لي إنه سيتأخر .. لماذا لم يتأخر كثيرا.. يا إلهي ... كم  هو الموضوع قاسي. رأيت الشيخ .. لقد استذكرت أحد األفالم 
أنا أعيشه.. وضعوني على المقصلة وبدأ الشيخ  الذي حضرته وقلت حينها إن هذا أصعب شيء يتعرض له اإلنسان وها 
يقرأ ويسبح ويأمرني بأن أعيد وراءه ولكنني لم أقو... لقد شل لساني عن الحركة .. يا ياهلل ما أقسى تلك اللحظة... صمت 
عالمات  وجهه  على  بدا  وقد  عاد  ثم  ساعة  نصف  لمدة  تركنا  المقابلة...  تنفيذ  في  االستمرار  من  واستأذن  عليه  المحكوم 
البكاء...ال أعلم إن كان هذا ما قرر لي وكتب لي يوم والدتي فلست مجرما ولم أكن يوما ولماذا هذه نهايتي.. وضع الحبل 
على رقبتي ووضعت القماشة السوداء الناعمة على عيني وحينها أيقنت واستسلمت نفسي وأدركت أن األمر لن يتجاوز 
الدقائق بل وحتى الثواني سألوني إذا اردت أي شيء أو أن اقول أي شيء.. ماذا يريد شخص مثلي في هذه اللحظة... إنها 
الحياة هي كل ما يريده ولكن ليس ألحد الحق في منعها أو إعطائها إال اهلل ... هنا جاء مناد من قسم  التنفيذ القضائي 
يحمل ورقة بين يديه وقال بصوت مرتفع انتظروا لقد جاءنا مساء أمس قرار العفو عن هذا المجرم وهو قرار وإرادة ملكية ال 
رجعة فيها...اهلل كم كانت الصدمة في نفسي... انهرت بكيت وصرخت سقطت على األرض قبلت يد الشيخ وقلت له أنا 

لن أموت .. هناك ابني وابنتي لن يموت أبيهم... هناك أمي لن تبكي... لن أموت لن أموت...

... بعد ذلك تم اإلفراج عني وأمرت بمغادرة األردن بناء على طلب أهل المغدور وفعال هذا ما حدث حيث هاجرت إلى أمريكا 
وعشت هناك حتى قبل 3 سنوات حيث عدت والحمد هلل أعيش في قرية مختلفة عن المدينة التي كنت  أسكنها والحمد 
هلل أصبح لدي 4 أطفال وسعيد مع زوجتي وأتذكر كل يوم ما مررت به في تلك التجربة... وأدركت أن حقي في الحياة ال يأخذه 

سوى من أعطاني إياه.. اهلل...

الحالة رقم )2(  2.4

هذه قصة فتاة محكوم عليها باإلعدام لقتل زوجها بالتعاون مع صديق زوجها .

بدأت القصة مع فتاة » و« أكملت دراستها الجامعية من إحدى الجامعات األردنية، وهي فتاه من عائلة ذات ظروف اقتصادية 
جيدة بل ممتازة  في إحدى محافظات األردن,  وكما هو المعتاد تزوجت الفتاه بعد تخرجها من شخص يعمل عند أهل الفتاه 
في شركاتهم ومصالحهم، وهو لم يكمل دراسته » ال يجيد القراءة وال الكتابة » , ومن عائلة فقيرة » ميسورة الحال » اسمه 
»ج« وكان الزوجة وأهلها وإخوتها هم من يساعدوه ماديا, وأنجبت منه ابنة صغيرة وعاشت معه حياة تخلو من المشاكل، 
وكبرت االبنة مع والديها دون مشاكل تذكر, كان منزلها قريًبا من أهل الفتاة و إخوتها, و في يوم من األيام بدأ الزوج »ج« 
يشكو من معدته و بعد عمليات التنظير تبين أنه يعاني من جرثومة في المعدة, كان للزوج صديق » ع » و هو أيضا يعمل 
لدى عائلة الزوجة » الفتاة » وكان هناك زيارات لهذا الصديق إلى بيت الزوج و إخوة الفتاة, وكان الصديق »ع« يساعد الزوج  
10 آالف دينار لحاجة  إيابه إلى المستشفى, و في أحد األيام طلب » ع« من الزوج » ج« مبلًغا من المال يقدر ب  في ذهابه و 
لهذا المبلغ, ووعد الزوج بتدبير هذا المبلغ لصديقه » ع » إال أن الزوجة رفضت إعطاء هذا المبلغ بحجة أنها  تريد عمل صيانة 
للمنزل, لكن » ع » استمر بطلب المبلغ من الزوج, ولكن الزوج يؤجل هذا الموضوع, و في أحد األيام اتصل » ع« بالزوج »ج« 
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للخروج معه واتفق الزوج وصديقه الخروج في اليوم التالي  وطلب الزوج أن تذهب الزوجة معه, و في هذا اليوم اتصل الزوج 
مع زوجته و طلب إليها أن تستعد للخروج وأنه قادم مع صديقه » ع » ليأخذها و يذهب و بعد فترة ليست ببعيدة أتى الزوج 
مع صديقه » ع« ليأخذ  الزوجة وطلبت الزوجة من زوجها أن تعود إلى بيت أهلها لتأخذ ابنتها »ر« إال أنها لقيت اعتراًضا من 
صاحب زوجها »ع«  و قال لها بعد مداوالت في الكالم  إن زوجها مريض و يجب أن يأخذه إلى المستشفى, وعندها صعدت 
الزوجة إلى الباص, و ذهب صديق زوجها » ع« إلى المستشفى ولكن وبعد فترة من صعودها بدأ الزوج بصراخ و يقول لزوجته 
الزوج يصرخ )ويستفرغ( وبعدها انقطع  اقدر على الكالم ما بعرف شو صار إلي حاس في دوخة ( وظل  )أنا تعبان ال  يا »و« 
صوت الزوج ومال برأسه على كتفه, وفي هذه األثناء صرخت الزوجة في وجه »ع« )شو عملت »ج« ( وعادتها أكثر من مرة, 
وكان صديق زوجها »ع« غير مكترث بالزوجة, والحظت  أن صديق زوجها يسلك طريًقا غير طريق المستشفى, وعندها صرخت 
في وجه  » ع« وقالت له )يا » ع« هذه ليست طريق المستشفى(, فصرخ« ع » بها و قال لها » اسكتي ال أريد أي كالم » وبقي 
يسلك الطريق حتى وصل إلى منطقة خالية وأوقف الباص ونزل منه و ثم سحب الزوج من الباص وألقاه على األرض, وبقي 
الزوج يتدحرج حتى ارتطم في صخرة و بدأ يلقي أغراض الزوج و زجاجات العصير و غيرها من الباص, وبعدها عاد ومعه الزوجة, 
وكانت تبكي و تصرخ )ليش أعملت هيك شو عملك ليش قتلته(, فصرخ في وجهها وأخذ هاتفها الخاص ورماه من الباص 
انك كنت معي وانك على عالقة  الشرطة وال بحكي ألهلك  أو  اتخبري حدا من اهلك  بالك  )دير  بدأ يهددها, وقال لها  ثم 
معي(, وبعد ذلك أوصلها إلى البيت وذهب, ودخلت إلى البيت وجلست في حدود الساعتين في منزلها تبكي, وبعدها 
خرجت إلى بيت أهلها وعند دخولها إلى البيت وجدت »ع« جالًسا ومعه شخص آخر من إخوتها و كان ينظر إليها و يؤشر لها 
إشارات تهديد, دخلت البيت دون أن تتكلم وجلست مع زوجة أخيها، وبقيت إلى وقت متأخر و بعدها ذهبت إلى بيتها مع 
ابنتها و ابن أخيها , وطلبت »و« من ابن أخيها ان يبقى معها إال أنه اعتذر, وبقيت دون كالم في البيت وابنتها »ر« تسأل عن 
أبيها و تقول )ماما وين بابا ليش اتاخر( والزوجة تقول )هال بيجي(, حتى نامت البنت وبقيت حتى ساعة متاخرة وهي تبكي 
وال تعرف ماذا تعمل, حتى و صلت الساعة السادسة صباحا, و في الساعة التاسعة دق جرس الباب و كان أحد الجيران, بدأ 
يسال عن زوجها وكانت الزوجة تجيب بعدم معرفتها وأن زوجها من البارحة لم ينم في البيت, و بعدها بفترة جاء إخوتها 
إلى بيتها و طلبوا منها أن تجهز نفسها ألنه زوجها وجدوا جثته في منطقة خاليه وان الشرطة بدها تسألها كم سؤال و 
بالفعل جاء الشرطة و البحث الجنائي و بدو بفحص البيت و توجيه األسئلة إلى الزوجة و بدأت الشرطة تشك في الزوجة 
وأخذوها إلى مركز األمن و بدا التحقيق و بعدها اعترفت الزوجة بأنها هي من سمت زوجها , إال أن الشرطة لم تصدقها ألنه ال 
تستطيع الزوجة  وحدها أن تفعل ذلك وأن تقود سيارة وهي ال تحمل شهادة قيادة مركبة و بعدها سألوها عن »ع« و أنكرت 
معرفتها ب »ع« وبعد ذلك أحضروا ابنتها »ر« لتعرف على »ع« , وحدث مالم يكن في الحسبان تعرفت  الفتاة على »ع« صديق 
الزوجة وأصبح »ع« مساعًدا بجريمة,  التهمة على  أنه دائما معا وعندها ربطت الشرطة األحداث, و ثبتت  والدها وأخبرتهم 

حكم على الزوجة باإلعدام وصديق الزوج »ع« 20 عاًما, أين العدالة؟!

أقول إن  جهل الشخص في تدارك األمور قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وقد حكم علّي باإلعدام، وهو أقسى شعورعشته قبل 
هذه الحادثة، نعم أنا أعيش شعور الخوف من الموت كل لحظة وطل دقيقة وكل ثانية، تعيسة ، أعاني من الكوابيس 
والقلق وعدم القدرة على النومليالي كثيرة، لماذا وضعت في هذا المكان، ما الذي أوصلني إلى هذه الحالة، أتخيل نفسي 
مع أسرتي وبنتي كل لحظة، كم كنت سعيدة في تلك األوقات، كم هي بنتي حزينة، أعلم أنها حزينة أسمع صوت أنين 
بكائها كل لحظة، رحمة  بها أسعفوني ال تعدموني احكموا علي بالسجن المؤبد فقط ال تعدموني حرام عليكم ما الذي 

سيحل بابنتي بعدين،،، حرام حرام حرام... 

مالحظة:

لقد حال وجود رجل األمن في المقابلة دون الحصول على أية معلومات أكثر من ذلك نظًرا إلى تدخله المستمر في األسئلة 
ورفض المحكوم عليها اإلجابة عن العديد من األسئلة حيث إنها لم تكن تجيب على سؤال إال بعد أن تنظر إلى الشرطي 

ليعطيها الموافقة غير اللفظية على اإلجابة ا.
 

اتجاهات المجتمع األردني نحو عقوبة اإلعدام في األردن  .5
تحليل البيانات الخاصة بالخصائص األولية للعينة  1.5

مكان اإلقامة أوال: 

ويقصد بمكان اإلقامة المحافظة التي يسكن فيها أفراد العينة، وقد تم تمييزها هنا وفقا لألقاليم شمال ووسط وجنوب، 
وبناء عليه فقد توزع أفراد العينة كما هو موضح في الجدول رقم )2(.
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جدول رقم )2( يمثل توزيع أفراد العينة وفقا لمكان اإلقامة

النسبة % مكان اإلقامة         
33.6 محافظة الوسط        
32.9 محافظة الشمال        
33.6 محافظة الجنوب        

%100 المجموع         

وسط  شمال   ( األقاليم  منهجية  اعتماد  خالل  من  كافة،  المملكة  لمناطق  ممثلة  بطريقة  العينة  سحب  مراعاة  تم  حيث 
وجنوب( وقد تم أيضا مراعاة الحجم السكاني الفعلي لهذه المحافظات في إربد في الشمال وعمان في الوسط والكرك 

في الجنوب، هذا إلى جانب مراعاة الطبيعة الجغرافية لهذه المحافظات بين ريف وحضر ومخيم.

العمر ثانيا: 

جدول رقم )3( يمثل توزيع أفراد العينة وفقا للفئة العمرية

النسبة % الفئة العمرية         
35.1 من 18-25 سنة         

27.6 من 26 -33 سنة        
16.5 من 34- 41 سنة         
20.6 42 سنة فما فوق        

100 المجموع         

إن المتمعن في الجدول أعاله والممثل لتوزيع أفراد العينة وفقا للفئة العمرية يجد تركز الحجم األكبر من هذه العينة  في 
مع  يتفق  وهذا   )27.65( بلغت  بنسبة  سنة(   33-26( العمرية  الفئة  تليها   )35.15( نسبته  بما  سنة(   25-18( العمرية  الفئة 
التوزيع الديموغرافي العام لسكان للمحافظات المستهدفة بالدراسة من جهة ولسكان المملكة األردنية الهاشمية من 

جهة ثانية، على اعتبار أن المجتمع  األردني مجتمع فتي وترتفع فيه نسبة الشباب مقارنة بكبار السن ) (.

الحالة االجتماعية ثالثا: 

أما بالنسبة للحالة االجتماعية للعينة، فوفقا لما هو موضح في الشكل رقم )2( الذي يمثل توزيعهم وفقا للحالة االجتماعية 
فقد ارتفعت نسبة العزّاب من أفراد العينة لتصل إلى )47.7%( تليها الفئة الخاصة بالمتزوجين والمتزوجات لتسجل ما نسبته 
)45.0%(، بينما انخفضت نسبة األرامل والمطلقين/ات والمنفصلين/ات لتصل إلى )3.7%( و)2.3%( و)1.35( لهذه الفئات على 

التوالي.

شكل رقم )2( يمثل توزيع أفراد العينة وفقا للحالة االجتماعية
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الحالة العملية رابعا:  

من خالل قراءة الجدول أدناه والممثل للحالة العملية للمبحوثين بغض النظر عن العمر والجنس، يمكننا مالحظة االرتفاع 
الواضح في نسبة العاملين من أفراد العينة لتصل إلى )39.85( وهي نسبة مرتفعة بشكل عام، مقارنة بانخفاض نسبة 
من ال يعملون وال يبحثون عن عمل لتصل إلى )6.45%(، إلى جانب انخفاض نسبة المتقاعدين لنجدها قد سجلت )%7.4( 

وفقا لما هو موضح في الجدول رقم)4(.

جدول رقم )4( يمثل توزيع المبحوثين وفقا للحالة العملية

النسبة % الحالة العملية          
39.8 يعمل بأجر          

1.3 يعمل بدون أجر          
10.3 يملك مصلحة خاصة         
3.4 طالب ويعمل          
21.4 طالب متفرغ للدراسة         
8.5 ال يعمل ويبحث عن عمل        
6.4 ال يعمل وال يبحث عن عمل        
1.5 عاجز )كبير في العمر(         

7.4 متقاعد           
100 المجموع          

خامسا:         طبيعة المهنة

بحيث  المسلحة(  القوات  حكومي،  )موظف  الخدمات  قطاع  في  العمل  في  المبحوثين  من  األعلى  النسبة  تمثلت  لقد 
نجدها قد سجلت )41.9%( مقارنة بالتدني الواضح في نسبة العاملين في القطاع المهني لتصل إلى )11.0%( الذي يتفق مع 
أحد أهم المشكالت االقتصادية التي يواجهها المجتمع واالقتصاد األردني المتمثلة بتدني نسب اإلقبال على العمل في 
القطاع المهني وتمركز الطلب على العمل في قطاع الخدمات، والمرتبطة بشكل أو بآخر بما يسمى بـ »ثقافة العيب« 
الطلبة والعاجزين والمتقاعدين   ( العاملين من هم في فئات  )47.1%( هم من غير  أن ما نسبته  إلى  هذا ونود اإلشارة هنا 

وممن يمتلكون مصلحة خاصة(.

شكل رقم )3( يمثل توزيع المبحوثين وفقا لطبيعة المهنة
 

المستوى التعليمي سادسا:  

لقد تم معالجة هذا المتغير نظًرا إلى ما له من أهمية في مجال تحديد اتجاهات األفراد وتشكيلها نحو موضوع الدراسة، 
وعليه فقد تم استعراض مكونات هذا الجدول وفقا للمستويات التعليمية كافة من أمي وثانوية عامة فما دون وغيرها 

وفقا لما هو موضح في الجدول رقم )5(.
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جدول رقم )5( يمثل توزيع المبحوثين وفقا للمستوى التعليمي

النسبة % المستوى التعليمي        
1.7 أمي          
1.9 يقرا ويكتب )ملم(        

3.4 أساسي          
 2.8 تلمذة مهنية         
30.2 ثانوية عامة         
18.3 دبلوم متوسط         
35.9 بكالوريوس         

2.5 دبلوم عالي         
2.6 ماجستير         

8. دكتوراة          
100 المجموع         

حيث يتضح لنا من خالل الجدول رقم )5( االرتفاع الواضح في نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس لتصل إلى )%35.9(، 
الثانوية العامة لتصل إلى )30.2%(، في حين انخفضت نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراة  تليها نسبة الحاصلين على 

والتلمذة المهنية لتصل إلى )8.%( و )2.85%( على التوالي.

الديانة سابعا:  

من خالل استعراض الشكل رقم )4( يمكننا القول أن نسبة المسجلين من أفراد العينة والمعتنقين للديانة اإلسالمية قد 
ارتفعت لتصل إلى )95.4%(، مقارنة بنسبة المعتنقين للدين المسيحي لتصل إلى )%4.4(.

الشكل رقم )4( يمثل توزيع المبحوثين وفقا للديانة

 

2.5     تحليل البيانات الخاصة بما تمتلكه العينة من معلومات عن عقوبة اإلعدام في األردن

يتناول هذا البند البيانات التي توضح وتفسر ما تمتلكه العينة من معلومات ومعرفة عن عقوبة اإلعدام في األردن من خالل 
عالقة هذا البند بمجموعة من المتغيرات المستقلة مثل المستوى التعليمي والحالة العملية ومكان اإلقامة.

وعند التطرق إلى لجانب الخاص بمعرفة العينة بالقوانين الموجهة لعقوبة اإلعدام في األردن، فقد تبين لنا ارتفاع نسبة 
من ال يعرفون عن هذه القوانين بنسبة بلغت )39.15%(، مقارنة بمن أجابوا بمعرفتهم بهذه القوانين التي انخفضت لتصل 
إلى )1.1%(، وهنا تظهر لنا أهمية العمل على الجانب التوعوي واإلعالمي في مجال المنهج المبني على الحقوق، المرتبط 
بتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم الطبيعية والمكتسبة، وفي حالتنا هذه الحق في الحياة على اعتبار أن هذا الحق جزء ال 
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يتجزأ عن حقوق اإلنسان بشكل عام، وأن وعي الناس به وبمعرفتهم بوجود قوانين تسمح بإلغائه يعتبر أمًرا ذا ضرورة عالية 
ال محالة. هذا ومن المالحظ هنا ارتفاع نسبة من رفضوا اإلجابة عن هذا السؤال لتصل إلى )59.8%(؛ الذي قد يرتبط بحساسية 
الموضوع المدروس وارتباطه بالجانب الديني ولو بطريقة غير مباشرة، خاصة وأن غالبية العينة هم من معتنقي الدين 

اإلسالمي.

                 جدول رقم )6( يمثل توزيع العينة وفقا لمعرفتهم بالقوانين الموجهة لتطبيق عقوبة اإلعدام في األردن

             المعرفة بالقوانين                                     النسبة %
1.1 نعم           

39.1 ال            
59.8 رفض اإلجابة          

100 المجموع          
 

واستكماال للبحث في الجانب المتعلق بمعرفة العينة بالقوانين المرتبطة بعقوبة اإلعدام في األردن، فقد تم التطرق إلى 
البحث فيما يمتلكونه من معرفة حول مدى تطبيق عقوبة اإلعدام في األردن، الذي يتضح لنا من خالل ما هو موضح في 
الجدول رقم )7(. حيث أشار ما نسبته )30.9%( و )21.7%( من العينة إلى تطبيق هذه العقوبة في األردن من خالل إجابتهم بـ 
التوالي، في حين أكد ما نسبته )28.9%( من العينة عدم تطبيق هذه العقوبة، وهي نسبة ال بأس بها  نعم وأحيانا على 
عند مقارنتها بمن أجابوا باإليجاب على تطبيق هذه العقوبة، الذي من الممكن أن يكون مؤشرا داال على تدني مستوى ما 

تمتلكه العينة من معلومات ومعارف عن عقوبة اإلعدام في األردن.

            جدول رقم )7( يمثل توزيع المبحوثين وفقا لمعرفتهم بتطبيق عقوبة اإلعدام في األردن

            المعرفة بتطبيق عقوبة اإلعدام                 النسبة %
30.9 نعم           

28.9 ال            
21.7 أحيانا           
17.7 ال أعرف           

8. ال ينطبق          
100 المجموع          

هذا وقد تنوعت الجرائم التي أكدت العينة أنها جديرة بأن يحكم عليها باإلعدام من وجهة نظرهم على أرض الواقع، وبذلك 
فإن المتمعن في الجدول رقم )8( يمكنه أن يلحظ أن إجاباتهم على هذه العقوبات لم تكن عشوائيا، بل عبرت إجاباتهم 
عن تغليظهم لهذه الجرائم من خالل تغليظهم للعقوبة التي وجهت لها، إذ تصدرت جريمة القتل النسبة األعلى بين هذه 
الجرائم لتصل إلى )72.6%( وهي نسبة مرتفعة مقارنة بباقي الجرائم كما هو الحال في االغتصاب والخيانة حيث سجلت 
كل منهما )1.8%( و)4.7%( لكل منهما على التوالي، وبذلك نجد أن تحديد العينة لمعلوماتهم حول الجرائم التي يعاقب 
عليها باإلعدام في األردن يتحدد بنوع الجريمة من جهة، ودرجة خطورتها من جهة ثانية؛ الذي قد يكون مدخال لتقييد عقوبة 

اإلعدام واقتصارها على مثل هذا النوع من الجرائم تمشيا وتصورات الرأي العام في حال تعذر إلغائها.
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جدول رقم )8( يمثل توزيع المبحوثين وفقا لمعرفتهم بالجرائم التي يحاكم عليها باإلعدام في األردن

النسبة % المعرفة بالجرائم التي يحاكم عليها باإلعدام      
72.6 القتل           

1.8 االغتصاب          
4.7 الخيانة           
5.8 القتل واالغتصاب والخيانة        

.1 التجسس          
8.7                     رفض اإلجابة     

100 المجموع          

وعند النظر في العالقة بين المستوى التعليمي للعينة ومدى معرفتهم بالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة اإلعدام في 
األردن تبين لنا وجود عالقة طردية بين هذين المتغيرين عندى مستوى داللة ).041( ودرجة حرية )45( وذلك من خالل اختيار 
كاي  2 الذي  تم تنفيذ لمعرفة العالقة بين هذين المتغيرين، بمعنى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد زادت معرفته 

بالجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام في األردن والعكس صحيح.

أما بالنسبة إلى آلثار االجتماعية التي من الممكن أن تترتب على تطبيق عقوبة اإلعدام في األردن من وجهة نظر العينة، فقد 
اختلفوا في إجاباتهم وفقا لما هو موضح في الشكل رقم )5(، إذ أكد ما نسبته )54.4%( وجود آثار اجتماعية سلبية لإلعدام، 
اجتماعية  آثار  وجود  أكدوا  من  نسبة  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  هذا   .)10( رقم  الجدول  في   طبيعتها  تعرف  الممكن  من  التي 
)أحيانا(  بالعبارة  السؤال  هذا  على  اإلجابة  خالل  من  متذبذبة  بأوقات  اآلثار  هذه  وجود  على  أكد  من  فهناك  لإلعدام  سلبية 
لتسجل ما نسبته )32.1%(، وهي نسبة مترفعة، ومن الممكن أن نعتبرها جزءا من اإلجابة بـ )نعم(. ومن شأن هذه النتيجة أن 
تعطينا مؤشرات ذات داللة قوية على أهمية توعية القائمين على تشريع عقوبة خطرة مثل عقوبة اإلعدام من مشرعين 
وصناع قرار وبرلمانيين إلى النظر في األبعاد المرتبطة بتنفيذ عقوبة اإلعدام كافة؛ ليتم فيها مراعاة الحيلولة دون تنفيذها 
توخيا الحذر من وقوع العديد من المشاكل االجتماعية التي يسعى المجتمع بمؤسساته الحكومية وغير الحكومية إلى 

الحد منها أو القضاء عليها.

شكل رقم )5( يمثل توزيع العينة وفقا إلجاباتهم حول اآلثار االجتماعية المترتبة على عقوبة اإلعدام في األردن

هذا وفي سياق البحث عن الدور الذي من الممكن أن يلعبه المستوى التعليمي للعينة في معرفتهم بوجود أو عدم وجود 
هذين  بين  طردية  عالقة  وجود  المجال  هذا  في  لنا  تبين  فقد  األردن،  في  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  على  سلبية  اجتماعية  آثار 
المتغيرين عند مستوى داللة).009(، درجة حرية )27( كما تبين في اختبار كاي  2 لمعرفة نوع العالقة بين هذين المتغيرين. 
بمعنى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد ارتفع مستوى معرفته بوجود آثار اجتماعية سلبية لتطبيق عقوبة اإلعدام 
في األردن، من هنا نجد أن العمل على تعزيز الوعي بعقوبة اإلعدام في األردن سعيا وراء تعديل وتغيير االتجاهات حولها 
وصولها إلى تجميدها أو إلغائها البد وأن يأخذ بعين االعتبار أهمية التعامل مع األفراد والفئات األكثر تعليما واألعلى من 

حيث مستوياتها التعليمية لضمان الحصول على كسب تأييدهم في تحقيق أهداف المشروع.
جاء  وقد  األردن،  في  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  حال  في  انتشارها  العينة  ارتأت  التي  السلبية  االجتماعية  اآلثار  تنوعت  وقد  هذا 
مرتفعة  نسبة  وهي   )%44.4( بلغت  مئوية  وبنسبة   )259( مقداره  بلغ  إجمالي  بحجم  األسري  التفكك  اآلثار  هذه  رأس  على 
تعطينا مؤشرا على أن األسرة جزء من المجتمع وتفككها يعني تفكك المجتمع، بالتالي إن تطبيق عقوبة اإلعدام إجراء 
من شأنه أن يسهم في تفكك المجتمع وشرذمته بدًءا باألسرة. إلى جانب ما أكده بعض العينة من وجود آثار اجتماعية 
على   )%11.7( و   )%14.4( نسبته  ما  المجرمين(  وردع  الحق،  )إحقاق  اآلثار  سجل  حيث  األردن  في  اإلعدام  عقوبة  لتطبيق  إيجابية 

التوالي وفقا لما هو موضح في الجدول رقم )9(.
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جدول رقم)9( يمثل توزيع أفراد العينة وفقا لمعرفتهم 
بطبيعة اآلثار االجتماعية المترتبة على تطبيق عقوبة اإلعدام في األردن

النسبة % اآلثار االجتماعية المترتبة على اإلعدام       
44.4 التفكك األسري          

4.1 إثارة الرعب في المجتمع         
4.4 تجدد عادة الثأر          

14.4 إحقاق الحق          
11.7 ردع المجرمين          
1.8 جميع ما ذكر          
19.1 ال ينطبق          

100 المجموع          

كما بدا واضحا وجود عالقة طردية بين الحالة العملية للعينة كمتغير مستقل في الدراسة وبين إجابتهم على وجود آثار 
اجتماعية لعقوبة اإلعدام في األردن، وذلك عند مستوى داللة ).085( ودرجة حرية )40( من خالل اختبار كاي 2 الذي تم تنفيذه 
لمعرفة العالقة بين هذين المتغيرين، بمعنى أنه كلما كان الفرد عامال أكد على وجود آثار اجتماعية لإلعدام في األردن، 
الفرد ودوره في تحديد العديد من مواقفه.هذا ولم يخفى  والعكس صحيح نظًرا إلى أهمية الجانب االقتصادي في حياة 

على العينة األشخاص األكثر تأثرا بتطبيق عقوبة اإلعدام في األردن من خالل إجاباتهم الواردة في الشكل رقم )6(.

شكل رقم )6( يمثل توزيع العينة وفقا إلجاباتهم عن األشخاص
 األكثر تأثرا باآلثار االجتماعية السلبية المترتبة على عقوبة اإلعدام

 
وبذلك نجد ارتفاع نسبة العينة ممن أكدوا أن أسرة المحكوم عليه بعقوبة اإلعدام هي المتأثر األول والرئيس عند تطبيق 
عقوبة اإلعدام بنسبة بلغت )59.5%(، تليها المجتمع بنسبة بلغت )16.2%( وهي نسبة مرتفعة أيضا خاصة عند النظر إلى 
وظيفي  نسق  ضمن  تتكامل  التي  المختلفة  االجتماعية  والمؤسسات  البنى  من  مجموعة  من  يتكون  كبناء  المجتمع 
معين لضمان الكينونة واالستمرارية، واألسرة بال شك هي أحد أهم هذه البنى. وهنا البد من اإلشارة إلى أنه وعلى الرغم 
من معرفة الجهات المنفذة لعقوبة اإلعدام أو المناهضة لهذه العقوبة باآلثار السلبية المترتبة على تنفيذها وخاصة على 
المقربين من المحكوم عليه باإلعدام إال أن ضعف المكنيزمات والبرامج التي تعنى بذوي المحكوم عليه وتخفف من وقع 
اآلثار  هذه العقوبة عليهم من قبل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، بل وغيابها من شأنه أن يفاقم ويضاعف من 

االجتماعية السلبية المترتبة على هذه العقوبة.
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شكل رقم )7( يمثل توزيع العينة وفقا إلجاباتهم حول اآلثار االقتصادية لتطبيق عقوبة اإلعدام في األردن
 

التي  بـ«ال«  أجابوا  بمن  مقارنة   ،)%41.5( إلى  لتصل  لإلعدام  اقتصادية  آثار  بوجود  العينة  من  أجاب  من  نسبة  ارتفعت  حيث 
انخفضت لتصل إلى )34.6%(، كما ارتفعت نسبة من أجابوا بـ« أحيانا« وهي عادة ما تضاف إلى النسبة الخاصة بمن أجابوا 
بـ«نعم« لتصل إلى )22.9%(؛ ما يعزز لنا أهمية العمل على إلغاء هذه العقوبة أو تجميدها ما أمكن، لضمان التخفيف من 
اآلثار والمشاكل االقتصادية التي من الممكن أن تنشأ عن هذه العقوبة خاصة مع تدني المستوى االقتصادي بشكل عام، 

وانتشار العديد من جيوب الفقر في األردن التي تتجاوز فيها نسبة الفقر الـ)25%( وفقا لما ورد في تقرير حالة الفقر في األردن. ) 116( 

كما حظي الجانب الخاص بماهية اآلثار االقتصادية التي من الممكن أن تترتب على انتشار عقوبة اإلعدام في األردن من 
خالل ما هو وراد في الجدول رقم )10( حيث تمثلت اآلثار الخاصة بـاإلرهاق المادي ألسرة المحكوم عليه، وصعوبة توفير مصدر 
دخل ألسر المحكوم عليه بالمستوى األول بين باقي اآلثار، لتسجل كل منهما )47.0%( و )14.7%( لكل منهما على التوالي، 
والحالة  األردن  في  اإلعدام  لعقوبة  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  بين  العالقة  في  البحث  عند  لنا  تبين  ما  مع  يرتبط  وهذا 

العملية للعينة كما هو وارد في الجدول رقم )15(.

جدول رقم )10( يمثل توزيع للعينة وفقا إلجاباتهم على اآلثار االقتصادية لتطبيق عقوبة اإلعدام في األردن

اآلثار االقتصادية لعقوبة اإلعدام                         النسبة %    
اإلرهاق المادي ألسرة المحكوم عليه                         47.0    
صعوبة توفير مصدر دخل ألسرة المحكوم عليه                           14.7    

التفكك األسري                             5.0    
جميع ما ذكر                             4.4    
ال ينطبق                          33.4    

المجموع                              100    

إن انتشار العديد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لعقوبة اإلعدام في األردن، وتنوع هذه اآلثار بين تفكك أسري وتدهور في 
األوضاع االقتصادية لهذه األسر بشكل عام يدفعنا إلى أهمية البحث في نوع وحجم الجهود التي تبذلها الدولة والقطاعات 
، إلى جانب أهمية البحث في مدى معرفة العينة بوجود مثل  الرسمية واألهلية والشعبية كافة في إلغاء هذه العقوبة 
التوصيات  من  مجموعة  صياغة  في  المحصلة  في  يسهم  بما  به  تقوم  الذي  الدور  عن  رضاهم  ودرجة  المؤسسات،  هذه 
واالقتراحات التي تسهم في إلغاء عقوبة اإلعدام، وتفعيل دور المؤسسات العاملة في هذا المجال؛ لتعزيز الدعم وكسب 
التأييد لعملية اإللغاء هذه، والتخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتماعية المختلفة والمترتبة عليها ما أمكن من قبل هذه 

المؤسسات.

وفي هذا المجال أبدى ما نسبته )79.4%( عدم معرفتهم بوجود مؤسسات مناهضة لعقوبة اإلعدام في األردن، وهي نسبة 
مرتفعة مقارنة بمن أكد معرفته بوجود هذه المؤسسات بنسبة بلغت )19.1%( وفقا لما هو موضح في الجدول رقم )11(.

 

 116تقرير حالة الفقر في األردن، دائرة اإلحصاءات العامة، 2010.
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جدول رقم )11( يمثل توزيع العينة وفقا لمعرفتهم بالمؤسسات المناهضة لعقوبة اإلعدام في األردن

النسبة %            المعرفة بالمؤسسات المناهضة لعقوبة اإلعدام 
19.1 نعم           

79.4 ال           
1.5 ال ينطبق          
100 المجموع          

الذي من شأنه أن يعطينا مؤشرا مهما وداال على ضعف الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات على الصعيدين الرسمي 
والشعبي، خاصة فيما يتعلق بالجانب التوعوي واإلعالمي؛ ما جعلها غير معروفة لدى النسبة األكبر من العينة.

أما بالنسبة إلى درجة رضا العينة عن الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في مجال المناهضة إللغاء عقوبة اإلعدام في 
عدم  أن  على  مهما  مؤشرا  يعطينا  الذي  الدور،  هذا  عن  رضاهم  أكدوا  ممن  العينة  نسبة  انخفاض  واضحا  بدا  فقد  األردن، 
قد  األردن  في  اإلعدام  لعقوبة  المحددة  بالقوانين  معرفتهم  تدني  حتى  أو  األردن  في  إعدام  عقوبة  بوجود  العينة  معرفة 

يرتبط ارتباًطا مباشًرا بضعف هذه المؤسسات من جهة، وتدني مستوى رضا العينة عن دورها من جهة ثانية.

شكل رقم )7( يمثل توزيع العينة وفقا لرضاهم عن الدور الذي تقوم به المؤسسات المناهضة لعقوبة اإلعدام في األردن

 

وفي مجال البحث عن االقتراحات والتوصيات الخاصة بإلغاء عقوبة اإلعدام من خالل تفعيل دور المؤسسات المناهضة 
لهذه العقوبة كواحدة من الطرق واآلليات الناجعة في هذا المجال، تم سؤال العينة عن اقتراحاتهم حول كيفية تفعيل 

هذا الدور من وجهة نظرهم، وفقا لما هو موضح في الجدول رقم )12(.

جدول رقم )12( يمثل توزيع أفراد العينة وفقا القتراحاتهم حول
 كيفية تعزيز دور المؤسسات المناهضة لعقوبة اإلعدام في األردن

النسبة % اقتراحات لتفعيل دور المؤسسات      
31.0 التوعية اإلعالمية        
19.5 كسب تأييد صناع القرار        
12.2 الحمالت والمسيرات        
13.9 التوجة للمؤسسسات التعليمية       
3.5 جميع ما ذكر         
19.9 ال ينطبق         

100 المجموع         
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فالمتمعن فيما هو وارد في الجدول رقم )12( يمكنه أن يلحظ تركز اقتراحات العينة في البند الخاص بالتوعية اإلعالمية بنسبة 
بلغت )31.0%( يليها االقتراح الخاص بكسب تأييد صناع القرار بنسبة بلغت )19.5%(، في حين انخفضت نسبة العينة ممن أكدوا 
الجانب الخاص بالحمالت والمسيرات، وهي نسبة منخفضة بشكل عام )12.2%(. الذي من شأنه أن يعزى إلى اعتبار العينة 
لهذا االقتراح جزًءا من التوعية اإلعالمية التي ارتفعت كما هو موضح في الجدول أعاله، وأن أية محاولة للنهوض بعقوبة 
اإلعدام في األردن البد وأن تأخذ القطاع اإلعالمي بعين االعتبار من خالل كسب تأييد أكبر عدد ممكن من اإلعالميين سواء 

أكانوا أفراًدا أم مؤسسات.

3.5  تحليل البيانات الخاصة باتجاهات العينة نحو عقوبة اإلعدام في األردن

يستعرض هذا البند البيانات الخاصة باتجاهات العينة نحو عقوبة اإلعدام في األردن من خالل مجموعة من العبارات من 
الممكن تناولها على النحو اآلتي:

أوال:اإلعدام عقوبة ضرورية لردع المجرمين

من خالل ما هو وارد في الجدول رقم )13( يتضح لنا ارتفاع نسبة من أكدوا بدرجة كبيرة أن اإلعدام عقوبة ضرورية لردع المجرمين 
بشكل عام بنسبة بلغت )64.4%(؛ ذلك نتيجة للفهم العام لدى غالبية أفراد العينة على أن اإلعدام عقوبة منصوص عليها 
بتعاليم الدينية بشكل عام. وبذلك فإن العمل على تعديل اتجاهات أفراد المجتمع نحو عقوبة اإلعدام في األردن يجب أن 

يأخذ بعين االعتبار أهمية العمل على مصادر هذه االتجاهات بغية  تغييرها. 

جدول رقم )13( يمثل توزيع أفراد العينة وفقا التجاهاتهم نحو عقوبة اإلعدام كعقوبة رادعة للمجرمين

النسبة % اإلعدام عقوبة ضرورية لردع المجرمين      
64.4 مؤيد بدرجة كبيرة        
12.4 مؤيد بدرجة متوسطة        
18.4 مؤيد بدرجة قليلة        
3.4 غير مقتنع على اإلطالق        

0.5 ال أعرف          
0.8 رفض اإلجابة         

100 المجموع         

ضرورية  كعقوبة  اإلعدام  نحو  اتجاهاتهم  وبين  للعينة  التعليمي  المستوى  بين  قوية  طردية  عالقة  وجود  لنا  تبين  كما 
ورادعة للمجرمين، وذلك عند مستوى داللة ).035( ودرجة حرية )40(، بمعنى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد تركزت 
هذه  مناهضة  نحو  السعي  فإن  وبذلك  صحيح.  والعكس  المجرمين  لردع  ضرورية  كعقوبة  اإلعدام  رفض  على  اتجاهاته 
ا  تعليمّيً مستوى  يمتلكون  ممن  األفراد  على  يركز  أن  البد  نحوها  األفراد  اتجاهات  تعديل  حتى  أو  تغيير  خالل  من  العقوبة 

معيًنا لما يسهم به هذ المتغير بتحقيق عامل المرونة والتقبل وتوفيره.

ثانيا:أدعو المشرعين لتفعيل عقوبة اإلعدام في األردن

شكل رقم )8( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو تحفيز المشرعين على تفعيل عقوبة اإلعدام في األردن
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حيث بدا واضحا االرتفاع في نسبة من تمثلت اتجاهاتهم نحو دعوة المشرعين بتفعيل هذا العقوبة لتصل إلى )%49.5( 
العمل على  أن  التي سجلت )4.%(، من ذلك نجد  وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة من أكدوا على عدم قناعتهم بذلك 
تغيير االتجاهات نحو عقوبة اإلعدام أو تعديلها تتطلب المزيد من الجهود من قبل القائمين على مناهضتها كافة بشكل 

عام، وعلى األصعدة والمستويات الرسمية والشعبية كافة.

أما بالنسبة إلى مصادر قناعة العينة لتأكيدهم أهمية تفعيل عقوبة اإلعدام في األردن وتحفيزهم للمشرعين على تفعيل 
هذه العقوبة، فقد تبين لنا من خالل الجدول أدناه رقم )15( أن المعتقدات الدينية كانت أحد أهم المصادر التي استندت 
إليها العينة في اعتبارها لإلعدام عقوبة ضرورية لردع المجرمين بنسبة بلغت )52.9%(، تليها نظرة المجتمع التي سجلت ما 
نسبته )19.2%( والعادات والتقاليد بنسبة مرتفعة أيضا )12.6%(؛ ما يؤكد ما سبق اإلشارة إليه مسبقا من أهمية العمل على 
له  التخطيط  يتم  ما  خالل  من  اإلعدام  عقوبة  من  للدين  الحقيقي  بالموقف  والتثقيف  التوعية  خالل  من  الديني  الجانب 

وتبنيه من أنشطة في المشروع.

جدول رقم )14( يمثل توزيع العينة وفقا لمصادر قناعاتهم المتعلقة
 بـ )أدعو المشرعين لتفعيل عقوبة اإلعدام في األردن(

النسبة % مصادر القناعة          
10.3 تجربتي الشخصية         

52.9 معتقداتي الدينية         
1.3 عائلتي           

12.6 عاداتي وتقاليدي         
0.6 أصدقائي          

19.2 نظرة مجتمعي          
1.2 عشيرتي          
0.1 أخرى           
1.0 ال ينطبق          
100 المجموع          

ثانيا:تقييد وتجميد عقوبة اإلعدام في األردن

جدول رقم )15( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة ) أؤيد تجميد وتقييد عقوبة اإلعدام في األردن(

النسبة % أؤيد تجميد وتقييد عقوبة اإلعدام في األردن      
27.3 مؤيد بدرجة كبيرة         

10.0 مؤيد بدرجة متوسطة         
16.5 مؤيد بدرجة قليلة         

38.7 غير مقتنع على اإلطالق         
4.4 ال أعرف           
3.1 رفض اإلجابة          

100 المجموع          

وهنا يتضح لنا أنه على الرغم من تأكيد العينة أن عقوبة اإلعدام عقوبة ضرورية، والبد من تفعيلها إال أنهم قد أيدوا وبدرجة 
كبيرة عملية تجميد هذه العقوبة وتقييدها بنسبة بلغت )27.35%( تليها المؤيدين وبدرجة قليلة ومتوسطة التي سجلت 
)16.5%( و )10.0%( لكل منهما على التوالي، كما أن النسب الخاصة باإلجابات )مقتنع بدرجة كبيرة ومتوسطة وقليلة( تتجاوزر 
من أكدوا أنهم غير مقتنعين بذلك على األطالق من سجلت نسبتهم )38.7%( وفقا لما هو موضح في الجدول أعاله، وبذلك 
فإن هذا يدفعنا إلى السعي على تجميد رسمي لعقوبة اإلعدام في األردن قد يكون أحد أهم األهداف اإلستراتيجية التي البد 

من العمل عليها كمرحلة أولية إللغاء هذه العقوبة في مراحل الحقة.
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ثالثا:أتعاطف مع المحكوم عليه باإلعدام بغض النظر عن جريمته

من خالل ما هو وارد في الشكل أدناه يمكننا مالحظة التقارب الواضح في النسب الممثلة إلجابات العينة بالنسبة لقناعتهم 
بالموقف الخاص بـ )أتعاطف مع المحكوم عليه باإلعدام بغض النظر عن جريمته(، حيث نجد أن )23.9%( و )24.5%9 و )%21.2( 
بهذه  المقتنعين  غير  نسبة  سجلت  كما  التوالي،  على  وقليلة  ومتوسطة  كبيرة  بدرجة  العبارة  بهذه  قناعتهم  أكدوا  قد 
نظًرا  العقوبة  هذه  مع  يتعاطفون  العينة  غالبية  أن  نجد  ذلك  من  بـ)%25.2(،  تمثلت  متشابهه  نسبة  اإلطالق  على  العبارة 
إلى قساوة مضمونها الخاص بإنهاء حياة اإلنسان بطريقة قسرية حادة؛ ذلك لكونها عقوبة ترتبط بحق إنساني طبيعي 
ال يملك اإلنسان لألنسان حق تبنيه أو توفيره بأي شكل من األشكال، وبذلك يكون التساؤل كيف يمكن أن يمنح هذالحق 

لفرد أو لمجموعة من األفراد لسلب هذا الحق من أي إنسان كان. انظر الشكل رقم )9(.

شكل رقم )9( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة
 ) أتعاطف مع المحكوم عليه باإلعدام بغض النظر عن جريمته

 
 

رابعا: يجب أن يكون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام عند استنفاذ العقوبات الممكنة كافة

كما نجد أن تعاطف العينة مع المحكوم عليه باإلعدام قد تبّدى أيضا من خالل تأكيدهم قناعتهم بدرجة كبيرة على أن 
اللجوء إلى عقوبة اإلعدام يجب أن يكون فقد عند استنفاذ العقوبات الممكنة كافة  بنسبة بلغت )39.0%(، وذلك مقارنة 

بمن أكدوا عدم قناعتهم بهذا الموقف التي سجلت )18.2%( من خالل ما هو وارد في الجدول رقم) 17(. 

جدول رقم )16( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة ) يجب أن يكون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام عند استنفاذ العقوبات الممكنة كافة(

النسبة % يجب أن يكون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام عند استنفاذ العقوبات الممكنة كافة    
39.0 مؤيد بدرجة كبيرة           
19.4 مؤيد بدرجة متوسطة           

17.2 مؤيد بدرجة قليلة           
18.2 غير مقتنع على اإلطالق           

4.0 ال أعرف             
2.1 رفض اإلجابة            
100 المجموع            

 
خامسا: أؤيد إلغاء عقوبة اإلعدام في األردن

األردن  اإلعدام في  بإلغاء عقوبة  العينة ممن أكدوا عدم قناعتهم  أن ما نسبته )38.8%( من  أدناه   )10( رقم  يوضح الشكل 
مقارنة بمن أكدوا قناعتهم بأهمية إلغاء عقوبة اإلعدام في األردن بدرجة كبيرة ومتوسطة وقليلة بنسب تمثلت بـ )30.2%( و 
)9.6%( و )13.3%(  على التوالي لكل منها، وهنا من الممكن اعتبار أن النسبة األكبر من المبحوثين هم ممن أكدوا تأييدهم 

إللغاء هذه العقوبة إذا ما اعتبرنا أن التأييد بغض النظر عن درجاته بين كبيرة ومتوسطة وقليلة فهو في المحصلة تأييد. انظر الشكل رقم )10(.
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شكل رقم )10( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة )أؤيد إلغاء عقوبة اإلعدام في األردن(

 

سادسا:اإلعدام انتهاك لحق اإلنسان في الحياة

ويتفق الحديث الذي يوضح تأكيد النسبة األعلى من العينة أن اإلعدام عقوبة البد من إلغائها مع االرتفاع الواضح في نسبة 
)48.5%(، وهي نسبة  بـ  التي تمثلت  الحياة  اإلنسان في  انتهاك حق  إلى  اإلعدام يعتبر عقوبة تؤدي  أن  أكدوا  العينة ممن 
مرتفعة مقارنة بنسبة من أكد من العينة عدم قناعته بهذه العبارة التي بلغت )221.6%(. وفقا لما هو موضح في الجدول 

رقم) 18(.

جدول رقم )17( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة )اإلعدام انتهاك لحق اإلنسان في الحياة(

النسبة % اإلعدام انتهاك لحق اإلنسان في الحياة       
48.5 مؤيد بدرجة كبيرة         
18.2 مؤيد بدرجة متوسطة         
8.6 مؤيد بدرجة قليلة         
21.6 غير مقتنع على اإلطالق         

0.8 ال أعرف           
2.3 رفض اإلجابة          

100 المجموع          

سابعا:هناك جرائم ال يمكن أن يعاقب عليها إال باإلعدام

جدول رقم )18( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة )هناك جرائم ال يمكن أن يعاقب عليها إال باإلعدام(

النسبة % هناك جرائم ال يمكن أن يعاقب عليها إال باإلعدام       
50.8 مؤيد بدرجة كبيرة         
17.2 مؤيد بدرجة متوسطة         

22.3 مؤيد بدرجة قليلة         
5.9 غير مقتنع على اإلطالق         
2.5 ال أعرف           
1.3 رفض اإلجابة          

100 المجموع          
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إلى )50.8%( وهي  إال باإلعدام، لتصل  أن يعاقب عليها  العينة وجود جرائم ال يمكن  وقد بدا واضحا تأكيد نسبة كبيرة من 
نسبة مرتفعة بشكل عام، حيث أكد )17.2%( و )22.3%( اقتناعهم بهذه العبارة بدرجة متوسطة ودرجة كبيرة على التوالي، 

وذلك وفقا لما هو موضح في الجدول رقم )18(.

ثامنا: يساهم اإلعدام في التفكك األسري

من المهم اإلشارة هنا إلى أن اآلثار االجتماعية السلبية التي من الممكن أن تترتب على عقوبة اإلعدام في األردن كانت من 
بين أهم ما أكدته العينة في مقدمة الدراسة، وقد تبدى هذا أيضا عند سؤال العينة عن اتجاهاتهم نحو المواقف الخاصة 
أن  العينة  من   )%43.35( نسبته  ما  أكد  حيث  اإلعدام،  عقوبة  على  المترتبة  السلبية  اآلثار  أهم  أحد  األسري  التفكك  بكون 
 ( اقتناعهم بهذا الموقف بنسبة بلغ إجمالها  المترتبة على اإلعدام مقارنة بمن أكدوا عدم  اآلثار  التفكك األسري أحد أهم 
11.3%(. وهذا يؤكد لنا أهمية العمل على الحد من تطبيق هذه العقوبة نظرا إلى اآلثار السلبية المترتبة على تطبيقها على 

المجتمع بشكل عام وعلى األسرة بشكل  خاص.

جدول رقم )19( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة )يساهم اإلعدام في التفكك األسري(

النسبة% يساهم اإلعدام في التفكك األسري      
43.3 مؤيد بدرجة كبيرة        

19.1 مؤيد بدرجة متوسطة        
22.0 مؤيد بدرجة قليلة        
11.3 غير مقتنع على اإلطالق        

1.9 ال أعرف          
1.8 رفض اإلجابة         

100 المجموع         

تاسعا:يساهم اإلعدام في انتشار عادة الثأر في المجتمع

هذا وقد استرسلت العينة في تأكيد وجود آثار اجتماعية سلبية لعقوبة اإلعدام في األردن من خالل تبني ما نسبته )%27.8( 
أنهم  أكدوا  من  نسبة  تليها  المجتمع،  في  الثأر  عادة   انتشار  إلى  تؤدي  عقوبة  اإلعدام  باعتبار  خاصة  التجاهات  العينة  من 
غير مقتنعين بهذه الموقف بنسبة ارتفعت لتصل إلى )30.8%(، وهي نسبة على الرغم من ارتفاعها تبقى منخفضة إذا ما 

وضعنا في اعتبارنا وجود مؤيدين لهذا الموقف ولو بدرجة قليلة ومتوسطة بما نسبته )18.8%( و )16.6%( لكل منهما.

جدول رقم )20( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة )يساهم اإلعدام في انتشار عادة الثأر في المجتمع(
 

النسبة% يساهم اإلعدام في انتشار عادة الثأر في المجتمع      
27.8 مؤيد بدرجة كبيرة         

16.6 مؤيد بدرجة متوسطة         
18.8 مؤيد بدرجة قليلة         
30.8 غير مقتنع على اإلطالق         

3.5 ال أعرف           
2.5 رفض اإلجابة          

100 المجموع          

عاشرا:يساهم اإلعدام في إثارة الرعب في المجتمع

لم تقتصر اآلثار االجتماعية لتطبيق عقوبة اإلعدام في األردن على التفكك األسري وانتشار عادة الثأر في المجتمع األردني، بل 
تنوعت هذه اآلثار أيضا لتصل إلى إثارة الرعب بين أفراد المجتمع الواحد؛ ما جعل منها إجراء خطيًرا البد من القائمين على 

تشريعه وتطبيقه من إعادة النظر في إمكانية استحداث قوانين وتشريعات تنص على إلغائه ما أمكن، وقد بدا ذلك واضحا 
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عندما أكد ما نسبته )27.6%( و )14.15( و )19.0%( تبنيهم لهذا االتجاه بدرجة قليلة ومتوسطة وكبيرة، وذلك وفقا لما هو موضح في 
الشكل رقم )11(.

شكل رقم ) 11( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة ) يساهم اإلعدام في إثارة الرعب في المجتمع(

 
الحادي عشر: أثمن موقف من يسقطون حقهم عن الجاني

يمثل الشكل رقم )12( توزيع العينة وفقا التجاهاتهم التي يتبنونها نحو الموقف الخاص بتثمين موقف أهل المجني عليه 
عندما يسقطون حقهم على الجاني عندما يحكم عليه باإلعدام، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة من أكدوا عدم اقتناعهم 
بهذا الموقف لتصل إلى )31.7%(، إال أن هذه النسبة ال تتجاوز من امتلكوا اتجاهات مختلفة نحو هذه العبارة حتى ولو كان 
هذا التأييد بدرجة كبيرة ومتوسطة وقليلة متمثلة بالنسب )19.%( و )14.1( و )27.6%( على  التوالي؛ ما يعطينا مؤشرا على أن 
عقوبة اإلعدام من أقسى أنواع العنف الجسدي وأشكاله التي من الممكن أن يتعرض لها الفرد، وبذلك تطلبت التجميد 

والتقييد وصوال إلى اإللغاء. انظر شكل رقم )12(.
شكل رقم )12( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة ) أثمن موقف من يسقطون حقهم عن الجاني في حال 

حكم عليه باإلعدام(
 

الثاني عشرة:- ضعف دور مؤسسات حقوق اإلنسان حال دون إلغاء عقوبة اإلعدام

عن  ومعرفة  معلومات  من  العينة  تمتلكه  بما  الخاص  البند  إلى  بالمعرفة  الخاص  البند  في  الدراسة  تعرضت  لقد 
هذا  بوجود  معرفتهم  عدم  على  أكدوا  من  نسبة  ارتفاع  لنا  تبين  وقد  األردن،  في  اإلعدام  لعقوبة  المناهضة  المؤسسات 
النوع من المؤسسات، إلى جانب تأكيد نسبة كبيرة ممن أكدوا معرفتهم بهذه المؤسسات على ضعف الدور الذي تقوم 
اتجاهات  في  البحث  وعند  وهنا  األردنية،  والقوانين  التشريعات  من  العقوبة  هذه  إلغاء  دون  حال  بحيث  كفايته  وعدم  به 
المبحوثين وتصوراتهم نحو هذه المؤسسات، نجدهم قد أكدوا أن ضعف هذا الدور كعامل رئيس في الحيلولة دون إلغاء 
هذه العقوبة بنسبة كبيرة تمثلت بـ )39.7%( وهي نسبة مرتفعة خاصة عند مقارنتها بنسبة من أكدوا أنهم غير مقتنعين 

بهذا الموقف على اإلطالق التي انخفضت لتصل إلى )10.2%(. كما هو مبين في  الجدول أدناه.
جدول رقم )22( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة 

)ضعف دور مؤسسات حقوق اإلنسان حال دون إلغاء عقوبة اإلعدام(

النسبة% ضعف دور مؤسسات حقوق اإلنسان حال دون إلغاء عقوبة اإلعدام      
39.7 مؤيد بدرجة كبيرة           

19.5 مؤيد بدرجة متوسطة           
14.6 مؤيد بدرجة قليلة           
10.2 غير مقتنع على اإلطالق           
11.4 ال أعرف             
4.5 رفض اإلجابة            

100 المجموع            
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الثالث عشر:-  اإلعدام تخفيف على الجاني من معاناة السجن

شكل رقم )13( يمثل توزيع العينة وفقا التجاهاتهم نحو العبارة )اإلعدام تخفيف على الجاني من معاناة السجن(

 

يبدو أن اقتراح العينة العتبار السجن عقوبة بديلة لعقوبة اإلعدام هو اقتراح جدي، الذي بدا واضحا من خالل  ارتفاع نسبة من 
أكد اقتناعه بجدواه بدرجة كبيرة ومتوسطة وقليلة بنسبة تمثلت بـ )19.0%( و )14.1%( وقليلة )27.6%( وفقا لما هو موضح في 
اإلعدام  بعقوبة  الخاصة  والقوانين  والتعليمات  للنصوص  القرار  صانع  مراجعة  أهمية  نرى  فإننا  وبذلك   ،)13( رقم  الشكل 
كافة؛ بما يسهم في استبدالها بأية عقوبة كالسجن مثال، وذلك بما يسهم في التخفيف من أو /و الحد من اآلثار السلبية 

المترتبة على هذه العقوبة في المجاالت كافة.
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النتائج

من خالل استعراض البيانات الواردة أعاله يمكننا استخالص مجموعة من النتائج على النحو اآلتي:-
في  اإلعدام  عقوبة  نحو  العينة  أفراد  اتجاهات  وبين  المحافظة  مستوى  على  اإلقامة  مكان  بين  عالقة  وجود  عدم   .1

األردن.
2.وجود عالقة طردية بين المستوى التعليمي للعينة وبين اتجاتهم نحو تقييد أو تجميد عقوبة اإلعدام في األردن.

3.تأكيد النسبة األكبر من العينة ضعف الدور الذي تقوم به المؤسسات المناهضة لعقوبة اإلعدام في األردن وعدم 
كفايته في مجال إلغاء هذه العقوبة ونشر الوعي بخطورتها.

4.تأكيد غالبية العينة أن التوعية اإلعالمية وكسب تأييد صناع القرار تعتبر من أهم األولويات التي البد من العمل 
عليها لتفعيل دور المؤسسات المناهضة لعقوبة اإلعدام في إلغاء هذه العقوبة.

5.تأكيد غالبية العينة عدم معرفتهم بوجود مؤسسات مناهضة لعقوبة اإلعدام في األردن.
6.تأكيد غالبية العينة أن اإلعدام عقوبة وضرورة رادعة للمجرمين.

7.تأكيد غالبية العينة وجود آثار اجتماعية سلبية عند تطبيق عقوبة اإلعدام في األردن.

8.تأكيد غالبية العينة وجود آثار اقتصادية سلبية عند تطبيق عقوبة اإلعدام في األردن.
9.تأكيد غالبية العينة أن أسرة المحكوم عليه هي المتأثر الرئيس بتطبيق عقوبة اإلعدام في األردن.

حول  قناعات  من  يمتلكونه  لما  الرئيس  المصدر  هي  والتقاليد  والعادات  المجتمع  نظرة  أن  العينة  غالبية  10.تأكيد 
ضرورة تفعيل عقوبة اإلعدام في األردن.

11. بدا واضحا التنوع في كثير من المواقف التي اتخذتها غالبية العينة نحو عقوبة اإلعدام، خاصة لدى النواب ورجال 
الدين، وكذلك الحال بالنسبة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

12.عدم توفر عقوبة اإلعدام في األردن، واقتصار العقوبة الخاصة بعقوبة القتل على الدية وتغليظ العقوبة بشكل عام.
13.تركيز اإلعالميين على أهمية إلغاء عقوبة اإلعدام بالتركيز على العمل على الوسائل اإلعالمية كافة من حمالت 

إعالمية وغيرها.
14. تركيز القضاة وممثلي وزارة العدل في قصر العدل على أهمية االستمرار في تجميد هذه العقوبة ما أمكن وصوال 

إلى إلغائها.

التوصيات

من الممكن صياغة التوصيات اآلتية:-
أهمية العمل على التشبيك مع النواب في مجال المساهمة في كسب التأييد إللغاء عقوبة اإلعدام في األردن.  .1

2.أهمية العمل على الجانب التوعوي واإلعالمي لنشر الوعي باآلثار االقتصادية واالجتماعية التي من الممكن أن 
تترتب على تطبيق عقوبة اإلعدام.

3.أهمية العمل على كسب تأييد صناع القرار من خالل دمجهم فيما يتم تبنيه من أنشطة وبرامج لغايات كسب 
التأييد إللغاء هذه العقوبة ونشر الوعي بخطورتها.

ما  خالل  من  له  الصحيح  الديني  التفسير  وتقديم  األردن،  في  اإلعدام  لعقوبة  الديني  الجانب  على  العمل  4.ضرورة 
يتم تبنيه من أنشطة نظًرا إلى ارتباط ما يمتكله العديد من العينة من اتجاهات نحو هذه العقوبة بالموقف الديني 

تجاهها.
5.ضرورة العمل على تفعيل دور المؤسسات المناهضة لعقوبة اإلعدام في األردن في المناطق المختلفة لغايات 

تعديل اتجاهاتهم نحو هذه العقوبة وتغييرها. 
القرار ومعدي السياسات  6.ضرورة العمل على صياغة خطة شاملة لكل الفئات ذات العالقة، والمؤثرة في صناع 
من جهة، وفي الرأي العام من جهة ثانية، من خالل استهداف النشاطين على مستوى حقوق اإلنسان كافة بشكل 
عام، وعقوبة اإلعدام بشكل خاص، بما يضمن في النهاية تحقيق قاعدة كسب تأييد ومناصرة رصينة لالنطالق نحو 

تحقيق اعتراف رسمي بتجميد هذه العقوبة.
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ملخص تمهيدي:

هناك حوالي 42 شخصا في لبنان محكوًما عليهم بعقوبة اإلعدام، وما يزيد على 100 شخٍص في انتظار محاكمتهم أمام 
المحاكم العسكرية أو المجلس العدلي، وقد يواجهون أيضا حكم اإلعدام، وإن عقوبة اإلعدام ما تزال مشرعة في القانون 
إجباري،  غير  الوقف  هذا  يبقى  أي  الوقف،  بهذا  رسميا  اللبنانية  الحكومة  تلتزم  لم  االختياري  التنفيذ  وقف  ورغم  لبنان،  في 

بالتالي يبقى موضوع خرق. 

هذا التقرير صدر في سياق المشروع اإلقليمي » الحياة حق«  لمناهضة عقوبة اإلعدام، وبتمويل من االتحاد األوروبي 117. ينفذ 
هذا المشروع في الدول التالية: لبنان، وفلسطين، ومصر واألردن. ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في الجهود التي 
تناصر  إلغاء عقوبة اإلعدام. ويستهدف هذا المشروع من خالل نشاطاته المتعددة، منها هذا التقرير، األشخاص أو الفئات 

المعنية التالية: صانعي القرار، والمهنيين )حقوقيين، إعالميين...إلخ(، والقادة الروحيين والرأي العام.

لذا سيشكل تقرير منظمة » ألف«، جزًءا من سلسلة من تقارير صادرة من شركاء المشروع في كل من البلدان هذه، وبالتالي 
جاء تصميم التقرير موحًدا بين الشركاء األربعة، وبقيادة الشريك الرئيس - منظمة »ليدرز« في فلسطين.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع اإلقليمي يتضمن 12 متطوًعا )شباًبا وشابات( من األطياف والخلفيات اللبنانية المختلفة، 
الذين يشبكون إقليمًيا مع المتطوعين لدى الشركاء اآلخرين في نشاطات مختلفة؛ تهدف إلى نشر الوعي حول عقوبة 

اإلعدام في كل من هذه البلدان.

وبالتالي فإن أهداف هذا التقرير الرئيسة هي:
هو إعطاء لمحة عن خلفية الدول الشريكة )اإلطار االجتماعي، والسياسي، والقانوني(. 	•

هو إعطاء تحديث عن وضع عقوبة اإلعدام في لبنان. 	•
إعالم الشركاء والجمهور في كل من هذه البلدان: فلسطين، ومصر واألردن عن الوضع الحالي  لعقوبة اإلعدام  	•

في لبنان.
خلق نقطة انطالق يمكن من خاللها التعمق أكثر في بعض القضايا التي تشكل خصوصية في السياق اللبناني،  	•

في تقرير الحق، يسلط الضوء أكثر على الجانب التحليلي  لنواحي عدة ستحدد في مرحلة الحقة.
المناصرة  لعمل  توجيهية  مبادئ  تشكل  أن  يمكن  التي  الختامية  المالحظات  بعض  تتضمن  منصة  خلق  	•

ونشاطات نشر الوعي لدى كل من الشركاء.

سرده  خالل  من  »ألف«  تقرير  ركز  المختلفة،  الشركاء  تقارير  وأهداف  اإلقليمي  المشروع  روح  مع  وتماشيا  لذلك،  نتيجة 
محاوالت  وذكر  السياسي،  القانوني،  منها:  اإلعدام،  لعقوبة  المختلفة  اإلطارات  على  الضوء  تسليط  على  للمعلومات 
اإللغاء المختلفة، باالضافة إلى عرض نتائج مقابالت مع أشخاص معنيين في هذا المجال، وإلى نتائج مسح على المستوى 

الشعبي. 

أخيرا؛ وفقا للتطورات األخيرة ولعرض نتائج مواقف المعنيين ونظرة الرأي العام، تم التطرق سريعا ألبرز التحديات التي ما 
زالت تعيق إلغاء هذه العقوبة، ولجهود المجتمع المدني في لبنان، وتم بناء بعض التوصيات على أساسها. 

يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة حتى أيار 2011. حتى تاريخ كتابة هذا التقرير كان لبنان يعاني من جمود مؤسساتي متمثل 
بعدم تشكيل الحكومة منذ ما يقارب الخمسة أشهر.

. ALEF117 الشركاء في البلدان األربعة هم : جمعية نماء في األردن، أندلس في مصر، منتدى شارك ومؤسسة قيادات في فلسطين والجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب في لبنان
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مقدمة

1-لمحة عامة عن الجمهورية اللبنانية

يعتبر لبنان من أصغر دول منطقة الشرق األوسط، حيث تبلغ مساحته 10452  كلم2. يقع لبنان غرب قارة آسيا، ويحده من 
الغرب البحر األبيض المتوسط، ومن الشرق والشمال سوريا، ومن الجنوب إسرائيل. لقد ساهم كل من الموقع الجغرافي 
الذي يتمتع به لبنان كنقطة التقاء بين ثالث قارات إضافة إلى تاريخه 118 في جعله البلد األكثر أماًنا للهاربين من القمع في 
األجزاء األخرى من المنطقة، وأيضًا مكاًنا تلتقي، وتتفاعل، وتتعايش وتتصارع فيه الثقافات والحضارات المختلفة. وقد أنتج 

هذا الواقع مجتمًعا مكوًنا من أقلياٍت دينية في ظل غياب أكثرية مهيمنة.

1- لمحة تاريخية

عام 1918 نُتدبت فرنسا لإلشراف على المنطقة السورية التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية بعدما تمكنت من السيطرة 
– الفرنسية، و قد قسمت المنطقة؛ ما ساهم في إنشاء دولة لبنان الكبير  عليها من خالل القوات المشتركة البريطانية 
عام 1926 التي نالت استقاللها الحًقا عام 1943. بعد أن نال لبنان استقالله عن فرنسا عام 1943 كرّس الميثاق الوطني، الذي 
هو بمنزلة اتفاق غير مكتوب بين رئيس الجمهورية الماروني »بشارة الخوري« ورئيس مجلس الوزراء المسلم السني »رياض 
مسلًما  الوزراء  مجلس  ورئيس  ا،  مارونّيً مسيحًيا  الجمهورية  رئيس  يكون  أن  على  تنص  التي  الطائفية  المعادلة  الصلح«، 
مكرر   5 إلى   6 نسبة  وفق  المقاعد  توزيع  تم  النيابي  المجلس  مستوى  على  ا.  شيعّيً مسلًما  النواب  مجلس  ورئيس  ا،  سنّيً
لصالح المسيحيين بناًء على اإلحصاء السكاني الرسمي الذي أجري عام 1932. عام 1948 شارك لبنان في الحرب اإلسرائيلية 
- العربية إلى جانب القوات العربية المشتركة مقدمًة لها الدعم اللوجستي.  وتنفيذاً لقرار مجلس األمن رقم 62 عام 1948، 
وقع كل من لبنان وإسرائيل اتفاقية هدنة في تاريخ 23 آذار عام 1949، التي لم يتبعها توقيع اتفاقية سالم إذ بقيت الحدود 

مقفلة بين الدولتين حتى اندالع حرب 1967 )التي تعرف بالنكسة(.

أبرزها  المختلفة  اإلقليمية  القوى  فيها  تصارعت  معركة  ساحة  شكلت  أهلية  حرب  من  لبنان  عانى   1990 و   1975 عامي  بين 
لبنان  أحرز  التاريخ  ذلك  ومنذ  المحلية،  الطائفية  الميليشيات  إلى  إضافة  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  وسوريا  إسرائيل 
التي دامت خمسة عشر عاًما  الحرب األهلية   119 اتفاق الطائف  أنهى  تقدًما في مجال بناء مؤسساته السياسية. عام 1989 
كان   120  1990 عام  دستورًيا  تعدياًل   31 في  تجسدت  التي  التغييرات  من  العديد  ومتضمًنا  الطائفية،  التركيبة  على  محافًظا 
بين  نائًبا مقسمين مناصفة   128 اللبناني يحوي  البرلمان  121. فبات مثاًل  أكثر عدالة للطوائف   تأمين تمثيل  الهدف منهم 

المسيحيين والمسلمين.

2- النظام السياسي

بشكٍل  السياسية  السلطات  توزيع  يجب  بحيث   ،122 السياسية  الطائفية  على  مبنية  ديمقراطية  برلمانية  جمهورية  لبنان 
متناسب بين الطوائف بناًء على النسبة المئوية العامة ألبناء الطائفة من إجمالي السكان بشكٍل عام.
يشتق مصطلح طائفية من مصطلٍح أكاديمي آخر هو الديمقراطية التوافقية، الذي يتضمن أربعة عناصر:

 1- التوزيع المتناسب للمراكز السياسية بين الطوائف بما يتوافق مع النسبة المئوية ألبناء الطائفة من مجموع السكان 
بشكٍل عام

 2- تفاهم واسع بين رؤساء الطوائف على السياسات المشتركة التي تخدم الجميع 3- استقاللية الطائفة، حيث تتمتع 
كل طائفة بحرية تحديد أعمالها الخاصة كقانون األحوال الشخصية 4- فيتو متبادل، بحيث يمكن التصدي ألي قرار تعتبره 

الطائفة األخرى مجحًفابحقها.   

وبناًء على دراسات عينية 123، يقدر عدد سكان لبنان حالًيا بحوالي 3.957.631 موزعين على ثمانيَة عشر   مذهًبا دينًيا معترًفا 
به رسيمًا. حاليًا يمثل العرب 95% من اللبنانيين، 60% منهم ينتمون إلى المذاهب اإلسالمية الثالثة )حوالي 28% سنة، و%28 
شيعة و5% دروز(. بالمقابل 40% من اللبنانيين يتبعون الديانة المسيحية موزعين على المذاهب اآلتية )22% موارنة، و8% روم 

أورثوذكس، و4% روم كاثوليك، و5% من األقليات المسيحية 125(.
http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/conflict-resolution.html  118 

199  لمراجعة النسخة اإلنكليزية من إتفاق الطائف يرجى زيارة الموقع اإللكتروني اآلتي:

http://www.al-bab.com/arab/docs/lebanon/taif.htm 
120 لبنان جمهورية برلمانية، يرتكز نظامه السياسي على انتخاب النواب، واختيار المراكز السياسية واإلدارية العليا من بين المذاهب الدينية الثمانية عشر المعترف بها 

رسيمًا في لبنان. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني اآلتي: 
arab-political-systems-baseline-information-and-reforms/2nn/06/03/http://www.carnegieendowment.org/2008

http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/conflict-resolution.html 121

lebanon_confessionalism.html_0330/http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2006 :122 لمزيٍد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني اآلتي

123 الدراسة الوطنية حول األحوال المعيشية لألسر التي تم إعدادها عام 2007 وأيضًا عام 2009 من قبل وزارة الشؤون االجتماعية ومكتب األمم المتحدة اإلنمائي، باإلضافة 

إلى اإلحصاءات المركزية لعام 2010 التي تنشرها مديرية اإلحصاء المركزي، هي المصادر األكثر تحديًثا حول الموضوع.
htm.148830/http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010  124

أقليات  أتباعها يشكلون  الدولة، ولكن  المعترف بها من قبل  الطوائف غير  لبنان. هناك عدد قليل من  الدولية،  الدينية  الحرية  األميركية )2008(. تقرير  الخارجية  125 وزارة 

صغيرة جًدا على سبيل المثال شهود يهوه.
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ب-حقوق اإلنسان وعقوبة اإلعدام في لبنان

1-الوضع العام لحقوق اإلنسان في لبنان

في السنوات األخيرة تمكن لبنان من التقدم في العديد من المواضيع التي تطال وضع حقوق اإلنسان، إال أن تراجعات في 
هذا المجال سجلت أيضًا 126. وفي حين أن لبنان أبدى استعداًدا لتحسين وضع حقوق اإلنسان، إال أنه يبقى هناك نقص فيما 

يخص تحديث التشريعات، وتطبيق القوانين واحترام االلتزامات الدولية 127.
باإلضافة إلى ذلك، وبسبب عدم االستقرار األمني )النزاعات المسلحة داخلية وخارجية مثل حرب تموز بين حزب اهلل وإسرائيل 
سنة 128 2006، ونزاع نهر البارد 129 2007( تم رصد عدٍد كبيرٍ من االنتهاكات في الحقوق المدنية والسياسية )تعذيب، واعتقال 

تعسفي، وحرمان الحق في الحياة والحرية واألمن وحرية التفكير والتعبير، ...إلخ(. 

2-عقوبة اإلعدام: الوضع الحالي 

العالم تجاه  الحاصل في  اإليجابي  التطور  2010 إلى  الدولية في تقريرها حول عقوبة اإلعدام للعام  العفو  أشارت منظمة 
إلغاء عقوبة اإلعدام أو وقف تنفيذها، فقد زاد عدد هذه الدول من 108 في سنة 2001 إلى 139 في السنين الماضية 130.  

فيما يختص بالحق في الحياة وإلغاء عقوبة االعدام كان لبنان إبّان انضمامه إلى مجلس حقوق اإلنسان في سنة 2006 صرّح 
في بيان لألمم المتحدة أنه بدأ بتطبيق وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام  131. 

فعليًا، نفذت آخر عقوبة إعدام في لبنان في العام 2004، ومنذ ذلك الحين يطبق لبنان وقف التفيذ االختياري
 De facto moratorium(( إال أنه، ومع اعتقال العديد من األشخاص تحت تهمة  التجسس لصالح إسرائيل تعالت األصوات 
المطالبة بإنزال أشد العقوبات بالجواسيس، فصرح رئيس الجمهورية في سنة 2010 أنه سوف يوقع على أي مرسوم إعدام 

لعميل 132. 
باإلضافة إلى ذلك، وخالل االستعراض الدوري الشامل للبنان أمام مجلس حقوق االنسان في تشرين الثاني 2010، رفض لبنان 
التوصيات التي نادت بإلغاء عقوبة اإلعدام أو توقيع البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام 133. 

القسم األول: المنهجية

تركز هذا البحث على أسس ومنهجيات مختلفة : من البحث المكتبي إلى استطالع الرأي ومقابالت مع معنيين:
- بحث مكتبي نظري طال الشق القانوني وااللتزامات الدولية للبنان في مجال حقوق اإلنسان وعقوبة اإلعدام.

- استطالع للرأي العام بخصوص عقوبة اإلعدام، وتأثير العديد من العوامل على توجهات الرأي العام.
- مقابالت مع مهنيين من االختصاصات المختلفة: اختصاصيين بالعلوم االجتماعية، وقضاة، ومحامين، وصحافيين 

وقادة روحيين/ رجال دين للبحث معهم بوجهات نظرهم حول العقوبة في لبنان.
- مقابالت مع أشخاص كانت لهم تجربة شخصية مع عقوبة اإلعدام: محكوم سابق ثبتت براءته، وابنة ضحية مغدور 

بها فأعدم القاتل. هذه التجارب الشخصية تعطي بعًدا إنسانًيا للعقوبة. 

http://daccess-ods.un.org/TMP/746821.9.html 126

.)ALEF, IKV Pax Christi, Pax Christi international( 127تقرير عن وضع حقوق اإلنسان في لبنان قدم في سياق االستعراض الدوري الشامل

128شهد هذا العام حربا بين إسرائيل وحزب اهلل في تموز 2006 تخللها توثيق النتهاكات عدة للقانون الدولي اإلنساني مرتكبة من قبل الفريقين في هذا النزاع المسلح، و انتهت في 

آب من العام نفسه. )تقرير منظمة » ألف« حول حرب تموز 2006(.
129شهد هذا العام نزاعا بين الجيش اللبناني وفتح اإلسالم، تخللها توثيق النتهاكات عدة للقانون الدولي اإلنساني من قبل  الفريقين في هذا النزاع )تقرير منظمة » ألف« حول نزاع 

نهر البارد 2007(.
http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2010 130

  .2006A 131 البعثة الدائمة للبنان في األمم المتحدة – مرجع رقم 1066/06 أ، 25 نيسان

            http://www.elnashra.com/news-1463949-.html 
  http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/1618/&Lang=A

132

133



169

القسم الثاني: اإلطار القانوني

1-اإلطار القانوني الدولي 

وحقوق  العامة  الحريات  احترام  إلى  الدعوة  مجال  في  بارًزا  دورًا  لعب  وقد  المتحدة،  األمم  في  مؤسس  عضو  لبنان   إن  
اإلنسان، الذي تجلى في الدور الفاعل لمندوبه »شارل مالك« في التحضير واإلعداد لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
)Universal declaration of Human Rights -UDHR( في  19-12-1948  الذي اعتمدته الدولة اللبنانية في نص دستورها. 

رغم كون اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وثيقة غير ملزمة للدول األطراف فيه، إال أنه قد ألحقت به  معاهدات دولية ملزمة 
التزامات في هذه  الدول األطراف لما ورد من  الالزمة لضمان احترام  فّصلت ما ورد فيه من مبادىء عامة، وأتبعت باآلليات 
المعاهدات الدولية، وبما أن اإلعالن العالمي يشكل األساس لالتفاقيات الدولية الملزمة، أصبح احترامه من صلب واجبات 

أعضاء المجموعة الدولية والتزاماتها، كما أقر المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان المنعقد عام 134 1968.

وقد نص اإلعالن العالمي لحقوق االنسان في المادة  األولى على اآلتي : » يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة 
والحقوق، وقد وهبوا عقاًل وضميًرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعًضا بروح اإلخاء ». أما المادة الثالثة، فتتطرقت إلى الحق 
في الحياة » لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه«. أما المادة الخامسة، فنصت على أن » اليعرض أي إنسان 

للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة«.   
 

 وتعكس مقدمة الدستور اللبناني، التي أضيفت بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ    21-9-1995 ، المقاربة ذاتها لهذا 
اإلعالن العالمي، حيث نصت في الفقرة »ب« منها: » لبنان عربي الهوية واالنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة 
المتحدة وملتزم بمواثيقها واإلعالن  العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس  وعامل في منظمة األمم  الدول 

العالمي لحقوق اإلنسان، وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء«.

باإلضافة إلى ذلك، صادق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في   1972-3-11
ودخل حيز التنفيذ في 1972-11-23

. وقد نصت المادة 6 منه على اآلتي:
1 . الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، وال يجوز حرمان أحد

من حياته تعسفا.
2.  ال يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد الجرائم

خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة، وغير المخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع
جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها،  وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال بمقتضى حكم نهائي صادر

عن محكمة مختصة.
3.  حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه

ليس في هذه المادة أي نص يجيز ألية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من
أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

4.  ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة، ويجوز منح العفو العام
أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت.

5.  ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وال
تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.

6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة
طرف في هذا العهد.

لم يتخلل هذا النص دعوة صريحة إللغاء عقوبة اإلعدام، لكنه ذكر صراحة في البند السادس أن إلغاء عقوبة اإلعدام هو 
اإلنسان:  حقوق  للجنة  العامة  المالحظات  في  جاء  بما  أسوة  الدولي  المجتمع  عليها  يشجع  التي  المستحبة،  األمور  من 

التشديد في توصياتها على تفضيل إلغاء هذه العقوبة من قبل الدول األطراف، وأخذ الخطوات المناسبة لذلك. 
القانون  في  اجتهاد  موضوع  كانت  معينة،  شروط  تحت  فقط  العقوبة  هذه  بتنفيذ  المادة  هذه  سمحت  أخرى،  ناحية  من 

الدولي 135:

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/l2ptichr.htm - 134المادة 1 و 2 من إعالن طهران

135 لجنة حقوق االنسان – توصيات ختامية في مالحظاتها العامة رقم 6 على تقارير الدول و رقم 6 على الشكاوى الفردية المعتمدة في الجلسة السادسة عشر في لجنة حقوق اإلنسان 

في 1982.باإلضافة إلى القرار رقم 1984/50 المعتمد في 25 أيار 1984. والقرار رقم 2004/67 – نيسان 2003 الصادر عن لجنة حقوق اإلنسان فيما يتعلق باألسئلة حول عقوبة اإلعدام. 
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الجرائم األشد خطورة تعني أن عقوبة اإلعدام يجب أن تطبق فقط كاستثناء، وأن هذه الجرائم يجب أن ال تتعدى  	•
تلك التي يتخللها عامل القصد أو العمد، التي ينتج عنها الموت أو نتائج خطرة. اجتهدت لجنة حقوق االنسان بعد 
من ذلك حيث إنها اعتبرت أن هذه الجرائم يجب أن تحصر فقط بتلك التي تؤدي إلى خسارة حياة اإلنسان،  وإال تعتبر 
إلى عدم وجوب فرض عقوبة  . باإلضافة  المدنية والسياسية  بالحقوق  الخاص  الدولي  عقوبة اإلعدام خرقا للعهد 
الرأي، والعالقات  الدينية، والتعبير عن  المالية، والممارسات  العنف، كالجرائم  التي ال يتخللها  الجرائم  اإلعدام على 

الجنسية بالرضى بين راشدين. 
الدفاع،  اإلعدام عن محكمة ذات صالحية واستقاللية، من خالل محاكمة عادلة تضمن: حق  أن يصدر حكم  يجب  	•
واالستئناف وافتراض قرينة البراءة، وإال خالفت المادة 137 14 من العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام على النساء الحوامل واألشخاص تحت سن الثامنة عشر 138: يجب أن ال يؤخذ هذا التعداد  	•
على سبيل الحصر، بل تم توسيع هذه الفئة إلى األشخاص المتقدمين في السن، واالمهات المسؤوالت عن أطفال، 

واألشخاص المصابين غير المتزنين عقليا، واألشخاص عديمي األهلية.
أو باستبدال هذه العقوبة بأخرى أقل شدة. الحق بطلب العفو  	•

الدولي  العهد  من   7 المادة  ضوء  في  المخاوف  بعض  تطرح  اإلعدام  لعقوبة  القاسية  الطبيعة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي تحظر التعذيب والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. 

بالحقوق  الخاص  الدولي  بالعهد  الملحق  الثاني  االختياري  البروتوكول  على  تصادق  لم  اللبنانية  الدولة  أن   من  بالرغم 
المدنية والسياسية، الذي ينص صراحة على إلغاء عقوبة اإلعدام، ولكن يمكن إثارة الكثير من المخاوف التي تسود أحكام 
اإلعدام في لبنان، حيث ال يستوفي جميعها الشروط المفروضة على المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية )ما سيتم استنتاجه في سياق هذا التقرير(. 

إن قرار مكتب الفوضّية لحقوق اإلنسان رقم 2005/59  الذي يهدف إلى الضغط على الدول المحافظة على عقوبة اإلعدام 
لتعليق تنفيذ أحكام اإلعدام، وتطبيق الوقف االختياري الذي أدى إلى تبّني قرار من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة )أ/ 
ر أ س/149/26( لصالح وقف اختياري عالمي ألحكام عقوبة اإلعدام، لم يتم اعتماده من قبل لبنان باإلضافة إلى القرار األخير 

الصادر عن الجمعية العامة في  21-12-2010  الذي يؤكد أيضا القرارين : رقم 149/62  ورقم /168/63. 
إلزاما أخالقيا، ومن الممارسات  –يبقى  إلزاما قانونيا صريحا  غير أن احترام الحق في الحياة وصونه واجب - وإن لم يشكل 
الحسنة التي تجد جذورها، باإلضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان - في روحية المواثيق اآلتية التي صادقت عليها 

الدولة اللبنانية:
 139 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  	•

140 التي صادق عليها لبنان في 14-5-1991  ودخلت حيز التنفيذ في   1991-6-14   اتفاقية حقوق الطفل  	•
اتفاقية مناهضة التعذيب حيث، تعتبر عقوبة اإلعدام شكاًل من أشكال ممارسات التعذيب أو من ضروب المعاملة  	•
في  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  على  صادقت  قد  اللبنانية  الدولة  وإن  المهينة.  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 

5-10-2005  التي دخلت حيز التنفيذ في 4-11-2005  وعلى البروتوكول االختياري لهذه االتفاقية في  2005-12-22.
العلني،  اإلعدام  وقف  أعلن  لبنان  أن  أعلنت  التي   2006 في  المتحدة  األمم  في  للبنان  الدائمة  البعثة  إعالن  في  	•
كخطوة أولى إللغاء عقوبة اإلعدام. باإلضافة إلى التزام الدول أعضاء مجلس حقوق اإلنسان بالتعاون مع المجلس، 

وباعتماد أعلى المعايير في نشر مبادئ حقوق االنسان واحترامها.
.  )CCPR/C/79/Add. 25, 3 August 1993(  136

137  1. الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق أي فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني 

من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون،  ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن 
القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف 
االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك، أو كانت 

الدعوى تتناول خالفات بين زوجين، أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق أي متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا اآلتية:
)أ(-  أن يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها.

)ب( - أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه.
)ج( - أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له.

)د( - أن يحاكم حضوريا، وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، 
كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر.

)ه( - أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام.
)د( - أن يزود مجانا بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.

)ز( - أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب.
4. في حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم، ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.

5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه، على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف، تحمل الدليل القاطع 
على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة 

المجهولة في الوقت المناسب.
7. ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون ولإلجراءات الجنائية في أي بلد«. 

138 هذا المبدأ هو جزء من القانون الدولي العرفي .

139 تطرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى الحق في الحياة في المادة 6.

140 تطرقت اتفاقية حقوق الطفل إلى الحق في الحياة في المادة 6 و  37.     
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تعقيبا على المذكور أعاله، إن العديد من الدول قد ألغت عقوبة اإلعدام معتمدة على اإللزام األخالقي في صون الحق في 
الحياة، وفي سياق تطوير النظام الجزائي في بالدها؛ ليتوافق مع تطور المجتمع 141، باإلضافة إلى أن  دواًل أخرى ألغت هذه 
العقوبة قبل مصادقتها على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

معتمدًة على واجب صون الحق في الحياة والكرامة اإلنسانية 142. 

تجدر اإلشارة إلى التوصيات األخيرة الموجهة إلى الدولة اللبنانية  في  10-11-2011   خالل االستعراض الدوري الشامل في مجلس 
حقوق اإلنسان )Universal Periodic Review – UPR( حول  إلغاء العقوبة  143. أما أسباب الرفض من قبل الوفد اللبناني، 
الممثل الرسمي للدولة اللبنانية، في مجلس حقوق اإلنسان آنذاك، فتتمحور حول :  تركيبة المجتمع اللبناني التي تحدد 
القواعد التي تحكمه، وأنه ليس هناك إجماع على مستوى المواطنين اللبنانيين حول هذا الموضوع، وبالتالي ال يمكن 
تبني هذه التوصية، وأشار إلى هذا بعدم حصول مشروع قانون إلغاء عقوبة اإلعدام على موافقة األغلبية بعُد، مشيًرا إلى 
ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين لتفادي الصراعات، وكذلك شدد في تبريره على كون لبنان ضحية 

الحروب الخارجية على أرضه؛ ما يؤدي إلى عدم االستقرار.  

وأخيًرا، ال بد من اإلشارة إلى أنه في ظل ذكر الدستور صراحة التزام لبنان بمواثيق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان من جهة، وبحسب المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية  144من جهة أخرى، فإن  القانون الدولي 
يعلو على القوانين المحلية عند اختالفهما   وإنه من المجدي التفكير بطرح مدى توافق القوانين المحلية التي تنص على 
عقوبة اإلعدام مع التزامات الدولة اللبنانية   بقوانين حقوق اإلنسان  الدولية، وباألخص تلك التي تنص على احترام الحق 

في الحياة وصونه.

2-اإلطار القانوني المحلي

 1- التشريعات المحلية
تجيز القوانين اللبنانية المرعية اإلجراء إنزال عقوبة اإلعدام لعدد من الجرائم، وبالتالي فإن هذه العقوبة تعتبر قانونية في 

لبنان، ويحق للقضاة إنزالها في بعض الحاالت التي نّصت عليها هذه القوانين اآلتية:
 :146 •القانون الجزائي اللبناني 

يعتبر القانون الجزائي اللبناني المصدر األساسي لتشريع هذه العقوبة؛ إذ نصت المادة37  147 منه على كون عقوبة اإلعدام 
من العقوبات الجنائية التي يمكن فرضها.

ولقد حددت المواد اآلتية الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام: 
-المواد 273،274،275،276  وهي العقوبات المندرجة في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي و باألخص ما يتعلق  بالخيانة.

311 المتعلقة بأعمال الفتنة. المواد 308 و  	•
المادة 315 المتعلقة بأعمال اإلرهاب. 	•

المادة 336 المتعلقة بالجرائم العقيدة إلى الجمعيات غير المشروعة. 	•
المادة 549 المتعلقة بجرائم القتل قصدا. 	•

المادة 569 الواقعة تحت أعمال الخطف وحجز الحرية إذا نجم عنها موت إنسان من الرعب أو من أي سبب آخر له  	•
صلة بالجريمة المذكورة.

المادة 591 عن جرائم الحريق المقصود الذي نجم عنه موت إنسان. 	•
المادة 599 المندرجة تحت االعتداءات على سالمة الطرق والمواصالت والنقل إذا نجم عنها موت إنسان. 	•

المواد 640،642،643 و هي مندرجة تحت جرائم القتل بداعي السرقة. 	•
الحاالت إلنزال  النار كشرط في معظم  السرقة وإشعال  أكثر في جرائم  أو  المواد على حصول وفاة ضحية  يالحظ تشديد 

عقوبة اإلعدام بالمجرم.
:148 قانون العقوبات  العسكرية  	•

الفرار  الجرائم تتضمن:  إنزالها لعدد من  القانون العقوبات العسكرية  مشرًعا  اللبناني عقوبة اإلعدام في  أدخل المشرع 
المادة 24 من  الخدمة، وجرائم ضد الشرف والواجب العسكري، والخيانة العسكرية، والتآمر والسرقة والتدمير، وتحدد  من 
المرسوم االشتراعي رقم  68/24،  الصادر في  13-4-1968 149  المعروف بقانون العقوبات العسكرية، الجرائم التي تختص 

141 مثال إسبانيا وسيوسرا.

142 قالت دولة جنوب إفربقا في دستورها الجديد في 1995 إن الحق في الحياة والكرامة اإلنسانية هي من أهم الحقوق، ويجب أن يظهر احترامهما في كل أعمال الدولة وباألخص في 

طريقة العقاب التي تفرضها.
143هذه التوصيات صدرت من الدول اآلتية خالل جلسة االستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق االنسان : أرمينيا، بريطانيا، كندا، بلجيكا، أستراليا، إيطاليا، إيرلندا، فرنسا وإسبانيا 

وسلوفاكيا.
144قانون أصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 1983/9/16.

.   Monistic Doctrine 145

146قانون العقوبات اللبناني مرسوم اشتراعي رقم 340 - صادر في 1943/3/1.

147 نص المادة 37 : » إن العقوبات الجنائية العادية هي : اإلعدام، األشغال الشاقة المؤبدة، االعتقال المؤبد، األشغال الشاقة المؤقتة، االعتقال المؤقت«.

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=1542   148   رقـم 68/24 الصادر في 68/4/13.

149 تعدل هذا المرسوم االشتراعي بالمراسيم اآلتية : رقم 1460 الصادر بتارخ    8-7-1971 ، ورقم 110 الصادر بتارخ 30-6-1977رقم 306 الصادر بتاريخ 2001-4-3.
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المحكمة العسكرية بالنظر فيها : ومنها التجسس والخيانة، والصالت غير المشروعة بالعدو150. 

:152 •القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف  
عقوبة  على  نّصت  إذ  1998؛  عام  والصادر  بالمخدرات  المتعلق  القانون  في  اإلعدام  عقوبة  اللبناني  المشرع  أدخل  كذلك 
اإلعدام المادة  140 - معاقبة بسبب االعتداء على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون، وتكون 

العقوبة باإلعدام إذا أفضى التعدي إلى موت أحد األشخاص.

 ويعاقب باإلعدام كذلك من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته 
أو بسببها. 

:153 •القانون المتعلق بالبيئة 
وفي القانون حول حماية البيئة؛ نص على إنزال  عقوبة اإلعدام على عدد من الجرائم، كتلك التي تؤدي إلى تلويث البيئة 
واإلضرار بالسالمة العامة، وقد نصت المادتان 10 و11  154 من هذا القانون على إنزال عقوبة اإلعدام بكل من يستورد أو يشتري 
أو يمتلك أو ينقل نفايات نووية أو مشعة أو تحتوي على مواد كيماوية سامة أو تشكل خطًرا على السالمة العامة، وعلى 

كل من يرمي المواد هذه في األنهار أو المجاري المائية وأنابيب المياه أو ناقالتها.

تجدر اإلشارة إلى أنه في 10 آذار عام 1994 أقرّ مجلس النواب اللبناني القانون رقم /302/94  تحت عنوان »القتل للقاتل«؛ جعل 
فرض عقوبة اإلعدام إلزامية لجرائم القتل، بغض النظر عما إذا كانت ترتكب عن سابق تصور وتصميم )القتل عمدا(  و قصدا 

أم ال، وبالتالي لم يسمح للقضاة باألخذ في االعتبار أي عذر أو سبب مخفف لتخفيض العقوبة في أي من جرائم القتل. 
شرّع هذا القانون تنفيذ 14 حالة إعدام بين 1994 و1998، منهًيا بذلك تعليقا غير رسمًيا لتنفيذ عقوبة اإلعدام امتد على مدى 

عشر سنوات )– 1994-1983(. 

في 2001 استجاب مجلس النواب لضغط المجتمع المدني، وألغى هذا القانون في أيلول  2001، ولكن لم تلغ بالكامل عقوبة 
اإلعدام من القوانين اللبنانية.  

2 - المحاكم التي تحكم بعقوبة اإلعدام وإجراءات  تنفيذ حكم اإلعدام

إلى  إحالتها  يمكن  التي  الدولة  بأمن  تتعلق  التي  تلك  باستثناء  اللبناني-  العقوبات  قانون  عليها  ينص  التي  الجرائم   
المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية- تبت فيها محكمة الجنايات التابعة للجهاز القضائي العام، وهي صالحة إلصدار 

أحكام اإلعدام. 

إذا تم نقض حكم اإلعدام الصادر عن محكمة الجنايات يتم  تحويل القضية بعد صدور الحكم إلى محكمة التمييز الجنائية، 
التي يمكن أن تفسخ الحكم أوتصادق عليه. إذا صادقت محكمة التمييز الجنائية على حكم اإلعدام، وبحسب المادة 15543   
من قانون العقوبات، تحيل الملف إلى لجنة العفو المؤلفة في هذه الحالة من 5 أعضاء من مجلس القضاء األعلى إلبداء 

150 المادة 24- معدلة وفقا للقانون رقم 306 تاريخ 2001/4/3.

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.

2- جرائم الخيانة والتجسس والصالت غير المشروعة بالعدو  المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات وفي المادتين 290 و291 منه أيضًا وفي القوانين الخاصة 
التي تعاقب على هذه الجرائم.

3- الجرائم المتعلقة باألسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون األسلحة، وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون.
4- الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.

5- الجرائم الواقعة على شخص أحد العسكريين، باستثناء تلك التي تقع على شخص أحد المجندين وال تتعلق بالوظيفة.
151قانون رقم 673 - 16 آذار 1998 ومعدل بموجب :  القانون رقم  77 تاريخ1999/4/3 المرسوم رقم 2432 تاريخ 2000/2/11 ، والقانون رقم 193 تاريخ 5/24/ 2000األسباب الموجبة، والقانون رقم 

272 تاريخ 2001/1/5األسباب الموجبة،  والمرسوم رقم 6608 تاريخ 2001/1/23، والقانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20  ، والمرسوم رقم 8065 تاريخ 2002/6/20، والمرسوم رقم 12137 تاريخ 2004/3/27  ، 
والمرسوم رقم1189 تاريخ 2009/1/8 .

الموظفين  أحد  على  تعدى  من  كل  المؤقتة  الشاقة  باألشغال  يعاقب  القانون،   هذا  تنفيذ  على  القائمين  العموميين  الموظفين  أحد  على  االعتداء  بسبب  معاقبة   -  140 152المادة 

العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة أو تشويه جسيم ال يحتمل زواله أو إذا كان الجاني من رجال السلطة المناطة بهم المحافظة على األمن. 
وتكون العقوبة اإلعدام إذا أفضى التعدي إلى موت أحد األشخاص، ويعاقب باإلعدام كذلك من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون، أثناء تأدية 

وظيفته أو بسببها   انظر أيضًا إلى المواد اآلتية: 110 112 120 121 123 124 125 129 130 132 135 152 163 165 166 171.
153 رقم 64 الصادر عام 1988 والمعّدل بالقانون 266 عام 1993 

154                                                                                                              المادة 10- يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات، وبالغرامة من خمسة آالف حتى خمسماية ألف ليرة كل من يخالف أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 

7 و 8 و 9 أو يخالف األنظمة التي تتخذ تطبيقًا ألحكام هذا القانون.
- إذا نجم عن الفعل انتشار مرضي وبائي وكان باإلمكان توقع ذلك عوقب الفاعل باألشغال الشاقة المؤقتة.

- إذا نجم عن ذلك موت إنسان أو أكثر، قضي باألشغال الشاقة المؤبدة.
- وإذا ثبت أن الفاعل قصد النتيجة الجرمية قضي باإلعدام. المادة 11- يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ماية ألف إلى مليون ليرة كل من يخالف أحكام المادة السادسة.

- إذا نجم عن الفعل انتشار مرض وبائي أو وفاة إنسان أو أكثر قضي باألشغال الشاقة المؤبدة.
- وإذا ثبت أن الفاعل قصد النتيجة الجرمية قضي باإلعدام.

155المادة 43  من قانون العقوبات اللبناني- معدلة وفقا للقانون تاريخ 1948/2/5: » ال ينفذ حكم اإلعدام إال بعد استطالع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس  الدولة بشنق المحكوم عليه 

باإلعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. يحظر تنفيذ اإلعدام أيام اآلحاد والجمع واألعياد الوطنية أو الدينية. يؤجل تنفيذ اإلعدام 
بالحامل إلى أن تضع حملها«
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الرأي في إمكانية إبدال عقوبة اإلعدام بالعقوبة األقل منها درجة مبدئًيا، أي األشغال الشاقة المؤقتة، وذلك بعد أن يحيل 
رئيس  موافقة  بعد  باإلعدام  الحكم  ينفذ  استشاريا.  المذكورة  اللجنة  رأي  ويكون  إليها،  عليه  المحكوم  ملف  العدل  وزير 
الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء، وقضت هذه المادة بتنفيذ اإلعدام شنًقا داخل السجن أو في أي مكان آخر يحدده 

المرسوم الذي يلزم بالتنفيذ 156. 

تمنع هذه المادة تنفيذ عقوبة اإلعدام يومي الجمعة واألحد أو األيام التي تقع فيها األعياد الوطنية أو الدينية، أما في ما 
يتعلق بتنفيذ العقوبة على النساء الحوامل، فيقتضي االنتظار إلى ما بعد الوالدة.

التي تعتبر  أو المجلس العدلي  البت بها للمحاكم العسكرية  أمر  الدولة، فقد ترك المشرع  التي تمس بأمن  الجرائم  أما 
محاكم استثنائية، غير تابعة للجهاز القضائي العام 157: 

حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية بتاريخ 1948/9/18  خصص الباب الحادي عشر منه للجرائم الواقعة على أمن الدولة، 
وسمى المحكمة الناظرة بهذه الجرائم بالمجلس العدلي، وحدد اختصاص هذه المحكمة بالنظر في الجرائم المنصوص 
ل  عليها في المادة 270 وما يليها حتى المادة 336 من قانون العقوبات، ثم صدر القانون رقم 10 بتاريخ 1972/9/20  الذي خوَّ
المجلس العدلي بحق النظر في الجرائم الناتجة عن صفقات االسلحة واألعتدة وجميع الجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة 
عنها.  158 يتّم تعيين قاضي تحقيق عدلي من قبل وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء األعلى وذلك بمرسوم صادر 
ا  اتهامّيً قرارًا  ويصدر  بالقضية  يحقق  الذي  العدلي  المحقق  أمام  بالقضية  التمييز  عام  مدعي  يّدعي  الوزراء.  مجلس  عن 
ويحوله إلى المجلس العدلي الذي يتألف من خمس قضاة وليس ثالثة كالمحاكم العادية؛ وذلك بسبب كون أحكامه 

غير قابلة للمراجعة العادية أو غير العادية إال في حالة إعادة المحاكمة أو االعتراض أمام المجلس نفسه 159. 

أما المحاكم العسكرية، كما ذكر أعاله، فإنها تبت بالجرائم المنصوص عليها في المادة 24 من قانون العقوبات العسكرية 160، 
أربعة أعضاء أحدهم  رئيًسا، ومن  حيث تتألف المحكمة العسكرية في الدعاوى الجنائية من ضابط برتبة مقدم فما فوق 

قاض من مالك القضاء العدلي في الدرجة الثالثة عشرة وما فوق، وثالثة ضباط من رتبة دون رتبة الرئيس 161. 

باإلضافة إلى ذلك تنص المادة 27  162 على اختصاصها في محاكمة العسكريين بما فيهم الجيش، وقوى األمن الداخلي، 
163، وعندما  ارتكبت خالل ساعات عملهم  الجرائم قد  إذا كانت  العسكرية  الدفاع والمحاكم  وزارة  العام وموظفي  واألمن 
يكون النزاع واقًعا بين  شخص عسكري ومدني، وتكون بذلك لها اختصاص محاكمة المدنيين، وبإمكانها أيضا محاكمة 

المدنيين في قضايا أمنية 164. إن قرار المحكمة العسكرية قابل للتمييز أمام محكمة التمييز العسكرية. 
وإذا كان اإلعدام صادرًا من المحكمة العسكرية، فينفذ رميا بالرصاص؛ تطبيًقا ألحكام المادة93  165 من قانون العقوبات 

العسكرية.

156كانت إحدى فقرات المادة 43 من قانون العقوبات قد نصت على تنفيذ هذه العقوبة داخل السجن، لكن تم تعديل هذه الفقرة في 5 شباط 1948، وأصبح باإلمكان تنفيذ اإلعدام في أي مكان يعينه المرسوم 

القاضي بالتنفيذ. 
157يدخل المجلس العدلي في فئة المحاكم االستثنائية، وارتبط ظهوره في لبنان للمرة األولى بالفتن الطائفية، إذ تعود نشأته إلى عام 1923 عندما اندلعت في الشوف فتنة طائفية سقط ضحيتها عدد الكبير 

من القتلى في مناطق لبنانية عديدة، وهذا ما دفع المجلس النيابي إلى إقرار مشروع القانون المتعلق بإنشاء المجلس العدلي بموجب القرار رقم 1905 تاريخ 1923/5/12 الذي أصدره حاكم لبنان الكبير ترابو. وبتاريخ 
1923/5/24 صدر القرار رقم 1915 الذي عاقب كل شريك لمرتكب الجرائم المحالة أمام المجلس العدلي بذات العقوبات التي يعاقب بها الفاعل األصلي.،ثم صدر القرار رقم 2400 تاريخ 1924/3/28 الذي نص على 
أن إحالة الجرائم إلى المجلس العدلي يتم بموجب قرار صادر عن حاكم لبنان الكبير. أما المحكمة العسكرية، فينظم عملها بمراسيم تشريعية : المرسوم االشتراعي رقم68/64 تاريخ1968/4/13 )مع تعديالته(. 

158 أحيل إلى المجلس العدلي منذ إنشائه ولغاية صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية عام 1948 حوالي 180 قضية،  ومنذ صدور قانون 1948 ولغاية انتهاء الحرب األهلية في لبنان أواخر عام 1989 ما يقارب 90 

قضية. 
159المادة 366 قانون أصول المحاكمات الجزائية . تجدر اإلشارة إلى أن تعدياًل أقرّ على القانون المتعلق بالمحاكم العسكرية عام 2005، أصبح بموجبه قرار المجلس العدلي قاباًل إلعادة النظر فيه بناء على طلب 

يقدم إلى المجلس العدلي بإعادة المحاكمة إذا ظهر دليل براءة قاطع.
http://www.beirutcenter.info/Default.asp?ContentID=621&menuID=89 

160 تنص المادة 1 من المرسوم رقم 68/24 الصادر بتاريخ 1968/13على أن القضاء العسكري يتألف من: 1- محكمة التمييز العسكرية، 2- محكمة عسكرية دائمة  3- قضاة عسكريين منفردين.

 161  المادة 6 من قانون العقوبات العسكرية - تتألف المحكمة العسكرية من :
1- في الدعاوى الجنائية : من ضابط برتبة مقدم فما فوق رئيًسًا، ومن أربعة أعضاء أحدهم قاض من مالك القضاء العدلي في الدرجة الثالثة عشرة وما فوق، وثالثة ضباط من رتبة دون رتبة الرئيس.

2- في الدعاوى الجنحية: من ضابط  ال تقل رتبته عن رتبة مقدم فما فوق رئيًسا، ومن عضوين أحدهم قاض من الدرجة الثالثة عشرة وما فوق، وضابط دون الرئيس رتبة.
3- يمكن وفقًا لألصول المبينة أعاله تشكيل هيئات احتياطية من القضاة المعينين لدى المحكمة العسكرية للنظر في الدعاوى التي تحال إليها.

يؤمن رئيس الهيئة األصلية توزيع الدعاوى واألعمال على الهيئات المختلفة.
162 يحاكم أمام المحكمة العسكرية أيًا كانت جنسيتهم وأيًا كان نوع الجريمة المسندة إليهم :

1- العسكريون والمماثلون للعسكريين، باستثناء المجندين عند ارتكابهم جرائم ال عالقة لها بالوظيفة، نص الفقرة )1( قبل التعديل:              
2- العسكريون والمماثلون للعسكريين.
3- رجال قوى األمن الداخلي واألمن العام.

4- األسرى.
5- رجال قوى الجيوش األجنبية، والموظفون المدنيون فيها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على الصالحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش األجنبية.

6- الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني، والجيش والمحاكم العسكرية أو قوى األمن الداخلي أو األمن العام إذا  كانت جرائمهم ناشئة عن الوظيفة أو واقعة تحت طائلة هذا القانون.
7- كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري أحد األشخاص المشار إليهم في الفقرات السابقة.

163تشير المعلومات المتوافرة إلى صدور ما يقارب 70 حكًما باإلعدام على أعضاء سابقين في جيش لبنان الجنوبي من قبل  المحاكم العسكرية

164ينص قانون العقوبات في : المادة 273- كل لبناني حمل السالح على لبنان في صفوف العدو عوقب باإلعدام.

165المادة 93- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 1971/7/8

إذا قضى الحكم باإلعدام، يرفع ملف الدعوى مع مطالعة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني الذي يرسل الملف مشفوًعا بمالحظاته عند االقتضاء بوساطة وزارة العدل 
إلى لجنة العفو الدائمة.

على هذه اللجنة أن تعيد الملف بعد إبداء رأيها فيه إلى وزير العدل الذي يرفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية.
تنفذ األحكام القاضية باإلعدام رميًا بالرصاص في المكان ووفقًا لألصول التي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
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أما األشخاص اللذين عليهم حضور تنفيذ اإلعدام حسب المادة 421 أصول المحاكمات الجزائية هم: 
رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، و في حال تعذر حضوره يكلف الرئيس األول لمحكمة التمييز قاضًيا آخرَ يحضر  	•

مكانه.
المدنية  األولى  الدرجة  محكمة  من  قاضي  معاونيه-  أحد  أو  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  لدى  العام  النائب  	•

التابع لها محل التنفيذ.
كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم. 	•

محامي المحكوم عليه. 	•
أحد رجال الدين من طائفة المحكوم عليه. 	•

مدير السجن. 	•
التنفيذ أو من ينتدبه. التابع له مكان  أو قائد سرية الدرك  قائد الشرطة القضائية في بيروت،  	•

طبيب السجن أو طبيب الشرعي في المنطقة. 	•

األصول : في حال التنفيذ داخل السجن، ال يحق لسوى هؤالء حضور تنفيذ اإلعدام اللذي يتم إما شنقا وإما رميا بالرصاص إن 
كان الحكم صادرًا عن المحكمة العسكرية 

و يسأل القاضي المدني المحكوم عليه إذا كان له ما من بيان يدلي به قبل إنفاذ الحكم؛ لتدوين أقواله في محضر خاص 
حسب المادة 422 أصول جزائية.

و  العام  والمدعي  نائبه  أو  المحكمة  رئيس  يوقعه  اإلعدام  بإنفاذ  محضًرا  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  كاتب  وينظم 
الكاتب.

1 -مدى احترام المعايير الدولية من قبل القضاء الذي يحكم باإلعدام: 

هناك مخاوف جدية حول مدى  استقالل القضاء اللبناني وحياده، باإلضافة إلى مدى تطبيق معايير المحاكمة العادلة كما 
هو منصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومواثيق دولية أخرى، باألخص في العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، أكانت من قبل المحاكم العادية أو االستثنائية التي يمكن أن تصدر أحكام إعدام وفقا الختصاصها، 

وللنصوص القانونية المذكورة اعاله. 
فيما يخص المحاكم العادية تتمحور هذه المخاوف حول166 :

/ الكفاءة  فقط وعدم المساواة في االمتحانات القضائية وعند التعيين للقضاة. عدم اعتبار المؤهالت  	•
عدم وجود  رواتب مالية مقبولة للقضاة تضمن االستقالل المالي والنزاهة. 	•

عدم وجود إدارة ومالحقة  للمسيرة المهنية  للقضاة من قبل هيئة مستقلة، بعيدا عن تدخل السلطة التشريعية  	•
والتنفيذية. 

إمكانية عزل القضاة حتى خارجا عن أي أمر يتعلق بعقوبة تاديبية. 	•
النيابات العامة. وجوب ضمان االستقاللية ذاتها لقضاة االدعاء في مكتب  	•

وتتطرق هذه المالحظات حتى إلى الدفاع في قضايا إجراءات المحاكمة، حيث يشدد أيضا على وجوب أن يكون هذا 
الدفاع فعااًل ومستقاًل. 

فيما يخص المحاكم العسكرية، فهي كاآلتي167 : 
عن  وبعيدا  العادي،  القانوني  نطاقها  خارج  وضعها  يعني  الدفاع  وزارة  سلطة  تحت  العسكرية  المحكمة  وضع  	•

مبادئ حكم القانون، ومبدأ فصل السلطات والتسلسل الهرمي للقواعد والدستور اللبناني. 
صالحية محاكمة المدنيين حيث اإلجراءات في هذه المحاكم هي استثنائية وال تتماشى مع المعايير الطبيعية للعدالة.  	•
المحاكمات  سير  على  للتعتيم  القومي«  »األمن  عنوان  تحت  تستغل  ما  غالبا  التي  السرية  التحقيقات  إجراءات  	•
إلى  أنه يجوز إجراؤها بشكل سري استنادا  إال  وخاصة للمدنيين، فبالرغم من أن المحاكمة العسكرية تكون علنية 

مرسوم عادي، وغالبا ما تكون هذه السرية تتضمن انتهاكات لحقوق اإلنسان. 
حقوقه  انتهاك  يتم  حيث  القضائية،  لإلجراءات  الخاضع  للشخص  انفرادي  لحبس  ذريعة  العسكرية  السرية  	•

بالتواصل مع المحامي الموكل عنه أو تلقي الزيارات.
وتعزيز  العام  الرأي  لقمع  الحاالت  من  كثير  في  سياسية  كأداة  العسكرية  المحكمة  استخدام  في  السائد  النمط  	•

سلطة الدولة. 
ليسوا  الذين  العسكري،  السلك  من  هم  منهم  أربعة  أن  إال  قضاة  خمس  من  تتألف  المحاكم  هذه  كون  رغم  	•

بالضرورة من المتمتعين باالختصاص أو التدريب القانوني، خاصة مع كون أحكامها غير قابلة لالستئناف.
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167دراسة » ألف« حول المحاكم العسكرية  - خرق لنزاهة النظام القضائي – وحدة مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان 2010. 
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فيما يخص المجلس العدلي:

يعتبر المجلس العدلي محكمة سياسية نظًرا إلى االرتباط الوثيق بالسلطة السياسية )كما تم الشرح آنفا(. 	•
إن المحاكمات أمام المجلس العدلي ال تضمن حق الدفاع. 	•

منحه  الذي  العام  العفو  من  الجرائم  هذه  استثنيت  العدلي  المجلس  فيها  ينظر  التي  الجرائم  خطورة  بسبب  	•
القانون رقم 84 تاريخ 1991/8/26  للجرائم المرتكبة قبل تاريخ  آذار 1991/3/28 168

1- محاوالت اإللغاء

شهد العقد الماضي جهوًدا حثيثة من قبل هيئات المجتمع المدني لتعديل قانون العقوبات؛ لما فيه من تمييز وخروقات 
على  تعديل  أو  كامل  تعديل  بطرح  الفئات  هذه  قامت  وقد  اإلعدام(.  )عقوبة  بالحياة  الحق  منها  اإلنسان،  حقوق  لمعايير 
البروتوكول  لتوقيع  للبنان  الدولية  الدعوات  في  زيادة  مع  هذا  ترافق  ولقد  العقوبات.  قانون  في  المعنية  المواد  بعض 
الثاني االختياري للعهد الدولي الخاص  بالحقوق المدنية والسياسية ( وإلغاء عقوبة اإلعدام أو التعهد رسميا بتعليق تنفيذ 
أربعة  العقوبة. ونتج عن هذا تقديم  المناصرين إللغاء هذه  القرار  أو صانعي  المسؤولين  العقوبة(، كما في ظهور عدد 

مشاريع قوانين تنص جميعها على إلغاء هذه العقوبة، يمكن تعداد هذه المشاريع اآلتية:

المشروع األول تقدم به ثمانية نواب من البرلمان اللبناني 169   في تموز 2004 إثر تنفيذ أحكام إعدام بعض المجرمين،  	•
الذي أنهى تعليق التنفيذ غير الرسمي الذي اعتمد بين 1998  و2004 . لم يتم اقرار مشروع القانون  بسبب الخالف حول 

نوعية العقوبات البديلة خاصة في ضوء اإلمكانات االقتصادية والتقنية المتاحة في لبنان.
التجربتين  من  استقى  الذي    2006، شباط  في  البرلمان   من  نواب  ستة  به  وتقدم  فأعّده  الثاني،  المشروع  أما  	•

الفرنسية والكندية في اقتراح العقوبات البديلة ولم يتم اعتماده170.  
تضمن  الذي   ،  2007 حزيران     6 في  البرلمانية    اإلنسان  حقوق  لجنة  به  تقدمت  الذي  ذاك  كان  الثالث  المشروع  	•
مادة واحدة تقضي بإلغاء عقوبة اإلعدام واستبدالها بالسجن 172، وذلك بهدف تجنب ما صادف المشاريع السابقة 

لإللغاء من جدل حول العقوبات البديلة وغيرها، ولم يتم إقرار هذا القانون أيًضا. 
به  البّت  يتم  الذي لم    2008 األول عام  10 تشرين  نجار في  إبراهيم  العدل  وزير  به  الذي تقدم  القانون  وأخيًرا مشروع  	•

حتى اليوم.

رغم المبادرات المذكورة أعاله في محاولة تقديم قوانين تهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، ال يزال هناك تحديات عديدة تعيق 
الموافقة على قانون مماثل سيتم التطرق إليها في القسم الخامس.

168  أراد المشترع بهذا اإلستثناء إعطاء أهمية خاصة للمجلس العدلي، ومنحه دوراً في عملية تثبيت السلم واألمن في البالد، ومواكبة عملية بناء الدولة الحديثة مع ما يستلزم ذلك من مواجهات للتحديات الكبيرة 

التي يعجز القضاء العادي عن التصدي لها بالحزم والقوة الالزمة.
169  نائلة معوض، نبيل دو فريج، مصباح األحدب، باسم السبع، مروان فارس، هنري حلو، صالح حنين، ومحمد عبد الحميد بيضون

170شهد هذا العام حرًبا بين إسرائيل وحزب اهلل في تموز 2006 انتهت في آب من العام نفسه. 

171اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان، وقد أعد الدراسة الدكتور بول مرقص 

172 نص لقانون : تلغى عقوبة اإلعدام أينما وردت في القوانين، ال سيما في قانون العقوبات، وتستبدل بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد، وذلك وفق طبيعة وظروف الجرم المرتكب.
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القسم الثالث : لمحة عن االتجاهات الحالية حول موضوع اإلعدام 

1 -اإلطار السياسي

منذ استقالل الدولة اللبنانية في 1943   تم تنفيذ 51  حكم إعدام، وتم تعليق تنفيذ أحكام أخرى. بين سنة 1947  و2001  تم 
تطبيق حكم اإلعدام فقط على رجال، حيث 45  % منهم كانوا بين سن 19 و27  سنة، 34  منهم تم شنقهم و14  تم إعدامهم 

بالرصاص 173. 

والرئيس  حلو«،  »شارل   : الجمهورية  رئيسي   من  كل  والية  في  باألخص  عدة،  لسنوات  اإلعدام  عقوبة  أحكام  تعليق  تم 
»إلياس سركيس«، ورئيس الوزراء »سليم الحص«. أما اإلرتفاع الحاد الحاصل في تنفيذ هذه العقوبة، فكان خالل عهد رئيس 

الجمهورية »إلياس الهراوي«)1998-1989( 174

منذ 1998 تم تعليق تنفيذ أحكام اإلعدام لمدة 7 سنوات، ومن ثم تم خرق هذا التعليق في كانون الثاني 2004 تحت والية 
المتهم بقتل ثمانية أشخاص، باإلضافة إلى إعدام »رمي  رئيس الجمهورية »إميل لحود«، حيث تم إعدام »أحمد منصور« 

زعتر« و«بديع حمادة« )محكومين سابقين( بهدف مراعاة التوازن الطائفي في لبنان . 175
الجدير بالمالحظة أن هذين األخيرين تمت محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية بالرغم من أنهم مدنيين  176وفًقا للقانون 
302/94 ، الذي كما ذكر آنفا حّد من قدرة القضاة على النظر -على نحو شامل- في عوامل الجريمة، بالرغم من أن »رمي 

زعتر« كان مدمًنا على المخدرات.

إلقاء  تم  حيث    2009 نيسان  منذ  وبالتحديد  األخيرة،  السنوات  في  شوهد  اإلعدام  عقوبة  أحكام  مسألة  في  تراجًعا  أن  غير 
القبض على العديد من المتشددين المسلمين وعلى متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل 177، والعديد منهم يواجهون 
حكم عقوبة اإلعدام رغم التناقض مع إعالن البعثة الدائمة للبنان في األمم المتحدة عام 2006 ، التي صرّحت أن لبنان أعلن 

وقف اإلعدام العلني، كخطوة أولى إللغاء عقوبة اإلعدام.178 

يقدر عدد األشخاص المعتقلين الذين يواجهون عقوبة اإلعدام أمام المحاكم العسكرية  بتهمة التعامل مع إسرائيل بـ 100  
شخص 179، وقد تم التصريح رسميا من قبل مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية 180 الحاليين  باستعدادهم على توقيع مرسوم 
حكم اإلعدام، باإلضافة إلى أن هناك أعضاء آخرين من فتح اإلسالم والمتشددين اإلسالميين الذين اشتركوا في حرب مخيم 
العدلي -تحت تهمة  المجلس  أو  المحاكم العسكرية  أمام  الذين سيحاكمون  اللبناني  الجيش  البارد في 2007  ضد  نهر 
إلى  المعتقلين  هؤالء  من  بعض  تعرض  إلى  التقارير  بعض  وتشير  اإلعدام.  عقوبة  على  تنص  التي  اإلرهابية-  األعمال 

الضرب والتعذيب من قبل القوات األمنية للحصول على المعلومات وعلى االعترافات 181. 

1 - لمحة تاريخية حول عمل المجتمع المدني:

رغم وجود أصوات داعية إللغاء عقوبة اإلعدام خالل مراحل تاريخ لبنان المستقل إال إنه يمكن اعتبار مطلع الثمانينيات من 
القرن الماضي نقطة تحول مهمة تبلورت في مأسسة هذه الدعوات مع تأسيس أول جمعية مدنية عام 1983  للمطالبة 
بإلغاء عقوبة اإلعدام واحترام حقوق اإلنسان، وهي حركة الالعنف والحقوق اإلنسانية حركة الدفاع عن الحقوق اإلنسانية. 

وشهدت الفترة الممتدة من 1983  زيادة مهمة في عدد هيئات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق اإلنسان . 
يمكن استعراض أهم التحركات واألنشطة )ليس على سبيل الحصر( على مستوى المجتمع المدني كاآلتي:

182 ثمانًيا من  الحركة للدفاع عن حقوق اإلنسان  -إطالق حملة وطنية للمطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام ضمت إلى جانب 
هيئات المجتمع المدني، منها جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات 

)Association pour la Défense des Droits et des Libertés - ADDL(، الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنسان
 )ALDHOM Association Libanaise des Droits de l’Homme(

وجمعية العدالة والرحمة )AJEM Association Joie et Misericorde( كما شارك فيها الحزب التقدمي االشتراكي بقيادة 
وليد جنبالط.

173وفقا لتقرير الحملة الوطنية لمناهضة عقوبة اإلعدام.

174 تم تنفيذ 14 حكم إعدام في هذا العهد .

175أحمد منصور )من الطائفة الشيعية(، رمي زعتر )من الطائفة المسيحية( و بديع حمادة من )الطائفة السنية(.

 http://ipsnews.net/news.asp?idnews=44844
176دراسة منظمة »ألف« عن المحكمة العسكرية – خرق لنزاهة النظام القضائي.

177   2007: تم اعتقال أعضاء من مجموعة فتح اإلسالم المسلحة بتهمة أعمال إرهابية، وسوف يواجهون عقوبة اإلعدام. أيار 2010: بدات سلسلة أخرى من االعتقاالت لمتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، مجلس 

الوزراء ورئيس الجمهورية وقعا مرسوم تنفيذ حكم اإلعدام .
178  البعثة الدائمة للبنان في األمم المتحدة – مرجع رقم ٠٦/1066A، 25 نيسان 2006.

                       http://www.hrw.org/en/news/201013/08//dont-resurrect-lebanons-death-penalty         
180 خالل هذه الفترة كان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعدالدين الحريري

                                      http://www.hrw.org/en/news/201013/08//dont-resurrect-lebanons-death-penalty 
http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=741:lebanon-four-individuals-at-risk-of-death-penalty-following-confessions-extracted-under-torture&catid=26:communiqu&Itemid=132 

182  المؤسسة من السيدة أوغاريت يونان وليد صليبي.

179

181
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إلى  المدني  المجتمع  التفاف ما يقارب 58  هيئة من هيئات  الذي تجلى في  المناصرين،  زيادة عدد  العمل على  	•
الحملة الوطنية، ومشاركتها في االعتصام أمام مجلس الوزراء.

العمل على تجييش الدعم من داخل مجلس النواب تجّلى في مشاركة رئيس اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان في  	•
اإلعتصام.

العمل على تجييش المعنيين باإللغاء، الذي تجلى في مشاركة أهالي المحكومين باإلعدام في هذا االعتصام. 	•
بتنظيم  الشباب  المتطوعين  من  كبير  عدد  بمشاركة    2001 منذ  المدني  المجتمع  هيئات  من  هيئة    58 قيام  	•
أنشطة على صعيد وطني )شملت اعتصامات، ومسيرات، ومسرحيات، وتوقيع عرائض، واستطالع آراء السياسيين، 

وغيرها من األدوات(.
اللبنانية  الجمعية  نظمتها  التي  المستديرة  الدائرة   : مثاًل  ومؤتمرات،  وندوات  نقاش  وحلقات  عمل  ورش  عقد  	•

للحقوق اإلنسانية بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية
نقابة  في  اإلنسان  حقوق  ومؤسسة   )SIDA Swedish International Development Cooperation Agency(  
المحامين عام 2002  التي شارك فيها ممثلون عن هيئات مدنية مختلفة ومن قطاعات متعددة، والمؤتمر الذي عقد 
في بيروت عام 2003  تحت عنوان الكرامة اإلنسانية في القانون الجنائي« وأيًضا الندوة التي نظمتها هذه الجمعية 
عام 2008  بالتعاون مع مؤسسة اإلصالح الجنائي )Penal Reform International( التي شارك فيها ممثلون عن وزارة 

العدل والقطاعات المختلفة، إلى جانب مشاركة 63  جمعية مدنية وحزب سياسي.
ضد  شباب  جمعية  مثل  للشباب  مدنية  هيئات  لتأسيس  المتمرسة  الجمعيات  قبل  من  والتشجيع  المساهمة  	•

العنف  183 لدفع الشباب إلى المشاركة في الشأن العام وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لديه. 
إقامة دورات تدريبية وحلقات دراسية للشباب حول موضوع عقوبة اإلعدام وحقوق اإلنسان. 	•

كعنصر  السابقة  الحملة  في  مشمولة  تكن  لم  التي  الفئات  من  عدد  إلى  توجه  جديدة  وطنية  حملة  إطالق  	•
الشباب.

إجراء استطالعات رأي للسياسيين والشعب )بدعم من السفارة األلمانية في لبنان وغيرها من المانحين الدوليين(. 	•
جمعية  أعدتها  التي  الدراسة  مثل  المناصرة،  جهود  في  مهمة  انطالق  نقطة  تشكل  وتقارير  علمية  دراسات  نشر  	•
للقانون  وشاماًل  دقيًقا  تحلياًل  شملت  التي  والصحف  النواب  إلى  وأرسلتها   )ADDL( والحريات  الحقوق  عن  الدفاع 
 SOLIDA Soutien aux Libanais( تعسفًيا  الموقوفين  اللبنانيين  عن  الدفاع  جمعية  أعدته  الذي  والتقرير   ،  302/94
من  سلسلة  تضمن  الذي  اإلنسان«  لحقوق  اللبناني  »المركز  الحًقا  اسمها  أصبح  التي   )Detenus Arbitrairement

التوصيات )21-26  شباط 2004 ( .
الشعب،  عامة  إلى  توجه  التي  الصحفية  المؤتمرات  وعقد  اإلعالم،  وسائل  في  األنشطة  لهذه  التغطية  ضمان  	•
التي تعتمدها بعض الهيئات الناشطة في مناهضة عقوبة اإلعدام، مثل جمعية حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 
)FDHDH Foundation des Droits de l’Homme et Droits Humanitaires( خاصة لدى مناهضتها لقرار الرئيس 
“إميل لحود” بتنفيذ ثالثة أحكام باإلعدام، خالل عهده، الذي شكل خرًقا للتجميد الواقعي لتنفيذ أحكام اإلعدام الذي 

كان سارًيا بين 1998  و2004 ، ومع وجود أسس للشك بعدم توفر المحاكمة العادلة قبل إصدار هذه األحكام.
 ،  2007 عام  األردن  عمان-  في  عقد  الذي  المؤتمر  مثل  اإلعدام  عقوبة  حول  اإلقليمية  المؤتمرات  في  المشاركة  	•

واالنضمام إلى المنظمات اإلقليمية غير الحكومية والتشبيك معها.
من    1997 منذ  وأنشطتها  لإلعدام  المناهضة  الحركات  حول  المعلومات  جميع  تتضمن  إلكترونية  شبكة  إنشاء  	•

ضمن الحملة الوطنية الجديدة.
.) 2011 – أيار  دعم السجناء في سجن رومية في مطلبهم إلغاء عقوبة اإلعدام )نيسان  	•

جدول الذين نفذت فيهم أحكام األعدام

الضحية األولى طريقة االعدام                       السنة  االسم    
إلياس اسطفان  1947 شنقًا     سعيد متري لطيف   

الطفلة فريال الحاج   1948 شنقًا     علي حسن عمار   
جرجي أبو خليل  1948 شنقًا     يوسف سعادة   

أنطوانيت نجار – جوزيف عوض – إميلي عينطوري  1949 شنقًا     فيكتور حنا عوض   
أنطوان الباشا )والد شارل(  1949 شارل الباشا                        رميًا بالرصاص   

محاولة انقالب )الحزب السوري القومي االجتماعي(  1949 رميًا بالرصاص    أنطوان خليل سعاده )مؤسس الحزب( 
منصور واكيم  1949 شنقًا     شبل نسيب جرجي الحاج بطرس 

محاولة انقالب )الحزب السوري القومي االجتماعي(  1949 رميًا بالرصاص    أديب سمعان الجدع  
محاولة انقالب )الحزب السوري القومي االجتماعي(  1949 رميًا بالرصاص    معروف محمد موفق  

183  التي أسستها السيدة أوغاريت يونان والسيد وليد صليبي.
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)جريمة الصندوق التعاضدي ألساتذة المدارس الخاصة(
 راشيل رحمة سعادة – موسى شويري – مارون موسى 

 ماري تابت – سليمان الجاموس – كارلوس سالمة 
 اوغيت فغالي – سكينة حرقوص

محاولة انقالب )الحزب السوري القومي االجتماعي(  1949 رميًا بالرصاص    عبد الحفيظ حسن عالمة  
محاولة انقالب )الحزب السوري القومي االجتماعي(  1949 رميًا بالرصاص    عباس عبد الرؤوف حمد  
محاولة انقالب )الحزب السوري القومي االجتماعي(  1949 رميًا بالرصاص    محمد ابراهيم شبلي  
محاولة انقالب )الحزب السوري القومي االجتماعي(  1949 رميًا بالرصاص    محمد أحمد الزغبي   

حنا القصيفي وابنه ضومط  1951 شنقًا     ملحم األتات   
حنا القصيفي وابنه ضومط  1951 شنقًا     طعان زعيتر   

الطفل غازي خواجة  1951 شنقًا     مصطفى محمد خواجة  
جورجيت بشارة  1951 شنقًا     موسى موسى   

  1952 شنقاَ     جميل واكيم يونس  
فؤاد عساف الزغبي  1952 شنقًا     الياس سعد اهلل أبو خليل  

الطفل محمد حسين عبد اهلل  1953 شنقًا     مهدي عباس حسن الشل  
محمد العبود  1953 شنقًا     محمد محمود الشيخ  

التجسس لصالح اسرائيل  1955 شنقًا     خميس أحمد البيومي  
أم وابنتها – المواكدية  1957 شنقًا     حبيب رمزي الصايغ   
أم وابنتها – المواكدية  1957 شنقًا     رمزي فياض   

االنتقام  1957 شنقًا     مجيد محمود صافي  
)1958 فتنة طائفية مسلحة( رشيد شالال – بطرس الريس – جورج سعد  1959 شنقًا     إبراهيم النابلسي )المعروف بـ تكميل( 

فاطمة عبد الرزاق  1960 شنقًا     إبراهيم رجا عبد الرزاق العزيزي  
أسعد كرم – عبد اهلل سعد  1960 شنقًا     جميل جرجي حنا سعد  

مصطفى محمد الحاج  1960 رميًا بالرصاص    وهبة حسن ضاهر بيرم  
 1970 شنقًا     جرجس حنا لولش   

حج مصطفى الخشن  1971 شنقًا     عادل ابراهيم حالوي   
جورج طنوس رزق  1971 شنقًا     جورج توفيق رعد   

حسن جمعة عيتاني  1972 شنقًا     توفيق محمد علي عيتاني  
ماتيلد حلو وابنها مارسيل باحوط  1983 شنقًا     إبراهيم طراف طراف  

الطفلة مريم حسن محسن  1994 شنقًا     بسام صالح المصلح  
جليل وغسان أنطونيوس  1994 شنقًا     عبد الكريم جيج   
جليل وغسان أنطونيوس  1994 شنقًا     محمد سلمان زعتر   

الشرطيين شوقي عون – مصطفى حارس – نديم المعلم  1994 رميًا بالرصاص    شاكر محمد عمران البريدي  
عمر رياض أبو الحسن  1995 رميًا بالرصاص    حسام علي ناصر   

التجسس لصالح إسرائيل  1996 رميًا بالرصاص    أحمد عبد البديع حالق  
رفيق محمود – نورا حمادة  1996 رميًا بالرصاص    أنيس شامل ذبيان   

الشيخ نزار الحلبي – رمضان الطبش – نبيل ضو وابنه بالل  1997 شنقًا     خالد محمد حامد   
الشيخ نزار الحلبي – رمضان الطبش – نبيل ضو وابنه بالل  1997 شنقًا     منير صالح عبود   
الشيخ نزار الحلبي – رمضان الطبش – نبيل ضو وابنه بالل  1997 شنقًا     أحمد منذر القسام   

حج محمود منصور  1997 شنقًا     محمد محمود كور   
الضحية األولى طريقة االعدام                       السنة  االسم    

نسيب المعلوف وزوجته ليندا  1997 شنقًا     حسن جمال عطية   
شربل أنطوان السقيم وشقيقته ماري العم  1998 شنقًا     وسام نايف عيسى النبهان  
شربل أنطوان السقيم وشقيقته ماري العم  1998 شنقًا     حسن ندى أبو جابل   

ميشال رعد وزياد التنوري  2004 رميًا بالرصاص    ريمي زعتر    
الرقيب اول علي حمزة – العريف أول رضوان ملحم – والشرطي علي صالح  2004 رميًا بالرصاص    بديع حماده )ابي عبيدة(  

 2004 شنقًا     أحمد منصور   
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القسم الرابع : عرض نتائج المقابالت

أبرزت المقابالت التي أجريت مع العديد من أصحاب العالقة أو المعنيين في هذا الموضوع الكثير من الجوانب / العوامل 
االجتماعية، والثقافية والدينية المهمة التي تعكس واقع المجتمع اللبناني. أهم ما جاء في هذه المقابالت هو كاآلتي: 

1- برلمانيين  184: 
لقد أجمع البرلمانيون الذين أجابوا على اآلتي:

أنهم أشخاص متدينون. 	•
التأهيل وليست للعقاب.  أن السجن هو وسيلة إلعادة  	•

اللبناني باإلعدام هي القتل عمًدا والخيانة العظمى.  أن الجرائم المعاقب عليها في القانون  	•
أن لبنان هو األكثر احتراما للحريات الشخصية ولحقوق اإلنسان.  	•

أنه يجب إعادة النظر بالتشريعات والقوانين المحلية.  	•
التأهيلية وتوسيعها في السجن. أنه يجب تحسين المراكز  	•

أقاربهم.  أو  أفراد عوائلهم  أنهم سيحاولون استئناف حكم يقضي باإلعدام أصدر بأحد  	•
أن عقوبة اإلعدام تطبق بشكل عادل في لبنان. 	•

أنهم يوافقون، جزئيا، على أن عقوبة اإلعدام غير عادلة؛ إذ من الممكن أن تنفذ في أشخاص بريئين.  	•
أن المتهم بجريمة » كترمايا185 » يستحق إعطاءه فرصة للمحاكمة.  	•

لقد تفاوتت اإلجابات فيما يخص النقاط اآلتية:
حول عدالة النظام القضائي ونزاهته. 	•

رادًعا أو خرًقا لحقوق اإلنسان. حول ما إذا كانت عقوبة اإلعدام عاماًل  	•
أو السجن مدى الحياة. حول ما إذا كان المتهم في جريمة » كترمايا« يستحق عقوبة اإلعدام  	•

حول ما إذا كانت عقوبة اإلعدام وسيلة تحقق االنتقام )كان هناك معارضة كلية مقابل موافقة جزئية(.  	•
حول ما إذا كان الوضع السياسي يحتم تطبيق عقوبة اإلعدام )جواب محايد مقابل موافقة جزئية(. 	•

وجوب توجه لبنان نحو اإللغاء الكلي لهذه العقوبة )موافقة كلية مقابل معارضة كلية(.  	•
بالوثوق تماما بالجهاز القضائي عندما يصدر عقوبة اإلعدام )موافقة جزئية مقابل موافقة كلية(. 	•

حول ما إذا كانت عقوبة اإلعدام داللة على القوة والسلطة )معارضة مقابل موافقة جزئية(. 	•
حول ما إذا كان البرنامج االنتخابي الذي يتضمن إلغاء عقوبة اإلعدام قد يؤثر على قرار االنتخاب )موافقة  	•

تامة مقابل عدم اهتمام في هذا العامل(.
حول دعم هذه العقوبة إذا كانت مجازة من قبل الدين )موافقة مقابل عدم موافقة(. 	•

أو أقل من الالزم )موافقة مقابل عدم موافقة(. حول ما إذا كانت هذه العقوبة تفرض أكثر من الالزم  	•
رادًعا أم ال )موافقة مقابل عدم موافقة(. حول ما إذا كانت هذه العقوبة عامل  	•

حول ما إذا كانت عقوبة اإلعدام تطبق بطريق غير متساوية على الفقراء مقارنة باألغنياء )معارضة كلية  	•
مقابل موافقة جزئية(.

حول ما إذا كانت هذه العقوبة تعطي الرضى لعوائل لضحايا المغدور بها )معارضة كلية مقابل موقف محايد(. 	•

2-محامين وقضاة:

أشار البعض من المحامين والقضاة إلى أنه طالما أنهم يعملون ضمن إطار قانوني يفرض عقوبة اإلعدام على بعض 
الجرائم، فال يمكنهم سوى اعتبار إمكانية فرضها لدى البت في جرائم ينص القانون صراحة على معاقبتها باإلعدام، فالخيار 
المتاح للقاضي أو المحامي هو في محاولة تفسير القانون أو االجتهاد لتجنب إنزال عقوبة اإلعدام بالمتهم، لكن لم تلَق 
هذه الفكرة األخيرة إجماعا، حيث إن البعض اآلخر – من القضاة – يعتبر أنه ليس مخواًل بإعطاء تبريرات أو تخفيض للعقاب، 
المحكمة  في  القضاة  أحد  أشار  وكما  لكن  اللبناني.   القانون  بحسب  للجريمة  المناسب  العقاب  فقط  يطلب  إنه  حيث 
القاضي سوى أن يستجيب؛ ألنه اليستطيع أن يفصل نفسه عن  اللبناني  يطلب  اإلعدام وال يسع  العسكرية، المجتمع 

مجتمعه فهو فرد منه.

باإلضافة إلى ذلك، لقد ذكر أحد القضاة في المحكمة العسكرية أن عقوبة اإلعدام ال تعطى إال في الحاالت القسوى، وأنه 
في الواقع، هناك فرق بين ما يطلبه قاضي التحقيق، وما يحكم به القاضي والتنفيذ الفعلي؛ حيث إن التنفيذ متوقف حاليا، 
العمل بها هي  التي يمكن  التوصية  20 سنة.  اإلعدام يصدر عن قضاة ذوي خبرة كبيرة عادة ال تقل عن  وأضاف أن حكم 

تعيين أطباء نفسيين قبل إصدار أي حكم باإلعدام خالل المحاكمة. 

184 تجدر اإلشارة إلى أن إحصاء هذه األجوبة تم من خالل إرسال استبانة إلى جميع أعضاء البرلمان )128 (، ولم تتم اإلجابة إال من قبل » كتلة الوفاء للمقاومة »)12 نائًبا( ومن نائب آخر » نبيل دو فريج« عضو في كتلة المستقبل، وإن 

النتائج المستعرضة تاتي وفق أسئلة االستبانة.  
185في 28  نيسان 2010، عثر »على يوسف أبو مرعي«، وزوجته كوثر وحفيدتيهما زينة وآمنة مقتولين في منزلهم، بطعنات متعددة في الجسم. أوقفت قوى األمن الداخلي في وقت الحق »محمد مسلم« ، وهو مصري الجنسية 

اعترف بارتكاب الجريمة أثناء االستجواب. اقتيد المتهم لتنفيذ الجريمة، فهوجم المعتقل وقتل على أيد أشخاص من البلدة )كترمايا(. انتهكت هذه الجريمة الثانية حقوق عديدة للمعتقل أهمها:  الحق في الحياة والمحاكمة 
العادلة، وافتراض البراءة حتى المحاكمة، وحماية الخصوصية وغيرها.
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وتجدر اإلشارة  إلى أحد المحامين الذي  أشار إلى أنه - رغم كونه شخصًيا معارًضا لعقوبة اإلعدام- رأى أنها قد تكون في 
بعض الحاالت أكثر إنسانية من عقوبة السجن مدى الحياة مع األشغال الشاقة، ففي غياب سجون مؤهلة، وفي ظل ثقافة 
المجتمع السائدة حاليا تبقى عقوبة اإلعدام الحل األنسب، فبعض المجرمين تستحيل إعادة تأهيلهم ويجب استئصالهم 
من المجتمع، باإلضافة إلى أن هناك جرائم تستلزم العقاب: فإزهاق روح شخص أقدم على قتل دون سبب أو عن سابق تصور 

وتصميم أقرب إلى العدالة خاصة بعد محاكمة أمنت له حق الدفاع. 
الصعب  من  اإلعدام-  عقوبة  إللغاء  العدل   وزير  به  تقدم  الذي  القانون  مشروع  -رغم  أنه  عن   المحامين  أحد  عبر  ولقد 
شلل  من  عنها  ينجم  وما  السياسية  الخالفات  ووجودها.  الدولة  لقوة  رمًزا  العقوبة  هذه  تعتبر  حيث  حاليا،  اإللغاء  يتم  أن 
للمؤسسات السياسية ستبقى العقبة األساسية في وجه أية محاوالت لتعديل القانون وإلغاء هذه العقوبة. ولكن، من 
األرجح عدم تطبيق حكم إعدام؛ حيث إن الجو اإلقليمي والدولي غير مهيأ لقبول أي تنفيذ، ومن المتوقع أن حالة مماثلة 
أو  اإلعدام  إلغاء عقوبة  المساهمة في  التي ذكرت بهدف  التوصيات  المدني. ومن  المجتمع  ستحشد ضغطا كبيًرا من 
على األقل الحترام وقف التنفيذ، ما يأتي: أوال تنظيم تحالف واسع وفعال بين منظمات المجتمع المحلي للضغط على هذا 
الموضوع، ثانًيا التحضير وتقديم استراتيجية المقاضاة أو خطة دفاع استراتيجية وتعميمها على المحامين خالل توكيلهم 

عن متهمين قد يواجهون عقوبة اإلعدام. 

3-القادة الروحيين:

وهي تمت مع رجال دين من  الديانتين الرئيستين في لبنان )المسيحية واإلسالمية(، وقد أعطيت التوضيحات اآلتية: 

فيما يتعلق بالمرجعيات من الدين المسيحي:

التعاليم الدينية المسيحية تقوم على مبدأ التسامح الذي يعني تقبل اآلخر على اختالفه، ومسامحة أخطائه. إن حق إنهاء 
الحياة هو بيد الخالق »يحق فقط لمن وهب الحياة )اهلل( أن يأخذها«، وإن الموقف الحيادي أو اإليجابي من عقوبة اإلعدام الذي 
تبنته الكنيسة في بعض المراحل من تاريخها كان استجابة لضغوط عامة وشعبية أكثر مما كان تطبيًقا للتعاليم الدينية، 
أو قناعة لدى الكنيسة المسيحية بصحة هذه العقوبة أو جدواها... باإلضافة إلى هذا ذكر أحد رجال الدين المسيحيين  أن ما 

تذكره بعض وسائل اإلعالم حول ضرورة موافقة رجال الدين على أي حكم إعدام بهدف تنفيذه غير صحيح. 
باإلضافة إلى اطالع هذه الفئة من رجال الدين على الدراسات العلمية التي أجريت، التي أكدت القناعة بعدم جدوى عقوبة 

اإلعدام كأداة فعالة في الحد من الجريمة عبر ردع المجرمين.

يعتبر أحد رجال الدين أن عقوبة اإلعدام مرتبطة أيضا بتطور المجتمع، وإظهار عدم تقبل المجتمع للعنف، هو أمر أساسي 
إللغاء عقوبة اإلعدام، وذكر أهمية تسليط الضوء على إمكانية إنزالها بأشخاص بريئين من التهم المنسوبة إليهم، نتيجة 

االفتقار إلى أنظمة وآليات. 

فيما يتعلق بالمرجعيات من الدين اإلسالمي: 

القرآن  إجازة  تأكيد  تّم  الشيعي،  المذهب  من  وبالتحديد  اإلسالمية،  الطوائف  من  شيوخ  مع  أجريت  التي  المقابالت  في 
التي  للمسامحة  يدعو  والقرآن  وظلم  عدل  فيه  فاإلعدام  الظلم،  ضد  الشرع  أن  من  الرغم  على  اإلعدام.  ومنه  للقصاص 
أن  على  الشيعي  المذهب  دين  رجال  أجمع  لقد  وكرامته.   اإلنسان  قيمة  واحترام  والتدين،  لإليمان  تجسيد  أفضل  يعتبرها 
موضوع عقوبة اإلعدام  موضوع حساس جًدا؛ ألنه يتعلق بحياة اإلنسان، فالذين يحق لهم إصدار الحكم باإلعدام بعد النبي 
هم اإلمام أو الحاكم المسلم العادل والعالم بأحكام الشريعة، وهكذا فإن القوانين المدنية المطبقة في لبنان ال تتطابق 
مع التعاليم القرآنية، وقرارات بعض المحاكم التي تفرض عقوبة اإلعدام هي غير عادلة وغيرشرعية؛ ألن االحكام المدنية 
غير مطابقة ألحكام الشريعة، وبالتالي فإن الشروط التي يضعها القرآن لضمان تطبيق عادل لهذه العقوبة غير متوافرة 

في الدولة المدنية، لذا ليس هناك تشجيع ضمني لتطبيق هذه العقوبة رغم عدم رفضهم لها من حيث المبدأ. 

من ناحية أخرى  شرح شيخ من الطائفة السنية اآلتي:

ومثاله،  صورته  على  اإلنسان  خلق  اهلل  ألن  جًدا؛ً  مهم  المبدأ  هذا  يحترم،  أن  يجب  مقدًسا  كائًنا  اإلنسان  يعتبر  االسالم  إن 
: ماله وعقله، فهي من المقاصد الشرعية الخمسة التي يهدف الدين  فالقرآن الكريم والحديث الشريف يكرمان اإلنسان 

إلى حمايتها، وهي: الدين، والدم، والعقل، والملك، والعرض )الشرف(.  
إن قتل النفس من الكبائر وليس من الصغائر، والتعدي على إنسان يكون على نوعين: عن عمد أو عن خطأ. بعيداً عن 

القوانين اللبنانية؛ إن لدى االسالم قوانين تحكم في كال الحالتين:

- عن طريق الخطأ: على المعتدي أن يدفع دية إلى عائلة الضحية، وعليه أن يصوم مدة شهرين. هنا نحدد أن الخطأ 
يمكن أن يكون خطأ القصد أو خطأ الفعل، وفي الحالتين القوانين المطبقة هي الخاصة بالقتل عن طريق الخطأ.
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- عن عمد: هناك شروط يجب توافرها لوجود العمد، منها أن يكون مرتكب الجريمة بكامل قواه العقلية، وأن يكون 
بالًغا وأن يكون يقيًنا، ويجب أن ال يكون هناك شبهة.

القتل؛  المجتمع. اإلسالم ال يشجع  أو حتى حياة  المجتمع  الحياة في  يأتي من منطلق حماية  القاتل في اإلسالم  إن  قتل 
لذلك فرض القصاص، فهو يأتي ليحمي المجتمع، أي أنه يحمي حياة اآلخرين، ويشكل رادًعا؛ ألن االنسان في وجه القصاص 
سوف يتردد في ارتكاب جرم.  االستثناء الوحيد لقتل القاتل يكون في غفران الورثة، وليس األبناء والبنات فقط، لكن كل 
الورثة، وغفران الحاكم أو السلطان وغفران اهلل أو يكون مقابل بدل.إًذا حتى لو ألغيت عقوبة اإلعدام من القوانين اللبنانية، 

فقط الورثة هم من يحق له المسامحة في حال وقوع قتل.
 

 إن إلغاء عقوبة اإلعدام يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية؛ ذلك لسببين أساسيين:

الورثة. فعل  ردة  على  تأئيره  له  وذلك  األحيان،  بعض  في  قبلية  روابط  وهي  جًدا،  قوية  لبنان  في  العائلية  الروابط   -
هما  والقتل  التسلح  أن  الحروب  هذه  خالل  من  المجتمع  استنتج  وقد  عدة،  أهلية  حروًبا  شهد  قد  اللبناني  المجتمع 
الطريقتان الوحيدتان للحماية، خاصة في فترة الحرب. وعقوبة اإلعدام في أوقات الحرب يمكن أيًضا أن تشكل رادًعا. 
وتميل الحكومات إلصدار قوانين عفو بعد انتهاء الحرب، ما ينمي الشعور بالظلم والرغبة في االنتقام لدى بعض 

الجهات، وخاصة من فقد أهاًل له خالل فترة الحرب.  

إذا كنا سنلغي عقوبة اإلعدام في لبنان، فيجب أواًل تأمين بعض الخطوات األساسية: 

- يجب أن يسود األمن االجتماعي.
- على الدولة أن تكون قوية، ويجب أن يكون السالح بيد الدولة فقط، وبالتالي يجب إزالة البؤر األمنية.على الوضع 
: يجب أن تتاح الوظائف، وأن توضع خطط للتخفيف من حدة الفقر؛ فالجريمة هي نتيجة  االقتصادي أن يكون جيًداً 

عوامل اجتماعية واقتصادية وأمنية عدة. 

فيما يخص موضوع أخذ الموافقة من القيادات الروحية قبل تنفيذ عقوبة اإلعدام : في لبنان هناك تقصير في هذا المجال؛ 
فيها  تطبق  دولة  لبنان  كون  أخيرة،  صالة  لتقديم  العقوبة  تنفيذ  مرحلة  في  فقط  يطلب  الروحية  القيادات  وجود  إن  إذ 
القوانين المدنية. في المبدأ يجب أن يرسل ملف الشخص المتهم للقيادات الدينية: في الدولة اإلسالمية هناك مجلس 
شورى ومجلس الديوان والمفتي هو أعلى سلطة روحية في هذا الموضوع ويحاول المفتي أن يلعب دور الوساطة بين 

العائلتين للتذكير بأهمية التسامح ومحاولة تجنب اإلعدام.

4- ناشطين في مجال حقوق اإلنسان:

عقب الناشطون في هذا المجال : إن موضوع اإلعدام ليس من األولويات اآلن لدى المسؤولين ألسباب تتعلق بـ : 1
1- بالوضع السياسي وشلل المؤسسات186

2- ضعف عمل المناصرة
3- عدم وجود نقاش حقيقي وواسع يضم أشخاًصا معنيين ذوي خلفيات مختلفة )دينية، وإعالمية، وثقافية ، وقانونية...

إلخ( وشامل لمواضيع أخرى متصلة بهذا الموضوع كالمحاكم العسكرية. 

إن الصوت المناهض لعقوبة اإلعدام حاليا ليس كافًيا، خصوصا بعد استعداد مسؤولين لبنانيين للتوقيع على مرسوم 
تنفيذ عقوبة اإلعدام، باإلضافة إلى أن هناك شريحة كبرى من الناس ستبقى مع هذه العقوبة، كما كانت الحال في دول 

أخرى، وهذا ال يلغي واجب الدولة في إلغائها. 

بالتالي يجب على المجتمع المدني االستمرار في استهداف صانعي القرار، خصوصة الممكن أن يصنفوا كحلفاء في هذا 
الموضوع، وأيًضا باستقطاب الضغط الدولي في هذا المجال. 

5-صحافيين: 

القرار؛  صانعي  لدى  اآلن  األولويات  من  ليس  اإلعدام  عقوبة  موضوع  أن  ذكروا  المقابلة  معهم  أجريت  الذين  من  العديد 
ألسباب عديدة، منها الشلل الذي تمر فيه المؤسسات في معظم األحيان، وباألخص خالل تشكيل الحكومة لفترة طويلة، 

186  أدت الديمقراطية التوافقية في النظام اللبناني إلى مراحل عدة تميزت بشلل مؤسساتي، وذلك بسبب عدم تفاهم على السياسات المشتركة والفيتو المتبادل، فاالتفاق على المواضيع، ورغم حسناته الواضحة يتطلب 

أقله وقًتا كبيًراً. كان آخر هذه المراحل خالل الخمسة أشهر التي سبقت نشر هذا التقرير، حيث كان هناك شلل سياسي أدى إلى تأخر تشكيل الحكومة طوال هذه المدة. 
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 ،187 رومية  سجن  وبالتحديد  لبنان  في  السجون  أزمة  مع  التعاطي  خالل  من  مباشرة  غير  بطريق  يتناول  الموضوع  هذا  ون 
باإلضافة إلى شبه اإلجماع على أن تنفيذ عقوبة اإلعدام مرتبط ويتأثر بالتوازن الطائفي بشكل مباشر.

معظم الصحافيين تطرقوا أيضا إلى ثقافة المجتمع اللبناني التي تقبل انتهاكات حقوق اإلنسان باإلجمال؛ بسبب قلة 
الوعي في القيم اإلنسانية التي تنص عليها المعايير الدولية، باإلضافة إلى ترسخ ثقافة العنف بشكل ملحوظ  فيه؛ إذ تقبل 
في  الثقة  وعدم  لبنان،  في  القانون  دولة  حكم  ضعف  مدى  يعكس  الشعبي  المستوى  على  بالعنف  ومواجهته  العنف 
الجهاز القضائي، ومن أبرز المؤشرات التي تدل على ذلك حادثة كترمايا، وقد أضاف أحد الصحافيين أن غياب دور المجتمع 
المدني في بعض األحيان في موضوع مناهضة عقوبة اإلعدام يمكن أن يعود إلى ضعف الثقة أو اإليمان بإمكانية التغيير 
في هذه الثقافة على المستوى الشعبي. وذكر أحد الصحافيين أيضا اللغط في مفهوم العقوبة لدى عامة الشعب، حيث 
إن البعض يعتقد أن إلغاء عقوبة اإلعدام يعني اإلفالت من العقاب. إن عمل المجتمع المدني في هذا المجال يجب أن 

يكون مثابًرا، وبالتالي يجب أن يستمر الزخم في هذا الموضوع.

من جهة أخرى، يعتقد أحد الصحافيين أن الرأي العام يميز فيما يخص عقوبة اإلعدام بين الجرائم العادية، حيث ال احد يشجع 
ا.  تطبيقها، وبين الجرائم المتعلقة بالتجسس حيث تعتبر عقوبة اإلعدام عاماًل رادًعا أساسّيً

ومن التوصيات المذكورة العمل على المستوى الشعبي، حيث يجب توظيف جهد في تفسير مدى مساوئ هذه العقوبة، 
وعلى صعيد صانعي القرار، حيث يوجد في هذا المستوى األخير بعض المسؤولين المناهضين لهذه العقوبة.

اللبناني،  الجمهورية  العدل ورئيس  وزير  يتوقف بشكل كبير على شخص  اإلعدام  تنفيذ عقوبة  أن  أحدهم  ذكر  أخيًرا، لقد 
إدارية  فجوات  على  يحتوي  لبنان  في  اإلجرائي  النظام  أن  إلى  باإلضافة  العقوبة،  لهذه  مناهضتهم  أو  مناصرتهم  ومدى 

يمكن أن تستغل سياسا لتمرير تنفيذ حكم إعدام، بالرغم من وجود وزير عدل رافض إلمضاء تنفيذ عقوبة اإلعدام. 

 6- باحثين اجتماعيين وعلماء نفس:

رئيسة قسم علم االجتماع واالنتروبولوجيا في جامعة القديس يوسف ذكرت اآلتي: »إننا ندور في حلقة مفرغة« وتساءلت 
حول »ما إذا كان دعم الرأي العام لعقوبة اإلعدام ومطالبته بها وراء منع إلغائها أم أن استمرار تشريع هذه العقوبة في 

القانون هو وراء دعم الرأي العام لها؟«

بالنسبة لها، إن حادثة » كترمايا« كانت دليل على التفسير الخاطئ لمفهوم » العدالة« في لبنان، حيث إنه قد طال تطبيق 
هذه العدالة من قبل المرجع األساسي وهو الدولة. 

إن عقوبة اإلعدام تستجيب إلى »العطش إلى االنتقام« حيث إن فكرة » كبش الفداء« لطالما وجدت لتجيب على الغضب 
الجماعي، التي هي من أساس الديانات التوحيدية. والعنف هو من الخصائص الطبيعية البشرية؛ نتيجة لذلك، إن العمل 
العمل على تغيير  الوقت، لذلك يجب  الكثير من  على تغيير السلوكيات والثقافات على المستوى الشعبي سيتطلب 

القانون ذاته، والجتمع سيتبع النظام القانوني. 

غير أن هذا الموضوع ليس مطروًحا من األولويات اآلن؛ ألن المفهوم ال يتم التداول فيه بشكل مستمر: إن آخر تنفيذ ألحكام 
اإلعدام كان منذ سبع سنوات، باإلضافة إلى أن مدى »أخالقية« القتل ليس له أبعاد طائفية كما هو موضوع »الطائفية«. 

لكن تبقى عقوبة اإلعدام موضوع استغالل سياسي.

من ناحية أخرى، أكد رئيس قسم علم النفس في جامعة القديس يوسف أن علم النفس لم يتناول موضوع اإلعدام بشكل 
مباشر كما فعل علم االجتماع واالنتروبولوجيا. لقد تّم التشديد على أنه آلية دفاع، ال تجدي النفع، سببها األثر الفاعل للرأي 
معظم  في  جذوره  تكون  أن  يمكن  الذي   ))Irrational Collective Attitude العقالني  غير  الجماعي  الموقف  أو  العام 
الحاالت العنف. إن ردة الفعل األولى لدى أي إنسان هي االنتقام، لكن تبقى غير عقالنية وغير متحضرة، لذلك يجب أن تمر 

أية ردة فعل كانت في عملية تفكير عقالنية وأن تكون إنسانية.

إن نظرة القتل ألجل ردع القاتل هي خاطئة، وسيتضمن المجتمع دائما مرتكبي جرائم القتل، وعقوبة اإلعدام لن توقف 
ذلك أكان القاتل مريًضا نفسًيا أم شخًصا طبيعيا.

188 بدأت يوم الجمعة 6 أيار 2011 موجة جديدة من اإلضرابات عن الطعام في سجن رومية المركزي، حيث طالب السجناء بالعفو العام، وتحسين ظروف السجن، وتعجيل المحاكمات، ومطالب مختلفة أخرى. يوم 12 أيار ارتفع عدد 

السجناء المشاركين في اإلضراب إلى 2373. ترافق االضراب عن الطعام مع أعمال شغب في السجن. انتهكت خالل هذه الفترة مواد عدة في اتفاقيات وقع عليها لبنان أهمها: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ICCPR(، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، والمبادئ األساسية لمعاملة السجناء، والقواعد النموذجية الدنيا 

لمعاملة السجناء، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )اتفاقية مناهضة التعذيب(.
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القسم الخامس: عرض نتائج استطالع الرأي

مقــــدمة

 تم استقاء دليل مبدئي للمواضيع والعوامل الفاعلة في تحديد مواقف اللبنانيين على اختالف مواقعهم من موضوع 
الشركة  في  والمحللين  االختصاصيين  وبين  »ألف«  منظمة  بين  ومناقشته  الدليل  هذا  عرض  وبعد  اإلعدام،  عقوبة  إلغاء 
التي قامت بتنفيذ البحث الميداني SATISTICS LEBANON  تم وضع نص االستمارة ونص األسئلة األساسية التي ستطرح 

في المقابالت الشخصية مع قيادات الرأي حول هذا الموضوع.

استعملت في هذا االستطالع تقنية المقابلة المباشرة، ومنهجية PPS Probability Proportional Sampling والمترجمة 
بالعربية إلى »العينة المتناسبة مع الحجم المصحوبة بأسلوب العينة المنتظمة« 188. شملت العينة 600 مجيب، وتوزعت 
المختلفة،  العمرية  الفئات  إلى  إضافة  الجنسين،  من  متساوية  عينة  شملت  كما  اللبنانية،  المحافظات  مختلف  بين 
والمستويات االجتماعية الثالث : العليا، والدنيا، والوسطى، فضاًل عن فئات الدخل المختلفة، وجميع المستويات الثقافية.

وبالتالي، تّم اعتماد المتغيرات المستقلة اآلتية في محاولة تفسير مواقف اللبنانيين وآراءهم حول إلغاء عقوبة اإلعدام أو 
اإلبقاء عليها، هذه المتغيرات هي الجنس، واالنتماء الطائفي، ومنطقة السكن، والعمر، والمستوى العلمي، والطبقة 
االجتماعية والدخل والمهنة. كما أجرى فحص X2 189   للتأكد من أن العالقات بين كل من هذه المتغيرات والمواقف المعلنة 

في استطالع الرأي ليست عالقات عشوائية، وبالتالي يمكن االستناد عليها لفهم الموضوع بعمق.

أدناه  ترد  التي  المفاهيم  لقياس  األسئلة  من  عدًدا  نعتمد  أن  منها  هدفنا  محاور  إلى  األسئلة  قسمنا  النتائج  تحليل  لدى 
كعناوين ضمن تحليل نتائج االستطالع . إن النتائج اآلتية استعرضت بشكل استخراج مباشر لألرقام والنسب، كما وردت في 

قاعدة البيانات.  

نتائج إستطالع الرأي

موقف المستطلعين من الدولة ومؤسساتها
من   %70 أعلن  حين  ففي  ومؤسساتها؛  الدولة  من  المستطلعين  مواقف  في  تباين  وجود  االستطالع  نتائج  أظهرت 
العينة  من   %77.17 أن  نجد  العربية  الدول  بين  العامة  والحريات  اإلنسان  لحقوق  احتراًما  األكثر  هو  لبنان  أن  المستطلعين 
المستطلعة اعتبرت القضاء اللبناني، رغم دوره المبدئي في صون هذه الحقوق والحريات، قضاء غير نزيه ومنحاًزا. ورغم 

هذه النظرة إلى القضاء أعلن 62.83% من العينة عن استعدادهم الستئناف حكم إعدام صادر بحق أحد أفراد عائالتهم.

برأيك، هل تعتقد أًن النظام القضائي في لبنان؟
 

النسبة العدد           
%77.17      463 غير نزيه ومتحًيز     
%13.83      83 عادل و نزيه     

%9.00      54 ال جواب      
%100.00      600 المجموع     

الجنس-  )العمر-  الدراسة  هذه  في  المعتمدة  المستقلة  المتغيرات  على  أعاله  الثالث  األسئلة  عن  اإلجابات  توزيع  ولدى 
برزت  والدخل(  االجتماعية  الطبقة  الطائفي-  االنتماء  االختصاص-  المهنة-  السكن-  منطقة  العلمي-  المستوى 
االجتماعية  والطبقة   )0.00=X2( اإلقامة  ومنطقة  جهة،  من  القضاء  من  الموقف  من  كل  بين  الدالة  اإلحصائية  العالقات 
)X2=0.047( واالنتماء الطائفي)X2=0.00 (من جهة أخرى، وفي ظل غياب أية عالقة إحصائية دالة مع متغيرات المستوى العلمي 
إلى الوضع االجتماعي، وليس باالستناد  والعمر والجنس يمكن االستنتاج أن المواقف تتحدد مناطقًيا وطائفًيا، واستناداً 
إلى المستوى العلمي أو الجنس أو المهنة واالختصاص. وفي المقارنة مع العالقات اإلحصائية بين اإلجابات عن السؤال 
حول موقع لبنان بين الدول العربية لجهة احترام حقوق اإلنسان والحريات العامة، والسؤال عن مدى االستعداد الستئناف 

188  تعتمد هذه العينة على استخدام اختيار وحدات المعاينة بأسلوب االختيار العينة المنتظمة التي تكون غالبًا فعالة أكثر من العينة المتناسبة مع الحجم مع اإلرجاع، باإلضافة إلى سهولة سحب العينات، واختصار الوقت 

مقارنة باألساليب األخرى. و يتمثل هذا األسلوب بأعداد إطار بوحدات المعاينة وقيمة الصفة المراد دراستها لكل وحدة معاينة، بعد ذلك يختار رقم عشوائي يقع بين 1 وK ويرمز له بالرمز R، حيث N/NT=K، وتكون وحدات المعاينة 
.J=(0،1،2،...1-n( بحيث ،R+KJ المحسوبة في العينة هي

 189  الذي يظهر العالقة الدالة بين متغيرين.
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حكم اإلعدام الصادر بحق أحد األقارب وكل من المتغيرات المستقلة، نجد أن جميعها تؤكد وجود العالقة اإلحصائية الدالة 
بين مواقف  المستطلعين من جهة وكل من منطقة السكن واالنتماء الطائفي بشكل واضح من جهة أخرى، وتشير هذه 
النتائج إلى أثر القرب أو البعد عن العاصمة، واالنتماء الطائفي في تحديد المواقف سلًبا أم إيجاًبا من الدولة ومؤسساتها.

وكما يظهر من النتائج أعاله؛ يزيد االنقسام في الرأي بين المستطلعين كلما أصبح السؤال أكثر تحديًدا، ويؤكد هذا توزع 
متساوية  بنسب  المستطلعون  انقسم  إذ  القضائي،  بالنظام  المستطلعين  وثوق  إمكانية  حول  السؤال  عن  اإلجابات 
)حوالي 44%( بين من يثق بهذا النظام ومن ال يثق به، ولدى توزيع نتائج اإلجابة عن هذا السؤال على المتغيرات المستقلة 
ظهر أثر كل من الجنس )X2=0.001( واالنتماء الطائفي ومنطقة السكن والمهنة X2=0.00( لكل منها) في إمكانية توافر الثقة 
الباقية  المستقلة  المتغيرات  المستطلعين وكل من  أية عالقة إحصائية دالة بين مواقف  أو عدمها، ولم تظهر  بالقضاء 
)المستوى العلمي، والعمر، والطبقة االجتماعية(. ويظهر توزع اإلجابات عن السؤال المتعلق بمدى تطبيق عقوبة اإلعدام 
.  أعلن 82.83% من المستطلعين عن اعتقادهم بأن عقوبة اإلعدام تطبق بشكل غير عادل،  بشكل عادل أم ال كاآلتي: 

.)0.003=X2( والطبقة االجتماعية )0.001=X2( ويبدو أن وراء هذه القناعة أثًرا واضًحا لمنطقة السكن

هذه القناعة بعدم عدالة القضاء تعود لتظهر في توزع إجابات المستطلعين عن السؤال المتعلق بكون عقوبة اإلعدام 
اإلعدام  عقوبة  بأن  قناعاتهم  عن   %88.33 أعلن  حيث  األغنياء،  على  منها  أكثر  الفقراء  على  متساوية  غير  بطريقة  تطبق 
تطال الفقراء أكثر من األغنياء، وهنا يبرز أثر الطبقة االجتماعية      )x2=0.023(والمهنة )x2=0.005( ، حيث يشعر أبناء الطبقة 
عن  النظر  بغض  يحميهم  من  هناك  وليس  مستهدفون،  بأنهم  المتدني  الدخل  ذات  المهن  وأصحاب  الدنيا  االجتماعية 

انتمائهم الطائفي أو المناطقي.

أن  تجيزها،  ديانتهم  كانت  حال  في  اإلعدام،  لعقوبة  دعمهم  حول  السؤال  عن  المستطلعين  إجابات  توزع  في  والالفت 
الدعم لهذه العقوبة هو األعلى بين أبناء الطبقة الدنيا )%61.65(؛ ما يظهر أثر الدين في تحديد مواقف أبناء هذه الطبقة 
ظهرت  حيث  األعلى،  االجتماعية  الفئات  تطال  مما  أكثر  تطالهم  أنها  الشعور  رغم  حتى   اإلعدام،  عقوبة  من  االجتماعية 

عالقة إحصائية قوية )x2=0.00( بين مواقف المستطلعين والطبقة االجتماعية التي ينتمون لها.

مهمة  دالالت  تبرز  أعاله  المذكورة  ال  أم  عادل  بشكل  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  حول  السؤال  عن  اإلجابات  توزّع  ضوء  في 
لتوزع اإلجابات عن السؤال حول ما إذا كانت عقوبة اإلعدام تفرض أكثر أو أقل من الالزم أو باعتدال. فقد أعلن 65.33% من 
المستطلعين عن اعتقادهم بأن عقوبة اإلعدام تطبق أقل من الالزم، بينما أعلن 9.17% فقط أنها تطبق أكثر من الالزم و%25 

إنها تطبق باعتدال.

وظهر أثر متغير العمر )X2=0.032( والطبقة االجتماعية )X2=0.00( في تحديد هذه المواقف دون غيرها من المتغيرات، ما قد يشير 
اإلعدام تطبق بحقهم فقط، وبصورة غير عادلة وال تطال من يملك  الدنيا بأن عقوبة  الفئات االجتماعية  إلى شعور لدى 

المال والمركز االجتماعي المرموق.

كذلك رغم قناعة 85.33% من المستطلعين أن عقوبة اإلعدام قد تنفذ بحق أشخاص بريئين من التهم المنسوبة إليهم 
نجد أن حوالي ثلثي العينة ال يعتقدون أن هذا قد حدث في لبنان.

فرغم عدم الثقة بالقضاء التي تظهر في اإلجابات المذكورة أعاله، أعلن 59.50% من المستطلعين عدم اعتقادهم بأن عقوبة 
اإلعدام قد نفذت بحق أشخاص بريئين من التهم المنسوبة إليهم، بينما أعلن 23.83% موقًفا معاكًسا، وأظهر توزع نتائج 
اإلجابة عن هذا السؤال وجود عالقة إحصائية دالة بين موقف المستطلعين من هذا الموضوع وكل من االنتماء الطائفي، 
ومنطقة السكن، والطبقة االجتماعية X2=0.00( لكل من هذه المتغيرات) . هذه القناعة بعدم حصول إعدامات غير عادلة 
أعيد تأكيدها وبنسبة أكبر في اإلجابة عن السؤال حول حصول إعدامات غير عادلة خالل السنوات الخمس الماضية، حيث 
أعلن 73% من المستطلعين عن اعتقادهم بأنها لم تحصل مقابل 12.33% فقط من الذين اعتقدوا أنها حصلت، وهنا أيًضا 

)0.003=X2(. والطبقة اإلجتماعية )0.00=X2( برز األثر اإلحصائي الدال لمنطقة السكن واالنتماء الطائفي

من هذه النتائج يمكن استخالص اآلتي:

أثر االنتماء الطائفي والمناطق في تحديد الموقف من الدولة ومؤسساتها.  -
- غياب أي أثر للمستوى العلمي في تحديد مواقف وآراء المستطلعين.

- تأكيد انقسام الثقافة اللبنانية على خط االنتماء الطائفي  والمناطق.
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مستوى معرفة اللبنانيين حول عقوبة اإلعدام.

حول السؤال المتعلق بمعرفة المستطلع رأيه لعدد الجرائم التي يعاقب عليها القانون اللبناني باإلعدام، أعلن %38.33 
وقد  بثالثة،  و%19.33  فقط  باثنين  الجرائم  هذه   %27.67 حين  في  السؤال،  هذا  عن  الجواب  معرفتهم  عدم  العينة  أفراد  من 

أظهرت النتائج عدم معرفة الغالبية الساحقة من أفراد العينة بعدد الجرائم الفعلي.

ما عدد الجرائم التي يعاقب عليها القانون اللبناني باإلعدام؟

النسبة العدد           
%38.33       230 ال أعرف     
%23.67       142    2  

%19.33       116    1  
%9.17       55    3  

%3.83       23 ال جواب     
%2.50       15    4  

%1.83       11 وال واحدة    
%1.33       8    5  
%100.00       600 المجموع    

أما اإلجابة عن السؤال الذي طلب فيه إلى المستطلع رأيه تحديد الجرائم التي تستحق عقوبة اإلعدام فقد توزعت النتائج 
 )%45( األطفال  دعارة  ثم   ،)%54.50( العظمى  الخيانة  جريمة  تلتها   ،)%55( الصدارة  القتل  جريمة  احتلت  اآلتي:  الشكل  على 
والتعذيب  بالمخدرات  االتجار  على  أقل  بنسب  الباقية  الخيارات  وتوزعت   )%23( داخلية  بفتنة  والتسبب   ،)%39.33( والسرقة 

والدعارة.
ويظهر من هذا التعداد احتالل الحق بالحياة وسالمة الوطن والطفل األولوية بين ما يرفضه المستطلعون، ويرون أن عدم 

احترامه يستحق أقصى العقوبات.
وأظهر توزع النتائج على المتغيرات المستقلة بروز عالقة إحصائية دالة بين خيارات المستطلعين من جهة، وكل من الجنس  

)X2=0.00(ومنطقة السكن  )X2=0.00(واالنتماء الطائفي )X2=0.011( من جهة أخرى وغياب هكذا عالقة مع المتغيرات الباقية.
الالفت في توزيع اإلجابات على المناطق هو ارتفاع نسبة المطالبين بالحكم باإلعدام على من يرتكب جريمة القتل في 
)X2=0.011( واالنتماء  )X2=0.00(والعمر   الجنس   النتائج يلعب  الدروز )38.89%(، وكما تظهر  النبطية )75.56%( وانخفاضها بين 
الطائفي  )X2=0.001(  دورًافاعاًل في طلب عقوبة اإلعدام لجريمة االغتصاب. وهذه نتيجة متوقعة في ضوء القيم االجتماعية 
السائدة في لبنان. إذ وصلت نسبة المطالبين بعقوبة اإلعدام لالغتصاب 48.49% بين السنة و46.71% بين الشيعة، بينما 
انخفضت بين المسيحيين إلى 29.49% والدروز 27.78%. الالفت هو إعالن 23% فقط من أفراد العينة عن استحقاق التسبب 

بالفتنة لعقوبة اإلعدام، بينما هي من بين الجرائم التي يعاقب عليها القانون باإلعدام.

نظرة اللبنانيين إلى عقوبة اإلعدام وموجباتها

أظهر االستطالع أن 53.33% من المستطلعين يؤيدون إلغاء عقوبة اإلعدام تأييًدا كاماًل، بينما أيّدها 10.00% جزئيًا، أي أن %62.00 
آراؤهم من موضوع  أية عالقة إحصائية دالة بين موقف المستطلعة  العقوبة، ولم تظهر  المؤيدين إللغاء هذه  هم من 
اإللغاء وبين كل من متغير العمر، والمهنة، والمستوى العلمي، أو الطبقة االجتماعية. إال أن هذه العالقة اإلحصائية الدالة 

برزت مع متغير الجنس، ومنطقة السكن واالنتماء والطائفي X2=000(  لكل منهم(
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يجب على لبنان البدء بالتوجه إلى إلغاء عقوبة اإلعدام و استبدالها بالحكم المؤبد مع األعمال الشاقة؟
 

النسبة العدد            
%53.33      320 أوافق كليا      
%31.67      190 أعارض كليا      

%9.50      57 أوافق جزئيا      
%3.33      20 أعارض جزئيا      
%2.17      13 محايد       
%100.00      600 المجموع      

ويمكن تفسير هذه النتائج بالعودة إلى مفهوم االنتقام الذي ما زال سائًدا في بعض المناطق اللبنانية، خاصة للدفاع عن 
الشرف أو االنتقام لضحية قتل.

في حين انقسمت العينة حول موضوع إلغاء عقوبة اإلعدام أو اإلبقاء عليها، حيث عّبر 91.67% من المستطلعة آراؤهم عن 
اعتقادهم بضرورة تعديل القوانين والتشريعات وإصالحها؛ لكي تتناسب مع التطور الحاصل.

 وأظهر توزيع النتائج أن هذا اإلعتقاد مشترك بين الغالبية العظمى من المستطلعة آراؤهم، وجاءت النسب األدنى لمن 
يعتقدون بضرورة تعديل القوانين بين أبناء النبطية )80%( والشيعة )%85.62(.

 )0.002=x2( المهنة  من  وكل  القوانين  تعديل  من  الموقف  بين  دالة  إحصائية  عالقة  وجود  اإلحصاءات  أظهرت  حين  وفي 
الجنس والعمر والمستوى  )x2=0.00ولم تظهر هكذا عالقة مع كل من  )x2=0.02( واالنتماء الطائفي)   والطبقة اإلجتماعية  

العلمي ومنطقة السكن.

بهدف  رومية  سجن  في  وتوسيعها  التأهيلية  المراكز  تحسين  ضرورة  حول  السؤال  عن  اإلجابات  توزع  نتائج  قدمت  كذلك 
إعادة إصالح المجرمين دعًما لإلجماع أعاله حول ضرورة تعديل القوانين، إذ كان هناك شبه إجماع بين أفراد العينة دون أي 
فروقات على أي من المتغيرات بضرورة إجراء هذا التحسين والتطوير في السجون، إال أن هذا اإلجماع على ضرورة التعديل 
لم ينعكس إجماًعا في ميل المستطلعة آراؤهم النتخاب سياسيين يفضلون إلغاء عقوبة اإلعدام؛ ما يعكس االنقسام 
المذكور أعاله حول إلغاء العقوبة أو اإلبقاء عليها. كذلك يشير إلى عدم تصدر هذا الموضوع األولوية في تحديد الخيارات 
 %31 مقابل  االنتخابي،  قرارهم  تحديد  في  اإلعدام  عقوبة  حول  المرشح  بموقف  اهتمامهم  عدم   %38.83 عّبر  إذ  االنتخابية، 
يميلون النتخاب المرشح المؤيد لعقوبة اإلعدام، و30% يميلون النتخاب المرشح المؤيد إللغاء عقوبة اإلعدام. الالفت عدم 
وجود عالقة إحصائية دالة بين هذه المواقف والمستوى العلمي والمهني للمستطلع رأيه، في حين برز أثر فاعل لالنتماء 
الطائفي والطبقة االجتماعية ومنطقة السكن x2=0.000( لكل منهم(  وبدرجة أقل للجنس )x2=0.021( والعمر)x2=0.025(، وهذا 
يمكن أن يكون مؤشًرا إضافيا على ما سبق ذكره أعاله حول ضعف أثر المستوى العلمي أمام االنتماء الطائفي في تحديد 

مواقف المستطلعين.

اعتبر 41.17% من المستطلعة آراؤهم أن عقوبة اإلعدام هي خرق لحقوق اإلنسان، في حين اعتبر 31.17% أنها أداة رادعة تمنع 
حصول المزيد من الجرائم و27.67% اعتبروا أنها تطبيق للعدالة. ويتالقى هذا التوزع مع مواقف القيادات في معارضة إلغاء 
العقوبة أو المطالبة بإلغائها والتبريرات التي تقدم لكل من هذه المواقف. ولدى توزيع النتائج على المتغيرات المستقلة 

ظهرت النتائج اآلتية:
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رؤية المستطلعة آراؤهم لعقوبة اإلعدام

المستوى االجتماعي                                          الجنس              العمر       المستوى الثقافي  
وسطى    دنيا جامعي     عليا  أكثر من 60          أمي / ابتدائي                    ثانوي / مهني  أقل من 59  ذكور                               اناث 

%29.32  %41.70  %49.73  %46.83  %37.98             %40.98       %48.57  %40.00  %37.34  %48.33 خرق لحقوق اإلنسان 

%34.57  %25.71  %25.67  %24.60  %30.77              %26.69       %27.50  %27.50  %30.95  %21.53 تطبيق للعدالة  

%36.09  %33.21  %24.60  %28.57  %31.25             %32.33        %22.866  %32.98  %31.71  %30.14 أداة رادعة للجريمة  

المناطق الطائفة         
جبل لبنان       بيروت    الشمال       الجنوب            النبطية      البقاع شيعي     درزي  مسيحي    سني     

%48.91  %15.56          %31.87  %34.78  %41.94  %51.28  %72.22  %27.54  %36.20  %49.57 خرق لحقوق اإلنسان 

%35.87  %26.67       %32.97     %26.96   %38.71  %18.26  %8.30  %29.94  %36.27  %23.08 تطبيق للعدالة  

%15.22  %57.78         %35.16     %38.26  %19.3   %30.26  %19.44  %42.51  %27.61  %27.35 أداة رادعة للجريمة 

 )0.0151=x²( وقد أظهرت النتائج وجود عالقة إحصائية دالة بين نظرة المستطلعة آراؤهم إلى عقوبة اإلعدام وكل من الجنس
ومنطقة السكن واالنتماء الطائفي )x²=0.00(  والطبقة االجتماعية )x²=0.005(، وعدم وجود عالقة إحصائية ذات داللة مع العمر 

والمهنة.
وتنسحب هذه النتائج على توزع اإلجابات على السؤال المتعلق بكون عقوبة اإلعدام أداة ردع، إذ أعلن 61.50% من أفراد العينة 
أن عقوبة اإلعدام هي أداة ردع، ولكن يتسع الفرق بين اإلناث )50.24%( والذكور )67.52%(، وتظهر العالقة اإلحصائية الدالة بين 
 )0.002=x²( )x²=0.046( والمهنة  )x²=0.00 لكل منهما( والعمر  آراؤهم ومتغير الجنس واالنتماء الطائفي  مواقف المستطلعة 

.)0.023=x²( والطبقة االجتماعية )0.014=x²( ومنطقة السكن

ولم تظهر أية عالقة إحصائية دالة بين المستوى الثقافي للمستطلع رأيه وموقفه من دور عقوبة اإلعدام كأداة ردع.
والمالحظ هو ارتفاع نسب الذين يعتبرون عقوبة اإلعدام أداة ردع لدى توزع اإلجابات على المناطق واختالفها عن النسب 
التي وردت في السؤال أعاله، الذي كان فيه أكثر من وصف لعقوبة اإلعدام. فجاء توزع النسب مناطقًيا لمن يعتبرون هذه 
العقوبة أداة ردع على الشكل اآلتي: النبطية )77.77%(، الجنوب )72.53%(، الشمال وبيروت )66.00%(، البقاع )53.36%(، وجبل 

لبنان )52.31%(. وهذا يظهر ضرورة التوعية حول هذا الموضوع.

أما بالنسبة لتوزع اإلجابات على متغير الطبقة االجتماعية، فبرز النمط ذاته، أي ارتفاع النسب لدى الطبقة الدنيا وتراجعها مع 
االرتفاع على سلم الطبقات االجتماعية، كما برزت أنماط التوزع ذاتها على متغيري الطائفة والمستوى العلمي.

وفي حين لم تتجاوز نسبة المستطلعة آراؤهم، الذين اعتبروا أنه بتطبيق عقوبة اإلعدام تكون العدالة قد طبقت، نجد أن 
المقارنة  وتظهر  الضحايا.  لعائالت  والراحة  الرضا  تعطي  ألنها  عادلة؛  اإلعدام  عقوبة  أن  اعتبروا  المستطلعين  من   %61.84
بين هذه النتائج فصل المستطلعة آراؤهم بين الرضا والراحة من جهة، والعدالة من جهة أخرى، فالراحة والرضا قد ال تتأتى 

بالضرورة من تطبيق العدالة، وهذا يطرح األسئلة حول وعي اللبنانيين لمفهوم العدالة.

أما العوامل المؤثرة في تحديد رأي المستطلعة آراؤهم حول كون عقوبة اإلعدام عادلة ألنها تعطي الراحة والرضا ألهل 
 )0.002=x²( والجنس )0.012=x²( إلى جانب العمر )0.00 لكل منهم=x²( الضحايا، فهي االنتماء الطائفي والمناطقي والمهنة

.)0.022=x²( والطبقة االجتماعية

أما في ما يتعلق باألسباب الداعية إلى تطبيق عقوبة اإلعدام، فقد أظهر توزع اإلجابات عن السؤال حول ما إذا كان الوضع 
مقابل   %53.83 الطرح  لهذا  المعارضون  شكل  إذ  متقارب،  بشكل  اآلراء  انقسام  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  يحتم  السياسي 
 )0.014=x²( والمهنة )0.003=x²( 46.17% من المؤيدين. وأظهرت النتائج وجود عالقة إحصائية دالة بين هذا الرأي وكل من الجنس
أن  الحظنا  السكن  منطقة  متغير  على  اإلجابات  توزيع  ولدى  منهما(.  لكل   0.00=x²( الطائفي  واالنتماء  السكن  ومنطقة 
 )%58.06( بيروت  ثم   ،)%64.35( الشمال  تالها   ،)%64.84( الجنوب  أبناء  بين  هي  الطرح  لهذا  المعارضين  من  األعلى  النسبة 
والبقاع )45.65%( وجبل لبنان )39.49%(. في المقابل نجد أن 53.33% من أبناء النبطية يعتقدون أن الوضع السياسي يحتم 

تطبيق عقوبة اإلعدام.
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أما على متغير االنتماء الطائفي، فكانت النسب األعلى لمن ال يعتقدون أن الوضع السياسي يحتم تطبيق عقوبة اإلعدام 
بين السنة )68.60%( يليهم الدروز )52.72%( ثم الشيعة )%47.90(.

وحول السؤال المتعلق بما إذا كانت عقوبة اإلعدام وسيلة قانونية لتحقيق االنتقام، توزعت اإلجابات على الشكل اآلتي: 
 )0.001=x²( 58% يعارضون هذا الطرح، مقابل 39.17% من الذين يعتبرونها وسيلة قانونية لالنتقام. وظهر أثر كل من المهنة
الرأي،  )x²=0.048( في تحديد هذا  الطائفي  أقل لالنتماء  )x²=0.001( وبدرجة  االجتماعية  )x²=0.022( والطبقة  السكن  ومنطقة 

بينما لم يظهر أي أثر يذكر لمتغيرات الجنس والعمر والمستوى العلمي.

الدنيا  الطبقة  أبناء  بين  كانت  لالنتقام،  قانونية  وسيلة   اإلعدام  عقوبة  اعتبروا  الذين  آراؤهم،  للمستطلعة  نسبة  أعلى 
)52.63%(، بينما أدناها كانت بين أبناء الطائفة الدرزية )%22.22(.

أما في ما يتعلق بما إذا كان المستطلع رأيه يرى في دعم عقوبة اإلعدام داللة على القوة والسلطة، فقد انقسمت اآلراء 
بشكل متساٍو بين مؤيد ومعارض لهذا الرأي )45% لكل منهما(. وقد ظهرت العالقة اإلحصائية الدالة بين رأي المستطلع 
رأيه حول هذا الموضوع وكل من متغير الجنس )x²=0.005( والمهنة )x²=0.004( ومنطقة السكن )x²=0.001( واالنتماء الطائفي 

)12x²=0.0(، بينما لم تظهر أية عالقة إحصائية دالة مع العمر، والمستوى العلمي والطبقة االجتماعية.

وجاءت النسب األعلى لمن ال يرون في دعم عقوبة اإلعدام داللة على السلطة والقوة بين الطالب )75%( والدروز )%77.78( 
وبين النساء )58.37%( أكثر مما هي عليه بين الذكور )%47.57(.

أثر العوامل الدينية في تحديد مواقف المستطلعين من عقوبة اإلعدام

والتدين  رأيه  المستطلع  جنس  بين  دالة  إحصائية  عالقة  ظهرت  حين  وفي  العينة.  أفراد  من   %75.53 المتدينون  شكل 
العلمي والعمر واالنتماء  التدين من جهة، ومتغيرات المستوى  أية عالقة إحصائية بين  أنه لم يظهر وجود  إال   ،)0.036=x²(
المناطقي أو الطائفي أو المهنة أو الطبقة االجتماعية من جهة أخرى. والالفت هو وجود النسبة األعلى من المتدينين بين 

المستطلعة آراؤهم من بيروت )80.65%( واألدنى بين أبناء الجنوب )%67.03(.

)58.50%( من أفراد العينة أعلنوا أن ديانتهم ال تدعم عقوبة اإلعدام. وظهرت العالقة اإلحصائية الدالة بين هذا الرأي بموقف 
 0.00=x²( الطائفي  واالنتماء  االجتماعية  السكن والطبقة  رأيه ومنطقة  المستطلع  ، وبين جنس  اإلعدام  الدين من عقوبة 

.)0.00047=x²( ومع المستوى الثقافي بدرجة أقل )لكل منها

نسب الذين يرون أن دينهم ال يدعم عقوبة اإلعدام كانت أعلى بين اإلناث )75.12%( مما هي بين الذكور)49.62%(، وبين حملة 
الشهادة الثانوية والجامعية )62%( مما هي بين من هم من المستوى العلمي األدنى.

وكانت هذه النسب أيًضا أعلى بين الطبقات االجتماعية األعلى )71.19%( مما هي عليه بين الطبقات األدنى، وأعلى بين 
المسيحيين )91.88%( والدروز )88.89%( مما هي عليه بين السنة 32.52% والشيعة )30.54%(. أما على صعيد المناطق، فقد 

حل جبل لبنان األعلى في نسب الذين قالوا إن ديانتهم ال تدعم عقوبة اإلعدام )90.77%( تلته بيروت )%56.45(.
وكما سبق ذكره أعاله انقسمت العينة بشكل شبه متساو بين من أعلن أنه سيدعم عقوبة اإلعدام إذا كانت ديانته تجيزها 
الفاعل دون  والمناطقي  الطائفي  االنتماء  أثر  برز  أيًضا  الديانة )48.83%(. وهنا  أجازتها  لو  )51.17%(، ومن لن يدعمها حتى 

وجود أي أثر للمستوى العلمي. )راجع توزع النتائج بالتفصيل أعاله(.

وتظهر المقارنة بين توزع النتائج عن السؤال حول دعم المستطلع رأيه لعقوبة اإلعدام إذا أجازتها ديانته مع توزع النسب 
إنه  وافقوا(.  و%36.33  عارضوا   %55( الدينية  التعاليم  مع  تنسجم  ألنها  عادلة؛  اإلعدام  عقوبة  باعتبار  المتعلق  السؤال  على 
بالنسبة لشريحة مهمة من المستطلعين، يلعب التقيد بالتعاليم الدينية دورًا أهم من القناعة بعدالة العقوبة في تقرير 

الموقف منها.

والمناطقي  الطائفي  واالنتماء  الموضوع  هذا  من  رأيه  المستطلع  موقف  بين  الدالة  اإلحصائية  العالقة  برزت  أيًضا  وهنا 
والطبقة االجتماعية والمهنة وجنس المستطلع رأيه )x²=0.00 لكل منها(، في حين لم تظهر أية عالقة إحصائية دالة مع العمر 

أو المستوى العلمي للمستطلع رأيه.

التعاليم  مع  تنسجم  ألنها  عادلة  اإلعدام  عقوبة  يعتبرون  ال  الذين  نسبة  أن  السؤال  هذا  عن  اإلجابات  توزع  أظهر  وكذلك 
الدينية هي بين المسيحيين والدروز أكثر من ضعفي النسب بين الشيعة والسنة.
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وفي اإلجابة عن السؤال حول كون عقوبة اإلعدام عادلة ألن العين بالعين والقاتل يقتل ظهرت األنماط ذاتها، كما على 
األسئلة أعاله، حيث تحددت المواقف بعامل االنتماء الطائفي والمناطقي والطبقة االجتماعية دون أي أثر فاعل للمستوى 

العلمي للمستطلعة آراؤهم.

في تحليل اإلجابات عن األسئلة المتعلقة بأثر العوامل الدينية في تحديد آراء المستطلعة آراؤهم ومواقفهم من عقوبة 
اإلعدام أكدت النتائج أن االنتماء الطائفي والتعاليم الدينية تتصدر العوامل الفاعلة في تحديد هذه المواقف، كما أكدت 

غياب أي دور فاعل لعامل التحصيل العلمي.

وأخيًرا، أظهر توزع اإلجابات عن السؤال المتعلق بجريمة كترمايا أن 52% من أفراد العينة كانوا يفضلون إعطاء المجرم فرصة 
الشاقة،  المؤبد مع األشغال  السجن  المحاكمة وعقوبة  25.33% كانوا يفضلون  إعدامه، و  الخضوع للمحاكمة، ومن ثم 

بينما 22.67% اعتبروا أن المواطنين كانوا محقين كل الحق بتنفيذ العدالة بأنفسهم وإعدام المجرم بيدهم.

أيدوا اإلعدام  النتائج أن ثلث العينة لم يؤيد فكرة اإلعدام، بل فضل عقوبة السجن المؤبد، بينما ثلثا العينة  وتظهر هذه 
وإن اختلفوا حول طريقة تنفيذه، ما يؤكد استمرار ثقافة الثأر، وإيالء األولوية لحياة الضحية على حياة الجاني. ورغم تقارب 
النسب بين المستطلعة آراؤهم، الذين أعطوا الحق للمواطنين في أخذ القانون بيدهم، نجد أن النسب كانت أعلى بين 
الشيعة والمسيحيين )بفارق 5.00%( مما هي عليه بين الدروز والسنة، وفي النبطية وبيروت مما هي عليه في باقي المناطق.

ولدى جمع نتائج اإلجابات لمعرفة مدى الموافقة المبدئية على تطبيق عقوبة اإلعدام على الجاني بين الطوائف وجدنا 
النسب األعلى بين الشيعة )79.04%( ثم الدروز )72.22%( والسنة )70.37%( وأدناها لدى المسيحيين )67.94%(. ويؤكد هذا أن 

الغالبية العظمى من العينة ما زالت تؤيد عقوبة اإلعدام.

باختصار أظهرت نتائج االستطالع وجود أثر فاعل للعامل الديني والمناطقي في تحديد أغلب مواقف المستطلعة آراؤهم 
من موضوع عقوبة اإلعدام. 

كذلك أظهرت النتائج أنه بالمقارنة مع دور باقي العوامل ال يحتل عامل المستوى العلمي مركًزا مهًما، ما يؤكد استمرار 
تقليدية الثقافة اللبنانية وانقسامها رغم االرتفاع في المستوى العلمي على الصعيد الوطني.

اما بالنسبة للموقف من طرح إلغاء عقوبة اإلعدام، فما زال الشعب منقسًما حول هذه النقطة وعلى خط الطائفة والدين

استعراض ألهم النسب الواردة أعاله 

الغالبية العظمى )77.17%(، تعتبر القضاء اللبناني غير نزيه وغير مستقل. وتلعب المتغيرات اآلتية دورًا فاعاًل في  	•
تحديد هذا الرأي : منطقة السكن، والطبقة االجتماعية والدخل، واالنتماء الطائفي.

59.33% من أفراد العينة يعتبرون السجن أداة تأهيل. تلعب المتغيرات اآلتية دورًافاعاًل في تحديد هذا الرأي : العمر،  	•
والمستوى العلمي، ومنطقة السكن، والطبقة االجتماعية واالنتماء الطائفي.

في  فعالة  ردع  أداة   %5.45 يعتبرها  بينما  اإلنسان،  لحقوق  خرًقا  اإلعدام  عقوبة  يعتبرون  المستطلعين  من   %41.17 	•
الحد من الجريمة وتطبيق العدالة. العوامل الفاعلة في تحديد هذه اآلراء هي : الجنس، ومنطقة السكن، تالطبقة 

االجتماعية واالنتماء الطائفي.
إنزال عقوبة  الموت بالجاني رغم اختالفهم حول كيفية تطبيقها. بالنسبة  لجريمة كترمايا، 74.67% فضلوا  	•

غالبية المستطلعين ال تعرف عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام في لبنان. 	•
 %45 يرى  بينما  العظمى،  والخيانة  القتل  جريمتي  على  اإلعدام  عقوبة  فرض  يجب  أنه  العينة  أفراد  من   %55.00 يرى  	•
وجوب فرضها على جريمة دعارة األطفال و39.33% لجريمة االغتصاب و 23.00% للتسبب بفتنة داخلية و15.17% لجريمة 

التعذيب و 12.33% لالتجار بالمخدرات وفقط 4.33% رأوا وجوب فرضها على الجرائم البيئية.
العمر، والمهنة، والمستوى  العينة أعلنوا عن كونهم متدينين دون أي فوارق تذكر على متغير  أفراد  75.33% من  	•

العلمي، ومنطقة السكن، والطبقة االجتماعية أو االنتماء الطائفي.
38.00% أعلنوا العكس. أفراد العينة أعلنوا أن دينهم ال يجيز عقوبة اإلعدام مقابل  85.50% من  	•

اإلنسان والحريات  احترام حقوق  المجاورة على صعيد  البالد  بين  أواًل  لبنان يحل  أن  اعتبروا  العينة  أفراد  69.34% من  	•
العامة.

آراؤهم اعتبروا أن عقوبة اإلعدام وسيلة قانونية لالنتقام، و59.00% لم يعتبروها هكذا. 39.17% من المستطلعة  	•
يرون  و%38.17  اإلعدام  عقوبة  على  اإلبقاء  يحتم  لبنان  في  السياسي  الوضع  أن  ترى  ال  العينة  أفراد  من   %  53.83 	•

العكس.
62.83% من المستطلعة آراؤهم يرون أن لبنان يجب أن يبدأ العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام و35.00% ال يوافقونهم  	•

الرأي.
رأوا ضرورة تعديل القوانين والتشريعات وتحديثها بشكل عام. أفراد العينة  الغالبية العظمى )91.67 %( من  	•

تأمين  على  قادرًى  ليصبح  وتحديثه،  روميه  سجن  تجهيز  ضرورة  على  آراؤهم  المستطلعة  بين  إجماع  شبه  هناك  	•
إعادة تأهيل المحكومين.
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إنهم  قالوا   %48.83 مقابل  تجيزها  ديانتهم  كانت  إذا  اإلعدام  عقوبة  يدعمون  أنهم  أعلنوا  العينة  أفراد  من   %51.17 	•
لن يدعموها حتى لو أجازتها ديانتهم.

25.00% أنها تفرض باعتدال. رأى  يرى 65.33% من العينة أن عقوبة اإلعدام تفرض في لبنان أقل من الالزم، بينما  	•
رأوا أن عقوبة اإلعدام تطبق اليوم وبشكل غير عادل. 82.83% من المستطلعين  	•

61.50% من أفراد العينة رأوا أن عقوبة اإلعدام فعالة في منح حدوث جرائم جديدة، بينما رأى 36.84% عدم جدواها في  	•
هذا المجال.

55.00% من أفراد العينة لم يوافقوا مع القول إن عقوبة اإلعدام عادلة ألنها تتطابق مع التعاليم الدينية، بينما وافق  	•
عليه %36.33.

القسم السادس : التحديات

لقد نال الجدال حول إلغاء عقوبة اإلعدام على الساحة الدولّية أساسات صلبة، أهمها: 
الحق في الحياة والكرامة. 	•

.190 إمكانية األخطاء القضائية  	•
حياد النظام القضائي ونزاهته. 	•

الحق في الوصول إلى الحقيقة. 	•
موضوع المحاكمات العادلة. 	•

العقوبات غير الفعالة/ غير اإلنسانية. 	•
عدم مراعاتها روحية الديانات التي تدعو إلى الرحمة واألخالق.  	•

واجب الدولة باالمتثال. 	•
أو الفعلي.   تقدم حوالي ثلثي الدول نحو اإللغاء الكلي  	•

لقد تم االعتماد على هذه المبادئ األساسية من قبل مناهضي عقوبة اإلعدام خالل مسيرتهم في لبنان، غير أنه يبقى من 
الجدير التساؤل : لماذا لم تؤد هذه الجهود ومحاوالت اإللغاء إلى اإللغاء الفعلي؟ ولماذا يبقى التخوف حول رجوع الدولة 

اللبنانية عن الوقف االختياري بالرغم من الجهود السابقة؟
من الواضح، وعلى ضوء استعراض نتائج هذه الدراسة، أن هناك معوقات رئيسة تحد من إمكانية إلغاء هذه العقوبة حاليا، 
معظمها يجد جذوره في ضعف نشر الوعي حول ثقافة حقوق اإلنسان على المستويات اآلتية: الشعبي، وصانعي القرار، 

والمهنيين . ووفقا لما استعرض آنفا، يمكن تلخيص هذه التحديات كما يأتي:

1- العوامل االجتماعيّة، والثقافيّة والدينية:

اللبنانية  الثأر ال تزال تسود بعض المناطق   المفهوم العام في لبنان يتقبل مقابلة العنف بالعنف، وثقافة  	•
الثقافات التي تقوم على استثناء »اآلخر« أو على األقل على عدم تقبله على قدم المساواة في الحقوق والواجبات191 . 	•

الثقة بالنظام القضائي تدفع المواطنين إلى السعي لتحقيق العدالة بنفسهم، وخاصة على ضوء نظرة  قلة  	•
الطبقة ذات الدخل المتدني للقضاء وشعورها بأن حقوقها مهمشة .

البديلة  الوسائل  في  الوعي  في  النقص  بسبب  بالمجرمين؛  يلحق  الذي  العنف  عن  يتغاضى  العام  المفهوم  	•
لخروقات القانون.

النطرة الخاطئة لدى العامة  حول إلغاء عقوبة التي تفترض زيادة في عدد الجرائم، وعدم المعاقبة أو المحاسبة  	•
لفاعل الجرم، والحد منإاعطاء الرضا ألهل ضحية الجرم، االنتقاص من رمز سلطة الدولة وقوتها.

اللبنانية وكيفية تطبيق هذه العقوبة.   عدم المعرفة بواقع التشريعات  	•
والء المواطنين للقادة الشعبيين والطائفيين يستمر؛ ما يؤدي إلى ضعف سيادة القانون وحكمه. 	•

الموضوع،  هذا  وضع  على  يساعد  ال  الذي  وبمساواة  فعال  بشكل  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  التمتع  عدم  	•
من بين مواضيع أخرى تتعلق بحقوق االنسان، على الئحة األولويات. 

الهوية  صلب  في  بالتهديد  بالشعور  تدفع  إثارتها  عند  اإلنسان،  بحقوق  تتعلق  التي  الحساسة  المواضيع  بعض  	•
عند اللبنانيين. 

190   إن قضية »يوسف شعبان«، الجىء فلسطيني في لبنان تم إلقاء القبض عليه بتهمة اغتيال دبلوماسي أردني في لبنان عام 1994، هو أحد أمثلة األخطاء القضائية، حيث إن المحققين األردنيين وجدوا القاتل الحقيقي في 

وقت الحق. بالرغم من أنه وجد بريئاً في وقت الحق، غير أنه تم محاكمة شعبان أمام المجلس العدلي  الذي ال تقبل  أحكامها النقض. بقي شعبان معتقاًل إلى أن قام رئيس الجمهورية الحالي »سليمان« بتوقيع مرسوم عفو 
إلطالق سراحه في2009.

  191 دراسة » ألف«حول السياقات االجتماعية والسياسية والثقافية للعنف وتأثيرها في قبول التعذيب في لبنان نيسان 2011
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2- العوامل السياسية:

األجندة  على  المطلوبة  األولوية  إيالئه  بعدم  تظهر  التي  اإلعدام،  عقوبة  إللغاء  الجدية  السياسية  اإلرادة  غياب  	•
تزعزع  أن  علًما  عدمه،  أو  السياسي  االستقرار  ايام  في  إن  اإلنسان(،  حقوق  مواضيع  من  الكثير  حالة  )كما  السياسية 

االستقرار السياسي طالما كان مبررًا لتنفيذ أحكام اإلعدام، خاصة بحق المتهمين بجرائم واقعة على أمن الدولة.
قانوني  كمالذ  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  تؤيد  معتقدات   السياسّية  األحزاب  بعض  تتبنى    : السياسّية  اإليديولوجية  	•

تجاه األفعال ضد الدولة.
من  المحكومين  بين  توازن  تشمل  أن  يجب  اإلعدام،  عقوبة  تنفيذ  عند  أنه  االتجاهات  أظهرت   : الطائفي  التوازن  	•

المذاهب األساسية المتعددة في لبنان بهدف تجنب التوتر.
ارتباط قرار تنفيذ حكم اإلعدام بالسلطة السياسية، حيث إن إصدار األحكام وتنفيذها يفتح المجال أمام المناورات  	•

السياسّية.
عدم فعالية البرلمان اللبناني في عمله، باألخص فيما يتعلق بعقد جلسات دورية للنظر في مسودات القوانين  	•

المقترحة، وبتحديث التشريعات باألخص قانون الجزاء اللبناني 192 
ضعف إنفاذ القانون من قبل أجهزة الدولة. 	•

3- التحديات على مستوى الجهاز القضائي 

وجود المحاكم االستثنائية التي ال تراعي المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة.  	•
تأثر الجهاز القضائي بالعوامل السياسية والدينية؛ ما يؤثر على حياده، وعلى محاوالت إدخال إصالحات.  	•

االستثنائية،  بالمحاكم  يتعلق  فيما  فقط  ليس  باإلعدام  عليها  يعاقب  بجرائم  للمتهمين  الدفاع  حق  ضمان  عدم  	•
بل أيضا فيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالمعونة القضائية193  

تطبيق  عند  االعتبار  عين  في  اإلنسان  لحقوق  العالمية  المبادئ  وأخذ  االجتهاد  عدم  إلى  القانونيين  بعض  ميل  	•
النص القانوني الذي ينص على اإلعدام.

4-العوامل الدينية:

الدين  يراعي  ال  الدولية  والعهود  الشرع  من  وغيره  اإلنسان  حقوق  إعالن  أن  اإلسالمية  الطائفة  أبناء  بعض  اعتبار  	•
محو  إلى  يرمي  »غربي«  وديني  ثقافي  اجتياح  محاولة  من  المخاوف  يثير  ما  المجال،  هذا  في  وتعاليمه  اإلسالمي 

الهوية واإللغاء الحضاري. 
الظروف،  بعض  ظل  في  اإلعدام  عقوبة  يمنع  ال  الذي  اإلسالمي  للدين  العام  المستوى  على  الخاطئ  التفسير  	•

والذي يستعمل لتبرير الممارسة الموّسعة لعقوبة اإلعدام.
أبناء الطبقة الدنيا منها.  أبناء هذه الطائفة، وباألخص  تأثير هذا المفهوم الخاطئ على  	•

الروحية )على اختالفها( موقفا علنيا وصريحا حول عقوبة اإلعدام.  عدم اتخاذ بعض القيادات  	•

http://www.ghassanmoukheiber.com/showarticles.aspx?aid=252&mlang=A&lang=E   192 – يقدر عدد مسودات مشاريع القوانين بحوالي 300 مسودة لم يتم التناقش فيها بعد.

   193مؤتمر منظمة » جوستيسيا« المتعلق بالمعونة القضائية في 11 شباط 2011. 
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القسم السابع : التوصيات

ال شك أن عقوبة اإلعدام يجب أن تبحث بارتباط وثيق مع المواضيع اآلتية:
إنفاذ القانون 	•

االعتقال التعسفي/ ضمان المحاكمات العادلة/ الوقاية من التعذيب. 	•
اإلصالحات في السجون  	•

لذلك يمكن استخالص التوصيات اآلتية:

1-للسلطة التشريعية:

البرلمان فيما يخص مناقشة مسودات مقترحات مشاريع القوانين. أخذ الخطوات الحقيقية نحو تفعيل عمل  	•
حقوق  لمبادئ  اللبنانية  الدولة  والتزامات  المجتمعات  تطور  لتواكب  الصلة؛  ذات  القوانين  تحديث  في  البحث  	•
اإلنسان. في هذه الحالة خصوًصا فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وما جاء فيه من 
أفعال يعاقب  التي تجرم  اللبنانية  النصوص والتشريعات  إن  توصيات تتعلق بشروط تطبيق عقوبة اإلعدام، حيث 
عليها باإلعدام ال تتوافق مع شروط المادة 6 من هذا العهد. لكن يبقى المطلب األساسي هو اإللغاء الكلي لهذه 

العقوبة. ونذكر أيضا من ضمن التحديثات التشريعية مواضيع التعذيب، واالعتقال التعسفي وإصالحات السجون 194.
مشاركة المجتمع المدني في تحديث القوانين، حيث سيكون له قيمة إضافية في جعل هذه القوانين ضامنة  	•

لمعايير حقوق اإلنسان، وأقرب لتطور المجتمع واتجاهاته الحالية.  
 .195 تفعيل الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان، من خالل وضع إستراتيجية تطبيق لما جاء فيها من مبادئ توجيهية  	•
اإلعدام، خصوًصا في  البرلمان حول موضوع عقوبة  اإلنسان في  أخذ مواقف رسمية جدية من قبل لجنة حقوق  	•

ضوء األزمة الحالية للسجون )باألخص سجن رومية(
إلغاء المحاكم االستثنائية التي تشكل خرقا لمعايير المحاكمة العادلة والشفافة، ولمبدأ فصل السلطات.  	•

ب-للسلطة التنفيذية:

التنفيذ رسميا.  اللبنانية في 2006، وجعل هذا  التنفيذ االختياري التي تعهدت به الحكومة  عدم خرق وقف  	•
القانون  تنفيذ  لتعزيز  والعدل(؛  الداخلية  وزارة  )باألخص  الحكومية  األجهزة  لجميع  شاملة  إستراتيجية  خطة  اعتماد  	•

ومحاسبة المسؤولين في هذه األجهزة في حال تقاعصهم. 
وضمان   ،  17315 القانون   من   1964 للمرسوم  وفًقا  العدل  وزارة  إلى  الداخلية  وزارة  من  السجون  إدارة  نقل  ضمان  	•

تسليم المسؤولية من خالل بناء القدرات والموارد البشرية والمالية وتحسين أوضاعها. 
.196 التدابير الالزمة للوقاية من التعذيب خالل التحقييقات  أخذ  	•

تدريب المسؤولين عن إجراء التحقيقات في الجرائم على تقنيات متقدمة، وتراعي مبادئ حقوق اإلنسان.  	•
احترام مبدأ فصل السلطات، باألخص بين السلطة التشريعية والقضائية.  	•

ت-للجهاز القضائي ونقابة المحامين:

في  أكثر  التعمق  باألخص  الفئة،  هذه  من  لكل  المهني  المسار  في  اإلنسان  حقوق  تدريبات  على  أكثر  التركيز  	•
الجدل حول موضوع اإلعدام، مع مناقشة التحديات العملية في السياق اللبناني التي يمكن أن تواجه، والبحث في 

كيفية معالجتها.
أخذ موقف صريح ورسمي من قبل لجنة حقوق اإلنسان في نقابة المحامين حول موضوع عقوبة اإلعدام. 	•

تعزيز الدفاع في المحاكمة عن التفسيرات القانونية التي يمكن أن تساهم في عدم إصدار عقوبة اإلعدام. 	•

 194  دراسة » ألف« حول  تحديث ظروف حوادث التعذيب واتجاهه في لبنان.
  195 يتم مناقشة خطة وطنية لحقوق اإلنسان في لبنان من قبل هيئات برلمانية وممثلين عن المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية تتضمن 22 ملفا.ً

196دراسة » ألف« حول » تحديث ظروف حوادث التعذيب واتجاهه في لبنان.
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ث-للمجتمع المدني:

للتخطيط  الجهود  وتوحيد  المسؤولين،  لدى  األولويات  الئحة  على  اإلعدام  موضوع  إعادة  في  المساهمة  	•
اإلستراتيجي، حيث ال تكون المداخالت على هذا الصعيد استيجابية فقط، بل وقائية أيًضا . 

العمل  إستراتيجية  والحالية، لتضمن  السابقة  والتحديات  والفرص  اإلطار،  المبذولة في هذا  الجهود  تقييم  إعادة  	•
المستقبلية دروًسا مستخلصة  توجه العمل المستقبلي بفعالية أكثر.

محامين،  )قضاة،  المهنيين  أيضا  بل  القرار،  صانعي  فقط  ليس  المعنية،  الشرائح  جميع  إشراك  على  العمل  	•
إعالميين، رجال دين...إلخ( في نقاش وطني حول موضوع اإلعدام والتشديد على أهمية دور كل من هذه الشرائح.

ما  التي  المخاوف  على  لإلجابة  اللبناني  للسياق  اإلعدام  لعقوبة  المناهض  الدولي  الجدل  تقريب  على  العمل  	•
زالت تشكل تحديات من صلب المجتمع اللبناني أكانت إيدولوجية، ثقافية، دينية...إلخ.

االستمرار في حشد الضغط الدولي والدعم المحلي من المسؤولين المناهصين لهذه العقوبة. 	•
ضرورة تركيز جهود المناصرة التي تقوم بها هيئات المجتمع المدني على استقطاب وجوه دينية مؤثرة في قيادة  	•

الرأي العام، ومن ضمن جميع الطوائف، كما يشير إلى أهمية حمالت التوعية على جميع المستويات الشعبية.

القسم الثامن : شهادات

الحالة األولى: وفقا ألقوال ابنة الضحية المغدور بها

الوقائع:

سنة 1994 دخل شخصان، علم الحًقا أنهما كانا مجندين في الجيش السوري الذي كان متواجًدا في لبنان في تلك الفترة، 
إلى محل المجوهرات الخاص بعائلتين تقطنان في إحدى ضواحي بيروت. الشابان كانا قد زارا المحل في فترة سابقة ولم 
يشتروا شيًئا، فعندما عادوا مرة ثانية وتعرفوا إليهم في المحل بدأوا بإطالق النار. كان ينتظر، من عرف الحًقا أنه قائد العصابة، 

قرب السيارة في الخارج، وعندما سمع إطالًقا باشر هو أيًضا بإطالق النار، فتمكن الثالثة من الفرار. 

بسبب  اللبناني  القضاء  إلى  تسليمه  رفضت  التي  بلجيكا  إلى  العصابة  قائد  وهرب  منهم،  اثنين  على  القبض  إلقاء  تم 
تطبيق عقوبة اإلعدام، وبعد فترة قصيرة في السجن، وحسب قصة ابنة الضحية تم اإلفراج عنه وهو يعيش حالًيا في بلجيكا.

 بعد إلقاء القبض على المجندين السوريين، تم إلقاء القبض على أعضاء آخرين من العصابة ومحاكمتهم، لكن في تهم 
خفيفة نسبًيا، وحسب المعلومات من ابنة الضحية، حكم على المجندين بعقوبة اإلعدام، ونفذت بحقهم العقوبة شنًقا 

في ساحة عامة.

المقابلة:

المقابلة التي أجريناها كانت مع ابنة إحدى ضحايا الجريمة األولى 197 . كان عمرها تسع سنوات يوم وقعت الجريمة وهي 
ال تتذكر كثيًرا ما حدث، وقد قرأت في وقت الحق تقرير الشرطة لمعرفة مالبسات الجريمة التي أودت بحياة والدها وعمها. 
عندما أصبحت ناضجة زاد اهتمامها بالموضوع، إال أنه كان موضوًعا ال يتناقش به في محيطها، فزارت أرشيف إحدى الصحف 

المحلية، وقرأت ما كتب في تلك الفترة عن الموضوع.

تتذكر أنهم تلقوا اتصاالت تهديد على فترة طويلة، وخاصة خالل المحاكمة من أشخاص ظنوا أنهم من أهل المجرمين. 
تتذكر أيًضا أن أشخاًصا كثيرين في محيطها كانوا يؤيدون محاكمة المتهمين وإعدامهم. أما هي فكانت صغيرة، وال تتذكر 

أية ردة فعل عدائية قامت بها.

هي كبرت دون والدها، لذلك ال يجدر السؤال إن كان الشخص مع أو ضد عقوبة اإلعدام، فالجريمة األولى مأساة واإلعدام 
مأساة. اإلعدام ال يغير شيًئا هو لم يعد والدها، كل ما حصل هو أن المأساة تضاعفت.

يبقى بالنسبة إليها العقاب العادل لجريمة قتل هو الحبس مدى الحياة.

197   وقد طلبت ألسباب شخصية أن ال يذكر اسمها في التقرير.
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لدى سؤالها عن إحساسها تجاه الشخص الثالث الفار من العدالة إلى بلجيكا، أصرت أنه بالنسبة إليها الموضوع انتهى، 
فوالدها لن يعود وعليها أن تكمل حياتها، أما بالنسبة ألعضاء آخرين من عائلتها الموضوع لم ينته، وهم كانوا من أكثر 

المطالبين بعقوبة اإلعدام، لكنها لم تعطهم الرضا، ولم تساعدهم على طي صفحة الماضي.
ختمت قائلة إن من أكثر ما أثر عليها، كان حين قرأت أن أحد قاتلي أبيها خالل تنفيذ حكم اإلعدام به طلب أن يقول شيًئا إال 

أنهم شنقوه دون أن يتركوا له إمكانية أن يقول ما لديه/ وهي ما تزال تسأل نفسها ماذا كان يريد أن يقول.
الحالة الثانية: وفقا ألقوال المحكوم سابقا باإلعدام

القضية: 

بيروت  في  الروشة  في   1994 العام  المعايطة«  عمران  »نائب  السيد  لبنان  في  األردنية  السفارة  في  األول  المستشار  اغتيل 
بإطالق النار على رأسه. ألقي القبض بعدها على »يوسف شعبان« فلسطيني من سكان برج البراجنة، وخضع للمحاكمة 
في المجلس العدلي، وصدرت بحقه عقوبة اإلعدام، ثم خففت إلى السجن مدى الحياة )في تلك الفترة كان هناك قانون 

يمنع منح عقوبة اإلعدام لكن األحكام التي تتعلق بمواضيع سياسية(.

أصر شعبان طوال فترة محاكمته على برائته، إال أن الحكم صدر ووجد مذنًبا. سجن 15 سنة من 5 شباط 1994 حتى 13 تموز 2009 
حين أطلق سراحه بعفو خاص من رئيس الجمهورية »ميشال سليمان«.

بعد ثمانية أعوام من سجنه ألقي القبض في األردن على مرتكبي الجريمة، وتمت محاكمتهم وإنزال عقوبة اإلعدام بهم. 
أمضى 8 سنوات أخرى في السجن قبل أن يحصل على العفو الرئاسي.

 المقابلة
يسرد قصته شعبان ويقول أنه اتهم بارتكاب جريمة حصلت في بيروت، بينما هو كان موجود في البقاع في هذه الفترة، 
ورغم إصرار محاميه على هذه الحقيقة كان القاضي يتفادى أخذها بعين االعتبار؛ ألنه بحسب »شعبان« القرار كان قد اتخذ، 

وهو ال يعرف حتى اليوم لماذا ألبس هو هذه التهمة.

ورغم أنه كان له محام مهتم بقضيته، كان على علم منذ دخوله المحكمة أن القرار كان اتخذ، وأن الحكم كان قد صدر قبل 
صدوره.

قضى 16 سنة في حبس رومية، وكان على تواصل في هذه الفترة مع محامين ومع عائلته، وقد عانى خالل هذه الفترة من 
الحالة المتردية لسجن رومية التي- بحسب قوله- باتت معروفة.

حاولت عائلته بشتى الطرق إخراجه من السجن. حاول رئيس الوزراء »سليم الحص«، الذي كان معروًفا بمناهضته لعقوبة 
اإلعدام حل القضية أكثر من مرة لكنه فشل.« يوسف شعبان« يعتقد أن القرار السياسي لم يكن يسمح في تلك الفترة 
بخروجه. أما في 2009، فسمحت األجواء، ما مكن محاميته من الحصول على العفو الرئاسي الخاص. وهنا يشكر »شعبان« 

مرة أخرى محاميته التي تابعت قضيته دون أن تطلب أتعاًبا، ويتساءل لماذا ال يقوم محامون كثر بهذا الدور اإلنساني.  

المجتمع الذي هو متواجد فيه اليوم ال يوجه له أي حكم مسبًقا بسبب سجنه. الكل يعرف حسب قوله أنه بريء.  لكن رًدا 
على سؤال حول حقوقه المدنية، التي ال تعاد إليه ألن العفو الخاص ال يلغي الجريمة والمحاكمة، وال يعيد أيًّا من الحقوق 
المدنية، يؤكد أنه لم يتأثر بهذا كونه فلسطيني وحقوقه ليست محترمة أصاًل في لبنان. هو يريد أن يهاجر بحًثا عن فرص 

عمل أخرى ليس كرًها ببلد ظلم فيه، لكن بسبب قلة فرص العمل »

»يوسف« دخل إلى السجن وأوالده عمرهم 3 سنوات أو أقل. خرج بعد 16 سنة ليرى كيف أثر الموضوع عليهم. هو يرى آثار 
سلبية كثيرة لم يرد التكلم عنها، لكن كان هناك تأثير ايجابي كبير بانلسبة إليه تمثل بأنهم تعلموا االعتماد على أنفسهم 

أكثر.

ينهي »يوسف شعبان« بتأكيد أنه ضد عقوبة اإلعدام. فأواًل : األخطاء العدلية في حكم اإلعدام ال تُصلح، وثانًيا : اإلعدام راحة 
للمجرم وهو ال يردع. أقصى عقوبة بالنسبة إليه هي السجن المؤبد وليست اإلعدام.
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الئحة المراجع باللغة العربية

الدراسة الوطنية حول األحوال المعيشية لألسر التي تم اعدادها عام 2007 وأيضًا عام 2009 من قبل وزارة الشؤون  	•
االجتماعية ومكتب األمم المتحدة اإلنمائي.

وزارة الخارجية األميركية )2008(. تقرير الحرية الدينية الدولية، لبنان.   	•
.   2006A – مرجع رقم  أ1066/06، 25 نيسان  البعثة الدائمة للبنان في األمم المتحدة  	•
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عقوبة اإلعدام .
اتفاقية حقوق الطفل  1989. 	•
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دراسة » ألف« حول المحاكم العسكرية  - خرق لنزاهة النظام القضائي – وحدة مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان  	•
.2010

– مرجع رقم  أ1066/06،  25 نيسان 2006 البعثة الدائمة للبنان في األمم المتحدة  	•
لبنان  في  التعذيب  قبول  في  وتأثيرها  للعنف،  والثقافية  والسياسية  االجتماعية  السياقات  ألف«حول   « دراسة  	•

نيسان 2011.
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1976، وفقا ألحكام المادة 4.
الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 2004. 	•
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)Christi international
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