مجلس النواب
لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

عقـوبة اإلعـدام

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية

اعد المسودة األولى لهذه الدراسة المحامي الدكتور بول مرقص أستاذ محاضر في القانون وفي
مادة حقوق اإلنسان والحريات العامة في الجامعة األميركية في بيروت  AUBوفي جامعة الحكمة،
ّ
ّ
ومنسق في «مرصد القضاء في لبنان» وفي «مرصد
منسق في «مرصد التشريع في لبنان»
الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية» للمؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم.
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مقدمة

لبنان دولة دميوقراطية تعتمد يف دس��تورها املواثيق العاملية لحقوق اإلنسان .إال أنها ال تزال تعتمد سياسة
جنائية تصل إىل ح ّد إنزال عقوبة اإلعدام ،مبا يق ّوض حق اإلنسان يف الحياة.
إزاء ه��ذا التناقض بني انخراط لبنان يف املعاهدات واملنظامت العاملية التي تعنى بحقوق اإلنس��ان ورغبته
تالياً يف التاميش مع السياسات الجنائية الحديثة من جهة ،والسياسة العقابية التي يعتمدها من جهة ثانية،
سيكون عىل لبنان اتخاذ خطوات نوعية نحو إلغاء عقوبة اإلعدام آخذاً يف االعتبار الصعوبات التي ميكن أن
تقف إزاء تحقيق هذه الخطوات ومواجهتها عن طريق اعتامد خطة قطاعية.
تندرج ورقة العمل الحارضة يف س��ياق إعداد الخطة الوطنية لحقوق اإلنس��ان يف لبنان ،وتستند إىل أحكام
اإلعالن العاملي لرشعة حقوق اإلنس��ان الضامنة للح��ق يف الحياة والربوتوكوالت التي ترعى موضوع عقوبة
اإلعدام .وتهدف ورقة العمل إىل وضع مرشوع خطة قطاعية لتكريس الحق يف الحياة واإلستغناء عن عقوبة
اإلعدام ،ومناقشتها مع مجموعة عمل معنية(.)2
ّ
وتوخياً لذلك ،تعتمد ورقة العمل الحارضة املحاور التالية:
 .1الواقع القانوين
 .2الوضع الراهن يف لبنان
 .3مرشوع الخطة القطاعية
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 .1الواقع القانوني

تس��تند الدس��اتري والقوانني الوطنية إىل مصادر قانونية واجتامعية وعقائدية خاصة بالدولة .إال أنه ينبغي
أيضاً أن تس��تلهم الرشائع الدولية لحقوق اإلنسان – الرامية إىل رسم سياسة عاملية موحدة  -مصدراً أساسياً
وملزماً لها أيضاً.
من أبرز حقوق اإلنس��ان التي تس��عى املواثيق الدولية إىل حاميتها ،حق اإلنسان يف الحياة الذي أمىل عىل
املجتمع الدويل إصدار معاهدات وبروتوكوالت تهدف إىل إلغاء القوانني واملامرسات التي تناهض هذا الحق
وأهمها عقوبة اإلعدام.
سنعرض يف ما ييل املعاهدات الدولية املتعلقة بحامية حق اإلنسان بالحياة والنصوص الخاصة بإلغاء عقوبة
اإلع��دام ،لننتقل من ثم إىل دراس��ة البنية الترشيعية والقانونية الداخلي��ة الخاصة بلبنان بغية قياس مدى
تكريس هذه الحقوق يف الترشيع اللبناين ،متهيداً لدرس الوضع امليداين فيه وتالياً اقرتاح الحلول.

أوالً :المواثيق الدولية
ميكن اس��تخالص املعايري الحقوقية واالجتهادية الدولية من مضمون املعاهدات والربوتوكوالت والتوصيات
املتخصصة واالتحاد األورويب وس��ائر ّ
املنظامت
الت��ي تصدر ع��ن الجمعية العامة لألمم املتح��دة وأجهزتها
ّ
اإلقليمية .ومن أهم التطورات يف االعوام األخرية تضمني عدد من املعاهدات الدولية امللزمة ،نصوصاً تهدف
إىل الح��د من إعتامد عقوبة اإلعدام وصوالً إىل تكريس قاعدة إلغاء عقوبة اإلعدام بصورة نهائية س��واء يف
منت هذه املعاهدات أو يف مالحقها ،وقد التزم هذه القاعدة أكرث من نصف دول العامل(.)3
سنُدرج املواثيق الدولية ضمن خمسة محاور أساسية ،هي:
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 .1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
يس��تهل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان أحكام��ه بالتأكيد عىل أنه « يولد جميع الناس أحراراً متس��اوين
يف الكرام��ة والحق��وق »...ويؤك��د يف امل��ادة الثانية من��ه أن « لكل إنس��ان حق التمتع بجمي��ع الحقوق
والحريات».
وينص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف مادته الثالثة عىل ما ييل:
«لكل فرد الحق يف الحياة والحرية واألمان عىل شخصه ...ال يجوز إخضاعه للتعذيب أو العقوبات القاسية
أو الالإنسانية أو ّ
الحاطة بالكرامة».
كام تنص املادة  30منه عىل أنه :
«ليس يف هذا اإلعالن أي نص يجوز تأويله عىل أنه يخ ّول لدولة أو جامعة أو فرد أي حق يف القيام بنشاط
أو تأدية عمل يهدف إىل هدم الحقوق والحريات الواردة فيه».
ويفهم من هذه املادة ،أنه عىل الدول املعنية أن تحمي حق الفرد يف الحياة وأن ال تلجأ اىل أي عمل يؤدي
إىل إزهاق حياة إنسان.

 .2البروتوكوالت واالتفاقيات الدولية واإلقليمية
تنص الربتوكوالت واالتفاقيات الدولية عىل إلغاء عقوبة اإلعدام وأبرزها الربوتوكول االختياري الثاين امللحق
بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس��ية لع��ام  1989والذي صدّقت عليه  54دولة ثم انضمت
إليه نحو عرش دول يف وقت الحق( )4باستثناء دول عربية عدة ومنها لبنان.
ّ
يحظر هذا الربوتوكول إنزال عقوبة اإلعدام .إال أنه يجيز الخروج عن هذا املبدأ «يف وقت الحرب» بالنسبة
اىل الجرائ��م «بالغة الخطورة» و»ذات الطبيعة العس��كرية» والتي «ترتكب يف وقت الحرب»( .)5ويش�ترط
الربوتوك��ول أن ُتعلن الدولة املعنية تح ّفظها اآليل إىل تطبيق هذا االس��تثناء عن��د االنضامم إىل الربوتوكول
وليس بعده.
ينص عىل
وتلتقي أحكام هذا الربوتوكول مع أحكام العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي ّ
فينص عىل ج��واز تطبيق عقوبة اإلعدام يف
إلغ��اء عقوبة اإلعدام تطبيقاً لإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��انّ .
البلدان التي مل َ
تلغ فيها عقوبة اإلعدام «بالنسبة اىل أكرث الجرائم خطورة فقط» ورشط «صدور حكم نهايئ
ص��ادر عن محكمة
مختصة»( .)6لكن العهد ال��دويل ال يبيح ألي دولة التذ ّرع بهذه األحكام من أجل تأجيل
ّ
()7
إلغاء عقوبة اإلعدام .
ومن الربتوكوالت اإلقليمية عىل سبيل البيان ال الحرص:
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الربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنس��ان إللغاء عقوبة اإلعدام والذي صدّقت عليه تسع
دول.
الربوتوكول رقم  6امللحق باالتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الذي صدّقت
عليه  46دولة أوروبية(.)8
الربوتوك��ول رق��م  13امللحق باالتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنس��ان والحريات األساس��ية الذي
صدّقت عليه  30دولة أوروبية ووقعت عليه  13دولة أخرى(.)9
ينص الربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنس��ان ،عىل اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام ،لكنه يجيز
االحتف��اظ بعقوبة اإلعدام عىل نحو اس��تثنايئ يف زمن الحرب .كذلك فإن أح��كام الربوتوكول رقم  6امللحق
باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ترسي يف زمن السلم .أما الربوتوكول رقم  13امللحق باالتفاقية األوروبية
لحق��وق اإلنس��ان فينص عىل االلغاء الكامل لعقوب��ة اإلعدام «يف جميع الظ��روف» ،إذ مينع عىل أي دولة
للتنصل من هذا املوجب(.)10
موقعة أن تقدّم أي أعذار ُّ
تنص عىل إلغاء عقوبة اإلعدام كل من الفقرة (أ) من املادة  37من اتفاقية حقوق الطفل والفقرة ()3
كذلك ّ
م��ن املادة  5من امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورعايته والفقرة ( )5من املادة  77من الربوتوكول األول
التفاقية جنيف وسواها العديد من الربوتوكوالت واالتفاقيات الدولية واإلقليمية.
ينص امليثاق العريب لحقوق اإلنس��ان عىل حظر اإلعدام إال بالنس��بة اىل أشد الجرائم
وعىل الصعيد العريبّ ،
ً
خطورة وعىل حظره يف ما خص الجرائم السياسية ما مل تقرتن بجناية قتل أو الرشوع فيها ،فضال عن رضورة
صدور هذه العقوبة عن محكمة قضائية تجيز ملرتكب الجرم طلب العفو أو طلب إبدال العقوبة(.)11
وين��ص امليثاق عىل أن الدول األطراف تحمي كل إنس��ان عىل أقليمها من أن يع ّذب بدنه أو نفس��ه أو أن
يعامل معاملة قاس��ية أو ال إنس��انية أو مهينة أو حاطة للكرامة وتتخذ التداب�ير الفاعلة ملنع ذلك ،وتعترب
مامرسة هذه الترصفات واإلسهام فيها جرمية يعاقب عليها .وتنص الفقرة األوىل من املادة الخامسة تحديداً
عىل أن «الحق يف الحياة مالزم لكل ش��خص» وتضيف الفق��رة الثانية إىل ذلك« :يحمي القانون هذا الحق،
وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً».
وتبدو املادة السادسة أكرث وضوحاً بالنص عىل أنه «ال يجوز الحكم باإلعدام إال يف الجنايات بالغة الخطورة
وفق��اً للترشيع��ات النافذة وقت ارت��كاب الجرمية ومبقتىض حكم نهايئ صادر ع��ن محكمة مختصة ،ولكل
محكوم عليه بعقوبة اإلعدام الحق يف طلب العفو أو استبدالها بعقوبة ّ
أخف»(.)12
وقد أرس��لت الحكومة اللبناني��ة إىل مجلس النواب مرشوع قانون لإلجازة للحكوم��ة إبرام امليثاق املذكور
باملرس��وم  13988ومن املأمول إقراره يف الهيئة العامة للمجلس بعدما درس��ته لجنة اإلدارة والعدل بتاريخ
 17كانون الثاين .)13(2007
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 .3القرارات والتوصيات الدولية
تقيم القرارات والتوصيات الدولية مكاناً خاصاً للحق يف الحياة وتح ّرم رصاحة املساس بهذا الحق حتى ولو
كان الشخص املعني مجرماً موصوفاً ،ومنها عىل سبيل البيان ال الحرص:
القرار رقم  XXVI /2857الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  20كانون األول .1971
القراران الصادران عن املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي لألمم املتحدة ،األول بتاريخ  20أيار  1981والثاين
بتاريخ  9أيار .1979
القرار الصادر عن املجلس األورويب رقم  727بتاريخ  22نيسان .1980
التوصية الصادرة عن الربملان األورويب رقم  891بتاريخ  18حزيران .1981
القراران الصادران عن لجنة حقوق اإلنسان رقم  1998/8و.)14(1999/61
وسواها العديد من القرارات والتوصيات الدولية.
الترصف بها ألنها مرتابطة ومتشابكة وتلزم الحكومات
حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية ال تقبل التجزئة أو ّ
جميعه��ا .وتالياً ،من واجب ه��ذه الحكومات برصف النظر عن انظمتها السياس��ية واإلقتصادية والثقافية،
تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات العامة(.)15
فالحق يف الحياة حق أس��ايس غري قابل للتفريط ،واإلعدام قيد إس��تثنايئ جداً عليه ،وال يجوز تالياً التامدي
يف خ��رق مث��ل هذا الحق ،كام أنه «ال يجوز لتربير التقصري يف محاربة الرذيلة أن يتم اللجوء إىل فرض حكم
اإلعدام».
والجدير بالذكر ّأن الحكم باإلعدام ليس الس��بب الوحيد الذي أثار س��خط املدافعني عن حقوق اإلنسان يف
العامل ،وإمنا أيضاً املامرس��ات التي تتبع مثل هذا الحكم وهي بنوع خاص :العلنية التي تتبع عملية تنفيذ
الحكم وطريقة تنفيذ العقوبة.
ففي الواقع ،ورغم ّأن بعض القانونيني يؤ ّيدون إنزال عقوبة اإلعدام  -مع حفظ حقّ القضاء يف منح األسباب
التخفيفي��ة يف ح��االت معينة  -إال ّأن هؤالء أنفس��هم ُيجمعون عىل رفض تنفيذ حك��م اإلعدام علناً ونقله
بوسائل اإلعالم (كام سيأيت بيانه بالتفصيل يف املحور التايل ،رقم .)2
ً
أما الطرق الرئيسية املعتمدة عاملياً لتنفيذ االعدام ،فيمكن تلخيصها بسبع طرق ،وفقا ملا ييل:
 .1الش��نق( :)16هو وس��يلة اإلعدام القامئة عىل ش ّد رقبة املتهم بحبل خاص ش��هري يسمى «عقدة الشنق»،
تلف العقدة حول رقبته ،ث��م يدفع من اإلرتفاع الواقف علي��ه ليبقى منتصباً
وم��ا أن يصعد املته��م حتى ّ
بالهواء متحركاً كبندول الس��اعة مييناً ويس��اراً ،وغالباً ما ُي َّ
غطى وجه املعدوم شنقاً ،حيث ميوت بعد حواىل
إثنتي عرشة دقيقة ،وبعد الفراغ من العملية يفحصه الطبيب الذي يعود إليه أن يثبت وفاته .الش��نق هو
أكرث الوس��ائل إس��تخداماً يف لبنان والعامل ،كام يف بعض الواليات املتحدة األمريكية ،إيران ،كوريا الش�مالية،
سنغافورة ،الهند ،باكستان ،ليبيا ،مرص ،وسوريا.
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 .2الرمي بالرصاص :وهو األكرث إس��تخداماً يف فرتات الحروب ،و ُيطبق خصوصاً عىل العسكريني .وهو متَّبع
بصورة أساسية يف الصني ،كوريا الشاملية ،تايالندا ،إندونيسيا ،أرمينيا ،وفيتنام.
 .3الحقنة املميتة :عن طريق حقن مادة سامة يف الوريد تؤدي إىل املوت الرسيع .تستخدم هذه التقنية يف
الصني ،الفيليبني ،ويف العديد من الواليات املتحدة األمريكية(.)17
 .4الرجم :تطبق هذه الوسيلة يف الدول التي تط ّبق الرشيعة اإلسالمية ،وخصوصاً يف الجرائم الجنسية .وقد
جاء يف قانون الجنايات يف الجمهورية اإلس�لامية « :عىل الحجارة أال تكون كبرية بحيث ميوت املحكوم عليه
من الرضبة األوىل أو الثانية ،وال صغرية بحيث ال يصح أن تسمى حجارة».
 .5رضب العنق :هذه الوس��يلة هي األكرث اس��تخداماً يف الدول التي تط ّبق الرشيعة اإلس�لامية ،وخصوصاً
اململكة العربية الس��عودية ،وبعض مقاطعات نيجرييا .وحس��ب شهادة الس��ياف السعودي سعيد بن عبد
الله بن مربوك البييش « :إستخدم السيف يف قتل املجرمني من الرجال ،واألسلحة النارية ،وبالذات املسدس،
حكم س��ديد ،من دواعيه س�تر عورة املرأة ،باعتبار أن القتل بح ّد
يف قتل النس��اء املجرمات .وهذا يف نظري ٌ
السيف يستدعي رفع الغطاء عن الرأس وإظهار الرقبة وجزءاً من الظهر دون غطاء».
 .6غرفة الغاز  :تطبق هذه الطريقة يف خمس واليات أمريكية ويف بعض الدول األخرى.
 .7الك��ريس الكهرب��ايئ :تطبق هذه الطريقة يف عرش واليات من الواليات املتحدة األمريكية ويف بعض الدول
األخرى(.)18
فرغ��م وجود طرق ع��دة ميكن من خاللها للدولة أن تنفذ عقوبة اإلعدام ،إال أن هناك أوجه خالف وش��به
يف ما بينها .وهي تتش��ابه يف النتيجة من حيث قتل املحك��وم عليه وتنفيذ مضمون الحكم .ولكنها تختلف
من حيث املدة التي ميكن أن يس��تغرقها ازهاق روح املحكوم عليه ومن حيث إلحاق العذاب به عند لفظ
أنفاسه.
وقد اعتُرب الكثري من هذه الطرق مخالفاً للكرامة اإلنس��انية وخصوصاً الش��نق والغاز السام .بحيث أدينت
الواليات املتحدة األمريكية عام  1993من قبل لجنة حقوق اإلنسان يف معرض تقييمها للعهد الدويل الخاص
بالحق��وق املدنية والسياس��ية لكونها تنفذ حكم اإلعدام بالغاز الس��ام يف والي��ة كاليفورنيا .واعتربت هذه
الطريقة قاسية وال إنسانية ّ
ألن من شأنها أن تع ّذب املحكوم عليه قبل موته .تجدر اإلشارة إىل أن كاليفورنيا
()19
قد ج ّمدت تنفيذ عقوبة اإلعدام بتاريخ  15كانون الثاين  2006بالتزامن مع كتابة الدراسة الحارضة .
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ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
تقسم البنية الترشيعية والقانونية يف لبنان ،واملتصلة مبوضوع دراستنا ،إىل فئتني من النصوص:
األوىل :تتعلق باألحكام الدستورية.
تنص عىل اإلعدام.
الثانية :تتعلق بالترشيعات العادية التي ّ

 .1الدستور اللبناني
التزم الدستور اللبناين بأحكام الرشعة العاملية لحقوق اإلنسان حيث نصت الفقرة «ب» من مقدّمة الدستور
عىل ما ييل:
«لبنان عريب الهوية واإلنتامء وهو عضو مؤس��س وعامل يف جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها ،كام هو
عضو مؤس��س وعامل يف منظمة األمم املتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وتجسد
الدولة هذه املبادئ يف جميع الحقول واملجاالت دون استثناء».
()20
األمر الذي ميحض املواثيق الدولية ،يف املبدأ ،قابلية التنفيذ التي تتّصف بها القوانني اللبنانية  .لكن ،ورغم
أن األحكام الدس��تورية تس��مو نظرياً عىل القوانني العادية ،فإن قيمتها يف لبنان ،هي معنوية ومبدئية أكرث
منها فعلية .األمر الذي يجعل املبادئ الدستورية غري ذي فاعلية مبارشة بالنسبة اىل إلغاء عقوبة اإلعدام.

 .2التشريعات العادية
يأخذ الترشيع اللبناين بعقوبة اإلعدام ومر ّد ذلك أن طبيعة السياس��ة الجنائية الس��ائدة يف لبنان منذ نشأة
الجمهوري��ة وتحديداً منذ وضع قانون العقوبات عام  -)21(1943املأخوذ عن القانون الفرنيس القديم الذي
ُأًدخل��ت عليه إصالحات ع��دّة مل يعرفها الترشيع اللبناين -عامدها العقاب والردع وحتى «االنتقام املقونن»
لحامي��ة املجتمع والنظام العام .وتبلغ هذه السياس��ة العقابية ح ّد «إلغاء القاتل» عوض س��جنه وإصالحه
وتأهيله.
ً
إال أن الجرائم التي ُين ِزل الترشيع اللبناين مبرتكبيها عقوبة اإلعدام ،محدّدة عىل وجه الحرص تطبيقا لقاعدة
أن «ال عقوب��ة دون نص» .ومن ذلك قان��ون العقوبات العام وبعض القوان�ين الخاصة كقانون العقوبات
العس��كري وقان��ون املخ��درات وقانون املحافظة ع�لى البيئة ضد التل��وث من النفايات الض��ارة واملواد
الخطرية.
وبد ًءا من العام  1958اقرتن الحكم باالعدام م ّرتني باس��م وزير الداخلية يف حكومة ما بعد أحداث ،1958
نص
رميون إده ،يف القانون رقم  58/11والقانون رقم  59/16تاريخ  16ش��باط 1959؛ فالقانون رقم ّ 58/11
عىل عقوبة االعدام انطالقاً من هدف تشديد العقوبات عىل جرائم إثارة الحرب االهلية واألعامل اإلرهابية،
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وقد استبدل عقوبة االشغال الشاقة املؤ ّقتة باالشغال الشاقة املؤ ّبدة ،وإذا أدّى العمل اإلرهايب إىل املوت أو
الهدم أو التخريب ،وجب عندها إنزال عقوبة االعدام بالفاعل .وال يزال هذا القانون س��اري املفعول إذ مل
ُيلغه قانون آخر ،وعدم تطبيقه منذ العام  1958ال يؤدّي إىل إبطاله؛ أما القانون رقم  95/16فلم ُيستعمل
ثم توقف العمل به إىل أن ألغاه القانون رقم  65/26تاريخ  18أيار 1965؛ وقد عمل
إال م�� ّرة واح��دة أنذاك ّ
هذا القانون عىل تعليق العقوبة الواردة يف تطبيق املادتني ( 547األش��غال الش��اقة املؤ ّقتة) و( 548األشغال
الشاقة املؤ ّبدة) من قانون العقوبات ،واستبدالها بعقوبة اإلعدام ملَنْ يقتل إنساناً قصداً ،ومنع هذا القانون
منح الفاعل األسباب التخفيفية(.)22
وغداة انتهاء حروب  1990 - 1975يف لبنان ،صدر القانون رقم  )23(1994/302الذي حرم القضاء من سلطته
التقديرية يف تطبيق األس��باب التخفيفية ،بحيث أصبحت جرائم القتل عىل إختالفها توجب الحكم بإعدام
فاعليها مبا فيها تلك املنصوص عليها يف املادتني  547و 548من قانون العقوبات برصف النظر عن األس��باب
التي حملت الجاين عىل ارتكاب جرميته.
()24
ن��ص عىل إلغاء أحكام
إال أن��ه ومع اس��تتباب األمن ،صدر بتاري��خ  2آب  2001القانون رقم  338الذي ّ
ً()25
القانون رقم  1994/302وبإعادة العمل بأحكام مواد قانون العقوبات التي كانت نافذة سابقا .
تلغ عقوبة اإلعدام،
ولكن ال ميكن اعتبار هذه الخطوة تطوراً كافياً عىل صعيد حقوق اإلنسان .ذلك أنها مل ِ
بل اكتفت بإعادة العمل باألحكام الس��ابقة ،خصوصاً وأنه ،يف املامرس��ة ،وبعد تعليق تنفيذ عقوبة اإلعدام
ملدة أكرث من خمس س��نوات ،عادت الس��لطة اللبنانية ونف ّذت عقوبة اإلعدام (( )27-26كام س��يأيت بيانه يف
املحور التايل رقم .)2
النص عىل عقوبة اإلعدام.
نعرض يف ما ييل لبعض القوانني التي تتض ّمن ّ
أ .قانون العقوبات

تعاقب املادة  549من قانون العقوبات «باإلعدام عىل القتل قصداً إذا ارتكب:
 .1عمداً.
 .2متهيداً لجناية أو لجنحة ،أو تس��هي ًال أو تنفيذاً لها أو تس��هي ًال لفرار املحرضني عىل تلك الجناية أو فاعليها
أو املتدخلني فيها أو للحيلولة بينهم وبني العقاب.
 .3عىل أحد أصول املجرم أو فروعه.
 .4يف حال إقدام املجرم عىل أعامل التعذيب أو الرشاسة نحو األشخاص.
 .5عىل موظف يف أثناء مامرسته وظيفته أو يف معرض مامرسته لها أو بسببها.
 .6عىل إنس��ان بس��بب انتامئه الطائف��ي أو ثأراً منه لجناي��ة ارتكبها غريه من طائفته أو م��ن أقربائه أو
محازبيه.
 .7باستعامل املواد املتفجرة.
()28
 .8من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو إلخفاء معاملها .
وتعاق��ب مواد أخرى من القانون املذكور باإلع��دام ،كل من يرتكب جرماً عىل أمن الدولة الخارجي كحمل
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يدس الدسائس سواء لدى دولة أجنبية لتعتدي عىل لبنان( )30أو لدى العدو
السالح يف صفوف العدو( ،)29أو ّ
وكذل��ك معاونته لتفوز قواته( ،)31أو ُيقدم عىل اإلرضار باملنش��آت املدنية والعس��كرية بقصد ش��ل الدفاع
الوطني يف زمن الحرب(.)32
كذل��ك يعاقب قانون العقوبات باإلعدام ،حتى دون توافر ن ّية القتل ولو قصداً ،كإعدام من يتس��بب مبوت
إنسان يف معرض ارتكابه جرماً آخر( )33ومن يتس ّبب بغرق سفينة أو سقوطها يف معرض االستيالء عليها(.)34
كذلك نص القانون الصادر بتاريخ  11كانون الثاين  1958عىل إنزال عقوبة اإلعدام:
()35
بكل من إرتكب اإلعتداء أو محاولة اإلعتداء التي تستهدف إثارة الحرب األهلية. ...
إذا تم فعل اإلعتداء من قبل رئيس عصابة مس��لحة بقصد إجتياح مدينة أو أمالك الدولة أو ضد القوة
العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات(.)36
ب .قانون المخدرات

عقوب��ة اإلع��دام منصوص عليها أيضاً يف «قان��ون املخدرات واملؤثرات العقلية والس�لائف» ،عندما يعتدي
الج��اين عىل أح��د املوظفني العموميني املنتدبني لتنفي��ذ القانون أو يقاومه بالقوة أثن��اء تأديته وظيفته أو
بسببها و ُيفيض هذا التعدي إىل موت املوظف(.)37

ج .قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطيرة

يحك��م أيضاً بعقوب��ة اإلعدام عىل مقرتيف الجرائم ذات الطابع اإلقتص��ادي ،مبقتىض أحكام قانون املحافظة
عىل البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة واملواد الخطرية( .)38فاملادتان  10و 11منه تعاقبان باإلعدام «كل
من ...يس��تورد أو يدخل أو يحوز أو ينقل رواس��ب أو نفايات نووية أو ملوثة بإش��عاعات نووية أو تحتوي
مواد كياموية س��امة أو خطرة عىل الس�لامة ...وكل من يرمي يف األنهار والس��واقي والبحر وس��ائر مجاري
املي��اه ...امل��واد الضارة امللحوظة يف الجدول رقم  1امللحق بهذا القانون والتي بنتيجة تفاعلها مع اإلنس��ان
والحيوان وسائر عنارص البيئة تؤدي إىل قتل األسامك أو الح ّد من تكاثرها أو إفساد صالحيتها كغذاء لإلنسان
أو الت��ي ترض بس��ائر الحيوانات والنباتات البحرية ،»...عىل أن ه��ذه العقوبة ال تطبق إال يف حالة حرصية
وهي أن يقصد الجاين تحقيق النتيجة وبعد ثبوت التهمة بح ّقه.
د .قانون العقوبات العسكري

يعاق��ب قانون العقوبات العس��كري باإلع��دام عىل الجرائم التالي��ة :الفرار إىل العدو  ،إستس�لام القائد
العس��كري للع��دو( ،)40التحريض عىل الفرار إىل العدو أو عىل وقف القتال ضده أو اإلستس�لام له أو إقامة
عالقات معه( ،)41الخيانة العس��كرية( ،)42السلب يف زمن الحرب مع إيقاع أعامل عنف باملجنى عليه تسهي ًال
لعملية السلب( ،)43ترك قائد السفينة الحربية السفينة وهي ترشف عىل الغرق( ،)44وإستسالم القوة البحرية
للعدو(.)45
()39
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 .2الوضع الراهن في لبنان

س��نذكر أوالً املامرس��ات التي ا ّتبعت يف لبنان يف ّ
أهم األسباب
ظل الترشيعات القامئة ،لننتقل ثانياً إىل ذكر ّ
واملعايري التي ميكن أن ُتثار يف صدد مناقشة مسألة مرشوعية أو عدم مرشوعية عقوبة االعدام.

أوالً :الممارسات والسياسات الرسمية المتبعة
مل يكن الحكم باإلعدام الس��بب الوحيد الذي أثار س��خط املدافعني عن حقوق اإلنس��ان داخلياً وخارجياً،
وإمنا أيضاً املامرس��ات التي تتبع مثل هذا الحكم وهي بنوع خاص :العلنية التي تتبع عملية تنفيذ الحكم
وطريقة تنفيذ العقوبة.
نتناول أوالً حاالت االعدام يف لبنان ( ،)1لننتقل بعدها إىل كيفية تنفيذ تلك العقوبة يف لبنان (.)2

 .1حاالت اإلعدام في لبنان
نع��رض يف م��ا ييل ألبرز حاالت االعدام يف لبنان ،بد ًءا بتلك التي أدُّعي أو ا ُّتهم أو ُح ِكم فيها بعقوبة اإلعدام
املختصة (أ) ،وصوالً إىل تلك التي ُن ِّفذت عملياً عىل األرض(ب).
من قبل املراجع القضائية
ّ
أ .لجهة العمل القضائي (نيابة عامة ،قضاء تحقيق ،قضاء حكم) :أبرز الحاالت

بالنسبة إىل النيابة العامة وقضاء التحقيق،
يف الع��ام ُ ،1983طل��ب االعدام م��ن قبل قايض التحقيق العس��كري  ،للمتهمني نزيه ش��عيا وجوزف
كازازيان باغتيال الطفلة مايا بشري الجميل ومرافقي والدها ،ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل بشري الجميل.
ويف الع��ام ذات��ه ،طلب قايض التحقيق يف جبل لبنان( )47اإلعدام لخمس��ة متّهم�ين بقتل الوزير املف ّوض
يف الس��فارة الجزائرية رابح خرواع ،واملدعى عليهم محمود مايض كريم ،حس��ن عبده مقداد ،محمد ماجد
الربدان ،أحمد رابح خرواع وفطمة رابح خرواع.
()46
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ويف الع��ام  ،1984طلب املح ّقق العس��كري( )48اإلعدام للمتهمني بحادث تفج�ير بيت الكتائب يف بلدة
العقيبة ،العريف الدريك نخلة يوسف بورعد ،راشد سليامن الراعي ،وسامي قزحيا العلم.
ويف العام ُ ،1991ط ِلب( )49اإلعدام لنبيه فكتور أبو رحال بجرمية قتل زوجته املحامية لينا ادوار.
ويف العام  ،1992طلب قايض التحقيق العسكري( )50االعدام ألحمد عارف الخري ،عامد حسن حامد ،فادي
محمد اسكاف ،رميون باخوس خطار ،بتهمة قتل رقيب وجرح آخر يف مخفر املنية.
ويف الع��ام ذاته ،طلب ق��ايض التحقيق( )51االعدام للمتهمني س��هيل الطواهري ،ناج��ي النجار «املل ّقب
شيكو» ،طوين ساسني قرقامز ،وكميل البيطار ،يف حادث قتل النقيب نديم عبد النور.
ويف الع��ام ذاته ،طلب النائب العام اإلس��تئنايف( )52اإلعدام لس��تة عنارص من ح��زب «القوات اللبنانية»
املنحل ،بتهمة قتل االب سمعان بطرس الخوري االنطوين.
ويف العام  ،1993طلب النائب العام اإلستئنايف( )53اإلعدام للمتهم زياد سهيل شقري الذي قتل والدته هند
وشقيقه بالل والسائق حبيب.
بالنسبة إىل قضاء الحكم،
خاصتهام الكائن يف بعبدا:
قضية قتل األخوين غسان وجليل أنطونيوس يف محل املجوهرات ّ
بتاري��خ  ،1992/12/22أص��در املجل��س العديل( ،)54باإلج�ماع ،الحكم الذي قىض  -مبا ق�ضى فيه  -بتجريم
املتهمني محمد زعيرت ونعمه حامده وعبد الكريم جيج بالجناية املنصوص واملعاقب عليها يف املادة  549يف
فقرتيها االوىل والثانية معطوفة عىل املادة  212و 213من قانون العقوبات ،وبانزال عقوبة اإلعدام بحقّ ّ
كل
منهم ،وذلك إلقدامهم باالش�تراك عىل قتل املغدورين غسان وجليل انطونيوس قصداً وعمداً لتأمني هربهم
والحيلولة بينهم وبني العقاب عن جناية محاولة السلب.
قضية قتل الدكتور إلياس الزايك:
بتاري��خ  ،1996/5/20أصدرت محكم��ة الجنايات يف بريوت باإلجامع الحك��م الذي قىض -مبا قىض فيه-
بتجريم رميون يوس��ف جرجس ورفيق غالب س��عاده بالجناية املنصوص عليها يف املادة  1/549من قانون
العقوب��ات وبإن��زال عقوبة اإلعدام ّ
بكل منهام ،وبتخفيضها تخفيفاً بحقّ رفيق س��عاده ،ووفقاً للامدة 253
عقوبات ،إىل األشغال الشاقة املؤ ّبدة ،فإىل االشغال مدة عرش سنوات عم ًال باملادة الرابعة فقرتها الثانية من
قانون العفو رقم  ،91/84وتخفيضها بحقّ رميون جرجس إىل األش��غال الش��اقة املؤبدة عم ًال باملادة الرابعة
فقرتها االوىل من القانون املشار إليه ()...؛
ك�ما قىض الحكم بتجريم س��مري فريد جعجج وغس��ان أنط��وان توما وانطونيوس الي��اس الياس ،املعروف
بأنطونيوس الياس عبيد وبطوين عبيد ،بالجناية املنصوص عليها يف املادتني  217و 218معطوفتني عىل املادة
 1/549من قانون العقوبات ،وبإنزال عقوبة االعدام بحقّ ّ
كل منهم ،وبتخفيضها إىل االشغال الشاقة املؤ ّبدة
عم ًال باملادة الرابعة فقرتها االوىل من قانون العفو رقم .)...( 91/84
()55
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قضية قتل غسان أحمد خالد:
بتاري��خ  ،1996/6/27أصدرت محكمة الجنايات يف الش�مال باالج�ماع الحكم الذي قىض -مبا قىض فيه-
بتجريم املتهم حس��ن محم��د الريس بالجناية املنص��وص عليها يف املادة  1/549عقوب��ات وبإنزال عقوبة
االعدام بح ّقه ،وذلك إلقدامه عىل قتل املغدور غسان أحمد خالد.
()56

قضية تفجري كنيسة سيدة النجاة :
()57
ّ
بتاري��خ  ،1996/7/13أصدر املجلس العديل باالجامع الحكم ال��ذي قىض -مبا قىض فيه -بتجريم كل من
املتهمني أنطونيوس الياس عبيد املعروف بانطونيوس الياس الياس ،ورشيد توفيق رعد وجان يوسف شاهني،
بالجناية املنصوص عليها يف املادة السادس��ة من قان��ون  1958/1/11معطوفة عىل املادتني  212و 213من
قان��ون العقوبات وبالجنايتني املنص��وص عليهام يف املادتني  549بن��د ( )1و( )7و 549بند ( )1و(201 /)7
م��ن قانون العقوبات معطوفتني عىل املادتني  212و 213منه ،وإنزال عقوبة االعدام بحقّ ّ
كل منهم ،وذلك
إلقدامهم عىل تفجري كنيسة سيدة النجاة وقتل ومحاولة قتل األشخاص الذين كانوا فيها.
قضية مقتل األب سمعان الخوري:
بتاري��خ  ،1997/1/6أصدرت محكم��ة الجنايات يف جبل لبنان باإلجامع الحكم الذي قىض -مبا قىض فيه-
بتجريم ّ
كل من املتّهمني جورج حميد باخوس وجان يوسف شاهني وأنطوانيت يوسف شاهني بجناية املادة
 549عقوبات الفقرة األوىل وإنزال عقوبة االعدام ّ
بكل منهم.
()58

قضية إغتيال الشيخ نزار الحلبي:
بتاري��خ  ،1997/1/17أصدر املجلس العديل باالجامع الحكم ال��ذي قىض -مبا قىض فيه -بتجريم ّ
كل من
املتهمني منري صالح عبود وأحمد منذر الكسم مبقتىض املادتني  212/)2(549عقوبات ،وإنزال عقوبة االعدام
ّ
بكل منهام ،وذلك إلقدامهام عىل قتل الشيخ نزار الحلبي.
ك�ما قىض الحكم بتجريم املتهم الفار أحمد عبد الكريم الس��عدي ،امللق��ب بـ»أيب محجن» ،مبقتىض املادة
 )1(549من قانون العقوبات معطوفة عىل املادتني  217و 218فقرتها األوىل منه ،وإنزال عقوبة االعدام به،
وذلك لجهة التحريض عىل قتل الشيخ الحلبي.
()59

قضية محاولة اغتيال الوزير ميشال املر:
أص��در املجلس العديل( ،)60باإلج�ماع ،الحكم الذي قىض -مبا قىض فيه -بتجريم املتهم س��مري فريد جعجع
بالجنايات املنصوص عليها يف املادة  )1( 549و( )7و( )8من قانون العقوبات معطوفة عىل املادتني  217و
 218منه وبالجناية املنصوص عليها يف املادة السادس��ة م��ن قانون  1958/1/11معطوفة عىل املادتني 217
و 218م��ن قانون العقوبات ،وإن��زال عقوبة اإلعدام به ّ
لكل من الجنايات وتخفيضها ( )...كذلك بالنس��بة
للمتهمني الفارين غس��ان أنطوان توما وأنطونيوس الياس الياس (ولكن عىل أساس املادتني  213و 201بدالً
من املادتني  217و 218عقوبات).
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قضية مقتل سمري وابراهيم الصوان:
أص��درت محكمة الجناي��ات يف بريوت باالجامع الحكم الذي قىض -مبا ق�ضى فيه -بتجريم املتهم يحيى
محم��د يارس األيويب بجناية املادة  549عقوبات ،بفقرتيها األوىل والثانية ،معطوفة عىل املادة  3من القانون
رقم  302تاريخ .1994/3/21
()61

قضية القيام بأعامل إرهابية أدّت إىل وفاة عدد من األشخاص والقتل عمداً (:)...
أصدرت املحكمة العسكرية الدامئة يف بريوت( )62الحكم الذي قىض -مبا قىض فيه -بإعدام املتهم أحمد عبد
البديع الحالق لجهة قيامه باالعامل اإلرهابية التي أدّت إىل وفاة عدد من األشخاص ،وباالعدام لجهة القتل
املتفجرات (.)...
عمداً بواسطة
ّ
ب .لجهة التنفيذ العملي لعقوبة االعدام :أبرز الحاالت

لعقوبة االعدام يف لبنان جذور تعود إىل الخمس��ينات ،بحيث ُن ّف��ذ حكم باالعدام بحقّ فكتور عواد ،و ُن ِّفذ
حكامن باالعدام بحقّ مرتكبي جرمية الغاردينيا يف الحازمية(.)63
وبتاري��خ  1971/6/28جرى إع��دام عادل حالوي يف بريوت «  ...علق الج�لاد الحبل حول رقبته ،بعد جهد
استطاع أحد رجال األمن من إزاحة لوح الخشب ليسقط حالوي .بقي حالوي ينتفض وهو متأرجح ،فتقدم
منه الجالد وتعمشق به من قدميه وشدّ ،فسمعت ط ّقة رقبته ،فظن الجالد أنه تويف ،لكن رسعان ما عادت
قدما حالوي إىل التح ّرك ،ورفعهام قلي ًال .عندئذ عاد الجالد وشدّه من قدميه مبزيد من القوة .وسكن حالوي
لحظة ثم عاد إىل التح ّرك وس��ط ذهول الحارضين .فك ّرر الجالد ش��دّه حتى س��قط بنطلون حالوي وبقي
معلقاً يف أس��فل قدميه ثالثة دقائق حتى أس��لم الروح .وبعد الش��نق ظل حالوي معلقاً عىل الحبل نصف
ساعة .ثم عاين الطبيب الرشعي الجثة .وأكد الوفاة( ،»...النهار.)1998/6/10 ،
أما أوىل تطبيقات النص املشدّد الذي تض ّمنه القانون رقم  302تاريخ  ،1994/3/21يف ظل الجمهورية الثانية،
فكانت يف  1994/4/23مع إعدام بس��ام صالح املصلح ،ويف  1994 /4/30مع إعدام املجندين السوريني عبد
الكريم جيج ومحمد س��ليامن زعرت ،ويف  1994 /9/28مع إعدام شاكر عمران الربيدي ،ويف  1995/1/12مع
إعدام الدريك حس��ام عيل نارص ،ويف  1996/10/17مع إعدام أنس شامل ذبيان ،ويف  1996/9/19مع إعدام
أحمد عبد البديع حالق ،ويف  1997/3/18مع إعدام محمد محمود كور ،ويف  1997/3/25مع إعدام كل من
خالد محمد حامد ومنري صالح عبود ومنذر الكس��م ،ويف  1997/4/2مع إعدام املرصي حسن جامل عطية،
ويف سنة  1998مع إعدام كل من وسام نايف عيىس النبهان وحسن ندى أبو جبل.
ث��م أنزلت عقوبة اإلعدام بحق كل من بديع حامدة رمياً بالرصاص لقتله ثالثة عس��كريني يف منطقة برشي
يف  ،2000/7/11وأحمد منصور ش��نقاً لقتله مثانية أش��خاص يف مركز صندوق التعويضات ملعلمي املدارس
الخاصة يف منطقة األونيس��كو يف  ،2000/7/31وأيضاً رميي زعيرت رمياً بالرصاص بس��بب قتله زميلني له يف
الدفاع املدين يف منطقة بحمدون عام .2000
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 .2كيفية تنفيذ االعدام في لبنان
يتم تنفيذ حكم االعدام يف لبنان علن ّياً (أ) وبطريقة الشنق (ب).
بصورة عامةّ ،
أ .لجهة العلنية في تنفيذ حكم اإلعدام

رغم ّأن بعض القانونيني يؤ ّيدون إنزال عقوبة اإلعدام  -مع حفظ حقّ القضاء يف منح األس��باب التخفيفية
يف حاالت معينة  -إال ّأن هؤالء أنفسهم ُيجمعون عىل رفض تنفيذ حكم اإلعدام علناً ونقله بوسائل اإلعالم،
ذلك أن الحكم باإلعدام يش ّكل بحد ذاته رادعاً ،وليس العلنية التي تواكب تنفيذه(.)64
تؤدّي العلنية إىل إيذاء املشاعر اإلنسانية(:)65
مش��اعر املحك��وم عليه من ناحي��ة أوىل ،بحيث أنه يفرتض ع�لى األقل عىل الدولة واج��ب إحرتام النفس
اإلنسانية يف اللحظات األخرية من حياة املحكوم عليه(،)66
ومشاعر العا ّمة من ناحية ثانية.
ً
فض ًال عماّ ترتكه العلنية من تعاطف ش��عبي مع املحكومني باإلعدام رغم فعلهم الش��ائن ،وخصوصا عندما
تك��ون هن��اك يف املقابل جامهري مبتهج��ة تأييداً ملبدأ األخذ بالث��أر( .)67وهذا ما انطب��ق متاماً عىل الرئيس
العراقي السابق صدام حسني الذي أثار إعدامه تعاطفاً شعبياً عارماً وإدانة منظامت حقوق اإلنسانَ ،ح َجبا
خطورة الجرائم التي ارتكبها وحوكم بها.
إال أن مفاعي��ل علني��ة تنفيذ حكم اإلع��دام ال تقف عند النتائج املعنوية فحس��ب ،إمنا تنت��ج عنها نتائج
تربوية جرمية أيضاً .فبإعدام املحكومني يف طربجا يف وضح النهار ويف مكان الجرمية وأمام الجمهور الحارض
شاهد لإلعالم ،برزت ردّات فعل جرمية بصورة خاصة لدى األطفال يف تعلبايا( )68والجنوب وعكار(.)69
وا ُمل ِ
ب .لجهة طريقة تنفيذ حكم االعدام

فقد درج لبنان عىل اعتامد الشنق كوسيلة لتنفيذ اإلعدام.
عل ًام أ ّنه (وكام س��بق رشحه يف املحور الس��ابق ،رقم  ،)1هنالك ست طرق رئيس��ية إضافية معتمدة دولياً
لذلك ،وهي الرمي بالرصاص ،الحقنة املميتة ،الرجم ،رضب العنق ،غرفة الغاز والكريس الكهربايئ.
وقد اعتُرب الكثري من هذه الطرق مخالفاً للكرامة اإلنسانية وخصوصاً الشنق والغاز السام.
إال أن لبنان ،ورغم التوصيات الدولية املعنية بحقوق اإلنسانَ ،د َر َج عىل اإلعدام شنقاً دون االكرتاث مبا ترتكه
هذه الطريقة من تحقري للكرامة البرشية(.)70
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ثانيًا :مسألة مشروعية أو عدم مشروعية عقوبة االعدام
عقوب��ة اإلعدام هي من أكرث القضايا القانونية واألخالقية أهمي ًة نظراً اىل الجدل الذي يرافقها واملضاعفات
القانوني��ة واالجتامعي��ة التي تخ ّلفها ،باعتب��ار أن فعل اإلعدام يتع ّلق بإزهاق حياة إنس��ان عىل نحو نهايئ
ومطلق.
فام هي األس��باب واملعايري التي ميكن أن ُتثار يف صدد مناقش��ة مسألة مرشوعية أو عدم مرشوعية عقوبة
االعدام؟
نتناول أوالً تلك التي قد ُتثار تدعي ًام للوجهة القائلة مبرشوعية االبقاء عىل عقوبة االعدام ( ،)1لنصل بعدها
إىل تلك التي قد ُتثار تدعي ًام للوجهة املعاكسة املتم ّثلة بعدم مرشوعية تلك العقوبة (.)2

ً
تدعيما للوجهة القائلة بمشروعية االبقاء على
 .1االس��باب المثارة
عقوبة االعدام
ُيس��ند البعض فكرة مرشوعية االبقاء عىل عقوبة االعدام إىل الخصوصية التي تتمتّع بها بعض الدول ،رغم
انضاممها إىل رشعة حقوق اإلنسان.
ويعت�بر البع��ض اآلخر أن الدول التي ال تزال تعاين من ذيول ح��روب أهلية تحتاج إىل فرض عقوبة اإلعدام
عىل مرتكبي أعامل العنف أق ّله لحني بلوغ البلد املعني حالة األمن واإلستقرار(.)71
ك�ما ّأن البعض يخىش من محاذير الحكم بغري عقوبة االعدام ،لجهة ما قد ينجم عنه من تف ّلت املجرم من
العقاب .وسوى ذلك من االسباب ،نتناولها تباعاً.
أ .في خصوصية البلد

تختل��ف املجتمعات العربي��ة يف الكثري من املوضوعات والظ��روف عن الدول الغربية ،ك�ما أنها مبنية يف
معظمها عىل قواعد أو تقاليد األخذ بالثأر مام يجعلها يف نواحي كثرية ال تتامىش مع متطلبات رشعة حقوق
اإلنسان وأهمها إلغاء عقوبة اإلعدام.
ال تزال مختلف الدول العربية ،س��واء تلك التي تطبق الترشيع الوضعي كلبنان أو تلك التي تعتمد أحكام
الرشع اإلسالمي ،يف جانب اإلبقاء عىل عقوبة اإلعدام ،مع تباين يف التفاصيل(.)72
رغم محاوالت لجنة حامية حقوق اإلنسان للحد من تطبيق حكم اإلعدام( ،)73إال أن بعض الدول العربية ال
متحججاً بخصوصية البلد لجهة
يزال ينتهك مواد امليثاق العريب لحقوق االنس��ان ،علناً وبصورة صارخة(ّ ،)74
معطياته الثقافية والحضارية وعاداته وتقاليده .وخري مثال عىل ذلك ،املش�ترع اللبناين الذي اعتمد نظرية
األخ��ذ بالثأر ألهل الضحية وتهدئ��ة األقارب ومحيط الضحية كمربر إلقرار عقوب��ة اإلعدام وبذلك أضحت
عقوبة اإلعدام التي أقرها املشرتع ،تؤكد حق أهل الضحية يف اإلنتقام :الدولة هي التي ستنتقم لهم وإال...
سوف ينتقمون ألنفسهم ما دام ح ّقهم باإلنتقام قد أضحى ثابتاً.
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ب .في الظروف األمنية السائدة في البلد

يسعى عدد كبري من الدول التي تنفض عنها آثار الحروب األهلية وأعامل العنف واإلنقسامات اإلجتامعية(،)75
تتش��دد يف تنفيذ هذه
يف املرحلة األوىل من نهضتها ،إىل إنزال عقوبة اإلعدام بكل من ُيقدم عىل القتل ،أو ّ
العقوبة وتالياً توس��ع نط��اق تطبيقها يف حال كانت قوانينها تنص عىل هذه العقوبة يف حاالت إس��تثنائية
فقط.
ً
فف��ي عام  ،1958ومؤخرا يف عام  ،1994أقدمت الس��لطة الترشيعية اللبنانية عىل تعديل قانون العقوبات
بالحد من صالحية القضاء يف تطبيق األس��باب التخفيفية( )76وتوس��يع دائرة عقوب��ة اإلعدام لجرائم القتل
قصداً( )77ولجرائم القتل بدافع سيايس أو القتل تحت طابع سيايس.
وقد جاء هذا التعديل كنتيجة ش��به حتمية لوقف ذيول الح��رب وفقا» ملا ذهب إليه ّ
املرشع ومعه فقهاء
القان��ون يف حين��ه ،مربرين هذا التعديل بوجوب خلق صدمة نفس��ية بعد الحرب ُتخترص مببدأ « كل قاتل
يقتل».
وإذا كان مفهوم التحجج بالظروف األمنية قد اع ُت ِم َد لفرض عقوبة اإلعدام يف صورة اس��تثنائية ،إال أنه ومع
إستتباب األمن ،وبدل إلغاء عقوبة اإلعدام يف صورة نهائية ،جاء القانون  2001/338ليلغي أحكام القانون
 1994/302فقط ،مبقياً عىل عقوبة اإلعدام يف الحاالت املعينة يف املادة  549من قانون العقوبات.
ومل تب��قَ عقوبة اإلع��دام حرباً عىل ورق ،فقد أق��دم لبنان عىل تنفيذها فع ًال بص��ورة جامعية بحق ثالثة
أشخاص يف  17كانون الثاين .2004
ج .في الخشية من ّ
تفلت المجرم من العقاب

قد يرى البعض ّأن الحكم عىل املجرم باالعدام ،وإنفاذ العقوبة بح ّقه ،من ش��أنهام أن يكفال -بصورة جازمة
وغ�ير قابلة للرج��وع عنها -معاقبته عىل الجرمية/أو الجرائم التي ارتكبها ،بحيث ال ُيخىش بعد الحكم عليه
بالجرم املذكور ما قد ينجم -وإن بصورة إس��تثنائية -عن الحكم عليه باالعتقال او الس��جن أو س��وى ذلك،
م��ن ف��رار ،كام ال ُيخىش ما قد ينجم عن صدور عفو الحق بح ّقه ،من إعفاء كليّ أو تخفيض جزيئ للعقوبة
املقيض بها ..إلخ.
د .في الهدف الرادع لعقوبة اإلعدام

إح��دى الدعائم التي يركن إليها مؤيدو عقوبة اإلعدام تكمن يف أ ّنها عقوبة رادعة تح ّقق العدالة ،كون من
يزه��ق روحاً بريئة ال بد أن ُتزهَ قَ روحه أيضاً حتّى ُيراجع املجرم نفس��ه م��راراً وتكراراً قبل أن يتم القبض
ِ
عليه ويحكم عليه مبثل هذه العقوبة كنتيجة حتمية لفعله ،فأمن املجتمع بالنس��بة اليهم أ ْوىل من الرأفة
باملجرم الجاين.

23

ً
تدعيما للوجهة القائلة بعدم مشروعية عقوبة
 .2األس��باب المثارة
االعدام
ترتب��ط عقوبة اإلعدام بالنمو االجتامعي والحضاري بحيث أضحت معياراً لتفريق املجتمعات املتخ ّلفة عن
املجتمعات املتطورة(.)78
فض ً
�لا عن الضغوط الداخلية الكث�يرة إللغاء عقوبة اإلعدام ،كانت الضغ��وط الخارجية هي األقوى بحيث
اعرتضت الدول األوروبية وخصوصاً فرنس��ا التي إس��تدعت س��فري لبنان لديها إحتجاجاً عىل معاودة تنفيذ
أحكام اإلعدام التي اعتربها الفرنس��يون مخالفة لروح إتفاقي��ة الرشاكة املوقعة بني اإلتحاد األورويب ولبنان
عام  .2000كذلك ،عىل سبيل املثال ،إعرتض املؤمتر العاملي املناهض لعقوبة اإلعدام والذي إجتمع يف مدينة
مونرتيال-كندا بتاريخ  9-6ترشين األول  2004وندد بشدة بإعادة األخذ بتطبيق اإلعدام يف لبنان.
فعقوبة اإلعدام منافية للحق يف الحياة وللكرامة اإلنس��انية املك ّرس�ين يف الرشعة العاملية لحقوق اإلنس��ان،
وللديانات الس�ماوية التي تح ِّرم القتل وتدعو للتس��امح والرأفة والغفران وتنبذ التش�� ّفي والثأر .فض ًال عن
إم��كان اعتبارها خطرية عىل املس��توى االجتامعي واألخالقي ،وعدمية الفائدة وغري رضورية عىل املس��توى
القانوين.
ّمثة أس��باب مش�تركة وواحدة للبرشية جمعاء دعت أك�ثر من نصف دول العامل إىل إلغ��اء عقوبة اإلعدام
متحدّين الصعوبات بوس��ائل مختلفة .وال بد للبنان – «العضو املؤس��س والعامل يف منظمة األمم املتحدة
وامللتزم مواثيقها واإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان» حسبام جاء حرفياً يف مقدّمة دستوره -أن يبارش العمل
عىل إلغاء عقوبة اإلعدام متبعاً أصول وإجراءات ميكن معها مواجهة الصعوبات القانونية واالجتامعية التي
ميك��ن أن تعرتض أو ترافق هذا التعديل .وبذلك «تجس��د الدول��ة» – فع ًال ال قوالً -هذه املبادئ «يف جميع
الحقول واملجاالت دون استثناء» كام ورد يف مقدمة الدستور عينها.
ليس��ت عقوبة اإلعدام كس��ائر العقوبات العادية التي يحكم بها القايض نياب ًة عن الش��عب ،لفرض النظام
للترصف به حتّى من صاحبه ،هو
متس حقاً ،مطلقاً وغ�ير قابل ّ
وحك��م القان��ون وتطبيق العدالة .ذلك أنها ّ
األسمى بني حقوق اإلنسان ،يعلو عىل سلطة املجتمع ،هو الحق يف الحياة.
خلصت غالبية الدول إىل اعتبار أن أيدي جالدي الدولة ليست هي التي تقيم العدالة .فال عدالة يف اإلعدام.
بل مكافحة عبثية لإلجرام مبزيد من اإلجرام ،ومس ّبباً آخر له يح ّفز عىل مزيد من الثأر العائيل واالجتامعي
والسيايس.
لذلك،
ّ
فإن لبنان مدعو إىل إلغاء عقوبة االعدام ،لألسباب الرئيسية التالية:
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ّ
المتمثلة بخصوصيّة البلد
أ .في عدم صوابية الحجة

صحيح أنه ال ميكن إنكار واقع خصوصية بل ٍد ما ،عىل إعتبار أن الخصوصية هي مفهوم صحيح يف ذاته ورضوري
لإلقرار بالتنوع الثقايف واإلجتامعي بني الدول .لكن الخصوصية التي يحق لكل بلد أو جامعة أن يحافظ عليها
ال تصح ذريعة للتم ّلص من اإللتزام مبا أكسبته رشعة حقوق اإلنسان للشعوب وللبرشية جمعاء(.)79
ّإن مختلف هذه القيود التي تفرضها الدول العربية ومنها لبنان مل تعد كافية أو حتى مقنعة( .)80فاإلعتبارات
التي استند إليها املشرتع اللبناين عند إقراره قانون العقوبات عام  1943وتعديالته مل تعد صالحة للمجتمع
الحديث ،وذلك لنواحي عدة أبرزها:
()81
ألنه ليس معقوالً أن ينتقل العمل الثأري ،املتم ّثل باإلعدام ،من الفرد إىل الدولة .
ألنه ميكن الجاين أن يدفع ما يعرف بالد ّية كحد أدىن من التعويض(.)82
ألن مفهوم األخذ بالثأر ليس بحد ذاته سبباً حر ّياً بالتمسك بعقوبة اإلعدام(.)83
ألن الدين ال يدعو إىل القتل(،)84
خص الجرائم والعقوبات -هو بصورة عامة قانون وضعي ال يستقي أحكامه
(عل ًام ّان القانون اللبناين-يف ما ّ
فإن ّ
من أيّ مصادر دينية ،واستطراداًّ ،
كل الديانات الساموية تدعو بصورة عامة إىل الغفران والتسامح).
ألنه وإضاف ًة إىل ما تقدم ،ليس يف اإلعدام ما يزيل رضر الجرمية األساسية عىل إعتبار أنها أمر واقع تحقق
الرضر فيه مبجرد الفعل.
لذل��كّ ،
ف��إن الخصوصي��ة ال ينبغي أن تق�� ّوض املبدأ العام املتم ّثل بحق اإلنس��ان يف الحي��اة وال أن تنقض
()85
املعايري الدولية أو تعزّز معايري أدىن منها وال أن ّ
تخل مبوجب الدول يف تعزيز حقوق اإلنس��ان وحاميتها .
الخصوصية التي تستحق الحامية هي تلك التي تأيت بإضافة وبتحسني ،وليست تلك التي تتض ّمن تراجعاً عن
حق كرس��ته الرشعة ،أو تلك التي تقيم حاجزاً بني تالقي الشعوب وتالزمها يف قيام مجتمع إنساين متضامن
ويف تحقيق اإلنسانية املشرتكة(.)86
ّ
المتمثلة باألسباب األمنية في البلد
ب .في عدم صوابية الحجة

سبق وذكرنا ّأن البعض يعترب ،بالنسبة للدول التي ال تزال تعاين من ذيول حروب أهلية ،أ ّنها تحتاج إىل فرض
عقوبة اإلعدام عىل مرتكبي أعامل العنف أق ّله لحني بلوغ البلد املعني حالة األمن واإلستقرار.
أما لبنان ،فهو بلد مرتبط باملواثيق واملعاهدات الدولية وباتفاقيات الرشاكة اإلقليمية وملتزم تطبيقها ،وقد
أصبح من الصعب عليه تربير التملص منها مط ّوالً بحجة عدم اإلستقرار األمني(.)87
ّ
المتمثلة بالخشية من ّ
تفلت المجرم من العقاب
ج .في عدم صوابية الحجة

س��بق وذكرنا ّأن البعض ي��رى يف الحكم عىل املجرم باالعدام ،وإنفاذ العقوبة بح ّقه ،من ش��أنه أن يكفل -
بصورة جازمة وغري قابلة للرجوع عنها -معاقبته عىل الجرمية/أو الجرائم التي ارتكبها ،بحيث ال ُيخىش بعد
الحكم عليه بالجرم املذكور ما قد ينجم -وإن بصورة إس��تثنائية -عن الحكم عليه باالعتقال أو الس��جن أو
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سوى ذلك ،من قرار ،كام ال ُيخىش ما قد ينجم عن إعفائه ك ّلياً أو جزئياً من العقوبة املقيض بها ..إلخ.
إال ّأن الحجة املذكورة ال تكفي بذاتها لتقويض املفاهيم واملبادئ املتع ّلقة بحقوق االنس��ان ،والتي استق ّرت
دولياً ،ال س��يام وأ ّنه ميكن تدارك تلك املخاوف ،عرب تش��ديد االجراءات االمنية من جهة ،وتضمني النصوص
نصاً ع�لى عدم جواز تعديل
القانوني��ة ,املتض ّمن��ة إلغاء عقوب��ة االعدام واس��تبدالها بعقوبة أخرى بديلةّ ،
العقوبة البديلة بأيّ شكل من األشكال ،مبا يف ذلك منح املحكوم عليه االسباب التخفيفية.
ّ
المتمثلة بالهدف الرادع لعقوبة اإلعدام
د .في عدم صوابية الحجة

س��بق وذكرن��ا ّأن إحدى الدعائم التي يركن إليها مؤيدو عقوبة اإلع��دام تكمن يف أ ّنها عقوبة رادعة تح ّقق
العدالة.
إال ّأن الدراس��ات العلمي��ة التي أجريت ملصلحة األمم املتحدة يف ع��ام  1988وجرى تحديثها عام  2002يف
مع��رض عرض األدلة حول العالقة بني التغريات يف إس��تخدام عقوبة اإلعدام ومع��دالت القتل ،قد أظهرت
«حقيقة أن اإلحصاءات تظل تشري إىل اإلتجاه نفسه وتشكل دلي ًال مقنعاً عىل أنه ال حاجة للدولة ألن تخىش
من التغريات املفاجئة والخطرية يف منحى الجرمية إذا ق ّللت من اعتامدها عىل عقوبة اإلعدام»(.)88
وعليه ،مل تظهر النتائج اإلحصائية أ ّنه ترتب عىل إلغاء عقوبة اإلعدام آثار ضارة.
فف��ي كن��دا مث ًال ،إنخفض معدل القتل من ذروة بلغت  % 3,09يف عام  ،1975وهو العام الذي س��بق إلغاء
عقوبة اإلعدام ،إىل  % 2,41يف عام  ،1980وإزداد تراجعاً منذ ذلك الحني .ويف عام  ،2003بعد ميض  27عاماً
ع�لى اإللغاء ،بلغ معدل القتل  % 1,73أي أدىن بنس��بة  % 44م�ما كان عليه يف عام  ،1975وهو أدىن معدل
يف ثالثة عقود.
فليس من الحكمة إذن التسليم بالنظرية القائلة ّ
بأن األخذ بعقوبة اإلعدام وتطبيقها يردعان املجرمني مبقدار
()89
أكرب بقليل مماّ هو الحال بالنسبة إىل عقوبة السجن املؤبد التي يفرتض أنها أقل قسوة وأكرث إنسانية .
ففي لبنان ،ورغم تنفيذ العرشات من عمليات اإلعدام ،ليس ما يش�ير إىل خفض ملحوظ يف نس��بة اإلجرام
نتيجة ذلك(.)90
هـ .في كون اإلعدام ينتهك الشرعية الدولية

أح��كام الرشعة الدولية لحقوق اإلنس��ان إلزامية .فيتوجب عىل لبنان ،ال��ذي التزم هذه الرشعة يف مقدمة
دستوره ،مطابقة ترشيعه مع نصوص هذه الرشعة.
هذا عىل مستوى القانون الدويل.
وكذلك عىل مستوى القانون الوطني ،فاملعاهدات الدولية تتمتع بقوة إلزامية تسمو عىل القوانني اللبنانية
مبقتىض أحكام املادة الثانية من قانون أصول املحاكامت املدنية.
وخالف ذلك ،أي استمرار لبنان يف إعتامد عقوبة اإلعدام ،يدل عىل أن الدولة اللبنانية قد أخلت بالتزاماتها
الدولي��ة .األم��ر الذي يفقدها مصداقيتها عىل صعيد إحرتام حقوق اإلنس��ان ويجعله��ا خارجة عن مبادئ
الرشعية الدولية لهذه الجهة(.)91
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و .في كون اإلعدام يتعارض والعلم الجنائي الحديث

اعتمد العلم الجنايئ الحديث فلسفة جديدة للعقوبة بحيث مل يعد الهدف من العقوبة االنتقام ،وإمنا إعادة
تأهيل للمجرم وإتاحة املجال أمامه للتوبة واالصطالح وإعادة اإلندماج اإلجتامعي(.)92
تتمس��ك بتطبيق حكم اإلعدام ال ميكن أن تتامىش والتطور االجتامعي
وتأسيس��اً عليه ،فالدول التي التزال ّ
تم إعدامه.
العاملي حيث ال يعود مبقدورها إعادة تأهيل املحكوم عليه بعدما يكون قد ّ
ً
ويف هذا اإلطار أيضاً ،إتجه القانون الدويل بصورة عامة إىل إلغاء مثل هذه العقوبة مرتكزا عىل قواعد حقوق
اإلنس��ان واملعايري الحقوقية الدولية التي توصلت إليها املنظامت الدولية لحقوق اإلنسان واإلجتهاد الدويل،
والتي تعترب ان جرمية اإلعدام ال تصنع العدالة ،حتى لو متت بإس��م القانون ومن قبل الدولة .ذلك أنه من
املؤسف أن مييس العنف مقونناً وأن تنتهج السلطة سياسة ثأرية وإنتقامية بإجراءات كسولة كاإلعدام ،تلغي
املجرم بدل إلغاء الجرمية ومعالجة أسبابها .وكأن املجتمع يريد إخفاء العوارض التي تعكس خل ًال ما فيه.
فاإلتحاد األورويب مثال عىل هذا التطور الحقوقي واالجتامعي .ذلك أنه ،ومنذ نهايات القرن العرشين ،أولَت
املجموعة األوروبية أهمية بالغة للسياسة الجنائية ،السيام لجهة حظر عقوبة اإلعدام .حتى أنه ميكن القول
ّإن حظر هذه العقوبة قد أضحى ورقة ضغط  -باملعنى اإليجايب  -يستعملها االتحاد حيال الدول الراغبة يف
دخول الرشاكة األوروبية ،بغية دفعها إىل إلغاء هذه العقوبة تس��هي ًال إلجراءات اإلنضامم .مام حمل تركيا،
الدول��ة التي اعتقلت زعيم األكراد عبد الله أوجالن وحكمت عليه باإلعدام ،إىل تخفيض هذه العقوبة عرب
استبدالها بالسجن املؤبد(.)93
وعلي��ه ،توالت الحركة الترشيعية يف الدول األوروبية نح��و إلغاء عقوبة اإلعدام ،ففي إيطاليا ألغي اإلعدام
من قانون القضاء العس��كري عام  ،1993ويف إس��بانيا عام  .1994أما فرنس��ا  -ورغم ميلها إىل اإلبقاء عىل
عقوبة اإلعدام لتطبقها إستثنائياً كرادع فاعل ضد بعض الجرائم الخطرة كخطف األحداث واغتصابهم ومن
ثم قتلهم  -فقد ألغت هذه العقوبة( )94إلتزاماً منها بالتوصيات والقرارات الدولية(.)95
ويف اإلتجاه عينه ،ذهبت دول أوروبا الرشقية سابقاً ،وقد بارشت بإلغاء عقوبة اإلعدام منذ عام  1989مثل
رومانيا واملجر وكرواتيا ،وكذلك فعلت اليونان .أما يف سويرسا فلم يعد اإلعدام قامئاً منذ عام  .1992وبدوره،
أصدر الربملان البلجييك بتاريخ  2ش��باط  2005قانوناً أدرجه ضمن الفصل الثاين من الدستور الوطني ملغياً
مبوجبه عقوبة اإلعدام نهائياً.
توصلت إليه البرشية من معايري حقوقية دولية وما التزمت
بنا ًء عليه ،ويف ما يخص لبنان ،ال ميكنه التنكر ملا ّ
به دول العامل من سياسة جنائية حديثة أفضت إىل إلغاء عقوبة اإلعدام .كذلك ال ميكنه أن يغفل ما أوصته
به لجنة حقوق اإلنس��ان يف األمم املتحدة عام  1997والتي دعته إىل مراجعة سياس��ته إزاء اإلعدام بهدف
الحد منها وإلغائها يف آخر املطاف.
ز  .في كون اإلعدام يهدر الهدف اإلصالحي للعقوبة

تعترب العلوم اإلنس��انية املتطورة وخصوصاً علم النفس والرتبية الحديثة  -بعد البحث يف مفهوم اإلنس��ان
والبرشية  -أن املجرم ليس مسؤوالً عام يفعل ،بل أن املجتمع والرتبية والبيت واألرسةُ ،يشاركونه املسؤولية،
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فيام يعاقب الحكم باإلعدام طرفاً واحداً دون األطراف الباقية املسؤولة معه أيضاً.
فالواق��ع ّأن العنف الصادر عن األفراد إمنا هو ناتج ع��ن ظروف إجتامعية وتربوية  .وقد أثبتت البحوث
البيولوجية والنفس��ية واإلجتامعية ،التي متت عىل اإلنسان ،أن العنف ليس قدراً مالزماً لطبيعة اإلنسان أو
لبيولوجيته .فام من رشير « طبيعي» أو «بيولوجي» وتالياً ما من ش��خص مسؤول مسؤولية مطلقة وكاملة
عن العنف الذي يصدر عنه ،كذلك ما من شخص ميؤوس منه يك ين ّفذ به حكم اإلعدام(.)97
ولذلك ُيعترب اإلعدام حك ًام مطلقاً إزاء مس��ؤولية نسبية عن جرم اقرتف تحت تأثري ظروف مختلفة ودوافع
يتم التح ّري عن أسبابها.
نادراً ما ّ
صح أن اإلعدام يطول جس��د اإلنس��ان ،إال أن هذا األخري إرتكب جرميته بكل ّيته ال بجس��ده فحس��ب.
إذا ّ
وإذا كان البح��ث يف من��ع الجرمي��ة يكمن يف إزهاق الروح فه��و يبقى بحثاً قارصاً ومتخ ّلف��اً ألنه يجب أن
ينصب عىل الجزء اآلخر للجرمية املتمثل بالتحريض الذي يعيش��ه اإلنس��ان يف يومياته :املجرم ضحية هذا
ّ
التحري��ض املامرس عليه من املجتم��ع من فقر وإعالم عنيف ومناخات حربي��ة وعدائية وتهميش وتفكك
عائيل وإنتهاكات طفولية ،وهذا ما يؤكده علم اإلجرام الحديث.
()96

ح .في كون اإلعدام جرمًا للشعور العام

كثرياً ما تتّصف عقوبة اإلعدام بالقس��اوة والبشاعة والوحشية حتّى ينعدم التناسب أحياناً كثرية بينها وبني
الجرمي��ة الت��ي ارتكبها املحكوم عليه( ،)98فهي غري عادلة بحيث غالباً ما تزيد من اآلالم النفس��ية للمحكوم
عليه عن تلك التي ميكن أن يكون قد س ّببها للمجني عليه(.)99
ُتدخ��ل عقوبة اإلعدام العنف إىل دائرة القانون في�ما ينبغي أن يضع القانون ح ّداً للعنف( .)100هكذا أمىس
قانون اإلعدام ترشيعاً للقتل ،وأمىس تاريخ عقوبة اإلعدام أبشع من تاريخ الجرمية عينها(.)101
ط .في كون اإلعدام ال يمكن استدارك الخطأ فيه

م��ا دام��ت عقوبة اإلعدام قامئ��ة ،فال ميكن أبداً تفادي خطر إع��دام األبرياء نظراً اىل كون العدالة نس��بية
وإحتامل الخطأ وارد(.)102
فال يزال الجدل دائراً يف للواليات املتحدة األمريكية التي تعتمد أكرث من  35والية منها عقوبة اإلعدام ،حول
إلغاء عقوبة اإلعدام وقد عُ رضت علينا يف خالل زيارة وفد قانوين إىل الواليات املتحدة حاالت تربئة منوذجية
بعدما كان أصحابها محكومني باإلعدام(.)103
هنالك وسائل معينة ُيق ّر بها املرشع لتدارك الخطأ القضايئ بوسائل الطعن يف األحكام املحددة قانوناً ومنها
إعادة النظر يف الحكم وإس�ترداد الحكم  Rabat d’arrêtالذي أضحى معتمداً يف لبنان ،بعد فرنس��ا ،منذ
أواخ��ر العقد املنرصم .إمنا هناك من األخطاء القضائية ما يس��تحيل معه ت��دارك نتائجه بعد تنفيذ عقوبة
اإلعدام .فاإلعدام عقاب ال ميكن الرجوع عنه إذا تبني أن الجاين مل يقرتف مثل هذا الجرم أو برز دليل ميكن
أن يغري مسار الدعوى أو نوع الجرم(.)104
أض��ف إىل ذلك كون بع��ض املحاكم تصدر أحكاماً قضائية غري قابلة ألي طريق من طرق املراجعة كام هي
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الحال بالنس��بة اىل املجلس العديل (باس��تثناء اإلعرتاض وإعادة املحاكمة) ،أو هي ال تعتمد اآلليات الدولية
الضامنة الستقاللية القضاء وحقوق الدفاع كاملحكمة العسكرية الدامئة يف لبنان(.)105
ي .في كون اإلعدام عقوبة مسيسة تعارض مفهوم العدالة الدولية

قد تس��تعمل عقوبة اإلعدام ألغراض سياس��ية بغية إلغاء األخصام السياس��يني ،وقد تس��تخدم يف حقبات
سياس��ية معينة لفرض هيبة مزعومة .كام أنها استنس��ابية( )106أحياناً مبعنى أنها قد تطول من ال س��ند لهم
وخصوصاً الفئات الفقرية(.)107
وانطباق��اً ع�لى الواقع اللبناين ،فإن الفئة التي تعت�بر مدافعة عن إلغاء عقوبة اإلع��دام قد رأت أن الدولة
اللبنانية كانت ظاملة وغري عادلة عندما أقدمت عىل اإلعفاء عن جرائم املخدرات وجرائم الحرب ،مام جعل
البعض يستفيد من هذا العفو يف حني أن األشخاص اآلخرين تنفذ فيهم العقوبة التي تودي بحياتهم(.)108
كذل��ك ،فإن إقرار ه��ذه العقوبة وتنفيذها من قبل دول دون أخرى يخالف قاع��دة العدالة الدولية .إذ ال
يصح أن تطبق باملحكوم عليه عقوبة اإلعدام يف بلد ما من أجل جرمية بشعة إقرتفتها يداه يف حني ال تطبق
العقوب��ة ذاتها بح��ق مرتكب للفعل الخطر عينه يف بل��د آخر( .)109وتالياً ،يكون مث��ل هكذا وضع معارضاًَ
لقاعدة املس��اواة بني الناس من جهة ،ومخالفاً من جهة أخرى ملبدأ تناس��ب العدالة الجنائية وتوازنها مع
املفاهيم الدولية لحقوق اإلنسان ورضورة تعميم هذه املفاهيم يف مختلف أنحاء العامل.
ك .في كون اإلعدام يؤدي إلى العزلة الدولية

اتخذت الدول امللتزمة أحكام الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان موقفاً صارماً بوجه الدول التي ال تزال تعتمد
وتنف��ذ عقوبة اإلعدام .فالدول امللتزمة الرشعة الدولية ،ورغ��م توقيعها عىل معاهدات تبادل املجرمني مع
الدول التي تحتفظ بعقوبة اإلعدام( ،)110ترفض تس��ليم املتهمني إىل هذه الدول األخرية ،دون الحصول أوالً
عىل ضامنات بعدم إنزال عقوبة اإلعدام(.)111
فعقوبة اإلعدام أصبحت بحد ذاتها تعرقل التعاون الدويل يف الش��ؤون الجنائية وتسليم املطلوبني( )112حيث
أخذت الدول األطراف يف معاهدات حقوق اإلنسان متيل إىل رفض التسليم من دون توفري الضامنات كرشط
ال يتجزأ من التزامها حظر عقوبة اإلعدام(.)113
وعىل سبيل املثال ،ترفض فرنسا تسليم الشاهد واملتّهم يف قضية اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري
محمد أحمد الصدّيق لع ّلة اعتامد لبنان عقوبة اإلعدام.
وهكذا س��تبقى الدول املتمس��كة بعقوبة اإلعدام  -ومنها لبنان  -معزولة بصورة أو بأخرى عىل مس��توى
التعاون الجنايئ الدويل .وتالياً ،ال حل للعقبات القضائية التي تحول دون تس��ليم املطلوبني املحكوم عليهم
باإلعدام ،إال بإلغاء عقوبة اإلعدام يف الدول التي التزال ُتبقي عليها(.)114
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 .3مشروع الخطة القطاعية

اعتمدت الدول التي ترفض عقوبة اإلعدام( ،)115موقفاً يقيض:
إم��ا بإلغاء اإلعدام فوراً ،ومن ثم القيام بخطوات جزئية عديدة تعالج األوضاع القامئة واملرتاكمة ،ومت ّهد
لتثبيت قرار اإللغاء كلياً ،يف النصوص ويف الواقع املجتمعي.
وإما با ّتخاذ خطوات جزئية عديدة مت ّهد ،وعىل مراحل ،إلصدار القرار النهايئ بإلغاء اإلعدام كلياً.
ويف كلتا الحالتني ،يكون املوقف املبديئ واضحاً لجهة التخليّ عن عقوبة املوت.
يف ما ييل ،الخطوات التي بادرت إليها الدول املختلفــة:
 .1مث��ة دول ب��ادرت إىل إلغاء اإلع��دام ك ّلياً وبقرار مب��ارش ،ومل تنتظر طوي ًال بني آخر إع��دام نفذته وقرار
اإللغاء .مث ًال :البريو ،آخر إعدام ( )1979وقرار اإللغاء ( .)1979لتوانيا ،آخر إعدام ( )1996واإللغاء (.)1999
كولومبيا ،آخر إعدام ( )1909واإللغاء ( .)1910فرنس��ا ،آخر إعدام ( )1977واإللغاء ( .)1981هنغاريا ،آخر
إع��دام ( )1988واإللغاء ( .)1990ناميبيا ،آخر إعدام ( )1988واإللغاء ( .)1990رومانيا ،آخر إعدام ()1989
واإللغاء (.)1989
تلغ اإلعدام كلياً وبقرار فوري ،بل قامت بخطوات مرحلية أو تدريجية متنوعة ،أو ج ّمدت
 .2ومث��ة دول مل ِ
ً
اإلعدام لس��نوات طويلة ،ثم أصدرت قرار اإللغاء القانوين .مثال أوس�تراليا ج ّم��دت عام  1967وألغت عام
 .1985الدامنرك ج ّمدت عام  1950وألغت عام  .1978إسبانيا ج ّمدت عام  1975وألغت عام  .1995إيطاليا
ج ّمدت عام  1947وألغت عام  .1994نيكاراغوا ج ّمدت عام  1930وألغت عام  .1979السويد ج ّمدت عام
 1910وألغت عام ...1972
بالعودة إىل لبنــان،
ق��د يتّجه البع��ض إىل ّأن إلغاء عقوبة اإلعدام دفع ًة واحدة أمر متع ّذر يف الوقت الحارض ألس��باب عدّة...
()117
أمنية( )116وسواها ...ولظروف عدم االستقرار التي يعيشها لبنان ،ولطاملا حاولت جمعيات املجتمع املدين
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ومعه��ا عدد من النواب وال��وزراء إىل إلغاء عقوبة اإلعدام( ...)118دون ج��دوى .وذلك رغم أن إلغاء عقوبة
املتوسط مع ضبط الحالة األمنية وتطبيق القانون.
اإلعدام قد يصبح قاب ًال للتحقيق يف املدى القريب أو
ّ
فالواقع ّأن الدراسات املقارنة ُتشري إىل تع ّذر تحقيق التغيري االجتامعي والتعديالت الترشيعية دفعة واحدة
خصوصاً يف البالد التي تشهد اضطرابات دامئة .وقد يعترب البعض أن هذا املبدأ ينطبق عىل لبنان يف معطياته
السياس��ية واالجتامعية الحارضة القامئة عىل عدم االس��تقرار الس��يايس وعمليات االغتيال والتفجري يف ّ
ظل
عدم ضبط الحدود ووجود بؤ ٍر أمنية ال تدخلها القوات املس��لحة اللبنانية .حتّى أن العهود الدولية لحقوق
اإلنس��ان تجيز تطبيق عقوبة اإلعدام بالنس��بة إىل «أكرث الجرائم خطورة»( )119أو يف «وقت الحرب يف جرائم
بالغة الخطورة»(.)120
وعن التطبيقات املرحلية التي يفرتض إدخالها يف القانون ويف املامرس��ة تدريجياً ،والتي من ش��أنها تضييق
مجاالت اإلعدام متهيداً إللغائه الحقاً ،تشري حركة حقوق الناس إىل الخطوات التاليــة عىل سبيل املثال(:)121
التوقف عن تنفيذ أحكام اإلعدام ،أي تجميدها ( ،)moratoireوإعالن ذلك مبوجب قرار رسمي.
منح املحكوم باإلعدام الحق بطلب إعادة مراجعة ملفه أو إعادة املذاكرة يف امللف بغية إعادة النظر يف
الحكم.
تضييق مجال التطبيق ،أي تقليص املواد القانونية التي تجيز اإلعدام.
عدم اس��تعادة قوانني س��ابقة تجيز اإلعدام (عىل غرار ما حصل يف لبنان حني أعيد القانون  302إىل ح ّيز
التنفيذ عام .)1994
عدم اللجوء إىل مفعول رجعي.
التوق��ف عن تنفيذ حكم اإلعدام ،ولو املربم ،يف حال قامت مبادرة جادة من قبل أهل الضحية (الجرمية
األوىل) ملنح العفو.
إعتبار العفو الش��خيص من قبل أهل الضحية مبثابة سبب تخفيفي يلغي احتامل اإلعدام مع ما يقتضيه
ذلك من تثبيت لهذا البند يف صلب القانون(.)122
ه��ذا لجهة الحجج التي قد ُتثار تدعي ًام لالتجاه القائل بوجوب ا ّتخاذ خطوات مرحل ّية متهيداً إللغاء عقوبة
االعدام نهائياً يف املستقبل ،يف لبنان.
أما لجهة الخطة الوطنية لحقوق االنسان يف لبنان ،والتي تندرج ورقة العمل الراهنة يف إطارها ،فإ ّننا نقرتح
اللجوء إىل الخيار االقىص املتم ّثل بإلغاء عقوبة اإلعدام فوراً وكلياً ونهائياً؛
وه��ذا موقف مبديئ ال يتجزأ؛ هو موقف إنس��اين وقانوين محقّ  ،فض ًال ع��ن ارتباطه راهناً برضورات وطنية
ملح��ة وأخرى عملية عبرّ ت عنه خري تعبري األس��باب املوجبة القرتاح القانون ال��ذي تقدّمت به أخرياً الهيئة
ّ
اللبناني��ة للحقوق املدنية ،حيث يتضح من تس��ارع وترية األحداث واالعت��داءات التي تع ّرض لها لبنان أ ّنها
أدخل��ت ع�لى قضية إدارة العدالة فيه بعض التعقيدات والعراقيل ،ال س��يام عىل صعيد عمليات اس�ترداد
املوقوفني أو املتهمني من دول االتحاد االورويب أو غريها من الدول التي ُتح ّرم عقوبة اإلعدام إىل الدول التي
ال تزال تفرض هذه العقوبة.
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كذل��ك يتضح بعد صدور القرار رقم  1644عن مجلس األمن والس��عي لتش��كيل محكمة ذات طابع دويل
ملحاكمة املتورطني يف اغتيال رئيس مجلس الوزراء األسبق رفيق الحريري ،أن املحادثات املكثفة مع الدوائر
املختصة يف األمم املتحدة إلقرار آليات تشكيل هذه املحكمة ،ستفيض إىل تقدّم القانون الدويل عىل القانون
اللبناين .وقبل امليض قدماً يف تشكيل هذه املحكمة الدولية ووضعها موضع التنفيذ ،ينبغي تعديل القوانني
مبحاكامت عادلة تحفظ حقوق اإلنس��ان
الوطني��ة الداخلي��ة بصورة تتأمن معها الضامنات الكافية للس�ير
ٍ
للمتهمني كا ّفة(.)123
لـــذلك،
ّ
وتوخي��اً للغاي��ة املتم ّثلة بإلغاء عقوبة االع��دام فوراً وك ّلياً ونهائياً يف لبنان ،يقت�ضي وضع جردة بالخطوات
املطلوبة ،سواء من ناحية تعديل النصوص القانونية والسياسة الجنائية ،أو من ناحية التثقيف االجتامعي.

أوالً :الخطة المقترحة واألولويات لتنفيذها
كنتيجة حتمية لقرار إلغاء عقوبة اإلعدام ،وقياساً عىل الدول املتطورة التي سبق وألغت مثل هذه العقوبة،
ينبغي تعديل النصوص القانونية وتطوير مفهوم العلم الجنايئ وإصالح نظام الس��جون حتى يصبح السجن
مكاناً للتأهيل وإعادة تربية املجرم وليس مكاناً لتخريج مجرمني جدد أكرث مترساً من السابق.

 .1إنضمام لبنان إلى البروتوكول االختياري إللغاء عقوبة اإلعدام
و ّقع عدد كبري من الدول – باستثناء لبنان ودول أخرى ال تزال تعتمد عقوبة اإلعدام -اتفاقية ملحقة بالعهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية هي الربوتوكول االختياري الثاين إللغاء عقوبة اإلعدام(.)124
واملطل��وب من لبنان -يف إطار الخطة الوطنية لتطوير حقوق االنس��ان يف لبن��ان -أن يو ّقع عىل الربوتوكول
املذكور.

ّ
المتضمنة عقوبة االعدام
 .2تعديل األحكام القانونية
يف حال النجاح يف إلغاء عقوبة اإلعدام كلياً وفوراً،
ميكن استبدال هذه العقوبة بعقوبة اإلعتقال املؤ ّبد أو األشغال الشاقة املؤ ّبدة وفق طبيعة الجرم املرتكب
النص عىل عدم جواز منح االسباب التخفيفية يف مطلق االحوال.
وظروفه ،مع ّ
مع اإلش��ارة إىل ّأن عقوبة االش��غال الشاقة (املؤبدة أو املؤقتة) تلقى شديد االس��تهجان لدى الق ّيمني عىل
حقوق االنس��ان يف لبنان (والعامل) ،باعتبارها ُمخالفة ألبس��ط املبادئ االنسانية ،فض ًال عن كونها غري مط ّبقة
عملياً يف لبنان.
لذا ،فيمكن اإلكتفاء بعقوبة اإلعتقال املؤبد كبديل عن عقوبة االعدام.
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 .3إعادة النظر بالسياسة الجنائية
ال يستوي إلغاء عقوبة اإلعدام دون إعادة النظر بالسياسة الجنائية.
ل��ذا ،ال ب��د أن يرتافق إلغاء عقوبة االع��دام يف لبنان مع تغيري الترشيع «العق��ايب» بحيث يقوم عىل فكريت
تحس��س مدى خطورة الجرمية التي ارتكبوها
إصالح املجرمني واالكتفاء بإيالمهم النفيس بهدف دفعهم إىل ّ
متهيداً إلعادة تأهيلهم ودمجهم مجدداً يف املجتمع .يتوافق هذا املنحى املقرتح وتوصيات االتفاقات والعهود
الدولية لحقوق اإلنسان ،ومع اإلتجاه السائد اليوم يف املجتمع الدويل والذي يخصص املكانة األوىل لسياسة
اإلصالح نابذاً العقوبات الوحشية والجسدية التي تناقض املبادئ اإلنسانية كعقوبة اإلعدام(.)125
يف صورة خاصة ،إن مرشوع تغيري السياسة الجنائية يحتاج إىل خطوتني:
أ .التصدي لألسباب اإلجتماعية المكونة لإلجرام

تقتص م��ن فاعل الجرمية ،يقتيض أن تبحث عن األس��باب اإلجتامعية
الس��لطة اللبناني��ة املعنية ,وقبل أن ّ
واملعيش��ية الت��ي دفعت املجرم إىل ارت��كاب جرميته ،وأن تتص��دى لها معتمدة سياس��ة الدفاع عن األمن
اإلجتامع��ي مبعالجة البطالة ومحاربة الفس��اد وتحس�ين الوضع الصحي واإلجتامعي للفرد ورفع مس��تواه
املعي�شي ،وتأمني الرشوط الالزمة اليومية لحياة طبيعية لإلنس��ان يف لبنان من عمل وضامن إجتامعي راقٍ
وحرية رأي وسالمة جسدية بالتنقل وغريها من الرشوط الالزمة لحياة كرمية للفرد.
ب .سياسة التأهيل

إن تغي�ير السياس��ة الجنائية ال يعني إعف��اء املجرم من مختلف أن��واع العقاب كلي��اً ويف جميع األحوال.
فـ»العقاب» الصحيح ،واملتناسب مع خطورة الجرمية ،يبقى رضورياً كأداة ليس لردع اإلجرام فحسب وإمنا
إلصالح املجرمني واعادة تأهيلهم بتعليمهم وبتوعيتهم وبتشغيلهم أيضاً(.)126
وهن��ا تكمن ،يف صورة عامة ،أهمية إرس��اء سياس��ة جنائية حديثة وإدخال العدال��ة التأهيلية ،بل العدالة
الرتميمية ،إىل الترشيع اللبناين( )127ومن ثم خصخصة وإصالح السجون(.)128
تنص��ب الجهود عند وق��وع الجرمية يف لبنان ع�لى معاقبة الفاعل ،و ُي�صرف النظر عن االهتامم
كث�يراً ما
ّ
بالضحي��ة التي غالباً ما تعاين اإلهامل .كذلك إن نظام الس��جون يف لبنان ،وإىل ح ّد كبري ما يس��مى بقانون
«العقوبات» يف لبنان ،مفهوم يعكس عموماً «العدالة العقابية»  Justice pénaleبامتياز لكونه يعني إنزال
العقاب بالفاعل عن طريق حجز حر ّيته يف أسوأ الظروف وأقىس الرشوط املنافية لحقوق اإلنسان والكرامة
اإلنسانية ،حتى إعدامه(.)129
لق��د أصبحت املحاكم اللبنانية تتذ ّمر من األوضاع املأس��اوية للس��جون وعدم مراعاتها األوضاع النفس��ية
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للس��جناء وصوالً إىل مناشدة املش�ترع ّ
التدخل من أجل تحس�ين هذه األوضاع ،حتى أن محكمة الجنايات
خلصت يف قضية قتل أحد الس��جناء س��جيناً آخر بس��بب التزاحم بني الس��جناء يف غرفة ض ّيقة ويف س��جن
ال تتواف��ر في��ه مقومات العالج النفيس ،إىل أنه «يقتيض وضع هذه القضي��ة ،ملا تنطوي عليه من مدلوالت
خطرية ،عىل طاولة املشرتع الباحث يف تحسني أوضاع السجون يف لبنان»(.)130
هل أخذ املجلس النيايب عل ًام بهذه القضية وبالعديد سواها من قضايا القتل واالنتحار واالغتصاب والتعدّي
انكب عىل معالجتها فع ًال؟ هل نظرت الس��لطات املختصة،
الجس��دي والجنيس والعاهات النفس��ية ،وهل ّ
جميع الس��لطات املختصة ،فع ًال ال قوالً ،يف أوس��ع مت ّرد يف لبنان لـ  1600س��جني يف سجن رومية طالبوا عام
()131
 1998بتحسني أوضاعهم وبالعفو عنهم؟ وهل تغيرّ اليشء امللموس يف السجون مذذاك؟
إذاً ،نظ��ام الس��جون يف لبنان ُيعنى حرصاً مبعاقبة املجرم بخالف العدال��ة الرتميمية Justice restaurative
(«ترميم األذى أو الرضر») التي ُتعنى بالضحية عرب فس��ح املجال أمامها للتعبري عن معاناتها واإلفصاح عن
األرضار الت��ي لحقت بها ،الس��يام املعنوية منها :ف ِعوض االكتفاء مبعاقبة الفاع��ل ،يتم اإلصغاء إىل الضحية.
وذلك يحصل أيضاً بإرشاك الفاعل وتخويله اإلفصاح عن وجهة نظره وعن األس��باب التي دفعته إىل اقرتاف
فعلت��ه واإلع�تراف وطلب الغفران ...ه��ذا التبادل بني الفريقني من ش��أنه تغلي��ب املصالحة بني األطراف
وتخفي��ف الحق��د وتفادي الثأر ،دون إهامل معاقب��ة الفاعل يف الوقت عينه .فالعدال��ة الرتميمية ال تعني
خلواً من العقوبات ولكنها تس��اهم يف «أ ْن َس��نَة» العدال��ة  Humanisation de la Justiceوتجعلها بنّاءة
 constructiveوتس��اهم يف إش��اعة السالم وتقليص أجواء الخوف التي يثريها نظام العدالة العقابية .وهذا
يعني أيض��اً أن العدالة الرتميمية – وعامدها الوس��اطة بني الفاعل والضحي��ة  Intermédiationلتكريس
مصالح��ة ب�ين األفرقاء يأخذها القايض يف االعتبار يف حكمه  -ال تعن��ي أنها نظام يقف عىل هامش العدالة
بل هي تدخل إىل صلب العدالة .وهي ُترشك األفرقاء يف تحقيق العدالة ،بينام العدالة العقابية تستبعدهم
يف حدود كبرية .وبحس��ب طوين بيرتز  ،Tony PETERSع ّراب العدالة الرتميمية يف أوروبا ،فإن هذا النظام
«يؤنسن» أصول العدالة وآلياتها(.)132
يجهد املجتمع تقليدياً يف سبيل إحالل «السالم» يف ربوعه عن طريق اإلحاطة بالضحية ،بينام السلطة تجهد
يف س��بيل إرساء «النظام» عن طريق الس��عي ملنع الفاعل من إرتكاب الجرمية ،واعتقاله ومعاقبته .تحقيق
السالم والنظام معاً يبعثان عىل «الطأمنينة» يف نفوس املواطنني.
يق��ول روبري كاري��و  Robert CARIOأن العدالة الرتميمية مل توجد إال بس��بب «محن��ة العدالة الجزائية
الحديث��ة»La justice restaurative est caractéristique de la crise de la pénalité moderne;“ :
”.l’Etat pénal est en crise, le tout répressif ne fonctionne pas
ويضيف كاريو :ث ُبت باملامرس��ة أن العقوبة ال تفي بالغرض ،وأن تكرار الفعل أصبح أمراً ش��ائعاً ،وإن الثقة
ضعيفة يف النظام الجزايئ(.)133
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لفهم العدالة الرتميمية ،ينبغي النظر إىل «الرضر» .وهذا يعني:
أن هاج��س العدال��ة الرتميمية ليس تطبيق الن��ص القانوين إلنزال العقاب (العدال��ة العقابية) وال حتى
تأهيل الفاعل (العدالة التأهيلية  )Justice réhabilitativeوإنمّ ا إصالح الرضر .وتالياً فإن العدالة الرتميمية
ميكن أن تقوم ولو مل ُتع َرف هوية الفاعل.
أنه ،عوض قرص جهود السلطة عىل توقيف الفاعل ومعاقبته وصوالً إىل اإلعدام ،ينبغي الرتكيز عىل معاناة
الضحية واألرضار الالحقة بها ومبحيطها من أي نوع كانت (أرضار مادية ،جس��دية ،نفس��ية ،اجتامعية.)...
بينام يف العدالة العقابية ُينظر حرصاً إىل الرضر الالحق بالنظام القانوين األخالقي ،Ordre juridico-moral
ويجري الس��عي لرتميمه عن طريق إنزال معاناة بالفاعل موازية له خصوصاً عن طريق السجن أو اإلعدام.
وهكذا ،يع ّرف رايت  Wrightالعدالة العقابية عىل النحو التايل:
“Balancing the harm done by the offender with further harm inflicted on the offender.
()134
”.That only adds to the total amount of harm in the world
الشخص املعني
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الهدف
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مدى الرواج
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الفاعل
إنزال العقاب والقمع
وصوالً إىل اإلعدام
إكراهي وسلبي وإلغايئ

الفاعل
العالج وإعادة االندماج
املجتمعي
متناسب مع حاجات
الفاعل
الحاجات

الضحية
ترميم األذى والرضر

فداحة الرضر

االندماج املجتمعي

سالم وطأمنينة

انعدام الجدوى

انعدام الجدوى

نامية باضطراد

حديثة العهد

فداحة الفعل وصوالً إىل
إزهاق الروح حاالً
حالة من الرعب والخوف
(غالباً ما ال تكون ردعية)
حقد ،ثأر ،صعوبة إعادة
االندماج
مسترشية جداً
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رمزي ومعب

(بلدان مثل :بريطانيا ،النمسا،
فنلندا ،الرنوج ،كندا ،أوسرتاليا،
الواليات املتحدة.)...

من فوائد العدالة الرتميمة تخفيف عدد السجناء عرب إيجاد وسائل بديلة عن السجن :Peines alternatives
توجيه إنذار ،تقديم االعتذار ،الوس��اطة بني املجرم والضحية  ،Médiationإصالح الرضر ،La Réparation
ترصف��ه يف املجتمعTravail
قي��ام الفاع��ل بأعامل خدمة عا ّم��ة دون مقابل من أجل التعويض عن س��وء ّ
 ،d’intérêt généralالتعويض  ،La Compensationاملصالحة  ،La Réconciliationاحرتام قواعد السلوك
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الس��لمي ،برامج تدريب  ...Projets d’apprentissageوهذه التدابري تجع��ل من العدالة الرتميمية عدالة
ذات طابع مختلط لكونها مزيجاً من التدابري العقابية واإلصالحية والرتبوية واملساعدة االجتامعية والوقائية
واإلصالحية.
ترتكز العدالة الرتميمية عىل أس��اس ترشيعي .لذلك من املستحس��ن وجود إطار ترشيعي س��واء من أجل
تنظي��م عملية الوس��اطة وتطبيقاتها ،أو من أجل إدراج العدالة الرتميمي��ة يف نطاق األصول الجزائية .وهذا
تدخ ًال أساسياً من املشرتع ّ
يفرتض ّ
يتخطى مج ّرد إيجاد مادة إضافية يف قانون أصول املحاكامت الجزائية إىل
إعادة النظر جذرياً بقانون العقوبات .فمن أجل تثبيت العدالة الرتميمية يف ش��كل متجانس ،يقتيض إعادة
التفكري يف أهداف ومبادئ القانون الجزايئ(.)136
ونضيف إىل ذلك أنه يقتيض إعادة النظر أيضاً يف مفهوم ترشيعات وأنظمة السجون وروحيتها ،وليس العمل
حرصاً عىل تعديل مواده إضافة أو حذفاً.
لذلك نقرتح يف هذا املجال عىل مستوى إصالح السياسة الجنائية:
إب��رام لبنان ما تبقى من اتفاقات دولية يف مجال حقوق اإلنس��ان (وهي عديدة) الس��يام الربوتوكوالت
الخاص��ة مبناهضة التعذيب التي تعطي الجهات الدولية ومؤسس��ات املجتمع املدين حق دخول الس��جون
ومراكز التوقيف األمنية.
معالجة إحدى أكرث املس��ائل دقة يف ميدان الترشيع والسياسة االجتامعية للدولة :تحديد دور الدولة يف
متس بالعالقات الرتميمية بني األفرقاء ،مع املحافظة عىل دورها الناظم لهذه العالقات.
صورة ال ّ
ً
إخض��اع أهداف القانون الج��زايئ (خصوصا قانون «العقوب��ات») ومبادئه للمراجع��ة يف ضوء العدالة
الرتميمي��ة ب��إرشاك املحام�ين واملجتمع املدين .وإنه يقتيض لذلك االس��تعانة بتجارب بل��دان أخرى يف هذا
املج��ال .ففي بلجيكا مث ًال ،اقرتح��ت أخرياً اللجنة املختص��ة “”Commission de Fixation de la peine
إدخال هدف مستقل للقانون الجزايئ  Objectif indépendantتحت عنوان «تحفيز ّ
حل املشكلة وإصالح
ال�ضرر الناتج عن الفع��ل الجرم��ي» “promouvoir la solution du problème et la réparation du
 ”dommage causé par l’infractionوق��د ت��م اقرتاح إدخال مادة قانونية جدي��دة إىل قانون التحقيق
الجزايئ تنص عىل «وجوب توافر إمكان الوساطة بني الفاعل والضحية يف جميع مراحل األصول الجزائية».
اعتامد مبدأ «ش��خصية العقوبة وش��خصية تنفيذ العقوبة (داخل الس��جون)» وبـ «الس��وابق الجنائية
للمحك��وم عليه» وبـ «ظروف ارتكاب الجرمية» ،عوضاً عن «درجة خطورة الجرمية» لتحديد مدى قس��اوة
العقوبة .األمر الذي مل يأخذ فيه املشرتع اللبناين بوضوح وبصورة كافية بخالف املشرتع الفرنيس الذي أجاز
اإلفراج عن املحكوم عليهم قبل تنفيذهم كامل العقوبة أو الخروج من الس��جن ألوقات محددة ومن أجل
غايات محددة ،وأجاز نظام الحرية الناقصة أو املق ّيدة .Semi-Liberté
إع��ادة تعريف الجرم عىل أنه رضر واقع بالضحية (فرد أم جامع��ة) ،بخالف التعريف «العقايب» الحايل
الذي يقدّم الجرم عىل أنه خرق للنص أو القاعدة القانونية.
ّ
تدخل املشرتع لرتميم الرضر ،بخالف الحال الحارضة من «الثأر املقونن» « »Vengeance légaliséeالذي
تستند إليه ردّة الفعل العقابية وتنطلق منه م ّربرات العدالة التأهيلية.
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انخ��راط الفاعل مبارشة وبفاعلية يف العملية الرتميمية ،بخالف العدالة العقابية والعدالة التأهيلية التي
تجعل منه هدفاً للعقوبة أو للتأهيل.
إيالء الضحية اهتامماً أكرب يف القانون الجزايئ واعتباره جزءاً ال يتجزأ من تحقيق العدالة وليس يف أفضل
األحوال مج ّرد «مشكلة إضافية يجب ح ّلها».
إنش��اء وس��يط  Médiateurبني كل من الضحية والفاعل يف مرحلة الحكم أو حتّى يف مرحلة السجن ،يف
ص��ورة منفصلة دون علمهام املتبادل لتقريب وجهات النظر والتهيئة للمصالحة بينهام مبوجب عقد يحدّد
مس��ؤولية الفاع��ل وطريقة إصالح الرضر والتعويض ،يأخذه القايض يف االعتب��ار يف حكمه (مثال التجربتني
تم بنجاح إنشاء مرشوع منوذجي للوساطة يف ثالثة
البلجيكية والفرنسية منذ عام  .)1993ففي بلجيكا مث ًالّ ،
سجون يف مقاطعة  Flandreبحيث يزور الوسيط السجناء بنا ًء عىل طلبهم .ولكن نادراً ما صدر الطلب عن
الضحية .وهذا يظهر أن عقوبة الس��جن ّ
تحث الس��جني عىل طلب الوساطة بخالف الضحية .كذلك يف عام
تم تعيني «مستشار يف العدالة الرتميمية» من وزير العدل البلجييك يف مالك كل سجن ،ومهمته تأمني
ّ ،2000
موجهة نحو الضحية واإلصالح .ولذلك
مس��اندة وتطوير مبادرات العدالة الرتميمية وإنش��اء بنيات وثقافة ّ
أصبحت العدالة الرتميمية مواكبة لكل مراحل العدالة ،س��واء يف مراكز الرشطة أو القضاء أو الس��جن .مع
اإلشارة إىل تع ّذر معرفة النتائج العملية لهذه املبادرات بالنسبة للسجون إىل حينه.
تخويل جمعيات الضحايا حق اإلدعاء توحيداً لجهود الضحايا وزياد ًة يف قوة الضغط لهم وتوفرياً للرسوم
والنفقات القضائية ،عىل ِغرار قانون أصول املحاكامت الجزائية الفرنيس الذي ميحض جمعيات الضحايا حق
اإلدعاء (املواد  2-1إىل .)2-19
تقديم حوافز للس��جناء متكيناً من املصالحة والتعويض عىل الضحية (مث ًال :خفض العقوبة )...ولجعلهم
غيارى عىل املصلحة العامة (القيام بأعامل ملصلحة اآلخرين ،للمصلحة العامة.)...
ولناحية أوضاع الس��جون ،نش�ير إىل أن هدف الس��جن هو الحرمان من الحرية ،وليس أذ ّية الس��جني أو
«تحطيم��ه» أو تجري��ده م��ن كرامته اإلنس��انية أو طبيعته البرشي��ة .ولذلك يجب أال يؤدّي الس��جن إىل
نتائج أخرى ّ
مرضة باإلنس��ان فيه .فالس��جني يبقى عضواً يف املجتمع ويجب إعادة اندماجه يف املجتمع La
 réinsertionلتجنّب تكرار الجرمية  .La Récidiveولذلك يجب أن يتمتّع السجني بح ّد أدىن من الظروف
الطبيعية (مث ًال :التواصل مع عائلته .)...لكن السجن يف لبنان هو غري ذلك :هو حرصاً تدبري عقايب لوال جهود
بعض املؤسسات املدنية كمرشدية السجون (افتتاح مكتبة ،أعامل حرفية ،نشاطات دينية واجتامعية داخل
مجتمع الس��جن .)...ولذلك من الرضوري إيالء الس��جون دوراً تربوياً وتثقيفياً لتأهيل الس��جني عند قضاء
عقوبته العادة االندماج يف املجتمع.
تنظيم السجون يف لبنان – وهو قديم العهد -مل يعد يتناسب مع القواعد التي أق ّرتها األمم املتّحدة ومعايري
حقوق اإلنس��ان وحقوق السجني .كذلك ،فإن نظام السجون التابعة لوزارة الدفاع الصادر عام  1995والذي
جاء يعدّل التنظيم العام للس��جون السابق مبني عىل فلس��فة عقابية وال يقرتب مطلقاً من روحية العدالة
الرتميمي��ة أو حتى العدال��ة التأهيلية ،رغم أنه صدر يف زمن أصبحت فيه ه��ذه الوجوه من العدالة قامئة
وإن مل تكن ش��ائعة الذكر( .)137فهو ير ّكز مث ًال عىل العقوبات التأديبية التي تفرض عىل الس��جناء ،إضافة إىل
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عقوباتهم القضائية ،يف حال ارتكاب املخالفات وس��واها من املفاهيم التقليدية (تفتيش السجون ،الحراسة،
نظام الخدمة )...أكرث مام يتط ّلع إىل الحوافز أو ُس ُبل التواصل مع املجتمع خارج السجن...
عىل القانون أال يج ّرد الس��جني من حياته ،باإلعدام ،أو من هو ّيته وش��خص ّيته ومسؤولياته بالسجن القاتل
للنفس اإلنس��انية ،بل أن يأخذ بعني االعتبار رجوعه إىل حياته اإلعتيادية وعدم اعتباره مبثابة فاقد األهلية،
لئ َال يخرج إنس��اناً خطراً عىل املجتمع (إهامل ،خطر .)...يف هذا املعنى ،تقول مف ّوضة الحكومة الفرنس��ية
لحقوق الضحايا  Nicole Guedjيف لقاء برملاين عقد أواخر عام  2005لبحث أوضاع السجون:
«Il serait erroné de faire du détenu une victime, victime de sa condition sociale, victime
()138
».de sa détention
فالترشي��ع يف ه��ذا املوضوع ينبغي أن يكون ترشيعاً اجتامعياً وليس ترشيعاً جزائياً رصفاً كام هي الحال يف
ترشيعاتنا اللبنانية الحارضة املتع ّلقة بـ «العقوبات» وبالسجون.
من اإلقرتاحات التي نتقدّم بها لتحسني أوضاع السجون:
إخضاع السجون لصالحية وزارة العدل وليس وزارة الداخلية.
تقس��يم السجون يف صورة واضحة ليس بحسب جنس السجني أو سنّه أو مدة العقوبة فحسب – وهذا
أم��ر ال ميكن تجاهله ولكنه تقس��يم بدايئ -بل حس��ب نوع الجرم وفئات املوقوف�ين (تبعاً ملا إذا كانوا قيد
املحاكمة أو محكومني .مع اإلشارة إىل أن أكرثية السجناء يف لبنان غري محكومني) ،وحسب مقتضيات تأهيل
الس��جني ومتط ّلبات ترميم العالقة مع الضحية .وعىل س��بيل املثال الصارخ ،نشري إىل نص املادة الثانية من
تنظيم الس��جون الس��ابق الذكر ،التي تنص عىل أنه «يوضع املوقوفون واملتهمون واملحكومون مهام كانت
مدة الحكم يف سجن رومية املركزي» ،فال ُيؤخذ مببدأ «الرباءة املفرتضة» للموقوف ويخلط السجناء املذنبون
مع األبرياء منهم ويساوي بينهم.
ّ
متك�ين الس��جني من إقامة عالق��ة تواصلية مع املجتمع خارج الس��جن يك يتمكن من إع��ادة االنخراط
واالندماج املجتمعي عند خروجه منه.
إنش��اء دار للمالحظة خ��اص باألحداث وتعميم معاهد اإلصالح يف املحافظات (ش��به مدرس��ة داخلية
مختلف��ة متاماً عن أمكنة الس��جون التقليدية) ،بدي ًال عن س��جن األحداث ،من أج��ل تأهيل األحداث عىل
مس��توى أعامرهم وأنواع االنحراف ،وإنشاء أمكنة توقيف الفتيات املنحرفات وتأهيلهن .إضافة إىل متابعة
أوضاع األحداث املخىل سبيلهم بعد تنفيذ التدابري والعقوبات املتّخذة يف ح ّقهم.
()139
اقرتاحات أخرى :الفصل بالدعاوى القضائية بالرسعة القصوى ،تخفيض مدة العقوبة بالنسبة للسجناء ،
إنش��اء هيئة مستقلة لتلقي شكاوى الس��جناء وتقديم االقرتاحات ،إعادة النظر بحقوق املوقوفني احتياطياً
وبحق االتصال وحقوق الدفاع وباملجمل جميع حقوق الس��جني( ،)140بناء س��جون حديثة ومؤهّ لة ،مراقبة
جمي��ع الس��جون وأماكن التوقيف وزيارتها من القضاء ،دورياً وإلزامياً ،ومن املؤسس��ات الدولية ال س��يام
الصليب األحمر وتلك املعنية بحقوق االنسان ،ترحيل املحكومني األجانب إىل بالدهم...
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ال يقترص تعديل السياسة الجنائية وإدخال العدالة الرتميمية يف الترشيع عىل إدخال مادة من هنا ومادة من
هناك .هو مبثابة ثورة ترشيعية يف الحقل الجزايئ ويف أنظمة السجون ،ملصلحة قيام بيئة قانونية ذات ثقافة
تربوي��ة ال اقتصاصي��ة مج ّردة .إضافة إىل تغيري يف الذهنية القانونية لدى رجال القانون ،من قضاة ومحامني
ومساعدين قضائيني .كذلك إن العدالة الرتميمية ال ُتغني عن العدالة العقابية والعدالة التأهيلية.
ا ّتخذ االتحاد األورويب تدابري عدة يف سبيل إدخال مفهوم العدالة الرتميمية وتطبيقاتها إىل ترشيعات الدول
األعض��اء ،وق��د بات من املتع��ارف عليه أن العدال��ة الرتميمية أضحت منوذجاً يف هذه الدول ويف س��واها،
يف التفاع��ل بني البح��وث والنظريات العلمية م��ن جه��ة (Recherche et théorisation scientifiques
 ،)victimologiques et criminologiquesوالتطور التطبيقي والسيايس والترشيعي من جهة ثانية.
تتط ّل��ب العدال��ة الرتميمية خطوات ليس عىل مس��توى الترشيع فحس��ب وإمنا عىل املس��توى الس��يايس
واالجتامعي العام يف الدولة (آليات تعويض ومساعدة الضحايا وإندماج الفاعلني.)...
غني عن القول أن لبنان ال يزال بعيداً عن هذا التط ّور .لكن البلدان املتقدّمة مل تبلغ أشواطاً كبرية يف التقدّم
ع�لى هذا الصعيد ولو كانت تتوافر فيها مراكز وس��اطة ،ذلك أن ع��دد امللفات يف عهدة هذه املراكز قليل.
ففي أملانيا مث ًالّ ،مثة  400برنامج وساطة يعالج نحو  15ألف ملف سنوياً .لكن إحدى الدراسات أظهرت أن
امللفات القضائية يف ميدان العنف الجسدي فقط ،والقابلة للوساطة ،تبلغ نحو  100ألف سنوياً(.)141
واملؤسسية ،تتط ّلب ح ّال
إرساء العدالة الرتميمية هو اسرتاتيجية طويلة املدى ،متش ّعبة الجوانب الترشيعية
ّ
متفاوتاً عن اآلخر بالنسبة إىل كل بلد والسيام لبنان تبعاً للخصوص ّية الثقافية لكل بلد ،وتتط ّلب ح ّال متاميزاً
لكل معضلة تطرح ،وكذلك تش��اوراً دامئاً بني الفاعلني واملسؤولني االجتامعيني .لكن ذلك ال يعفينا من البدء
بها(.)142
متخصصة ،وإن بدت
أما بالنس��بة العتامد تجربة خصخصة بناء الس��جون وتجهيزها وإدارتها م��ن رشكات
ّ
فكرة مس��تهجنة يف لبن��ان للوهلة األوىل ،إال أن واليات أمريكية اعتمدتها بنجاح منذ أكرث من  20س��نة مع
إبقاء حقّ اإلرشاف املبارش واملتابعة اليومية املتواصلة للدولة وفرض بنود جزائية وغرامات إكراهية يف حال
إخالل الرشكات بحسن التنفيذ ،وهي أمور عديدة ال مجال للغوص فيها يف هذه الورقة مع استعدادنا التام
لتطويرها ومالءمتها للواقع اللبناين حتى تبدو أكرث اقناعاً(.)143

 .4تطوير المجتمع ونشر الثقافة اإلنسانية وإلغاء مفهوم الثأر
إن مواكب��ة املجتمعات املتطورة ونرش الثقافة الحضارية وإلغاء الفك��ر التقليدي وأنظمة الثأر ليس باألمر
الس��هل أو اآلين ،فهو يحتاج من الدولة تكريس جهود ج ّمة ُتقلب بنتيجتها املفاهيم املكرس��ة منذ عصو ٍر
مضت(.)144
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إن ه��ذا الواقع اإلجتامعي (مفهوم الثأر) يحتاج إىل إرش��اد وتنوير ،ألن واجب العدالة فرض املس��اواة بني
األفرق��اء عند تطبي��ق القانون .وواجب املواطن اإلقتناع بأن القانون يعاق��ب وال ينتقم .وأن العقاب ُيصلح
ويحمي الحياة وال يزهقها .إن التسلح بحجة تطبيق القانون ،رسعان ما يزول وينهار أمام املنطق والعقالنية،
كذلك أمام الترشيع القانوين نفسه ،خصوصاً إذا تعارض الترشيع مع مبدأ الرشيعة(.)145
والدليل عىل أهمية هذا املوضوع اإلجتامعي ،أن املنظامت الدولية املعنية بحقوق اإلنس��ان ليس��ت مبنأى
عنه ،حيث ُتعنى الفدرالية الدولية لحقوق اإلنس��ان مبا يتعلق بالحق الش��خيص يف الرغبة باإلنتقام ،لذلك
بدأت تحاول أن تقلل من شعور األشخاص يف هذه الرغبة مبا يتناسب مع حقوق اإلنسان ،وذلك باإلستعانة
بوسائل عرصية للتنفيس عن هذه الرغبة يف اإلنتقام .وهذا هو املنهج الذي بدأت إتباعه منظمة « الحقيقة
والتصالح» التي تنظر يف قضايا متعلقة بهذه الخطورة ،والتي أكدت أن هنالك وس��ائل أخرى للتنفيس عن
الضحايا غري الشنق وإطالق الرصاص.
وتالي��اً فالدول��ة اللبنانية ،بغي��ة تفعيل دورها اإليجايب يف املجتمع وتجس��يد الفك��ر الحديث ،يجب عليها
وعرب مؤسس��اتها ،أن تخلق فك��راً جديداً يف املجتمع ومفهوماً جديداً ملفهوم العقاب ،وذلك برفع مس��توى
التعليم وتطوير الوعي الثقايف يف املجتمع ،وس��يادة مناخ التس��امح واإلنفتاح عىل اآلخر ،بإعتبارها جميعها
من العوامل التي تس��اهم عىل نحو إيجايب يف تعزيز ال��رؤى املنادية بالنظر إىل هؤالء املتهمني بوصفهم يف
املحصلة النهائية برشاً.

ثانيًا :المؤسسات المعنية
إضاف�� ًة إىل مجلس النواب ،وبنوع خاص لجنة اإلدارة والعدل ولجنة حقوق اإلنس��ان ،فإن الوزارات التالية
معنية عىل وجه خاص بالتعديالت واالقرتاحات املطروحة يف ورقة العمل الحارضة:
وزارة العدل.
وزارة الداخلية.
وزارة الشؤون اإلجتامعية.
وزارة الصحة العامة.
وزارة املالية.
وزارة اإلعالم.
إضافة إىل الجمعيات غري الحكومية العاملة عىل إلغاء عقوبة اإلعدام.
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ثالثًا :كلفة التنفيذ
تتط ّلب الورش��ة اإلصالحية يف مجال إلغاء عقوبة اإلعدام إتخاذ الخطوات التالية التي من ش��أن تحديدها
اإلضاءة عىل كلفة التنفيذ املتو ّقعة:
 .1تحديث السجون وتطويرها لتصبح صالحة كمراكز إلعادة التأهيل .فمرشوع إلغاء عقوبة اإلعدام يحتاج
باملقابل إىل تجهيز أماكن إقامة املحكوم عليهم ،بحيث تكفل حسن تطبيق املنهج املتبع إلعادة التأهيل.
 .2إعداد ميزانية جديدة يتم فيها تحديد النفقات التي ميكن أن تزيد عىل ميزانية االعوام الس��ابقة وذلك
لكون إصدار القانون امللغي لعقوبة اإلعدام أو الذي مينع تنفيذها سيكلف الدولة مبالغ إضافية ُتدفع بدالً
لوجود املحكومني يف السجون طوال الفرتة املحكوم بها(.)146
 .3القيام باإلجراءات التي ميكن من خاللها أن توفر للمحكوم ظروفاً إيجابية تتيح له إعادة النظر يف سلوكه
العنيف وتطوير مهاراته املدنية السلمية.
 .4تكليف اختصاصيني نفسيني يرشفون عىل املحكومني إلستشفاف شخصياتهم ومعرفة صالحياتهم لإلنخراط
مجدداً يف املجتمع.
 .5إعادة نظر شاملة بالبنية القانونية واملستلزمات اإلجتامعية والرتبوية التي تقوم عليها السياسة الجنائية
املرعي��ة اإلج��راء ،من فريق عمل مص ّغر م��ن القانونيني – بدوام كامل -مع االس��تعانة بأصحاب الخربة يف
املنظامت الدولية املعنية بحقوق اإلنسان بوجه عام ومناهيض عقوبة اإلعدام بوجه خاص ،السيام من أجل
مواجه��ة الصعوبات التي ميكن أن تعارض مثل هذا التعديل وتوزيع مهامت الوزارات املعنية مبا يتناس��ب
منسق عام بدوام جزيئ.
والهدف املرجو منه ،عىل أن يتولىّ التنسيق بني أعضاء املجموعة ّ
إن تعي�ين حدود التغي�ير يف البنية الترشيعية ،ويف البنية اإلدارية والوظيفية للوزارات املعنية ،وتحديد عدد
العنارص البرشية ،واملؤهّ الت املطلوبة منهم ،من شأنه أن يجعل األرقام والتكاليف التفصيلية قابلة للتحديد
يف مجال تطوير السياس��ة الجنائية وإلغاء عقوبة اإلعدام م��ن جميع القوانني املرعية اإلجراء .فض ًال عن أن
تحديد هذه األرقام يرتبط بس ّلة التمويل اإلجاملية التي يتم رصدها يف املوازنة العامة.
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رابعًا :آليات التنفيذ
يتط ّلب تنفيذ الخطة القطاعية عىل نحو خاص:
 .1تعدي��ل عدد من القوان�ين القامئة ،مع ما يقتضيه ذلك من إلغاء لبعض القوانني ودمج عدد من القوانني
القامئة ،وسن قوانني.
 .2استحداث مؤسسات قانونية ،وتعديل وظائف وهيكليات مؤسسات أخرى قامئة
 .3الرقابة من مجلس النواب عىل التنفيذ مع ما يقتضيه ذلك من تعيني مستشارين للمتابعة واإلفادة.
 .4التوعية اإلعالمية برضورة هذه التعديالت مع إبراز فوائدها واإلضاءة عىل مساوئ عقوبة اإلعدام وإجراء
مقارن��ات بني اإلثنني وإظهار اس��تطالعات الرأي واإلحصاءات املجراة يف الدول الت��ي ألغت عقوبة اإلعدام
لتكوين رأي عام مؤيد إللغاء عقوبة اإلعدام.
عىل املرشع اللبناين إذن ،إتخاذ القرار بإلغاء عقوبة اإلعدام واملبارشة باملراحل واإلجراءات املتعددة وخصوصا
يف تغيري السياس��ة الجنائية بغية تحقيق السياس��ة الجنائية السليمة بأقل فرتة ممكنة واإلنضامم إىل العدد
األكرب من دول العامل املتقدمة عىل هذا الصعيد.

خامسًا :آليات الرقابة والتقييم
إن بل��وغ أه��داف التعديالت القانوني��ة املرجوة  ،يتط ّل��ب مراقبة تنفيذ القوانني .فال ج��دوى من تعديل
الترشيع��ات ملالءمتها مع معايري الدميوقراطية وحقوق اإلنس��ان دون مراقبة التطبي��ق .وال ُيجدي تعديل
القوانني وتطويرها إال يف ضوء التجربة.
امللح اقرتاح تطوير وظائف مجل��س النواب من حيث إدخال مفه��وم مراقبة تنفيذ القوانني،
ولذل��ك م��ن ّ
وخصوصاً منها القوانني املتع ّلقة بحق اإلنس��ان بالحياة ،ورف��ع تقارير دورية بذلك إىل مجلس النواب عىل
ِغرار الدميوقراطيات الربملانية املتط ّورة .ففي اليونان مث ًال ،ترفع «الس��لطة املستق ّلة لحامية املعلومات ذات
الطابع الشخيص» تقريراً إىل مجلس النواب.
إضاف ًة إىل صالحية اإلرشاف الش��امل العائد إىل الس��لطة اإلش�تراعية ،فإننا نقرتح إنشاء خل ّية رقابة وتقويم
تض��م قانونيني وخرباء يف حقوق اإلنس��ان ملتابعة تنفيذ خطة العم��ل القطاعية ،عىل أن ترفع هذه الخل ّية
ّ
اقرتاحات ومالحظات عىل التنفيذ وأن تقرتح عند االقتضاء ويف ضوء التطبيق تعديالت عىل الخطة القطاعية
ال تنال من جوهر هذه الخطة وروح ّيتها.
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مالحق
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ملحق رقم 1

البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة االعدام

اعتم��د وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لالمم املتحدة  128/44املؤ ّرخ
يف  15كانون االول/ديسمرب 1989
دخل ح ّيز النفاذ :يف  11متوز/يوليو  ،1991وفقاً الحكام املادة 8
ّإن الدول االطراف يف هذا الربوتوكول،
إذ تؤمن ّ
بأن إلغاء عقوبة االعدام يسهم يف تعزيز الكرامة االنسانية والتطوير التدريجي لحقوق االنسان،
وإذ تشري إىل املادة  3من االعالن العاملي لحقوق االنسان املعتمد يف  10كانون االول/ديسمرب  ،1948واملادة
 6من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املعتمد يف  16كانون االول/ديسمرب ،1966
وإذ تالحظ ان املادة  6من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ُتشري إىل إلغاء عقوبة االعدام
بعبارات توحي بشدّة ّ
بأن هذا االلغاء امر مستصوب،
واقتناع��اً منها بأ ّنه ينبغي اعتبار جميع التدابري الرامي��ة إىل إلغاء عقوبة االعدام تقدّماً يف التمتع بالحق يف
الحياة،
ورغب ًة منها يف أن تأخذ عىل عاتقها مبوجب هذا الربوتوكول التزاماً دولياً بإلغاء عقوبة االعدام،
اتفقت عىل ما ييل:
املادة 1
 .1ال ُيعدم أي شخص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف يف هذا الربوتوكول.
 .2تتخذ كل دولة طرف جميع التدابري الالزمة إللغاء عقوبة االعدام داخل نطاق واليتها القضائية.
املادة 2
 .1ال ُيس��مح ب��أيّ تحفظ عىل هذا الربوتوكول إال بالنس��بة لتحفظ يكون قد أعلن عن��د التصديق عليه أو
وينص عىل تطبيق عقوبة االعدام يف وقت الحرب طبقاً الدانة يف جرمية بالغة الخطورة تكون
االنضامم إليهّ ،
ذات طبيعة عسكرية وترتكب يف وقت الحرب.
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 .2ترس��ل الدول��ة الطرف ،التي ُتعلن مثل هذا التحفظ ،إىل االم�ين العام لالمم املتحدة ،عند التصديق عىل
الربوتوكول أو االنضامم إليه ،االحكام ذات الصلة من ترشيعاتها الوطنية التي ُتط ّبق يف زمن الحرب.
 .3تق��وم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار االمني العام لالمم املتحدة ببداية أو نهاية أي
حالة حرب تكون منطبقة عىل أراضيها.
املادة 3
تقوم الدول االطراف يف هذا الربوتوكول بتضمني التقارير التي تقدّمها إىل اللجنة املعن ّية بحقوق االنس��ان،
وفقاً للامدة  40من العهد ،معلومات عن التدابري التي ا ّتخذتها النفاذ هذا الربوتوكول.
املادة 4
بالنس��بة للدول االطراف يف هذا الربوتوكول التي تك��ون قد قدمت إعالناً مبوجب املادة  ،41ميت ّد اختصاص
اللجنة املعن ّية بحقوق االنسان يف استالم الرسائل والنظر فيها ،عندما تدعي دولة طرف ّأن دولة طرفاً أخرى
ال تفي بالتزاماتها ،ليش��مل أحكام هذا الربوتوكول ما مل تصدر الدولة الطرف املعنية بياناً يفيد العكس عند
التصديق عىل الربوتوكول او االنضامم إليه.
املادة 5
بالنس��بة للدول االطراف يف الربوتوكول االختياري االول للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس��ية
املعتمد يف  16كانون االول/ديسمرب  ،1966ميت ّد اختصاص اللجنة املعنية بحقوق االنسان يف استالم الرسائل
الواردة من أفراد خاضعني لواليتها القضائية والنظر فيها ،ليش��مل أحكام هذا الربوتوكول ما مل تصدر الدولة
الطرف املعنية بياناً يفيد العكس عند التصديق عىل الربوتوكول أو االنضامم إليه.
املادة 6
 .1تنطبق احكام هذا الربوتوكول كأحكام إضافية للعهد.
 .2دون املس��اس بإمكانية إعالن تحفظ مبوجب امل��ادة  2من هذا الربوتوكول ،ال ينتقص الحق املضمون يف
الفقرة  1من املادة  1من هذا الربوتوكول مبوجب املادة  4من العهد.
املادة 7
ّ
 .1باب التوقيع عىل هذا الربوتوكول مفتوح أمام أي دولة من الدول املوقعة عىل العهد.
 .2تص��دق عىل هذا الربوتوك��ول أي دولة تكون قد صدّقت عىل هذا العهد او انض ّمت إليه .وتودع صكوك
التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.
ُ .3يفتح باب االنضامم إىل هذا الربوتوكول أمام أي دولة تكون قد صدّقت عىل العهد او انض ّمت إليه.
 .4يبدأ نفاذ االنضامم بإيداع ّ
صك االنضامم لدى االمني العام لالمم املتحدة.
 .5يق��وم االمني العام لالمم املتحدة بابالغ جميع ال��دول التي و ّقعت عىل هذا الربوتوكول أو انض ّمت إليه،
كل ّ
عن إيداع ّ
صك من صكوك التصديق أو االنضامم.
املادة 8
 .1يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ميض ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضامم العارش لدى
األمني العام لالمم املتحدة.
تنضم إليه بع��د إيداع ّ
 .2يب��دأ نفاذ هذا الربوتوكول بالنس��بة ّ
صك التصديق او
ل��كل دولة تصدّق عليه أو ّ
االنضامم العارش ،بعد ميض ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق او االنضامم الخاص بها.
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املادة 9
تنطبق احكام هذا الربوتوكول عىل جميع اجزاء الدول االتحادية دون أي قيود أو إستثناءات.
املادة 10
يق��وم االم�ين العام لالمم املتح��دة بإبالغ جميع الدول املش��ار إليها يف الفقرة  1من امل��ادة  48من العهد
بالتفاصيل التالية:
(أ) التحفظات والرسائل واالخطارات الصادرة مبوجب املادة  2من هذا الربوتوكول،
(ب) البيانات الصادرة مبوجب املادة  4أو املادة  5من هذا الربوتوكول،
(ج) التوقيعات والتصديقات واالنضاممات مبوجب املادة  7من هذا الربوتوكول،
(د) تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول مبوجب املادة  8منه.
املادة 11
 .1يودع هذا الربوتوكول ،الذي تتساوى نصوصه االسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية
يف الحجية يف محفوظات االمم املتحدة.
 .2يقوم االمني العام بإرس��ال نسخ موثقة من هذا الربوتوكول إىل جميع الدول املشار إليها يف املادة  48من
العهد.
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ملحق رقم 2

اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة اإلعدام في لبنان
واستبدالها بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد
مقدّم من الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية

األسباب الموجبة

بات واجباً عىل الدولة اللبنانية إلغا ُء عقوبة اإلعدام نصاً وتطبيقاً وذلك لألسباب التالية:
أوالً :الدستور اللبناني والنصوص العالمية لحقوق اإلنسان:

ينص الدستور اللبناين يف مق ّدمته ،عىل أن لبنان «عضو مؤسس وعامل يف منظمة األمم املتحدة وملتزم
ينص
مواثيقها واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان»؛ هذا اإلعالن الذي بات يش ّكل جزءاً ال يتجزأ من الدستورّ ،
ينص يف مادته
يف مادته الثالثة عىل أنه « لكل فرد الحق يف الحياة والحرية ويف األمان عىل شخصه» ،كام ّ
الخامسة عىل أنه « ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ّ
الحاطة
بالكرامة».
إن توصيات الجمعية العامة لألمم املتحدة كانت قد وضعت هدفاً رئيسياً للدول األعضاء وهو الح ّد
التدريجي من الجرائم املعاقب عليها بعقوبة اإلعدام توص ًال إىل إلغاء هذه العقوبة.
جسد يف مادته السادسة أهمية
كام أن العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام  1966قد ّ
صون الحق يف الحياة وأ ّكد عىل واجب كل دولة يف توفري الضامنات الالزمة للمحكوم عليهم بعقوبات قد
تتقاطع وتتعارض مع هذا الحق.
نص عىل ما ييل:
وقد صدر قرار عن الهيئة العامة لألمم املتحدة يف  20كانون األول ّ 1977
«من املهم يف املرحلة األوىل تقليص عدد الجرائم التي تعاقب بعقوبة اإلعدام ،أما الهدف املرج ّو يف نهاية
املطاف فهو إلغاء هذه العقوبة إلغا ًء كام ًال يف كل البلدان» (قرار رقم .)XXVI 2857
تنص عىل ما ييل:
ويف عام  1991صدرت عن األمم املتحدة معاهدة اختيارية حول عقوبة اإلعدام وهي ّ
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املادة األوىل « :يف ترشيعات جميع البلدان املو ّقعة عىل هذه املعاهدة االختيارية ال ُيعدم أي شخص».
املادة الثانية« :عىل كل بلد و ّقع عىل هذه املعاهدة أن يتخذ كل االجراءات الرضورية إللغاء عقوبة اإلعدام
يف ترشيعاته».
ثانيًا :إن تطبيق عقوبة اإلعدام ال يردع الجريمة.

فالنظرية الردعية لعقوبة اإلعدام هي نظرية حديثة تعود إىل  200سنة فقط تقريب ُاً ،بينام عقوبة اإلعدام
موجودة منذ زمن بعيد .ونظرية الردع أتت لت ّربر اإلعدام كعقوبة ،ذلك ّأن املجتمعات الحديثة مل تعد
تستطيع أن ترتكب فعل القتل من دون تربيرات عقالنية.
وبشكل خاص بقدر ما زادت نسبة تطبيق
وبحسب الفرضية الردعية لإلعدام :ك ّلام ارتفعت درجة العقوبات
ٍ
عقوبة اإلعدام ،انخفضت معها نسبة الجرائم .وباملقابل ،ك ّلام انخفضت نسبة تطبيق عقوبة اإلعدام ،بقدر
ما ازداد ارتكاب الجرائم.
لقد اتضح من خالل قراءة إجاملية لواقع الحال ما يثبت عكس ذلك.
إن أبرز الدراسات يف هذا املجال هي «عقوبة اإلعدام وتأثريها الردعي» والتي تناولت  14بلداً ألغى عقوبة
اإلعدام .وقد أجرى هذه الدراسة دان أررش ( )Dan Archerوروز ماري غارترن (،)Rose Mary Gartner
اللذان حاوال البحث عن ثالثة مفاعيل ردعية لعقوبة اإلعدام ،من خالل األسئلة الثالثة اآلتية:
إذا ُألغيت عقوبة اإلعدام ،هل يزيد عدد الجرائم ؟
إذا ألغيت عقوبة اإلعدام ،هل يزيد عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة اإلعدام بالذات ؟
إذا ألغيت عقوبة اإلعدام ،هل يزيد عدد الجرائم بعد فرتة زمنية قريبة ،أي بعد سنة ؟
وقد تبينّ ما ييل:
ّأن الجرمية مل تزد بشكل عام يف هذه البالد الـ  ،14ال بل نقص عدد الجرائم بعد إلغاء عقوبة
اإلعدام.
ً
إستنادا اىل اإلحصاءات ،إن الجرائم التي تستوجب عقوبة اإلعدام قد انخفضت نسبتها بعد إلغاء عقوبة
اإلعدام.
مع مرور الوقتّ ،
يقل عدد الجرائم بعد إلغاء عقوبة اإلعدام.
وبالتايل ّ
فإن اإلحصاءات الدقيقة جداً تبينّ بشكل عام أ ّنه ال وجود ملفعول ردعي لعقوبة اإلعدام ،ال بل َث ُب َت
أن نسبة الجرائم قد انخفضت بعد إلغاء عقوبة اإلعدام يف معظم البلدان التي ألغت هذه العقوبة.
ثالثًا :عقوبة اإلعدام ال ّ
تخفف من الجرائم بعد الحرب.

نستعرض فيام ييل نتائج أبرز الدراسات التي ُأجريت عن مع ّدل الجرمية بعد الحروب ،وهي كفيلة بتبيان
عدم جدّية وصوابية مقولة أن اإلعدام رضوري بعد الحروب:
بعد الحرب العاملية األوىل ،أجرى أكسرن ( )Exnerدراسة عن النمسا ،وكاليرباك ( )Calbairacعن فرنسا،
وليفي ( )Leviعن إيطاليا ،وسولنار ( )Solnarعن تشيكسلوفاكيا ،وليبامن ( )Leipmanعن املانيا،
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وإنغلربشت ( )Engelbrechtعن الواليات املتحدة االمريكية ،ومانهيم ( )Mannheimعن انكلرتا .وقد
أظهرت جميع هذه الدراسات ارتفاعاً يف نسبة الجرائم بعد الحرب .كذلك أجرى سيلني ( )Sellinدراسة
شملت خمسة بلدان شاركت يف الحرب العاملية األوىل ،وقارنها مع خمسة بلدان مل تشارك فيها .أظهرت
الدراسة أن الجرائم ازدادت يف البلدان الخمسة التي شاركت يف الحرب ،فيام مل تزدد يف البلدان التي مل
تشارك يف الحرب .كذلك أجرى الندن ( )Lundenدراسة شبيهة ،بعد الحرب العاملية الثانية ،عىل خمسة
بلدان شاركت يف الحرب ،وتبني له ّأن الجرمية ازدادت يف السنني التي تلت الحرب ،نسب ًة إىل السنني التي
سبقتها.
أ ّما الدراسة األكرب واألهم التي أقيمت فيام خص هذه املسألة ،فهي الدراسة التي قام بها دان أررش (Dan
 )Archerوروز مريي غارترن ( )Rose Mary Gartnerعىل  70دولة 50 :منها شاركت يف الحروب ،و 20مل
تشارك يف حروب فش ّكلت دول اختبار وقياس بالنسبة للدول األوىل .والدراسة أقيمت عىل حقبة كل من
الحرب العاملية األوىل والثانية وعىل  12حرباً أخرى أصغر متف ّرقة .أما املدة التي تناولتها الدراسة فكانت
 10سنوات 5 ،سنوات تناولت مرحلة ما قبل الحرب و 5سنوات ما بعدها .وقد أتت النتيجة عىل الشكل
التايل:
سجل يف
تبينّ ّأن معظم البلدان التي شاركت يف الحرب قد ازداد فيها عدد الجرائم بعد الحرب ،فيام مل ُت ّ
البلدان التي مل تشارك يف الحرب أيّ زيادة يف نسبة الجرائم.
تبينّ أن نسبة الجرمية ازدادت بعد جميع الحروب ،الحرب العاملية األوىل والثانية والحروب األخرى
الصغرية املتف ّرقة.
ازدادت نسبة الجرمية بعد الحرب يف البلدان املنترصة كام يف البلدان املهزومة ،ولوحظ ّأن الجرمية
ازدادت أكرث يف البلدان املنترصة.
ازدادت نسبة الجرمية بعد الحرب حتى يف ّ
ظل وضع اقتصادي جيد.
ّإن ازدياد الجرمية كانت نسبته عالية عند الرجال والنساء عىل ح ّد سواء.
تبينّ أن البلدان التي وقع فيها عدد كبري من القتىل ،كانت نسبة الجرمية فيها أكرب.
أ ّما ملاذا تزداد الجرائم بعد الحرب ،فقد خلصت الدراسة إىل أسباب عدة أهمها:
التفكك االجتامعي الناتج عن الحرب ،املشاكل االقتصادية ،وجود مقاتيل حرب اعتادوا عىل العنف ،ترشيع
العنف من قبل السلطات أثناء الحرب...
إ ّال ّأن السبب األبرز الزدياد الجرمية بعد الحرب هو ترشيع السلطات للعنف أثناء الحرب وتقليد األفراد
لسلوك هذه السلطات.
ّإن الباحث األبرز يف هذا املجال هو باندورا ( )Banduraوقد تناول هذه املسألة يف كتابه «التعلم االجتامعي
للعدوانية» .برأي باندورا ،إن األفراد يتع ّلمون العنف من الحروب ّ
وأن هذه األخرية تنتج «ورثة» من العنف
عرب التع ّلم االجتامعي.
يعترب باندورا ّأن الحروب ُتع ّلمّ .
وأن أعامل العنف ،إن كانت حقيقية ومبارشة وإن كانت غري مبارشة أي
منشورة من خالل وسائل اإلعالم ،فهي تشكل منوذجاً «سكريبت» أو سيناريو يرتكز عليه األفراد ليق ّلدوا
العنف .ويقول باندورا« :تظهر األبحاث ّأن تأثري هذه النامذج العدوانية يكون أعظم عىل الذين يقلدونها،
حني تتم مكافأة أعامل العنف ويتم إبرازها عىل أ ّنها فعالة وناجحة ويبالغ املسؤولون يف تقديرها .من هذه
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الناحية ،فإن الحرب توفر «سيناريو» منوذجياً ألعامل العنف ما بعد الحرب؛ خاصة ّأن الحرب تتضمن تقدير
سلطة الدولة وموافقتها ،كام تتضمن مكافآت وتعليق أوسمة ألبطال الحرب».
من أجل كل هذه األسباب ،يتبينّ أن إعدام من قام بارتكاب جرائم بعد الحرب ،هو مجرد ظلم ليس إالّ.
ويف الوقت الذي اختار فيه لبنان وبقوة عقوبة اإلعدام بعد الحرب بحجة ضبط نتائجها ،اختارت كمبوديا
الخارجة أيضاً من حرب أهلية ومجازر ،إلغاء اإلعدام فوراً وليس تدريجياً (عام  ،)2000مع ّللة قرارها
برضورة إعطاء الدولة املثل األصلح ملواطنيها ،فتخفف من مظاهر العنف بعد معاناة الحرب وال تواصل
مامرسته بنفسها وبقوة القانون.
رابعًا :عقوبة اإلعدام ال تؤثّر في عادات الثأر.

إن تطبيق اإلعدام يهدف حسب البعض إىل الح ّد من توسع أعامل الثأر .إ ّال أن هذه الحجة تثري االستغراب
وفيها تناقض غريب ال يقبل به أي منطق قانوين مقبول وسليم .فكأننا نقول :تعالوا نقتل شخصاً اآلن بسبب
جرائم قد يرتكبها أشخاص آخرون فيام بعد ! أنقتل شخصاً اليوم خوفاً من جرائم ممكن أن يرتكبها شخص
أو أشخاص آخرون فيام بعد ؟ هل نح ّد من الثأر باالستمرار بالثأر ولكن بشكل رسمي ؟ أي بنقل الثـأر من
األفراد إىل الدولة والقانون .هل نح ّد من الثأر بترشيع الثأر ؟ أم بتعزيز الثقافة والوعي واالهتامم بالوضع
االجتامعي واالقتصادي لألفراد ؟
فكام هو معروفّ ،إن الذهنية الثأرية تعيش يف بيئة حيث الثقافة متدنية واألوضاع االقتصادية مزرية ،ويف
بيئة منغلقة يف عاداتها القدمية ،ويف بيئة نشأت عىل متجيد العنف وجعله مرادفاً للبطولة والرشف...
بالنسبة إىل لبنان ،لقد تبينّ ّأن الناس يالحظون بعفوية ومن غري أن يكونوا باحثني أو علامء اجتامع ،ومن
خالل متابعتهم ألخبار املجتمع ،أن نسبة جرائم الثأر قد انخفضت ،حتى يف املناطق «املشهورة» عامة مبثل
تختف كلياً ،لكنها انخفضت .وباملقابل ،يرون الثأر قد انتقل إىل الدولة ،التي راحت تنفذ
هذه العادات .مل
ِ
اإلعدام تل َو اآلخر ،افرتاضاً منها بأنها إن مل تثأر هي باسم القانون والشعب ،فسيثأر هذا األخري بنفسه .فهل
نزيد الثأر من خالل الدولة ،يف حني أن نسبته تنخفض يف املجتمع ؟
خامسًا :عقوبة اإلعدام أصبحت عبرة معكوسة.

عقوبة اإلعدام تقتل.
وبتطبيق عقوبة اإلعدام ،تكاد الدولة تصبح موازية للمجرم بارتكابها جرمية دولة (،)Meurtre d’Etat
خاص ًة وأن واقع تطبيق اإلعدام ُيربز أنه تطبيق استنسايب ومس َّيس ،ويطال بشكل رئييس الفقراء .واملطلوب
إخراج القتل من دائرة القانون ألن القتل يجب أن يبقى «خارجاً عن القانون» .من الرضوري أن ال مييس
تاريخ العدالة أبشع من تاريخ الجرمية.
وإذا كان املقصود من عقوبة اإلعدام إعطاء املثل والعربة ،فقد أظهر الواقع أن اإلعدام أمىس عربة معكوسة،
فقد تح ّول من عربة للردع إىل عربة للتقليد .فليك يش ّكل اإلعدام عربة ،عىل السلطات أن تن ّفذه يف الساحات
العامة أو أن تربزه من خالل وسائل اإلعالم أو بأيّ طريق ٍة أخرى .ولكن قد تنطلق عندئ ٍذ آلية التقليد
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االجتامعي ،إذ يق ّلد املواطن السلطة التي تحكمه .وهكذا يتحول اإلعدام من رادع للجرمية إىل مح ّفز
للجرمية أو منوذج ويحتذى به.
ويف هذا الصدد ،ميكن االستئناس عىل سبيل املثال باألحداث التي تلت تنفيذ اإلعدام يف لبنان يف حق
شخصني يف ساحة طربجا يف أيار  ،1998إذ حاول عدد من األوالد يف اليوم التايل ويف مناطق عدة شنق أصدقاء
لهم مام كاد يودي بحياة بعضهم.
ويف هذا الصدد أيضاً ،ال ب ّد من ذكر ما ورد يف التقرير الذي وضعته لجنة صياغة قانون العقوبات اللبناين ،يف
 1939/3/24واملؤلفة من (الراحلني) الرئيس فؤاد عمون والعضوين الرئيسني وفيق القصار ونجيب بولس،
الذي أشار بوضوح إىل ما ييل:
ّ
«إن طريقة التنفيذ يف الساحات العامة بقصد الرهبة والعربة تعطي نتائج عكسية ،بسبب ما يطلقه
املحكومون والنقاد من أقوال عند التنفيذ .فتتناقل الصحف أحاديث آخر لحظات الحياة ،التي تنطوي بني
السطور عىل لهفة تثري العطف بدل االتعاظ ...إنها طريقة بربرية ال بد من إقصائها من عاداتنا».
وهناك من يع ّلل نظرية «إعطاء املثل» بالقول :أليس من األجدى إعدام شخص واحد والتضحية به ،يك نوفر
عىل املجتمع عرشات الجرائم والقتىل ؟ لقد أصبح اإلنسان وكأنه أداة أو عصا لتخويف اآلخرين ولفرض
هيبة السلطة ! أو كأن اإلنسان الذي يرتكب جرماً ال يعود إنساناً ،ويغدو بال حقوق ،ويتحول إىل يشء
( )objetتترصف به السلطة كيفام تشاء...
وإذا كانت عقوبة اإلعدام تهدف إىل حامية املجتمع ،فهناك بالتأكيد تدابري بديلة ملعاقبة الجناة تسمح
بالوصول إىل نفس الهدفية الردعية املبتغاة مع الحفاظ عىل سالمة املجتمع من دون مظاهر االقتصاص
الجسدي الذي يعود لغياهب عصو ٍر َخ َلت.
وتجدر اإلشارة يف هذا السياق اىل أن أيّ اقرتاح يرمي إىل تعديل قانون العقوبات يجب أ ّال يؤثر يف أيّ حالٍ
من األحوال عىل تطبيق القانون رقم  2002/463املتع ّلق بتنفيذ العقوبات ،بحيث تبقى ألي شخص محكوم
عليه بالجرائم القصوى املتاحة إمكانية االستفادة من أحكام هذا القانون إذا ما تو ّفرت يف حالته الرشوط
واألصول التي يفرضها الترشيع املذكور.
سادسًا :الخطأ القضائي.

إن سرية املحاكامت يف العامل أجمع أثبتت عدم عصمة القضاء عن إمكانية الخطأ ،خاصة وأن ليس هناك
إمكانية من تصحيح الخطأ مع عقوبة اإلعدام.

سابعًا :ماذا تقول الديانتان اإلسالمية والمسيحية؟

املوحدة ال س ّيام كل من اإلسالمية واملسيحية متيل إىل اعتناق مبدأ رفض تطبيق عقوبة اإلعدام.
إن الديانات ّ
فالديانة اإلسالمية من جهتها حرصت عىل تأكيد احرتام الحياة اإلنسانية ،ومكافأة حياة النفس الواحدة
نصت عليه اآلية الكرمية:
بالناس جميعاً ،وبالحياة ذاتها .وهذا ما ّ
«من قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأنمّ ا قتل الناس جميعاً ،ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس
جميعا( »ً.سورة املائدة )23 – 27 :5 :
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ّإن القتل كعقوبة ،وإن كان وارداً يف القرآنّ ،
فإن هذه العقوبة تسقط متاماً إذا تاب الجاين قبل أن يقدر عليه
نصت عىل ما ييل:
املجتمع ،أي قبل أن تتمكن منه السلطة .وهذا ما توضحه اآلية الكرمية التي ّ
«إمنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون يف األرض فساداً أن يقتلوا ...إال الذين تابوا من قبل أن
تقدروا عليهم ،فاعلموا ّأن الله غفور رحيم»( .سورة املائدة )34 -23 :5 :
أما اآلية  178والتي تشري إىل «نظام القصاص» فنقرأ فيها:
«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتىل الحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفا
له من أخيه فاتباع باملعروف وأداء اليه بأمان ،ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ،فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب أليم»( .سورة البقرة )178 :2
ويف تفسري أسايس لهذه اآلية ،ورد يف كتاب «من وحي القرآن» ّأن الهدف من مبدأ القصاص هو اجتثاث
جذور الجرمية من عمق النفس التي تتط ّلب الثأر وتستقي الدم .لكنه يضيف أن العفو يشكل بدي ًال عن
القصاص إذ أراده الله تخفيفاً عىل الناس «ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» ،فال ينغلقون عىل األخذ بحقهم
يف قتل القاتل.
وهذا ما نقرأه أيضاً يف آية أخرى حول مبدأ القصاص والعفو ،وفيها:
«وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعني بالعني واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن
تصدّق فهو ك ّفارة له ومن مل يحكم مبا أنزل الله فأولئك هم الظاملون».
أي أنه من يتنازل عن االنتقام تك ّفر له ذنوبه.
يتضح مام تقدّم حضور مبدأ الغفران والرحمة والعفو يف القرآن الكريم استبعاداً للقتل.
نصت إحدى الوصايا العرش بصور ٍة واضحة ال تحتمل أي التباس« :ال تقتل» .هذه
أ ّما الديانة املسيحية فقد ّ
موجهة إىل جميع املؤمنني باملسيحية ،وال نعتقد ّأن هناك أي حجة موجودة لتربر القتل :ال حامية
الوصية ّ
املجتمع وال حامية الدين وال نرش الدين .ولحسن الحظّ ،إن الكنيسة الحالية عادت وتن ّبهت لإلعدامات
التي سمحت بها يف تاريخها السابق ،واعتذر البابا عام حصل يف املايض .كام ألغى الفاتيكان عقوبة اإلعدام
نهائياً عام .1969
إن الفكر الالهويت املسيحي هو ضد عقوبة اإلعدام ،من منطلق ّأن الله هو معطي الحياة ومل يفوض البرش
السرتدادها:
ُ
ُ
«أنا هو الله وال إله معي .أنا أميت وأنا أحيي( ».تسمية االشرتاع ،فصل )32
وهذا ما نقرأه أيضاً بوضوح ،يف سفر التكوين مث ًال« :لعنت قايني ألنه قتل أخاه ويكون ملعوناً سبعة أضعاف
من يقتل مثله».
واملثل األبرز عىل ذلك ،يأتينا من السيد املسيح نفسه ،حني رفض إعدام املرأة الزانية عرب رجمها بالحجارة
قائ ًال « :من كان منكم بال خطيئة فلريجمها بحجر».
وحول موقف الكنيسة هذا ،نقرأ يف املادة  2267من «التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية» (دار الفاتيكان
للنرش ،1997 ،ترجمة املكتبة البوليسية ،لبنان :)1999
ّ
«إن تعليم الكنيسة التقليدي ال يقيص اللجوء إىل عقوبة املوت متى تحددت متاماً هوية املذنب ومسؤوليته،
وكانت هذه العقوبة الوسيلة الوحيدة لحامية الحياة البرشية حامية فعالة من أذى املعتدي الظامل .ولكن
إن كانت مثة وسائل غري دموية كافية لرد املعتدي ،وحامية أمن األشخاص ،فعىل السلطة أن تتمسك بهذه
54

الوسائلّ ،
ألن هذه الوسائل تتناسب بوج ٍه أفضل وأوضاع الخري العام الواقعية ،وتتوافق أكرث وكرامة الشخص
البرشي».
ً
ً
لكن املادة نفسها تنتهي كام ييل « :بفضل القدرات التي متلكها الدولة عىل قمع اإلجرام قمعا فعاال تجعل
مرتكبه عاجزاً عن اإلساءة من دون أن تنتزع منه نهائياً إمكانية التوبةّ ،
فإن حاالت الرضورة املطلقة إلزالة
املذنب ،هي من اآلن وصاعداً نادرة جداً ،إن مل نقل ال وجود لها البتة يف الواقع».
إن النصوص التي ترتكز عليها الكنيسة ،كام جوهر اإلنجيل ،تؤدي إىل النتيجة نفسها ،وهي رفض اإلعدام.
ثامنًا :معالجة أسباب الجريمة.

لقد آن األوان ملعالجة أسباب الجرمية األوىل بدالً من ارتكاب فعل قتل ثانٍ  .فالهدف ليس إلغاء املجرم أو
وتوزيع عادلٍ للمسؤوليات.
إلغاء العقاب وإمنا التوصل إللغاء الجرمية من خالل تحدي ٍد علمي
ٍ
وإذا كان القاتل مسؤوالً عن ارتكابه فعل القتل إ ّال أن املجتمع مسؤول بدوره عن األسباب التي تدفع إىل
الجرمية وهي أسباب اجتامعية وتربوية وسياسية واقتصادية ،إلخ .مسؤولية القاتل إذاً ،هي نسبية ،وال
يجوز بالتايل أن ُتط ّبق عليه عقوبة مطلقة .بل يفرتض أن تتو ّزع املسؤولية ،يف جزء منها عىل القاتل ،ويف
األجزاء األخرى عىل املجتمع.
ويف ما ييل أبرز األسباب التي تؤدي إىل الجرمية والتي أمست معروفة يف العامل بأرسه:
الفقر والعنف
إن الفقر هو من العوامل التي تزيد من احتامل ارتكاب أعامل العنف من قبل أشخاص من ذوي تاريخ غري
عنيف .لقد أبرزت  34دراسة إحصائية ُأجريت عىل عدد كبري من األشخاص ،وجود عالقة وثيقة بني الجرمية
من جهة ،وبني الفقر والتفاوت يف الدخل من جهة أخرى .وأبرزت دراسة أخرى طالت  6000عائلةّ ،أن
أعىل مستويات العنف ضد األطفال ُس ِّج َلت يف العائالت ذات الدخل ما دون مستوى الفقر ،وحيث الوالد
هو عاطل عن العمل ،وأيضاً يف العائالت التي يصل عدد أبنائها إىل أربعة وأكرث .وتظهر خالصة  124دراسة
إحصائية من هذا النوع ،أن الفقر وعدم املساواة من ناحية العنرصية ،يشكالن الدافعني األساسيني للقتل
والعنف اإلجرامي.
الحرب والعنف
وقد أظهرت دراسة عنوانها «العنف والجرمية» أجريت عىل حقبة زمنية مؤلفة من عرش سنوات متناول ًة
 70بلداً ،خمسون منها شاركت يف حروب و  20مل تشاركّ ،أن العنف يزداد يف البلد الخارج حديثاً من حرب،
خصوصاً إذا كان بلداً منترصاً .والتفسري الذي أعطاه القامئون بالدراسة ،أنه حني تكافئ السلطات املسؤولة
العنف أثناء الحرب ومتجده ،فإنها بذلك تدفع املواطنني إىل ارتكاب املزيد من العنف اإلجرامي مل يكونوا
لريتكبوه يف الظروف العادية.
واستنتجت أنه بعد كل عملية عسكرية خارجية كانت نسبة الجرمية تزداد بشكل مأسوي ،كالقتل واالغتصاب
والتعدي العنيف .واملالحظ أن هذه النسبة ال تتغري يف أيٍّ من الحقبات األخرى.
القيم السائدة والعنف
وأظهرت دراسة للباحثة مارغريت ميد ( )Margaret Meadعىل قبائل األرابيش واملوندوغومور والشانبويل،
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أنه يف حال كانت القيم السائدة هي قيم املحبة والحنان والخدمة العامة ومساعدة األضعف ،فإن مجمل
األطفال والراشدين يعيشون هذه القيم كام هي الحال يف قبيلة األرابيش .أما ذوو السلوك العنفي ،فهم
نادرون ويعتربون من الشاذين ويكونون غري مقبولني اجتامعياً .ويف حال كانت القيم السائدة هي قيم
العنف والحرب والعداءّ ،
فإن األطفال والراشدين يعيشون هذه القيم ،واألشخاص غري العنفيني هم نادرون
وغري مقبولني اجتامعياً.
العائلة والعنف
ً
أظهرت دراسة أجريت عىل  11مجرما ،ارتكب كل واحد منهم سلسلة من الجرائمّ ،أن  9منهم ترعرعوا يف
عائالت ساد فيها مناخ العنف .وبينت دراسة أخرى ُأجريت عىل  72عائلة مصابة باالكتئاب النفيس مقارنة
بـ  72عائلة غري مصابة بهكذا اكتئابّ ،أن العدائية واألمراض النفسية لدى أطفال عائالت الفئة االوىل ،تش ّكل
ضعف ما نجده لدى اطفال عائالت الفئة الثانية .وقد أظهرت دراسة أخرى ُأجريت عىل  201مجرمّ ،أن
يف طفولتهم مواصفات مشرتكة .أهمها انحراف األب وعدم مباالة األم واملشاكل العائلية وعدائية األهل.
ويف مراجعة للدراسات التي تناولت النساء اللوايت ارتكنب جرماً عنيفاً ،استنتجت آنا سرييل دانييل (Anna
 )Syrill Danielوجواد كاشاين (ّ ،)Jawad Cashaniأن معظمهن ترعرعن يف عائالت تسود فيها مشاكل
نفسية وعالقية.
وكتب أولووس ( )Olwoossإثر دراسة قام بها عىل أطفال السويدّ ،أن أهم ثالثة عوامل لعدائيتهم هي
برودة وعدم مباالة األم تجاه الطفل ،وتسامحها املفرط تجاه اعامله العدائية ،وعنف األهل عموماً تجاه
الطفل.
االنتهاكات الطفولية والعنف
ً
أظهرت دراسة أجريت عىل  1641طفال انتهكوا يف طفولتهم ،أ ّنهم قد ّمنوا سلوكيات عدائية .ويف مراجعة
للدراسات التي تناولت سوء معاملة االطفال ،فقد استنتج كل من غايل هوك ( )Gael Hokومريي كينغ
( ،)Mary Kingأن سوء معاملة االطفال يؤدي بهم إىل اإلجرام واألمراض النفسية الخطرية.
اإلعالم والعنف
أظهرت الدراسة التي قام بها آررش وغارترن ( ،)Archer & Gartnerعالقة قوية بني درجة حضور أفالم
العنف يف عمر مثاين سنوات ومستوى العدائية لدى األشخاص نفسهم بعد  22سنة .وجاء يف دراسة أخرى
أن جرائم القتل تزداد بعد مشاهدة مباريات البطولة يف املالكمة مث ًال .ويف مراجعة لثامين دراسات عن
هذه املسألة ،تبني أنه بعد مرور فرتة زمنية عىل األفالم التي تكافأ فيها أعامل العنف ،تزداد أعامل العنف،
ومنها الجرائم.
تاسعًا :مسؤولية الدولة تجاه الضحية ،القاتل والمجتمع.

مبا أن هناك دامئاً أسباباً اقتصادية اجتامعية تربوية ...للجرمية ،متيس مسؤولية القاتل نسبية .وتصبح عقوبة
اإلعدام عقوبة مطلقة عىل مسؤولية نسبية.
تنص ًال من
تنص ًال من معالجة أسباب الجرميةّ ،
وتنص ًال ثالثياً من املسؤوليةّ :
تصبح عقوبة اإلعدام إجرا ًء كسوالً ّ
وتنصال» من االهتامم بذوي الضحية األوىل.
تأهيل القاتل وتحسني أوضاع السجونّ ،
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من هذا املنطلق نرى أنه عىل السلطات املعنية تح ّمل املسؤولية لدى حصول الجرمية ،تجاه األطراف الثالثة
التي تطالها الجرمية أي :الضحية ،القاتل واملجتمع .ويكون ذلك عىل الوجه اآليت:
ً
تجاه الضحية :من خالل التضامن املعنوي واملادي مع أهل الضحية وذويها .إذ غالبا ما يكون أهل
الضحية يف حالة نفسية مأساوية تتطلب وجود أخصائيني نفسيني ومساعدين اجتامعيني إىل جانبهم .كام
أنه غالباً ما يكون أهل الضحية بحاجة إىل تعويضات مالية ،خاصة إذا كانت الضحية معيال» العائلة ،ولو
تتنصل كلياً من هذه
ّأن املال ليس مثناً لإلنسان ولن يعيده إىل الحياة .إ ّال أن السلطات ،من خالل اإلعدامّ ،
املسؤولية وتكتفي بوهب جثة هامدة ألهل الضحية.
تجاه القاتل أو مرتكب الجرم :عىل السلطات أن تتح ّمل مسؤولية تجاه القاتل وتجاه أهله وعائلته .ففي
كل فعل قتل يحصل ،هناك نسبة من املسؤولية االجتامعية .وتكمن مسؤولية السلطات هنا بإعادة تأهيل
القاتل وإصالحه وفهم ظروفه االجتامعية والنفسية ملعالجتها ،ومنحه فرصة لتح ّمل مسؤوليته عن الخطا
والعودة عنه .وعىل السلطات مسؤولية أساسية تجاه عائلة املحكوم عليه ،لئ ّال يتحول بدوره إىل ضحية .كام
عىل السلطات تحسني وضع السجون وتحويلها إىل مؤسسة تأهيلية وليست تعذيبية ،من أجل «تخريج»
أشخاص أكرث أنسانية وليس أشخاصاً أمسوا أكرث إجراماً مام كانوا عليه قبل دخول السجن ،كام هي الحال
اآلن يف السجون اللبنانية.
تجاه املجتمع :وتكمن مسؤولية السلطات هنا يف ردع الجرمية ومحاولة منع تكرارها ،عرب معالجة األسباب
التي تؤدي إىل الجرمية .من هذا املنطلق ،عىل السلطات إجراء األبحاث والدراسات التي تحدد األسباب
األساسية التي تؤدي إىل الجرمية يف بلد كلبنان ،ومن ثم وضع سياسة ملعالجة هذه األسباب .فمعالجة الجرائم
التي سببها الفقر عىل سبيل املثال ،ال تجدي نفعاً إ ّال من خالل تحسني الوضع املعييش ،ومعالجة الجرائم
الناتجة عن الكبت الجنيس تكون عن طريق تعزيز الرتبية الجنسية ،ومعالجة الجرائم الناتجة عن الثأر من
خالل تعزيز الثقافة والوعي وإعداد الناس منذ الصغر ملعالجة النزاعات بالوسائل الالعنفية ،إلخ.
تنص ًال من املسؤولية تجاه جميع األطراف.
أما اإلعدام فهو أكرث األعامل ّ
عاشرًا :نظرية اإلجرام «بالفطرة» نظرية خاطئة.

صحت النظرية التي تقول بأن العنف هو يف طبيعة اإلنسان وأن هناك أشخاصاً يولدون مجرمني،
يف حال ّ
فهذا ُيفرتض أن يد ّلنا عىل ّأن مثل هذا اإلنسان ال يكون مسؤوالً عن عنفه ،وبالتايل ال يجوز إعدامهّ .إن هذه
النظرية هي خاطئة .ال بل أكرث من ذلك ،هناك أنظمة سياسية تستفيد من نظريات كهذه لتربر العنف
والحروب ،فتلقي باملسؤولية عىل طبيعة األفراد وتنزعها عن سياسات الدول.
إن الفرضيات التي تدعم هذه النظرية متعددة ،وأهمها :أن أصل اإلنسان حيوان ،وأن الحيوان عنيف؛ وأن
اإلنسان يحمل يف ذاته غريزة املوت؛ وأن هناك كروموزومات خاصة بالجرمية؛ وأن الدماغ البرشي يحمل
العنف يف طياته ...أما األبحاث العلمية املوثوقة فأظهرت عكس ذلك:
بالنسبة للحيوانات مث ًال :هناك أنواعٌ عدائية وأخرى ال تعرف العدائية ،كام أن عدائية الحيوان تختلف
عن العنف التدمريي الخاص بالحروب واملامرسات الدموية للبرش .وقد تكون الحيوانات عدائية من أجل
البقاء وتقاسم مساحات الغذاء والدفاع عن صغارها والتنافس الجنيس ،وال تهدف إىل إلغاء اآلخر بل إىل
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خصم وهمي أو باتجاه أشياء
بقاء املجموعة .وأحياناً متارس الحيوانات عملية إعادة توجيه للعدائية نحو ٍ
مادية .وإن عدائية الحيوان ليست ثابتة ،بل تتغيرّ مع الظروف االجتامعية وظروف الطفولة .وهي عدائية
اختيارية ،أي إذا كان له الخيار بني أن يكون عدائياً أو ال ،فإنه يختار أن يكون مساملاً...
أ ّما بالنسبة لنظريات كروموزومات العنف والدماغ العنيف :فقد أثبتت دراسات عديدة ُأجريت عىل عدد
كبري من املجرمنيّ ،
بأن الذين يحملون الكروموزوم ( xyyالذي ُأطلق عليه اسم كروموزوم الجرمية) ال
تختلف عدائيتهم عن عدائية الذين ال يحملونه .كام أثبتت الدراسات أنه ال ميكن تحديد مكان معني يف
الدماغ مسؤول عن العدائية أو العنف ،وأنه ليس الدماغ بذاته هو الذي يو ّلد السلوك ،بل ّإن الدماغ يجسد
تفاع ًال بني الفرد البيولوجي والفرد النفيس والفرد االجتامعي مبا يتضمن من تجربة سابقة.
أما بالنسبة لنظرية غريزة املوت ( )pulsion de mortالتي أطلقها فرويد ( ،)Freudفقد اعترب عدد من
علامء النفس التحليليني ،وأهمهم أريك فروم ( ،)Erich Frommأنه ليس من غريزة موت مالزمة لإلنسان
بل ميل للحياة والتواصلّ ،
وأن هذا امليل قد يتحول إىل نزعة تدمريية حني يواجه بقمع املجتمع الحديث،
وحني يصاب الفرد بخيبات أمل وتتكرر معه تجارب الفشل.
إن االستنتاج األسايس من هذه األبحاث ،هو أن العنف ليس قدراً مالزماً لطبيعة اإلنسان أو لبيولوجيته .فام
من رشير «طبيعي» أو «بيولوجي» ،وبالتايل ّ
فإن الجرمية ليست حتمية.
إذاً ،فالعالج ممكن.
حادي عشر :ازدياد الدول التي ألغت اإلعدام.

إن عدد الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام من القانون أو من التطبيق أو من االثنني معاً يزداد سنة بعد سنة.
هناك  122بلداً قد ألغى هذه العقوبة حتى تاريخه  ،وإن  74ال يزال يحتفظ بها.
والبلدان التي ألغت اإلعدام ليست كلها من البلدان التي يتم التعارف عليها عىل أنها متقدمة أو متحرضة.
وعىل سبيل املثال ،فقد ورد يف آخر إحصاءات جمعتها منظمة العفو الدولية ( ،)2006أنه من بني الدول
الثالثني التي ألغت عقوبة اإلعدام يف السنوات العرش األخرية ،هناك يف قارة إفريقيا :أنغوال ،شاطئ العاج،
موزامبيق .ويف قارة آسيا :هونغ كونغ ،النيبال.
ويف قارة أمريكا :كندا ،الباراغوي .ويف قارة أوروبا :أذربيجان ،بولونيا ،بلغاريا ،أوقرانيا...
فهل كل هذه الدول غربية أو متقدّمة ؟
ثاني عشر :مسيرة إلغاء عقوبة اإلعدام في لبنان انطلقت.

ان مسرية إعادة النظر بعقوبة اإلعدام قد انطلقت فعلياً يف لبنان منذ حواىل تسع سنوات .وقد تك ّرس ذلك
من خالل إجامع املجلس النيايب اللبناين يف متوز من العام  2001عىل إلغاء قانون «القاتل ُيقتل» .94/302
وقد ساهم يف ذلك التح ّرك الناشط الذي قام به املجتمع املدين بحيث اجتمعت  60جمعية مدنية وحزباً
من كل لبنان طالبت بإلغاء عقوبة اإلعدام إضاف ًة اىل حامية حقوق ضحايا أيّ جرمية ضمن نظرة شمولية
لتحسني النظام العقايب يف لبنان.
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ثالث عشر :األحداث األخيرة في لبنان والقوانين الدولية.

يتضح من تسارع وترية األحداث واالعتداءات التي تع ّرض لها لبنان وال يزال حتى تاريخه أ ّنها أدخلت
عىل قضية إدارة العدالة فيه بعض التعقيدات والعراقيل ،ال سيام عىل صعيد عمليات اسرتداد املوقوفني
أو املتهمني من دول االتحاد االورويب أو غريها من الدول التي ُتح ّرم عقوبة اإلعدام إىل الدول التي ال تزال
تفرض هذه العقوبة.
كام يتضح بعد صدور القرار رقم  1644عن مجلس األمن والذي ُش ّكلت مبوجبه محكمة ذات طابع دويل
ملحاكمة املتورطني يف اغتيال رئيس مجلس الوزراء األسبق الرئيس رفيق الحريري ،أن املحادثات املكثفة
حالياً مع األمني العام لألمم املتحدة سوف تؤول إىل االتفاق عىل آليات تشكيل هذه املحكمة وتخلص
بعدها إىل والدة اتفاق ثنايئ يصادق عليه مجلس النواب اللبناين ،وسيتقدم عندها القانون الدويل عىل
القانون اللبناين الوضعي .وقبل امليض قدماً يف تشكيل هذه املحكمة الدولية ووضعها موضع التنفيذ ،ينبغي
مبحاكامت عادلة تحفظ
تعديل القوانني الوطنية الداخلية بصورة تتأمن معها الضامنات الكافية للسري
ٍ
حقوق اإلنسان للمتهمني كا ّفة.

ّ
لكل هذه األسباب،
تم اقرتاح القانون املرفق الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام من النصوص القانونية يف الترشيع
اللبناين كافة واستبدالها بعقوبة األشغال ّ
الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد مع إمكانية تخفيضها
وفق طبيعة وظروف الجرم املرتكب.
وإذ نتقدم بهذا االقرتاح من املجلس النيايب الكريم نرجو إقراره يف القريب العاجل.
اقتراح قانون
يرمي إلى إلغاء عقوبة اإلعدام
واستبدالها باألشغال ّ
الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد

املادة األوىل
ُتلغى عقوبة اإلعدام أينام وردت يف القوانني ال سيام يف قانون العقوبات و ُتستبدل بعقوبة
األشغال الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد وذلك وفق طبيعة وظروف الجرم املرتكب ،مع إمكانية
االستفادة من املادة الرابعة من قانون تنفيذ العقوبات رقم .2002/463
املادة الثانية
يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.
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الهوامش:

( )2للمفارقة ،تتزامن كتابة هذه الورقة مع إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسني ومسلسل عمليات اإلغتيال التي تتابعت منذ تاريخ
 2005/2/14تاريخ إغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري ،وقبله محاولة إغتيال الوزير مروان حامدة ورجوعاً إىل سائر عمليات
اإلغتيال السيايس التي طبعت تاريخ لبنان الحديث حتى تاريخه وما ترتب عنها حارضاً لجهة السعي إلقرار املحكمة الدولية الخاصة بلبنان
للتحقيق يف إغتيال الرئيس الحريري واإلغتياالت املرتبطة به.
( )3ألغت أكرث من نصف دول العامل عقوبة اإلعدام يف القوانني واملامرسة .وتشري منظمة العفو الدولية إىل أن:
ـ  84دولة ومنطقة ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة اىل جميع الجرائم (  40دولة قامت بذلك منذ عام .)1990
ـ  12دولة ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة اىل جميع الجرائم باستثناء الجرائم غري العادية مثل جرائم الحرب.
ـ ميكن اعتبار  24دولة بأنها ألغت العقوبة عملياً  :فهي تحتفظ بعقوبة اإلعدام يف القانون لكنها مل تنفذ أية عمليات إعدام طوال االعوام
العرشة املاضية أو أكرث ويعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها مامرسة تقيض بعدم تنفيذ عمليات إعدام.
= مام يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام يف القانون واملامرسة إىل نحو  120دولة.
وكانت بوتان واليونان وساموا والسنيغال وتركيا من ضمن الدول األخرية التي فعلت ذلك .بينام أوقفت دول أخرى مثل قريغيزستان وكوريا
الجنوبية تنفيذ عمليات اإلعدام .ويف عام  ،2004خفضت عقوبات اإلعدام الصادرة بحقّ عرشات السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام
فيه يف مالوي وزمبيا إىل عقوبات بالسجن.
أعلنت والية نيويورك يف  2004/6/24أن عقوبة اإلعدام هي غري دستورية .كام أن ليبرييا واملكسيك قد ألغتا عقوبة اإلعدام بالنسبة اىل جميع
الجرائم عام  ،2005وأقدمت الفيليبني عىل املبادرة عينها يف حزيران .2006
()4
()5
()6
()7
()8

اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار رقم  128/44تاريخ ُ ( 1989/12/15يراجع امللحق رقم .)1
املادة  2من الربوتوكول.
الفقرة ( )2من املادة ( )6من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
الفقرة ( )6من املادة ( )6من العهد عينه.
موقع يف سرتاسبورغ بتاريخ .1983/4/28

( )9أكد القرار الصادر عن الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا رقم  1253تاريخ  2001/6/25عىل إلغاء عقوبة اإلعدام يف الدول التي لديها
صفة يف مجلس أوروبا حيث جاء فيه « :يعترب أن عقوبة اإلعدام ليس لها موقع رشعي يف األنظمة العقابية للمجتمعات املتحرضة الحديثة،
وأن تطبيقها يشكل تعذيباً وعقوبة الإنسانية أو مهينة يف إطار معنى املادة  3من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان».
( )10جاء الربوتوكول  13املرتبط باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية باألساس لسد الثغرة التي تركها الربوتوكول رقم 6
الذي حظر تطبيق عقوبة اإلعدام إال يف بعض الجرائم املرتكبة وقت الحرب:
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/187.htm
( )11اعتمد مجلس الجامعة الدول العربية مرشوع امليثاق العريب لحقوق اإلنسان يف  15أيلول  1997بعد أن تحفظت عنه سبعة بلدان
عربية متذرعة بالصهيونية «التي تش ّكل عائقاً إلعامل حقوق اإلنسان» وقد تم إقرار هذا النص بعد  23عاماً من إعداد مرشوع اإلعالن األول.
واعتمدت النسخة األحدث للميثاق من القمة العربية السادسة عرشة التي استضافتها تونس يف  23أيار .2004
(www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2html )12
( )13النهار ،2007/1/17 ،ص .7
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( )14أعربت اللجنة يف هذين القرارين عن إقتناعها بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يساهم يف تعزيز كرامة اإلنسان ويف التطوير التدريجي لحقوق
اإلنسان.
( « )15إن حكم اإلعدام هو أقىص أشكال الحرمان من حقوق اإلنسان ألنه ينتهك املبادئ اإلنسانية األساسية وهو عادة ما يطبق عىل أساس
عنرصي ويعقب محاكامت غري عادلة أو يطبق ألسباب سياسية» ,إيرين خان األمني العام ملنظمة العفو الدولية.
( )16الشنق هو الوسيلة التي درج لبنان عىل اعتامدها (كام سنبينّ يف املحور التايل ،رقم .)2
( )17أما الواليات األخرى التي تتبع طرق غري الحقنة املميتة بصورة رئيسة فإنها عادت وإعتمدتها جميعها كبديل ثانٍ  .ملزيد من التفصيل:
File://C:\Documents and Settings\Editing\Desktop\L c B A\Methods of Execution.htm
( )18أعدم  59سجيناً يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام  ،2004مام رفع املجموعة يف نهاية العام إىل  944عملية إعدام منذ إستئناف
إستخدام عقوبة اإلعدام يف عام  .1977كام أن حكم اإلعدام كان قامئاً عىل أكرث من  2400سجني اعتباراً من .2005/1/1
(Ron WORD, “Florida, California Suspend Executions”, Washington Post, 16/12/2006 )19
( )20كذلك ،تغ ّلب املادة  2من قانون أصول املحاكامت املدنية أحكام املعاهدات الدولية عىل أحكام القانون الداخيل عند التعارض بينها.
( )21لعقوبة االعدام يف لبنان جذور تعود إىل الخمسينات بحيث نفذ حكم االعدام بفكتور عواد و ُن ّفذ حكامن باالعدام بحقّ مرتكبي
جرمية الغاردينيا يف الحازمية :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،االعدام يف لبنان ،الدراسات  -األحكام  -التنفيذ ،ملف وثائقي شامل ،املؤسسة
الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان ،1998 ،ص .19
( )22الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص  19و.20
نص القانون رقم  1994/ 302تاريخ  21آذار  1994عىل عقوبة اإلعدام إذا حصل القتل بدافع سيايس أو كان له طابع سيايس خالفاً
(ّ )23
ألحكام املادة  198ق.ع ،.وبالتعليق املؤقت لتطبيق أحكام املادتني  547و 548ق.ع عىل أن تنزل عقوبة اإلعدام مبن قتل إنساناً قصداً ،وعدم
منح فاعل الجرمية املنصوص عليها يف املادتني املذكورتنب ويف املادة  549ق.ع ،.األسباب التخفيفية .وإستثنى القانون يف مادته الرابعة القوى
املسلحة يف أثناء قيامها بالوظيفة ،عىل أن تبقى خاضعة يف هذه الحال ألحكام القانون العادي.
( )24ج.ر 39 .تاريخ  2001/8/9ص .3273
( )25بنتيجة االستقرار األمني وحل امليليشيات وبسط سيطرة القوى األمنية من جيش وقوى أمن داخيل الذي أدى إىل توقف حال الفلتان
األمني السائدة يف البالد ،وبسبب إلحاح املنظامت املعنية بحقوق اإلنسان ودعوة األمم املتحدة للح ّد من عقوبة اإلعدام ومطالبة القضاء
بإعادة صالحياته يف األخذ باألسباب التخفيفية.
( )26أنزلت عقوبة اإلعدام بحق كل من بديع حامدة رمياً بالرصاص لقتله ثالثة عسكريني يف منطقة برشي يف  ،2000/7/11وأحمد منصور
شنقاً لقتله مثانية أشخاص يف مركز صندوق التعويضات ملعلمي املدارس الخاصة يف منطقة األونيسكو يف  ،2000/7/31وأيضاً رميي زعيرت رمياً
بالرصاص بسبب قتله زميلني له يف الدفاع املدين يف منطقة بحمدون عام .2000
( )27حرب ،بطرس « ،إعدام القاتل قصداً ن ّفذ بـ 5منذ وضعه عام  :1994حرب يقرتح إلغاءه إلنتفاء الظروف اإلستثنائية»« ،النهار»،
.1998/3/31
( )28كانت عقوبة اإلعدام ،زمن الحرب اللبنانية ،العقوبة الحتمية ملجرد فعل القتل قصداً بحيث سادت قاعدة « كل قاتل يقتل» دون منح
الجاين األسباب التخفيفية التي قد يستحقها ،وذلك تطبيقاً ألحكام القانون  1956/64الذي كان ألغي يف  1965/5/18قبل أن ُيعاد العمل به،
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ثم مبوجب القانون رقم  302تاريخ  1994/3/21الذي ألغي يف .2001/8/2
أوىل تطبيقات هذا النص املشدّد يف ظل الجمهورية الثانية كانت يف  1994/4/23مع إعدام بسام صالح املصلح ،ويف  1994 /4/30مع إعدام
املجندين السوريني عبد الكريم جيج ومحمد سليامن زعرت ،ويف  1994 /9/28مع إعدام شاكر عمران الربيدي ،ويف  1995/1/12مع إعدام
الدريك حسام عيل نارص ،ويف  1996/10/17مع إعدام أنس شامل ذبيان ،ويف  1996/9/19مع إعدام أحمد عبد البديع حالق ،ويف 1997/3/18
مع إعدام محمد محمود كور ،ويف  1997/3/25مع إعدام كل من خالد محمد حامد ومنري صالح عبود ومنذر الكسم ،ويف  1997/4/2مع
إعدام املرصي حسن جامل عطية ،ويف سنة  1998مع إعدام كل من وسام نايف عيىس النبهان وحسن ندى أبو جبل (كام سرنى يف املحور
التايل ،رقم .)2
()29
()30
()31
()32
()33
()34
()35
()36
()37
()38
()39
()40
()41
()42
()43
()44
()45
()46
()47
()48
()49
()50
()51
()52
()53

م 273 .ع.
م 274 .ع.
م 275 .ع.
م 276 .ع.
م 640 .و 642و 643ع.
م 642 .و 643ع.
م 2 .من قانون .1958/1/11
م 3 .من القانون عينه.
م 140 .من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف تاريخ .1998/3/16
القانون رقم  64تاريخ  1988/8/12واملعدل مبوجب القانون  266تاريخ .1993/4/2
م  110من قانون العقوبات العسكري (ع.ع.).
م  121ع.ع.
م  124ع.ع.
م 130ع.ع.
م  132ع.ع.
م  168ع.ع.
م  171ع.ع.
القايض الدكتور أسعد دياب :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص .43
القايض سعيد مريزا :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص .43
القايض منري حنني :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص .43
القايض طانيوس الخوري :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص .43
القايض رياض طليع :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص .43
القايض ياسني القاري :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص .43
القايض طربيه رحمه :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص .44
القايض عاصم صفي الدين :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص .44

( )54برئاسة القايض فيليب خريالله وعضوية املستشارين القضاة حكمت هرموش ،منح مرتي ،جورج قاصوف وحسن القواس ،بحضور
ممثل النيابة العامة التمييزية القايض هشام قبالن :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص  82وما يليها.
( )55برئاسة القايض سهيل عبد الصمد وعضوية املستشارين القضاة زهراب عيوازيان (منتدب) واسامه العجوز :الهندي ،خليل ،والناشف،
أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص  106وما يليها.
( )56الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص  130وما يليها.
( )57برئاسة الرئيس األول ملحكمة التمييز فيليب خريالله وعضوية الرؤساء التمييزيني حكمت هرموش ،أحمد املعلم ،حسني زين ورالف
ريايش :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص  144وما يليها.
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( )58الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص  297وما يليها.
( )59الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص  330وما يليها.
( )60الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص  397وما يليها.
( )61برئاسة القايض لبيب زوين وعضوية املستشارين وائل مرتىض وغادة عون :الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص
 449وما يليها.
( )62الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص  468وما يليها.
( )63الهندي ،خليل ،والناشف ،أنطوان ،املرجع املذكور آنفاً ،ص .19
( )64القايض السابق حسن قواّس ونقيب املحامني األسبق أنطوان قليموس.
(« )65أيها الجالدون ،لستم خرياً من أبناء القرون الوسطى .متى كان املوت مشهداً يتفرج عليه الناس؟؟؟؟ إنكم تقتلون رج ًال ،»...األديب
خليل تقي الدين يف مقال للمحامي حسن القواس« :اإلعدام ال يحقق العدالة واملطالبة بإلغائه ظاهرة حضارية»« ،النهار»،2003/5/30 ،
ص.20
(« )66عقوبة اإلعدام مل تعد تتّفق أسلوباً واملفهوم الحضاري الحديث لجدوى العقوبات ومبدأها عىل الصعيد اإلجتامعي  ...وخصوصاً أن
عقوبة اإلعدام تح ّولت عرضاً مرسحياً يتجمع فيه الناس ملشاهدة إزهاق روح إنسان» ،النائب بطرس حرب ،النهار.1998/5/21 ،
( )67تعليق عىل اإلعدام العلني الذي حصل يف طربجا« :يعيش يعيش» يف حرضة املوت!» ،رىل موفق ،النهار.1998/5/20 ،
( )68عىل سبيل املثال ،الطفلة سوزان محي الدين إبنة الثامين كادت أن تقيض شنقاً عىل أيدي زميليها يف الصف األول اإلبتدايئ كامل بريويت
ووفاء سامرة اللذين حاوال تقليد عملية اإلعدام التي شاهداها عىل شاشة التلفزيون .فكام علق حسني ووسام من عنقيهام ،حاط كامل ووفاء
عنق سوزان بحبل كانا يلهوان به خالل حصة الرياضة وحاوال رفع زميلتهام عىل غصن شجرة يف ملعب املدرسة .عندئذ سارعت املعلمة إىل
إنقاذها .دانييل الخياط ،النهار.1998/5/26 ،
( )69حاول الطفل لبنان م البالغ  4سنوات تنفيذ عملية شنق عادل حالوي بعدما اطلع عىل صور املشنوق التي ّ
غطت الصحف .فربط
حب ًال يف س ّلم منزل والديه يف الحدث وصعد عىل كريس وطلب من شقيقه أن يسحبه من تحته  ...لكن الشقيق رفض وأرسع يبلغ والدته بأن
شقيقه يريد شنق نفسه  ...فهرعت الوالدة ووجدت إبنها متدلياً بالحبل وهو عىل آخر رمق ،فحملته وأنقذته .النهار.1981/7/2 ،
( )70خري ،وائل « ،اإلعدام يخالف الرشعة الدولية « ،ملحق «النهار» ،تاريخ .1998/6/10
دجاين ،نبيل ،أستاذ دائرة العلوم اإلجتامعية والسلوكية يف الجامعة األمريكية يف بريوت ،النهار.
(ّ )71
( )72تختلف تطبيقات عقوبة اإلعدام يف الترشيعات العربية :ففي قانون العقوبات اإلقتصادي يف الجزائر يعاقب باإلعدام عىل جرم إختالس
األموال أو التخريب أو منح رخص إسترياد وتصدير خالفاً للقانون أو الغش يف األدوية أو املواد الغذائية إذا أدى هذا الغش إىل إصابة شخص
بعجز دائم أو إىل وفاته .يف العراق ،يحكم بعقوبة اإلعدام عىل من يقدم عىل وساطة غري مرشوعة لقاء عمولة أو أي منفعة مالية ،كام نجد
العقوبة عينها يف قانون تأميم بعض الرشكات واملنشآت ويف قانون العقوبات وتنظيم التجارة .أما بالنسبة اىل األردن ،فيحكم باإلعدام عىل كل
فرد ارتكب جرمية حيازة األسلحة واإلتجار بها ألهداف غري مرشوعة.
( )73يتم خصوصاً إنتهاك امليثاق العريب لحقوق اإلنسان لناحية أن الدول األطراف تحمي كل إنسان عىل إقليمها من أن يعذب بدنه أو
نفسه أو أن يعامل معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة للكرامة وتتخذ التدابري الفعالة ملنع ذلك وتعترب مامرسة هذه الترصفات
أو اإلسهام فيها جرمية يعاقب عليها.
( )74أما يف ما يخص الجهود التي تقوم بها لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة إللغاء العقوبة يف الدول العربية أو عىل األقل الح ّد
منها ،فال تزال املساعي خجولة إذ ُي َر ّد عليها أن تطبيق عقوبة اإلعدام إنمّ ا يعود ملضمون الرشيعة اإلسالمية (إدانة اللجنة لدولة السودان مث ًال
بسبب الطريقة التي تطبق بها عقوبة اإلعدام).
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( )75إن أشهر الدول الغربية املتطورة التي ال تزال حتى تاريخه تعتمد عقوبة اإلعدام هي الواليات املتحدة األمريكية .فهذه الدولة العظمى
كانت تربر هذا املنهج لألسباب التالية:
أوالً :بوجود العنف الذي يسود معظم الواليات املرتكز عىل التمييز العنرصي ،بحيث أثبتت اإلحصاءات أن مرتكبي الجرائم معظمهم من
السود ومعظم املجني عليهم هم من البيض وذلك بنسبة  .%98وكان يفرتض أن يتم اإلبقاء عىل هذه العقوبة كرادع ال بد منه بوجه هذا
العنف.
ثانياً :بعد  11أيلول ،أصبح لدى الحكومة األمريكية الذريعة يف وجه األمم املتحدة إلبقاء عىل العقوبة وتوسيع نطاقها لتشمل االرهابيني
املرتبطني باملنظامت االرهابية يف العامل اجمع.
تجدر اإلشارة اىل إن أول والية من الواليات املتحدة التي ألغت عقوبة اإلعدام هي « ميشيغان» سنة  1847ثم تبعتها « رودآيلند» عام 1852
و»كولورادو» عام  1897و»هاواي» عام  .1957إال أنه ونتيجة تطورات خطرية حصلت يف الواليات األمريكية عام  1976أعيد العمل بعقوبة
اإلعدام واليوم تطبق  38والية من أصل  50عقوبة اإلعدام .كذلك ينص القانون العسكري واملدين التجاري يف الواليات املتحدة عىل عقوبة
اإلعدامhttp://web.amnesty.org/library/index/engact500062005 :
إال أن املحكمة الفدرالية العليا قضت يف العام  2005بأن عقوبة اإلعدام ينبغي أن تحكم بها هيئة املحلفني باإلجامع وليس القايض.
ومن امللفت أن املجلس الصحي يف والية نورث كاروالينا امتنع أخرياً عن إيفاد أي طبيب لحضور عملية اإلعدام يف هذه الوالية عىل اعتبار أن
مثل هذا الحضور يخرق اآلداب الطبية ما أدى إىل تأخري تنفيذ عمليات اإلعدام.The Washington Post, 26/1/2007, p. A9 ،
( )76إن إقرار هذا التعديل كان مشوباً ببعض اإلنتقادات حيث اعترب النائب بطرس حرب أن اإلجراء الخطري يف هذا التعديل هو األخذ مببدأ
عدم إعتامد األسباب التخفيفية ومنع القضاء من هذه الصالحية وإجبار القضاة عىل إنزال عقوبة اإلعدام يف حق كل من قام بجرم القتل
برصف النظر عن ظروف املجرم والجرمية ذاتها ،حيث أن ليس كل جرمية تقيض بأن يحاكم فاعلها باإلعدام.
( )77الحالة التي ترتكب فيها الجرمية من دون تخطيط مسبق ،أي لسبب فوري.
( )78اعترب العامل بيكاريا منذ أكرث من مئة عام أن املجتمع الذي يطالب بإلغاء عقوبة اإلعدام هو املجتمع الذي يكون قد بلغ درجة متقدمة
من الحضارة والرقي اإلجتامعي والثقايف واألخالقي.
(« )79إن جميع األديان ومبا فيها الدين اإلسالمي جاءت لتساعد عىل تقدم اإلنسان وتؤسس فكر وثقافة حقوق اإلنسان .فإن تجديد الفكر
اإلسالمي يتطلب إظهار الوجه الحضاري لإلسالم ،فض ًال عن أن تطبيق عقوبة اإلعدام يف مرص ال يتطابق مع الترشيع اإلسالمي التي تطرح ،بل
هي الدية ،لكن الواقع أن يف مرص يعاقب الشخص مرتني عىل ذات الجرم فتط ّبق العقوبة عىل الجاين ثم يطالب أهل املجني عليه بالحقوق
املدنية والتعويض» .حافظ أبو سعدا ،األمني العام للمنظمة املرصية لحقوق اإلنسان وعضو الفيدرالية الدولية لدى جامعة الدول العربية،
ندوة « عقوبة اإلعدام بني الترشيع اإلسالمي واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان».2006/2/28 ،
( )80عىل سبيل املثال ،اتخذ املؤمتر العريب لحقوق اإلنسان املنعقد يف القاهرة بني  10و 1992/4/12مببادرة من إتحاد املحامني العرب
ضم ممثلني عن غالبية املنظامت العربية غري الحكومية العاملة يف
واملنظمة العربية لحقوق اإلنسان واملعهد العريب لحقوق اإلنسان والذي ّ
مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان ،موقفاً واضحاً معارضاً الستغالل الدول مفهوم الخصوصية لتربير إنتهاكات حقوق اإلنسان أو التم ّلص من
اإللتزامات الدولية يف هذا الشأن .فأشار التقرير العام للمؤمتر إىل أن « الحكومات العربية تنظر إىل مفاهيم حقوق اإلنسان عىل أنها إطار
جديد ملامرسة املعارضة السياسية تختفي وراءه قوى املعارضة لتحقيق املآرب نفسها ،وإنها وسيلة للتدخل يف الشؤون الداخلية للدولة».
( )81باإلعدام – أو بقتل القاتل -نرتك ضحايا جدد ( غري أهل الضحية) يتأملون بدورهم ليس لفقدان املحكوم عليه فحسب وإمنا بسبب ما
يلحق بسمعتهم من أذى وبسبب املعاناة التي سيلقونها عن جرمية مل يقرتفوها.
( ... « )82فالقصاص املنصوص عنه يف القرآن الكريم ليس الزماً يف كل الحاالت .فالقصاص يجمع بني حق الله تعاىل وحق العبد ،إمنا يف
التطبيق فليس وارد امنا هو مرتبط بالعفو .وهذا ما أكدته السنة النبوية الرشيفة ،حيث تجعل أمر القصاص ليس حتمياً الزماً ،فقد جعل
الرسول ملن له بديل االختيار بني أن يقتص من القاتل أو يأخذ الدية» .النجار ،عبد الله ،أستاذ الفقه املقارن بكلية الرشيعة والقانون وعضو
مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر ،ندوة «عقوبة اإلعدام بني الرشيعة اإلسالمية واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان».2006/2/28 ،
( )83نعيم ،إدمون « ،اإلعدام علناً عمل همجي»« ،النهار».1998/6/10 ،
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( )84املطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام ال يتعارض مع الدين .بل أن يف الدين اإلسالمي من اإلستدالالت «ومن عفى وأصلح فأجره عىل الله»...
وحديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات »...وأمثالها كثري.
( )85نصت املادة  30من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان « :ليس يف هذا اإلعالن أي نص يجوز تأويله عىل أنه يخ ّول لدولة أو جامعة أو
فرد أي حق يف القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إىل هدم الحقوق والحريات الواردة فيه».
( )86البحرين هو أول بلد عريب يلغي عقوبة اإلعدام.
( )87هذا ما أفاد به رئيس اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان النائب د .ميشال موىس ،حني أعلن املوافقة عىل عقوبة اإلعدام باعتبار لبنان ويف
وضعه الحايل (خروجه من حرب وعدم استقرار أمني) يجب أن يبقي عىل هذا الحكم كام نص عليه قانون العقوبات بتاريخ صدوره .إال أنه
ويف املقابل أكمل ترصيحه وكان حازماً بأن هذه العقوبة يجب إلغاؤها عند استتباب األمن.
( )88هود ،رودجر ،عقوبة اإلعدام :منظور عاملي ،أوكسفورد ،مطبعة كالرندن ،ط  ،2002 ،3ص .214
( )89املرجع عينه ،ص .230
( )90أثبت اإلعدام أنه غري مالئم ملكافحة الجرمية كونه يحصل كتدبري تغطي فيه الدولة تقصري األجهزة األمنية أو قصورها يف التصدي لحالة
أمنية خلقتها ظروف سياسية وأمنية إستثنائية .ومن املؤرشات عىل فشل عقوبة اإلعدام يف تحقيق سياسة الزجر املطلوبة ،أنه ويف اليوم عينه
الذي نفذت فيه عقوبة اإلعدام بحق املحكومني زعرت وحامده ومنصور اآلنفي الذكر ،إرتكبت جرمية فظيعة بحق الشاب جلبري مارون التوالين
الذي وجد مقتوالً يف برميل للنفايات يف طرابلس.
( )91برشاوي ،دريد« ،عقوبة اإلعدام بني مؤيد ومعارض»www.douridbcheraoui.com :
( )92ان إعتامد عقوبة اإلعدام أو إلغاءها يحدد السياسة الجنائية املتبعة من قبل الدولة وذلك وفقاً ملا ييل:
إن الدول التي أقرت بجرمية اإلعدام ونفذت أحكامها قد اعتمدت القاعدة التي تحمل مرتكب العنف الذي مل تسنح له الظروف بأن يصمد
يف وجه الدوافع العنفية ،املسؤولية الكاملة واملطلقة عن سلوكه العنفي الذي توجب معاقبته.
أما الدول التي ال تعتمد عقوبة اإلعدام ،فقد اعتمدت القاعدة التي تح ِّمل املجتمع والظروف املحيطة عىل إختالفها مسؤولية مشرتكة أدّت
إىل ارتكاب الفرد ألعامل العنف بحيث تقوم السلطات بتوفري ظروف إيجابية للمحكوم عليه تتيح له إعادة النظر يف سلوكه العنفي.
( )93راجع قرار املحكمة األوروبية العليا لحقوق اإلنسان رقم  462221/99الصادر عن الغرفة الكربى فيها بتاريخ  2003/5/12والذي
أدانت فيه تركيا عىل محاكمتها غري العادلة للزعيم الكردي عبد الله أوجالن بإعتبار أن إجراءات املحاكمة شابها إنتهاك للامدة الثالثة من
اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
(.Hamad, Dolly, «Le problème de la Peine de mort au Liban», al- Adel, Beyrouth, nº 1, 2006, pp. 118 et s.s )94
( )95أهمها القرار رقم  XXVI ،2857الصادر يف  1971/12/20عن الجمعية العامة لألمم املتحدة ،والقراران الصادران عن املجلس
اإلقتصادي واإلجتامعي لألمم املتحدة بتاريخ  1979/5/9و 1981/5/20والقرار رقم  727تاريخ  1980/4/22الصادر عن املجلس األورويب
والتوصية رقم  891الصادرة عن الربملان األورويب بتاريخ .1981/6/18
( )96راجع دراسة أيرون وهيوسامن ،التي أظهرت العالقة القوية بني درجة حضور أفالم العنف يف عمر مثاين سنوات ومستوى العدائية لدى
األشخاص أنفسهم بعد  22عاماً (نرشت مقتطفات منها يف جريدة النهار).
( )97صليبي ،وليد ،ملحق «النهار».1998/6/10 ،
( )98انت الكريس الكهربايئ يف فلوريدا الوسيلة األكرث شيوعاً لتنفيذ عقوبة اإلعدام رغم االنتقادات التي شابتها هذه الوسيلة .إال أنه ،وبعد
أن سالت الدماء من القناع إبان إعدام آلن دافيس يف متوز ُ 1998نرشت صور املشهد الدامي عرب اإلنرتنت ووافقت املحكمة العليا للواليات
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املتحدة للمرة األوىل عىل دراسة « العنف الجسدي والتشويه والعذاب» الذي تسببه كريس فلوريدا الكهربائية ،بهدف معرفة ما إذا كانت
تشكل عقوبة «وحشية وغري إعتيادية» .فنتج عن هذا التقرير أن املحكمة العليا إتخذت قراراً مبنع تنفيذ عقوبة اإلعدام بالكريس الكهربايئ
بعد ذلك .النهار ،1999/12/31 ،ترجمة املقال الصادر عن «الكورييه إنرتناسيونال» بعنوان «إدانة كريس اإلعدام».
( )99كانت هذه النتيجة ظاهرة جداً يف لبنان يف الحاالت التي يعاقب عليها مرتكب جرمية القتل قصداً باإلعدام تطبيقاً ألحكام القانون
.1994/302
( )100لذلك من األصح إطالق وصف «جرمية اإلعدام» عىل فعل اإلعدام ،وليس «عقوبة اإلعدام» التي من شأنها اإليهام أن اإلعدام ليس
إال عقوبة جزاء عىل ما كان ارتكبه املحكوم باإلعدام.
( )101رغم أن القواعد الدولية يف حقوق اإلنسان تحظر الحكم باإلعدام عىل األحداث الذين مل يكونوا قد أبلغوا الثامنة عرشة من عمرهم
عند إرتكاب الجرمية ،فإن عدداً قلي ًال من الدول قد خالفت هذه القاعدة البالغة األهمية كإيران والباكستان واليمن والسعودية .وقد كانت
الواليات املتحدة األمريكية سجلت ست حاالت إعدام فيها يف عام  1990إال أنها ونتيجة الضغوط العديدة التي تعرضت لها ،قضت املحكمة
العليا األمريكية بـ «أن استخدام عقوبة اإلعدام ضد املذنبني األطفال ينتهك الدستور األمرييك» .وهذا يعني أنه سيتم إنقاذ أرواح أكرث من 70
شخصاً بدالً من إنزال حكم اإلعدام فيهم يف الواليات املتحدة بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا يف سن السادسة عرشة أو السابعة عرشة.
( )102تبني يف التحقيقات التي متت يف محاكمة املجرمني السارقني يف طربجا عام  1998الذي نفذت بحقهم عقوبة اإلعدام ،أن أحدهم
كان قد اقرتف فع ًال جرمية قتل أثناء إقدامه عىل رسقة منزل ،بينام هرب اآلخر قبل وقوع الجرمية.
( )103مرقص ،بول ،زيارة بدعوة من وزارة الخارجية األمريكية  20 ، International Visitors Leadership Program-كانون الثاين10-
شباط  :2007تم اإلفراج عن  128شخصاً كانوا محكومني باإلعدام بعد ظهور أدلة تثبت براءتهم ( 6حاالت عام  2004فقط) والعديد منهم
كان عىل وشك تنفيذ حكم اإلعدام فيهم ومثال عىل ذلك مايكل مريرس الذي أطلق رساحه يف أيار  2003بعد أن قىض أكرث من عرشة أعوام
بتهمة جرمية اغتصاب مل يرتكبها وتم تربئته بفضل .DNA
راجع أيضاً مقال أومايل ،مارتن (حاكم مرييالند ،دميوقراطي)« ،ملاذا أعرض عقوبة اإلعدام؟» ،قضايا النهار ،2006/2/24 ،ص .9
( )104يف عام  ،1973أطلق رساح سجناء يف الواليات املتحدة األمريكية بعد ظهور أدلة عىل براءتهم من إرتكاب الجرائم التي حوكموا فيها
باإلعدام .وكانت هناك ست حاالت مامثلة يف عام  2004وفيها أن بعض السجناء كانوا عىل قاب قوسني من إعدامهم بعدما أمضوا سنوات
عدة يف ظل حكم اإلعدام الصادر عليهم قبل أن ي ّربأوا.
( )105عم ًال بقانون القضاء العسكري الصادر بتاريخ  1968/4/13يعود للمحاكم العسكرية الدامئة ( يف وقت السلم) إختصاص النظر
يف العديد من الجرائم التي تطول من أمن الدولة الداخيل أو الخارجي .ويعود لهذه املحاكم حق النطق بعقوبة اإلعدام .إمنا هذه املحكمة
تتألف من قضاة عدليني وضباط من الجيش مام يخالف مبدأ إجراء املحاكامت أمام مراجع قضائية نزيهة وغري متحيزة ومستقلة متام
اإلستقالل عن السلطة السياسية .فض ًال عن أن اإلجراءات الخاصة املتبعة يف التحقيقات ويف املحاكمة أمام هذا القضاء ال تتّفق وحقوق الدفاع
املكرسة يف اإلتفاقات واملواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان.
( )106يتضح يف الواليات املتحدة األمريكية أنه يتم تطبيق حكم اإلعدام بصورة أكرث تلقائية بحق السود وإمنا ال يطبق بصورة فعلية إال عىل
عدد قليل من املحكوم عليهم البيض .فعند تنفيذ حكم اإلعدام بحق  14شخص أبيض يكون قد نفذ بحق  213شخص أسود .كام أن العفو ال
يلحق إال بـ  %1من املحكومني السود عل ًام أن نسبة العفو أكرب بأضعاف األضعاف للمحكومني البيضwww.amnesty.org/deathpenalty :
(« )107إن أحكام اإلعدام يف لبنان تطلق وتنفذ إنتقائياً .أمل تسمعوا مبن حكم باإلعدام يف جرمية قتل أو أكرث ،ثم جرى تحويل الحكم اىل
السجن املؤبد لدواعي سياسية؟ ان وجود سلطة يف يد رئيس الجمهورية بحسب الدستور ملنح العفو الخاص هو كاف لجعل الجناة يراهنون
عىل أن حكم اإلعدام يف حقهم ميكن ان يستبدل بالسجن املؤبد او ان يوقف تنفيذ الحكم بعفو خاص».
رئيس الوزراء السابق سليم الحص« ،الحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام» و»التحالف العاملي ضد عقوبة اإلعدام» ،النهار،
.2004/1/3

66

( )108فياض ،منى« ،برنامج االندماج والتقليل من آثار الحرب»« ،النهار» ...« :2001/1/25 ،شمل العفو من ارتكب جرائم جامعية
موصوفة يف الحرب تسببت مبقتل مئات من الناس .شمل العفو مجرمي الحرب السابقني وهنالك من تسلم منهم مهامت ومسؤوليات يف
الدولة .ومثة من يطالب بالعفو عن املتعاملني السابقني مع العدو وعدم تطبيق أحكام إعدام فيهم بينام يوافق عىل تطبيقها عىل غريهم .يف
الوقت الذي تتم املطالبة بعدم تطبيق عقوبة اإلعدام عىل املجانني والذي ال يتمتعون بقواهم العقلية.»...
()109

ّ
برشاوي ،دريد« ،نحو عرصنة القوانني اللبنانية :من سياسة ردع اإلجرام إىل سياسة تأهيل املجرم»« ،النهار».2004/1/12 ،

( )110يف عام  ،1990اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة معاهدة منوذجية لتسليم املطلوبني ترمي إىل تزويد الدول األعضاء يف األمم
املتحدة بإطار لوضع أو مراجعة إتفاقيات التسليم الثنائية التي « تأخذ بعني اإلعتبار التطورات األخرية يف القانون الجنايئ الدويل» .وتتضمن
األسباب اإللزامية لرفض التسليم مبوجب املعاهدة النموذجية ما « إذا كانت لدى الدولة املطلوب منها التسليم أسباب جوهرية تدعوها
لإلعتقاد بأن طلب التسليم قدّم من أجل مقاضاة شخص أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية
أو جنسه أو وضعه» .وكذلك « إذا كان الشخص املطلوب تسليمه قد تعرض أو قد يتعرض ،يف الدولة التي قدمت الطلب ،إىل التعذيب أو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو إذا كان ذلك الشخص مل يتلق أو لن يتلقى الحد األدىن من الضامنات يف اإلجراءات
الجنائية» ،حسبام جاء يف املادة  14من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .وتتضمن األسباب اإلختيارية للرفض ما «إذا كانت
الجرمية التي يقدم طلب التسليم من أجلها تنطوي عىل عقوبة اإلعدام مبوجب قانون الدولة التي تقدم الطلب ،إال إذا قدمت تلك الدولة
تأكيداً تعتربه الدولة املطلوب منها تسليم املتهم كافياً بعدم فرض عقوبة اإلعدام أو إذا ُفرضت بعدم تنفيذها» (معاهدة منوذجية خاصة
بتسليم املطلوبني 14 ,116/45/A/RES ،كانون األول .)1990
( )111من األمثلة الدولية عىل ذلك :
ـ يف  2001/11/20الحظ مدع عام لدى وزارة الخارجية يف تايالند أن إستخدام بالده عقوبة اإلعدام يجعل من « الصعب عليها للغاية» أن
تتسلم املطلوبني من الخارج وإقرتح بأن تتخىل حكومة بالده عن عقوبة اإلعدام بالنسبة اىل بعض الجرائم.
ـ يف  2001/7/14ورد يف إذاعة أوروبا الحرة « :أن روسيا لن تكون مستعدة لتسليم « اإلرهابيني» إىل الواليات املتحدة األمريكية إذا كانوا قد
يواجهون عقوبة اإلعدام.
ـ يف  2001/11/23ورد يف تقرير صادر عن وكالة الصحافة الفرنسية « أن إسبانيا لن تسلم مثانية من األعضاء املزعومني يف شبكة القاعدة إىل
الواليات املتحدة األمريكية ما دام هنالك إمكانية يف أن يواجهوا عقوبة اإلعدام و/أو املحاكمة من جانب اللجان العسكرية الخاصة التي اقرتح
إنشاؤها مؤخراً بأمر رئايس».
( )112عىل سبيل املثال فالرباغواي وجنوب أفريقيا اللتان ألغتا عقوبة اإلعدام قد وضعتا يف االتفاقية الثنائية التي وقعتها كل منها مع
الواليات املتحدة األمريكية رشطاً برفض تسليمها مطلوبني دون إعطائهام ضامنات بعدم تنفيذ عقوبة اإلعدام.
( )113رغم أن اتفاقية وضع القوات يف حلف شامل األطليس قد نصت عىل التسليم من دون ضامنات ،خلصت املحكمة إىل أن أحكام
الربوتوكول السادس واإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لها األولوية ،قضية شورت ضد هولندا،1990 ،
Rechtspraak van de week 358,(1990) 2976, I.L.M. 1378
( )114تعميم صادر حول عقوبة اإلعدام يف الواليات املتحدة األمريكية أصدرته األمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية يف إطار حملتها
العاملية ضد عقوبة اإلعدام:
Httn://ara.controlarms.org/library/Index/A.R.A.AMR5117120012onen&of=ARA-392
بترصف من :عقوبة اإلعدام يف التداول العام ،حركة حقوق الناس 82 ،ص ،ص .52
( )115هذا املقطع إضاف ًة إىل تعداد الدول أدناه ،مقتبس ّ
()116
()117
()118
()119

يالحظ أن األسباب ذاتها قد تتّخذ م ّربراً إللغاء عقوبة اإلعدام أو لإلبقاء عليها !
ويف مقدمها حركة حقوق الناس والهيئة اللبنانية للحقوق املدنية.
مث ًال :اقرتاح النواب السبعة ،آب .2004
الفقرة  2من م 6 .من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
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()120
()121

م 2 .من الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية إللغاء عقوبة اإلعدام.
حركة حقوق الناس ،عقوبة اإلعدام يف التداول العام ،سبق ذكره ،ص .53

ملحة مرحلياً متيل اإلبقاء عىل عقوبة اإلعدام يف بعض النواحي ،مع إبقاء حق
()122
ّإن اتباع سياسة ترشيعية بنا ًء عىل حاجات وطنية ّ
التقدير للقايض ،يساعد عىل إطالق دينامية برملانية فاعلة نحو إلغاء هذه العقوبة يف صورة جذرية .فيمكن ،إضاف ًة إىل املقرتحات التدريجية
املع ّددة يف مقدمة هذا املحور ،البدء بالخطوات التالية:
أ .تقليص األحكام القاضية باالعدام:
ميكن تقسيم النصوص الجزائية التي تقيض باإلعدام إىل فئتني:
الفئة األوىل تتع ّلق بالرضورات األمنية االستثنائية وهي النصوص التي يجدر اإلبقاء عليها إىل حني زوال الظروف اإلستثنائية،
والثانية تتع ّلق بالحاالت األخرى التي يقتيض إلغاء عقوبة اإلعدام فيها واالكتفاء بالسجن املؤ ّبد.
قد يذهب البعض إىل اعتامد معيار آخر للتفريق بني هذه النصوص عىل أساس القتل قصداً والقتل عمداً .إال أننا ال نشاطر هذا الرأي عىل
اعتبار أن هذا التفريق هو تفريق جنايئ كالسييك ال ّ
ميت إىل الحاجات اللبنانية اليوم بصلة مبارشة ،حيث أنه وإذا كان ال ب ّد من اإلبقاء عىل
عقوبة اإلعدام راهناً ويف صورة استثنائية يف لبنان فذلك يرمي إىل «فرض سلطة الدولة وهيبتها تجاه من يتج ّرأ عىل تحدّي هذه السلطة
ّ
وموظفيها ولقمع الجرائم السياسية وعمليات التفجري واإلغتياالت»:
الفئة األوىل من الجرائم (التي ميكن اإلبقاء عىل عقوبة اإلعدام فيها مرحلياً)
• قتل:
 موظف يف أثناء مامرسته وظيفته أو يف معرض مامرسته لها أو بسببها (الفقرة  5من م 549 .من قانون العقوبات (ع .يف ما ييل) وم140 .من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف تاريخ .)1998/3/16
 إنسان بسبب انتامئه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غريه من طائفته أو من أقربائه أو محازبيه (م  6/549ع.). باستعامل املواد املتفجرة (م  7/549ع.).دس الدسائس سواء لدى دولة أجنبية لتعتدي عىل
• ارتكاب جرم عىل أمن الدولة الخارجي كحمل السالح يف صفوف العدو (م  273ع ،).أو ّ
لبنان (م  274ع ).أو لدى العدو وكذلك معاونته لتفوز قواته (م  275ع ،).أو اإلقدام عىل اإلرضار باملنشآت املدنية والعسكرية بقصد شل
الدفاع الوطني يف زمن الحرب (م  276ع.).
• اإلعتداء أو محاولة اإلعتداء التي تستهدف إثارة الحرب األهلية (م  2من قانون .)1958/1/11
• اإلعتداء من رئيس عصابة مسلحة بقصد إجتياح مدينة أو أمالك الدولة أو ضد القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات (م  3من
قانون .)1958/1/11
• الجرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات العسكري:
الفرار إىل العدو (م  110من قانون العقوبات العسكري ،ع.ع .يف ما ييل) ،استسالم القائد العسكري للعدو (م  121ع.ع ،).التحريض عىل
الفرار إىل العدو أو عىل وقف القتال ضده أو االستسالم له أو إقامة عالقات معه (م  124ع.ع ،).الخيانة العسكرية (م  130ع.ع ،).السلب
زمن الحرب مع إيقاع أعامل عنف باملجني عليه تسهي ًال لعملية السلب (م  132ع.ع ،).ترك قائد السفينة الحربية السفينة وهي ترشف عىل
الغرق (م  168ع.ع ،).واستسالم القوة البحرية للعدو (م  171ع.ع.).
الفئة الثانية (من الجرائم التي يجب إلغاء عقوبة اإلعدام فيها حاالً)
• القتل عمداً ،يف ما عدا الحاالت املنصوص عليها يف الفئة األوىل أعاله (م  1/549ع.).
• القتل متهيداً لجناية أو لجنحة ،أو تسهي ًال أو تنفيذاً لها أو تسهي ًال لفرار املحرضني عىل تلك الجناية أو فاعليها أو املتدخلني فيها أو للحيلولة
بينهم وبني العقاب (م  2/549ع.).
• قتل املجرم أحد أصوله أو فروعه (م  3/549ع.).
• القتل يف حالة إقدام املجرم عىل أعامل التعذيب أو الرشاسة نحو األشخاص (م  4/549ع.).
• من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو إلخفاء معاملها (م  8/549ع.).
• التس ّبب مبوت إنسان يف معرض ارتكابه جرم آخر (م  640و 642و 643ع ).أو بغرق سفينة أو سقوطها يف معرض االستيالء عليها (م 642
و 643ع.).
• الجرائم ذات الطابع اإلقتصادي (م 10 .و 11من القانون  64تاريخ  1988/8/12واملعدل مبوجب القانون  266تاريخ  :)1993/4/2استرياد أو
إدخال أو حيازة أو نقل رواسب أو نفايات نووية أو ملوثة بإشعاعات نووية أو تحوي مواد كيميائية سامة أو خطرة عىل السالمة ...ورمي يف
األنهار والسواقي والبحر وسائر مجاري املياه ...املواد الضارة امللحوظة يف الجدول رقم  1امللحق بقانون املحافظة عىل البيئة ضد التلوث من
النفايات الضارة واملواد الخطرية ،والتي بنتيجة تفاعلها مع اإلنسان والحيوان وسائر عنارص البيئة تؤدي إىل قتل األسامك أو الح ّد من تكاثرها
أو إفساد صالحيتها كغذاء لإلنسان أو التي ترض بسائر الحيوانات والنباتات البحرية....
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إن التفريق بني فئتني من الجرائم وقرص اإلعدام حارضاً عىل الفئة األوىل ال يق ّلل من خطورة الفئة الثانية من الجرائم التي ينبغي إلغاء عقوبة
اإلعدام فيها.
ب .حق النقض:
يجدر إصدار قانون يقيض بحق املحكوم عليهم بتقديم النقض أو إعادة النظر يف حكم اإلعدام الصادر بحقهم أمام املرجع القضايئ األعىل،
وخصوصاً األحكام الصادرة عن املجلس العديل لعدم قابليتها حارضاً ألي طريق من طرق املراجعة وذلك تطبيقاً للفقرة  5من املادة  14من
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية التي جاء فيها أنه« :لكل محكوم بإحدى الجرائم الحق يف إعادة النظر بالحكم والعقوبة
بواسطة محكمة أعىل مبوجب القانون».
ج .حرص النطق بحكم اإلعدام باملحاكم العدلية:
يجدر إصدار قانون مينع أن يحاكم أي متهم بجرم يعاقب عليه باإلعدام إال أمام مراجع قضائية مستقلة ُتصان من خاللها حقوق الدفاع
و ُتراعى قبلها أصول التحقيق (إن هذه الحامية القانونية التي يفرتض وجودها ألي متهم وخصوصاً التي يحكم مبوجبها بعقوبة اإلعدام قد
جاءت واضحة يف النظم العاملية وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  163/44بتاريخ  1989/12/15وكذلك معتمد من قبل
املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي يف قراره  1989/65بتاريخ  .1989/5/24حددت فقراته يف الصفحة اإللكرتونية العائدة ملكتبة حقوق اإلنسان
يف جامعة منيسوتا تحت العنوان التايل« :مبادئ املنع والتقيص الفاعلني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام
دون محاكمة .وذلك يف الصفحة اإللكرتونية التالية . ) htm.umn.edu/humanrts/arab/b054.http://www1 :مام يفرتض معه إلغاء
األحكام القانونية التي ُيسمح مبوجبها للمحاكم الخاصة أو املختلطة إصدار مثل هذه العقوبة مهام كانت الظروف وبرصف النظر عن خطورة
الجرمية أو تعلقها بأحكام القانون العسكري أو غريها.
د .تعديل طريقة اإلعدام:
يتم إلغاء عقوبة اإلعدام نهائياً ،يتوجب تعديل طريقة تنفيذ أحكام عقوبة اإلعدام لتتناسب وكرامة اإلنسان بحيث تعتمد وسائل
ريثام ّ
متطورة تق ّلل من عذاب املحكوم عليه وخصوصاً عند الشنق (إعدام عادل حالوي يف بريوت بتاريخ  ... « :1971/6/28علق الجالد الحبل
حول رقبته ،بعد جهد استطاع أحد رجال األمن من إزاحة لوح الخشب ليسقط حالوي .بقي حالوي ينتفض وهو متأرجح ،فتقدم منه الجالد
وتعمشق به من قدميه وشدّ ،فسمعت ط ّقة رقبته ،فظن الجالد أنه تويف ،لكن رسعان ما عادت قدما حالوي إىل التح ّرك ،ورفعهام قلي ًال .عندئذ
عاد الجالد وشدّه من قدميه مبزيد من القوة .وسكن حالوي لحظة ثم عاد إىل التح ّرك وسط ذهول الحارضين .فك ّرر الجالد شدّه حتى سقط
بنطلون حالوي وبقي معلقاً يف أسفل قدميه ثالث دقائق حتى أسلم الروح .وبعد الشنق ظل حالوي معلقاً عىل الحبل نصف ساعة .ثم عاين
الطبيب الرشعي الجثة .وأكد الوفاة ،»...النهار.)1998/6/10 ،
كذلك يجدر اعتامد طريقة التنفيذ األقل إيالماً واألرسع تنفيذاً وذلك ض ّناً ،ولو يف اللحظات األخرية ،بحق املحكوم عليه باإلعدام يف احرتام
جسده وأحاسيسه قبل أن ينفصل عنها هذا الجسد.
ويقتيض عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام يف صورة علنية ومنقولة بواسطة وسائل اإلعالم للحؤول دون انتشار العنف يف املجتمع واالقتداء مبامرسات
عنيفة.
هـ  .وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام :
إذا كان ال بد من اإلبقاء عىل أحكام عقوبة اإلعدام يف الوقت الحارض ،فإن الخطوة التي ميكن أن تساعد عىل اإلرساع يف بلوغ الهدف املرجو
هو اللحاق بالدول التي أبقت أقله مرحلياً عىل هذه العقوبة إال أنها أوقفت تنفيذها بصورة نهائية ،وذلك بتجميد كل أحكام اإلعدام بحيث
مل تعد تنفذ عقوبة اإلعدام بحق املحكومني (متهّد هذه الخطوة إللغاء عقوبة اإلعدام ،وهذا ما طالبت به الفيديرالية الدولية لحقوق اإلنسان،
الحكومة املرصية كخطوة فعلية نحو اإللغاء .ندوة «عقوبة اإلعدام بني الترشيع اإلسالمي واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان»:2006/2/28 ،
.)http://www.eohr.org/ar/conferences/2006/pr0228.shtml
بترصف من األسباب املوجبة القرتاح الهيئة اللبنانية للحقوق املدنية .راجع األسباب املوجبة كامل ًة يف ملحق خاص بهذه
مقتبس ّ

()123
الورقة.
( )124راجع املحور األول من الورقة الحارضة.

ّ
برشاوي ،دريد« ،نحو عرصنة القوانني اللبنانية :من سياسة ردع اإلجرام إىل سياسة تأهيل املجرم»« ،النهار».2004/1/12 ،
()125
( )126املحكوم عليه القابل لإلصالح يهتدي ويندم بسبب عوامل إنسانية مختلفة بعيدة عن الحقد واإلنتقام ،ومتصلة بعوامل املحبة
واإلميان والعدالة .والدليل عىل ذلك قضية « فيليب موريس» ،الفرنيس الذي حكم باإلعدام عام  ،1977والذي نال الدكتوراه يف التاريخ وهو
يف السجن يف فرنسا ،ثم أعفي عام  ،2000وقد ألف كتاباً سامه «من الحقد إىل الحياة»
.Stefani Levasseur Bouloc Dt. Pénal Général No 470 – 499 – 509
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( )127العديد من التطبيقات املتع ّلقة بالعدالة الرتميمية املذكورة يف هذه الورقة ،ليست نهائية عىل اعتبار أن العدالة الرتميمية حديثة
العهد وهي ال تزال موضوع بحث وتطوير يف البلدان التي تأخذ بها.
( )128مرقص ،بول ،زيارة بدعوة من وزارة الخارجية األمريكية « ،International Visitors Leadership Program -دولة الحق واإلصالح
القضايئ» 20 ،كانون الثاين 10-شباط  .2007راجع للمزيد عن هذه الزيارة واملقرتحات الخاصة بتطوير السجون والسياسة الجنائية :النهار،
 ،2007/2/16ص .7
()129

مرقـص ،بـول ،دراسة حول «كيف ندخل العدالة الرتميمية إىل الترشيع اللبناين؟» ،2006/1/26 ،ص .18

( )130وهذه املطالبة جديرة باالهتامم من ناحية مناشدة السلطة القضائية السلطة اإلشرتاعية ّ
التدخل .راجع جنايات جبل لبنان برئاسة
القايض جوزف غمرون وعضوية املستشارين خالد حمود وأحمد حمدان ،القرار رقم  2000/790تاريخ  ،2000/12/21منشور يف برنامج «منال
ويف كتاب «مرصد القضاء» ،سابق ذكره.
()131

راجع يف هذا الصدد الصحف الصادرة يف النصف األول من نيسان  ،1998وخصوصاً  10و 11منه.

(».La médiation accompagne et humanise la procédure, c’est tout« )132
»PETERS, Tony, «La médiation donne la parole aux victimes et responsabilise les délinquants
communiqué de presse du 10 septembre 2005, 5ème conférence internationale du Forum mondial de la
Médiation à Crans-Montana du 9 au 11 septembre 2005. http://mediation.qualilearning.org
(CARIO, Robert, Victimologie. De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale )133
.Ed. L’Harmattan, Coll. Traité de Sciences criminelles, Vol. 1-2, 2ème éd. 2001, 272 p., http://www.enm.justice.fr
(WRIGHT, M., Victim-Offender Mediation as a Step Towards a Restorative System of Justice )134
MESSMER, H. et OTTO, H.U., Restorative Justice on Trial. Pitfalls and Potentials of Victim-Offender Mediation
.Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, “International Research Perspectives”, 1992, pp. 525-539
( )135لكن العدالة الرتميمية ال تخلو من التعقيد ،خصوصاً إذا مل يتعاون الفاعل رضائياً يف مسار العدالة الرتميمية .كام أن مفهوم العدالة
الرتميمية وتطبيقاتها ال تزال غري محدّدة بد ّقة وعىل وجه مستقر بل هي أحياناً متناقضة بالنظر إىل أنها حديثة العهد ومل تأخذ بالتط ّور إال
وس ُبل تحقيق العدالة بالنسبة إىل القارصين.
يف األعوام القليلة املاضية من خالل املناقشات حول إصالح العدالة الجزائية والبحوث الجنائية ُ
(ERTSEN, Ivo et PETERS, Tony, Des politiques européennes en matière de justice restaurative )136
.Université Catholique de Louvain, Belgique, 2003, http://www.jidv.com
( )137املرسوم رقم  6236تاريخ  1995/1/17املس ّمى النظام الداخيل السجون التابعة لوزارة الدفاع الوطني -قيادة الجيش وتعديل بعض
أحكام املرسوم رقم  14310تاريخ .1949/2/11
(GUEDJ, Nicole, Secrétaire d’Etat aux droits des victimes )138
.Premières Rencontres parlementaires sur les prisons françaises, 1/12/2004, http://www.justice.gouv.fr
( )139درس مجلس الوزراء مرشوع مرسوم لتحديد آلية تنفيذ خفض العقوبات يف إشارة إىل املرسوم التطبيقي املرتقب للقانون رقم 463
تاريخ  17أيلول  2002الذي كان القانون املذكور قد حدّد مهلة ثالثة أشهر إلصداره (!) والذي من شأنه أن يتيح خفض عقوبة السجناء ذوي
السرية الحسنة الذين ال يشكل إطالق رساحهم خطراً عىل املجتمع أو الذين أصيبوا مبرض خطري أو أصبحوا مقعدين ،بعد تأخري أكرث من ثالث
سنوات.
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( )140ينص قانون اإلجراءات الجزائية الفرنيس عىل سبل التواصل العائيل واالجتامعي للسجني ،لغاية السامح لزوجة السجني أو لصديقته
أن متيض معه يف غرفة إفرادية عددا» من الساعات مرات عديدة يف الشهر.
( )141نحو  700برنامج حول العدالة الرتميمية أصبحت منترش ًة يف أمريكا الشاملية ،ويسجل مثل هذا العدد يف أوروبا أيضاًCARIO, .
 ، ,Robertاملرجع السابق.
( )142ال بل أن لبنان يف أش ّد الحاجة إىل العدالة الرتميمية ،ليس عىل املستوى الفردي فحسب ،بل وعىل املستوى الوطني العام أيضاً بني
املجموعات التي تقاتلت خالل الحرب املنتهية دون تحقيق العدالة الرتميمية بينها ودون السعي ملصالحة رصيحة وعميقة وجادة عىل ِغرار
تجارب دول أخرى خرجت من محن وحروب داخلية – حروب اآلخرين أو حروب أهلية  -مثل تجربة جنوب أفريقيا التي ش ّكلت لجنة
الحقيقة والتصالح ،بحيث جاء ما س ّمي قانون «العفو» يف لبنان بغري نضوج .فمتى يف لبنان وكيف؟
راجع تجربة الحقيقة واملصالحة يف جنوب إفريقيا ،خصوصاً من خالل املقال التايلGIBSON, James, The Truth About Truth and :
.Reconciliation in South Africa, International Political Science Review (2005), Vol. 26, nº 4, 341-361
حول تجربة املصالحة يف جمهورية الكونغو ،راجع:
.GOUZOU, Jérôme, The Republic of Congo: Need for peace after forgotten war, New Routes, 2/05
حدّد القانون مهلة إصدار مرسوم عن مجلس الوزراء بنا ًء عىل اقرتاح وزير العدل ،بثالثة أشهر من تاريخ نفاذه ،حول آلية تنفيذ خفض
العقوبات .مع اإلشارة إىل أن املادة  108من تنظيم السجون الصادر مبوجب املرسوم رقم  14310تاريخ  11شباط  1949وتعديالته ،تجيز
مفصل عن
لقائد درك الكتيبة اقرتاح تخفيض عقوبة املحكوم عليهم الحائزين شهادة حسنة أو العفو عنهم بصورة فردية بنا ًء عىل تقرير ّ
كل سجني ،دون وضع آلية واضحة لذلك .كذلك ليس ما يشري إىل أن هذه املادة تطبق بدليل أن وزير الداخلية كان قد طلب تطبيقها يف
مذكرته املؤرخة يف  .1998/4/11بهذا املعنى أيضاً توصية لجنة حقوق اإلنسان الربملانية تاريخ  1998/4/23إثر مت ّرد سجن رومية ،وتشكيلها
بتاريخ  1999/7/30لجنة لتطبيق هذه املادة ودراسة أوضاع السجناء .بينام تشري اإلحصاءات إىل أن تطبيق هذه املادة يفيد مئات السجناء،
اللواء.2000/6/2 ،
( )143تعتمد الواليات األمريكية أساليب أخرى حديثة يف قضايا العدالة :وسائل التصوير الفوتوغرايف ألوشام السجناء واملوقوفني وسائر
عالماتهم البدنية الفارقة قبل إطالق رساحهم وحفظها وتصنيفها الكرتونياً مام يؤدّي فعلياً إىل ضبط العديد من الجرائم عند مراجعتها الحقاً
مبساعدة شهود عيان ،إرشاف املدّعي العام عىل التحقيق األ ّويل بواسطة الفيديو  Video Conferenceما يؤ ّمن مراقبة قضائية ف ّعالة عىل
آثار التعذيب عىل جسد املوقوف يف حال حصوله ويو ّفر النفقات والوقت الذي يتط ّلبه جلب املتّهم إال إذا رغب هو باملثول ،اعتامد نظام
معلومايت ممكنن يف عمل املحاكم ونظام لتسجيل وقائع املحاكمة وتصويرها ميكن اإلفادة منه بدالً من املحارض املكتوبة بحيث توضع أرشطة
بترصف املحامني لتمكينهم من االستئناف وسلوك طرق املراجعة ،تبادل االستدعاءات واللوائح بني املحامني وإبالغ املحكمة بها
التسجيل ّ
الكرتونياً دون حاجة لحضور املحامي يف كل م ّرة جلسة خاصة باملحكمة لتقديم الالئحة ومتكني املتقاضني من اإلطالع عليها مبارش ًة ،شيوع
الحلول الرضائية بني املتخاصمني توفرياً للوقت وللنفقات القضائية عوضاً عن املحاكامت القضائية كعامل مح ّفز لجذب االستثامرات األجنبية،
اعتامد محكمة خاصة بالعنف األرسي تعمل  24/24ساعة طوال أيام األسبوع وكذلك األمر بالنسبة لصناديق دفع كفاالت إخالء السبيل،
تخويل جمعيات حقوق اإلنسان حقّ اإلدّعاء يف حاالت تعذيب السجناء وسواها من االنتهاكات وإفادتها من أتعاب املحاماة التي تلقى عىل
عاتق الخصم ،تنامي عدد النساء بني القضاة يف الواليات املتحدة ،أهمية دور نقابة املحامني األمريكية يف عملية الترشيع ويف تأديب القضاة
وتعيينهم ،أهمية دور املساعدين القضائيني يف اإلرشاف عىل الشؤون اإلدارية واملعلوماتية للمحكمة ،إنشاء مكتب قضايئ ملراقبة الشفافية
العامة  Public Integrity Unitعىل ِغرار ما هو قائم يف تكساس وعدد من الواليات األخرى لتقصيّ ته ّرب الشخصيات العامة واللوبيات من
طي الكتامن....
الرضيبة ومتويل الحياة السياسية ومكافحة الفساد اإلداري مع برنامج لحامية الشايك وإبقاء هو ّيته ّ
للمزيد ،راجع مرقص ،بول ،زيارة بدعوة من وزارة الخارجية األمريكية« ، International Visitors Leadership Program-دولة الحقّ
واإلصالح القضايئ» 20 ،كانون الثاين 10-شباط  ،2007النهار ،2007/2/16 ،ص .7
( )144تاريخياً ،كان اإلقطاعيون هم الذين يحاكمون الفالحني ،عىل أنه يحق للمشايخ برت أعضاء الفالحني .أما حق إعدام الفالحني فيعود
لألمراء وحدهم.
( )145قواس ،حسن « ،اإلعدام ال يحقق العدالة واملطالبة بإلغائه ظاهرة حضارية» ،النهار. 2003/5/30 ،
( )146عبد الوهاب حومد« ،عقوبة اإلعدام بني اإلبقاء واإللغاء» ،مجلة عامل الفكر ،م  ،1977 ،7ص .199-196
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