
1

w
w

w
.a

bo
liti

on
.fr

  •
  a

bo
liti

on
@

ho
uk

ou
km

ad
an

ia
.o

rg





w
w

w
.a

bo
liti

on
.fr

  •
  a

bo
liti

on
@

ho
uk

ou
km

ad
an

ia
.o

rg

تنسيق: نور حسن

تحرير النّص: ريما إبراهيم

creative platform –hbr : تصميم و تنفيذ

www.hbrcp.com     

بيروت - لبنان؛ 2014

»بيت المحامي« - بيروت

. ECPM»ولجمعّية »معًا ضّد عقوبة اإلعدام LACR جميع الحقوق محفوظة للهيئة اللبنانّية للحقوق المدنّية



الّندوة الوطنيّة من أجل 
إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان

la peine 
de mort

Ensemble 
contre 
la peine 
de mort

٢٤ - ٢٥ كانون الثا� ٢٠١٤
بيت املحامي – ب�وت 

CONFÉRANCE NATIONALE 
CONTRE LA PEINE DE 

MORT AU LIBAN

24 - 25 Janvier 2014
Maison de l’avocat- Beyrouth

هذا املرشوع بتمويل من اإلتّحاد األورو�

Ce projet est ±nancé par l’Union Européenne

نسخة عن اإلعالن الرسمي للندوة الوطنية.
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Albert Camus
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مقّدمة

الربنامج

الجلسة العاّمة االفتتاحيّة

»وقفة تقدير«: تكريم مؤّسسيَ »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«

شهادٌة مؤثّرٌة من أهايل ضحايا الجرمية املناهضني لإلعدام: »مبدأ السامح«

»وقفة ضمري«: »نشيد الحريّة« ملحكوٍم باإلعدام

وقفٌة خاّصٌة بإعادة إطالق نشاط »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«

- الجلسة العاّمة الثانية: عقوبة اإلعدام يف لبنان؛ واقٌع أليٌم وتحّدياٌت ومسرية إنجازات الجلسات:  

- الطاولة املستديرة األوىل: اسرتاتيجيّات هيئات املجتمع املدين يف مناهضة عقوبة اإلعدام،               

      محليّاً وعامليّاً وعربيّاً

- الطاولة املستديرة الثانية: دور املحامني يف مناهضة عقوبة اإلعدام؛ آفاق التعاون بني نقابتي              

     بريوت وباريس

- ورشة عمل ١: تدريب املحامني عىل اسرتاتيجيّات الدفاع عن املحكومني باإلعدام ورش العمل:  

- ورشة عمل ٢: الرتبية عىل ثقافة مناهضة عقوبة اإلعدام                         

- التوصيات الجلسة العاّمة االختتاميّة:  

- كلامٌت أخرية. ُشكر. توزيع إفادات.                            

            

- ملحق رقم ١: فريق العمل واملتطّوعون. امللحقات:  

- ملحق رقم ٢: الئحة بهيئات »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«.                    

                   - ملحق رقم 3: امللف اإلعالمي للندوة وفيه تعريف بالهيئتني املنظِّمتني للندوة. 

                   - ملحق رقم 4: بروشور »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء اإلعدام يف لبنان منذ ١997«.                  

                   - ملحق رقم 5: قرٌص مدمٌج يحوي األفالم التي ُعرضت يف الندوة.
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•



مقّدمة

ألن املنطقة تكاد تغرق يف مستنقعٍ من الدماء، وألن أرواح الناس تُزهق بغري حساٍب، وألن الحّق بالحياة هو يف مقّدمة 

حقوق اإلنسان، أّي إنساٍن وكّل إنساٍن، وألن مناهضة عقوبة اإلعدام -عقوبة القتل- تقع يف صلب مسرية الدفاع عن 

حقوق اإلنسان، وألن الدفاع عن حقوق اإلنسان يصبح أكرث إلحاحاً كلاّم علت وترية العنف، وألنه عندما يعّم العنف 

تندرج ضمن  اإلعدام  مناهضة  فإن  منه،  املزيد  إىل  باالنجرار  تكون  العنف ال  نقاوم، وألن مقاومة  أن  إال  يسعنا  ال 

األهداف األساسيّة لعمل »الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة« LACR؛ لذا تكرّس لها برنامجاً سنويّاً يف جدول نشاطاتها، 

للسجناء،  املدارس، ومواكبٍة  للنشطاء، وتربيٍة يف  من دراساٍت وبدائل ورصد إحصاءاٍت وتحرّكاٍت نضاليٍّة، وتدريٍب 

وإضاءاٍت إعالميّة...     

إنساٍن  قضيّة حقوق  كونها  الواجهة،  إىل  وإعادتها  القضيّة،  هذه  النقاش حول  إحياء  يف  االستمرار  عىل  منها  حرصاً 

وعدالٍة، وجزءاً ال يتجزّأ من خيارات وسياسات الالعنف بوجه أشكال العنف املتعّدد الذي يلّف مجتمعاتنا، نظّمت 

»الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة«، كعادتها كّل سنتني أو ثالث سنواٍت، »الندوة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام 

يف لبنان«، هذا العام بالرشاكة مع الجمعيّة الفرنسيّة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام« ECPM، وبالتعاون مع نقابة املحامني 

ي الجمعة والسبت ٢4 و٢5 كانون الثاين / يناير ٢0١4. وقد متّت الندوة بتمويٍل من االتّحاد  يف بريوت، وذلك يوميَ

األورويب ومن دولة السويد.

واملشاركة  املحامي«،  »بيت  بيتهم،  يف  الندوة  استضافة  فإن  القضيّة،  هذه  أساسيّون يف  فاعلون  هم  املحامني  وألن 

امللحوظة لعدٍد منهم ولعدٍد من القضاة واألكادمييّني والحقوقيّني، لها دالالتها التي تدعو إىل التفاؤل. 

يضاف إىل ذلك الحضور الدبلومايس الكثيف، الذي ال ميكن ترجمته إال دعامً لهذه املسرية، كام الحضور الرسمي اللبناين، 

إن عىل مستوى الوزراء أو النّواب أو الرسميّني، الذي يعكس تغرّياً يف املوقف السيايس االرسمي للدولة اللبنانيّة. 

والجدير بالذكر هو أن لبنان يدخل هذه السنة رسميّاً يف عداد الدول املتوقّفة عن تنفيذ اإلعدام، بعد مرور عرش 

سنواٍت عىل آخر تنفيٍذ لحكٍم باإلعدام عىل أراضيه، وعىل الرغم من ذلك كان ميتنع عن التصويت لصالح قراٍر بوقف 

التنفيذ moratoire universel صادٍر عن األمم املتّحدة. هذا العام سيجري التصويت عىل قراٍر جديٍد، تحاول الندوة 

الدفع باتجاه تصويت لبنان عليه والتزامه به.

تهدف الندوة كذلك إىل دعم املسرية النضاليّة »للحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«، املستمرّة منذ 

١6 عاماً، وتجديد الدعوة النضامم أوسع عدٍد من هيئات املجتمع املدين إليها، وإغناء الرشاكة وآفاق التضامن العاملي 

والعريب حول هذه القضية. وقد شهدت مشاركًة فاعلًة من خرباء وممثيّل هيئاٍت وتحالفاٍت مناهضٍة لعقوبة اإلعدام، 

من مثانية بلداٍن هي: فرنسا، إسبانيا، إنكلرتا، املغرب، األردن، مرص، فلسطني، ولبنان. 

كام تهدف إىل إتاحة الفرصة للتواصل والتعاون بني الهيئات التي تعمل عىل الرتبية لنرش ثقافة مناهضة اإلعدام، محليّاً 

وعامليّاً، وإىل تفعيل دور القضاء ودور املحامني اللبنانيّني يف مسرية إلغاء اإلعدام، وتزويد األخريين باآلليّات القانونيّة 

املعتمدة عامليّاً يف سبيل الدفاع عن السجناء املعرّضني ألحكاٍم باإلعدام.

                                                                                                               

                رميا إبراهيم
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البرنامج

اليوم األول: الجمعة 24 كانون الثاين 2014  

12h:00 – 13h:30 *الجلسة العاّمة االفتتاحّية

- كلمة ترحيٍب من الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنية: السيدة نور حسن، منّسقة الندوة.

- سعادة النقيب جورج جريج )لبنان(: نقيب املحامني يف بريوت.

- املفكر الالعنفي وليد صليَيبي )لبنان(: املبادر إىل إطالق »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام

.AUNOHR »يف لبنان«؛ مؤّسس جامعة الالعنف وحقوق اإلنسان يف العامل العريب »أونور  

- السيّد رافاييل شونوي-هازان )فرنسا( Raphaël Chenuil-Hazan: مدير عام جمعيّة »معاً ضّد

.ECPM–»عقوبة اإلعدام   

- سعادة السيّد نيكالس كـِبـُون )السويد( S.E.M. Niklas Kebbon: سفري دولة السويد يف لبنان.

- سعادة السيّدة أنجيلينا إيخهورست )االتحاد األورويب( H.E. Mme Angelina Eichorst: رئيسة بعثة االتّحاد 

.EU – األورويب يف لبنان   

- معايل األستاذ شكيب قرطباوي )لبنان(: وزير العدل يف لبنان.

* كلمة »ممثّل املفّوضيّة العامليّة ملناهضة عقوبة اإلعدام«: وزير العدل السابق الدكتور  ابراهيم نّجار )لبنان(
International Commission against Death Penalty –ICDP

• »وقفة تقدير«: تكريم مؤّسسيَ »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«.

امح« • شهادٌة مؤثّرٌة من أهايل ضحايا الجرمية املناهضني لإلعدام: »مبدأ السيَ

السيّدة ّجـو بريي Jo Berry )بريطانيا( والسيّد باتريك مّغـّي Patrick Magee )إيرلندا الشاملية(

   
• »وقفة ضمري«: رصخة محكوٍم باإلعدام زارته الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنية يف السجن وكتب قصيدة  رسالًة للحريّة 

وتحّمل املسؤوليّة والغفران، تّم تلحينها وإعداد فيلٍم خاٍص بها بعنوان »نشيد الحّرية«.

   
• وقفٌة خاّصٌة بالحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان.

اإلعالن عن إعادة إطالق نشاط الحملة الوطنيّة وعن هيئة التنسيق الجديدة؛ صورٌة تذكاريّة.

13h: 30 - 14h: 00   كوكتيل

 * اعتذر سعادة النقيب ميشال الخوري، نقيب املحامني يف الشامل، عن الحضور ألسباب طارئة وأوفد مجموعًة من املحامني لتمثيل 

النقابة يف الندوة.



14h: 00- 15h:30 الجلسة العاّمة الثانية
عقوبة اإلعدام يف لبنان: واقٌع أليٌم وتحّدياٌت، ومسرية إنجازات. 

إدارة الجلسة

د.بول مرقص؛ محاٍم ومؤّسس جمعيّة »جوستيسيا«. 

 املحارضون

− الكاتبة أوغاريت يونان: املبادرة عام ١997 إىل إطالق »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«؛ 

رئيسة جامعة »أونور«.

− األستاذ غّسان مخيرب: نائٌب يف الربملان اللبناين، محام، عضٌو يف »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف 

لبنان«.

− املقّدم زياد قائدبيه: رئيس وحدة حقوق اإلنسان يف وزارة الداخليّة يف لبنان.

− القايض رجا أيب نادر: رئيس مديريّة السجون يف وزارة العدل يف لبنان.

 15h: 30 – 16h: 00  اسرتاحة

16h: 00 – 17h:30 الطاولة املستديرة األوىل
اسرتاتيجيّات هيئات املجتمع املدين يف مناهضة عقوبة اإلعدام: محليّاً، إقليميّاً وعامليّاً. 

إدارة الجلسة

د. ماري غنطوس؛ محامية؛ مؤّسسة »املركز اللبناين للدراسات الدوليّة CLEI«؛ عضو يف الحملة الوطنية.

املحارضون*

− السيّد رافاييل شونوي-هازان )فرنسا(: مدير عام جمعيّة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام« ECPM؛ نائب رئيس التحالف 

.World Coalition for The Abolition of Death Penalty العاملي من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام

− األستاذ مصطفى زنيدي )املغرب(: أمني عام املنظّمة املغربيّة لحقوق اإلنسان.

− األب هادي العيّا )لبنان(: مؤّسس »جمعيّة عدل ورحمة«؛ املنّسق الحايل للحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة 

اإلعدام يف لبنان.

اليوم الثاين: السبت 25 كانون الثاين 2014  

9h:00 – 11h:00 الطاولة املستديرة الثانية
دور املحامني يف مناهضة عقوبة اإلعدام؛ آفاق التعاون بني نقابتي بريوت وطرابلس ونقابة باريس.

إدارة الجلسة

د.جنان الخوري؛ رئيسة القسم الحقوقي يف مركز املعلوماتيّة القانونيّة يف الجامعة اللبنانيّة.

* اعتذرت السيّدة تغريد جابر، مديرة املنظّمة الدوليّة لإلصالح الجنايئ PRI – املكتب اإلقليمي يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، عن 

الحضور، مع التأكيد عىل التعاون الدائم من أجل امليّض قدماً يف املسرية الهادفة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام يف املنطقة.
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املحارضون

- النقيب جورج جريج )لبنان(: نقيب املحامني يف بريوت.

- املحامية السيّدة ماري-آليكس كانو-برنارد Mme Marie-Alix Canu-Bernard )فرنسا(: رئيسة اللجنة الجزائيّة يف 

نقابة محامي باريس؛ األمينة العاّمة ملعهد الحقوق الجزائيّة.

املعونة  عن  مرجعٍ  مؤلّف  اإلنسان؛  قضايا حقوق  يف  قضائية  اجتهادات  إىل  املبادر  )لبنان(:  القزّي  القايض جون   -

القضائيّة.

س  - الربوفسور لويس أّرويو زاباتريو Pr. Luis Arroyo Zapatero )إسبانيا(: خبرٌي قانوينٌّ وشخصيٌّة أكادمييٌّة؛ عضٌو مؤسِّ

.»REPECAP يف »الشبكة األكادمييّة العامليّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام

ين دامئيَني للمحكومني باإلعدام يف السجون: • شهادٌة خاّصٌة من زائريَ

.LACR املحامي رفيق زخريّا؛ الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة -

.AJEM املحامي زياد عاشور؛ جمعيّة عدل ورحمة -

              11h:00 – 11h:30 اسرتاحة

ورشة عمل 1: تدريب املحامني عىل اسرتاتيجيّات الدفاع عن املحكومني باإلعدام.

املدّربات

- املحامية السيّدة آن سوليلياك Me Anne Souleliac )فرنسا(: ممثّلٌة عن نقابة محامي باريس.

-  املحامية السيّدة حسنا عبد الرضا )لبنان(: محاميٌّة، ناشطٌة مع »املركز اللبناين لحقوق اإلنسان«.

• شهادة محكومٍة سابقٍة باإلعدام: السيّدة أنطوانيت شاهني.

-  إدارة الجلسة: املحاميّة السيّدة ليال مراد؛ الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة.

ورشة عمل 2: الرتبية عىل ثقافة مناهضة عقوبة اإلعدام.

املدّربون واملدّربات

- السيّدة ماريان رويّس Mme Marianne Rossi )فرنسا(: مسؤولة برنامج »الرتبية والتحسيس عىل إلغاء اإلعدام« 

. ECPM يف جمعية

- السيّدة تانيا عوض غرّة )لبنان(: إعالمية ومدّربة؛ منّسقة شبكة الرتبية عىل ثقافة مناهضة اإلعدام يف املدارس يف 

الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة.

»االئتالف  مؤّسس  من  OMDH؛  اإلنسان  لحقوق  املغربيّة  املنظّمة  عام  أمني  )املغرب(:  مرزاوي  السيّد مصطفى   -

املغريب إللغاء عقوبة اإلعدام«.

 Amnesty الدوليّة  العفو  منظّمة  يف  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  منّسقة  كّروم:  أبو  جوليا  السيّدة  من  شهادٌة   •

International –  املكتب اإلقليمي؛ بريوت.

13h:00- 13h:30 الجلسة العاّمة االختتامّية

• إعالن التوصيات واملقرتحات الصادرة عن الندوة:

- األستاذ عصام سباط: محاٍم؛ ممثّـل الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة. 

. ECPM– »السيّد رافاييل شونوي- هازان: مدير عام جمعيّة »معاً ضّد اإلعدام -

• كلامٌت أخرية. ُشكر. توزيع إفادات.



الجلسة العاّمة االفتتاحّية

غّصت قاعة نقابة املحامني باملشاركني، وكان الفتاً الحضور الكثيف لشخصيّاٍت دبلوماسيٍّة وسياسيٍّة لبنانيٍّة وأجنبيّة. 

كام حرض عدٌد كبرٌي من الرسميّني وممثيّل مختلف قطاعات الدولة اللبنانيّة، ال سيّام وفٌد كبرٌي من وزارة الداخليّة. كام 

كان هنالك حضوٌر كثيٌف ملحامني من نقابتي بريوت وطرابلس، ولقضاٍة وأكادمييّني، وملمثيّل أحزاٍب لبنانيٍّة بينها الحزب 

التقّدمي اإلشرتايك وحزب الكتائب والحزب الشيوعي وحزب الخرض، باإلضافة إىل شبكٍة واسعٍة من هيئات املجتمع 

املدين اللبناين، ورشكاء من مرص واملغرب وتونس وإسبانيا وإنكلرتا وإيرلندا وفرنسا، وأعضاء »الحملة الوطنيّة من أجل 

إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«. 

افتُتحت الجلسة بكلمة ترحيٍب من منّسقة الندوة السيّدة نور حسن، ممثّلًة »الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة«، ثم 

تلتها كلامت الضيوف.

وقد حرضت لتغطية الحدث وسائل إعالٍم مرئيٍّة ومسموعٍة ومكتوبٍة عّدة.

كلمة ترحيٍب من السّيدة نور حسن*  

باسم »الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة« LACR والجمعيّة الفرنسيّة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام« ECPM، أوّد الرتحيب 

بالحضور الكريم.

معايل وزير العدل األستاذ شكيب قرطباوي، ممثّلة دولة الرئيس الحص، أصحاب السعادة واملعايل نقيبي املحامني يف 

بريوت وطرابلس، ممثّلة نقابة محامي باريس، رئيسة بعثة االتّحاد األورويب يف لبنان السيّدة أنجلينا إيخهورست، سفري 

دولة السويد السيّد نيكالس كـِبـُون، السفراء ممثيّل البعثات األجنبيّة، حرضات املدراء العاّمني، حرضة العميد ممثّل 

مدير عام قوى األمن الداخيل، حرضات القضاة واملحامني، حرضات ممثيّل األحزاب والجمعيّات املدنيّة واملؤّسسات 

الدينيّة، السيّدات والسادة،

* منّسقة الندوة ممثّلة الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة، واملنّسقة التنفيذيّة للمرشوع املشرتك بني ECPM وLACR  إللغاء عقوبة اإلعدام 

يف لبنان ٢0١3- ٢0١4. 

في هذه اللحظات التاريخّية، نأخذ
 على عاتقنا  رفع الصوت المناهض للعنف 

بكل أشكاله:
من القتل غير المشّرع إلى القتل المشّرع 

على شكل عقوبٍة هي عقوبة الموت.

باسم الشعب اللبناني نقول:
لن نسمح أن تقتلوا باسمنا...
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أهالً وسهالً بكم.

 ها نحن اليوم نلتقي، والعنف يطّل بوجهه من كل مكاٍن، يالقينا إىل الشوارع، عىل الشاشات، من عىل املنابر، يطرح 

نفسه كأنه الخيار الوحيد، يأخذ جامعاٍت بأكملها يف دّوامته الالمتناهية... 

يف هذه اللحظات التاريخيّة، نأخذ عىل عاتقنا رفع الصوت املناهض للعنف بكل أشكاله: من القتل غري املرّشع إىل 

القتل املرّشع عىل شكل عقوبٍة، هي عقوبة املوت. 

أن نذهب إىل موضوع عقوبة اإلعدام يف هذا الظرف املأزوم، بني ترّدي الوضع السيايس واألمني واالقتصادي من جهٍة، 

وانعكاسات األزمة السوريّة التي ترمي بكل ثقلها عىل لبنان واملنطقة من جهٍة أخرى، يف هذا التوقيت بالتحديد، يبدو 

سؤال العدالة مرشوعاً، ال بل واجباً. 

  

»الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة« منذ تأسيسها كانت حريصًة عىل أن تكون قضيّة إلغاء عقوبة اإلعدام قضيًّة حيًّة، 

وقد ناضلت ألجلها كونها تدخل يف صميم الفكر الالعنفي اإلنساين. تحرّكت يف الشارع رفضاً لإلعدام، وساهمت يف 

إعداد أجياٍل تعيد النظر يف ثقافة الثأر واالنتقام. نظّمت ورش عمٍل وندواٍت وحلقات بحٍث، وأنتجت مؤلّفاٍت وأعامالً 

فنيًّة وبدائل قانونيًّة ومناهج تدريبيًّة، يف سبيل إخراج عقوبة اإلعدام من النصوص والنفوس معاً.

والجهود  الكثرية  التعاون  مثرات  من  واحدٌة  املسرية. هي  اإلطار، وهي يف صلب هذه  هذا  تدخل يف  اليوم  ندوتنا 

ضّد  لإلعدام، جمعيّة »معاً  املناهض  نضالها  بارزٍة يف  عامليّة  املدنيّة وجمعيٍّة  للحقوق  اللبنانيّة  الهيئة  بني  املشرتكة 

عقوبة اإلعدام« ECPM، وتأيت اليوم تحديداً لدعم »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«. هذه 

الحملة التي أطلقها مؤّسسا الهيئة د.وليد صليَيبي ود.أوغاريت يونان منذ العام ١997، تعود لتنطلق مجّدداً وتتوّسع 

لتضّم عدداً أكرب وأكرب من هيئات املجتمع املدين واألحزاب اللبنانيّة.

يبقى أن نقول: دولٌة متارس اإلعدام هي دولٌة تعرتف مسبقاً بعجزها، إذ كيف ترتيض سلطٌة لنفسها، حني يأتيها الفرد 

ضعيفاً، عاجزاً، مخطئاً، أن تأخذه إىل حبل املشنقة؟ دولٌة ترتكنا للفقر، للكبت، إليديولوجيّات العنف... دولٌة تنكفئ 

عن االعتناء بكّل ما هو خرّيٌ وجميٌل داخلنا... تزّل قدمنا... فتضغط عىل الزناد لتحطّمنا، لتحطّم صورتها يف املرآة. 

تقول السلطة: القانون فوق الجميع. أّما نحن فنقول: الحق بالحياة فوق القانون. نعم، الحياة فوق القانون...

باسم الشعب اللبناين، نقول: لن نسمح أن تقتلوا باسمنا، لن نسمح أن تقتلوا...



كلمة نقيب املحامني يف بريوت األستاذ جورج جريج

السيّدات والسادة، 

زمياليت وزماليئ،

إثنان أرفضهام بالتأكيد: عقوبة اإلعدام وعقوبة النفي. األوىل ألنها تُحالف العدم، والثانية ألنها تُخالف القيم.

فاإلعدام هو قتل شخٍص مبوجب حكٍم قضايئٍّ، وهنا اإلشكاليّة الكربى والرضر األكرب. فحكم القضاء يفرتض العدالة ال 

االنتقام والعدل ال الثأر، ال استنساخ الجرمية عقاباً للمنع والردع العام. وأّي عدالٍة هي هذه التي تحّول الحياة موتاً، 

والوجود عدماً، والنبض سكوتاً، والحركة سكوناً؟

ويصّح هنا القول: تعّددت وسائل القتل واملوت واحد. 

يف املايض، كان اإلعدام يتّم سلخاً للجلد، أو سلقاً حتى املوت، أو سحقاً أو خوزقًة، أو ترشيحاً بطيئاً، 

أو حرقاً أو نرشاً، أو قطعاً للرأس وتقطيعاً لألوصال، أو نزعاً لألحشاء، واليوم، تعّدد القتل واملوت واحٌد:

إّما حقناً، أو يف حجرة غاٍز، أو عىل كريسٍّ كهربايئ.

فهل هذا إعداٌم رحيٌم عىل طريقة املوت الرحيم؟

يكفي أن أقول لدفع عقوبة اإلعدام، إنها عقوبة املوت، عقوبة استئصال املرتكب من بيئته، عقوبة الثأر، وأسوأ ما فيها 

أنها انتقاٌم صادٌر عن قوس املحكمة، أي قتٌل بلباٍس محتشٍم وثأٌر ناظٌم وُمنظٌّم وُمنتظم.

يكفي القول إن اإلعدام كان يف أساس النظام القضايئ للقبائل البدائيّة.

عقوبة  عليها  تطبّق  واثنتني وعرشين جرميًة  مئتني  تُقرُّ  كانت  العظمى،  بريطانيا  نعم  بريطانيا،  أن  تصّدقون  وهل 

اإلعدام، بينها جرائم رسقة املوايش وقطع األشجار؟! لكن هذا كان يف العام ١700.

أّما يف العام ١973، فأقدمت بريطانيا عىل إلغاء عقوبة اإلعدام.

وهل تصّدقون أن العام ٢007 شهد أكرث من ثالثة آالف حالة إعداٍم، وكان العدد األكرب منها يف باكستان والواليات 

املتّحدة األمريكيّة التي ال تزال تطبّق هذه العقوبة يف خمٍس وثالثني واليًة؟!

ويف العام ١977، اعتربت األمم املتّحدة، بقراٍر، أنه من املناسب تقليل عدد الجنايات التي تفرتض اإلعدام عقوبًة.

حكم القضاء يفترض العدالة ال االنتقام 
والعدل ال الثأر، ال استنساخ الجريمة عقابًا 

للمنع والردع العام.

أسوأ ما في عقوبة اإلعدام أنها انتقاٌم 
صادٌر عن قوس المحكمة، أي قتٌل بلباٍس 

محتشٍم وثأٌر ناظٌم وُمنّظٌم وُمنتظم.
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ويف العام ٢007 أصدرت الجمعيّة العموميّة قراراً غري ملزٍم، قىض بتعليق تطبيق عقوبة اإلعدام مع متابعة العمل 

إللغاء هذه العقوبة.

أّما املاّدة الثانية من ميثاق الحقوق األساسيّة لالتّحاد األورويب، فحظّرت اإلعدام ورفضت استقبال أيّة دولٍة يف عضويّة 

االتّحاد، اذا ما كان اإلعدام ضمن نظامها القضايئ. وهو اليوم منظمٌة خاليٌة من اإلعدام.

أيّام اآلحاد والُجمع واألعياد  اإلعدام  تنفيذ  اللبناين  العقوبات  قانون  املاّدة 43 من  أن أسأل هنا: ملاذا منعت  أريد 

الوطنيّة أو الدينيّة؟ وملاذا نّصت هذه املاّدة عىل تأجيل تنفيذ حكم اإلعدام باملرأة الحامل إىل أن تضع مولودها؟

الجواب بكّل بساطة: ألن اإلعدام جرميٌة، جرمية قتل إنساٍن عن سابق تصوٍر وتصميم. وألن املرّشع اللبناين مل يشأ 

ربطها بيوم الرب املسيحي أو اإلسالمي، وال باملناسبات الوطنيّة، وكأنه يخجل بها، رّحلها إىل األيّام العاديّة.

أنهي مبالحظٍة وسؤال:

املالحظة: إن ١4٢ دولًة من الدول الــ ١93 األعضاء يف األمم املتّحدة قد ألغت عقوبة اإلعدام أو أوقفت تنفيذها، 

ولبنان يدخل ضمن الفئة األخرية، حيث اعتمد نظام املوراتوريوم، ولو بشكٍل واقعيٍّ وغري رسميٍّ ُموقفاً تنفيذ األحكام 

قانون  ماّدة من  العقوبات، وتسع عرشة  قانون  ماّدة من  الكلمة يف عرشين  اإلعدام، رغم ورود هذه  تلحظ  التي 

العقوبات العسكري، ويف تسع مواّد من قانون أصول املحاكامت الجزائيّة.

وال بدَّ هنا من التذكري بالقرار املشرتك الذي اتّخذته نقابتا املحامني يف بريوت وباريس، عىل هامش أعامل املؤمتر الدويل 

الخامس الذي انعقد يف مدريد بني ١٢ و١5 حزيران من العام ٢0١3، وجاء فيه: التأكيد عىل دور النقابتني يف املساهمة 

يف تقوية دولة الحّق، ويف طرح نظاٍم لوقف العمل بعقوبة اإلعدام، وقيام حواٍر إللغاء العقوبة يف الدول املامنعة.   

                

 ويف هذا اإلطار، يذكر تقريٌر دويلٌّ أن ١74 دولًة مل تُقدم عىل تنفيذ عقوبة اإلعدام يف العام ٢0١٢، وهذا أمٌر مشجع. 

لكن املشكلة هي أن أكرث من 60% من سكان العامل يعيشون يف دوٍل تعمل بنظام اإلعدام، بينها أكرب دول العامل مثل 

الصني والواليات املتّحدة األمريكيّة والهند وأندونيسيا.

أّما السؤال: فهل اإلعدام عقوبٌة مفيدٌة مجتمعيّاً كونها إلغائيًّة للجاين ورادعًة للغري؟ أم أن عقوبة املوت باتت رادعاً 

غري ناجعٍ ملنع الجرائم الكربى؟

أترك هذه التساؤالت برسم ورش العمل التي تنظّمها »الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة«، بالتعاون مع نقابة املحامني 

يف بريوت واالتّحاد األورويب واملنظاّمت الحقوقيّة واملدنيّة ذات الصلة.

معاً أيّها السادة سنجيب بـِ »ال« كبرية لإلعدام.

وشكراً 



كلمة الدكتور وليد صلَيبي* 

أوّد أن أبدأ بتحيّة نقيب املحامني وتهنئته عىل املوقف الرافض لإلعدام الذي أعلنه اليوم.

يف هذه املناسبة ال يسعنا إال أن نتذكّر أسالفه من النقباء، الذين كان معظمهم مع عقوبة اإلعدام. يبدو أن الوضع 

تغرّي وبدأنا نرى نقباء ضّد عقوبة اإلعدام، ال نستطيع إال أن نقّدرهم، أّولهم النقيب السابق شكيب قرطباوي. الحقاً، 

أيضاً، بدأنا نرى وزراء عدٍل ضّد عقوبة اإلعدام، منهم الوزير السابق إبراهيم نجار، والوزير الحايل شكيب قرطباوي. 

كام ال نستطيع إال أن نقّدر ونثّمن موقف الرئيس سليم الحص الذي أعلن رفضه التوقيع عىل مرسوم حكم باإلعدام 

عام ٢000، واستمّر حارضاً معنا يف مسرية الحملة، واليوم تشاركنا ممثّلٌة عنه ستوصل إليه تحيّاتنا عىل متّسكه باملوقف 

الرافض دوماً وكليّاً لإلعدام.

، من اإلعدامات امليدانيّة التي تنّفذ بحّق الشعب اللبناين، إىل الحروب باملدنيّني، إىل جرائم  نحن يف ظّل وضعٍ مأسويٍّ

الحرب -وفق القانون اإلنساين الدويل- التي ترتكبها دوٌل وأنظمٌة، عن سابق تصّوٍر وتصميٍم بحق الشعوب... وأنتم 

تعلمون ما تناله الجرمية التي تُرتكب عن سابق تصّوٍر وتصميٍم من عقوبٍة يف الدول نفسها التي ترتكبها اليوم. 

يف ظّل هذا الوضع، يلتقي موقفنا مع موقف أحد األدباء الكبار، جوليان غرين، الذي يقول: »أعرف أننا ال منثّل سوى 

القليل القليل يف هذا الكون، أعرف أننا لسنا شيئاً عىل اإلطالق. لكن، أن نكون ال يشء إىل هذا الحّد، أمٌر يسحق 

ويُطمنئ يف آن. كيف ميكننا أن نتعلّق بأّي يشٍء مهام كان؟ يف هذه الفوىض العارمة من األوهام التي قُذفنا داخلها، 

: الحب؛ والباقي كلّه عدم«. يبقى أمٌر واحٌد حقيقيٌّ

هذا هو الجوهر الذي ننطلق منه، لنقول إن جرميتني ال تصنعان عدالًة، فعوضاً عن ارتكاب جرميٍة ثانيٍة يجدر بنا أن 

نكافح أسباب الجرمية األوىل. 

و ننطلق أيضاً من مبدأ أسايسٍّ يف القانون كام يف كّل يشٍء يف الحياة: املسؤوليّة.

من املسؤول عن الجرمية؟ 

سؤاٌل ينبغي أن نجيب عنه، ألننا حني نعاقب عىل فعٍل معنّيٍ يجب أن نعاقب من كان مسؤوالً عنه.

كل األبحاث العلميّة واالجتامعيّة تقول إن املوقف والسلوك والفعل، كلّها تظهر نتيجًة ملجموعٍة من العوامل البيولوجيّة 

والعصبيّة واالجتامعيّة. تقول نظريّة gene- environment interaction إن تفاعل الجينات والبيئة والتجربة إلخ، هو 

الذي يؤّدي إىل املوقف.

 

* مفكٌر ومناضٌل العنفٌي؛ املبادر إىل إطالق »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان« منذ العام ١997؛ مؤّسس 

س الهيئة اللبنانية للحقوق املدنية. جامعة الالعنف وحقوق اإلنسان يف العامل العريب »أونور« AUNOHR؛ مؤسِّ

جريمتان ال تصنعان عدالة. 

عوضًا عن ارتكاب جريمٍة ثانيٍة يجدر بنا 
أن نكافح أسباب الجريمة األولى. 

ننطلق من مبدأ جوهرّي في القانون وفي 
العدالة هو: المسؤولية. من المسؤول 
عن الجريمة؟ اإلعدام حكٌم مطلٌق على 

مسؤولّية نسبّية...

اإلبقاء على اإلعدام يجعل مّنا دولًة تقتل 
لتكافح القتل. فهل هذا ما نريده؟
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ما يعني أن عوامل عّدة تساهم يف ارتكاب الجرمية. وما يعني أيضاً أن مسؤوليّة من نّفذها ال ميكن أن تكون، بحاٍل 

من األحوال، مسؤوليًّة مطلقة. إذن، اإلعدام حكٌم مطلٌق عىل مسؤوليٍّة نسبيٍّة، وبناًء عليه ال ميكن أن نقبل بعقوبٍة 

المتوازيٍة مع مسؤوليّة الفاعل. نريد العدل، وهذا يدعونا إىل إعادة نظٍر جذريٍّة ومسؤولٍة يف مفهوم املسؤوليّة.     

الدول التي سبقتنا إىل إدراك هذه الحقائق،مل تحرص دورها مبعاقبة مرتكب الجرم. وألنها تعلم ما للعوامل املحيطة، ال 

سيّام البيئة، من تأثريٍ عىل السلوك، تؤّمن له بيئًة إيجابيًّة ليتفاعل معها، ما ينعكس عىل سلوكه ويحول دون معاودة 

ارتكابه للجرمية، وذلك قبل أن تعيد إطالقه إىل املجتمع. أعتقد أنكم تعلمون متاماً أن السجون والسياسة العقابيّة يف 

لبنان بعيدٌة كل البعد عن هذا املوضوع.

االنطالقة  األصدقاء، وكانت  الهيئات ومن  كبريٍ من  بالتعاون مع عدٍد  العام ١997،  منذ  اإلعدام  إلغاء  بدأنا مسرية 

امليدانيّة عند الرابعة فجراً من يوم ٢0 أيّار ١998، يف الساحة العاّمة يف طربجا، لحظة إعدام شابنّي شنقاً وعىل أعني 

نعلن  »إننا  أنني حملت معي إىل هناك شعار  أذكر  يومها،  الرشفات...  األبنية وعىل  املنترشين فوق أسطح  املئات 

الحداد عىل ضحايا الجرمية وعىل ضحايا اإلعدام«... كانت املرّة األوىل التي يحصل فيها مثل هذا التحرّك يف تاريخ 

لبنان ومبثّل هذا املوقف... 

قبل ذلك، مل يكن أحٌد يجرؤ عىل املطالبة هكذا بإلغاء اإلعدام يف لبنان، وكان هنالك نقٌد قاٍس ملن يثري هذا املوضوع. 

لطاملا تلقينا اتّصاالٍت هي أقرب إىل الشتائم، التي تتّهمنا بدعم املجرمني والخارجني عىل القوانني، لكننا أرّصينا، وكنا 

دامئاً »عىل األرض«، نقصد أهايل ضحايا الجرمية األوىل نعّزيهم ونحاول تضميد جراحهم. كام نجلس إىل جانب أّمهات 

املحكومني باإلعدام أمام سجن رومية، ويف ساحات اإلعدام... كنا نتظاهر رفضاً الرتكاب الدولة الجرمية نفسها التي 

تنهي عنها. نعم هي جرميٌة، فعقوبة اإلعدام أيضاً تقتل. ومسريتنا مستمرٌة ولن تقف ما مل تُلغيَ عقوبة اإلعدام يف لبنان.

 لقد حّققنا شيئاً، عىل ما أعتقد، إذ أمتنى أن يكون التوقّف عن التنفيذ، الذي يُتّم اليوم سنواته العرش، بدايًة لاللتحاق 

الجارية. هذا  السنة  نهاية  التصويت عليه يف  املتّحدة، والذي سيُعاد  العاّمة لألمم  الهيئة  أقرّته  الذي  باملوراتوريوم 

باإلضافة إىل اإلنجاز األّول بإلغاء القانون 30٢/ 94، املعروف بقانون »القاتل يُقتيَل«، والذي نجحنا يف جعل املجلس 

النيايب يصّوت عىل إلغائه يف متّوز ٢00١.

نحن نرى إىل أين وصلنا، وهذا اليوم هو برهاٌن عىل ما وصلنا إليه. لن نقول إننا صنعنا هذا اليوم وحدنا، لكننا أسهمنا 

بقّوة يف الوصول إليه، وأسهمنا يف أن يصبح لدينا يف لبنان طاّلب جامعاٍت، أساتذٌة وتالمذة مدارس، قضاٌة ومحامون، 

منظاّمت مجتمعٍ مدينٍّ، مسؤولون دينيّون، وسياسيّون يطالبون بإلغاء اإلعدام.  

حتى بعض أهايل ضحايا الجرمية األوىل يطالبون بإلغاء اإلعدام. قد ال تصّدقون أنهم كانوا، حني كنا نزورهم معّزين، 

يطلبون أن منهلهم أسبوعاً أو أسبوعني لريتاحوا، قبل أن نوفد من يحاورهم. 

كثريون غريهم، ممن التقيناهم بعد صدور حكٍم بإعدام قاتل أبنائهم، قالوا لنا: »لو أن أحداً جاء وحاورنا، كام تفعلون، 

لكّنا غرّينا رأينا«.

يف الختام أوّد أن أنهي بالتساؤل: ما هذه العقوبة التي تحرج القايض والوزير ورئيس الجمهوريّة وحتى الجالد؟ ومل 

اإلبقاء عليها؟ 

كل الدراسات، وكل التجارب املوثوقة، أثبتت أنها ال تنفع وال تردع الجرمية.  

وجوايب هو التايل: اإلبقاء عىل اإلعدام يجعل مّنا دولًة تقتل لتكافح القتل. هل هذا ما نريده؟

كان يجب أال تكون اإلشكاليّة التي نبحثها، اليوم، هي ما إذا كان علينا إلغاء اإلعدام أم اإلبقاء عليه، للمعاقبة عىل 

جرميٍة بعد وقوعها، بل كيفيّة معالجة األسباب التي تؤّدي إىل العنف واإلجرام، لنحول دون وقوع الجرمية. 

مبحبّة؛ شكراً لكم.



Raphaël Chenuil-Hazan *كلمة السّيد رافاييل شونوي- هازان

أوّد أن أبدأ بشكر نقابة املحامني عىل استضافتها لنا، وشكر نقيبها عىل موقفه املناهض لإلعدام، وال عجب يف ذلك! 

فاملحامون كانوا دامئاً وسيبقون رائدين يف هذا النضال، ألنهم األكرث درايًة بظروف االحتجاز يف »ممرّات املوت«، واألكرث 

درايًة بخصوصيّة وفرادة كل حالٍة، واألكرث درايًة بصعوبة تحقيق العدالة عىل أرض الواقع. عقوبة اإلعدام هي الحكم 

النهايئ الذي ال رجعة عنه، والذي ال يأخذ تلك الخصوصيّة بعني االعتبار، واملحامون يدركون ذلك ألنهم يدركون متاماً 

حقيقة العدالة يف مجتمعاتنا.    

 

أعلم أنه يوجد، بيننا اليوم، الكثري من املحامني الشباب وطاّلب الحقوق، وأعلم أنه من الرضوري أن نحّدثهم عن 

أهميّة انخراطهم والتزامهم بنضال الغد. أنتظر، بصفتي مناضالً ضّد عقوبة اإلعدام، الكثري منهم. 

من  املناضلني،  لكل  وعربهام  يونان،  وأوغاريت  صليَيبي  وليد  للدكتورين  العميق،  شكري  تقديم  عىل  أيضاً،  أحرص، 

»الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة« و »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«، الذين يلعبون الدور 

األهم يف هذا النضال، والذين بواسطتهم يتّم التغيري يف املجتمع. 

أشكر أيضاً سفرية االتّحاد األورويب السيّدة أنجلينا إيخهورست وسفري السويد السيّد نيكالس كـِبُـون، اللذين دعام هذا 

النضال يف لبنان، واللذين يدعامن ECPM منذ زمٍن بعيٍد، وبالتحديد يف هذا املرشوع.

من املهم أن نذكّر أننا، كمنظاّمت حقوق إنساٍن، هنا ويف كل مكاٍن آخر يف املنطقة ويف العامل، نحتاج إىل دعم املنظاّمت 

والدول الكربى املناهضة لعقوبة اإلعدام. 

الكثري من السفراء حارضون أو ُممثّلون بيننا، وحضورهم يشري إىل أهميّة هذا الرصاع عىل املستوى الدويل والسيايس. 

مسرية اإللغاء ال ميكن إيقافها. إلغاء عقوبة اإلعدام هو اليوم »الجبهة« العامليّة الجديدة لحقوق اإلنسان، التي تخّص 

كل املجتمعات والحضارات والقارات. 

العدالة يف مجتمعاتنا  األنظمة ومن مامرسات  اإلعدام إىل غري رجعٍة من  العبوديّة والتعذيب، ستخرج عقوبة  كام 

الحديثة، وهذه حتميٌّة تاريخيّة.

* مدير عام جمعيّة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام« – ECPM، ونائب رئيس »التحالف الدويل ملناهضة عقوبة اإلعدام«.

كما العبوديّة والتعذيب، ستخرج عقوبة 
اإلعدام إلى غير رجعٍة من األنظمة 

ومن ممارسات العدالة في مجتمعاتنا 
الحديثة، وهذه حتمّيٌة تاريخّية.

العام 2014 يكّرس دخول لبنان في عداد 
الدول المتوّقفة عن تنفيذ اإلعدام 

بحكم الواقع بفعل مرور 10 سنوات من 
دون تنفيذ أي إعدام. هذا تاريٌخ يجب أن 

ـل في لبنان... ُيسجَّ
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التساؤل الوحيد املطروح هنا هو: متى يحصل ذلك؟ متى سيلغي لبنان هذه العقوبة؟ متى ستفعلها الواليات املتّحدة 

والصني وإيران؟

أما ما علينا العمل عليه، فهو »الكيفيّة«: كيف ندفع بهذا االتّجاه؟ 

العديد من األسئلة تطرح حول نفعيّة عقوبة اإلعدام، وقدرتها عىل الردع. أما اإلجابات عنها فنعرفها منذ زمٍن طويٍل، 

وحتى من يتمّسكون بعقوبة اإلعدام يعرفونها. هم يعلمون أن عقوبة اإلعدام ال تنفع وال تردع وال متنع الجرمية، 

يعلمون أنها غري عادلٍة، يعلمون أنها أداة قهٍر للشعوب، يعلمون أنها غالباً ما تكون عنرصيًّة تجاه األقليّات االجتامعيّة 

واإلثنيّة والدينيّة والعرقيّة... وذلك يف كل البلدان، وال نستطيع أن نستثني منها بلداً. كلّهم كذلك، عىل الرغم من 

الفروقات الثقافيّة والدينيّة واالجتامعيّة والتاريخيّة بينهم. عقوبة اإلعدام يف كل العامل هي نفسها. عامليّة العقوبة 

جعلت إلغاءها عامليّاً أيضاً، ألنها تنال من مبدأ العدالة نفسها، وألن العدالة عامليّة.

الوعي الجامعي يتمرّد عىل االغتيال والقتل، وعىل كل اعتداٍء عىل سالمة األشخاص وعىل الحّق بالحياة... ويف حني 

يتّم إنكار حّق ضحيّة الجرمية بالثأر، تتّم املطالبة بعدالة البرش، التي نعلم أنها غري قادرٍة عىل محو الجرمية ونتائجها. 

املوت لن يعيد الحياة أو سالمة الجسد لضحيّة الجرمية. 

والعدالة التي ال ترّد عىل القتل إال بالقتل، ال ميكن متييزها بأّي حاٍل من األحوال عن الثأر. 

قد تتساءلون ملاذا نخوض هذا الرصاع اليوم، يف بريوت، ويف ظروٍف سياسيٍّة وأمنيٍّة صعبة؟ ملاذا نأيت من أنحاء العامل، 

وملاذا نأيت من لبنان بشكٍل خاٍص، لنجتمع؟ 

نجيب: إما اليوم وإما أبداً. 

أذكّركم أن هذا العام هو عام »املوراتوار« )moratoire أي وقف تنفيذ اإلعدام( يف لبنان. العام ٢0١4 يكرّس دخول 

إعدام.  تنفيذ أي  الواقع بفعل مرور ١0 سنوات من دون  اإلعدام بحكم  تنفيذ  املتوقّفة عن  الدول  لبنان يف عداد 

هذا تاريٌخ يجب أن يُسّجل يف لبنان، ليتمّكن من التقّدم، عىل الرغم من الظروف يف املنطقة، عىل الرغم من الوضع 

السيايس واألمني، عىل الرغم من وجود اإلرهاب... ال لن أقول عىل الرغم من، وإمنا سأقول بسبب اإلرهاب وبسبب 

الظروف السياسيّة واألمنيّة. ألنه عندما يعّم العنف علينا أن منتنع عن الرّد عليه بالعنف، وعقوبة اإلعدام هي أعظم 

عنف.

ديستويفسيك يقول يف كتابه »األبله«: »عندما نعدم قاتالً، تكون العقوبة أكرب مبا ال يقاس من الجرمية. القتل القانوين 

أفظع من الجرم مهام كان«.

ألبري كامو يضيف: »ما اإلعدام سوى أكرث جرائم القتل تعّمداً. املحكوم به ميوت مرّتني، األوىل عندما يتيّقن أنه سيموت 

والثانية عندما ينّفذ به«.  

لتفهموا هذه الجملة يجب عليكم أن تزوروا »ممرّات املوت« يف السجون، وتلتقوا مبحكومني باإلعدام. يجب عليكم 

أن تفهموا معنى »عدالة«، لتعرفوا أننا لسنا بحاجٍة لهذا الفعل لتحقيقها. 

حّجة وجود اإلرهاب التي تُساق لتربير عقوبة اإلعدام، هي غالباً حّجٌة ال تنفع بيشٍء وال تقنع أحداً،

فلنأخذ النموذج العراقي لفحص نفعيّتها: منذ عرش سنواٍت ضاعف العراق عدد األحكام باإلعدام، ومنذ عرش سنواٍت 

تضاعفت الهجامت اإلرهابيّة. إذا كنا عقالنيّني ومنطقيّني فإننا، بعمليٍّة حسابيٍّة بسيطٍة، نرى أن مضاعفًة هنا جرّت 

مضاعفًة هناك. 



هي حلقٌة مفرغٌة من العنف، يجب أن نتعلّم كيفيّة الخروج منها، إذا أردنا أن نبني مجتمعاٍت عادلًة وإنسانيّة.

ألجل هذا نحن بحاجٍة للمجتمع املدين، الذي أمثّله عىل املستوى الدويل، والذي ميثّله أصدقاؤنا يف »الهيئة اللبنانيّة 

للحقوق املدنيّة« عىل املستوى املحيل. نحن بحاجٍة إليهم ألنهم هم الذين يحملون هذا الرصاع إىل يوميّاتنا، ألنهم 

هم الذين يذكّرونكم، أنتم السياسينّي الذين متثّلون الرأي العام؛ أنتم املحامني؛ أنتم القضاة... هم الذين يذكرونكم أن 

تستيقظوا، ألن العجلة بدأت تتحرّك، ألن إلغاء اإلعدام آن أوانه.

بفضلهم بدأت هذه املسرية يف العام ١997، وبفضلهم أصبح باإلمكان أن تُلغى هذه العقوبة. بفضلهم سيصّوت لبنان 

العنف واألوضاع  القادم، ألنه سيتجاوز  املتّحدة، يف كانون األول  لصالح قراٍر لوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام، يف األمم 

السياسيّة، وسيضع العدالة حيث يجب أن تكون.

سأنهي كلمتي بالكالم عن دور السياسيّني، والشجاعة السياسيّة الرضوريّة التي يجب أن يتحلّوا بها، ألن اإللغاء هو أوالً 

، هو شجاعٌة ورؤيا. دور رجال الدولة والسياسيّني ليس فقط، أن يكونوا قادة الفكر، وإمنا أيضاً أن يعرفوا  قراٌر سيايسٌّ

كيف يوّجهون املسار باتّجاهاٍت جديدٍة وطرٍق جديدٍة ملامرسة السياسة.

ليلغيها رغم معارضة  الشجاعة  أبراهام لنكولن مل تكن لديه  اليوم، لو أن  العبوديّة  ماذا كان ميكن أن يكون وضع 

قاعدته الشعبيّة؟ 

بات كوين، حاكم والية إلينوي، تجّرأ عىل إلغاء اإلعدام يف العام ٢0١٢ مخالفاً الرأي العام يف تلك الوالية، املعروف عنه 

أنه عدايئ. اليوم وبحسب استطالعات الرأي األخرية، فإن سّكان الوالية يدعمون قراره. 

حتى هذا اليوم، مل يقم أّي شعٍب أو أّي رأيٍّ عاٍم، باالعرتاض الحقاً عىل قرار حّكامه أو سياسيّيه بإلغاء اإلعدام.مل يحصل 

يف أّي مكاٍن أن اعرتض الشعب عىل اإللغاء بعد التصويت عليه.مل تحصل ثورٌة للمطالبة بإعادة العمل بعقوبة اإلعدام. 

الشجاعة  املجال- هو يف صلب  هذا  رائداٌت يف  والنساء   - السياسة  ونساء  رجال  من  الجريء  الخيار  هذا  فإن  لذا 

السياسيّة التي ننتظرها منكم.

، فإن اإلعدام كذلك هو عقوبٌة الإنسانيّة.  سأنهي بالتذكري بأنه مثلام العبوديّة والتعذيب عاٌر، واالستعامر غري أخالقيٍّ

إلغاؤها يجب أن يكون أمراً بديهيّاً للجميع، للسياسيّني، ولكل مواطٍن عىل هذا الكوكب.

أقول نعم للحياة، أقول ال لعقوبة اإلعدام، أقول نعم إللغائها يف لبنان. 

وشكراً 
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S.E.M. Niklas Kebbon  كلمة سعادة سفري دولة السويد السّيد نيكالس كـُِبـون

السادة الوزراء والنّواب وممثيّل السلطة القضائيّة 

السادة الزمالء

سيّدايت وساديت

األصدقاء األعزّاء

كيّل فخٌر بأن أكون اليوم بينكم يف افتتاح هذه الندوة، وفخري أعظم ألن السويد استطاعت أن تكون مساندًة يف 

تحقيقها.

انتهاكاً  تشّكل  التي  اإلعدام،  لعقوبة  التام  اإللغاء  إىل  للوصول  الدويل،  املستوى  عىل  مطّوالً،  بجهٍد  عملت  السويد 

للحقوق األساسيّة لإلنسان ويف مقّدمها الحّق بالحياة.

نحن نرى عقوبة اإلعدام عقوبًة الإنسانيًّة، ووحشيًّة، ومل تنجح يف الربهنة عىل فعاليّتها يف ردع الجرمية. 

األسوأ أنه ال ميكن العودة عنها بعد تنفيذها، وأخطاؤها ال ميكن تصحيحها. كّل األنظمة القضائيّة ترتكب األخطاء، 

وطاملا عقوبة اإلعدام موجودٌة، سنشهد إعداماٍت ألبرياء.

الدولة، بصفتها الضامن األسايس لحّق كل إنساٍن، يجب أاّل تحرم أّي شخٍص من حّقه بالحياة. 

كوننا بلداً علامنيّاً، فإننا عادًة ال نستعمل حججاً دينيًّة، ولكن عىل كل من يؤمن بالله أال يقبل بأن يأخذ إنساٌن ما 

أعطاه الله.

، وإلغاؤها يجب أن يكون هدفاً ذا أولويٍّة لرتويج وتدعيم  ببساطٍة، عقوبة اإلعدام ال مكان لها يف نظاٍم قضايئٍّ متحرّضٍ

احرتام حقوق اإلنسان. جهودنا يف مواجهة عقوبة اإلعدام، اليوم، هي بالتنسيق والتعاون مع االتّحاد األورويب، وفقاً 

 UE Guidelines against the death“ ،١998 لخطة االتّحاد األورويب التوجيهيّة ضّد عقوبة اإلعدام، التي وضعت عام

penalty”. تلك هي أولويّاتنا يف العمل، لذا نأخذ عىل الواليات املتّحدة، بشكٍل منتظٍم، تطبيقها للعقوبة القصوى.

إّن معارضة عقوبة الموت ال تحّدها 
منطقٌة جغرافية أو حدوٌد ثقافّيٌة، إنما
هي جزٌء ال يتجّزأ من االلتزام العالمي 

بحقوق اإلنسان وكرامته.

ما أوّد أن أعترف به، هو الدور الهاّم 
والحاسم للمجتمع المدني في النضال 
ضّد اإلعدام. ِحـراككم هو المثال على 

ذلك، وستحظون بدعمنا المستمر.



النضال إللغاء اإلعدام ليس دامئاً سهالً. غالباً ما تُثار يف وجهنا حجٌج تتعلّق بالخصوصيّات الثقافيّة، فيقال لنا إن عقوبة 

اإلعدام هي أمٌر طبيعيٌّ وفطريٌّ يف مجتمع أو آخر. لكن معارضة عقوبة املوت ال تحّدها منطقٌة جغرافيّة أو حدوٌد 

ثقافيٌّة، إمنا هي جزٌء ال يتجزّأ من االلتزام العاملي بحقوق اإلنسان وكرامته.

إن قرار الجمعيّة العاّمة لألمم املتّحدة املتعلّق بوقف تنفيذ أحكام اإلعدام، الذي تّم التصويت عليه ألّول مرٍّة يف العام 

٢007، هو حدٌث تاريخي. اليوم ١43 دولًة من كل أنحاء العامل، أي أكرث من ثلثي دول العامل، قد ألغت اإلعدام إما 

قانوناً وإما واقعاً.

فقط ٢١ دولًة ُسّجل استمرار تنفيذ أحكام اإلعدام فيها، يف العام ٢0١٢. يف كثريٍ من الدول، التي ال تزال تُبقي عىل 

العقوبة، يستمّر النقاش. والعديد منها يحافظ عىل وقف التنفيذ كام هو حاصٌل يف لبنان. 

ولكن، ما أوّد أن أعرتف به، يف املقام األّول، هو الدور الهاّم والحاسم للجهود التي بذلها املجتمع املدين يف النضال ضّد 

اإلعدام. ِحـراككم هو املثال عىل ذلك، وستحظون بدعمنا املستمر.

لبنان، بفضل حريّة الرأي فيه وحيويّة مجتمعه املدين، هو املثال يف املنطقة فيام يتعلّق بالتمّسك بحقوق اإلنسان. 

يف الوقت الذي تشهد فيه املنطقة، ارتفاعاً كبرياً يف منسوب العنف، وقلّة احرتاٍم مسترشيٍة ألبسط مبادىء حقوق 

اإلنسان والقانون اإلنساين، يصبح هذا األمر أكرث إلحاحاً من أّي وقت مىض. 

ولبنان أيضاً سيحظى بدعمنا املستمر.
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كلمة سعادة رئيسة بعثة االتحاد األورويب يف لبنان

H.E. Mme Angelina Eichorst السّيدة أنجيلينا إيخهورست

معايل وزير العدل

سعادة سفري السويد 

سعادة النقيب 

السادة القضاة

السيّدات والسادة 

كنت أحب لو أن مشاركتي اليوم كانت لالحتفال بإلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان. مع األسف، ال يزال أمامنا مشواٌر 

لنقطعه. 

واملفكرين  والناشطني،  والجامعيّني  املدين،  املجتمع  وممثيّل  والنّواب،  والحقوقيّني  والقضاة  الوزراء  حضور  أحيّي 

والصحافينّي، ومدراء املدارس، الذين يتابعون من دون كلٍل النضال إللغاء العقوبة يف هذا البلد.

إن حضور مشاركني من اململكة املتّحدة وإسبانيا وفرنسا، ملشاركتنا تجاربهم يف مسرية مناهضة اإلعدام يف بلدانهم، هو 

أمٌر مهمٌّ للغاية. كام لدينا أيضاً مشاركون من املغرب واألردن، لتدعيم التعاون اإلقليمي يف هذه القضيّة. 

كام تعلمون، فإننا يف االتّحاد األورويب والدول األعضاء فيه، ندعو ونعمل إللغاء اإلعدام يف كل العامل. إنه أحد أولويّاتنا 

يف مجال حقوق اإلنسان. التزامنا الثابت يرُتجم بتحرّكاٍت ملموسٍة، إن عىل مستوى متعّدد األطراف أو عىل مستوى 

العالقة الثنائيّة مع الدول الرشيكة ومنها لبنان.

بالتعاون مع دولة  لعّدة منظاّمٍت كمنظاّمتكم،  اللذين نستطيع تقدميهام  املادي  السيايس والدعم  الحوار  عدا عن 

السويد، نحن نشّجع النقاش العام الرضوري لتغيري الذهنيّات ولتطوير العمل الترشيعي يف هذا الصدد.

االتحاد األورويب يُحيّي توقّف لبنان عن التنفيذ منذ عرش سنواٍت متاماً )آخر تنفيٍذ كان يف كانون الثاين ٢004(. إن 

التوقّف عن التنفيذ بحكم الواقع “moratoire de facto” املكرّس اليوم يف لبنان هامٌّ جّداً.

ال بّد من املحافظة عليه مهام كانت الظروف، ألن عقوبة اإلعدام ال ميكنها أن تكون حالً. 

مع ذلك، هذا التوقّف عن التنفيذ ال يحمي املواطنني املعرّضني للمحاكمة، إلن اإلعدام ال يزال قانونيّاً ومرشوعاً، وال 

حان الوقت للذهاب أبعد ولحذو حذو 
العديد من الدول التي عاشت حقباٍت 

طويلًة من الصراعات وعدم االستقرار 
ولم تترّدد في إلغاء اإلعدام.

كنت أحب لو أن مشاركتي اليوم كانت 
لالحتفال بإلغاء عقوبة اإلعدام في لبنان.



تزال املحاكم اللبنانيّة تنطق به. 

حان الوقت للذهاب أبعد، ولحذو حذو العديد من الدول، التي عاشت حقباٍت طويلًة من الرصاعات وعدم االستقرار، 

ومل ترتّدد يف إلغاء اإلعدام.

إن مشاركة شخصيّاٍت لبنانيٍّة رفيعة املستوى، يف هذا اللقاء وال سياّم وزير العدل ونقيب املحامني، يربهن عىل تطّور 

املوقف الرسمي يف هذا الشأن.

أنا مقتنعٌة أن هذا اللقاء سيكون فرصًة لتسجيل خطوٍة يف الديناميّة الوطنيّة واإلقليميّة لصالح إلغاء عقوبة املوت.

أمتّنى لكم النجاح يف أعاملكم، التي ستتواىل عىل مدى اليومني القادمني.

أحيّي التزام كل اللوايت والذين بادروا إىل إقامة هذا اللقاء، وكذلك اللوايت والذين ساهموا يف تحضريه.

أشكر لكم حسن إصغائكم.

كلمة معايل وزير العدل األستاذ شكيب قرطباوي

 أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، حرضة النقيب، السادة القضاة واملحامني، الزمالء، أيّها الحضور الكريم، 

قرأت ملعايل الوزير إبراهيم نّجار، أنه عندما دخل إىل الوزارة، ألّول مرٍة كوزيٍر للعدل، بادره رئيس الديوان مبجموعٍة 

العدل. طبعاً،مل  توقيع وزير  تنتظر  والتي  بعدٍد كبريٍ من األشخاص  اإلعدام  بتنفيذ عقوبة  التي تقيض  املراسيم  من 

يوقّعها.

أشكر الله أن رئيسة الديوان مل تبادرين مبراسيم مامثلٍة عندما دخلت إىل الوزارة. وضعتها يف الدرج وال تزال هناك.

كنت أناقش فخامة رئيس الجمهوريّة، يف إحدى األمسيات، بعدما استقبل عائلة صبيٍّة قُتلت. كان أفراد العائلة قد 

سألوه ما إذا كان سيوقّع مرسوم اإلعدام بحال صدور حكٍم به. انتظرت جوابه فكان: »نظرت إىل هؤالء األهل ورأيتهم 

يتعّذبون لفقدان ابنتهم، فقلت لهم، يف هذه اللحظة، وأنا أراكم، أفّكر بالتوقيع، ولكن بعد ذلك ال أعرف«. فقلت له: 

فخامة الرئيس ال تشغل بالك، فطاملا أنا يف وزارة العدل لن يصلك أّي مرسوم.

أريد أن أذكر حادثًة أثّرت يّف إىل أبعد الحدود: يف التسعينات وقعت جرميٌة كبريٌة يف منطقة طربجا، وصدر حكٌم بإعدام 

شخصني، وتقرر تنفيذ الحكم يف ساحة البلدة. قرأت يف الصحف وشاهدت عىل التلفزيون، عرشات األشخاص يذهبون 

صباح ذلك اليوم لحضور جرمية اإلعدام. ُصعقت عندما رأيت هذا العدد الكبري من اللبنانيّني يذهب ملراقبة جرمية.  

أحيانًا على القوانين أن تكون سّباقة 
فتقود المجتمع...  

أعرف كم هو صعٌب أن نتكّلم اآلن عن 
إلغاء اإلعدام، لكّن هذه المعركة يجب

 أال تتوّقف. وسأظّل على موقفي: ال 
لإلعدام، ليس باسم المجتمع

 نقتل إنسانًا...
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أعرف كم هو صعٌب، أن نتكلّم اآلن يف ظّل هذه الظروف. عندما يكون هناك من يقّرر إعدام اللبنانيّني جامعاٍت، 

، ال أعرف كيف يفّكر ومباذا يفّكر، أن يقتل مجموعًة من اللبنانيّني. عندما تكون األوضاع األمنيّة  عندما يقرر انتحاريٌّ

كام هي اليوم، أعرف كم يكون صعباً، أن نتكلّم عن إلغاء اإلعدام. ولكن هذه املعركة يجب أال تتوقّف. أفهم الناس، 

أفهم من يتأثّر اليوم بالوضع األمني، أتفّهم من يقول يل: عمَّ تتكلّم ونحن نتعرّض يف الشوارع للقتل األعمى؟ أتفّهمه، 

لكنني أظّل عىل موقفي: ال لإلعدام، ليس باسم املجتمع نقتل إنساناً. 

بعض األسباب التي حملتني دامئاً عىل مناهضة اإلعدام: أوالً، نحن نتغّنى يف لبنان برشعة حقوق اإلنسان، وأول حقٍّ 

يف هذه الرشعة هو الحّق بالحياة.

أسأل نفس: من يستطيع عىل هذه األرض أن يعطيني سلطة انتزاع حياة إنساٍن؟ هذا الحّق هو حّق الله.

ثم أذهب إىل أموٍر واقعيٍّة: أين هي الجدوى من عقوبة اإلعدام؟ دعونا ننظر إىل ما يجري يف لبنان، وماذا جرى يف 

الخارج؟ إليكم بعض األرقام: منذ حوايل السنة كان بطل إلغاء اإلعدام يف فرنسا، روبري بادنتري، يف هذه القاعة، وقال 

إنه يف السنة التي تلت إلغاء العقوبة يف فرنسا انخفضت الجرائم. يف كندا األمر نفسه.

أوّد أن أخرب قّصًة كان يخربها زميلنا املحامي الراحل موىس برنس، رحمه الله. يقول إنه كان وكيالً لشخٍص ارتكب 

عّدة جرائم قتٍل يف الخمسينيّات. صدر حكٌم بإعدامه، فذهب برنس إىل ساحة اإلعدام باكراً ليكون إىل جانب موكّله 

لحظة إعدامه. يخرب أنه بقي بعد اإلعدام، جالساً عىل األرض، أكرث من ساعتني ال يقوى عىل الحراك. وحني تحرّك كان 

مييش تائهاً. مّر أمام كنيسٍة يف وسط بريوت، فسمع صوت طلقني نارينّي. عاد إىل بيته، ويف صبيحة اليوم التايل علم أن 

جرمية قتٍل ارتُكبت هناك. 

أعتقد أن هذه القّصة كافيٌة للداللة عىل أن اإلعدام ال يقّدم شيئاً عىل املستوى العميل، إذا أردنا أن نضع املبادىء 

جانباً.  

مثّة أمٌر آخر: أال يجب أن نتوقّف أمام إمكانيّة الخطأ القضايئ؟ القضاة برٌش والخطأ برشي. يف الواليات املتّحدة حكم 

عىل شخٍص باإلعدام ألنه اتُّهم بقتل قريبته بعد اغتصابها. بقي مّدة ١5 سنًة يف ممّر املوت، ثم ظهر علم الحمض 

النووي ADN. بعد عراٍك قانوينٍّ طويٍل وافقت املحكمة عىل إجراء فحٍص للحمض النووي الذي أظهر براءته. أُفّضل 

ألف مرٍّة أن أطلق مجرماً عىل أن أقتل بريئاّ بالخطأ. 

أعرف أنه ليس هناك قناعٌة كاملٌة، لدى الطبقة السياسيّة وال يف املجتمع. والقوانني، عادًة، تكون انعكاساً ملا يسود يف 

املجتمع من قيم. ولكن، أحياناً عىل القوانني أن تكون سبّاقة فتقود املجتمع.

ماذا نفعل نحن املناهضون لإلعدام؟ سأتكلّم فقط عن الطبقة السياسيّة، ألن املجتمع املدين يعمل. 

يف العام ٢004 قّدم عّدة نواٍب اقرتاح قانوٍن إىل املجلس النيايب، ويف العام ٢006 تقّدمت الحملة الوطنيّة مبرشوع 

قانوٍن إىل املجلس موقّعاً من 7 نّواٍب وحمله إليها النائب غّسان مخيرب. بعد ذلك رفع معايل الوزير إبراهيم نّجار 

أنني رفعت بنفس  النائب إييل كريوز اقرتاح قانوٍن، كام  العام املايض قّدم  الوزراء، ويف  مرشوع قانوٍن إىل مجلس 

مرشوع قانوٍن إىل مجلس الوزراء عام ٢0١3 من أجل إرساله إىل املجلس النيايب. نقوم بذلك ال لتقليد بعضنا، وإمنا 

إلبقاء الشعلة متّقدًة، فهذه املعركة يجب أن تستمر.

باسم ندوتكم وباسم املجتمع املدين، وباسم كل من يهتّم بهذه القضيّة، أسأل سؤاالً واحداً، أمتّنى أن أجد الجواب عنه: 

إذا كنا باسم املجتمع نقتل قاتالً، فام الفرق بيننا وبني هذا القاتل؟ 

أعتقد أننا، باإلرصار عىل اإلعدام، نرتكب جرماً، وكام قال الدكتور صليبي: جرميتان ال تحّققان عدالة.

شكراً الستامعكم وبانتظار نتائج مؤمتركم.



كلمة عضو »املفّوضّية الدولّية ملناهضة عقوبة اإلعدام« وزير العدل السابق الدكتور إبراهيم نجار

أيّها السادة الكرام، اسمحوا يل أن أبدأ بتهنئة سعادة النقيب عىل كلمته، وعىل خطابه بصورٍة عاّمٍة والتزامه، وعىل 

األرقام التي ذكرها. اسمحوا يل أن أحيّي قيام نقابة بريوت، باالشرتاك مع نقابة باريس، باإلعالن عن التزامهام بعدم 

مرافقة مسرية عقوبة اإلعدام، إال من خالل مكافحتها. هذا إنجاٌز كبرٌي يعطي لبنان دوراً رياديّاً يف هذه املنطقة. يعطي 

اللبناين أمالً بأن الذي مثلك، يا حرضة النقيب، نشأ وترعرع عىل فكرة الشخصانيّة، ال ميكن أن ينىس القيم السامية 

التي تالزم الشخص البرشي وكرامته.

أنا فخوٌر باالنتامء إىل هذه النقابة التي تبقى، كام عّودتنا، رائدًة يف الحراك والسعي نحو تحقيق كل ما من شأنه 

ضامن االلتزام بحقوق اإلنسان.

اسمحوا يل، أيضاً، أن أشكر صديقي معايل وزير العدل شكيب قرطباوي. بعد يومني أو رمبا بعد أسبوٍع، سأكون معك 

يف مكاٍن، يُقال عنا فيه، إننا كنا ملتزمني بقضيّة إلغاء عقوبة اإلعدام. أشكرك من كل قلبي، ألنك عىل طريقتك، جعلت 

من االلتزام، الذي هو التزامي، حقيقًة وضعت لبنان يف مقّدمة هذه املسرية.

أغتنم هذه الفرصة، أيضاً، ألحيّي السيد رافاييل شونون- هازان لتحرّكه الدائم وعفويّته. ال أنىس أنه زارين، ذات يوٍم، 

وذهبنا معاً ملقابلة روبري بادنتري، يف بيته يف باريس، لدعوته للحضور إىل لبنان.

جاء روبري بادنتري، واحتضنته نقابة املحامني، ووقف يف هذه القاعة بالذات، وإىل جانبه معايل الوزير قرطباوي.

من املرّات النادرة منذ االستقالل، يشارف عهد رئيٍس للجمهوريّة يف لبنان، عىل االنقضاء من دون أن تنّفذ عقوبة 

إعداٍم واحدٍة، عىل الرغم من كرثة األحكام املربمة والنافذة، وازدياد االزدحام يف النفق الطويل الذي يفصل املحكوم 

باإلعدام عن الشنق والقتل القضايئ. 

لقد دخل لبنان عمليّاً جناح الدول الحائرة بني إلغاء عقوبة اإلعدام واإلبقاء عليها.

وهذا يحتاج لقراٍر حاسٍم ونهايئ.

أنا عىل يقنٍي أن يف املجلس النيايب أكرثيًّة كافيًة للتصويت عىل مرشوع قانوٍن إللغاء األعدام، ألن الكتل الوسطيّة هي 

مع اإللغاء. ولكن، وعىل الرغم من هذا اليقني، أعتقد أن عقوبة اإلعدام لن تلغى من النصوص يف القريب العاجل، 

ألسباٍب متعّددٍة منها الديني، والسيايس، والقانوين. 

لقد دخل لبنان عملّيًا جناح الدول الحائرة 
بين إلغاء عقوبة اإلعدام واإلبقاء عليها. 

وهذا يحتاج إلى قراٍر حاسٍم ونهائي. 

تراجعت حّدة الخطاب الذي يّتخذ من 
الدين أو المعتقد ذريعًة لعدم إلغاء 

اإلعدام في المنطقة...  
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لذلك أطرح عىل نفس السؤال التايل: ماذا ميكن لبلٍد أن يفعل عندما يستحيل إلغاء عقوبة اإلعدام من النصوص؟

سأشري إىل بعض املالحظات التي رمّبا تسهم، إىل حٍد ما، يف تفّهم الوضع الترشيعي والواقعي الذي نحن فيه اليوم يف 

لبنان. إن ابتعاد تاريخ األحكام، لسنواٍت طواٍل، عن الفعل الجرمي والقرار القضايئ النهايئ باإلعدام، هو بحّد ذاته 

سبٌب حاسٌم للسري قدماً باتّجاه اإللغاء. وكام ذكر معايل الوزير قرطباوي، فقد رفعنا يف العام ٢008 مرشوع قانوٍن إىل 

مجلس الوزراء، ُجوبه برفٍض يف حينه من رئيس الجمهوريّة ورئيس الوزراء ورئيس املجلس النيايب، ألن لبنان كان قد 

خرج للتّو من معركة نهر البارد، ومن اإلجرام الذي اتّصفت به كل تلك األحداث، والذبح من الوريد إىل الوريد، الذي 

أصاب الجنود آنذاك. وكان ُمتوقّعاً، إىل حد ما، أن يلقى هذا املرشوع رفضاً سياسيّاً عىل األقل.

عىل الرغم من ذلك، تراجعت حّدة الخطاب، الذي يتّخذ من الدين أو املعتقد ذريعًة لعدم إلغاء اإلعدام. هذا هو 

أساس املوضوع يف لبنان ويف الدول العربيّة واإلسالميّة. فاألسباب التي كانت تجعل من اإلعدام مطلباً اجتامعيّاً يف 

األعوام الغابرة، مل تعد تأتلف مع تفيّش آفّة التفجريات االنتحاريّة واستسهال خطف األرواح ألسباٍب سياسيّة. ومتى 

زال املانع زال املمنوع. 

خالل عام ٢0١١ صّوت مجلس النّواب وأصدر القانون رقم ١83 تاريخ 5 ترشين األول ٢0١١، الذي عّدل القانون 

رقم 463 تاريخ ١7 ايلول ٢00٢ املتعلّق بتخفيض العقوبات، فنّصت ماّدته الرابعة عىل أن: »املحكوم عليهم باإلعدام 

وقضوا ثالثني سنًة يف االعتقال، وتوافرت فيهم سائر الرشوط العاّمة... يستفيدون من تخفيض عقوبتهم...« 

إذن هم يستفيدون من تخفيض عقوبتهم، يف مجتمعٍ متنّوع األديان، ال يجرؤ عىل اإللغاء مجابهة. ما يجيزه هذا 

القانون من تخفيٍض للعقوبة واستبدالها بسبب التقادم، أال يجب أن ينطبق عىل الحجج الدينيّة التي يطلع بها البعض 

بني الفينة واألخرى؟ كيف نوفّق بني املعتقدات الدينيّة والقانون الذي يرتّب عىل مرور الزمن سقوط حّق الدولة 

بتنفيذ العقوبة؟

إذن يبقى ممكناً يف لبنان، عىل الرغم من اإلشكاليّة الدينيّة التي يتخبّط فيها مجتمعنا، السري، إىل حٍد ما، باتّجاه ذاك 

اليوم املرتجى.

أيّها السادة الكرام لن أتكلّم عن تجربتي. 

أكتفي بالقول إن جهوداً مضنيًة أّدت إىل العفو عّمن كان محكوماً باإلعدام، مثل يوسف شعبان. وسيأيت يوٌم أُطلع فيه 

من يشاء عىل كيفيّة استصدار هذا العفو، الذي مل يكن بديهيّاً. 

سيأيت يوٌم نطلعكم فيه كيف ميكن، حتى مع اململكة العربيّة السعوديّة، أن نتوصل إىل إلغاء حكٍم باإلعدام واستبداله، 

كام حصل يف قضيّة عيل سباط. 

أيّها السادة الكرام 

أقول فقط إن اإلعدام ال يجوز توّسله طريقة ترهيٍب أو حكٍم أو تحّكٍم، يف مجتمعٍ أو ثورٍة أو من قبل نظاٍم، كام ال 

يجوز استعامله ملكافحة ترويج املخّدرات أو لفرض مقتضيات االنتظام العام، التي هي من صالحيّات القوى األمنيّة 

والقضاء.

ألجل ذلك نجد اليوم أن لبنان يتقدم، باعتزاٍز، بني الدول العربيّة. وبات محّط أنظار املجتمع الدويل الذي رفض رسميّاً 

اإلعدام أمام املحكمة الخاّصة بلبنان. كيف تُلغى عقوبة اإلعدام يف أحداٍث وجناياٍت شنيعٍة وإرهابيٍّة، مبستوى تلك 

التي تنظر فيها املحكمة الدوليّة*، وتبقى عقوبة اإلعدام يف ما هو أقّل منها وحشيًّة ورضاوة؟ 

سوف نلتقي عاّم قريٍب، للبحث مجّدداً يف كيفيّة السري قدماً يف سبيل اإللغاء، ولكن، حرضت اليوم موفداً من قبل 

»املفوضيّة الدوليّة إللغاء عقوبة اإلعدام«*، التي يل رشف االنضامم إليها، والتي تهديكم التحيّة والسالم وتتمّنى لكم 

أسعد األوقات. 

شكراً

* »املفّوضيّة الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام« International Commission against Death Penalty – ICDP: تأّسست عام ٢0١0 

مببادرة من حكومة إسبانيا، ورئيسها الحايل الربوفسور فديريكو مايور Federico Mayor املدير العام السابق لألونيسكو، وهو حالياً 

عضو مجلس األمناء العاملي الالعنفي يف »جامعة الالعنف وحقوق اإلنسان يف العامل العريب AUNOHR« التي أّسسها د. وليد صليَيبي 

و د. أوغاريت يونان.   



»وقفة تقدير«: تكريم مؤّسَس »الحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان« 

ـني: )من اليمني( هال أبو عيل، نور حسن، مازن أبو حمدان، نزار حسن، وكارول عيد. أعضاء »شمل« يحيطون باملكـرَّميَ

»شباٌب مواطنون الطائفيّون العنفيّون- شمل«، هي حركٌة شبابيٌّة نضالية، عضو يف الحملة الوطنية وعضو يف »التحالف 
العاملي من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام«،

أرادت أن تكون لها يف هذه املناسبة تحيٌّة خاصٌة ووقفة تقديٍر ملن تقول إنه جعل حياته نضاالً والنضال حياة. أرادت 
أن تقّدم شكرها العميق إىل من حمل راية مناهضة اإلعدام يف لبنان، وليد صليَيبي وأوغاريت يونان، عىل املبادرة 

والجهود التي بذالها يف هذه القضيّة منذ العام ١997 وبشكٍل متواصٍل ودؤوب.

مازن أبو حمدان، رئيس »شمل«، توىّل توجيه تلك التحيّة فقال: 
» باسم »شمل« أوّد أن أقول بضع كلامٍت عفويّة.

كل عمٍل تغيرييٍّ يف العامل، كل ثورٍة اجتامعيٍّة، كل حملٍة بحاجٍة إىل جامعٍة تقوم بها، ولكن هذه الجامعة ال تتجّمع 
من تلقاء نفسها. يف منطلق كل جامعٍة هناك شخٌص، محرٌّك، لديه فكٌر نرّيٌ وروٌح »حلوٌة«، لديه صدقيٌّة، يعرف كيف 

يخطّط، ويعرف كيف يجمع األشخاص حوله بكل ثقٍة وعفويٍّة وفعاليّة.
يف لبنان، يف مجال مناهضة اإلعدام، الدكتور وليد صليَيبي كان هذا الشخص، والدكتورة أوغاريت يونان. 

مناضالن منوذجيّان، أحببنا، اليوم، أن نشكرهام ونعرّب عن فخرنا بهام. نحن نعترب أن وجودهام قد أّسس ملرحلٍة جديدٍة 
من النضال، ونحن متفائلون بأننا معاً سنستمر لنصل إىل إلغاء اإلعدام يف لبنان.«

ثم دعاهام لتسلّم درٍع تذكارّي من مجموعة أعضاء »شمل«.*

الدكتور صليَيبي رّد عىل التحيّة مبثلها، فقال:
»أوّد أن أشكر شباب »شمل« عىل هذه املفاجأة السارّة وعىل هذا التقدير. وأحب أن أقول للحضور إن هؤالء الشباب 
هم مناضلون مهّمون يف البلد لقضايا أخرى أساسيّة مثل قضيّة الزواج املدين وقضية التحريض الطائفي، ولكل ما هو 

مناهٌض للعنف، وخاصًة عقوبة اإلعدام. أهّنئهم وأشكرهم«.

مثله فعلت الدكتورة يونان فشكرت بدورها »شمل« عىل مبادرتها، واعتربت أن هذا الدرع هو لكل األشخاص الذين 
ناضلوا وواكبوا هذه القضيّة، وتذكّرت املجموعة الصغرية املتضامنة التي شّكلت أول هيئة تنسيق للحملة الوطنيّة 
وعّددتهم باالسم: األب هادي العيّا، واألستاذ غّسان مخيرب، واألستاذة ماري غنطوس، واألستاذ نعمة جمعة، ومفّوض 
الدوليّة - مجموعة لبنان. وتابعت  العفو  الراحل سمري الحلبي، وممثّل منظّمة  العدل يف الحزب االشرتايك املحامي 
قائلة: »اليوم، سنكمل مع جمعيّات جديدة ومناضلني مناهضني لإلعدام«. ثم ختمت بالقول: »مبحبٍّة، أهدي هذا 

الدرع إىل جميع املناضلني الذين يسهمون تدريجيّاً يف إلغاء قوانني العنف يف هذا البلد«.
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شهادٌة مؤثّرٌة من أهايل ضحايا الجرمية املناهضني لإلعدام: »مبدأ السامح«

كان مؤمناً بقضيّته، فقتل والدها يف جرميٍة إرهابيٍّة، فُحكم عليه بالسجن املؤبّد. انقلبت حياتها، فتوقّفت واختارت 

االنطالق نحو السامح. تواجها، ترافقا، وحمال رسالًة إىل العامل عنوانها: التسامح. 

السيّدة جو بريي )بريطانيا( والدكتور السيّد باتريك مّغي )إيرلندا لشاملية(*، اللذان يشّكالن ثنائيّاً مميّزاً، قلاّم نشهد 

مثيالً له، رويا قّصتهام املؤثّرة، وأوصال رسالًة قويًّة ضّد اإلعدام، أذهلت الحارضين وخطفت أنفاسهم.

Jo Berry *السّيدة جو بريي

إنه لرشٌف يل أن أكون بينكم اليوم.

آخذًة بعني االعتبار األمل والصدمة، املستمّرين يف بلدكم، أعلن تعاطفي مع كل من تأثّر وال يزال يتأثّر بهذا العنف.   

الجمهوري  الجيش  يد  وقُتل عىل  كان سياسيّاً  والدي  عاماً.  الثالثني  منذ حوايل  إرهايب  اعتداء  والدي يف  أنا خرست 

.RIA اإليرلندي

بالنسبة يل، ما لعب دوراً مهاّمً جداً هو أنه مل يكن لدّي عدٌو يف حيايت، لذا، ويف غضون يومني، قّررت امليض برحلٍة 

للشفاء والتحول.مل أرد أن ألوم إنساناً آخر، أو أن أشيطن أحداً. أرّصيت عىل رؤية اإلنسانيّة حتى يف أولئك الذين 

قتلوا والدي.

حظيت بفرصتي يف العام ٢000، بسبب عمليّة السالم يف إيرلندا الشامليّة، إذ متّكنت من لقاء الرجل املسؤول عن زرع 

العبوة التي أودت بحياة والدي، السيّد باتريك مّغي. أردت لقاءه ألسمع قّصته وأراه كإنسان. 

 *Mrs. Jo Berry & Mr. Pat Magee; Building Bridges for Peace – UK; www.buildingbridgesforpeace.org 

خسرُت والدي منذ 30 سنة.. قّررُت 
المضّي في رحلة للشفاء والتحّول.. أردُت 

لقاء من قتل والدي ألسمع قّصته وأراه 
كإنسان.. قلُت لنفسي إنني أريد أن أخرج 
، أريد أن آتي بالالعنف إلى كل  بشيٍء إيجابيٍّ

هذا العنف.. ما كنت ألقبل بممارسة 
أّي عنٍف باسمي.. ما كنت ألرغب بأن 

يمّر أحٌد بالعذاب الذي مررُت به ومّر به 
كثيرون حول العالم.. أنا ممتّنـة لباتريك 

الذي هو اليوم صديقي...  



لقاؤنا األّول امتّد لثالث ساعات. كنا وحدنا وكنت خائفًة جّداً.مل أكن أعلم ما الذي سأحّسه أو أفّكر به، عىل الرغم 

من ذلك ذهبت للقائه.

خالل ذلك اللقاء تغرّي يشٌء ما. حصل أمٌر ما، جعل باتريك يفتح قلبه. فبعد حوايل الساعة والنصف، تحّول ما بدأ حواراً 

سياسيّاً إىل حواٍر شخيص. يحلو لباتريك أن يقول إن تعاطفي معه جرّده من سالحه. 

ما بدأ شأناً خاّصاً وشخصيّاً جداً، أصبح بعد سنٍة شأناً عاماً.

حتى اليوم اعتلينا معاً العديد من املنّصات، وعملنا معاً أكرث من ١30 مرًّة خالل ١4 عاماً. 

تعلّمت الكثري، واستعدت بعض ما خرسته يف التفجري، من إنسانيّتي. 

بدأت أفهم مليَ قد يستعمل أحدهم العنف. واليوم أستطيع القول إنني لو عشت حياة باتريك، لرمبا كنت اتّخذت 

خياراته ذاتها... ال أعلم. 

تعرّفت عىل جذور العنف، وتعرّفت عىل قّوة الالعنف. 

اليوم باتريك يقول إنه كان من املمكن أن يجلس ويحتس فنجان شاٍي مع والدي. 

كم كان الوضع أفضل لو رشبا ذاك الفنجان! 

أقف هنا ممتّنًة للرحلة التي قطعها باتريك معي، والتي كانت أحياناً مليئًة بالتحّديات، وأحياناً أخرى مذهلًة، ولكنها 

كانت دامئاً تعلّمني. قلت لنفس إنني أريد أن أخرج بيشٍء إيجايبٍّ، أريد أن آيت بالالعنف إىل كل هذا العنف. 

وأعلم أنه لو كان لدينا عقوبة إعداٍم يف اململكة املتّحدة، لكانت هذه الفرصة رُسقت مني.

ما كنت ألقبل مبامرسة أّي عنٍف باسمي. ما كنت ألرغب بأن ميّر أحٌد بالعذاب، الذي مررت به ومّر به كثريون حول 

العامل. 

لذا أنا ممتّنٌة للغاية وسأمّرر الكالم لباتريك مّغي، الذي هو اليوم صديقي.
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 Patrick Magee السّيد باتريك مّغي

سيّدايت وساديت 

أيّها الخطباء املميّزون 

أشعر بالفخر لكوين هنا أدعم جهودكم إللغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان، وأينام وجدت يف العامل. 

أنا متأثٌر جداً لوقويف أمامكم.

قتلت والدها. 

يف وقٍت ما كنت منخرطاً يف منظّمٍة، تؤمن بأنه ال توجد وسيلٌة أخرى للنضال إال العنف. منذ كنت يف العرشين من 

عمري، تورّطت، عميقاً، يف العنف. 

أمضيت ١7 سنًة باإلجامل يف السجن، أكملُت خاللها دراستي لشهادة دكتوراة... ومن بينها ١4 سنًة من الحكم باملؤبد 

الذي ُحكم عيّل به عن االعتداء الذي أودى بحياة والد جو.  

أُطلق رساحي بعد ١4 سنًة، نتيجة عمليّة السالم. خرجت أتساءل ما املساهمة التي ميكنني تقدميها يف تلك العمليّة؟ 

ما الذي أستطيع فعله أليف بالتزامي تجاه الضحايا؟ فقد كان لدّي ضحايا.

كانت هناك حاجٌة للتصالح مع »العدّو«. ونتيجًة لذلك كلّه، قابلت جو يف دبلن يف العام ٢000.

ذهبت إىل اللقاء معتمراً قبعًة سياسيًّة، مبعنى أنني ذهبت معتقداً أن واجبي السيايس، مييل عيّل أن أرشح لها الخلفيّة 

السياسيّة لنضالنا املسلح. كنت مدركاً أن ذلك لن يغري ما فعلت، لكنه قد يقّدم بعض املساعدة لها، لتفهم السياق 

الذي حدثت فيه األمور. 

تكلّمنا يف ذاك اللقاء لثالث ساعاٍت، ويف منتصفها غلبني التأثّر.

تعاطفها  بفعل  فقد جرّدتني من »سالحي«،  السالح«، وهو كذلك،  »تجريد من  عبارة  أستعمل  أنا  قالت جو،  كام 

واستعدادها للجلوس هناك، وسامعي، والحديث معي بكالٍم شخيصٍّ جداً عن والدها، الذي قتلته. 

يف نهاية ما كان مقّدراً له أن يكون اللقاء الوحيد، كانت هناك حاجٌة فعليٌّة إلكامل الحوار. فعلنا ذلك، كام قالت، ألكرث 

من ١30 مرة يف مناسباٍت مختلفٍة، وعىل منّصاٍت متنّوعة. 

أنا متأثٌر جداً لوقوفي أمامكم... قتلُت 
والدها.. وبعد سنوات السجن والحاجة 

إلى التصالح مع »العدو«، كان اللقاء األول 
مع جو بمبادرة منها.. تعاطفها جّردني 

من سالحي... ما الذي أستطيع فعله كي 
أفي بالتزامي تجاه الضحايا؟ ال أستطيع 

إعادة والدها إلى الحياة.. لكّنني ملتزٌم أن 
أساهم في مثل هذه المناسبة الممّيزة، 
مع جو، كما فعلنا ألكثر من 130 مناسبة 

خالل 14 عامًا... 



لكنني أعود إىل ذاك اللقاء، وإىل ما أثاره يّف. 

عندما كانت تتكلّم عن والدها، كنت أستمع إليها وأراقبها، وأكّون رأياً حولها. وصلت إىل استنتاج مفاده أن كل ما 

احرتمته وقّدرته لديها، من إنسانيّتها وذكائها، وكل استعدادها للمصالحة... إىل كل تلك الطيبة والخري، وكل روحانيّتها. 

كل تلك الصفات جاءت، إىل حٍد ما، من والدها. 

إذا كانت شخصاً جيّداً، فمن الواضح أن والدها كان كذلك، أيضاً. وأنا قتلت ذاك الرجل!

ما جعلني أدرك عمق الخسارة.

ال أستطيع إعادة والدها إىل الحياة...

لكنني ملتزٌم اليوم أن أتابع محاولة فهم العمليّة التي نخوضها معاً. إنها رحلٌة مل تبلغ بعد نهاياتها. 

رمبا يكون التسامح عىل ضّفٍة بعيدة. ولكن بالنسبة لنا القضيّة هي محاولة تفّهم اآلخر. 

أظن أن هذا هو كل ما أستطيع املساهمة به يف هذه املناسبة املميّزة.

أشكركم ألنكم طلبتم مني أن أكون جزءاً منها.
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»وقفة ضمري«: »نشيد الحريّة« ملحكوٍم باإلعدام 

ألن عقوبة اإلعدام ال تُلغى من النصوص فقط، بل تُلغى أّوالً من النفوس، تزور »الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة« 

املدارس لتدرّب وتريّب الطاّلب عىل ثقافة مناهضة اإلعدام.

وقد كان من املقّرر أن يشارك طاّلب إحدى تلك املدارس يف الندوة، لينقلوا صوت محكوٍم باإلعدام، هو جوزف جّداد، 

التقته الهيئة يف سجن رومية يف العام ٢009، يف إطار زياراتها الدامئة للمحكومني باإلعدام ونشاطها لتأهيلهم من أجل 

»الغفران وتحّمل املسؤوليّة«... 

املدرسة مل تستطع الحضور بسبب القلق من األوضاع األمنيّة. لذا وليك يبقى لرصخة هذا املحكوم باإلعدام، التي كتبها 

شعراً، مكاٌن يف الندوة، فقد تّم تلحينها وإنشادها، وإعداد فيلٍم خاٍص بها، حملته الهيئة إىل ندوة إلغاء اإلعدام هذه، 

يف رسالٍة مؤثّرٍة وفريدٍة.

الفيلم فكرة وإخراج طوين داوود*.

* مصّوٌر ومعّد أفالم وثائقية؛ مختصٌّ برتميم األفالم القدمية؛ واملسؤول السمعي-البرصي يف الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة.



نّص القصيدة - الرسالة التي ُسّميت »نشيد الحريّة«، والتي حملتها »طائراٌت« ورقيٌّة حلّقت يف القاعة، بينام كان 

الفيلم الخاص بالنشيد يُعرض عىل شاشٍة عمالقٍة، إىل أن استقرت بني أيدي الحارضين. 

                                                        الحريّة إلنا عنوان

وهّي من روح اإلنسان )٢( الحريّة إلنا عنوان       

شو اليّل صار نْسيتونا؟                           بالعدالة ْوعيَدتونا    

وينيّي حقوق اإلنسان

وينيّي حقوق اإلنسان

وينيّي حقوق اإلنسان

وينيّي حقوق اإلنسان

عشنا فقرا محرومني ع بْأيَيَّ ِدين     ْ بْأيَيَّ رشيَ      

حكمتو علينا باإلعدام غلطنا خطينا معرتفني                        

وينيّي حقوق اإلنسان

وينيّي حقوق اإلنسان

وينيّي حقوق اإلنسان

ومتل الّشمعة عاّم ندوب نا أكرت من أيّوب     ْصربيَ   

ونطلب من الله الغفران )٢( ْعطُونا فُرصة حتّى نتُوب      

ومن قلب العتمة بناديك يا خيّي عم فّكر فيك                            

مجرم أنا بيَْس ندمان )٢(        سامحني الّله يخلّيك                           

مش هيك بِتبنى األوطان يا دولة لْقْدرِك ِمْنصان      

إاّل مبوطّنا لبنان )٢( ِعملوا إلْغا بكل مكان                      

           وينيّي حقوق اإلنسان

وينيّي حقوق اإلنسان

وينيّي حقوق اإلنسان

وينيّي حقوق اإلنسان

وينيّي حقوق اإلنسان

                                                                                            جوزف حداد

محكوم بعقوبة إعدام/سجن رومية        
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وقفٌة خاّصٌة بإعادة إطالق نشاط »الحملة الوطنّية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«

يف ختام الجلسة االفتتاحيّة، أُعلن عن إعادة إطالق نشاط »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«، 

وعن انضامم ١5 جمعيًّة جديدًة إليها يف كانون الثاين ٢0١4، كام أُعلن عن اختيار منّسٍق جديٍد لها هو األب هادي 

العيّا مؤّسس جمعيّة »عدل ورحمة« ، حيث توافقت هيئة التنسيق السابقة عىل اختيار املنّسق وتسليم عمل الحملة 

لهيئة تنسيق جديدة تضّم 7 جمعيات )مراجعة امللحق رقم ٢(.

الحملة وممثّلو هيئات وقوى املجتمع املدين، والناشطات والناشطون، وكافّة الحضور، ألخذ  املنرب أعضاء  ثّم اعتىل 

صورٍة تذكاريٍّة بهذه املناسبة.

بعد الصورة التذكاريّة ُدعي الجميع إىل املشاركة يف حفل كوكتيل أُقيم خارج القاعة. 

ُعرضت خالل هذه الفقرة ثالثة أفالٍم* حرّضتها الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة، منها فيلم »نشيد الحّرية«، وفيلٌم 

يوثّق آخر لقاءات الرتبية والتدريب التي أقامتها يف املدارس، وآخر يوثّق تحرّكات الحملة منذ تأسيسها حتى اليوم. 

وقد تواىل عرض هذه األفالم خالل االسرتاحات بني جلسات العمل عىل مدى يومي الندوة.

* األفالم الثالثة من إعداد طوين داوود، وهي موجودة ضمن القرص املدمج CD  )امللحق رقم 5(.



الجلسة العاّمة الثانية
عقوبة اإلعدام يف لبنان: واقٌع أليٌم وتحّدياٌت، ومسرية إنجازات. 

املحارضون: النائب غّسان مخيرب، الدكتورة أوغاريت يونان، املقّدم زياد قائدبيه، والقايض رجا نّصار.

أدار الجلسة: املحامي الدكتور بول مرقص.*     

هدف هذه الجلسة هو اإلضاءة عىل واقع عقوبة اإلعدام واملحكومني بها يف لبنان، وعرض الخطوات التي خطتها 
مسرية إلغائها، ورشح العقبات التي اعرتضتها والخطط املعّدة إلكاملها.

 

استهّل الدكتور مرقص الكالم بالتأكيد عىل أن موضوع إلغاء اإلعدام هو موضوٌع ناشٌط يف العديد من البلدان وليس 

فقط يف لبنان واملنطقة. وطرح السؤال عن مدى استعداد لبنان، ُممثاّلً مبجلسه النيايب، إللغاء العقوبة.

غّسان مخيرب*

النّواب،  أن غالبيّة  أكّد  لكنه  النّواب،  إلغاء عقوبة اإلعدام ملقاٌة عىل عاتق  النائب غّسان مخيرب قال إن مسؤوليّة 

كام غالبيّة الناس يف لبنان هم مع اإلبقاء عىل العقوبة، عىل الرغم من وجود استطالعاٍت للرأي وترصيحاٍت لنّواٍب 

ومسؤولني تّدعي العكس.

ثّم عرض الخطوات العمليّة التي تّم إنجازها حتّى اآلن يف املجلس النيايب، ومنها:

عرض  رغم  اإلعدام،  عقوبة  ينّص عىل  جديٍد  قانوٍن  أّي  عىل  املاضية  الخمس  السنوات  تصويته خالل  عدم  أوالً:   -

مرشوعيَي قانوٍن عليه تضّمنا هذه العقوبة، أحدهام متعلٌّق بحامية النساء من العنف األرسي، والثاين متعلٌّق باإلتجار 

بالبرش، حيث أقّر القانونني ُملغياً اإلعدام من نّصيهام.

- ثانياً: إقرار قانون تنفيذ العقوبات الذي، عىل الرغم من املآخذ عليه، يُعترب خطوًة يف االتّجاه الصحيح، إذ سمح 

باستبدال عقوبة اإلعدام بعقوباٍت سجنيٍّة ولو برشوٍط قاسيٍة، ُموِجداً مخرجاً لعدٍد كبريٍ من السجناء الذين ينتظرون

* محاٍم ومؤّسس جمعيّة »جوستيسيا«، كان قد أعّد دراسًة خاّصًة بعقوبة اإلعدام يف إطار الخطّة الوطنيّة الربملانيّة لحقوق اإلنسان التي 

أُطلقت عام ٢0١٢.

* نائٌب يف املجلس النيايب اللبناين، ومقّرر لجنة حقوق اإلنسان النيابيّة؛ محاٍم؛ ناشٌط يف قضايا حقوق اإلنسان وقضيّة إلغاء اإلعدام مع 

الحملة الوطنيّة وسواها من الحمالت املدنيّة. 

إّن تفاُعل نائٍب واحٍد أو مجموعٍة صغيرٍة من 
النّواب الملتزمين قضّيًة ما، إذا ترافق مع ضغٍط 
جديٍّ من داخل المجلس ومن المجتمع المدنّي، 

يستطيع أن ينجح.

المجلس النيابي أقّر مؤخراً قانون حماية النساء 
من العنف األسري، وقانون اإلتجار بالبشر، لكن 

بعد أن ألغى عقوبة اإلعدام من نّصيهما.

عّبر عن كونه شخصّيًا مع اإللغاء المباشر 
للعقوبة، وذلك تفاديًا لما قد يخلقه اإللغاء 

بالتدّرج من إشكالّيات... 
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 تنفيذ اإلعدام بحّقهم. وهو يراه مبثابة اعرتاٍف من الدولة بالأخالقيّة هذه العقوبة، وبتنازلها عن تنفيذها، وهذا ما 

سيؤّدي الحقاً إىل إلغائها كلّياً.

- ثالثاً: وضع الخطّة الوطنيّة لحقوق اإلنسان، التي ما زالت مرشوعاً معروضاً عىل املجلس النيايّب مل يُقّر بعد، إاّل أن 

نها مجموعة خطواٍت إيجابيٍّة، عىل رأسها التوافق عىل إدراج إلغاء عقوبة اإلعدام كموضوٍع  أهميّتها تكمن يف تضمُّ

نها اتّفاقاً عىل التصديق عىل العهد الدويل االختياري الثاين للحقوق املدنيّة  أسايسٍّ من مواضيعها. باإلضافة إىل تضمُّ

والسياسيّة، الذي يهدف للعمل عىل إلغاء عقوبة اإلعدام.  

ي قانوٍن إللغاء عقوبة اإلعدام، األّول يف العام ٢004 والثاين يف العام  - رابعاً: قيام عرشة نّواٍب بالتوقيع عىل اقرتاحيَ

٢009 بالتعاون مع الحملة الوطنيّة. 

مخيرب أوضح أن تفاُعل نائٍب واحٍد أو مجموعٍة صغريٍة من النّواب امللتزمني قضيًّة ما، إذا ترافق مع ضغٍط جديٍّ من 

داخل املجلس ومن املجتمع املديّن، يستطيع أن ينجح. وأشار إىل أن كل ما تحّقق، عىل ضآلته، ما كان ليحصل لو مل 

يكن هنالك التزاٌم وإرصاٌر، ُمضيفاً: »عمليّاً االقرتاحات كانت تأيت بغالبيّتها مني، وإمّنا بتوافٍق واسعٍ من النّواب عليها. 

من هنا أوّد أن ألفت النظر إىل أهميّة العمل مع النّواب، فالتعاون ممكٌن، ونحن نعمل مع شبكٍة عامليٍّة برملانيٍّة عىل 

إعداد دليٍل ملناهضة عقوبة اإلعدام، باللغة العربيّة، يحوي بعض األفكار املساعدة التي من شأنها أن تشّجع النّواب 

عىل التقّدم أكرث يف تحركّهم«. كام أكّد عىل رضورة أن تضّم الحملة الوطنيّة نّواباً آخرين من كل الكتل النيابيّة، يك يأيت 

الصوت من أكرث من كتلة، وهم موجودون ومتحّمسون، لكنهم يخافون الرأي العام والجهات الطائفيّة، وكذلك اإلعالم 

الذي يخرج عند وقوع أّي جرميٍة مطالباً بإنزال عقوبة اإلعدام مبرتكبها. ما يضغط سلباً عىل التحرّك املناهض لإلعدام. 

، وقد روعيت  مخيرب ذكّر أن اإلعدامات األخرية التي نُّفذت يف العام ٢004، كانت رضوخاً لضغٍط مسيحيٍّ ال إسالميٍّ

فيها قاعدة 6 و6 مكّرر، فأُنزلت مبسيحيّني ومسلمني بالتساوي. 

وهو يرى »أن تعديل قانون العقوبات إللغاء اإلعدام، سواء بالتدّرج أو مبارشًة، ال يحصل إاّل بعد االنتخابات النيابيّة ال 

قبلها، ألن النّواب حّساسون لجهة الرأي العام«، لذا متّنى عىل الحملة أن تأخذ هذا األمر بعني االعتبار أثناء تخطيطها. 

كام عرّب عن كونه، شخصيّاً، ورغم صعوبة ذلك يف الوقت الراهن، مع اإللغاء املبارش للعقوبة، وذلك تفادياً ملا قد يخلقه 

اإللغاء بالتدّرج من إشكاليّاٍت أخرى، مثل كيفيّة اختيار الجرائم التي سيتّم اإلبقاء عىل اإلعدام عقوبًة لها، والجرائم 

التي سيُلغى من نصوصها، وبأّي رشوط.

مخيرب أشار إىل الحضور الدبلومايس الكثيف يف املؤمتر، مؤكّداً عىل الدور املساعد الذي ميكن أن يلعبه الضغط الدويل، 

لديها  والترشيعيّة  اإلجرائيّة  اللبنانيّة  السلطات  أن  ولوال  عاتقه،  عىل  املوضوع  يأخذ  األورويب  االتّحاد  أن  »لوال  إذ 

حساسيّة من الضغط الدويل، لكانت نّفذت إعداماٍت عديدة«. 

وختم بالقول: »إن التحّدي سيكون بالذهاب إىل مجلس النّواب مع خطٍّة واضحٍة ُمقّدمٍة من مجموعٍة من النّواب 

وهيئات املجتمع املدين، وأنا عىل قناعٍة بأن لبنان هو من الدول التي ستلغي عقوبة اإلعدام«.



زينة دكّاش*

السيّدة زينة دكّاش  شهادًة من وحي تجربتها يف السجون، وتكلّمت عن قانون تنفيذ  النائب مخيرب، قّدمت  بعد 

العقوبات، القانون رقم 463، الذي وضع رشوطاً شبه تعجيزيٍّة، كاشرتاطه الحصول عىل إسقاط حٍق من قبل املّدعي 

الشخيص، وكذلك إيفاء التعويضات املدنيّة التي قد تصل إىل عرشات ماليني اللريات، وهو رقٌم خيايلٌّ بالنسبة لسجنٍي 

التي سمحت  املاّدة ١6  القانون نفسه، وتحديداً يف  الحّل قد يكون يف  بيئٍة فقرية. لكنها أشارت إىل أن  ابن  ُمعدٍم 

بتقسيط املبلغ.

دكّاش وصفت املحكومني باإلعدام واملؤبّد بأنهم األكرث التزاماً بالنشاطات التي تقّدمها الجمعيّات، وأضافت أن العمل 

مع هؤالء كان بالنسبة لها أسهل من العمل مع غريهم، متسائلًة عاّم »إذا كان من ارتكب جرميًة كربى، يعيد مراجعة 

حساباته، من تلقاء نفسه، من دون حاجٍة لتدّخٍل مّني أو من جمعيّات أخرى، ليعي أنه اقرتف جرماً كبرياً«. 

يف ختام مداخلتها، توقّفت دكّاش عند أمٍر وصفته باملزعج، وهو أن أكرثيّة املحكومني باإلعدام، الذين عملت معهم، 

هم أناٌس ارتكبوا جرامئهم يف فرتٍة تسبق أو تلحق العام ١99١، أي نهاية الحرب، وهي مبعظمها جرائم فرديّة. قالت: 

»هؤالء محكومون باإلعدام وينتظرون تنفيذ العقوبة بحّقهم، يف حني أن من قتلوا عرشات آالف اللبنانينّي يف الحرب 

ال يزالون أحراراً طلقاء...«

سة املركز اللبناين للعالج بالدراما“Catharsis”؛ ممثّلة؛ ناشطٌة يف السجون اللبنانيّة منذ العام ٢008، أنتجت مرسحيًّة أوىل من  * مؤسِّ

نوعها يف لبنان يف سجن رومية  »١٢ لبناين غاضب«، ثم مرسحيّة »شهرزاد يف بعبدا« مع النساء السجينات يف سجن بعبدا.

المفارقة هي أن أكثريّة الذين ُحكموا 
باإلعدام، وينتظرون تنفيذه بحّقهم، 

ارتكبوا جرائم فرديّة، في حين أن من قتلوا 
عشرات آالف اللبنانّيين في الحرب ال يزالون

 أحراراً طلقاء.

وصفت المحكومين باإلعدام والمؤبّد 
بأنهم األكثر التزامًا بالنشاطات التي 

تقّدمها الجمعّيات، وأن العمل معهم 
كان بالنسبة لها أسهل من العمل مع 

غيرهم...
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أوغاريت يونان* 

الباحثة واملناضلة الالعنفية أوغاريت يونان  بدأت كالمها بالقول إنها سعيدة لتحريك مسرية هذه القضيّة والعمل يف 

سبيلها منذ سنواٍت عّدة، أحياناً يوماً بيوم، التقت خاللها جمعيّاٍت وأحزاباً وشباباً وتربوينّي ونّواباً ووزراء ورجال ديٍن 

ومناضلني مناهضني لإلعدام وأهايل ضحايا الجرائم ومحكومني وأهاليهم... كام زارت قرًى ومناطق يصعب فيها حتّى 

الخوض يف هذا املوضوع. كان بالنسبة لها رصاعاً غنيّاً، عاد وأكّد لها كيف يفّكر املجتمع وماذا يقول، وما السبيل للنفاذ 

إىل القانون، وللضغط عىل النّواب الذين غرّي عدٌد ال بأس به منهم رأيه بعد جلساٍت ونقاشاٍت تراها مبثابة »جلسات 

توعية«... كام عاد وأكّد لها أن إلغاء عقوبة اإلعدام سيتّم يف لبنان.   

دعت الحارضين للتساؤل حول ما ينتظرهم: هل هو تعديل قانون؟ أو تغيرياٌت يف املجتمع والرتبية والذهنيّات؟ ما 

النقاط األساسيّة األكرث تأثرياً يف سوسيولوجيا املجتمع اللبناين؟ ما الذي يؤثّر فيه وما الذي يهزّه؟ ما الذي يجعل الناس 

يتعاطفون مع قضيّة ما؟ 

تجمع  التي  األساسيّة  السمة  وكانت  اإلعدام،  عقوبة  بحّقهم  نُّفذت  أشخاٍص  عن  األمثلة  بعض  لتسوق  انتقلت  ثم 

معظمهم هي الفقر. يونان التي كانت قد أعّدت أّول دراسة إحصائيّة-سوسيولوجيّة عن جميع الذين تّم إعدامهم 

يف لبنان منذ االستقالل، رشحت: »ألننا نتكلّم عن البرش ومشاكل املجتمع التي تُوصل الحلقة األضعف يف املجتمع، 

يف نهاية مطافها األليم، إىل لحظة العنف األقىص املتمثّل بارتكاب الجرم، ال نستطيع العمل ضّد اإلعدام إذا مل نعمل 

عىل األسباب التي أّدت إىل الجرمية«. لذلك فهي تعترب أن الحملة ضّد اإلعدام ليست فقط حملًة لتعديل القانون، 

وأن النظرة الشاملة إىل املوضوع تدفع املناهضني لإلعدام ليكونوا رشكاء يف النضاالت االجتامعيّة واالقتصاديّة، رشكاء يف 

تحسني الرتبية يف املدارس، رشكاء يف إدخال التوعية الجنسيّة يف املناهج الرتبويّة، رشكاء يف إكساب الناس مهارة إدارة 

وحلِّ النزاعات بالالعنف، إلخ... أي رشكاء يف كل ما يهيّئ املجتمع يك يعرف كيف يتخطّى ما يؤّدي به إىل العنف. 

سعيدة أنّني حّركُت هذه القضية منذ 16 
عامًا... كان صراعًا غنّيًا أّكد لي أن إلغاء عقوبة 

اإلعدام سيتّم في لبنان...

من أهّم التحّديات، النظرة السائدة في 
المجتمع تجاه العنف بوصفه شجاعة وقّوة، 

كأنّه حّق بالّرد على القتل بالقتل...

تهّمنا حقوق ضحّية الجريمة وحقوق 
المحكوم عليه، تهّمنا الجريمة وأسبابها، 

العدالة وتطويرها... على المناضل ألّا يقع في 
منطق تبرير الذات الخجول، وكأن مناهضة 

اإلعدام هي نضاٌل مع طرف. إنها قضية  
تربويّة وطبقّية وسياسّية وقانونّية شاملٌة، 

ونحن معنّيون بها كلها. 

* كاتبة ومفّكرة تربويّة، مناضلٌة العنفيٌّة؛ الرئيسة الحالية لجامعة الالعنف وحقوق اإلنسان يف العامل العريب AUNHOR. أطلقت فكرة 

»الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان« منذ ١6 عاماً، وعملت عىل تفعيل هذه املبادرة مع املناضل الكبري وليد صليبي. 



أما عن التحّديات التي واجهت وتواجه الحراك فأهّمها النظرة إىل العنف، السائدة يف لبنان، والتي تربطه بالشجاعة 

والعنفوان والقوة، وكذلك النظرة إىل العدالة نفسها، والتي تجعل منها رّداً عىل العنف بالعنف، وعىل القتل بالقتل، 

وعىل الخسارة بخسارة... وتوقّفت عند أهميّة العائلة، التي ما زالت وحدًة أساسيًّة يف املجتمع اللبناين، والتي غالباً ما 

تخرج إثر وقوع جرميٍة، للمطالبة بحّقها الذي تختزله مبوٍت مقابٍل للموت الذي أصاب فرداً منها.

يونان قالت: »نحن نحتاج للعمل عىل كل املوروثات االجتامعيّة... نريد أن نزرع عند العائالت قيامً ومفاهيم جديدًة 

تعيد النظر يف العنف؛ قضيّتنا ليست املحكوم باإلعدام فقط، وبالُنا مشغوٌل عليه وعىل املجتمع كُكل«.

كام تحّدثت عن تجارب »منوذجيّة« تشّكل خمريًة جيّدًة يجب العمل عىل تطويرها، ومنها تجربة الجمع بني أهل 

»القاتل« وأهل »القتيل«، وإيصالهم ليقّدموا معاً شهادًة مشرتكًة ضّد اإلعدام.

وألنها تحرص دامئاً عىل عدم ذكر املشكلة والتحّديات من دون ذكر اإلنجازات، انتقلت لتذكر بعض ما تّم تحقيقه، 

بدءاً بإطالق البدائل والدراسات منذ البداية عام ١997، ثم بالنجاح يف إطالق التحرّك األّول يف طربجا يف العام ١998، 

مروراً بإلغاء قانون »القاتل يقتل« رقم 30٢ يف العام ٢00١، وصوالً إىل تكتّل أّول حملة مدنيّة عربيّة ما زالت تتوّسع، 

وإىل تقديم مرشوع قانوٍن إىل املجلس النيايب، وأيضاً تأسيس الرتبية عىل ثقافة مناهضة اإلعدام والتدريب الريادي 

وترسيخ خطاٍب إعالميٍّ بديل...

يونان شّددت عىل رضورة مواجهة كل التحّديات باملبدأ الالعنفي القائل »حيث يكون العنف نردُّ بالالعنف، ننرصف 

القوانني  أمام  اإليجابيّة،  نزرع  العنف  أمام  لالعنف،  أنفسنا  نجّهز  العنف  »أمام  وتابعت  الذات«.  ونُثبّت  البناء  إىل 

الجامدة والنّواب الذين ال يريدون تغيريها، نكون نحن من يدفعهم، نحن من يعمل ويقوم بالتخطيط ويأيت باملبادرة 

املنتجة، ال ننتظر أن يقّدم لنا أحٌد حقوقنا هديّة، بل نحققها نحن«.

ثّم أطلقت فكرة »الصوت الدافع« ورشحت أهميّتها؛ وهو صوٌت خاٌص بكّل مجتمعٍ، يرى نقاط القّوة فيه ويلتقط 

اللحظة املناسبة ويستخدمها ليدفع باملجتمع إىل األمام. لكّل مجتمعٍ »صوته وأصواته الدافعة«، ويبقى عىل املناضلني 

أن يحسنوا االستامع وبناء الخيارات...    

األمل. أسمته »إنجاز  للمحافظة عىل  ما، مهام كان صغرياً،  إنجاٍز  لتحقيق  الحاجة  بالتأكيد عىل  وختمت مداخلتها 

األمل« الذي يُشِعر الناس بالثّقة ويدفعهم للمثابرة، مشددًة عىل أن الناس يف لبنان، ويف هذه املنطقة وهذه الظّروف، 

بحاجٍة إىل إنجاٍز جديٍد، أمٍل جديد...
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رجا أيب نادر* 

القايض رجا أيب نادر تحّدث  عن دور مديريّة السجون يف وزارة العدل، وكيفيّة مواكبتها ملسرية مناهضة اإلعدام، وذلك 

من خالل عرضه لخطٍّة شاملٍة، أعّدتها لجنٌة مشرتكٌة بني وزاريتيَ العدل والداخليّة، إلصالح السجون يف لبنان. الخطّة، 

املُساّمة »االسرتاتيجيّة الوطنيّة إلصالح السجون ونقل إدارتها إىل وزارة العدل«، ترتكز عىل مبدأين، أّولهام التدّرج، أي 

نقل السجون من عهدة وزارة الداخليّة إىل عهدة وزارة العدل عىل مراحل؛ وثانيهام التخصص، فإدارة السجون، عىل 

حّد قوله، »أصبحت اليوم ِعلامً بحّد ذاتها وليست وظيفة عنرص أمٍن، بل هي عبٌء كبرٌي عليه، وتُوصل إىل نتائج غري 

مرضيٍة بتاتاً«. 

أما عن قانون تخفيض العقوبات، فقال إنه رغم عدم ثبوت فعاليّته عىل األرض بعد، إال أنه يُعّد بداية التغيري، الذي 

يحصل، برأيه، بخطواٍت ولو رمزيٍّة، كخطوة سّن مثل هذا القانون الذي ال يسمح فقط بتخفيض العقوبة، وإمنا أيضاً 

بتبديل طبيعتها من عقوبٍة مزيلٍة للحياة إىل عقوبٍة مانعٍة من الحّرية. 

أيب نادر أقّر بقسوة الرشوط التي وضعها القانون، والتي حالت دون قبول طلبات ١8 محكوماً باإلعدام من بني ٢8 

طلباً تّم تقدميها لتخفيض العقوبة، وذلك بسبب رشٍط شكيلٍّ ينبغي توفّره قبل البحث بأهليّة املحكوم لالستفادة من 

القانون، وهو رشط قضائه ثالثني عاماً يف السجن. 

يضاف إىل ذلك رشٌط آخر قد يشّكل عقبًة، وهو رشط الحصول عىل إسقاٍط للحّق الشخيص من ذوي الضحيّة. 

أما بالنسبة للتعويضات املدنيّة التي يُشرتط الوفاء بها لالستفادة من تخفيض العقوبة، والتي قد تصل إىل مئة مليون 

لريٍة لبنانيٍّة أو تتعداها، فقد اقرتح أن تقوم الدولة بتسديدها ألهل الضحيّة، عرب صندوٍق يُنشأ لهذا الغرض، كام هي 

الحال يف فرنسا وبريطانيا. الحقاً، تستطيع الدولة أن ترتّد مبا دفعته عىل مقرتف الجرم، فتقّسطه له تقسيطاً معقوالً، 

كام قد تسمح لنفسها بأن تقتطع منه مبالغ مقابل حسن سلوكه. هو حلٌّ يراه ضامناً يف الوقت عينه لحقوق الضحيّة 

وحقوق املحكوم عليه، فال الضحيّة تبقى مرتهنًة بقدرة املحكوم عليه عىل تعويضها عاّم أصابها من رضٍر، وال األخري 

يبقى خاضعاً لرشٍط تعجيزيٍّ يقيض عىل أمله بالتحّرر يوماً. 

* قاٍض؛ مرشٌف عىل مديريّة السجون يف وزارة العدل، ورئيس لجنة تخفيض العقوبات يف بريوت والجنوب.

قانون تخفيض العقوبات، ُيعّد بداية 
التغيير، ألنه ال يسمح فقط بتخفيض 

العقوبة، وإنما أيضًا بتبديل طبيعتها من 
عقوبٍة مزيلٍة للحياة إلى عقوبٍة مانعٍة 

من الحّرية.

أقّر بقسوة شروط هذا القانون التي 
حالت دون قبول طلبات 18 محكومًا 

باإلعدام من أصل 28 طلب لتخفيض 
العقوبة؛ مثاًل شرط: 30 عامًا في السجن، 
الحصول على إسقاط للحق الشخصي من 
ذوي الضحية، قيمة التعويضات المالية 

المرتفعة...  



كام تكلّم عن مشكلة اكتظاظ السجون اللبنانيّة التي تضّم 5400 سجيناً، وهو رقٌم غري مرتفعٍ بالنسبة لعدد املقيمني 

النسبة يف الرنوج، ليستنتج أن املشكلة ليست بضخامة أعداد السجناء، وإمنا  لبنانيّني وأجانب، ونسبته تقارب  من 

بضآلة املساحة املخّصصة للسجون. ورأى أن الحل ال يكون بإخراج السجناء أو عدم سجنهم، وإمنا ببناء سجوٍن أكرث.  

أيب نادر أعلن أنه ضّد عقوبة اإلعدام لسبٍب بسيٍط، وهو عدم نفعيّتها كام تشري األرقام واإلحصائيّات يف شتّى بلدان 

العامل، معترباً أن ما ينفع هو أن يكون، لدى من يفّكر بارتكاب جرٍم، يقنٌي بأن العقوبة ستُوقّع عليه ال محالة، وأنها 

ثابتٌة ورسيعة. 

بفرتاٍت سجنيٍّة  أو  باإلعدام  املحكومني  السجناء  دكّاش، حول سلوك  زينة  قالته  ما  بالتأكيد عىل  مداخلته  أنهى  ثم 

طويلٍة، فوصفهم بأنهم األكرث هدوءاً والتزاماً بنظام السجن وتعليامت إدارته؛ ورأى أن ذلك مرّده إىل تحّول السجن، يف 

ذهن هؤالء السجناء، إىل ما يشبه املنزل؛ وأعطى مثاالً ما حصل يف آخر »انتفاضة« وقعت يف سجن رومية، حيث قام 

املحكومون باملؤبّد واإلعدام بحامية »األحداث«، كام قاموا بحامية »املشغل« الذي يعملون فيه ويصنعون البواخر؛ 

واألهم أنهم منعوا السجناء املنتفضني من الوصول إىل أدوات املشغل التي كانت ستتحّول إىل أسلحة... 

زياد قائدبيه*

املقّدم زياد قائدبيه، قّدم مداخلًة عمليًّة مع أمثلٍة حّسيٍة مستقاٍة من سنواٍت من الخربة يف زيارة السجون وأماكن 

االحتجاز، والتعاطي مع مختلف فئات السجناء، وقّسمها إىل محورين أساسيّني: 

تناول يف املحور األّول النصوص القانونيّة التى ترعى معاملة السجناء، والتي ال تفرّق بني من يقيض عقوبًة سجنيًّة 

ومن ينتظر تنفيذ أحكام اإلعدام. فوفقاً للمعايري الدوليّة، يُعامل هؤالء مثل السجناء كافّة إن مل يكن أفضل، إذ يجب 

عىل موظّفي السجون أن يتعاملوا بحساسيٍّة خاّصٍة عند اإلرشاف عليهم، ويجب أن متتّد هذه الحساسيّة أيضاً لتشمل 

أرسهم.

لذلك ال ينبغي حبسهم يف ظروٍف مفرطة التقييد من دون داٍع، ملجرّد أنه ُحِكم عليهم باإلعدام، بل تجب معاملتهم 

املدنيّة  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  املاّدة ١0 من  عليه  نّصت  ملا  وفقاً  األصيلة،  الكرامة  تحرتم  إنسانيًّة  معاملًة 

والسياسيّة، ويف نفس السياق يجب أن تطبّق بحّقهم القواعد النموذجيّة الدنيا ملعاملة السجناء، ومنها عىل سبيل 

* حائٌز عىل دبلوم دراساٍت عليا يف القانون الخاص، يرأس وحدة حقوق اإلنسان يف قوى األمن الداخيل- وزارة الداخلية، وهو عضٌو يف 

العديد من اللجان املكلّفة متابعة ومعالجة أوضاع حقوق اإلنسان عىل الصعيد الوطني.

التركيز على معاقبة الجاني وإيالمه، بهدف 
إحداث توازٍن بين ألمه واأللم الذي ألحقه 
بالضحّية، لن يقود إلّا إلى مزيٍد من األلم 

في العالم.

نطمح في قسم حقوق اإلنسان إلى إلغاء 
عقوبة اإلعدام، ضمن مفهوم العدالة 

الترميمية، التي تعنى بالضحية، وبدراسة 
أسباب الجريمة للحّد منها، كما بتغليب 
المصالحة بين الجاني والضحية للتخفيف 

من الحقد وتفادي الثأر... 



43

w
w

w
.a

bo
liti

on
.fr

  •
  a

bo
liti

on
@

ho
uk

ou
km

ad
an

ia
.o

rg

املثال الحّق يف النظافة الشخصيّة، والطعام، والخدمات الطبيّة الالزمة... كام ال يجوز تعريضهم للتعذيب أو املعاملة 

الالإنسانيّة أو املهينة.

هذا كان الشق النظري للموضوع، أما الشق العميل، فقد بحثه يف القسم الثاين من مداخلته، حيث تناول واقع النظام 

اللبنانيّة، ومدى إمكانيّة  العقايب الحايل يف لبنان، ونظام العدالة الجزائيّة الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضع السجون 

استيعابها للسجناء، وتأهيلهم وإصالح الرضر الناتج عن الجرمية املرتكبة.

قائدبيه وصف أوضاع السجون بأنها غري مقبولٍة عىل جميع الصعد، وال سيّام عىل الصعيد اإلنساين، فالسجناء عىل 

اختالف محكوميّاتهم ال يتمتّعون بالحقوق األساسيّة ألسباٍب عديدٍة، منها االكتظاظ الذي تجاوز كل املعايري، وغريه 

من املشاكل التي أوصلت الحال إىل ما هو عليه.

وخلص إىل إعالن قناعته بأن املسار الجزايئ يف لبنان هو بحاجٍة ماّسٍة إىل التعديل والتطوير، عرب إعداد خطٍّة اسرتاتيجيٍّة 

وطنيٍّة شاملٍة تضع أهدافاً محّددًة، واقعيًّة، قابلًة للقياس والتحقيق.

أما يف ما يتعلّق مبدى مساهمة قسم حقوق اإلنسان يف إلغاء عقوبة اإلعدام، فقال: »إن ما نطمح إليه من خالل هذا 

القسم هو االرتقاء مبفهوم العدالة الجنائيّة، من عدالٍة عقابيٍّة تُعنى حرصاً مبعاقبة املجرم، إىل مفهوم العدالة الرتميميّة 

وتخويله  الفاعل،  بإرشاك  أيضاً  يحصل  وذلك  معاناتها.  عن  للتعبري  أمامها  املجال  إفساح  عرب  بالضحيّة،  تعنى  التي 

اإلفصاح عن وجهة نظره، وعن األسباب التي دفعته إىل إقرتاف الجرم، ودراسة هذه األسباب وتحليلها ومعالجتها... 

وصوالً إىل الحد من نسبة ارتكاب الجرمية«.

الحقد  وتخفيف  األطراف،  بني  املصالحة  تغليب  شأنه  من  والضحيّة،  الجاين  الفريقني،  بني  التبادل  هذا  أن  ورشح 

وتفادي الثأر، من دون إهامل معاقبة الفاعل يف الوقت عينه. فالعدالة الرتميميّة ال تكون خاليًة من العقوبات، ولكنها 

تساهم يف أنسنة العدالة وجعلها عدالًة بّناءًة من أجل إشاعة السالم، وتقليص أجواء الخوف التي يثريها نظام العدالة 

العقابيّة، ألنه ثبت باملامرسة أن العقوبة ال تفي بالغرض وأن تكرار الفعل أصبح أمراً شائعاً.

قائدبيه أقّر أن الوصول إىل تحقيق هذا املفهوم يحتاج إىل خطٍّة اسرتاتيجيٍّة طويلة األمد، تتضافر فيها جهود جميع 

األطراف، وأن هذا الهدف صعب املنال لكنه ليس مستحيالً. وشّدد عىل أن الرتكيز عىل معاقبة الجاين وإيالمه، بهدف 

إحداث توازٍن بني أمله واألمل الذي ألحقه بالضحيّة، لن يقود إال إىل مزيٍد من األمل يف العامل.

ثم ختم مداخلته برتداد ما قاله األديب الفرنس ألبري كامو:  

»لن يكون هناك سالٌم اجتامعيٌّ دائٌم ال يف قلوب األفراد وال يف أخالق املجتمع ما مل يُوضع املوت خارج القانون«.



حلقة النقاش

بعد انتهاء املداخالت، افتُتحت حلقة النقاش مع الحارضين، فقّدم بعضهم شهاداٍت عن أوضاع السجناء، وكان لدى عدٍد منهم 
اقرتاحاٌت، ولدى آخرين استفساراٌت أجاب عنها املحارضون.

باملأسوي، وقالت إن بعضهم أصبح  السجناء  السجون، وصفت وضع  العاملة يف  الناشطات يف جمعيّة عدل ورحمة،  إحدى 
يتمّنى أن يصاب بالفالج أو العمى أو أّي مرٍض عضاٍل ميؤوٍس من شفائه، ليك يستفيد من أحكام قانون تخفيض العقوبات. 

يفّضل  رمّبا  اعتقالهم،  بسبب ظروف  يوميّاً  يُعدمون  5000 سجني  من  أكرث  »إن  بالقول  القضاة  أحد  عليه  علّق  الذي  األمر 
املحكومون باإلعدام أن يتّم قتلهم عىل أن يبقوا يف مثل تلك الظروف«.  

رّداً عىل سؤاٍل عاّم إذا كان هنالك توّجٌه نحو خصخصة إدارة السجون، نفى القايض رجا أيب نادر موضحاً أنه »فعلياً ال نتكلّم 
، لديها مجلس إدارٍة، وتتمتع بحريٍّة يف التوظيف والرصف،  عن خصخصٍة، وإمنا عن مؤّسسٍة عامٍة ذات استقالٍل مايلٍّ وإداريٍّ

ولكن تحت وصاية وزير العدل«.

النائب مخيرب أثنى عىل اقرتاح أحد املحامني الحارضين استعامل عبارة »استبدال« بدل »إلغاء« عقوبة اإلعدام، يك يفهم الناس 
أن املطلوب ليس إعفاء املجرم من العقاب، وإمنا معاقبته بعقوبٍة بديلٍة، وأكّد عىل حرصه الدائم عىل التوضيح. لكنه أسف 
لكون املرشوع املوجود أمام مجلس النّواب ينّص عىل إلغاء عقوبة اإلعدام، حيثام ُوجدت، من دون أن يقرتح لها بديالً. لذا شّدد 

عىل رضورة أن تُعيد الحملة العمل عىل نصٍّ آخر يحتوي عىل بدائل، ويكون قابالً ألن يحصل عىل تصويت النّواب. 

الدكتورة يونان عادت وأوضحت أن الحملة بحثت، منذ انطالقها، عن بدائل من دوٍل أخرى، وقد متّت ترجمة بديلني كاملني 
وتعميمهام عىل محامني ومناضلني ومعنينّي بهذا الشأن. ثم أردفت قائلًة: »مع ذلك فإن القرار بإلغاء اإلعدام مل يكن يوماً 
، فكريٌّ  ، فلسفيٌّ بالنسبة لنا متعلّقاً بالتقنيّات والقوانني وبإصالح السجون أو مبا نكتبه يف النصوص... القرار هو قراٌر أخالقيٌّ
، هو خياٌر مبديئٌّ أّوالً. هذا ما نحتاجه يف لبنان. أما اآلليّات فهنالك غًنى يف العامل نستطيع أن نستفيد منه... القرار يُتّخذ  وسيايسٌّ

والحقاً يحصل ترتيب بقيّة األمور، هذا ما حصل يف معظم الدول التي ألغت اإلعدام«.  

أحد املشاركني تساءل عاّم إذا كانت توجد دراساٌت وإحصاءاٌت علميٌّة حول تحرُّك نسبة اإلجرام يف الدول التي ألغت اإلعدام. 
رّد عليه النائب مخيرب مؤكّداً وجود الكثري من تلك الدراسات، ولكن ال يعلم بها الجميع وال يعلم بها النّواب. واقرتح أن تقوم 
الحملة بتحضري دراساٍت جديدٍة، إلعادة إثبات أن إلغاء عقوبة اإلعدام ال يؤثّر بشكٍل مبارٍش أو غري مبارٍش عىل نسبة الجرمية.  

وهو األمر الذي مل يُقنع أحد املحامني املؤمنني باألثر الرادع لعقوبة اإلعدام، ما جعله يقرتح أن يتّم تقنينها عىل نحٍو فاعٍل، 
وذلك باإلبقاء عليها فقط يف الحاالت األخطر، كحالة القاتل املكّرر »امليؤوس« من إصالحه. 

النائب مخيرب رّد عليه قائالً إن املواطن اللبناين يخاف عىل أمنه، ولديه مشكلٌة يف فهمه للعدالة، إذ يعترب أن عقوبة اإلعدام 
هي ما يُؤّمن له العدالة. وألنه ال يثق باإلدارة السجنيّة، وحتى لو ُحكم عىل املجرم باملؤبّد، فسيظّل خائفاً إّما من هربه وإّما 
من أن يعيش مرفّهاً يف السجن. ورأى أن الحّل يكون، أوالً بتطوير مفهوم العدالة بحيث تصبح منظورًة، رسيعًة وفعالة؛ وثانياً 
ببناء سجوٍن ذات نظام حاميٍة مشّددٍة لألشخاص الذين سيقضون عقوبة مؤبٍّد غري قابلٍة للتخفيض. أما فيام خّص مسألة التدّرج 
أو إلغاء العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم وإبقائها بالنسبة لغريها، فقال إن التوّجه العام عند أغلبيّة النّواب هو نحو التدّرج يف 

إلغاء العقوبة، وتساءل عاّم إذا كان خياراً واقعيّاً االستمرار مبنطق »إما كل يشء أو ال يشء«.

اختتمت الدكتورة يونان الجلسة بتذكري الحارضين بأن النضال يف هذه القضيّة مل يكن يوماً من أجل املحكوم باإلعدام فقط، 
بل من أجله وضّد اإلعدام معاً، ألن ذلك يخترص قضايا عديدة من الظلم والعنف يف املجتمع. وقالت: »تهّمنا حقوق ضحيّة 
الجرمية وحقوق املحكوم عليه، تهّمنا الجرمية وأسبابها، تهّمنا العدالة ويهّمنا تطويرها... لذا عىل املناضل أاّل يقع يف منطق 
تربير الذات الخجول، وكأن مناهضة اإلعدام هي نضاٌل مع طرف. إنها عمليٌّة تدخل فيها كل العنارص من تربويٍّة وطبقيٍّة 

وسياسيٍّة وقانونيٍّة، هي مسألٌة شاملٌة ونحن معنيّون بها كلها«. 
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الطاولة المستديرة األولى 
اسرتاتيجّيات هيئات املجتمع املدين يف مناهضة عقوبة اإلعدام: محلّياً وعاملّياً وعربّياً

املحارضون: السّيد رافاييل شونوي-هازان )فرنسا(، السّيد مصطفى زنيدي )املغرب(، واألب هادي العّيا )لبنان(.

إدارة الجلسة: املحامّية الدكتورة ماري غنطوس.*  

هدف هذه الجلسة هو، تبادل الخربات، واالستفادة من تجارب ناشطني من دوٍل عّدة، لهم تاريٌخ عريٌق يف النضال 

إللغاء عقوبة اإلعدام. وقد أدارتها املحاميّة الدكتورة ماري غنطوس.

استهلّت الدكتورة غنطوس بالقول: »إن ما نعنيه عندما نقول اسرتاتيجيّات املجتمع املدين، هو تحديد األولويّات: هل 

يجب االكتفاء بالتوعية؟ أم أيضاً املدافعة واملنارصة؟ ما هو التوقيت املناسب؟ ما هي الجهات التي تشّكل الهدف 

ل للديناميّات. الذي يجب أن نتوّجه إليه؟« مؤكّدًة أن دور املجتمع املدين أسايسٌّ يف كل تلك االسرتاتيجيّات، ألنه املُفعِّ

وذكرت الدكتورة غنطوس عدداً من املؤلّفات يف موضوع حقوق اإلنسان لإلمامني األوزاعي والشيباين، وذلك »حتّى ال 

يظّنن أحٌد أن هذه األفكار مستوردٌة، فهذه أفكاٌر موجودٌة يف ثقافتنا ويف قيم مجتمعاتنا«. 

سة »املركز اللبناين للدراسات الدوليّة CLEI«؛ ناشطٌة يف قضايا حقوق اإلنسان عموماً،  * محاميٌّة؛ أستاذة القانون الدويل يف عدٍد من الجامعات؛ مؤسِّ

ويف مسرية إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان منذ سنوات، وعضو هيئة تنسيق »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«.



رافاييل شونوي-هازان* Raphaël Chenuil-Hazan: التحالف الدويل ضّد عقوبة اإلعدام 

سة للحراك العاملي املناهض لعقوبة اإلعدام،  تناولت مداخلة السيّد رافاييل شونوي هازان  األحداث املؤسِّ

التي عمل عليها  تناولت االسرتاتيجيّات اإلقليميّة والدوليّة  EPCM، كام  ولنضال جمعيّة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام« 

الحراك يف السنوات األخرية.

شونوي-هازان بدأ مداخلته بإلقاء نظرٍة إىل الوراء للتعريف بتاريخ الحراك الدويل املناهض لعقوبة اإلعدام، الذي 

، مشرياً إىل أنه مل يكن هناك أّي تحرٍّك فعيلٍّ جامعيٍّ قبل العام ٢000، واقترص األمر عىل بعض  وصفه بأنه حراٌك فتيٌّ

التي تعمل عليها بعض املنظاّمت  التحرّكات املنفردة يف بعض الدول. طوال أعواٍم كان إلغاء اإلعدام إحدى املهام 

وحريّة  السجناء  كحقوق  األخرى،  القضايا  من  غريها  العديد  جانب  إىل  لكن  الّدولية«،  »العفو  كمنظّمة  الحقوقيّة 

التعبري... ومل يكن هناك منظاّمٌت متخّصصٌة بإلغاء اإلعدام، لذا فإن القليل من العمل كان قد أُنجز يف هذا الصدد يف 

تلك املرحلة. 

هذا الواقع دفع بجمعيّة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام« ECPM إىل الرتكيز يف بداية عملها عىل التجّمع، ودراسة الواقع يف 

كل بلٍد، ووضع اسرتاتيجيّات عمٍل مشرتكة. وقد نظّمت »املؤمتر العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام« ألّول مرٍّة يف العام 

٢00١ يف سرتاسبورغ، وهو مؤمتٌر دوريٌّ يحصل كل ثالث سنواٍت، وقد كان يتوّسع من دورٍة لدورٍة ويضّم ناشطني 

جدداً، حتّى تحّولت تلك املؤمترات إىل لحظات توحيٍد ضّد عقوبة اإلعدام. »من كان حارضاً يف مدريد يف حزيران ٢0١3 

ال بّد الحظ حجم العمل املُنجز هناك، من جهٍة هو عمٌل اسرتاتيجيٌّ ودراسٌة لواقع عقوبة اإلعدام، ومن جهٍة أخرى 

هو خلٌق لطاقة« يقول شونوي- هازان، ويضيف: »إن الطاقة والديناميّة والوحدة هي ما سيمّكننا من مواجهة عقوبة 

اإلعدام ال سيّام يف البلدان الصعبة كالعراق والصني«. 

 ويك ال يكون العمل الجامعي موسميّاً ومحصوراً باملؤمترات، تّم إطالق »التحالف العاملي ضّد عقوبة اإلعدام«، وهو 

يضم ١8 عضواً  كان  البداية  وللناشطني. يف  واإلقليميّة،  املحليّة  والجمعيّات  والنقابات  للمنظاّمت  منّصٍة  عبارٌة عن 

من بينها ECPM و »منظّمة العفو الدوليّة Amnesty International« ونقابة محامي باريس، وغريها من منظاّمت 

حقوق اإلنسان واملحامني، وبعد ١١ سنًة أصبح يضّم ١50 عضواً.

 

* نائب رئيس »التحالف الّدويل ضّد عقوبة اإلعدام World Coalition Against Death Penalty«، واملدير العام للجمعيّة الفرنسيّة 

»معاً ضّد عقوبة اإلعدام«ECPM . متخّصٌص يف العمل امليدايّن املتعلّق بالدول العربيّة واإلفريقيّة واآلسيويّة. التزم منذ زمٍن طويٍل الدفاع 

عن حقوق اإلنسان، وهو متخّصٌص باملدافعة واملنارصة. ترّسخ التزامه واشتّدت عزميته بعد أن شهد حوادث مأسويًّة كالرجم والجلد يف 

الساحات العاّمة.

تكمن أهمّية عمل »التحالف العالمي ضّد
عقوبة اإلعدام« في أنه أتاح وضع النقاش
حول عقوبة اإلعدام في صلب النقاشات

والقرارات الدولية.

 االتّحاد اإلفريقّي أنشأ فريق عمٍل مختّصًا 
بعقوبة اإلعدام في إطار مفوضية حقوق 
اإلنسان، فلـَم ال يتّم الضغط على جامعة 

الدول العربّية لتحذو حذوه؟ 
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»تكمن أهميّة عمل التحالف العاملي، أّوالً يف أنه أتاح وضع النقاش حول عقوبة اإلعدام يف صلب النقاشات والقرارات 

الدوليّة... اليوم مثالً، نعمل كثرياً يف إطار االتّحاد اإلفريقي واللجنة اإلفريقيّة لحقوق اإلنسان عىل عقوبة اإلعدام، ويف 

الوقت عينه نحاول العمل عىل الرشعة اإلفريقيّة لحقوق اإلنسان، وهو عمٌل رائٌد يف مجال القانون الدويل...« يقول 

شونوي-هازان.

 

- أوىل النتائج التي تحّققت، مبساعدة إيطاليا، كانت الحصول عىل تصويٍت يف األمم املتحدة لصالح القرار بوقف تنفيذ 

عقوبة اإلعدام. وهذا ما يعّده شونوي- هازان لحظًة أساسيًّة، ألنها تعلن أن العامل  ضّد عقوبة اإلعدام، وأن النزعة 

العاّمة عامليّاً هي نحو إلغائها. ويضيف »هذه أوىل االسرتاتيجيّات: أن نبنّي أننا ضّد العقوبة كلُّنا، ليس فقط فرنسيّني أو 

إيطالينّي، إمنا أيضاً أفارقًة وآسيوينّي وأمريكيّني وعرب، وذلك لقطع الطريق أمام من يتذّرع باختالف الثقافة والعادات 

ه  الرّق والتعذيب يجب أال تواجيَ واألديان لتربير تقاعسه عن االنضامم إىل الحملة، فمناهضة اإلعدام كام مناهضة 

بأعذاٍر متنعها من أن تكون عامليّة«.

التحالف الدويل يتابع حملته، ويدفع كل دولٍة للتصويت لصالح وقف التنفيذ، بهدف جعل مناهضة اإلعدام قضيًّة 

عامليًّة تتبناها كربى املنظاّمت الدوليّة. 

   OP2 Optional)حملٌة ثانيٌة دوليٌّة أمثرت يف سعيها لحمل املنظاّمت الدوليّة لتبّني مناهضة اإلعدام، وهي حملة -

Protocol 2( حول »العهد الدويل الثاين االختياري للحقوق املدنيّة والسياسيّة« املخّصص إللغاء عقوبة اإلعدام، وهو 

نٌص دويلٌّ يُوجب عىل موقّعيه واملصادقني عليه، الذين يتزايدون يوماً بعد يوٍم، االلتزام مبضمونه تجاه األمم املتّحدة. 

بعض هذه الدول، الذي مل يلغِ العقوبة، يفّكر يف املصادقة عىل هذا العهد كخطوٍة متهيديٍّة المتصاص رّدة فعل الرأي 

العام املعرتضة عىل إلغاء العقوبة.

 

- حملٌة أخرى تُخاض عىل املستوى الدويل وتؤثّر يف املستوى املحيل، بدأت منذ العام ٢000، وهي »اليوم العاملي 

ضّد عقوبة اإلعدام«، الذي باإلضافة إىل كونه رمزيّاً ومعنويّاً، يوِجد مناسبًة للحديث عن عقوبة اإلعدام ومناقشتها، 

العام  الرأي  يف  للتأثري  وذلك  لها،  مناهٍض  نشاٍط  بأّي  القيام  أو  إلغائها،  حول  الندوات  وعقد  ضّدها،  والتظاهر 

سياّم  وال  النشطاء  ولتحريك  القرار،  أصحاب  للضغط عىل  مناسبٌة  أيضاً  وهو  الشباب.  فئة  وتحديداً  و«تحسيسه«، 

نشطاء املجتمع املدين... 

- أما فيام خّص االسرتاتيجيّات اإلقليميّة، فإن جمعيّة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام« ECPM تعمل عىل تشجيع التحالفات 

اإلقليميّة وكذلك املحليّة، فتدعم بقوٍة التحالف املغريب والتحالف التونس و«الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة 

اإلعدام يف لبنان«، وأّي تحالٍف إقليميٍّ يهدف للضغط عىل املنظاّمت اإلقليميّة، ومنها جامعة الدول العربيّة، التي 

»االتّحاد  إن  ويضيف  اإلعدام«.  كعقوبة  جوهريٍّة  مسألٍة  عن  بنفسها  »تنأى  تزال  ال  أنها  شونوي-هازان  يستغرب 

اإلفريقي أنشأ فريق عمٍل مختّصاً بعقوبة اإلعدام يف إطار مفوضية حقوق اإلنسان، فلميَ ال يتّم الضغط عىل جامعة 

الدول العربيّة لتحذو حذوه، عىل األقل بأن تطرح السؤال وتناقشه«. 

- اسرتاتيجيّة أخرى تهدف إىل إيجاد نشطاء جدٍد، وتشكيل شبكاٍت فاعلٍة كشبكات الربملانيّني والصحافيّني والنقابات 

واملحامني واألطباء واملمرّضني... يقول شونوي-هازان: »عىل سبيل املثال يف الواليات املتّحدة األمريكيّة، سألنا األطبّاء عن 

موقفهم من اإلعدام بواسطة الحقن القاتلة، وكيف يقبلون بأن يكون الطّب والعلم أداًة للقتل، ودفعناهم ليتّخذوا 

مواقف رافضة. هذه اسرتاتيجيّة دوليّة ومحليّة يجب العمل عليها يف السنوات القادمة«.



مصطفى زنيدي* : االئتالف املغريب إللغاء عقوبة اإلعدام  

تحّدث السيّد مصطفى زنيدي يف مداخلته عن تجربة االئتالف املغريب إللغاء عقوبة اإلعدام. استهّل كالمه بإعطاء 

فكرٍة عن الوضع يف البلدان املغاربيّة األربعة: املغرب، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، التي هي يف وضعيّة وقف تنفيٍذ 

لعقوبة اإلعدام منذ أكرث من عرشين عاماً، وأصبحت تُصّنف من ضمن البلدان التي أوقفت تنفيذ العقوبة فعليّاً أو 

بحكم الواقع، وعددها ستٌّة وثالثون بلداً يف العامل.

  

عىل الرغم من وقف التنفيذ، مل يؤيّد املغرب قرار الجمعيّة العاّمة املتعلّق بوقف التنفيذ ألربع مرّات. كام ال تزال 

عقوبة اإلعدام معموالً بها فيه، وال تزال موجودًة يف القوانني، وال تزال املحاكم املغربيّة تحكم بها باستمراٍر، مبعّدل 

عرشة أحكاٍم سنويّاً. يرى السيّد زنيدي أن األمر اإليجايّب يف املغرب هو مسألة العفو، إذ يصدر من فرتٍة إىل أخرى عفٌو 

من طرف امللك، فيتّم تحويل العقوبة من إعداٍم إىل مؤبٍد أو إىل فرتٍة سجنيٍّة طويلة األمد، ما يؤّدي إىل تقليص عدد 

املحكومني باإلعدام يف السجون املغربيّة. 

أما عن عملهم من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف املغرب، فقال إنهم أّوالً أنشأوا »االئتالف املغريب من أجل إلغاء عقوبة 

اإلعدام«، يف ١0 ترشين الثاين من العام ٢003 تزامناً مع اليوم العاملي إللغاء عقوبة اإلعدام. وهو يعمل منذ إنشائه 

عىل مستوياٍت عّدة من أجل تحقيق الهدف األسايس، وهو اإللغاء، وأهداٍف أخرى فرعيّة. االئتالف عرف ديناميًّة قويًّة 

يف العام ٢0١١ بعد الرشاكة التي أُبرمت مع جمعيّة ECPM  »معاً ضّد عقوبة اإلعدام«، وهذه الرشاكة هي ثالثيٌّة 

تضّم إىل االئتالف و  ECPMاملنظّمة املغربيّة لحقوق اإلنسان، وهي مستمرٌّة وقد أعطت نفساً جديداً وقويّاً لعمل 

االئتالف، وأمّدته بخربٍة ومعرفٍة وتجربة. 

هذه الرشاكة امتّدت إىل تونس، وهناك عمٌل أيضاً يف موريتانيا والجزائر، واألفق هو إنشاء ائتالٍف مغاريبٍّ ضّد عقوبة 

اإلعدام، يعّزز مرشوعاً أكرب هو إنشاء تحالٍف عىل صعيد منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. 

»االئتالف«  عمل  تقوية  أّوالً عىل  عملوا  إنهم  فقال  مستقبالً،  تحقيقه  يعتزمون  وما  إنجازه  تّم  مبا  يتعلّق  فيام  أما 

وتنظيمه، فأصبح يعمل بشكٍل دوريٍّ ومنظٍّم وتعّززت طرق تسيريه. وهو حاليّاً يضّم أحد عرش عضواً من املنظاّمت 

من  كبرياً  عدداً  تضّم  له  داعمٍة  هيئاٍت  وتشكيل  توسيع صفوفه،  أجل  من  ويعمل  املغرب،  يف  األساسيّة  الحقوقيّة 

الجمعيّات املتعّددة االختصاصات والتجارب واألهداف، كالجمعيّات النسائيّة والشبابيّة والجمعيّات التي تعمل عىل 

التنمية وعىل الحقوق الفرديّة والطفولة واإلعاقة وإلخ...

* صحايفٌّ وباحٌث اقتصادي؛ يتوىّل حاليّاً مسؤوليّة أمني عام »املنظّمة املغربيّة لحقوق اإلنسان OMDH«، وهو املنّسق املعاون يف 

»االئتالف املغريب من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام«. التزم بنضاٍل شاٍق وطويٍل من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام.

ُوّفـق االئتالف المغربي بإنشاء شبكتين: 
شبكة »برلمانّياٌت وبرلمانّيون ضّد عقوبة 

اإلعدام« وشبكة »محامياٌت ومحامون 
ضّد عقوبة اإلعدام«. والعمل جاٍر من أجل 

تأسيس شبكٍة للقضاة وأخرى لألطّباء.

على الرغم من وقف تنفيذ اإلعدام ألكثر 
من 20 عامًا، لم يؤيّد المغرب قرار األمم 

 moratoire المّتحدة المتعّلق بوقف التنفيذ
ألربع مّرات...
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*راهٌب أنطوينٌّ؛ مؤّسس ورئيس »جمعيّة عدل ورحمة«؛ واكب مسرية إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان منذ بدايتها وكان عضواً يف هيئة 

التنسيق، واختري حاليّاً ليكون املنّسق العام »للحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«. 

 مبوازاة ذلك هناك عمٌل يرمي إىل تشكيل فروٍع أو مجموعات عمٍل جهويٍّة يف املدن املغربيّة. 

كل ذلك من أجل تقوية االئتالف من جهٍة، ومن جهٍة ثانيٍة من أجل تعبئة الفاعلني الرئيسيّني يف املجتمع املغريّب، 

بإنشاء  اآلن  االئتالف إىل حّد  ُوفّق  فيها مهٌن وقطاعاٌت مختلفٌة، وقد  تأسيس شبكاٍت قطاعيٍّة واسعٍة  للتمّكن من 

اعترُبت  بديناميٍّة وحامسٍة وقوٍة، وقد  تعمل  اإلعدام« وهي  وبرملانيّون ضّد عقوبة  »برملانيّاٌت  شبكتني هام: شبكة 

تجربتها منوذجيًّة وفريدًة يف العامل عندما ُعرضت يف املؤمتر العاملّي الخامس يف مدريد؛ وشبكة »محاميّاٌت ومحامون 

ضد عقوبة اإلعدام«. والعمل جاٍر من أجل تأسيس شبكٍة للقضاة وأخرى لألطبّاء.

كام يجري العمل عىل مستوى اإلعالم و »تحسيس« الرأي العام، وال سيّام طلبة الجامعات واملدارس. كام تّم إصدار 

دراسٍة ميدانيٍّة أُجريت داخل السجون املغربيّة، تضّمنت عدداً من النتائج املهّمة التي ستُستعمل كوسيلٍة للمرافعة 

من أجل لفت االنتباه إىل أوضاع املحكومني باإلعدام وتحسينها. 

فيه  يضع  اإلعدام، من ضمنها مؤمتٌر صحايفٌّ  لعقوبة  العاملي  اليوم  أنشطًة خاّصًة مبناسبة  االئتالف  ينظّم  ذلك  عدا 

تقريراً سنويّاً يرشح تطّور األوضاع من زاوية عقوبة اإلعدام خالل السنة، ويعرض فيه أهّم األنشطة التي قام بها، 

ويحّدد مواقف أساسيًّة باملناسبة. وعندما يكون هنالك مرشوع قراٍر متعلٍّق بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام، معروٌض 

عىل الجمعيّة العموميّة لألمم املتّحدة، يقوم االئتالف بالتحضري لحملٍة جديدٍة من أجل حّث الحكومة املغربيّة عىل 

تأييد القرار. 

 

األب هادي العّيا* : »الحملة الوطنّية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«    

عرض األب هادي العيّا  للتجربة اللبنانيّة يف مناهضة عقوبة اإلعدام، والتي يراها تجربًة رائدًة خاضها املجتمع املدين، 

السنوات  مدار  نجح، عىل  كام  والتحّديات.  التجاذبات  سائر  من  الرغم  وفّعاالً عىل  مستقاّلً  تحرّكه  إبقاء  يف  ونجح 

املاضية، يف نسج عالقة رشاكٍة وتعاوٍن مع املعنينّي مبناهضة عقوبة اإلعدام، ويف استقطاب رأيٍّ عاٍم نخبويٍّ ومثّقٍف، 

حملة لبنانية ريادية... ورؤيٌة مشتركٌة 
تؤّكد عدم وجود أّي تناقٍض بين حّق 

المجتمع في المحاسبة وجالء الحقيقة 
واألمن والحّد من الجريمة من جهة، 

وضمان احترام الحّق بالحياة والحّق بالنمّو 
والمغفرة والمصالحة من جهٍة أخرى.

األديان هي في خدمة اإلنسان، وليست أعلى 
منه... وفي كّل مّرٍة يكون هنالك مسٌّ 

بحياة إنساٍن، سنعترض ألن اإلنسان أهّم 
من التشريع والشريعة والقوانين...



تناقٍض بني حّق  أّي  تأكيد عدم وجود  تقوم عىل  رؤيٍة مشرتكٍة  وترشيعيّاً، مجتمعاً حول  وقضائيّاً  وأكادمييّاً  سياسيّاً 

بالحياة  الحّق  الجرمية من جهٍة، وضامن احرتام  الحقيقة واألمن واالستقرار والحّد من  املجتمع يف املحاسبة وجالء 

والحّق بالنمو والتوبة واملغفرة واملصالحة من جهٍة أخرى. 

  

يقول العيّا: »إن رشارة وقوفنا صّفاً واحداً متضامنني يف إطار »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان« 

كانت بعد إعالن تنفيذ عقوبة اإلعدام بحّق شخصني يف ساحٍة عاّمٍة يف طربجا عام ١998، حيث أعلّنا الحداد عىل 

ضحايا الجرمية وضحايا اإلعدام، عىل حّد قول الدكتور وليد صليبي. كانت هذه االنطالقة امليدانيّة والفعليّة للحملة، 

عندما قلنا إنه ال ميكننا أن نبقى صامتني أمام همجيّة هذه العقوبة وال إنسانيّتها«.

 

اشتّد أزر الحملة مبزيٍد من التضامن والتواصل بني أعضائها، الذين خاضوا سويّاً نضاالً مشهوداً وحّققوا إنجازاٍت كان 

أهّمها: املرحلة األوىل من عدم تنفيذ أحكام اإلعدام من سنة ١998، واملرحلة الثانية من سنة ٢004 حتّى اآلن، وقد 

تخلّل هذه األعوام أيضاً إلغاء القانون 94/30٢ املعروف بقانون »القاتل يُقتل«، الذي كان يعاقب باإلعدام كل قتٍل 

قصديٍّ ومينع القايض من منح األسباب التخفيفيّة، وذلك يف العام ٢00١.

استمّر العمل من أجل الوصول إىل إلغاء العقوبة كليّاً من النصوص اللبنانيّة، وكانت هناك مشاريع اقرتاحات قواننٍي 

منها ما مل يصل إىل الربملان، ومنها ما مل يُدرج عىل جداول أعامله، ومنها ما أُدرج عىل جدول أعامٍل »محكوٍم عليه 

باإلعدام« عىل حّد تعبريه. »لكن ذلك مل ولن يُثنينا عن العمل سّوياً للوصول إىل اليوم الذي يصبح فيه لبنان يف عداد 

الدول التي ال وجود فيها لعقوبة اإلعدام، ال يف نصوصها، وال أحكامها، وال قواعدها االجتامعيّة واألخالقيّة والدينيّة، وال 

حتّى يف ذهنيّات مواطنيها، وهذا اليوم أراه مؤكّداً وسوف نصله بخطواٍت ثابتٍة وجريئٍة وواعية« يؤكّد العيّا.

واجهت الحراك تحّدياٌت كثريٌة، منها تفاقم سوء الوضع األمني، وتعطيل مؤّسسات الدولة وال سيّام العمل الربملاين 

والترشيعي، تصّدى لها بالبحث عن آفاٍق ومعطياٍت إيجابيٍّة، متثّلت بتبادل الخربات والتشبيك مع التحالفات املناهضة 

لعقوبة اإلعدام يف العامل، وال سيّام يف املنطقة العربيّة، وبتفعيل دور الحملة الوطنيّة وحضورها.

هذه السنة، كرّست الحملة اسمها بالفرنسيّة Coalition Libanaise pour l’Abolition de la Peine de Mort أي 

»التحالف«، وأبقت عىل اسمها بالعربيّة »الحملة الوطنيّة«* كام هو، ألنه مرتبٌط بتاريٍخ طويٍل، وهي تعمل عىل 

تطوير نفسها تنظيميّاً ليكون عملها أكرث فاعليًّة، وتتابع النجاحات التي تحّققت فتصل إىل أكرب عدٍد من املواطنني، 

»فإذا مل نتمّكن من تغيري آرائهم تجاه العقوبة، فعىل األقل نرتك لديهم تساؤالٍت حولها... اسرتاتيجيّتنا هي أن نكون 

منفتحني عىل كل األفرقاء يف البلد وكل الفاعلني... يك ال يبقى هذا النقاش حكراً عىل املثّقفني أو الريادينّي...«

وختم العيّا ببعض االقرتاحات امللموسة والعمليّة من أجل متابعة العمل للوصول إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، ومنها:

- نرش ثقافة الالعنف والسالم بني أبناء مجتمعنا، وهذه ورشٌة مهّمٌة. 

- إعالء شأن فضيلة الغفران واملسامحة.

- العمل من أجل إرساء مفهوم العدل والرحمة، فال عدل بال رحمٍة وال رحمة بال عدل.

الثأر... وتغيري  - معالجة أسباب الجرمية، وأهّمها الفساد والفقر والتمييز وعدم التوازن العاطفي والجنس وثقافة 

الذهنيّات لدى كافّة فئات وطبقات املجتمع، لئاّل تبقى مناهضة اإلعدام حكراً عىل املثّقفني والنخب. 

- خلق بيئٍة علميٍّة وبحثيٍّة ملواكبة هذا التغيري. 

- متابعة مصري مشاريع القوانني املُقّدمة إىل اللجان الربملانيّة. 

- إعداد خطٍّة مفّصلٍة وموزّعٍة عىل الجمعيّات والجهات املنضوية يف الحملة، من أجل تنسيق التحرّكات النضاليّة يف 

املكان والزمان. 

* امللحق رقم 4: بروشور تعريف بالحملة الوطنية )١997- ٢009(. 
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- خلق مساحة لقاٍء وإصغاٍء وحواٍر مع أهل الضحيّة. 

- العمل عىل إصدار قوانني بشأن التعويض املادي ألهل الضحيّة. 

- تقديم نصوٍص بديلٍة للمجلس النيايب. 

- متابعة موضوع وقف تنفيذ العقوبة  moratoireحتّى الوصول إىل إلغاء العقوبة من القانون.

- إبقاء الحوار مفتوحاً يف موضوع إلغاء عقوبة اإلعدام عىل مقاعد الدراسة )مدارس وجامعات(، وأيضاً يف الربامج 

اإلعالميّة املسموعة واملكتوبة واملرئيّة.

- مواصلة الحوار مع األشخاص املحكومني باإلعدام يف السجون اللبنانيّة، واحتضان ندامتهم وتوبتهم.

 عىل أن تكون هذه االقرتاحات، إىل جانب اقرتاحات املؤمتر، من أولويّات عمل هيئة التنسيق يف الحملة.

حلقة النقاش
بعد انتهاء املداخالت، فُتح املجال للنقاش بني الحارضين، الذين وّسعوا موضوع الجلسة لتشمل أسئلتهم وتعليقاتهم 

نواٍح أخرى عدا االسرتاتيجيّات. 

القايض وسلطته االستنسابّية

أحد القضاة الحارضين شّدد عىل أهميّة دور القايض نظراً للسلطة االستنسابيّة التي مينحه إيّاها القانون، واعترب أن 

إحدى أهّم االسرتاتيجيّات يجب أن تكون »إقناع القضاة باستعامل الهوامش املتاحة لهم، فيمتنعوا عن الحكم بعقوبة 

اإلعدام ويستبدلوها بغريها...«، ما يؤّدي عمليّاً إىل »نسيان« هذه العقوبة نتيجة إهاملها، وذلك عىل املدى القصري، 

بانتظار إلغائها متاماً من كل النصوص عىل املدى الطويل.

وهو يرى أن آليّة تنفيذ عقوبة اإلعدام حاليّاً، تُسّهل عىل القضاة توقيع حكٍم بها، ألنهم يرونها نظريًّة وتنفيذها معقٌد 

ومتعلٌق مبرسوٍم، يصدر كل بضع سنواٍت بعد أن يقيم توازناٍت طائفيّة. األمر الذي كان ليختلف فيام لو تيّقن القايض 

يوقّع عىل موت  أن  أن يرتجف قبل  بّد  إنساٌن وال  النهاية  اإلعدام معلّق عىل قراره وحده، »فالقايض يف  تنفيذ  أن 

شخٍص« عىل حّد قوله.

 أحد املحامني الحارضين خالفه الرأي قائالً إن العديد من القضاة ال يرتّدد، وال يرّف له جفٌن قبل أن يوقّع حكامً 

باإلعدام، وتابع قائالً: »يف كل حاٍل لو كان هنالك قاٍض واحٌد مستعدٌّ لتوقيع حكٍم باإلعدام، فاملوضوع يظّل خطرياً«.

مصري حياة أو موت شخٍص متعلّق مبكانته االجتامعّية

إحدى املحاميّات استندت إىل خربتها يف متابعة القارصين املخالفني للقانون لتقول »إن السبب الرئيس الرتكاب جرميٍة 

عقوبتُها جنائيٌّة هو الفقر، فإذا كافحناه قطعنا الطريق أمام ارتكاب الجرائم البشعة«. 

األستاذ مصطفى زنيدي رأى، خالفاً ملا قالته املحاميّة، أن أسباب الجرمية متنّوعٌة وال ميكن حرصها بالفقر، فالجرمية 

موجودٌة يف بلداٍن متقدمٍة وبلداٍن فقريٍة، وهنالك مجرمون من أوساٍط اجتامعيٍّة مختلفٍة، لذا فإن معالجة الجرمية 

هي معالجٌة شموليٌّة وتتطلّب مقاربًة شاملًة تطال مجاالت عّدة.

الغالبيّة  الفئات، فإن  إنه فيام املجرمون هم من كل  السيّد رافاييل شونوي-هازان عليه، مضيفاً  الذي وافق   األمر 

العظمى من املحكومني باإلعدام هي من الفقراء، نظراً لوجود متييٍز اجتامعيٍّ فعيل. »قد تجدون أنه من غري املُتصّور 

تقرير مصري حياة أو موت شخٍص تبعاً ملكانته االجتامعيّة أو العرقيّة، ولكن من الثابت يف كل مكاٍن أن تلك املكانة 

لها اعتبار. الفقراء ال ميلكون أن يوكّلوا محامني أكّفاء...« يقول شونوي-هازان.



اإلعدام أداة قمع 

عليها  يُعاقيَب  التي  الدم« وحدها  »جرائم  ليست  الناس،  معظم  يعتقده  ملا  أنه، خالفاً  السيد شونوي-هازان رشح 

باإلعدام يف دول العامل، إذ أن 80% من األحكام باإلعدام هي ملرّوجي املخّدرات، وبالتحديد يف الدول اآلسيويّة كالصني، 

والعربيّة واإلسالميّة كالسعوديّة وإيران. »هي جرائُم خطريٌة لكنها ليست جرائم دم«. وأردف قائالً: »مثّة حقيقٌة ثابتٌة 

أداة قمع. الحل هو إلغائها، فاألمر ال يتعلّق بأشخاص املحكومني وإمنا  فيام يخّص عقوبة اإلعدام، وهي أنها دامئاً 

بالعقوبة نفسها، فهي خطأٌ إنساينٌّ وأخالقي...«

املغرب منذ  نُّفذت يف  التي  اإلعدامات  أداة قمعٍ، مستعرضاً  اإلعدام  زنيدي عىل كون  األستاذ مصطفى  أكّد  بدوره 

استقالله يف العام ١955 حتّى عام ١993، عام وقف تنفيذ العقوبة فيه، وعددها 54 حكامً، ثالثٌة منها فقط نُّفذت 

بحّق مرتكبي جرائم دمويٍّة بشعٍة، فيام الباقي نُّفذ بحّق معارضني سياسينّي.

الفروقات بني الدول والبيئات املختلفة فيام يتعلّق مبناهضة اإلعدام

رّداً عىل سؤاٍل عاّم إذا كان رأى، خالل عمله يف إفريقيا وآسيا والدول العربيّة، فروقاٍت بني األسباب التي يتقّدم بها 

املدافعون عن اإلعدام، نفى شونوي-هازان ذلك، موضحاً أنه رغم اختالف الثقافات بني دولٍة وأخرى، إال أن الدول 

التي ألغت اإلعدام كانت لديها الظروف نفسها التي تتذّرع بها دوٌل أخرى لتؤّجل البحث يف إلغاء العقوبة، ومنها 

وجود اإلجرام ورضورة مكافحته، واألوضاع السياسيّة املعّقدة، وميل الرأي العام فيها لإلبقاء عىل العقوبة. وخلص إىل 

أنه »يف الحقيقة ال يوجد فروقاٌت بني البيئات املختلفة، ولكن الناس مقتنعون أو يريدون أن يقتنعوا بعكس ذلك، 

ومن املهم جداً أن نوضح هذه املسألة«.

أحد املحامني الحارضين كان له رأيٌّ مخالٌف، إذ رأى أن األمر أعقد يف الدول »اإلسالميّة« منه يف غريها، بسبب كون 

اإلعدام حّداً من الحدود املنصوص عليها يف الرشيعة اإلسالميّة. 

لكنهم  اإلسالم،  يف  القصاص  مبسألة  تدفع  تيّاراٍت  هنالك  إن  بالقول  زنيدي  مصطفى  األستاذ  عليه  رّد  الذي  األمر 

يواجهونها بحقيقة كونهم يطالبون بتعديل القانون الجنايئ املغريب وغريه، وهي كلّها قوانني وضعيٌّة ال ُمنزلة. واستطرد 

قائالً: »إن الدين اإلسالمي، كام األديان كلّها، يفتح باب التوبة واملغفرة لإلنسان، فلامذا نُزهق روحه ونُعدم إمكانيّة 

إصالحه، وإعادة إدماجه يف املجتمع؟«.     

                          

كام أعرب عن قناعته بأن املغرب ال يتحّمل عقوبة اإلعدام، بدليل أن املجتمع املغريب مل يخرج يف حياته للمطالبة 

بتنفيذ عقوبة اإلعدام، أو اعرتاضاً عىل عفٍو مليكٍّ عن محكوٍم به.

متى أصبحت عقوبة اإلعدام مشكلة!

احتدم النقاش عندما استغرب أحد املحامني الحارضين تحّول اإلعدام إىل مشكلٍة، بعد أن كانت هذه العقوبة موجودًة 

ضمن نظاٍم عقايبٍّ كامٍل متكامٍل منذ فجر التاريخ، ومل توجد فقط كحدٍّ من الحدود يف الرشيعة اإلسالميّة، بل ُوجدت 

أيضاً يف الغرب املسيحي. برأيه »عقوبة اإلعدام متأّصلٌة يف وجدان املجتمعات املدنيّة... فلامذا كانت املجتمعات فيام 

سلف تحتمل هذه العقوبة، واليوم أصبحت غري مقبولٍة؟« 

شونوي-هازان رّد عليه قائالً: »إذا مل يدرك الناس أن مثّة مشكلًة، فال يعني ذلك أنها غري موجودة. وواجب البعض 

لهم  مؤاتيًة  كانت  مشكلًة،  العبوديّة  يعترب  األوقات  من  وقٍت  يف  أحٌد  يكن  مشكلة.مل  مثّة  أن  للمجتمع  يُوضح  أن 

وملصالحهم، ولكن كان هنالك أقليٌّة فاجأت املجتمع بإعالنها رفض العبوديّة، وبيّنت له سيّئاتها، حتّى وصلنا إىل الوقت 

الذي ال يتسامح فيه أحٌد مع العبوديّة. كل املجتمعات املدنيّة باستثناء قلّة قليلٍة كانت مع اإلعدام. واإلعدام العلني 

هو الذي جعل البعض يشعر بأن مثّة مشكلًة فيه... أما ملاذا مل تعد هذه العقوبة مقبولًة، فلدّي جواٌب بسيٌط: هذا 

يُسّمى التطّور، املجتمعات تغرّيت، ولحسن الحّظ أنها تتغرّي وتتطّور«.
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األب هادي العيّا، بدوره، رّد عىل ما قاله املحامي عن كون األديان مصدراً للترشيع بالقول »إن األديان هي يف خدمة 

اإلنسان، وليست أعىل منه، فهي وجدت لخدمته. ويف كل مرّة يكون هنالك مسٌّ بحياة إنساٍن، سنعرتض، ألن اإلنسان 

نستطيع  ال  جداً،  وقاٍس   ، وحيشٌّ الإنساينٌّ،  جائٌر،  حكٌم  هو  اإلعدام  حكم  والقوانني...  والرشيعة  الترشيع  من  أهمُّ 

استيعابه«.

السيّد مصطفى زنيدي أوضح أن النظام العقايب تطّور يف العامل، وتحّول من نظاٍم عقايبٍّ انتقاميٍّ إىل نظاٍم جديٍد يتوّخى 

اإلصالح واإلدماج والتأهيل للمجرمني، وأصبح مرتكزاً عىل مبادىء حقوق اإلنسان. وأعطى مثاالً عن املحكمة الجنائيّة 

الدوليّة، التي تنظر يف قضايا جرائم اإلبادة، والجرائم ضّد اإلنسانيّة، وجرائم الحرب، وتحاكم ُعتاة املجرمني، ومع ذلك 

ال تحكم باإلعدام. واستطرد قائالً »إن عقوبة اإلعدام ال تشّكل بحّد ذاتها عقوبًة من منظور علم اإلجرام والعقاب، 

ألن العقوبة تتوّخى إيالم الشخص ودفعه لتأدية مثن الفعل الذي ارتكبه، لذا عندما نحكم عليه باملوت ونقتله، فهو 

ال يؤّدي عقوبة«.

حقيقة وقف التنفيذ 

يدخل  ألنه  للبنان،  »رمزياً«  عاماً   ٢0١4 العام  كون  إىل  الحارضين  أنظار  بلفت  النقاش  ختم  شونوي-هازان  السيّد 

يف حالة التوقّف عن التنفيذ رسميّاً )عرش سنوات(، ويجب الضغط عىل أصحاب القرار لجعلهم يصّوتون مع وقف 

التنفيذ، عندما يُطرح عىل التصويت يف األمم املتّحدة. لكنه نبّه إىل عدم جواز االكتفاء بحالة وقف التنفيذ، ألن العودة 

عنها واردٌة يف أّي وقٍت، كام حدث يف »غامبيا التي توقّفت عن التنفيذ ملّدة ٢7 عاماً، ثم يف أيلول ٢0١٢، بني ليلٍة 

وضحاها، قّرر الرئيس تنفيذ اإلعدام بحّق عرشة أشخاٍص«، وأضاف »هذه حقيقة التوقّف عن التنفيذ«. 

  



الطاولة المستديرة الثانية
دور املحامني يف مناهضة عقوبة اإلعدام؛ آفاق التعاون بني نقابَتي بريوت وطرابلس ونقابة باريس.

املحارضون

النقيب جورج جريج )لبنان(، املحامية ماري- آليكس كانو- برنارد )فرنسا(، القايض جون القّزي )لبنان(، والربوفيسور 

لويس أّرويو زاباتريو )إسبانيا(. 

أدارت الجلسة: الدكتورة جنان الخوري*        

هدف الجلسة هو اإلضاءة عىل الدور الذي لعبه ويلعبه املحامون ونقاباتهم يف مسرية مناهضة اإلعدام. 

افتتحت الدكتورة الخوري الجلسة بقراءة مقطعٍ مؤثٍّر لألديب الفرنس فيكتور هوغو، تناول فيه حكم اإلعدام. 

ين دامئيَني للمحكومني باإلعدام يف السجون اللبنانيّة، هام املحاميان رفيق زخريّا وزيّاد عاشور،  ثم أعطت الكالم لزائريَ

اللذان قّدما شهادتني مؤثّرتني عن أحوال هؤالء.

قبل ذلك، نّوهت د. الخوري بحضور سفرية إسبانيا ووّجهت لها تحيًّة وشكراً عىل متابعتها لفعاليّات املؤمتر، وهو 

األمر الذي قالت إنه قليل الحدوث، إذ غالباً ما يكتفي السفراء بالحضور يف املناسبات الفخريّة واالفتتاحات، ونادراً ما 

يجلس أحدهم ليشارك يف الجلسات، ويستمع إىل النقاشات، ويدّون املالحظات. 

* رئيسة القسم الحقوقي يف مركز املعلوماتيّة القانونيّة يف كليّة الحقوق يف الجامعة اللبنانيّة، وأستاذة ماّدة القانون الجزايئ يف الجامعة 

اللبنانيّة ويف جامعة القديس يوسف كام يف كلّيات ومعاهد أخرى؛ مدّربٌة مع الفريق االستشاري الدامناريك يف بريوت واملجلس الرنوجي 

لاّلجئني.
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رفيق زخريّا* 

استهّل املحامي زخريّا كالمه بالقول: »رمّبا يستطيع بعض السجناء األغنياء الحصول عىل بعض املنافع، لكن الغالبيّة 

العظمى من نزالء السجن من الفقراء. من تُتاح له زيارتهم يف زنزاناتهم، ال يف غرف املقابالت، يراهم يفرتشون ممرّات 

السجن ألن الغرف أُتخمت«.

تحّدث زخريّا عن مشاريع وبدائل أعّدتها »الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة« نتيجة نشاطات مع املحكومني باإلعدام، 

منها مرشوع عقوباٍت بديلٍة تأخذ بعني االعتبار أهل الضحيّة والتعويض عليهم والتفاوض معهم وصوالً للمصالحة. 

قه يف الهيئة، كمبادرٍة رائدٍة تجاه املحكومني باإلعدام يف لبنان، القابعني يف السجون ال  وأخرب عن املرشوع الذي نسَّ

سياّم سجن رومية املركزي، حيث جرت لقاءاٌت استقصائيٌّة قانونيٌّة وجلسات توعيٍة بطرائق احرتافيٍّة العنفيٍّة، من أجل 

»عيش الغفران وتحّمل املسؤوليّة«، وكذلك من أجل دراسة ملّفات من ينبغي إعادة مراجعة أحكام اإلعدام بحّقهم. 

 ثم انتقل للكالم عن املساعدة القانونيّة الكفوءة ومدى توفّرها للمتّهم أثناء محاكمته، وباألخص املتّهم بجرٍم معاقٍب 

باإلعدام، ألن مثن غيابها قد يكون حياته نفسها. 

زخريّا أشار إىل أن بحث هذا املوضوع يف كنف نقابة املحامني هو املطلوب، إذ أنها الطرف األساس املسؤول معنويّاً 

املعونة  لجنة  النقابة من ضمن  قبل  أو من  أو ذويهم،  املتّهمني  قبل  تكليفهم من  تّم  املحامني، وسواء  عن  ومهنيّاً 

القضائيّة، أو كلّفتهم املحكمة، تبقى النقابة مسؤولًة عن نتيجة أعاملهم.

وأوضح أن التقصري الذي يرتكبه أحد املحامني، ويصدر بنتيجته حكٌم مربٌم باإلعدام، ال ميكن إصالحه بعقوبٍة تأديبيٍّة 

تُنزل باملحامي، حتى لو وصلت إىل حّد منعه من مزاولة املهنة. وأعطى مثاالً عىل ذلك، الخطأ الذي ارتُكب يف استدعاء 

متييٍز، فأّدى إىل تعليق شخصني عىل حبل املشنقة. 

زخريّا متّنى عىل نقابة املحامني أن تنظّم دورات تدريٍب متخّصصًة ودوريًّة للمحامني املكلّفني بالدفاع عن متّهمني 

بجرائم عقوبتها اإلعدام، وخاّصًة املحامني املتطّوعني من ضمن لجنة املعونة القضائيّة.

ربّما يستطيع بعض السجناء األغنياء 
الحصول على بعض المنافع، لكن الغالبّية 

العظمى من نزالء السجن من الفقراء.

نخشى فعاًل أن تحاول الدولة ثانيًة
إثبات هيبتها بدحرجة الرؤوس.

* محاٍم باالستئناف يف نقابة بريوت؛ ناشط يف قضايا حقوق اإلنسان والالعنف واملواطنة؛ مسؤول القسم القانوين يف الهيئة اللبنانيّة 

للحقوق املدنيّة وعضو فريق العمل عىل إلغاء عقوبة اإلعدام. يعّد سنويًّا إحصاءات املحكومني باإلعدام يف لبنان لتزويد املنظاّمت 

العامليّة بها. مدرٌّب للنشطاء عىل مناهضة اإلعدام، كام للطاّلب يف املدارس.



يف ختام مداخلته قال إن شائعًة ترسي يف سجن رومية، مفادها أن هنالك مراسيم تنفيذ إعداماٍت تتحرّض، وأضاف: 

»الخوف يسكننا ويسكن املحكومني باإلعدام القابعني يف السجن، ففي لبنان سابقٌة، إذ بعد التوقّف عن تنفيذ اإلعدام، 

تحت ضغط الحملة يف العام ١998، حصلت ظروٌف ومعطياٌت لها عالقٌة بالطائفيّة، أّدت إىل تنفيذ حكم اإلعدام 

بثالثة أشخاٍص يف العام ٢004. 

فهل نحن اليوم مبنأى عن ظروٍف مامثلة؟ نخىش فعالً أن تحاول الدولة ثانيًة إثبات هيبتها بدحرجة الرؤوس«.

زياد عاشور*

عرّب املحامي عاشور عن أنّه يشهد يوميّاً، من خالل مرافقته املحكومني باإلعدام، براهني عىل وحشيّة هذه العقوبة، 

والإنسانيّة ما يعانيه املوجودون يف أنفاق املوت. 

كام أكّد عىل هشاشة التوقّف عن تنفيذ اإلعدام، الذي يهتّز أمام أّي جرميٍة يتناولها اإلعالم بطريقٍة حّساسٍة، أو تطال 

شخصاً يتعاطف معه الناس، أو تصيب أحد »أعيان« املجتمع.   

ورّداً عىل أحد الحارضين، الذي قال إن السجناء املحكومني باإلعدام رمّبا يفّضلون املوت عىل العيش يف ظروف السجن 

الصعبة، أكّد أن لإلعدام أو للتهويل بتنفيذه أملٌ مختلٌف ورعٌب ورهبٌة، تجعلهم يقبلون بكل الظروف وبكل إساءة 

املعاملة التي يتلّقونها، فكلٌّ منهم يعيش هاجس أن يُدّق بابه يف أّي لحظٍة ليُقال له: أنت اليوم ستموت.

عاشور وصفهم بأنهم أشخاٌص يصلّون ويتعبّدون، ويعلنون التوبة يف كل لحظٍة، ويطلبون الرحمة واملغفرة التي لطاملا 

طلبوها أمام أقواس املحكمة. هم يف معظمهم مهّمشون ضعفاء، كانوا كذلك يف املجتمع، وهم كذلك يف السجن. 

اللبنانيّيون  اللذين أجمع  كثريون من بينهم متّت محاكمتهم يف ظل الوصاية السوريّة والوجود العسكري السوري، 

عىل أن تأثريهام كان واضحاً يف كل امليادين ومن بينها القضاء. معظمهم مل تُحرتم حقوقه األساسيّة يف مختلف مراحل 

التحقيق واملحاكمة، مثل حّق الدفاع والوجاهيّة واملحاكمة عىل درجتني. بعضهم مل يُتح له أن يتقّدم بطلب متييٍز، 

وآخرون رُّدت طلباتهم شكالً. وقد وثّق فريق تحقيٍق، مكلٍّف من قبل األمم املتّحدة يف موضوع االحتجاز التعّسفي، 

عّدة حاالٍت مل تُراعيَ أصول املحاكمة العادلة فيها.

عاشور ختم كالمه قائالً: »نحن نرى أن مناهضة عقوبة اإلعدام يف ظل هذا الواقع، ال تُختزل بالعمل عىل إلغائها، 

التي تهدف إىل مناهضة آثارها وظروفها  لنا الكثري من األبعاد،  مع إقرارنا بأهميّة اإللغاء؛ إذ أنها تتضّمن بالنسبة 

ومفاعيلها، وارتداداتها الجانبيّة عىل املحكوم وعائلته ومجتمعه«.

* دكتور يف القانون، محاٍم يف نقابة املحامني يف بريوت، وناشٌط يف »جمعيّة عدل ورحمة AJEM« يف مجال السجون ومناهضة اإلعدام 

وغريها من القضايا املتعلّقة بحقوق اإلنسان.  

السجناء المحكومون باإلعدام ربّما 
يفّضلون الموت على العيش في ظروف 

السجن... هم في معظمهم مهّمشون 
ضعفاء، كانوا كذلك في المجتمع وهم 

كذلك في السجن.

أّكد على هشاشة وقف تنفيذ اإلعدام الذي 
يهتّز أمام أّي جريمة يتناولها اإلعالم 

بطريقة حّسساة أو تطال
شخصًا يتعاطف معه الناس أو تصيب أحد 

»أعيان« المجتمع.
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القضايئ  التنظيم  التساؤالت حول  العديد من  الخوري  الدكتورة جنان  أثارت  لنقيب املحامني،  الكالم  قبل أن تسلّم 

يف لبنان، وتحديداً يف ما يتعلّق باملحاكم الجزائيّة االستثنائيّة، كاملحكمة العسكريّة واملجلس العديل، اللذين تُحاكم 

أمامهام أكرثيّة الجرائم الخطرة. تكلّمت عن أصول املحاكامت املتّبعة أمامهام، وقّوة األحكام التي تصدر عنهام، وال 

سيّام املجلس العديل الذي كانت أحكامه ال تقبل أيّاً من طرق املراجعة، إىل أن تّم تطويرها شكليّاً، عىل حّد قول 

الخوري، يف العام ٢005، فأصبح باإلمكان طلب إعادة املحاكمة أو االعرتاض، ولكن أمام الهيئة نفسها التي أصدرت 

القرار. 

النقيب جورج جريج

 

العامل.  اإلعدام يف  اتّجاٍه دويلٍّ إللغاء عقوبة  بالتأكيد عىل وجود  بدأ مداخلته  نقيب محامي بريوت،  األستاذ جريج 

وقّدم عرضاً موجزاً لتاريخ الحراك املناهض لإلعدام يف لبنان، ثم انتقل للحديث عن املرتجى من هذا الحراك الحقوقي 

واملدين، وعن دور النقابة فيه، وعن التعاون بينها وبني نقابة باريس.

يف  أضاف،  الذي  الدستوري  التعديل  بفعل  الترشيعيّة،  الحالة  شهدته  الذي  األهميّة  البالغ  التطّور  إىل  أشار  جريج 

الهويّة واالنتامء، وهو عضٌو مؤّسٌس وعامٌل  »لبنان عريبُّ  منها:  الفقرة »ب«  للدستور جاء يف  ١99١/9/١٢، مقّدمًة 

يف جامعة الدول العربيّة وملتزٌم مواثيقها... كام هو عضٌو مؤّسٌس وعامٌل يف منظّمة األمم املتّحدة وملتزم مواثيقها 

واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. وتجّسد الدولة هذه املبادىء يف جميع الحقوق واملجاالت دون استثناء«. وهو األمر 

الذي يجعل هذه املبادىء جزءاً ال يتجزّأ من الدستور اللبناين، تتمتّع بقيمته وُسمّوه عىل القوانني األخرى، مبا فيها 

القوانني التي تنّص عىل عقوبة اإلعدام. انطالقاً من ذلك رأى جريج أن دور املحامني والناشطني الحقوقيّني، ال يقترص 

عىل حمل الشعارات املناهضة لإلعدام، ونرش ثقافة »أنسنة العقوبة« فحسب، بل يتعّداه إىل خطواٍت عمليٍّة أبرزها:

إليها  انضّم  التي  الدوليّة  والربوتوكوالت  االتّفاقات  وبخاّصٍة  الدوليّة  لبنان  التزامات  احرتام  إىل  السلطة  دعوة   : أوالً

وأبرزها: 

- اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام ١948.

- العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنيّة والسياسيّة عام ١966.

- اتفاقيّة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عام ١979.

متابعة بروتوكول التفاهم الُموّقع بين 
نقابتي المحامين في بيروت وباريس، 
والعمل معًا إللغاء عقوبة اإلعدام في 

الدول الممانعة.

االستناد إلى مشاريع واقتراحات القوانين 
السابقة وتطويرها لتقترن بعامٍل إصالحيٍّ 

وتأهيليٍّ وليس فقط عقابيٍّ وتدميري.



 ،١984 عام  املهينة  أو  والالإنسانيّة  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  اتفاقيّة   -

والربوتوكول اإلختيارّي األول امللحق بها، الذي وقعه لبنان عام ٢00٢.

- اتفاقيّة حقوق الطفل عام ١989.

- امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الذي انضّم إليه لبنان عام ٢008.

بتعزيز وحامية  لبنان  استكامالً اللتزامات  أساسيٍّة  دوليٍّة  إقرار مواثيق وعهوٍد ومعاهداٍت  إىل  السلطة  ثانياً: دعوة 

حقوق اإلنسان. 

ثالثاً: منع تكرار تجربة القانون رقم 94/30٢ املعروف بقانون »القاتل يقتل«.

السابقة،  القوانني  واقرتاحات  مشاريع  إىل  باالستناد  باإلعدام،  القاضية  املواد  تعديل  محاوالت  إحياء  إعادة  رابعاً: 

وتطويرها لتقرتن بعامٍل إصالحيٍّ وتأهييلٍّ وليس فقط عقايبٍّ وتدمريي.

خامساً: متابعة بروتوكول التفاهم املُوقّع بني نقابتي املحامني يف بريوت وباريس يف حزيران ٢0١3، الذي أكّد عىل دور 

النقابتني يف حامية الحريّات، ودعم قيام الدولة املدنيّة ودولة الحّق والقانون؛ والعمل معاً إللغاء عقوبة اإلعدام يف 

الدول املامنعة. وكذلك السعي الستصدار قراٍر جديٍد عن الجمعيّة العاّمة لألمم املتّحدة، يسمح بفرتٍة انتقاليٍّة يُعلّق 

فيها حكامً تنفيذ جميع األحكام القاضية باإلعدام.

سادساً: العمل مع نقابة املحامني يف باريس واالتّحاد األورويب واملنظاّمت املعنيّة، وبرعاية السلطات اللبنانيّة، عىل 

وضع اسرتاتيجيٍّة إصالحيٍّة للمعونة القضائيّة وتفعيل دورها، وكذلك اسرتاتيجيٍّة إصالحيٍّة للسجون، تنجز نقلها من 

السجون وتحويلها إىل مراكز  العدل، وذلك لتحسني واقع املساجني، وأنسنة  الداخليّة إىل عهدة وزارة  عهدة وزارة 

إصالح. 

جريج دعا الحضور للتفكري معاً يف كيفيّة العمل عىل إلغاء الجناية من دون إلغاء الجاين، إلغاء مسبّبات الجرمية وردع 

مرتكبيها قبل وقوعها. فمنع الجرمية، برأيه، هو عمٌل مجتمعيٌّ ُمستداٌم وليس رسالة قتل. ثم ختم قائالً: »أنا واثٌق أن 

عقوبة املوت ستموت يف لبنان، امنحوه فقط بعض الوقت«.

أسئلٍة  عن  وأجابت  باريس،  محامي  نقابة  ُممثّلًة  كانو-برنار،  ماري-آليكس  املحامّية  تكلّمت  جريج،  النقيب  بعد 

نطلق حملًة إللغاء  أن  واقعيٍّ  أليس غري  التايل:  بينها  الخوري، ومن  الدكتورة جنان  الجلسة،  عليها مديرة  طرحتها 

 ، عقوبة اإلعدام يف بلد، كلبنان، يعاين من اإلرهاب، وغياب األمان، والعنف، وحيث األفراد يُقتلون بشكٍل شبه يوميٍّ

وال محاسبة؟! ماذا نقول ألهايل الضحايا الذين يطالبون بالعدالة؟



59

w
w

w
.a

bo
liti

on
.fr

  •
  a

bo
liti

on
@

ho
uk

ou
km

ad
an

ia
.o

rg

*Marie-Alix Canu-Bernard ماري-آليكس كانو-برنارد

املحامية السيّدة كانو-برنار اكتفت بالتعليق قائلًة: »هذه األسئلة، نفسها، طُرحت يوم أُثري موضوع إلغاء اإلعدام يف 

؟ وهل هذا أوانه؟«.  فرنسا: هل هذا النقاش اإليديولوجي واقعيٌّ

ن أفضل ِمن املحامي ليدافع عن هذه القضيّة؟  ثم تابعت متحّدثًة عن دور املحامني يف مناهضة اإلعدام، فقالت: »ميَ

من أفضل منه لالستفادة من الوسائل القانونيّة املوجودة؟ رمّبا يفشل مرًّة ومرّتني، لكنه يف النهاية سينجح. إذا مل نكن 

حارضين كمحامني، ومل نستعمل ما نستطيع من وسائل، فمن غرينا سيفعل؟ إذا مل ينخرط املحامون، عمليّاً ونظريّاً، 

يف هذا النضال، فمن سيفعل؟«

بعد ذلك انتقلت األستاذة كانو-برنارد إىل الكالم العميل، فاستعرضت ما تّم إنجازه، وال سيّام اتّفاق الرشاكة الذي تّم 

توقيعه بني نقابتي بريوت وباريس، يف املؤمتر العاملي الخامس ملناهضة اإلعدام الذي ُعقد يف مدريد يف العام ٢0١3. 

وقرأت بعضاً من بنود االتفاقيّة وفيها:

-  إن دور نقابات املحامني هو حامية حريّة مامرسة مهنة املحاماة واملساهمة يف تعزيز دولة القانون.

.”moratoire“ إن النقابتني لديهام دوٌر كبرٌي يف دعم مسرية اإللغاء ويف تثبيت وقف التنفيذ  -

-  إن النقابتني لديهام مسؤوليٌّة يف املساهمة بحواٍر مع السلطات. 

وتابعت أّن ذلك يرُتجم عمليّاً بدعوة نقابات املحامني إىل االضطالع باملهام التالية:

وتضييق حقل  العقوبات،  قوانني  انتشارها يف  تحجيم  اإلعدام، عىل  بعقوبة  متمّسكًة  تزال  ال  التي  الدول،  -  حّث 

الضحايا،  أهايل  املواجهة مع  تعقيدات  كلّياً، بسبب  اإلعدام  إلغاء عقوبة  أوىل،  فإذا كان صعباً، يف مرحلٍة  تطبيقها. 

وتحديداً ضحايا الجرائم املرّوعة، ميكن التدّرج بإلغائها، فتبقى محصورًة بعدٍد من الجرائم وتلغى من غريها. وحتى يف 

الجرائم التي تبقى ُمعاقبًة باإلعدام، يجب أال تشمل هذه العقوبة من تدّخلوا يف الجرمية، من دون أن يكونوا يف عداد 

منّفذيها. إذ من غري املنطقي التمّسك بإعدام املتدّخلني، عىل حّد قولها، فال يُقتل إال من قتل.  

بإنزال عقوبة اإلعدام  املُهّدد  املتّهم، وتحديداً  العادلة واحرتام حقوق  - السهر عىل حسن تأمني ضامنات املحاكمة 

بحقه.

- مساندة املحامني املكلّفني بالدفاع عن متّهمني بجرائم عقوبتها اإلعدام.  

- الحّث عىل تبّني وقف التنفيذ  “moratoire” كخطوٍة أوىل باتّجاه اإللغاء التام. 

إذا لم ينخرط المحامون، عملّيًا ونظريًّا، في 
هذا النضال، فمن سيفعل؟«

نقابة باريس تعلن التزامها الحضور 
للمساعدة في القضايا التي يكون فيها 

المّتهمون عرضًة إلنزال عقوبة اإلعدام بهم.

* محاميّة فرنسيّة خبرية؛ رئيسة اللجنة الجزائيّة يف نقابة محامي باريس؛ األمينة العاّمة ملعهد الحقوق الجزائيّة. 



كانت هذه الخطوة األوىل التي نُّفذت عىل مستوى اإللتزام »سياسيّاً« بهذه القضيّة. 

أما الخطوة الثانية، فقالت السيّدة كانو- برنارد إنها ستكون باالنضامم إىل »التحالف العاملي ضّد عقوبة اإلعدام«، 

نقابات  عدٌد من  بينها  مؤّسسًة، من  اليوم ١50  يضّم  والذي  ُمؤّسسيه،  عداد  باريس يف  نقابة محامي  كانت  الذي 

املحامني. وأكملت ُموّجهًة كالمها إىل نقيب املحامني جورج جريج فقالت: »مل ال تكون نقابة محامي بريوت إحدى 

النقابات املنضّمة إىل هذا التحالف، لتثبت، بشكٍل ملموٍس، التزامها هذه القضية؟«.

فعله  نستطيع  ما  »لدينا  قالت:  حيث  بريوت  محامي  لنقابة  عرٍض  بتقديم  مداخلتها  ختمت  كانو-برنارد  السيّدة 

ألجلكم وأنا أحمل إليكم عرضاً، وأعلن رسميّاً، باسمي الشخيص واسم نقابة باريس، أننا سنلتزم بالحضور ملساعدتكم 

يف القضايا التي يكون فيها املتّهمون عرضًة إلنزال عقوبة اإلعدام بهم، إذا طلبتمونا وإذا وافق موكّلوكم. سنساعد 

بكّل الطرق املتاحة، سواء بالدعم املعنوي أو باملشاركة يف املرافعة، أسوًة مبا كان يفعله روبري بادنتري، الذي كان يهّب 

لتلبية نداءات النجدة التي تصله«.   

جون القّزي*

القايض جون القزي استهّل مداخلته بكالٍم وجداينٍّ شكر فيه الحضور والعاملني إلنجاح املؤمتر عىل اختالف مهامهم، 

كام شكر كل الناشطني يف مجال مناهضة اإلعدام قائالً: »ألن مقياس الحّق أن نعدل بال مقياٍس، وألنني ما فهمت 

القانون إال يف خدمة اإلنسان وليس العكس، ُعنيت بكل نشاٍط هادٍف، عىل مثال ما يكتنزه هذا الحراك يف نضاله ضد 

، منزٍّه عن األحقاد، مرتفّعٍ عن األنانيّات، تتضافر إراداته  اإلعدام، من عزميٍة ومثابرٍة ونبٍل، يف سبيل بناء مجتمعٍ سويٍّ

عىل محبة العطاء وتتقاطع حول رشف التضحية، نائيًة عن مجاهل االنتقام وجاهليّته. إن يف مسريتكم ما يعكس 

مساراً منتفضاً وثائراً ال يرتيض برتابة االستسالم. فالكل معنيٌّ بالكل، وال معًنى لواحٍد بدون الجامعة، وال جامعة بدون 

اإلجامع عىل باقة املبادىء السامية التي ترعى القول كام العمل، فإىل كل من حمل املشعل وما تعب، إىل من كفكف 

الدمع، إىل من مسح الوجع، إىل من أطفأ االحتقان، إىل من أنسن اإلخفاق، إىل من شحذ اإلرادات، إليكم جميعاً عىل 

ضّفتي الخيبة واإلنجاز، وعىل إيقاع الدمعة واالبتسامة، كل العرفان وكل التقدير وكل الفخر«.

* قاٍض شغل العديد من املناصب القضائيّة وأصدر العديد من األحكام واالجتهادات التي اهتزت لها املنابر الحقوقيّة والسياسيّة يف لبنان؛ 

وهو باحٌث قانوينٌّ ومؤلٌّف للعديد من اإلصدارات القانونيّة من بينها »املعونة القضائيّة« و«الزواج املدين« و»رحلة العمر إىل الجنسية«.

في حين يقف بعض القضاة مكتوفي األيدي 
معتبرين أن دورهم هو خدمة النصوص، أرى 

أن دور القاضي هو لفظ القانون بنفحة العدالة، 
فإذا فقد القاضي دوره العادل اإلنساني فلنضع 

مكانه حاسوبًا.

كي ال يظّل النفاذ إلى العدالة حكراً على 
المقتدرين، أقترح إصالحات في نظام المعونة 

القضائية، مع نقابة المحامين، وأن ُتدرَّس 
كمبدأ وفكرة وآلية...
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وتابع مستعيناً ببعض األبيات الشعريّة، التي أحّل فيها »العدل« مكان »الِعلم«:  

»ما الفخر إال بأهل العدل إنكم                   عىل الهدى ملن استهدى أداّلء

فقدر كل امرٍء ما كان يحسنه                     والظاملون ألهل العدل أعداء

ففز بعدٍل تعش حيّاً به أبداً                        الناس موىت وأهل العدل أحياء«

بعد هذه املقّدمة انتقل الستعراض »محطّات العمر«، علّها تكون عربًة ملن يعترب، فتحّدث عن تجربته التي بدأها 

مؤيّداً لعقوبة اإلعدام. ثم ذاق الظلم وأحّس بوطأته، فتعلّم من وجعٍ، أن الخطأ البرشي وارٌد، وأنه يف حالة الحكم 

باإلعدام، غري قابٍل للتصويب قبل فوات الحياة. قال إن يف تجربة السيّدة أنطوانيت شاهني التي تابع قّصتها عن كثٍب 

دون أن يلتقيها، وما عانته وقاسته املثال املوجع. هذه التجربة كانت من أهّم األسباب التي جعلته يعيد النظر يف 

عقوبة اإلعدام. وأخرب أن لقاءه بالدكتور وليد صليَيبي، املفّكر واملناضل الريادي، أثّر فيه وجدانيّاً وجعله ينتقل إىل 

موقع املناهض بشّدة لعقوبة اإلعدام.

القزّي قال: »إن معضلًة تواجه القضاة يف كل مرٍة يكونون إزاء جرميٍة عقوبتها اإلعدام، مبا يحمله من عذاٍب يف الضمري، 

وما يرتكه من آثاٍر مدّمرٍة تكاد تجعل من قىض به، عىل ضّفة الحكم، مبثابة الجاّلد، ومن قيُض به عليه، عىل الضّفة 

املقابلة، مبثابة امليت املايش«. 

تابع قائالً: »يف حني يقف بعض القضاة مكتويف األيدي، معتربين أن دورهم هو خدمة النصوص، أرى أن دور القايض 

هو لفظ القانون بنفحة العدالة، فإذا فقد القايض دوره العادل اإلنساين فلنضع مكانه حاسوباً«.  

ثم تكلّم عن تجربته يف تدريس ماّدة »حقوق اإلنسان«، التي أُدرجت للمرة األوىل يف مناهج الجامعة اللبنانيّة. وأحرض 

معه ملّفاً مليئاً باالستامرات وكتابات طاّلبه حول عقوبة اإلعدام، وقرأ مقاطع تُدلّل عىل الفرق الذي أحدثته هذه 

املاّدة يف وعيهم. فبعد أن عرّبوا، يف بداية الفصل وقبل البدء بتدريسها، عن متلملهم واستخفافهم بها، وأعلنوا مواقف 

مؤيّدًة لإلعدام متمّسكًة باإلبقاء عليه، أنهوا الفصل مبواقف مغايرٍة متاماً.

ما جعله يستنتج أن العمل األسايس الذي يجب الرتكيز عليه هو التنشئة، لتوفري أرضيٍّة سويٍّة تُدخل يف الالوعي ثقافة 

الالعنف، متهيداً لتجسيدها عىل أرض الواقع، سياسًة جنائيًّة هادفًة تعكس رقي املجتمع. لذا اقرتح أن تُدرج ماّدة 

حقوق اإلنسان يف كل الكليّات الخاّصة، بعد أن أُّدرجت يف مناهج الجامعة اللبنانيّة، ألن إدراجها يف تلك الكليّات، 

وتحديداً تلك التي ستُخّرج محامني وقضاة، يجعلهم »يتنّفسون« حقوق اإلنسان والحّق بالحياة.

القزّي شّدد عىل أهميّة املساعدة القانونيّة الكفوءة، وأهميّة املعونة القضائيّة »يك ال يظّل النفاذ إىل العدالة حكراً عىل 

املقتدرين«. وأوضح أن مثّة مشكلًة يف املعونة القضائيّة، إذ أن معظم املتّهمني بجرائم قد تودي بهم إىل حكم اإلعدام، 

يكون غري قادٍر عىل تحّمل كلفة محاٍم متمرّس. لذا يُصار إىل تعيني محامني مبتدئني، تُدفع لهم أتعاٌب رمزيٌّة مقطوعٌة، 

نها املعونة، بالكاد تغطّي مصاريف تصوير امللف. وخلص إىل وجوب إجراء إصالحاٍت يف نظام املعونة القضائيّة،  تُؤمِّ

بالتعاون مع نقابة املحامني. كام اقرتح أن تُدرّس املعونة كمبدأ وكفكرٍة وكآليّة.



   *Luis Arroyo Zapatero لويس أّرويو زاباتريو

    

الربوفسور لويس أّرويو زاباتريو  تحّدث عن تاريخ النضال إللغاء عقوبة اإلعدام، وبالتحديد عن دور املحامني فيه، 

فقال إن الحكومات املناهضة لإلعدام والجامعينّي واألكادمييّني املنتظمني يف مؤّسسات علميّة، كانوا املحركني األساسيّني 

للنقاش حول هذه العقوبة، وذلك عقب انتهاء الحرب العامليّة الثانية، وكرّد فعٍل عىل العنف الذي ُمورس خاللها. من 

أولئك مارك أنسل، رئيس املنظّمة الدوليّة للدفاع االجتامعي، الذي كان من أوائل املناهضني الكبار لإلعدام. 

وأضاف أن املنظاّمت غري الحكوميّة، الحارضة اليوم بقّوٍة يف هذا الحراك، بدأت بدخول املشهد، كعنارص فاعلٍة، منذ 

  ”lorsque c’est l’état qui tue“  »حملة منظّمة العفو الدوليّة عام ١987 تحت شعار: »عندما تقتل الدولة

يُضاف إىل هؤالء، املحامون ونقاباتهم، الذين كان دورهم، يف مجال حقوق اإلنسان عموماً ومناهضة اإلعدام خصوصاً، 

إيجابيّاً وأساسيّاً يف الفضاء األورويب والرشق أوسطي. 

زاباتريو تكلّم عن تجربة بلده إسبانيا، التي عاشت حرباً أهليًّة وحشيًّة بني العامني ١936 و ١939، ذهب ضحيّتها، عدا 

ين املتقاتليَني. الحقاً  من قضوا يف األعامل العسكريّة والحربيّة، أكرث من 50 ألف مدينٍّ، تّم إعدامهم من قبل املعسكريَ

حلّت األحكام العسكريّة االنتقائيّة القاضية باإلعدام محّل اإلعدامات الجامعيّة، وهي لغٌة ديكتاتوريٌّة رهيبٌة كانت 

قد تطّورت بعد الحرب العامليّة الثانية. 

الصوت الجامعي األّول املناهض لإلعدام يف زمن الديكتاتوريّة، كان املؤمتر الوطني لنقابة املحامني يف العام ١970. وقد 

هّز إعالن املحامني اإلسبان الرأي العاّم الوطني، الذي كانت اإلعدامات الجامعيّة قد أرهبته لفرتٍة طويلة. اإلعالن ألهم 

جيالً  كامالً، كان زاباتريو أحد أبنائه. يف املحّصلة ولد دستور العام ١978 الذي ألغى عقوبة اإلعدام بإجامع النّواب. 

ثم أوضح أن ما وضع حّداً نهائيّاً لديكتاتوريّة فرانكو مل يكن موته فقط، وإمنا اغتيال عدٍد من املحامني، األعضاء يف 

شبكة املحامني املدافعني عن املعتقلني السياسيّني والعامل، وهي الحادثة التي ُعرفت مبذبحة  “Atocha”. مئات آالف 

األشخاص رافقوا نعوش املحامني، وساروا بصمٍت يف جنازاتهم، يف شوارع مدريد الرازحة تحت نري الديكتاتوريّة. وبعد 

ستّة أشهٍر جرت أوىل االنتخابات الدميقراطيّة.

* بروفيسور متخّصٌص يف القانون الجزايئ، وشخصيٌّة أكادمييٌّة مرموقٌة من إسبانيا؛ عضٌو مؤّسٌس يف »الشبكة األكادمييّة العامليّة من أجل 

إلغاء عقوبة اإلعدام REPECAP«، ومن مؤّسس »املفوّضية الدوليّة ملناهضة عقوبة اإلعدام« التي بادرت حكومة إسبانيا إىل إطالقها.

إعالن المحامين اإلسبان، المناهض لإلعدام، 
هّز الرأي العام الوطنّي، وأْلَهَم جياًل كاماًل. وفي 

المحّصلة ُولد دستور العام 1978 الذي ألغى 
عقوبة اإلعدام بإجماع النّواب.

المحامون يدافعون لطرد الموت من الحياة 
العاّمة، ونضاالتهم هي قيمٌة خارقٌة في 

المجتمعات التي أصبح الموت فيها 
ممارسًة يومّية.
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شّكال  املحامني،  واستشهاد  اإلعدام،  عقوبة  مواجهة  يف  املحامني  لنقابة  التأسيس  التحرّك  أن  االستنتاج  إىل  قاده  ما 

مساهمًة حاسمًة يف الوصول إىل الدميقراطيّة، وإلغاء عقوبة اإلعدام يف إسبانيا.

    

ثم تابع قائالً إنه مثلام أُلغيت العقوبة رفضاً للعنف، الذي جّسدته اإلعدامات الجامعيّة يف زمن الحرب، كذلك أُلغيت 

يف أزمان السلم، يف أطٍر دميقراطيٍّة، وذلك بعدما نضجت وترّسخت فكرة الحّق بالحياة ورفض العقوبات الوحشيّة. هنا 

، ففي فرنسا، مثالً، كان هناك محاٍم يعمد بانتظاٍم، خالل مرافعاته، إىل طرح السؤال  أيضاً كان للمحامني دوٌر أسايسٌّ

حول رشعيّة هذه العقوبة، هو روبري بادنتري، الذي ذكر يف كتابه »اإللغاء« l’abolition إن تحرّكه أمام املحاكم والقضاة 

والرأي العام، كان ممكناً وفاعالً، ليس فقط بسبب ذكائه وإرصاره، وإمنا أيضاً ألنه كان محميّاً ومدعوماً من قبل نقابته.

عمل املحامي بادنتري، الرتبوي، ضّد اإلعدام، هو الذي سمح لبادنتري، وزير العدل يف حكومة ميتريان، بأن يدفع باتّجاه 

اإللغاء التام لهذه العقوبة، يف الوقت الذي كان فيه املزاج العام ال يزال مؤيّداً لها.

زاباتريو أوضح أن األمر يختلف يف دول الـ common law، حيث النقابات هي مؤّسساٌت مهنيٌّة أكرث ماّم هي عاّمٌة، 

ما جعل دورها يرتاجع ليتقّدم ويربز دور املحامني املميّزين الفرادى، ومنهم سيدين سيربمان، أحد أكرب الناشطني يف 

بريطانيا العظمى، والذي ال يعلم كثريون أنه كان محاميّاً وعضواً فاعالً يف الربملان. سيربمان استطاع، بفضل حساسيّته 

السياسيّة ومعرفته، أن يُنىشء الحملة الوطنيّة إللغاء عقوبة اإلعدام يف العام ١940، والتي أمثرت يف العام ١965. وقد 

سبقت ذلك مرحلة وقف تنفيٍذ لإلعدام ملّدة خمس سنواٍت، تحّول إىل إلغاٍء نهايئٍّ، عندما استطاعت اإلحصائيّات أن 

تربهن أن وقف التنفيذ مل يُسبّب ارتفاعاً يف نسبة اإلجرام، وإمنا انخفاضاً يف جرائم الدم، ناسفًة الحّجة القائلة بنفعيّة 

العقوبة نظراً لقّوتها الرادعة.

 

نضاالتهم  عن  وتحّدث  الشامليّة،  وأمريكا  إنكلرتا  بني  املوزّعني  الناشطني،  املحامني  من  عدداً  ُمسّمياً  زاباتريو  وتابع 

وحيّاهم، ليخلص إىل القول: »إن املحامني هم أهم من يدافع لطرد املوت من الحياة العاّمة، ونضاالتهم هي قيمٌة 

خارقٌة يف املجتمعات التي أصبح املوت فيها مامرسًة يوميّة«. 

    



حلقة النقاش 

- معظم األسئلة واالقرتاحات تـّم توجيهه إىل نقيب املحامني، وكان أّولها اقرتاح أحد املحامني الناشطني يف السجون، 

بأن يتّم الخروج بتوصيٍة بتعيني لجنٍة من نقابة املحامني، لدرس ملّفات كل املحكومني باإلعدام، ألن نسبًة كبريًة منهم 

مل تُعطيَ الفرصة الستعامل حّق الدفاع واملراجعة، آمالً أن يؤّدي ذلك إىل إنقاذ بعض من تثبت مظلوميّته. 

 

- النقيب رّد قائالً إن النقابة ُممثّلٌة يف لجنة اإلدارة والعدل، وإنهم يأخذون هذا املوضوع عىل محمل الجّد وسيتابعونه.

القضائيّة،  للمعونة  لجنٌة  »لدينا  قال:  كان هنالك خطٌّة إلصالحها،  إذا  القضائيّة وما  املعونة  عىل سؤاٍل حول  رداً   -

سأذهب إليها طارحاً ورشة إصالٍح شاملة«.

يُصار إىل تكليف محامني تقّل خربتهم عن العرش  بأال  اقرتاٌح من إحدى املحاميّات،  السياق نفسه كان هناك  - يف 

سنواٍت »جزائيٍّة«، خاّصًة عندما يتعلّق األمر بجرائم عقوبتها اإلعدام، ألن املحامي، القليل الخربة، يرسل موكّله إىل 

املوت.  

باالستئناف،  أو  متدرّجني  أكانوا  للمحامني، سواء  تأهيليٍّة  تنظيم دوراٍت  إمكانيّة  النقابة ستبحث  إن  قال  - جريج   

وتحديداً املتطّوعني منهم ضمن املعونة القضائيّة.

- أما فيام يتعلّق بالسامح للمحامي بحضور جلسات التحقيق أمام معاوين الضابطة العدليّة، فقال إنهم يبحثون ذلك 

يف لجنة اإلدارة والعدل، ويطمحون للمزيد. إذ يبحثون إمكانيّة حرص مهّمة التحقيق األّويل باملجازين يف الحقوق من 

العنارص األمنيّة.  

- آخر األسئلة املوّجهة للنقيب كان عن استعداد النقابة لالنضامم إىل التحالف العاملي ضد عقوبة اإلعدام. 

أجاب عنه قائالً: »اليوم أصبحت مناهضة عقوبة اإلعدام قضيًّة بالنسبة لنقابة املحامني، سنحاول تطبيق البنود التي 

خرج بها املؤمتر العاملي الخامس ملناهضة اإلعدام يف مدريد العام املايض، ألن األهم اليوم هو أن نخرج بترشيع. أما 

فيام يتعلّق بانضاممنا إىل االئتالف، فمن املؤكّد أننا سندرس التفاصيل وسنكون سبّاقني«. 
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ورش العمل

ين  شاء املنظّمون أن تتضّمن الندوة هذا العام، إىل جانب جلسات النقاش، إضافًة نوعيًّة وجزءاً عمليّاً يطال محوريَ

أساسيَّني يف النضال إللغاء اإلعدام: العمل عىل إلغاء ذهنيّة االنتقام والثأر من النفوس من جهة، وبانتظار إلغاء العقوبة 

من النصوص العمل قانونياً عىل تجّنب الوصول إىل حكم املوت من جهٍة أخرى. 

لذا ضّم الربنامج ورشتيَي عمٍل تدريبيّتني احرتافيّتني، ُخّصصت أوالهام لتدريب املحامني والحقوقيّني عىل اسرتاتيجيّات 

الدفاع عن املعرّضني ألحكام اإلعدام، والثانية لتدريب الرتبوينّي عىل تعليم مناهضة عقوبة اإلعدام يف املدارس. وكانت 

هاتان الورشتان خطوًة أوىل نحو التأسيس لشبكتني جديدتني يف لبنان واملنطقة، تهدفان إىل إتاحة الفرصة لتطوير 

الخربات يف هذين  وتبادل  للتعاون  أرضيٍّة  بخلق  والبدء  والرتبويّة،  الحقوقيّة  الناحية  من  لإلعدام  املناهض  النضال 

املجالني بني ناشطني يف لبنان واملنطقة والعامل.



نسخة عن اللوحة الرسمية املرافقة لورشة تدريب املحامني خالل الندوة الوطنية. 

"تدريب املحام� عىل اسرتاتيجيّات 
الّدفاع عن املحكوم� باإلعدام"

ورشة عمل تدريبيّة  

Ensemble 
contre 
la peine 
de mort

Ensemble 
contre 
la peine 
de mort

٢٤ - ٢٥ كانون الثا� ٢٠١٤
بيت املحامي – ب�وت 

"LA FORMATION DES AVOCATS POUR 
LA DÉFENSE DES CONDAMNÉS À MORT" 

Atelier de Formation

24 - 25 Janvier 2014
Maison de l’avocat - Beyrouth

هذا املرشوع بتمويل من اإلتّحاد األورو¯

Ce projet est ¹nancé par l’Union Européenne

الّندوة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام

Conférence Nationale Contre la Peine de Mort au Liban 
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ورشة عمل 1: تدريب املحامني عىل اسرتاتيجّيات الدفاع عن املحكومني باإلعدام  

املدّربتان املحارضتان: املحامية آن سوليلياك )فرنسا(، واملحامية حسنا عبد الرضا )لبنان(.

• شهادة من السّيدة أنطوانيت شاهني )لبنان(.

أدارت الورشة: املحامّية ليال مراد*.      

هدف الورشة: الرتكيز عىل العالقة بني املحامي واملوكّل الذي يواجه حكامً باإلعدام، أو املحكوم به، واالغتناء بأدوات 

تدريبيّة وخربات قانونيّة من الواقع. 

حقوق  ومعهد  القضائيّة  املعونة  لجنة  أعضاء  ومن  والحقوقينّي،  املحامني  من  هاّمة  مجموعٌة  الورشة  يف  شاركت 

اإلنسان يف نقابتي طرابلس وبريوت، ومن أعضاء معهد الدروس القضائيّة، وأساتذة ماّدة الحقوق وحقوق اإلنسان يف 

الجامعات، وناشطني يف الحملة الوطنية ويف هيئات املجتمع املدين. 

قبل انطالق الورشة، رشحت مديرة الجلسة األستاذة مراد ملاذا اختريت عالقة املحامي باملتّهم، لتكون موضوع هذه 

الورشة فقالت: »اجتمعنا مع املحكومني باإلعدام وأجرينا بحثاً حول الدور الذي يلعبه املحامي يف القضيّة، وخرجنا 

باستنتاج مفاده أن أيّاً من هؤالء املحكومني، مل يكن ممثاّلً كام يجب. منهم من مل يلتِق محاميه إال يف الجلسة األخرية، 

منهم من اعتزل محاميه متثيله بسبب الضغوطات عليه، منهم من تغيّب محاميه عن حضور الكثري من الجلسات... 

صحيٌح أن هدفنا النهايئ هو إلغاء اإلعدام، ولكن، حتى ذلك الحني ال ميكن أن يرُتك األشخاص املعرّضون لتوقيع هذه 

العون للمحامني،  لتقديم بعض  الورشة محاولًة  لذا كانت هذه  قانونيٍّة كفوءة.  العقوبة عليهم، من دون مساعدٍة 

ليقوموا مبهّمتهم بأفضل شكٍل ممكن«.

* محاميّة لبنانيّة، ناشطٌة يف قضيّة إلغاء عقوبة اإلعدام يف فريق عمل »الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة«.



شهادة محكومٍة سابقٍة باإلعدام:  السّيدة أنطوانيت شاهني. 

تحّدثت السيّدة أنطوانيت شاهني عن السنوات التي أمضتها يف السجن تحت التعذيب، عن انتظارها املوت، وعن 

متّنيه أحياناً للخالص ماّم كانت تعانيه. 

أُوقفت يف العام ١99١، وكانت ال تزال طالبًة تتابع دراستها. تقول إن توقيفها كان فقط ألنها أخت جان، الذي ينتمي 

إىل حزب القّوات اللبنانيّة. يف تلك الفرتة بدأ »اضطهاد« القّواتيّني من قبل النظام األمني السوري اللبناين. جان ترك 

لبنان وسافر، فأوقفوها بدالً عنه لصغر سّنها، ولتقديرهم أنها لن تقاوم، وستعرتف مبا يطلبونه منها. استمّر توقيفها 

ملّدة 46 يوماً يف وزارة الدفاع، وكانت كل التحقيقات معها عن أخيها، وكان كل املطلوب منها هو أن تشهد أنه كان 

موجوداً يف لبنان حني تم تفجري كنيسة سيّدة النجاة.مل توّجه لها أّي تهمة. خرجت بعد ذلك باسرتداد مذكّرة التوقيف، 

لتعود بعد فرتٍة ويُعاد السيناريو نفسه، ولكن هذه املرة مع تعذيب: عطٌش، جوٌع، رضٌب، شّد شعٍر، ولعٌب بها كام 

لو كانت طابًة يخبطونها بالحيطان. يف الفرتة التي كانت فيها موقوفًة وتقايس األمّرين، تُويّف تحت التعذيب موقوٌف 

ي  اسمه فوزي الرايس. وصل خرٌب إىل أهلها أنها تُوفّيت أيضاً. عندما ذهبت والدتها لتستطلع الخرب، ركعت عند قدميَ

الضابط تسأله فقط أن يعلمها بحال ابنتها، فأجابها بركلة. شاهني قالت: »لو كان هنالك محاٍم لوفّر عىل أمي ذلك 

الوجع«.

التعذيب، فقّررت أن توقّع عىل ما يطلبونه من اعرتافات. صلّت وطلبت  الليايل، مل تعد تستطيع تحّمل  يف إحدى 

السامح من كل الذين كانت ستوقّع زوراً ضّدهم. لكنها مل تقويَ عىل التوقيع ووقع القلم من يدها. »كثريون وقّعوا،مل 

يتحّملوا، لكنني صمدت« قالت، ثم تابعت تروي لقاءها للمرة األوىل مبحاميّتها أمام قايض التحقيق. كان وضعها مزرياً 

فطلبت املحاميّة أن يدّون ذلك يف امللف. والحقاً متّكنت من إدخال طبيٍب رشعيٍّ للكشف عليها. ُوضعت يف الحجز 

االنفرادّي ملّدة ٢١ يوماً، ثم نُقلت بعد ذلك إىل املستشفى. محاميّتها حاولت مساعدتها، عىل قدر استطاعتها، وعىل 

قدر ما سمحت به الظروف األمنيّة والسياسيّة. 

مرّت سنتان عىل توقيفها قبل أن تبدأ محاكمتها بتهمة قتل كاهن. بقيت فرتًة طويلًة ممنوعًة من رؤية أهلها، ثم 

سمح بزيارتها. كانت ترى أهلها من خلف حاجز. وظلّت خمس سنواٍت تحلم بأن تلمس أّمها وتقبّلها. 

يف تلك األثناء وصلتها رسالٌة من أحد املوقوفني، يطلب فيها مغفرتها ألنه وقّع اعرتافاً ضّدها. عىل الرغم من ذلك ظلّت 

تأمل وتنتظر أن تربّئها املحكمة، لذا ُذهلت حني علمت أن حكامً باإلعدام، مخّفضاً إىل سجٍن مؤبٍّد، قد صدر بحّقها. 

من هول الصدمة غابت عن الوعي، لتصحو فاقدًة القدرة عىل النطق والحركة. أصبحت مشلولًة وصار عذابها عذابني. 
يف تلك الفرتة صدر تقريٌر عن منظّمة العفو الدوليّة تحت عنوان: »أنطوانيت شاهني، تعذيٌب ومحاكمٌة غري عادلة«. 
عىل إثره بدأ يصلها كٌم هائٌل من رسائل التضامن، من أفراٍد وجمعيّاٍت ومنظاّمٍت من لبنان ومن كّل أنحاء العامل. هذا 

أنطوانيت سألت: من يعّوض كل تلك السنوات 
التي أمضيتها في السجن بانتظار الموت؟

كنُت محظوظة ألن جمعّياٍت عالمّيًة 
احتضنتني... أنا اليوم أعتني بحقوق السجناء 
ليصل صوتهم إلى حيثما وصلت.. وقد ندرُت 

حياتي لهذه القضية...
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التضامن أعاد إليها وإىل أهلها األمل. محاكمتها الثانية كانت أمام محكمة التمييز بحضور ممثٍّل عن منظّمة العفو 
الدوليّة. وصدر حكٌم برباءتها يف العام ١999.

أنطوانيت سألت: من يعّوض كل تلك السنوات؟ 

أّول ما فعلته حني خرجت من السجن، كان النوم يف حضن أّمها. ثم أخذت تفّكر مبا ميكنها فعله ملن خلّفتهم يف 

السجن وراءها. تقول إنها كانت محظوظًة ألن جمعيّاٍت عامليًّة احتضنتها. سافرت وأكملت دراستها، وأصبحت عضواً 

يف عدٍد من الجمعيّات املحليّة والعامليّة التي تُعنى بحقوق السجناء، الذين أوصلت صوتهم إىل حيثام وصلت.

تقول إن من نعم الله عليها أن الحقد والضغينة مل يعرفا طريقهام إىل قلبها، فعاشت بسالٍم، وتزّوجت وأنجبت طفلني 

وندرت حياتها لهذه القضيّة. 

Me Anne Souleliac *بعد ذلك أعطت الكالم للمحامّية آن سوليلياك

متحورت مداخلة سوليلياك حول كتيٍّب كانت قد وزّعته عىل الحضور، وهو بعنوان »الدفاع عن  محكومني باإلعدام: 

دليل املحامني حول األساليب الفضىل«:
”La défense de condamnés à mort: guide de bonnes pratiques à l’usage des avocats“ 

 

 death“ أعّده  اإلعدام.  بالدفاع عن متّهمني معرّضني لحكم  يتعلق  باملساعدة، فيام  املحامني  الدليل هو مدُّ  هدف 

penalty worldwide project”  بالتعاون مع جامعة نورثوسرتن، متوفٌر باللغات اإلنكليزيّة والفرنسيّة والصينيّة، وهو 

قيد الرتجمة إىل العربيّة.

 

هو كتيٌّب مبنيٌّ عىل خربات محامني من كل أنحاء العامل، مرتكٌز عىل حقوق اإلنسان األساسيّة، يضّم اجتهادات املحاكم 

الوطنيّة والدوليّة، ويهدف إىل ترويج »األساليب الفضىل« يف الدفاع عن املعرّضني لإلعدام. 

* عضٌو يف نقابة محامي باريس ورئيسة قسم حقوق اإلنسان فيها؛ تعمل عىل مختلف القضايا التي تتعلّق بحقوق اإلنسان وعىل األخّص 

قضيّة عقوبة اإلعدام، كام تهتّم بتدريب املحامني عىل حقوق اإلنسان.

محاكمات الجرائم الُمعاقبة باإلعدام بعيدٌة كل 
البعد عن أن تكون مثالّيًة، وبالتالي فإن مصير 

إنساٍن قد يتوّقف على مهّمة المحامي. 

المعونة القضائّية من شأنها التخفيف من سوء 
الوضع لكن التجربة أثتبتت أنها نادراً ما تكون 

كافيًة وفّعالًة.

قّدمت كتّيبًا للمحامين بعنوان »الدفاع عن 
المحكومين باإلعدام: دليل المحامين حول 

األساليب الفضلى«.



السيّدة سوليلياك قالت: »إن محاكامت الجرائم املُعاقبة باإلعدام، بعيدٌة كل البعد عن أن تكون مثاليًّة، وبالتايل فإن 

مصري إنساٍن قد يتوقّف عىل مهّمة املحامي. وقد الحظنا أن قلًّة فقط من املحامني متتلك من الوسائل واملواّد، ما ميّكنها 

من املرافعة كام يجب يف مثل تلك القضايا«.    

وأضافت: »الحظنا أيضاً أن املعرّضني لعقوبة اإلعدام ليسوا بالرضورة أولئك الذين ارتكبوا أفظع الجرائم، وإمنا أولئك 

الضعفاء واألقل حظّاً واألكرث فقراً، أي أولئك الذين ميكن تكوين آراٍء مسبقٍة يف قضاياهم، تفسد التحقيق معهم وتحول 

دون أخذ العدالة مجراها بحّقهم«. 

الكتيّب، الذي ساهمت سوليلياك بإعداد النسخة الفرنسيّة منه، وتعديلها بحيث تتالءم مع النظام القضايئ الفرنس، 

يحاول أن يخلق بعض االسرتاتيجيّات الخاّلقة يف املرافعة. دوره، تقديم نصائح حول املامرسة الجيّدة للدفاع، وذلك يف 

كل مراحل القضيّة بدءاً بالتوقيف والتحقيق وصوالً إىل الحكم. 

سوليلياك أشارت، يف ختام مداخلتها، إىل أن وجود أنظمة املعونة القضائيّة من شأنه التخفيف من سوء الوضع. ثم 

استدركت قائلًة: »ولكن كام ثبت بالتجربة فإنها نادراً ما تكون كافيًة وفّعالًة«. ثم أعطت مثاالً عىل ذلك ما يجري 

يف باكستان، فاملحامي الباكستاين يتقاىض حوايل 3 يورو عن كل جلسٍة يحرضها، وقد ال يتجاوز أجره يف قضيٍّة، متتد 

لسنواٍت، ٢0 يورو. ما يفرّس تقاعس املحامي عن القيام بواجبه بالدفاع عن موكّله، فيغيب عن الجلسات، وال يلتقي 

موكّله، ويهمل تحضري اسرتاتيجيّة للدفاع عنه. 

ويف ختام كلمتها طرحت سوليلياك عىل الحارضين أسئلًة متعلّقًة بكيفيّة تعاطي املحامني يف لبنان مع مختلف القضايا 

الجزائيّة.

املحامّية حسنا عبد الرضا* 

استهلت األستاذة عبد الرضا مداخلتها باإلجابة عن أسئلة زميلتها سوليلياك، فعرضت ألمثلٍة من الواقع املحيّل ومن 

خربات ميدانية لها، ناصحًة زمالءها باتّباع األساليب الفضىل يف مامرستهم للمهنة.

من األمثلة التي ذكرتها: حالة عاملٍة أجنبيٍّة ُسجنت يف لبنان ملّدة 8 سنواٍت، من دون أن تقابل أّي محاٍم، ومن دون 

أن يكون لها أّي اتّصال مع أهلها خارج لبنان. زارتها عبد الرضا، ثم بادرت إىل االتّصال بسفارة بالدها، إلعالمها بسجن 

العاملة، ولتسهيل التواصل مع هذه األخرية. فقامت السفارة بتأمني مرتجٍم لها. عبد الرضا نصحت املحامني باإللحاح 

عىل السفارات للتعاون ولتأمني مرتجٍم للسجناء من رعاياها، كام نصحت بقيام املحامني باالستامع إىل الرواية كاملًة 

وبأدّق التفاصيل، ومحاولة التحّري عن الوقائع ملقارنتها مبا هو مدّوٌن يف املحارض.  

* محاميٌّة متخّصصٌة يف القانون الجزايئ؛ عضٌو يف »املركز اللبناين لحقوق اإلنسان CLDH« ومسؤولٌة فيه منذ سنتني عن مرشوع املدافعة 

عن األشخاص األكرث حرماناً يف لبنان.

العبرة هي في اإلصرار والمتابعة وفي إلحاح 
المحامين.

نصحْت زمالءها باتّباع األساليب الفضلى 
في ممارستهم للمهنة وعرضت أمثلة 

من الواقع المحّلي.

قّدمت نماذج لحلول قانونية اختبرت 
فّعاليتها بنفسها، حول: تأمين مترجم 
للسجناء األجانب، اإلصرار للحصول على 
تقرير مفّصل من الطبيب الشرعي، آلية 
تكليف محاٍم في المحكمة العسكرية، 

مهلة التمييز 15 يومًا... 
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مثٌل آخر عن سوء املامرسة ساقته عبد الرضا: حالة شاٍب استمّر توقيفه ملّدة ١5 سنًة بتهمة قتل شخٍص وتقطيعه. 

، قّدم تقريراً يؤكّد عدم قدرة الشاب بدنيّاً  ، فعرضته عىل طبيٍب اختصايصٍّ عندما قابلته وجدته مصاباً بشلٍل نصفيٍّ

عىل تنفيذ ما اتُّهم به، وذلك إلن حالته تعود لتاريٍخ سابٍق عىل وقوع الجرمية. املحكمة اكتفت مبّدة توقيفه عوضاً عن 

إصدار حكٍم بتربئته. عبد الرضا خلصت إىل القول: »إن العربة هي يف اإلرصار واملتابعة«. وتابعت قائلًة: »أحياناً يكون 

تقرير الطبيب الرشعي الذي كشف عىل جثّة املتوىف، مقتضباً ال يرشح أيّاً من أسباب الوفاة، التي قد تكون ناتجًة عن 

أسباٍب أخرى غري الفعل الذي ارتكبه املتّهم. تقريٌر كهذا قد يؤّدي إىل االتّهام بجرمية قتل«. لذا نصحت الحارضين بأن 

يرّصوا عىل الحصول عىل تقريٍر مفّصٍل ورشٍح واٍف لعّل ذلك يُنقذ حياة املتّهم. 

أمٌر آخر أشارت إليه وهو ظاهرة امللّفات التي تنام يف أدراج الهيئة االتّهاميّة لسنواٍت، من دون أن يصدر عنها مضبطة 

اتّهاٍم، ويبقى املشتبه به موقوفاً سنواٍت ينتظر. وقالت إنها واجهت حاالٍت مامثلًة فعمدت إىل تقديم شكاوى بشأنها 

إىل وزارة العدل، التي تحرّكت فوراً إللزام الهيئة االتّهاميّة بإصدار قرارها. ونصحت املحامني أن يعتمدوا هذا األسلوب 

لترسيع املحاكامت. 

عبد الرضا توقّفت أيضاً عند بعض مامرسات املحكمة العسكريّة، التي ال ميكن السكوت عنها، ومنها تكليف محاٍم 

بالرتافع فوراً يف قضيّة مل يدرسها ومل يطّلع عليها. وقالت إن أفضل ما ميكن عمله يف حاالٍت مامثلٍة هو رفض التكليف، 

ألن ذلك يُجرب املحكمة عىل تحويل القضيّة إىل نقابة املحامني، لتكلّف بها محامياً من ضمن برنامج املعونة، ما يتيح 

له بعض الوقت لدراسة امللف. 

كام أشارت إىل أن الكثري من األحكام أُبرم ألن مهلة التمييز، وهي ١5 يوماً، انقضت من دون أن يتّم متييز الحكم، 

وذلك ألسباٍب عّدة منها: عدم إبالغ املحكوم عليه بالفقرة الحكميّة القاضية بإعدامه إال قبل يومني من انتهاء املهلة، 

إضافًة إىل عدم متّكن املحامي املتدّرج الذي توىّل الدعوى أمام محكمة الجنايات، والذي ال يُسمح له بتمثيل موكّله 

أمام محكمة التمييز، من تأمني محاٍم باالستئناف ليقّدم الطعن بالتمييز ضمن املهلة. ورأت أن هذه املهلة تبقى، يف 

كل األحوال، قصريًة جداً لتحضري استدعاء متييٍز، تحديداً يف القضايا التي تكون فيها حياة إنساٍن عىل املحك. األمر الذي 

يدعو إىل الضغط من أجل تعديلها، وجعلها شهرين أسوًة باملهلة املمنوحة للنيابة العاّمة لتمييز األحكام. 

ختام الورشة 
يف نهاية الجلسة فُتح املجال لالستامع إىل آراء املحامني والحقوقيّني والناشطني املشاركني، وُدّونت اقرتاحاتهم وتوصياتهم 

لرفعها للهيئات املعنيّة وكان منها:

١- تشكيل لجنٍة من املحامني لدراسة ملّفات املحكومني باإلعدام.

٢- التنسيق بني نقابة األطبّاء ونقابة املحامني لتعيني أطبّاء، يلجأ إليهم املحامون يف حاالت الرضورة، ويكونون إما 

متطّوعني وإما مدعومني ماديّاً من نقابة األطبّاء.

3- إضافة بنٍد إىل عقد وإجازة عمل األجنبي، يتضّمن عنوانه ورقم هاتفه يف بلده األم، إلبالغ ذويه يف حال توقيفه.

4- وضع آليٍّة تُلزم الدولة باالتّصال بالسفارات عند سجن أحد رعاياها، لتقوم األخرية بتأمني املساعدة التي يحتاجها 

املوقوف األجنبي يف حال مل يجد أحداً يهتّم به يف لبنان.

5- تشكيل لجنٍة من وزارة العدل لدراسة ملّفات املوقوفني الذين مل يُساقوا إىل املحاكمة، وخاّصًة األجانب منهم.   

6-  فرض وجود محاٍم باالستئناف مع أّي محاٍم متدّرٍج يف الدعاوى املتعلّقة بجرائم تصل عقوبتها لإلعدام.

7-  إعطاء املحامني الحّق بالوصول إىل أماكن التحقيق، وخاّصًة حيث يُشتبه مبامرسة التعذيب.

8- استصدار قراٍر عىل مستوى األمم املتّحدة يُلزم السفارات بتأمني مرتجٍم ليكون إىل جانب رعاياها املوقوفني، ويسّهل 

التواصل بينهم وبني السلطات القضائيّة واملحامني.



نسخة عن اللوحة الرسمية املرافقة لورشة العمل الرتبويّة خالل الندوة الوطنية.

"الرتبية عىل ثقافة مناهضة عقوبة اإلعدام"
ورشة عمل تدريبيّة  

Ensemble 
contre 
la peine 
de mort

Ensemble 
contre 
la peine 
de mort

٢٤ - ٢٥ كانون الثا� ٢٠١٤
بيت املحامي – ب�وت 

"ÉDUQUER À L’ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT" 

Atelier de Formation

24 - 25 Janvier 2014
Maison de l’avocat - Beyrouth

هذا املرشوع بتمويل من اإلتّحاد األورو¬

Ce projet est ¹nancé par l’Union Européenne

الّندوة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام

Conférence Nationale Contre la Peine de Mort au Liban 
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ورشة عمل 2: الرتبية عىل ثقافة مناهضة عقوبة اإلعدام

السّيدة  لبنان(،   -Amnesty International الدوليّة  العفو  )منظّمة  كروم  بو  جوليا  السّيدة  املحارضون:  املدّربون 

املغرب(،   -OMDH اإلنسان  لحقوق  املغربية  )املنظمة  مرزاوي  مصطفى  السّيد  فرنسا(،   -ECPM( روّس  ماريان 

 .)LACR والسّيدة تانيا عوض غرة )الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة

أدارت الورشة: السّيدة جوليا بو كّروم. 

هدف الورشة: عرُض تجارب محليٍّة وإقليميٍة وفرنسيٍّة )أوروبيٍة(، وتقديم مؤلّفات تدريبيّة رياديّة يف مجال الرتبية 

عىل مناهضة عقوبة اإلعدام، كام تطبيق مناذج حيويًّة منها مبارشًة مع املشاركني.

شاركت يف الورشة مجموعٌة مهتّمٌة باكتساب هذه املعرفة التدريبيّة النوعيّة، من مدّربني وتربوينّي وممثيّل جمعيات 

ومدارس، ومعلّمني وطاّلب جامعيّني، وناشطني يف مناهضة اإلعدام.

 جوليا بو كّروم* 

رشحت السيّدة بو كّروم نشاط منظّمة العفو الدوليّة Amnesty International يف إطار مناهضة عقوبة اإلعدام حول 

العامل، وقّدمت كتيّباً معّداً خّصيصاً للدول العربيّة، يحوي شهاداٍت حيًّة من محكومني سابقني باإلعدام، ومعلوماٍت 

عن العقوبة حول العامل. كام يضّم مرسحيًّة صغريًة للتطبيق داخل الصف، إىل جانب لعبٍة يشارك فيها الطالب، حيث 

أكّدت عىل سهولة  كروم  بو  التنفيذ«.  »وقف  قرار  التصويت عىل  املتّحدة خالل  لألمم  العاّمة  الهيئة  دور  يلعبون 

استعامل هذا الكتيّب من قبل أساتذة املدارس.

* مدّربة تربوية؛ منّسقة الرتبية عىل حقوق اإلنسان يف »منظّمة العفو الدوليّة Amnesty International« – املكتب اإلقليمي؛ بريوت.

قّدمت كتّيبًا يحوي شهاداٍت حّيًة من 
محكومين سابقين باإلعدام، ومعلوماٍت 

عن العقوبة حول العالم، ومسرحّيًة صغيرًة 
للتطبيق داخل الصف، إلى جانب لعبٍة يشارك 

فيها الطالب...

لم يواجهوا أّي رفٍض، بل على العكس، القوا 
ترحيبًا كبيراً من المؤّسسات التربويّة. لكن 

األمر بقي عند هذا الحّد، إذ لم تقم أّي مدرسٍة 
بتبّني التدريب وإدخاله في الصفوف...



ثم انتقلت إىل رسد الصعوبات التي واجهت إدخال التدريب وتطبيقه يف املدارس، فقالت إنهم مل يواجهوا أّي رفٍض، 

بل عىل العكس، القوا ترحيباً كبرياً من املؤّسسات الرتبويّة. لكن األمر بقي عند هذا الحّد، إذ مل تقم أّي مدرسٍة بتبّني 

التدريب وإدخاله يف الصفوف، ومل تطلب أّي مؤّسسٍة مساعدة منظّمة العفو الدولية ومكتبنا اإلقليمي يف بريوت، 

للقيام بالتدريب. وقد عزا الحضور ذلك إىل انشغال األساتذة بالربنامج الدرايس املضغوط، وضيق الوقت، وعدم إلزاميّة 

التدريب.

ثم كانت مداخلٌة للسّيدة تانيا عوض غرّة*  

عرضت السيدة غرّة تجربًة تربويًّة - تدريبيًّة فكريًّة رياديًّة يف لبنان واملنطقة، كان قد أطلقها مؤّسسو »الهيئة اللبنانيّة 

للحقوق املدنيّة« يف مجال الرتبية عىل مناهضة اإلعدام منذ تسعينات القرن املايض، مع أوىل التطبيقات يف املدارس 

يف أكرث من منطقة يف لبنان. 

وأشارت غرّة إىل دليل تدريبّي ومفاهيمّي أّول من نوعه، من تأليف د. أوغاريت يونان، بعنوان »نقول ال لإلعدام«، 

أُِعّد لتستفيد منه املدارس والجمعيات والجامعات كام الناشطني املناهضني لإلعدام، محلياً وإقليمياً وعاملياً، أصدرته 

»الهيئة اللبنانية للحقوق املدنية« بالعربية، وستصدر ترجمته بالفرنسية واإلنكليزية هذا العام ضمن املرشوع املشرتك 

 ...ECPM مع

ثّم عرضت لفيلٍم وثائقيٍّ قصريٍ حول الربنامج الرتبوي يف املدارس الذي قامت به مؤخراً الهيئة اللبنانية للحقوق املدنية 

مع أكرث من 700 طالب من أعامر مختلفة، يف مناطق ومدارس متنّوعة، وقد توىّل التدريب فيه، إىل تانيا، كّل من نور 

حسن، رفيق زخريّا، وناجي سعيد. الفيلم ييضء بإيجاز عىل أساليب التدريب املتنّوعة والغنيّة، ويُظهر تحّول الطالب 

بعد الجلسات، من داعمني لإلعدام إىل مناهضني له، أو عىل األقل إىل طارحي أسئلٍة حول أمٍر كان ُمسلاّمً به بالنسبة 

لهم. تال الفيلم عرٌض لثقافة الحياة يف املدارس، حيث غالبيّة الطاّلب ضّد اإلعدام، وحيث ال يرتبط أمر مناهضة أو 

دعم العقوبة ال بالدين وال بالعادات، وإمنا أغلب األحيان، بعدم الثقة بالقوانني والخوف من بقاء املجرم من دون 

عقاب.

السيّدة غرّة ختمت مداخلتها بنموذٍج عن إحدى األلعاب التي يطبّقها مدّربو الهيئة مع الطاّلب، وهي لعبة املنطاد. 

الحارضون كلّهم لعبوا وشاركوا بتحليل »من يستحّق الرمي من املنطاد إلنقاذ الباقني«. واكتشفوا خالل 5 دقائق، كيف 

يسارع الجميع إلصدار األحكام املسبقة عىل غريهم، وكيف تعود تلك األحكام وتتغرّي عندما يسمعون ويرون ذاك 

اآلخر. وقد تخلّلت التدريب مداخالٌت وتعليقاٌت من املشاركني.

عرضت تجربًة تربويًّة - تدريبّيًة فكريًّة 
رياديًّة في لبنان والمنطقة، منذ نهاية 
التسعينات، تّم تطبيقها في مدارس 
عديدة وبأساليب تدريب متنوعة... 
أظهرت تحّول الطالب من داعمين 

لإلعدام إلى مناهضين له أو على األقل 
إلى طارحي أسئلة...

أعلنت عن إصدار الهيئة اللبنانية 
للحقوق المدنية لدليٍل تدريبّي 

ومفاهيمّي جديد من نوعه، بالعربية 
والفرنسية واإلنكليزية... 

* إعالميٌّة ومدّربٌة؛ عضٌو يف فريق العمل املتخّصص مبوضوع إلغاء اإلعدام يف الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة، وممثّلة الشبكة الرتبوية 

ملناهضة اإلعدام التي أطلقتها الهيئة.  
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  Mme Marianne Rossi *أما مداخلة السّيدة ماريان روس

املشابهة  الفرنسيّني  املدّربني  تكلّمت عن معاناة  للمدارس يف فرنسا.  أعّدته  الذي  الرتبوي  الربنامج  فتمحورت حول 

ملعاناة املدّربني اللبنانيّني، ففي فرنسا أيضاً، هنالك صعوبٌة يف تحفيز املربنّي املشغولني باملنهج، عىل إدخال موضوٍع 

تدريبيٍّ تربويٍّ يتمحور حول اإلعدام، خاّصًة ألن فرنسا ألغت تلك العقوبة منذ عرشات السنني، وبالتايل، ال يعتربه 

الناشطني  فإن  اإلعدام،  بعقوبة  العمل  إعادة  الطاّلب هم مع  العديد من  أن  أساسيّاً. لكن وحيث  كثريون موضوعاً 

يتحّفزون ويسعون دامئاً إىل إدخال توعيٍّة مستدامٍة حول موضوع املوت والقتل. 

بعد بحٍث دقيٍق، استطاعت ECPM الخروج بكتاٍب يحوي مواّد تدريبيًّة حول ثقافة إلغاء العقوبة، ولكن من ضمن 

ارتبط  الذي  الثانويّة دراسة األديب فيكتور هوغو،  الصفوف  الطاّلب يف  املتّبع يف فرنسا. مثالً: عىل  الدرايس  املنهج 

اسمه بجرأة الدعوة إىل إلغاء اإلعدام. ويف كتاب ECPM الرتبوي درٌس حول هوغو واإلعدام، مقّدٌم بأسلوٍب تحفيزيٍّ 

وتدريبيٍّ ممتعٍ، لذا ميكن لكل أستاٍذ االستعانة بهذا الباب، من دون الخروج عن املنهج الدرايس. 

السيّدة رويّس اعرتفت أنه، وعىل الرغم من كل ذلك، ال يزال من الصعب تحفيز األساتذة. ما تقوم به اآلن، هو الطلب 

إليهم تحضري التالميذ لجلستهم التدريبيّة مع ECPM، من خالل استعامل باٍب أو أكرث من الكتاب.

بعد السيّدة رويّس جاء دور السّيد مصطفى مرزاوي* 

.ECPM  »مسؤولة برنامج »الرتبية والتحسيس عىل إلغاء اإلعدام« يف منظّمة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام *

* مدرٌّب ناشٌط مع »املنظّمة املغربيّة لحقوق اإلنسان OMDH«؛ متخّصٌص يف برنامج الرتبية عىل مناهضة عقوبة اإلعدام.

في فرنسا أيضًا هنالك صعوبٌة في تحفيز 
المربّين المشغولين بالمنهج على إدخال 

موضوٍع تدريبيٍّ تربويٍّ يتمحور حول اإلعدام. 

قّدمت كتاب ECPM التربوي التدريبي حول 
ثقافة إلغاء العقوبة، وفيه دروس لالستخدام 

من ضمن المنهج الدراسي المّتبع في 
فرنسا...

عرض أنواعًا من األلعاب التربويّة التي يستعملها 
في تدريبه على مناهضة اإلعدام، وهي أفكاٌر تعّلم 

وتسّلي في آٍن معًا...

 bandes قّدم كتاب شرائط أو رسوم مصّورة
dessinées صدر حديثًا ويهدف إلى إدخال

ثقافة الحياة إلى التربية بدل »ثقافة« الموت...



 السيّد مرزاوي الذي راكم تجربة يف املغرب مع طاّلب بلده، قّدم صورًة عن الوضع يف مدارس املغرب، حيث معظم 

الطاّلب يؤيّد اإلعدام، بسب الثقافة السائدة. 

ثم عرض ملختلف أنواع األلعاب الرتبويّة التي يستعملها يف تدريبه يف إطار إلغاء اإلعدام، وهي أفكاٌر تعلّم وتسيّل 

يف آٍن معاً، وجرى تطبيق إحداها مع املشاركني مبارشًة، وعنوانها، عىل غرار الربنامج التلفزيوين الشهري »من سريبح 

املليون«، لكن ليس بهدف كسب املال وإمنا بهدف إنقاذ محكوٍم باإلعدام. 

كام عرض كتاب رشائط أو رسوم مصّورٍة bandes dessinées، صدر حديثاً، يهدف إىل إدخال ثقافة الحياة إىل الرتبية 

بدل »ثقافة« املوت، ويقّدم حججاً تؤيّد إلغاء اإلعدام. كام عرّف بكتيّب يستعني به يف نشاطه الرتبوي.

السيد مرزاوي اختار أن يشارك الحضور بلعبٍة تحسيسيٍّة يستعملها يف تدريباته. فبادر اىل فرز الحضور اىل 4 مجموعات:

-  مجموعٌة متثّل القاتل.

- مجموعٌة متثّل أهل الضحيّة.

- مجموعٌة متثّل عائلة القاتل.

- مجموعٌة متثّل منفذ حكم اإلعدام.

وطلب إىل الجميع أن يتخيّلوا أنفسهم يعيشون اللحظات التي تسبق تنفيذ العقوبة. كانت العيون مغلقًة والصمت 

مطبقاً، والكل يستمع إىل دقّات عقارب الساعة، وفجأًة، ُسمع صوت مقصلة. بعدها، طلب املدرّب إىل الجميع التعبري 

عن املشاعر التي اجتاحتهم يف تلك اللحظة.

كان األمل بادياً بوضوٍح عىل وجوه الجميع، البعض متّنى لو مل يكن موجوداً، والبعض اآلخر قال إنه حزين جداً.

ختام الورشة 
يف الختام، شارك الحضور بالتعليق عىل املواّد الرتبويّة التي ُعرضت خالل هذه الورشة، فعرّبوا عن استفادتهم منها 

وعن الحاجة الكبرية للحصول عىل مثل هذه األدوات الرتبويّة واألدلّة التدريبيّة الجديدة والرضوريّة جداً للمدارس 

والجمعيات والوزارات املعنيّة.  

وقبل االنضامم إىل الجلسة االختتاميّة للندوة، »لعب« املشاركون مع املدّربة تانيا عوض غرّة لعبة »املرآة الرسيعة«، 

حيث طلبت إىل الجميع النظر واإلصغاء إليها وهي تُعّد حتى الرقم 3، ثم التصفيق. وكام يحصل دامئاً يف تلك اللعبة، 

صّفق الجميع قبل الوصول إىل الرقم 3، ألنهم كانوا ينظرون إىل حركتها ويتبعونها.  

السيدة غرّة خلصت إىل القول: »نحن كائناٌت ترى وتقلّد قبل أن تسمع وتصغي وتبني قرارها بحّرية لتتغرّي بحّرية 

ومسؤولية ذاتية... إذا أردنا التغيري، فلنكن التغيري، والعامل سوف يرانا«...
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الجلسة العاّمة االختتامّية 
التّوصيات  املدنيّة«،  للحقوق  اللبنانيّة  »الهيئة  ممثاّلً  سباط*  عصام  املحامي  تال  الندوة،  يف  املشاركني  جميع  بحضور 
الختاميّة، التي صاغتها مع جمعية »معاً ضّد عقوبة اإلعدام« ECPM ممثّلًة مبديرها العام السيّد رافاييل شونوي-هازان. 

 

التوصيات الصادرة عن

الندوة الوطنّية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان

٢4 -٢5 كانون الثاين ٢0١4

بيت املحامي-بريوت

نحن املشاركات واملشاركني يف الندوة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام، التي نظّمتها »الهيئة اللبنانيّة للحقوق 

املدنيّة« والجمعيّة الفرنسيّة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام« يف ٢4 و ٢5 كانون الثاين ٢0١4، بالتعاون مع نقابة محامي 

بريوت، وبتمويٍل من االتّحاد األورويب بالرشاكة مع دولة السويد،

نؤكّـد 

التزامنا بالحياة قيمًة جوهريًّة، بالالعنف، باملبادئ العامليّة لحقوق اإلنسان، وبرضورة أنسنة العدالة كبدائل وحلوٍل 

لنتائج ضعف اإلنسان وعنفه.

وأنه، ابتداًء من اليوم، يُعترب لبنان يف حالة توقٍّف فعيلٍّ عن تنفيذ أحكام اإلعدام، بفعل مرور ١0 سنواٍت عىل آخر 

تنفيٍذ لحكم إعداٍم فيه بتاريخ ١9 كانون الثاين ٢004، وينضّم بالتايل إىل قامئة الدول التي أوقفت التنفيذ.

نتبّنى

إعالن التوصيات هذا، الصادر نتيجة يومني من النقاشات العميقة، وتبادل الخربات، والشهادات، والتزامات العديد من 

املناضلني يف سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام من دوٍل عّدة.

نثـّمن

التزام معايل وزير العدل شكيب قرطباوي عدم توقيع أّي مرسوم تنفيذ عقوبة إعداٍم طيلة مّدة واليته.

االلتزام الجّدي لنقيب املحامني يف بريوت األستاذ جورج جريج يف سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام. 

الديناميّة التي تتحىّل بها مكّونات املجتمع املدين املناهضة لعقوبة اإلعدام، والدور الرائد للحملة الوطنيّة من أجل 

إلغاء عقوبة اإلعدام عىل الصعيد اللبناين، واملستمرّة يف نضالها منذ ١6 عاماً.

* محام، عضو يف نقابة محامي طرابلس – الشامل ويف لجنة حقوق اإلنسان فيها؛ ناشط مع الهيئة البنانية للحقوق املدنية وعضو فريق العمل ملناهضة 

عقوبة اإلعدام؛ مثّل الهيئة يف املؤمتر اإلقليمي يف األردن عام ٢007 حيث أعّد بحثاّ قانونياً بعنوان »اإلعدام جرمية باسم العدالة« نرُش يف كتاب أعامل املؤمتر.    



االلتزام الجّدي للشخصيّات السياسيّة والقانونيّة وللناشطني اللبنانيّني يف مجال إلغاء عقوبة اإلعدام يف إطار الحراك 

الوطني املناهض لعقوبة اإلعدام، الذي أطلقته »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«.

نقّدر 

الخطوات التي حّققها لبنان باتّجاه إلغاء عقوبة اإلعدام، بدفعٍ من الحملة الوطنيّة، ومنها إلغاء قانون »القاتل يقتل« 

رقم 94/30٢ عام ٢00١، وتطبيق نظام وقف التنفيذ القائم منذ عام ٢004.

النداء، الذي أُعيد التأكيد عليه يف إطار هذه الندوة الوطنيّة، إىل كافّة نقابات املحامني يف العامل، من أجل إلغاء عقوبة 

اإلعدام، وهو النداء الذي كانت وّجهته يف األساس نقابتا محامي باريس وبريوت يف مدريد يف حزيران ٢0١3 خالل 

املؤمتر العاملي الخامس الذي نظّمه »التحالف العاملي ضّد عقوبة اإلعدام«.  

مبادرة إنشاء الشبكة الرتبويّة األوىل التي أُعلن عنها يف توصيات هذه الندوة، والهادفة إىل تسهيل تبادل الخربات 

واألدوات الرتبويّة بني منظاّمت املجتمع املدين يف دوٍل عّدة.

نأسف

لوضع املحكومني باإلعدام يف لبنان، الذين يعيشون، لسنواٍت، يف حالٍة من القلق اليومي حول مصريهم.

ألحكام اإلعدام التي تصدر عن املحاكم اللبنانيّة، وباألخّص املحاكم االستثنائيّة.

اتّخاذ  التشديد عىل رضورة  اإلعدام، مع  بإلغاء عقوبة  قراٍر سيايسٍّ رسيعٍ  تعيق صدور  التي  والصعوبات  للعقبات 

خطواٍت جديدٍة مجديٍة باتّجاه إلغاء عقوبة اإلعدام.

ندعو

رجال السياسة والربملانيّني اللبنانيّني ملتابعة التزامهم للوصول إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، مرتكزين عىل املبادرات السابقة، 

مبا يضمن التكامل مع املعاهدات الدوليّة املصادق عليها من الدولة اللبنانيّة.

التصويت  إىل  سنواٍت،  منذ عرش  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  عن  املتوقّفة  الدول  عداد  يف  دخلت  التي  اللبنانيّة،  الدولة 

باملوافقة عىل قرار وقف تنفيذ اإلعدام moratoire يف اجتامع الجمعيّة العامة لألمم املتّحدة الذي سيعقد يف كانون 

األول من العام الحايل ٢0١4، وإىل االلتزام باملعايري الدوليّة فيام خّص ظروف اعتقال املحكومني باإلعدام يف السجون 

اللبنانيّة. كام ندعوها إىل رفع »سيف دميوقليس« Epée de Damoclès الذي يلقي بثقله عىل املحكومني باإلعدام 

يف لبنان، القابعني يف السجون من دون معرفة مصريهم، من خالل تحويل العقوبة إىل عقوبٍة مانعٍة للحّرية ال مانعٍة 

للحياة. 

القضاة اللبنانيّني إىل استعامل حّقهم، املمنوح لهم يف القانون اللبناين، باللجوء إىل األسباب التخفيفيّة لالمتناع عن 

إصدار األحكام باإلعدام.

 نقابة املحامني يف بريوت إىل متابعة دورها الفاعل، بالتعاون مع نقابة محامي باريس، يف تطوير آليّة تدريب املحامني، 

وحثّهم عىل اإلدالء مبوقفهم الداعم إللغاء عقوبة اإلعدام أمام الهيئات الوطنيّة. كام ندعوها لالنضامم إىل »التحالف 

العاملي ضّد عقوبة اإلعدام«، وتفعيل دور معهد حقوق اإلنسان يف النقابة يف إطار الحملة الوطنيّة املناهضة لإلعدام.

نقابة محامي طرابلس للمشاركة الفاعلة يف املبادرة التي أطلقتها نقابة محامي بريوت والحملة الوطنيّة.
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املحامني للعب الدور الفاعل، للدفاع عن األشخاص املتّهمني بجرائم تصل عقوبتها إىل اإلعدام، ولضامن حامية الحّق 

بالدفاع للمتّهمني.

املجتمع املدين لتوسيع االنضامم إىل الحملة الوطنيّة إللغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان.

جميع املذكورين هنا، للضغط من أجل استصدار قانوٍن يسمح للمحكومني باإلعدام يف ظّل القانون 94/30٢ بتقديم 

طلب إعادة محاكمة.

أخرياً، املنظاّمت الرتبويّة والقيّمني عليها، لرتبية الناشئة عىل مبادئ حقوق اإلنسان والالعنف ومناهضة عقوبة اإلعدام. 

إلغاء عقوبة  الرتبية عىل  الرتبية والقيّمني عىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان لالنضامم إىل »شبكة  والعاملني يف مجال 

اإلعدام«، التي أطلقتها »الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة« والجمعيّة الفرنسيّة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام«.

كلامٌت أخرية. ُشكر. توزيع إفادات. 

السّيد رافاييل شونوي-هازان، مدير عام جمعيّة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام« ECPM عّقب، بعد تالوة التوصيات، قائالً: 

»أرى أنه لدينا الكثري من العمل ويجب علينا البدء به اليوم. النضال من أجل إلغاء اإلعدام يحتاج إىل طاقٍة، ألننا 

بواسطتها سنتمّكن من دفع مجتمعاتنا قُدماً: املجتمع اللبناين والحكومة اللبنانيّة، وكذلك كّل املجتمعات يف كّل أنحاء 

العامل. وأنا مقتنٌع أننا سنصل وخاّصًة يف لبنان. أرغب بشكر اآلالف، وال سيّام الشباب اللبناين الذي انخرط يف هذا 

النضال والتزم به، أشكرهم جميعاً وأقول لهم معاً ضد عقوبة اإلعدام سنصل إىل إلغائها«. 

بدورها السّيدة أوغاريت يونان عرّبت عن سعادتها بهذه الندوة، وأكّدت عىل ما قاله شونوي-هازان عن الحضور 

الّشاب، »الالفتة ثقته بهذه القضيّة«، والذي قّدم أفكاراً رائعًة وخاّلقة ومفيدة.

وقالت: »كل الناشطني الذين جاؤوا من دوٍل عّدة، واللبنانيّني الذين أتوا من مناطق متنّوعٍة، من مهٍن متنوعٍة، نساًء 

ورجاالً، وكل الذين حرضوا، أحرضوا معهم طاقاتهم ووضعوها أمامنا وبيننا...«    

أنهم  قناعٍة  تتناقص أعدادهم، كانوا دامئاً عىل  أن  العام ١997مل يكن لديهم خوٌف من  أنهم منذ بدأوا يف  وأكّدت 

سيزدادون عدداً، عىل الرغم من أن كثريين حاولوا تثبيط عزميتهم وإقناعهم بأن هذه القضايا ال تصل إىل نهايات. 

وأضافت: »يسعدين أن العدد يتزايد باستمرار، يسعدين أننا ال نزال نشارك... وأعتقد أن هذا الزخم العاملي، خاّصًة مع 

وجود أفراٍد وهيئاٍت ملتزمة بهذه القضية مثل EPCM، لن يرتك مجاالً للبنان للرتاجع«.

ورشحت أن هذه القضايا، التي توحي بأنها نخبويٌّة لكنها يف الحقيقة متّس كل إنساٍن، تحتاج إىل أناٍس قلوبهم كبريٌة 

قويٌّة، تحتاج إىل محاٍم كبريٍ، أي قوّي القلب واإلرادة، تحتاج إىل قاٍض كبريٍ، إىل مسؤول سيايسٍّ كبريٍ، وجمعيٍّة كبريٍة، 

ومناضلني، وإعالميّني... وقالت: »فإما أن نضع قلوبنا الكبرية كلّها فيها، وإما أن تبقى القضيّة بحجم ما وضعناه«.

الدكتورة يونان شكرت كل من تعب وعمل إلنجاح هذا املؤمتر، وخّصت بالشكر املنّسقة السيّدة نور حسن واملدير 

   . *Nicolas Braye السيّد نيكوال براي ECPM التنفيذي يف الهيئة اللبنانية للحقوق املدنية السيّد سليامن يونان واملنّسق من

* مسؤول الربامج ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف ECPM؛ منّسق املرشوع املشرتك مع الهيئة اللبنانية للحقوق املدنية، ومن ضمنه هذه الندوة، 

لعامي ٢0١3-٢0١4؛ يتقن اللغة العربية، وكان ناشطاً يف أكرث من هيئة ومرشوع للتنمية والتعاون وحقوق اإلنسان يف بلدان عّدة يف املنطقة. 



املنّسقة نور حسن حيّت فريق العمل، وسّمت أفراده من الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة وECPM، ومن »شمل«، 

وشكرتهم عىل الجهود التي لوالها ملا كان ممكناً تحضري وإنجاح الندوة، التي متّنت أن تكون قد أجابت عىل تطلّعات 

املشاركني وتوقّعاتهم. ووّجهت أيضاً شكراً خاصاً إىل نقابة املحامني عىل استضافتها الندوة يف »بيت املحامي«، وشكرت 

املحارضين ومديري الجلسات واملدّربني والرشكاء الذين قيَِدموا من خارج لبنان، وكلٌّ منهم قّدم إضافات وأغنى ثقافة 

الجميع.

كام وعدت باسم الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة أن تبقى هذه القضيّة دامئاً قيد النقاش، وأن يتّم تفعيل دور كل 

الناشطني األساسينّي فيها، ال سياّم الشبكتني اللتني أُعلن عن تأسيسهام يف هذه الندوة، وهام شبكة »الرتبية عىل ثقافة 

مناهضة عقوبة اإلعدام« وشبكة »حقوقيّون ضّد عقوبة اإلعدام«.

وأعربت السيّدة حسن عن سعادة الجميع بإعادة إطالق نشاط »الحملة الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف 

لبنان«، وتوّسعها لتضّم العديد من الجمعيّات الجديدة. ومل تنسيَ شكر أوغاريت يونان ووليد صليَيبي اللذين أطلقا 

الحملة ومّررا شعلتها من دون أن يعتزال القضيّة. 

وختمت بالقول: »إنها فقط البداية«... ثم دعت الجميع لتناول الغداء احتفاالً بهذا التالقي.

وقبل املغادرة، قام املدير التنفيذي يف الهيئة اللبنانية للحقوق املدنية  السيّد سليامن يونان ومدير عام جمعية »معاً 

ضّد اإلعدام« السيّد رافاييل شونوي-هازان، بتوزيع »إفادة مشاركة وتدرّب« عىل املشاركني الذين تابعوا ورش العمل 

املتخّصصة؛ مع صورة تذكارية. 
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الملحقات

ملحق رقم 1: فريق العمل واملتطّوعون.

نظّمت الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة عام ٢0١3، من ضمن برنامٍج سنويٍّ لنرش ثقافة إلغاء عقوبة اإلعدام، ورشة 

عمٍل متخّصصًة وفريدًة من نوعها، ملجموعٍة مختارٍة من الناشطني والناشطات يف جمعيات وحمالت مدنية فاعلة، 

بني باحرتاٍف يف هذا املجال، ومتكينهم من  ومن تربوينّي وشباب وحقوقينّي، وذلك بهدف توسيع دائرة األشخاص املدرَّ

اكتساب الحجج وأحدث الطرائق واملعلومات العامليّة والعربيّة واملحليّة. 

وقد كانت للناشطني املشاركني يف ورشة العمل هذه، مساهمٌة خاّصٌة يف التحرّك الذي نظّمته الهيئة مبناسبة »اليوم 

العاملي ضّد عقوبة اإلعدام« يف ١١ ترشين األّول ٢0١3، والذي شارك فيه بشكل الفت طاّلب املدارس الذين كانوا قد 

تدّربوا عىل ثقافة مناهضة اإلعدام، حيث أقيمت مسريٌة شبابيٌة احتجاجيٌّة مؤثّرٌة، انتقلت مبارشًة من الشارع إىل قاعة 

محكمة يف »قرص العدل« لتحاكم »عقوبة اإلعدام«، بوجود وزير العدل، وسفراء دول أوروبية عديدة، وممثٍّل عن 

ECPM حرض خّصيصاً للمناسبة، إىل ممثيّل املدارس والجمعيات وإعالميّني وحقوقينّي... 

ثّم أكمل العديد من هؤالء الناشطني عملهم النضايل، فأسهموا يف التحضري للّندوة الوطنيّة، حيث شّكلوا إىل جانب 

فريق عمل الهيئة، خليًّة ناشطًة وفاعلًة قامت بالعديد من التحضريات اللوجستيّة والفنيّة للندوة عىل مدى أيّام. 

فريق العمل
)تسلسل أبجدي(

• من »الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة«، السيّدات والّسادة: تانيا عوض غرّة، رفيق زخريّا، رنا بساط، سارة تلحوق، 

سليامن يونان، طالل زيدان، طوين داوود، عصام سباط، عصام منصور، لبنى محّمد، ليال مراد، مازن أبو حمدان، نور 

حسن، وهال بو عيل.

نبّوه، أرشف  أسيل  والّسادة:  السيّدات  املدنية ويف »شمل«،  للحقوق  اللبنانية  الهيئة  الناشطني واملتطّوعني يف  • من 

القعسامين، عبدالله حوييل، سامنتا أبو جودة، سناء حسن،  شذى بو كامل، كارول عيد، ماريان غطّاس، ناجي سعيد، 

ونزار حسن.

• من الجمعيّة الفرنسيّة »معاً ضّد عقوبة اإلعدام« ECPM، السيّدات والّسادة: ديسيسالفا راوول، ماريان رويّس، نيكوال 

براي، وآخرون. 

شكًرا 



ملحق رقم 2: الئحة بهيئات »الحملة الوطنّية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان«  

• الهيئة اللبنانيّة للحقوق املدنيّة*

• جمعيّة عدل ورحمة*

• الجمعيّة اللبنانيّة لحقوق اإلنسان*

• جمعيّة الدفاع عن الحقوق والحريّات

• منظّمة العفو الدوليّة – لبنان 

• الحزب التقّدمي االشرتايك

• مؤّسسة جوزف ولور مغيزل

• مؤّسسة حقوق اإلنسان والحّق اإلنساين

• »شمل« – شباب مواطنون العنفيّون الطائفيّون*

• املرشديّة العامة للسجون يف لبنان

• العمل الراعوي الجامعي

• املؤّسسة اللبنانيّة للسلم األهيل الدائم

• الحركة االجتامعيّة

• توق لحقوق اإلنسان

• االتّحاد الدويل للسالم وحقوق اإلنسان

• املدرسة اللبنانيّة للتدريب االجتامعي

• املرشوع املسكوين للرتبية الشعبيّة

• دار بحوث السالم وحقوق اإلنسان – الشامل

• جمعيّة حقوق اإلنسان بدون متييز

• جمعيّة حامية حقوق اإلنسان

• حركة املواطن 

• لقاء الجزيرة – انطلياس

• مرصاد 

• لجنة أهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان

• جمعيّة التأهيل اإلنساين ومكافحة األميّة

• مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب

• التيار الوطني الحّر

• الحزب الشيوعي اللبناين

• حركة الشعب

• الحزب الجمهوري

• حزب الحركة اللبنانيّة

• الحزب العلامين الدميوقراطي

• حزب البيئة

• تيار املجتمع املدين

• جمعيّة فرح العطاء

• مؤّسسة عامل

• املركز الدويل للتنمية والتدريب وحّل النزاعات

• املركز اللبناين للدراسات الدوليّة*

• الجمعيّة اللبنانيّة من أجل دميوقراطيّة االنتخابات

• اتّحاد املقعدين اللبنانيّني

• رابطة الجامعيّني يف الشامل – طرابلس         

• التجّمع النسايئ الدميوقراطي اللبناين

• الهيئة اللبنانيّة ملناهضة العنف ضّد املرأة

• رابطة املرأة العاملة

• جمعيّة كفى عنف واستغالل

• االتّحاد النسايئ التقّدمي

• حركة الشبيبة الدميوقراطيّة

• تجّمع الشبيبة الدميوقراطي اللبناين

• منظّمة الشباب التقّدمي

• اتّحاد الشباب الدميوقراطي

• االتّحاد الوطني للنقابات

• اتّحاد شباب النهضة

• جمعيّة جيل

• جمعيّة النجدة الشعبيّة اللبنانيّة

• محرتف الفن التشكييل للثقافة والفنون – راشيا الوادي

• جمعيّة األدب والثقافة – صيدا

• املجلس الثقايف للبنان الجنويب

• منتدى صور الثقايف

• رابطة الطالب الجامعيّني للكنيسة األرمنيّة

• رساج ومداد

• الرابطة األدبيّة – تنورين

• مؤّسسة رينه معوض

• حركة السالم الدائم

• املركز الحقوقي لقضايا الشأن العام

• اتّحاد حامية األحداث

• شبكة املنظاّمت العربيّة غري الحكوميّة للتنمية

• جمعيّة اللبنانيّات الجامعيّات

• عدل بال حدود

• مركز الرشاكة للتمنية والدميقراطيّة

• الحركة اللبنانيّة للعدالة االنتقاليّة

• أخي اإلنسان

*alef جمعية ألف •

)Catharsis املركز اللبناين للعالج بالدراما )كاثارسيس •

• حزب الخرض

• املركز اللبناين لحقوق اإلنسان*

• أّمهات العنفيّات للِسـلم األهيل

* هيئة التنسيق الجديدة للحملة – كانون الثاين 4١0٢
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ملحق رقم 3:  امللف اإلعالمي للّندوة وفيه تعريف بالجمعّيتني املنظّمتني للندوة.

نسخة عن امللف اإلعالمي الرسمي الذي تـّم نرشه للدعوة إىل الندوة الوطنية والتعريف بها )١٢ صفحة(.
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ملحق رقم 4:  بروشور عن »الحملة الوطنّية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف لبنان منذ 1997«

كتيّب تعريف بالحملة الوطنية، أعّدته الهيئة اللبنانية للحقوق املدنية عام ٢009 دعامً للحملة ولتوثيق ١3 سنة من مسريتها )٢0 صفحة(. الكتيّب متوافر 

بالعربية واإلنكليزية، مع نص مرتجم إىل الفرنسية.
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ملحق رقم 5: قرص مدّمج يحوي األفالم التي ُعرضت يف الندوة. 
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