وزارة العـدل و الحرٌـات
الهٌأة العلٌا لإلصالح الشامل و العمٌق لمنظومة العدالة
الندوة الجهوٌة الخامسة للحوار الوطنً
فـاس  9و  10نونبر 2012
المحور األول :سٌاسة التجرٌم و العقاب
العرض الرابع :عقوبة اإلعدام بٌن اإللغاء أو اإلبقاء
د  .عبد اللطٌف الحاتمً

مقدمة
 )1عقوبة اإلعدام أقسى أنواع العقوبات
 عرفتها البشرٌة مند األزل.
 نصت علٌها قوانٌن حمورابً فً  34جرٌمة منذ القرن  18قبل المسٌح.

 أقرتها الدٌانات الثالث.
 و تبنتها التشرٌعات المعاصرة.
 تطبق فً زمن السلم و زمن الحرب و االضطرابات السٌاسٌة.

 )2مرجعٌة عقوبة اإلعدام متعددة
 اجتماعٌة،

 دٌنٌة،
 فلسفٌة،
 وطنٌة،
و دولٌة.

 )3تطبق بأسالٌب متعددة


 أو ضربا للعنق ( ،المملكة العربٌة السعودٌة و العراق و نٌجٌرٌا )،
 أو رجما بالحجارة ( ،أفغانستان ،إٌران )
 أو رمٌا بالرصاص ( ،الصٌن ،بالروسٌا ،أوزبٌكستان ،الصومال ،الطاٌوان ،فٌتنام ،و
إما شنقا (،مصر ،إٌران ،الٌابان ،األردن ،الباكستان ،و الهند ،و لٌبٌا ،و سورٌا )،

المغرب،)...

 أو غمرا بالغاز السام ( ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة )،



أو صعقا بالكهرباء ( ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة )،



أو حقنا بمادة سامة ( الصٌن ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،كواطمالة ،الفٌلٌبٌن ،و
الطاٌالند).

 )4تطرح عقوبة اإلعدام على المجتمع الدولً إشكال
الحق فً الحٌاة و مدى حق الدولة فً سلبها باسم
القانون



عقوبة اإلعدام محل خالف الٌوم تتجاذبها ثالث اتجاهات:

•

المناهضون لعقوبة اإلعدام،

•

المؤٌدون لعقوبة اإلعدام،

•

المخففون من أسبابها.

االتجاه األول  :المناصرون لعقوبة اإلعدام
ٌ بلغ عدد الدول المتمسكة بعقوبة اإلعدام  57دولة من بٌنها الصٌن و
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و روسٌا و العدٌد من الدول العربٌة و اإلسالمٌة.
 و ٌستند المناصرون لإلبقاء على عقوبة اإلعدام بوجه عام على أربعة

مبررات.

االتجاه األول  :المناصرون لعقوبة اإلعدام

 )1التناسب فً المعاملة

الردع  التخفٌض من معدل الجرٌمة،
إعدام شخص واحد ٌمنع من حدوث  7إلى  8جرٌمة قتل،
الوسٌلة المثلى إلقامة العدل بمعاملة الجانً بالمثل.

االتجاه األول  :المناصرون لعقوبة اإلعدام

 )2الدفاع عن المجتمع
 األموات ال ٌرتكبون الجرائم،
 اإلعدام ٌقضً على أصل الداء.
ٌ ضع حدا نهائٌا لنشاط المجرم الخطٌر.

 بإلغاء إمكانٌة العود.
 استطالعات الرأي تؤكد اإلبقاء على عقوبة اإلعدام.

االتجاه األول  :المناصرون لعقوبة اإلعدام

 )3الحفاظ على النظام العقابً
 تعوٌض عقوبة اإلعدام بالسجن المؤبد ٌسوي بٌن الجرائم المتفاوتة
الفظاعة :السرقة مثال – القتل،

 السجن المؤبد ال ٌعتبر بدٌال عن عقوبة اإلعدام.
 االنتحار نتٌجة الٌأس و اإلحباط بالنسبة للمحكوم علٌهم بالسجن
المؤبد.

االتجاه األول  :المناصرون لعقوبة اإلعدام

 )4االستقرار السٌاسً
 حذف عقوبة اإلعدام سٌؤدي إلى التصفٌات الجسدٌة للخصوم
السٌاسٌٌن.
و ٌضٌف المتمسكون بعقوبة اإلعدام من الدول اإلسالمٌة مبررا خامسا

 )5األساس الدٌنً
 عقوبة اإلعدام محددة من لدن الخالق العارف بخبر البشرٌة،
 و هً حد من حدود هللا و واجب دٌنً.

االتجاه الثانً  :المناهضون لعقوبة اإلعدام
أول من دعا إلى إلغاء عقوبة اإلعدام سنة  1764الفقٌـه اإلٌطالً سٌزار
بٌكارٌـا

) (Cesare BECCARIAفً الفصل  28من كتابه "الجنح و

العقوبات" ) (Des délits et des peinesمعتبرا عقوبة اإلعدام

بمثابة جرٌمة قضائٌة و معتقدا أنها غٌر مفٌدة و ال ضرورٌة.
و اقترح بدٌال عنها السجن مدى الحٌاة مع األعمال الشاقة.
غٌر أنه أقرها فً حالة الجرم الفظٌع.

االتجاه الثانً  :المناهضون لعقوبة اإلعدام

 أحدثت نظرٌة بٌكارٌا انقالبا ثقافٌا فً تلك الحقبة و لقٌت القبول من
العدٌد من المفكرٌن و الفالسفة أمثال فٌكتور هٌكو و فولتٌر و جان
جاك روسو...

 رحب بالفكرة حاكم منطقة طوسكان اإلٌطالٌة لٌوبولد النمساوي الذي
أصبح فٌما بعد سنة  1790إمبراطور ألمانٌا تحت لقب لٌوبولد .II

 كانت منطقة طوسكان أول دولة ألغت عقوبة اإلعدام من قوانٌنها
سنة  1786تبعتها النمسا سنة  1787و سان مرتان سنة ،1848

االتجاه الثانً  :المناهضون لعقوبة اإلعدام

 انعكس المد الحقوقً على المواثٌق الدولٌة و تم تكرٌسه عن طرٌق
الحق فً الحٌاة فً

البروتوكول االختٌاري الثانً الملحق بالعهد

الدولً المتعلق بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌـة (ٌ 11ولٌوز )1991
الذي خصص إللغاء عقوبة اإلعدام.

 نشأ فً روما بتارٌخ  12دجنبر  2002التحالف العالمً ضد اإلعدام
الذي ٌضم العدٌد من الجمعٌات الحقوقٌة التً أعلنت على اعتبار

ٌوم العاشر أكتوبر من كل سنة ٌوما عالمٌا ضد عقوبة اإلعدام.

االتجاه الثانً  :المناهضون لعقوبة اإلعدام

 الٌوم وصل عدد الدول التً ألغت عقوبة اإلعدام:


 و  8دول بالنسبة للجرائم العادٌة،
 و  36دولة ألغتها عملٌا بعدم تنفٌذ أي حكم باإلعدام فً العشر سنوات األخٌرة
 98دولة بالنسبة لجمٌع الجرائم،

من بٌنها المغرب،

 ال تزال الٌوم  57دولة تطبق عقوبة اإلعدام،


ٌ وجد فً المغرب الٌوم 115 ،محكوم علٌه باإلعدام فً انتظار التنفٌذ.
دولة البحرٌن هً الدولة العربٌة الوحٌدة التً ألغت عقوبة اإلعدام
(آخر تنفٌذ كان سنة  1993أي منذ ما ٌقرب  20سنة)



ٌعاقب القانون الجنائً المغربً على  33جرٌمة باإلعدام و ٌعاقب قانون العدل
العسكري على  16جرٌمة باإلعدام.

 تكون فً المغرب االئتالف الوطنً لمناهضة اإلعدام الذي ٌضم العدٌد من الجمعٌات
و المنظمات الحقوقٌة و الجاد فً اتجاه الدفع إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.

مبررات المناهضٌن لعقوبة اإلعدام
ٌستند دعاة إلغاء عقوبة اإلعدام إلى ثالث مبررات أساسٌة:

 )1تقدٌس الحٌاة اإلنسانٌة
نص الدستور فً الفصل  20على "الحق فً الحٌاة هو أول حقوق اإلنسان
"و ٌحمً القانون هذا الحق".
الحق فً الحٌاة حق مقدس و ال ٌجوز مصادرته و لو باسم القانون،
السلطات العامة تجرم القتل و ال ٌجوز لها أن تبٌحه لنفسها،

عقوبة اإلعدام أقرب إلى التشفً و االنتقام منها إلى الردع.
الدولة من واجبها إعادة تربٌة الجانً و لٌس االنتقام منه بإعدامه.

أغلب الجرائم المعاقب علٌها باإلعدام ٌرتكبها المختلون عقلٌا أو نفسٌا و هم
فً حاجة إلى العالج ال إلى اإلعدام.

مبررات المناهضٌن لعقوبة اإلعدام

 )1تقدٌس الحٌاة اإلنسانٌة
عقوبة اإلعدام ال تحقق الردع و ال تخفض من نسبة الجرٌمة.



ٌمكن تعوٌضها بالسجن المؤبد،



الحركات السٌاسٌة تعتبر الموت شرف،

 و الحركات الدٌنٌة تعتبر الموت أقرب الطرق إلى الجنة.

مبررات المناهضٌن لعقوبة اإلعدام

- 2عقوبة اإلعدام منافٌة لإلنسانٌة
 بما تسببه من ألم :

 عند النطق بالحكم،
 و طٌلة مدة انتظار تنفٌذه،

 و لحظة تنفٌذه.
 بدلٌل التستر على تنفٌذ عقوبة اإلعدام:
 و كأن المجتمع ٌخجل من نفسه و هو ٌنفذها.
و أنها غٌر عادلة بالنسبة لجمٌع المحكوم علٌهم:
 بالنظر الختالف اإلجراءات المسطرٌة،
 و بالنظر الختالف طبائع القضاة،
 و بالنظر الختالف القدرة على الدفاع( .المساعدة القضائٌة ؟)

مبررات المناهضٌن لعقوبة اإلعدام

 -3احتمال الخطأ القضائً بإعدام بريء
 الخطأ القضائً ال ٌمكن تداركه بعد تنفٌذ عقوبة اإلعدام .
احتمال إعدام شخص بريء وارد :
 6 أخطاء اكتشفت فً الوالٌات المتحدة سنة ،2004



و  2سنة ،2005

 و خطأ واحد سنة 2006

 بعض المحكوم علٌهم كان لهم الحظ فً اإلفالت من اإلعدام فً آخر
لحظة بعد قضاء سنٌن فً انتظار تنفٌذ العقوبة.

مبررات المناهضٌن لعقوبة اإلعدام

 -3احتمال الخطأ القضائً بإعدام بريء
 األخطاء القضائٌة ترجع إلى سوء تدبٌر الملف:
من طرف الضابطة القضائٌة،
أو النٌابة العامة،

أو بالنظر لشهادة الشهود،
أو لوسائل اإلثبات المهزوزة،
أو انعدام كفاءة الدفاع.

االتجاه الثالث  :المنادون بالتخفٌف من أسباب عقوبة اإلعدام
 تتزعم هذا االتجاه جامعة الدول العربٌة التً اعتمدت المٌثاق العربً لحقوق
اإلنسان فً  15شتنبر .1997
 نصت مواده  10و  11و  12على منع تطبٌق عقوبة اإلعدام :
 على الجرائم السٌاسٌة،

 و ضد األطفال دون ،18
 و النساء الحوامل إلى حٌن الوضع،

 و األمهات المرضعات إلى ما بعد سنتٌن من الرضاع.

االتجاه الثالث  :المنادون بالتخفٌف من أسباب عقوبة اإلعدام

 و ٌستند دعاة التخفٌف من أسباب عقوبة اإلعدام على المبادئ التالٌة:
 الفقرة الثانٌة من المادة السادسة من العهد الدولً الخاص بالحقوق
المدنٌة والسٌاسٌة التً تقضً بعدم جواز الحكم باإلعدام فً البالد التً
لم تلغ هذه العقوبة إال إلدانة أشد الجرائم خطورة وفقا لتشرٌع نافذ
المفعول وقت ارتكاب الجرٌمة و بمقتضى حكم نهائً صادر عن محكمة
مختصة على إثر محاكمة عادلة.
 الفقرة الرابعة من المادة األخٌرة من العهد المذكور التً تنص على حق
كل شخص ٌحكم علٌه باإلعدام التماس العفو الخاص أو طلـب استبدال
العقوبة.

االتجاه الثالث  :المنادون بالتخفٌف من أسباب عقوبة اإلعدام

 الفقرة الخامسة من نفس المادة التً تمنع الحكم باإلعدام على
الجانً دون .18

 توصٌة هٌأة اإلنصاف و المصالحة بإلغاء عقوبة اإلعدام تدرٌجٌا.
 المطالبات الحقوقٌة مرحلٌا بالتصوٌت اإلٌجابً على مقرر األمم
المتحدة بتوقٌف تنفٌذ عقوبة اإلعدام ).(MORATOIRE

االتجاه الثالث  :المنادون بالتخفٌف من أسباب عقوبة اإلعدام

 باالستناد إلى ذلك دعت المنظمة المصرٌة لحقوق اإلنسان و الفٌدرالٌة
الدولٌة لحقوق اإلنسان فً ختام ندوة عقدت بالقاهرة ٌومً  25و 26فبراٌر

 2006تحت عنوان "عقوبة اإلعدام بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة و المعاٌٌر
الدولٌة لحقوق اإلنسان" إلى إلغاء عقوبة اإلعدام فً جمٌع الجرائم ما عدا

فً جرٌمة القتل.
 كما بادر منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان إلى تنظٌم ندوة علمٌة ٌوم السبت 2
دجنبر  2006بالدار البٌضاء تحت عنوان "عقوبة اإلعدام بٌن اإلبقاء و
اإللغاء"

حضرتها جمٌع الفعالٌات الحقوقٌة و القانونٌة بما فٌهم ممثل عن

"االئتالف الوطنً

لمناهضة عقوبة اإلعدام".

االتجاه الثالث  :المنادون بالتخفٌف من أسباب عقوبة اإلعدام

 خلصت الندوة إلى اتخاذ التوصٌات التالٌة:


 و إلغائها إلدانة المشاركة،
 و إلغائها فً الجرائم السٌاسٌة،
 و إلغائها ضد الجناة القاصرٌن دون الثامنة عشرة،
 و إلغائها ضد النساء الحوامل إلى أن ٌضعن حملهن،
 و إلغائها ضد المرضع إلى أن ٌبلغ الرضٌع سنتٌن من عمره،
 و إلغائها فً غٌر جرائم القتل،
 و إلغائها فً جرائم القتل العمد إذا صدر عفو من أولٌاء الدم.
إلغاء عقوبة اإلعدام إلدانة المحاولة،

 و أقرت عقوبة اإلعدام فقط فً جرائم القتل الخطٌرة التً ٌقترن فٌها العمد

مع سبق اإلصرار و الترصد و اإلعداد المحكم إلزهاق روح المجنً علٌه.

االتجاه الثالث  :المنادون بالتخفٌف من أسباب عقوبة اإلعدام

و ال ٌحكم بعقوبة اإلعدام إال بالشروط التالٌة :



صدور الحكم عن محكمة مختصة بإجماع أعضائها الذٌن ال ٌقدح فً استقاللهم و

على إثر محاكمة تتوفر فٌها جمٌع شروط المحاكمة العادلة.



تأجٌل تنفٌذ عقوبة اإلعدام فً حق المحكوم علٌه إلى ما بعد استنفاذ جمٌع طرق
الطعن،


 و تأجٌل تنفٌذها بعد ذلك إلى ما بعد تقادم العقوبة ( 30سنة) الستبعاد الخطأ
و تأجٌل تنفٌذ عقوبة اإلعدام بعد ذلك إلى ما بعد رفض العفو الملكً
القضائً.

.و هذا هو الموقف الذي تتبناه الجمعٌة المغربٌة للدفاع عن استقالل القضاء

االتجاه الثالث  :المنادون بالتخفٌف من أسباب عقوبة اإلعدام

 و تبقى كل االختٌارات مفتوحة للنقاش حول:
 المصادقة على البروتوكول االختٌاري الثانً الملحق بالعهد الدولً
الخاص بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة و إلغاء عقوبة اإلعدام بالتبعٌة.
 أم إلغاؤها تدرٌجٌا بالتقلٌص من أسبابها و تبنً الشروط اآلنفة الذكر
للنطق باإلعدام.



أم االستمرار فً تجمٌد تنفٌذها و إلى أي مدى ؟

