
مقدمة
الكيفية  دراسة  علينا  اإلعدام،  لعقوبة  االجتماعي  التأثير  لفهم 
التي تؤثر بها هذه املمارسة على األشخاص املرتبطني بها بشكل 
الناس  من  مجموعة  على  باإلعدام  حكم  كل  يؤثر  حيث  وثيق. 
السجني،  عائلة  اإلعدام:  يواجه  الذي  السجني  إلى  باإلضافة 
وعائلة الضحية، وموظفي السجون، والفريق الذي سينفذ حكم 
وحاسمة،  معنية  جهات  جميعاً  فهم  الدفاع.  ومحامي  اإلعدام، 
وخاصة احملامني يف مرحلة ما بعد اإلدانة الذين يتدخلون بعد 
املرحلة  التنفيذ. يف هذه  إصدار حكم اإلعدام ويحاولون وقف 
النهائية، تكون احلاجة حادة واملوارد شحيحة للغاية. وبالنسبة 
حملامي الدفاع يف مرحلة ما بعد إصدار احلكم بعقوبة اإلعدام 
فإن التحدي كبير ألن اخلسارة يف هذه احلالة تعني خسارة حياة 

املوكل.

أو  الهائلة،  املسؤولية  هذه  تبعات  املرء  يتحمل  أن  يعني  ماذا 
يؤثر  كيف  باإلعدام؟  عليه  محكوم  موكل  قضية  يف  اخلسارة 
الدفاع يف قضايا احملكوم عليهم باإلعدام على احلياة العاطفية 

واجلسدية للمحامني الذين يقومون بذلك؟

ظروف صعبة
منع  من  أصعب  وإلغائه  اإلعدام  إسقاط حكم  أن  املعروف  من 
إصدار هذا احلكم يف املقام األول. وبالنسبة للمحامني يف مرحلة 
ما بعد اإلدانة، فإن التهديد باإلعدام الوشيك يجعل حاجة املوكل 
للتمثيل ملحة للغاية، وجسامة تلك احلاجة مقارنة بعدد احملامني 
ذوي اخلبرة واملعرفة يف هذا اجملال ميثل ضغطاً كبيراً. ويصف 
محامي من الواليات املتحدة األمريكية األمر بهذه الطريقة: »أنا 
أقوم بالكثير من األمور، ومع ذلك ال تزال هناك نواقص كثيرة 
وحاجة كبيرة. فهناك الكثير من الناس الذين يقولون »ساعدوني، 
ساعدوني، ساعدوني«... والشيء الذي يؤملني: األشخاص الذين 

ال أستطيع مساعدتهم«1.

ويعمل احملامون يف هذه املرحلة أيضاً تحت ضغط شديد فيما 
القانون  وضعها  التي  احلدود  بسبب  وأحياناً  بالوقت،  يتعلق 
السجناء يجهلون  العريضة، وأحياناً ألن  بوقت رفع  يتعلق  فيما 
حقهم يف احلصول على اإلغاثة يف مثل هذه املرحلة املتأخرة وال 
يتصلون مبحامي إلى أن يصبح تنفيذ حكم اإلعدام وشيكاً. ومع 

النضال من أجل حياة املوكلني: 
تأثير عقوبة اإلعدام

على محامي الدفاع

وجود الكثير من العمل امللح الذي كان ميكن القيام به بسهولة لو 
كان الوقت متاحاً، قد يشعر احملامون بتوتر يصفونه بأنه »يشل 
تفقد  أنك  وتشعر  االنفجار،  وشك  على  أنك  وتشعر  قدراتك، 

عقلك، أو تريد الصراخ«2.

محام من الهند

وفقراء.  أميني  باإلعدام  عليهم  احملكوم  السجناء  »معظم 
احلقوق  بشأن  املعرفة  إلى  الوصول  إمكانية  لديهم  وليس 
التقاضي، الخ، وال يستطيعون الوصول بشكل فعلي  وسبل 
إلى احملامني. وقد تخلت عائالتهم، الفقيرة واملرهقة أصال، 
عن األمل أو تركت السجني ملصيره... وعادة ما يتمكنون من 
الوصول إلي قبل أيام قليلة فقط أو حتى ساعات قليلة قبل 
تنفيذ اإلعدام. ويف فسحة الوقت الصغيرة جدا هذه علي 
أن أبتكر طريقة ما للحصول على وقف مؤقت للتنفيذ على 

أساس انتهاك احلقوق أو اإلجراءات الواجبة«.

محام من نيجيريا

الدفاع  محامي  تواجه  التي  التحديات  من  العديد  »هناك 
املكائد  يحيك  قضائي  نظام  اإلعدام:  عقوبات  قضايا  يف 
والصعوبات ضدك وضد موكلك، خصوصا، ال سمح اهلل، 
إذا كان فقيرا/ معوزا، وحقيقة أن أكثر من 90 % من حاالت 
اإلدانة يف جميع املسائل اجلنائية تستند إلى حد كبير إلى 
احلاالت  أغلب  يف  عليها  احلصول  يتم  التي  االعترافات، 
قانونية  حقوق  تجاهل  عن  ناهيك  التعذيب.  وطأة  تحت 

ودستورية أخرى أو انتهاكهاً«.

ومن الصعوبات اإلضافية, التأييد الشعبي القوي لعقوبة اإلعدام 
ويف الوقت نفسه عدم احترام احملامني الذين ميثلون أشخاص 
وأحياناً  مجتمعي  قبول  دون  والعمل  باإلعدام.  عليهم  محكوم 
تحت تهديد صريح من حكوماتهم يفرض ضغوطاً إضافية على 
عليهم  احملكوم  األشخاص  قضايا  يف  املتخصصني  احملامني 

باإلعدام.

1-  مقتبس من سوزانا شيفر، النضال من أجل حياتهم: خبرة محامي الدفاع يف قضايا اإلعدام، ناشفيل، تينيسي، منشورات جامعة فاندربيلت، 2013. تشير تقديرات مشروع التمثيل يف 
قضايا عقوبة اإلعدام لنقابة احملامني األمريكيني أن هناك مئات السجناء احملكوم عليهم باإلعدام يف الواليات املتحدة األمريكية الذين ال يزالون دون متثيل.

2-  مقتبس من النضال من أجل حياتهم.



عبء املسؤولية
يصف احملامون مسؤولية محاولة منع تنفيذ اإلعدام باعتبارها 
عبئا هائال يالزمهم على الدوام، مما يصعّب القيام أو التفكير 
يديك«،  بني  »حياته  جداً:  شخصي  والشعور  آخر.  شيء  بأي 
»تشعر أنك الشيء الوحيد بني موكلك وعملية إعدامه.3« ويشبَه 
بعض احملامني األمر برؤية شخص ما مقيد إلى سكة احلديد 
أثناء اقتراب القطار؛ وظيفتهم هي وقف القطار، أو فك العقد، 

يف الوقت املناسب ملنع االصطدام املميت.

من  فريدا  عبئا  يشكل  بالضبط  اإلعدام  تنفيذ  وقت  ومعرفة 
نوعه. واإلعدام املفاجئ، كما يحدث يف بعض الدول حيث ال يتم 

اإلعالن عن عمليات اإلعدام يف وقت مبكر، أمر مدمر. 

محام من اليابان
عقوبة  بشأن  الشفافية  وانعدام  معلومات  وجود  »عدم 
اإلعدام وعملية التنفيذ يشكل تحدياً كبيراً. حني مت إعدام 
بعد حدوثه، حني سمعت  إال  باألمر  أعلم  لم  موكلي،  أحد 
ذلك  ذلك يف مؤمتر صحفي صباح  تعلن عن  العدل  وزارة 

اليوم. كان األمر صعباً للغاية«.

محام من الواليات املتحدة األمريكية
أشبه  ذلك  يكون  التنفيذ،  موعد  على  املوكل  يحصل  »حني 
بسحابة سوداء كبيرة لعدة أسابيع أو أشهر. إنه حقا شيء 
دائما.  إنه موجود  املتزايد...  الذعر  التعايش معه،  يصعب 

من الصعب أن تعيش حياتك بصورة طبيعية«.

محام من الواليات املتحدة األمريكية
»حياته بني يدي. إنه أمر مرهق ورهيب. بل هو بالنسبة لي 

أمر ال يطاق«.

محام من نيجيريا
مسؤولية  باإلعدام  عليه  محكوم  شخص  قضية  قبول  »إن 
على  تعتمد  ما  شخص  حياة  أن  وإدراك  بالطبع  ضخمة 
أحيان  وتخيفك يف  األحيان  بعض  نجاحك قد تحفزك يف 

أخرى«.

محام من الهند
املراحل  يف  اإلعدام  عقوبات  قضايا  يف  متخصص  »أنا 
يف  بالقشعريرة  وأشعر  القضايا  هذه  وتخيفني  األخيرة... 
كل مرة تأتيني فيها قضية جديدة. وحني أقبلها، أشعر أني 
على  تستولي  فهي  ظهري.  على  تابوتاً  أحمل  وأنا  أعيش 

حياتي وتهيمن على أفكاري خالل النهار، وتفسد استمتاعي 
من  أعاني  ما  وعادة  الليل.  يف  أحالمي  وتغزو  شيء  بأي 
كوابيس عن حاالت اإلعدام، وأتصور أن بعضها يحدث يف 
شقتي أو على حافة شرفتي حيث مت نصب منصة اإلعدام، 
وأنه يتم إسقاط السجني من حافة الشرفة واحلبل مربوط 
بخوف  أحيانا  أشعر  القضية،  تحضير  وأثناء  عنقه.  حول 
إلى  وأضطر  العمل،  على  قادر  غير  أصبح  بحيث  كبير 
االختباء والتكور تحت بطانية واالستسالم للنوم. وعلي أن 
أمنع نفسي من تناول الكحول. ومنذ أن بدأت بالقيام بهذا 
العمل، يقول لي الناس أني كبرت ست سنوات خالل ستة 

أشهر«.

اإلعدام وتداعياته
يقول احملامون الذين يحظون بفرصة القيام بزيارة أو مكاملة 
هاتفية أخيرة مع موكليهم قبل اإلعدام أن احملادثات األخيرة 
يشرحوا  ألن  مضطرون  أنهم  حيث  للغاية،  موجعة  تكون 
للموكل أنه ال يوجد شيء آخر ميكن القيام به. واالضطرار 
إلى شرح هذا ألفراد عائلة املوكل ومشاهدة معاناتهم أمر 

مؤلم وصعب للغاية.

محام من الواليات املتحدة األمريكية
النصف  »أصعب شيء وجوهر األمر، هو ما يحدث خالل 
إيالما  األكثر  األمور  من  فهذه  األخيرة.  الزيارة  يف  ساعة 
إلى  تدفعني  التي  األمور  إرهاقا،  واألكثر  لي،  بالنسبة 
تحاول  فأنت  عنها...  للحديث  األصعب  األمور  احلافة، 
مواساة شخص على وشك املوت. أنه أمر ال يصدق. ال أحد 
يستطيع أن يكون مقنعاً يف هذا املوقف. كيف ميكنك ذلك«؟

محام من الواليات املتحدة األمريكية
ظهرها  كان  والتي  موكلي«،  والدة  مع  السجن  خارج  »كنت 
منحنيا لألمام ومنهارة. فقد ودعت للتو ابنها للمرة األخيرة 
اللحظات  أصعب  إحدى  تلك  كانت  وتنتحب.  تبكي  وهي 
التي عشتها. هذا جانب بشأن عقوبة اإلعدام الذي ال يراه 
الناس. كان األمر قاسياً للغاية. ال ميكنك أن تفعل أي شيء 

لها«.

يحظر على العديد من احملامني أن يشهدوا عملية تنفيذ إعدام 
موكليهم. وحتى حني يكون مسموحاً بذلك، يختار بعض احملامني 
متواطئون  أنهم  يشعرون  سيجعلهم  هذا  ألن  إما  يحضروا،  أال 
يف  االستمرار  عليهم  يصعّب  أن  يخافون  ألنهم  أو  العملية  يف 
عملهم كمحامي دفاع يف قضايا أخرى ألشخاص محكوم عليهم 
تنفيذ اإلعدام  الذين يختارون أن يشهدوا  باإلعدام. واحملامني 
ورغبة  للموكل  شخصي  التزام  من  انطالقاً  عادة  ذلك  يفعلون 

بالبقاء إلى جانبه حتى النهاية.
3-  مقتبس من النضال من أجل حياتهم.



ولكن سواء شهد احملامون عملية تنفيذ اإلعدام أم ال، فإن تأثير 
فقدان موكل ما بهذه الطريقة مؤثر وأحيانا يكون طويل األمد. 
فبعد هذا احلدث، قد يشعر احملامون باحلزن والغضب والذعر 
واجترار الذكريات ومشاعر االنفصال أو االكتئاب التي قد تدوم 

أليام أو أسابيع أو حتى أشهر أو سنوات.

محام من الواليات املتحدة األمريكية
»ظل املوضوع يطاردني ألشهر. فقد يطرأ على بالك فجأة، 
كما يف حالة الصدمات النفسية الكبيرة، حيث لم تكن حتى 
تفكر باألمر، وفجأة يغزو أفكارك وال ميكنك إخراجه من 

ذهنك«.

محام من اليابان
»بعد أن مت إعدام موكلي، كنت أفكر دائما مبا كان ميكنني 
فعله غير ما فعلته أو ما كان بوسعي القيام به بشكل مختلف. 
ولم أكن أستطيع النوم جيدا لعدة أشهر، وكنت أحيانا أحلم 
مبوكلي. لم أكن أستطع األكل كثيراً وخسرت بعض الوزن. 

وشعرت باالكتئاب ملدة طويلة«.

محام من إيران
يكون  موكلي،  أحد  إعدام  ويتم  مهمتي  يف  أنجح  ال  »حني 
تفاصيل  أعرف  وأنا  خاصة  للغاية،  ومزعجاً  محزناً  األمر 
عن الشخص وكيفية تورطه يف هذا الوضع. وال أنسى أبدا 

وجه الشخص الذي مت إعدامه«.

محام من الواليات املتحدة األمريكية
»أشعر أني عاجز لفترة من الوقت، بعد كل عملية إعدام. ال 

ميكنني التحرك وجسمي يصبح ثقيالً جداً«.

محام من الواليات املتحدة األمريكية
»أعتقد أنه حني يتم تنفيذ عمليات اإلعدام، فإن ما أشعر به 

هو اخلدر املدمر واستنفاذ كامل للطاقة«.

على الرغم من أن تأثير عملهم كبير، إال أن احملامني ال يشعرون 
اآلخرين.  مع  ذلك  بشأن  احلديث  على  قادرون  أنهم  دائما 
فالتدريب القانوني ال يهيئ احملامني بشكل كاف ملواجهة التأثير 
العاطفي لعملهم، واملعايير االجتماعية للمهنة ال تشجع هذا النوع 
الدفاع  فإن محامي  ذلك،  الذات4. فضال عن  الكشف عن  من 
الصدمة  على  التركيز  على  معتادين  اإلعدام  عقوبة  قضايا  يف 
التي مير بها موكليهم وال يولون عادة اهتماما مماثال  واملعاناة 

ألنفسهم. والتأييد اجملتمعي لعقوبة اإلعدام واملفاهيم اخلاطئة 
عن محامي الدفاع يف قضايا عقوبة اإلعدام قد يجعل احملامني 

حذرين من طلب املساعدة أو الدعم ملشاكلهم اخلاصة.

االستمرار في املكافحة والتعليم
وعالية  الصعبة  القضايا  هذه  قبول  يقررون  الذين  احملامون 
عن  الدفاع  بضرورة  بقوة  يؤمنون  ألنهم  ذلك  يفعلون  اخملاطر 
األفراد الذين يواجهون أقسى العقوبات. والنضال من أجل حياة 
موكليهم، واملواجهة وجها لوجه مع واقع عقوبة اإلعدام وعملية 
التنفيذ، قد يزيد أيضاً من رغبة احملامي يف العمل على إنهاء 
عقوبة اإلعدام متاما. ولكن بالنسبة للمحامني يف قضايا عقوبة 
اإلعدام، فإن العمل اليومي سيكون دائما دقيقاً ومحدداً. ويظل 
وعلى  حياتهم يف خطر،  الذين  موكليهم  على  املباشر  تركيزهم 
احلفاظ على قدرتهم على االستمرار يف العمل، وعلى محاولة 

تطبيق ما تعلموه.

محام من إيران
قضايا  يف  الدفاع  أجل  من  نشاطي  تجديد  إلى  »أحتاج 
أخرى. يجب أن يكون لدي الطاقة للقتال مرة أخرى. فهناك 
أشخاص آخرون ال يزالون بحاجة ملساعدتي. أحاول أيضا 

استخدام خبرتي لتعليم محامني وطالب آخرين«.

محام من الواليات املتحدة األمريكية
سجل  صنع  هو  تفعله  ما  فإن  آخر،  شيء  كل  فشل  »إذا 
للغاية،  فظيع  أنه  أعتقد  ما  أرى  حني  للمستقبل.  توثيقي 
أنه يجب أن  وظلم حقيقي يؤملني ألنه أمر خاطئ، وأشعر 
ما  هذا  إنجاز...  هو  للنور  إخراجه  وإن  العالم،  كل  يعرفه 

يجعلني أواصل بغض النظر عن أي شيء«.

محام من الهند

»أقوم بهذا العمل ألني أشعر باشمئزاز عميق من فكرة أنه 
ميكن أن يسمح للدولة بقتل شخص ما بطريقة متعمدة وبدم 
بارد باسمنا. أشعر شخصيا أني مدنس مع كل عملية إعدام 

وبالتالي مجبر على بذل أقصى جهدي ملنعها«.

مصادر شهادات احملامني: جميع االقتباسات من احملامني من 
الواليات املتحدة األمريكية هي من »النضال من أجل حياتهم«. 
إيران: مقابلة مع حسني رئيسي. الهند: مقابلة مع يوغ موهيت 
تشودري. اليابان: مقابلة مع ميكو تاغوساري. نيجيريا: مقابلة 

مع جعفرو آدامو.

4-   انظر مثال سوزان أ. بانديس، »القمع واحلرمان يف احملاماة اجلنائية«، نشرة Buffalo Criminal Law Review، اجمللد 9، الرقم 1، شباط/ فبراير 2006. كتبت بانديس: »قد 
ال يكون هناك مهنة أخرى يطلب من ممارسيها التعامل مع هذا املقدار الكبير من األلم مع وجود القليل جدا من الدعم والتوجيه.«



تود املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي أن تشكر سوزانا شيفر التي تولت كتابة هذه الورقة.

مت إصدار هذه الورقة املوجزة كجزء من مشروع املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي »اإللغاء التدريجي لعقوبة اإلعدام وتنفيذ 
العقوبات البديلة اإلنسانية بعد وقف تنفيذ العقوبة أو إلغائها«.

مت إصدار هذه الوثيقة مبساعدة مالية من االتحاد األوروبي وحكومة اململكة املتحدة.

محتويات هذه الوثيقة هي من مسؤولية املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي فقط وال ميكن اعتبارها تحت أي ظرف من 
الظروف بأنها تعكس موقف االتحاد األوروبي أو حكومة اململكة املتحدة.

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
ص. ب: 852122 عمان 11185 األردن

عمان, األردن
Penal Reform International

P.O Box : 852122, Zip Code : 11185
Amman, Jordan

priamman@penalreform.org
www.penalreform.org

www.primena.org

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي )PRI( منظمة دولية غير حكومية 
مستقلة تُعنى بإصالح العدالة اجلنائية واجلزائية يف أنحاء العالم. وتنتشر 
األوسط  الشرق  يف  اإلقليمية  اجلنائي  لإلصالح  الدولية  املنظمة  برامج 
وأمريكا  القوقاز  الوسطى وجنوب  وآسيا  الشرقية  وأوروبا  إفريقيا  وشمال 
الشمالية. وقد عملنا مع منظمات شريكة يف إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا 

اجلنوبية وأمريكا الالتينية والكاريبي.

لالشتراك يف النشرة الشهرية التي تصدرها املنظمة, الرجاء تسجيل البريد 
االلكتروني على الصفحة التالية:

www.penalreform.org/keep-informed


