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»لــك الحــق يف أن تــرب زوجتــك. ولكــن يف حالــة واحــدة، 

ــط  ــك يف وس ــا تخون ــو وجدته ــى ل ــدة. وحت ــة واح ــي يف حال يعن

ــك اذا  ــك رضب زوجت ــق ل ــا. ... يح ــق رضبه ــك ح ــس ل ــك، لي بيت

طلبــت منهــا مامرســة الجنــس وهــي رفضــت. وبعدهــا نصحتهــا، 

ومل تقتنــع. وهجرتهــا، ومل يفــد. هنــا تســتطيع رضبهــا ولكــن 

برشطــن وبــدون قصــد االنتقــام: وأن ال تــرك أثــرا يف مــكان 

الــرب، والثــاين اذا كان الــرب ميكــن ان يغــّر ســلوكها .... واال فــا داعــي للــرب«

ــات  ــر العرشين ــون يف أواخ ــن أن يك ــن املمك ــاب م ــوي لش ــث فيدي ــو حدي ــاه ه أع

ــث  ــة بحي ــس والهيئ ــث امللب ــن حي ــة م ــه املدني ــى كل مامح ــم ع ــر ترتس ــن العم م

ــة  ــو وثق ــه بزه ــرض حديث ــاب. ع ــذا ش ــل هك ــث ملث ــذا الحدي ــل ه ــن ان مث ال تظ

باديــن مــع قليــل مــن الجهامــة الذكوريــة وكانــه يعــرض منجــزاً للشــباب والبرشيــة!

العنف الجسدي ليس الشكل الوحيد للعنف!

ال  أن  عــى  الحريــص  الشــاب  الفتــوى  صاحــب  »لطــف«  نشــكر  بــدءاً، 

أثــراً«.  يــرك  »ال  بحيــث  »الخفــة«  مــن  يكــون  وأن  »عنيفــاً«  الــرب  يكــون 

واملرشوعيــة.  املقبوليــة  لنيــل  كاٍف  أمــر  هــو  اثــر«  يــرك  »ال  ان  يعتقــد  أنــه 

مــن الواضــح مــدى ضيــق أفــق صاحبنــا، الــذي هــو ضيــق أفــق حركــة وتقليــد ذكــوري 

أكــر مــام هــو ضيــق أفــق شــخيص، بحيــث يتصــور ان »العنــف الجســدي« هــو العنف 

الوحيــد يف هــذا العــامل. ان االمــر ال يســتدعي قــراءة كتــب علــم اجتــامع او علــم نفــس 

او الحقــوق، بــل فقــط ان يلقــي املــرء نظــرة عابــرة عــى حيــاة االنســان عموماً والنســاء 

خصوصــا، ناهيــك عــن العــراق، حتــى يــدرك ان  العنف املعنــوي و«عنف لغة الجســد« 

هــو ليــس باقــل ايامــاً للمــرأة واالنســان، إن مل يكــن أعظــم يف أحيــان كثــرة. االزدراء 

واالهانــة والنبــذ والتوبيــخ والتنمــر واالســتصغار واالحتقــار وغرهــا مــن اشــكال العنف 

»املعنــوي«، وهــو اقل مــا تواجهه املرأة يف أوضاع مثل هذه، وليســت باقل إيذاًء واياماً.  

ان مل يبلــغ املجتمــع البــرشي قبــل اكــر مــن 1400 عــام مــن التطــور العلمــي 

املعنــوي مــكان يف  الجســد والعنــف  للغــة  يكــون  والقيمــي واالنســاين بحيــث 

ــذاك،  ــألة آن ــذه املس ــاد له ــد ج ــراض أو نق ــة اع ــاك مث ــس هن ــات ولي ــك املجتمع تل

ــع.  ــك املجتم ــر وذل ــك االم ــق ذل ــي« بح ــاد اخاق ــه او »انتق ــيئا نقول ــا ش ــس لدين لي

العلمــي  التطــور  قــرن  والعرشيــن،  الواحــد  القــرن  اليــوم يف  نعيــش  اننــا  بيــد 

ــل  ــه يجع ــد ذات ــذا بح ــل، وه ــاين الهائ ــي واالنس ــي والقيم ــي واملفاهيم والتكنولوج

ــة. ــا البالي ــة ومفاهيمه ــك اللغ ــث بتل ــف الحدي ــاً، واملتخل ــب اطاق ــر املناس ــن غ م

ــد  ــر العبي ــا، ع ــر عرن ــر غ ــا يف ع ــب« عاش ــو له ــي« و«اب ــال الحب ان كان »ب

والباديــة وجافــة الباديــة و قســاوة الصحــراء و«أكل االلهــة التمريــة« وغيــاب 

يف  وهــو  عرهــم  مقــوالت  صاحبنــا  يــردد  فلــامذا  والتقــدم،  واملدنيــة  العلــم 

وقيــم  االنســان  حقــوق  وكونيــة  وعامليــة  والتيكتــوك  وتويــر  االنرنيــت  عــر 

املســاواة والحريــة  واندغــام العــامل وتحولــه اىل قريــة فعــا؟! مــا مصلحتــه يف 

ــا؟!  ــده فيه ــذي وج ــر« ال ــا »الخ ــا؟! م ــراه فيه ــذي أغ ــا ال ــة؟! م ــم املتهافت ــك القي تل

يــأيت  مل  »الخفيــف«  والــرب  »اللطــف«  هــذا  حتــى  ان  بالذكــر  الجديــر  مــن 

التــي تتحــدث عــن  العبــارات  تلــك  العاملــي عــى  الضغــط االنســاين  اال جــراء 

ــات  ــط واف ــراء ضغ ــه ج ــان. ان ــانية االنس ــادي إلنس ــر مع ــه ام ــن« بوصف »ارضبوه

ــراس مــن مــازق تعامــل االســام مــع املــرأة وتبيــض وجــه االســام وادامــة عمــره.   ال

شكرا لكم »لطفكم«، ولكن لتكف 
اياديكم عن النساء!

فارس محمود
يف هــذه االيــام، تبــث وســائل االعــام املجازيــة وبعــض 

املعارضــة  وقــوى  الفارســية  التلفزيونيــة  القنــوات 

ضــد  األســلحة  اىل  اللجــوء  رضورة  حــول  برامجــاً 

القــوى القمعيــة للنظــام. مثــة تحريــض كبــر يدعــوا 

الســلطة. ضــد  مســلحة  حــرب  شــن  اىل  الجامهــر 

ليــس مثــة شــك يف أن جامهــر منتفضــة تعيــش وتعــاين 

ــاً ونيــف يف ظــل أكــر  ــة أربعــن عام ــزف طيل جرحــاً ين

الســلطات الكالحــة واملعاديــة لإلنســان، جامهــر عليهــا 

ــل  ــات، ب ــط الحري ــل ابس ــان لني ــدح األمث ــع أف ان تدف

وحتــى تدفــع حياتهــا مثنــاً، هــي محقــة يف االلتجــاء ألي 

ــة  ــاق الهزمي ــها وإلح ــن نفس ــاع ع ــاح للدف ــيلة وس وس

بالعــدو. بيــد ان ارســال الشــباب دون أي اســتعداد، 

ــدرة انتصــار هــذا  ــم كاف ورضوري، دون ق ــدون تنظي ب

الــراع لحــرب مبكــرة وقبــل أوانهــا مــع نظــام مســلح 

مــن راســه ألخمــص قدميــه، ان مل يكــن مــن أجــل الحــاق 

ــؤولة و  ــر مس ــة غ ــك سياس ــو دون ش ــا، فه ــة به الهزمي

مخادعــة. ان املنتــر مــن هــذه الحــرب املبكــرة وقبــل 

أوانهــا هــو الجمهوريــة اإلســامية قبــل اي طــرف آخــر.

 

تحتــاج حركتنــا يف االوضــاع الراهنــة أن تتحــول اىل اقــى 

درجــات الجامهريــة وبقــوى مليونيــة أكــر وأكــر. انهــا 

ــة،  ــان ثوري ــة يف لج ــة  ومنظم ــدة املنظم ــة للوح بحاج

يف مجالــس محــات العمــل واملعيشــة ومحــات املــدن. 

انهــا ضامنــة النــر يف أيــة حــرب. ال ميكــن ارســال جيــش 

بــدون أقــى قــواه واقتــدار وتنظــم النــر. ان اطــاق 

صافــرة االلتجــاء للســاح، قبــل االعداد لانتصــار هو رمي 

الجامهــر يف حــرب معــروف هزميتها مــن االن.  ان خلف 

هــذه »الراديكاليــة« الظاهــرة والحث عــى الحرب للنر 

ــدي  ــى أي ــاء ع ــا بالدم ــام اغراقه ــواب أم ــح األب ــو فت ه

الرجعيــة الحاكمــة وأيــة قــوى رجعيــة. ان ســورية وليبيــا 

هــام آخــر منــاذج هــذه السياســة وهــذه »الراديكاليــة« 

الكلفــة«. و«قليــل  »الرسيــع«  للنــر  و«التعطــش« 

 

ــرب  ــوء اىل أدوات الح ــة للج ــر والدعاي ــاء األوام ان اعط

ــا، ال  ــؤ النتصاره ــر والتهي ــل التحض ــة، قب ــبه الحربي وش

يتعــدى مغامــرة، وتتحــول اىل أحــد العوائــق أمــام حضور 

ــا يف  ــا ومليونيته ــع حضوره ــدان وتوس ــر يف املي الجامه

املــدن، ويطلــق األيــادي للقتــل والقمــع الوحــي وأيادي 

القــوى العامليــة إلغــراق ثــورة الجامهــر بالدمــاء تحــت 

مســميات »تدخل انســاين« و«الدفاع عن جامهر ايران«!

 

ليــس مثــة شــك يف ان هــذا النظــام مســلح متامــاً، وبالتايل، 

ميكــن االطاحــة بــه عــر انتفاضــة مســلحة. ولكــن دعــوا 

الشــوارع ومحــات عمــل ومعيشــة العــامل والكادحــن 

والنســاء والشــباب تعــم بعرشات ومئــات االالف واملاين 

مــن الجامهــر! دعــوا الجامهــر ان تتوحــد يف املحــات، 

الجامعــات، املعامــل و... دعوهــا لتشــكل مجالســها 

ــوم ومامرســة ارادة غدهــا.  ــن اجــل ارشــاد حــرب الي م

إذا مل تنشــدوا نيــل الســلطة عــى حســاب التضحيــة 

بالجامهــر، إذا مل تنشــدوا الحــاق الهزميــة يف الثــورة 

املقبلــة مثلــام جــرى عى ايدي الثــورة املضــادة يف 1979، 

دعــوا هــذه الحركــة ان تســتعد بــكل قواهــا لانتفاضــة.

 

ــاة جيــل  ــوا مبصــر املجتمــع، بهــذه الثــورة وبحي ال تلعب

ــة. متعطــش للحري

 

أيتها الجامهر التحررية!       

ــم  ــي )الخــط الرســمي( لتنظي ــم الحــزب الحكمت يدعوك

ــس الجامهــر. مجال

ــة  ــدة يف املحل ــم املوح ــي قوتك ــم ه ــة انتصارك ان ضامن

واملدينــة واملعمــل، يف مجالســكم الجامهريــة. مجالــس 

ــراع  ــه ال ــادة وتوجي ــؤولية قي ــا مس ــى عاتقه ــع ع تض

ــن  ــة م ــة مغامراتي ــة نزع ــال ألي ــح املج ــم وال تفس القائ

قبــل أيــة قــوة رجعيــة. ارشعــوا بتنظيــم مجالســكم 

انفســكم  عــن  وللدفــاع  للتوجيــه  الجامهريــة 

مصركــم! ولتنتزعــوا  الثــورة  انتصــار  أجــل  ومــن 

 

الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(
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 ان ســؤاالً يطــرح نفســه هنــا مــن أيــن أىت مبثــل هــذا الحكــم؟! 

مــن الــذي خّولــه أو خــّول غــره لإلتيــان مبثــل هــذه »الفتــوى«. 

مــن الــذي أجــاز لهــم ان يقــرروا »مــا ينبغــي القيــام بــه« او »مــا 

ــر  ــن ومســتقلن، بأم ــن حري ــق بأثن ــي« يف موضــوع يتعل ال ينبغ

شــخيص بحــت الثنــن! أمــراً يتعلــق بإحساســهم ومشــاعرهم 

ــة  ــر، وبأي ــرف اخ ــأي ط ــق ب ــاعر ال تتعل ــة، مش ــة والرف الخاص

قوانــن وتقاليــد واعــراف اخــرى مــا عــدا االحــرام التــام للطــرف 

املقابــل ولجســده! مــن أيــن أتــوا بهــذا الحــق وهــذه الصاحيــة؟! 

ان هــذا معروفــاً هــي تقاليــد مرحلــة العبوديــة والتفــوق الذكوري 

ملــا قبــل مئــات االعــوام. وهــل يــدرك هــؤالء معانــاة املــرأة 

ــف. ــة بالتخل ــم املغرق ــرارة هــذه املفاهي ــن م ــا م وجــرح كرامته

أحمــر!  خــط  الجنســية«  الرجــل  »حاجــة 

مثــة ســؤاالً اخــراً يطــرح هنــا: مــا هــو هــذا الخــط االحمــر 

ــم عــى اســتعداد للتغــايض عــن كل يشء اال  ــث انه للرجــال بحي

ــى  ــه ع ــث ان ــل« بحي ــس الرج ــل و«جن ــزة الرج ــة غري موضوع

ــخص  ــع ش ــراش م ــه يف الف ــة امرات ــن رؤي ــايض ع ــتعداد للتغ اس

اخــر دون ان »يربهــا« )وهــو الــيء الصحيــح، وقصــدي فيــام 

يتعلــق بالــرب وليــس مســالة ان يتغــاىض او ال يتغــاىض، فهــذا 

أمــره الشــخيص( ولكــن ال يقبــل منهــا اطاقــا رفــض دعوتــه لهــا 

لـ«فــراش الزوجيــة«؟1 مــا الــذي يجعــل الحاجــة الجنســية للرجــل 

هــي خــط احمــر بحيــث تصــاغ كل هــذه »النظريات-الفتــاوى« 

ــه االكــر مــن  ــك، واالدهــى مــن هــذا يتفنــن اخوت مــن أجــل ذل

شــيوخ ورجــاالت ديــن بإصــدار فتــاوي تعليــق النســاء مــن 

أثدائهــن »يــوم الحســاب« )ياللســادية!!( لرفضهــن طاعــة حاجــة 

الــزوج أو جــراء اغضــاب زوجهــن او »نــام زوجهــن وهــو غاضــب« 

جرائهــا؟! انــه ال يتعــدى الحقــوق الذكوريــة واملنظومــة الذكوريــة. 

ــا الســؤال لهــذا الشــاب  ــو وجهن ــة، اي ل ــا املعادل ــو قلبن  ولكــن ل

»املفتــي«: مــاذا لــو كان االمــر عــى العكــس؟! اي مــاذا لــو رفــض 

الرجــل، ألي مــرر كان، )وهــو من حقه الطبيعي دون شــك بوصفه 

مثلهــا طرفــاً حــراً!( طلــب زوجتــه وتلبيــة حاجتهــا ورغبتهــا؟! هــل 

يحــق لهــا ان تربــه حتى ولو كان »رضبــاً خفيفــا«؟!  ال يتحدثون 

عــن هــذا، لســبب بســيط ان حاجــات املــرأة غــر واردة يف مثــل 

هــذا التقليــد االســامي. فاملــرأة هــي وعــاء لتلبيــة حاجــات الرجل 

ــي  ــى كام ــل ع ــر! والدلي ــل، ال اك ــات الرج ــى حاج ــهر ع والس

هــو تــال مــن الصفحــات وعــرشات االالف مــن الخطــب حــول 

ــامن و....  ــات والغل ــن الحوري ــرشات االالف م ــة  بع ــود الجن وع

وليــس هنــاك كلمــة واحــدة تجيــب عــى مــا للمــرأة يف الجنــة؟! 

عــامل! واالغتصــاب....  الفــرح  بــن  مــا 

مــن جهــة أخــرى، الجنــس، ســواًء أكان داخــل املؤسســة الزوجيــة 

لتكف اياديكم عن النساء!
فارس محمود
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ــي  ــة الت ــص املقابل ــو ن ــايل ه ــص الت الن

أجرتهــا مجلــة »خــاوران« الفصلية، وهي 

ــجناء  ــن الس ــاع ع ــة الدف ــرشة »منظم ن

السياســين االيرانيــن« يف عددها الســابع 

تحــت   ٢000 عــام  خريــف  الصــادر 

ــة  ــة منصــور حكمــت ملقول ــة اإلعــدام؟ رؤي ــوان »ملــاذا عقوب عن

ــة. ــذه املقدم ــا به ــة ملوضوعه ــت املجل ــدام«. وقدم ــاء اإلع إلغ

املوضــوع التــايل هــو ردود وإجابــات منصــور حكمــت عــى 

أســئلتنا املتعلقــة بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام واملعــدة أصــاً لنرشهــا 

يف كتــاب مل يكتمــل بعــد بعنــوان »ملــاذا إلغــاء اإلعــدام«. ولكــن 

نظــراً لعــدم إكتــامل الكتــاب املذكــور رأينــا مــن املناســب إدراجها 

ــت  ــور حكم ــكرنا ملنص ــدم ش ــعنا إالّ أن نق ــاوران«. واليس يف »خ

ــدة. ــات العدي ــم املعض ــة رغ ــب املقابل ــى طل ــاب ع ــذي أج ال

 خــاوران: تحــدث الحــزب الشــيوعي العــاميل يف وثائقــه الرســمية 

براحــة عــن رضورة إلغــاء اإلعــدام، فمــن أّي منظــار ومــن 

أيــة زاويــٍة وبــأي تحليــل اســتنتجتم رضورة إلغــاء اإلعــدام؟

منصــور حكمــت: عقوبــة اإلعــدام هــي االســم الحكومــي لكلمــة 

ــات  ــن الحكوم ــض، ولك ــم البع ــون بعضه ــراد يقتل ــل. فاألف القت

والــدول تعاقــب األفــراد بحكــم » اإلعــدام«. وينبــع مطلــب إلغــاء 

اإلعــدام ومنــع القتــل كاهــام مــن نفــس الســبب، أي معارضــة 

القتــل املتعمــد مــع ســبق اإلرصار والرصــد مــن قبــل شــخص مــا 

لشــخص آخــر. وســواًء أقــام بهــذا القتــل حكومــة معينــة أو مرجع 

ذو صاحيــة فلــن يغــر مــن حقيقــة األمــر أبــداً، وهــي أننــا نواجه 

حالــة قتــل متعمــد. عقوبــة اإلعــدام هــي أبشــع وأقــذر أشــكال 

القتــل املتعمــد وأشــدها ســخافة. ألن مثــة مؤسســة سياســية تقرر 

أمــام النــاس وتعلــن مســبقاً عــى املــأ وبأقــى درجــات الامباالة 

وبــرود األعصــاب والشــعور بالحقانيــة عــن قرارهــا يف قتل شــخص 

ــر. ــذا األم ــا به ــتقوم فيه ــي س ــوم والســاعة الت ــن أيضــاً الي وتعل

خــاوران: بإلغــاء عقوبــة اإلعدام، كيــف يتم معاقبة الجنــاة القتلة؟

منصــور حكمــت: إنــه ســؤال مثــر. بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام فإننــا 

نقــف منــذ البدايــة بوجــه قاتــل متعمــد، وأعنــي الدولــة، التــي مل 

تعاقــب أبــداً بســبب إقرافهــا للقتــل. ومــا يشــيعه ســؤالكم هــو 

التصــور بــأن عقوبــة اإلعــدام أبتدعــت مــن أجــل معاقبــة القتلــة. 

أو بــأن املرشعــن يــرون بعــد تــأٍن وتفكــر بــأن اإلعــدام مناســبة 

للــرد عــى جرميــة القتــل. ولكــن عقوبــة اإلعــدام التربطهــا أيــة 

ــاص.  ــا الخ ــا تاريخه ــي له ــع. فه ــل يف املجتم ــألة القت ــة مبس صل

)بمناسبة اليوم العالمي إللغاء عقوبة 
االعدام 10 اكتوبر(:

عقوبة اإلعدام أبشع أشكال القتل المتعمد!
)مجلة خاوران في حوار مع منصور حكمت(

ترجمة: يوسف محمد

بقــدر مــا يبتعد عنــا هذا اليــوم العظيم، بقدر ما يــزداد دور 

الثــورة الروليتاريــة يف روســيا اتضاحا و بقــدر ما نتأمل مبزيد 

مــن التعمق أيضا تجربة نشــاطنا العمليــة، مأخوذة مبجملها.

 

التجربــة  الــدور و هــذه  املمكــن عــرض هــذا  و مــن 

بلمحــات يف غايــة اإليجــاز – هــي بالطبــع أبعــد مــن 

التــايل. النحــو  عــى   – دقيقــة  و  كاملــة  تكــون  أن 

 

إن مضمــون الثــورة الدميوقراطــي الرجــوازي، هــو تصفيــة 

ــن  ــد م ــة )النظــم، املؤسســات( يف البل ــات االجتامعي العاق

خصائــص القــرون الوســطى، مــن القنانــة، مــن اإلقطاعيــة.

 

أيــا كانــت أهــم الظاهــرات، البقايــا، الرواســب مــن القنانــة 

يف روســيا عشــية 1917؟ امللكيــة، الفئــات املغلقــة الحاكمــة، 

التملــك العقــاري و التمتــع بــاألرض، وضــع املــرأة، الديــن، 

اضطهــاد القوميــات. خــذوا أيــا مــن “إســطبات أوجيــاس” 

هــذه املروكــة، و نقــول هــذا للمناســبة، إىل حــد ملحــوظ، 

غــر منظفــة بصــورة تامــة مــن قبــل جميــع الــدول املتقدمة 

ــذ 1٢5  ــة، من ــة الرجوازي ــا الدميقراطي ــت بثورته ــن قام ح

ــا  ــرا(،– خــذوا أي ــر )1649 يف انجل ســنة و ٢50 ســنة و أك

ــا.  ــا نظفناهــا كلي ــروا أنن ــاس هــذه، ت مــن إســطبات أوجي

ففــي نحــو عــرشة أســابيع، ال أكــر، منــذ ٢5 ترشيــن األول 

ــى حــل  ــر( 1917 حت ــاين – نوفم ــن الث ــر )7 ترشي – أكتوب

الجمعيــة التأسيســية )5 كانــون الثــاين – ينايــر 1918(، 

ــل  ــام فع ــرة ع ــف م ــد أل ــا يزي ــامر م ــذا املض ــا يف ه فعلن

)الكاديــت(  الرجوازيــون  الليراليــون  و  الدميقراطيــون 

و  )املناشــفة  الصغــار  الرجوازيــون  الدميقراطيــون  و 

ــم. ــن حكمه ــهر م ــة أش ــون( يف مثاني ــراكيون – الثوري االش

 

خــذوا الديــن، أو غيــاب الحقــوق للمــرأة ، أو اضطهــاد 

القوميات غر الروســية و عدم مســاواتها يف الحقوق. و كلها 

قضايــا تتعلــق بالثــورة الدميوقراطيــة الرجوازيــة. إن تافهــي 

الدميوقراطيــة الرجوازيــة الصغــرة قــد ثرثــروا حــول هــذه 

ــد واحــد،  ــس مثــة بل ــة أشــهر. و لي ــة طــوال مثاني املوضوع

بنــي أرقــى البلــدان يف العــامل، حلــت فيــه هــذه املســائل إىل 

النهايــة يف االتجــاه الدميقراطــي الرجــوازي. أمــا عندنــا فقــد 

حلهــا إىل النهايــة ترشيــع ثــورة أكتوبــر. لقــد حاربنــا الديــن 

و نحاربــه حقــا، و منحنــا جميــع القوميــات غــر الروســية 

مقطع من » بمناسبة ثورة 25 أكتوبر 1917«
لينين
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وتشــكل حقــوق وحــدود ســلطات الدولــة املعــارصة مقابــل النــاس 

إمتــداداً لحقــوق وحــدود ســلطات دول األمــس. فحــن يقــوم اآلغــا 

محمــد خــان قاجــار بجمــع آهــايل أحــدى املــدن ويقــوم بقتلهــم، 

ــن  ــه. وح ــرم إرتكب ــا لج ــخٍص م ــة ش ــدد معاقب ــن بص ــأن مل يك ف

ــم  ــارب فإنه ــدي اله ــكا أو الجن ــان يف أمري ــارق الحص ــون س يقتل

ليســوا بصــدد معاقبــة شــخص مــا باملعنــى القضــايئ للكلمــة. بــل 

ــدون إخضــاع  ــاس، يري ــدون إســكات الن ــة يري ــم ببســاطة تام إنه

إخافــة  يريــدون  إنهــم  النــاس ملقرراتهــم وقوانينهــم.  أولئــك 

وإرهــاب النــاس. ويريــدون مامرســة الحكــم والســلطة. ويف نفــس 

ــل،  ــة القت ــط لجرمي ــة فق ــدام عقوب ــكل اإلع ــارص اليش ــا املع عاملن

بــل هــو عقوبــة املامرســات الجنســية املمنوعــة، عقوبــة اإلحتــكار، 

ــة تأســيس األحــزاب  ــة اإلميــان باألهــداف اإلشــراكية، عقوب عقوب

ــة  ــام، عقوب ــي واإلم ــه والنب ــن الل ــخرية م ــة الس ــة، عقوب املعارض

الجنــس املثــي وغــر ذلــك أيضــاً. وقــد شــكل قتــل الحــكام لأهــايل 

منــذ ظهــور املجتمــع ركيــزة أساســية يف عمليــة إخضــاع النــاس وما 

زال كذلــك أيضــاً. ويعــود تاريــخ عقوبــة اإلعــدام ال إىل النقاشــات 

ــة حــول الجرميــة والعقــاب، بــل  ــة القضائي واإلطروحــات الحقوقي

اىل تاريــخ الســلطة الطبقيــة والدولــة. واليــوم مازالــت الــدول 

والحكومــات تقتــل مواطنيهــا. لــذا ينبغــي الوقــوف بوجــه ذلــك.

إنكــم تســألون إذا مل تكــن هنــاك عقوبــة إعــدام فــام الــذي 

ــادة  ــل هــو إع ــل القات ــول أن قت ــي أق ــة؟ إنن ــه بالقتل ينبغــي فعل

ــام  ــي القي ــل الينبغ ــذا العم ــول أن ه ــن نق ــل. ونح ــرار للقت وتك

ــإن  ــه ف ــام ب ــي القي ــذي ينبغ ــر ال ــل اآلخ ــا ماالعم ــداً. أم ــه أب ب

ــة للمجتمــع. ففــي نفــس هــذا  هــذا مرهــون بالفلســفة القضائي

النظــام املوجــود ميكــن ســجن القاتــل. ورمبــا مــن املمكــن يف 

الجرميــة وجعــل  تكــرار  النــاس مــن  مثــايل حاميــة  مجتمــع 

ــن  ــى م ــه حت ــام ب ــذي ق ــل ال ــاعة العم ــح وبش ــدرك قب ــاين ي الج

القيــام  املمكــن  مــن  ورمبــا  حريتــه.  لســلبه  اإلضطــرار  دون 

ــن تقــع جرميــة قتــل متعمــد. ــايل بحيــث ل بعمــل يف مجتمــع مث

خــاوران: كيــف ســيتعامل الحــزب الشــيوعي العــاميل االيــراين مــع 

حــرس الثــورة االيــراين واألشــخاص الجاديــن الذيــن يتــم أرسهــم 

يف مواجهــة مــا، حــن يتضــح أن أياديهــم ملطخــة بدمــاء النــاس؟

ونســعى  لهــا  نتطلــع  التــي  القوانــن  يف  حكمــت:  منصــور 

والســجن  اإلعــدام  لعقوبتــي  وجــود  هنــاك  ليــس  لتحقيقهــا 

بالســجن  األشــخاص  أولئــك  يحكــم  أن  ويفــرض  املؤبــد. 

اىل  إعادتهــم  يتــم  يك  وإصاحهــم  تأهيلهــم  إعــادة  والعمــل 

ــاس. ــم الن ــح عنه ــث يصف ــر بحي ــام بأم ــع والقي ــان املجتم أحض

يتــم  كيــف  القاتــل،  إعــدام  عــدم  مــع  خــاوران: 

املقتــول؟ لعائلــة  بالنســبة  العدالــة  تطبيــق 

ــدم،  ــة ال ــول صاحب ــة املقت ــألة أن عائل ــت: إن مس ــور حكم منص

والعدالــة هــي مــا تطالــب بــه مــن املجتمــع، هــي مفهوم عشــائري 

ورجعــي والميكــن القبــول بــه أبــداً. الميكــن نكــران الحزن واألســف 

ــول. ولكــن إذا كان اإلعــدام مــن أجــل  ــة املقت ــه عائل ــذي تعاني ال

التخفيــف مــن حــزن وأســف األفــراد أمــراً مرشوعــاً، ملــاذا اليكــون 

القتــل بحجــة مشــاعر مشــابهة أمــراً غــر مــرشوع؟ هــل بإمــكان 

شــخص مــا القيــام بقتــل شــخص آخــر تســبب يف إهانتــه وإهانــة 

ــى  ــه ع ــبب يف إدمان ــه، أو تس ــراب بيت ــبب يف خ ــه، أو تس كرامت

ــرشده،  ــه، أو تســبب يف ت املخــدرات، أو تســبب يف فشــله وهزميت

ــي  ــه النف ــرة وإحساس ــاعره املري ــن مش ــف ع ــل التخفي ــن أج م

ــه  ــل برشعيت ــل وتقب ــة بالقت ــمح الدول ــل تس ــي؟ ه ــاألمل الداخ ب

بحيــث يراجعهــا األفــراد مــن أجــل الحصــول عــى الحــق يف اإلنتقام 

والثــأر؟ هــل أن العدالــة هــي مفهــوم بديــل ومــرادف للثــأر 

العشــائري؟ وفيــام يخــص العدالــة رمبــا ســأتكلم بالتفصيــل عنهــا 

يف فرصــة أخــرى. فهــذه املقولــة ليــس كــام يتصــور اآلخــرون بأنهــا 

ــة وتتجــاوز التعريــف الطبقــي وتقــف فــوق الطبقــات. موضوعي

ســبباً  اإلعــدام  إلغــاء  يشــكل  أال  خــاوران: 

املجتمــع؟ يف  الجرميــة  معــدالت  إرتفــاع  يف 

ــة  ــإن بداي ــت ف ــام قل ــس. ومثل ــل بالعك ــت: كا. ب ــور حكم منص

األمــر هــي التصــدي لقامئــة طويلــة مــن عمليــات التــي تقــوم بهــا 

الــدول والحكومــات. فالقضــاء األمريــي والحكومــة األمريكيــة 

ــة  ــد وقامئ ــك البل ــرف يف ذل ــل املح ــوم بالقت ــن يق ــر م ــم أك ه

ضحاياهــم هــي أطــول قامئــة. وإلغــاء عقوبــة اإلعــدام هــو شــبيه 

ــات يف مــكان  ــل مرتبطــن ببعــض يف حلق باإلمســاك بـــ)150( قات

ــاً: أن املجتمــع الــذي يــرى يف قتــل اإلنســان إنســجاماً  واحــد! ثاني

وتطابقــاً مــع القانــون الميكنــه أبــداً التصــدي لتكــرار نفــس هــذا 

العمــل بــن أوســاط النــاس. فإلغــاء عقوبــة اإلعــدام وإعــاء شــأن 

حيــاة اإلنســان وروحــه، هــي الخطــوة األوىل يف النضــال ضــد 

ثقافــة القتــل يف املجتمــع. وتبــن اإلحصــاءات الرســمية بوضــوح أن 

نســب القتــل يف هولنــدا والــدول اإلســكندنافية وبريطانيــا والتــي 

متنــع عقوبــة اإلعــدام، اقــّل منهــا بدرجــات كبــرة يف املقارنــة مــع 

أمريــكا )مــع األخــذ بنظــر اإلعتبــار النســب الســكانية املختلفــة(.

الــذي  الهــدف  برأيكــم  هــو  مــا  خــاوران: 

املجرمــن؟ معاقبــة  وراء  مــن  تحقيقــه  ينبغــي 

بمناسبة اليوم العالمي إللغاء عقوبة 
االعدام...

ــا. و مل  ــا خاصــة به ــات أو مقاطعــات مســتقلة ذاتي جمهوري

تعــد روســيا تعــرف هــذه الســفالة، هــذه الشــناعة، هــذه 

الدنــاءة، ونعنــي بهــا انعــدام الحقــوق أو عــدم املســاواة يف 

الحقــوق بالنســبة للمــرأة، هــذه البقيــة املنفــرة املتبقيــة عن 

ــدان  ــع بل ــة يف جمي ــطى، و املرمم ــرون الوس ــاع و الق اإلقط

ــة  ــب الرجوازي ــن جان ــتثناء، م ــة، دون أي اس ــرة األرضي الك

املذعــورة. و  البليــدة  الصغــرة  الرجوازيــة  و  الجشــعة 

 

ــذ  ــة. من ــة الرجوازي ــورة الدميوقراطي هــذا هــو مضمــون الث

مائــة وخمســن ســنة و مائتــي وخمســن ســنة، وعــد زعــامء 

هــذه الثــورة )و هــذه الثــورات ، إذا تنــاول الــكام كل نــوع 

قومــي عــن منــوذج مشــرك( التقدميــون الشــعوب بتحريــر 

اإلنســانية مــن امتيــازات القــرون الوســطى، و عــدم مســاواة 

ــذا  ــة له ــب الدول ــات املمنوحــة مــن جان املــرأة ، و الصاحي

الديــن أو ذاك )أو “لفكــرة الديــن” ، “النزعــة الدينيــة” بوجه 

ــوا  ــدوا، ومل يف ــات. وع ــن القومي ــاواة ب ــدم املس ــام(، وع ع

بهــذا الوعــد. و مل يكــن يف مقدورهــم أن يفــوا بــه، ألنــه حــال 

بينهــم وبنــي الوفــاء بــه “احــرام”… “امللكية الخاصــة الكلية 

ــة مل تكــن هــذا “االحــرام”  ــا الروليتاري القداســة”. إن ثورتن

امللعــون لهــذه البقايــا مــن القــرون الوســطى، امللعــون 

ثــاث مــرات، و لهــذه “امللكيــة الخاصــة الكليــة القداســة”.

 

و لكنــه، توطيــدا ملكتســبات الثــورة الرجوازيــة الدميوقراطيــة 

يف صالــح شــعوب روســيا، كان يتعــن علينا أن منــي إىل أبعد. 

ــة  ــورة الرجوازي ــا الث ــا قضاي ــد حللن ــاه. فق ــا فعلن ــذا م و ه

الدميوقراطيــة عرضــا، خــال الســر، بوصفهــا “نتاجــا ثانويــا” 

ــاري،  ــوري، الروليت ــا الث ــي و الحقيقــي، لعملن ــا الرئي لعملن

االشــرايك. فاإلصاحــات، كــام قلنــا دامئــا، نتــاج ثانــوي للنضال 

ــة،  ــة الرجوازي ــات الدميوقراطي ــوري. و اإلصاح ــي الث الطبق

كــام قلنــا و أثبتنــا بأفعالنــا – نتاج ثانــوي للثــورة الروليتارية، 

أي االشــراكية. و نقــول باملناســبة أن جميع إرضاب كاوتســي 

و هلفردينــغ و مارتــوف و تشــرنوف و هيلكويــت و لونغــه 

ــة  ــية “الثاني ــال املاركس ــائر أبط ــورايت و س ــد و ت و ماكدونال

ــورة  ــن الث ــة ب و النصــف” مل يســتطيعوا إدراك هــذه العاق

الدميوقراطيــة الرجوازيــة و الثــورة الروليتارية االشــراكية. إن 

األوىل تتحــول إىل الثانيــة. و الثانيــة تحل، عرضــا، قضايا األوىل. 

ــده،  ــال وح ــال، النض ــل األوىل. و النض ــد عم ــة توط و الثاني

هــو الــذي يقــرر إىل أي حــد تنجــح الثانيــة يف تجــاوز األوىل. 
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ــرح  ــرام والف ــاعر واالح ــب واملش ــى الح ــي ع ــا، مبن او خارجه

ــام معهــا؟! افكــرت  ــك ان تــرب أمــرأه وتن ــخ. كيــف ل و.... ال

قليــاً مبشــاعرها واحساســها يف تلــك اللحظــات املفــرض ان 

تكــون لحظــات فــرح وجــامل وســعادة؟! هــذا املوضــوع غائــب 

لســبب بســيط ان موضوعــة الجنــس، مثلــام ذكــرت، وفــق هــذا 

ــل  ــتمتاع الرج ــل واس ــة الرج ــي موضوع ــامي ه ــد االس التقلي

فقــط! عليهــا ان تلبــي حاجاتــه مهــام كان وضعهــا. أكانــت 

متعبــة، مرهقــة مــن كــرة العمــل املنــزيل، »تعــب مســتلزمات 

االطفــال«، او متعكــرة املــزاج، لديهــا مشــاكل نفســية او صحيــة، 

ليــس لهــا رغبــة والــخ كلهــا »مــررات« غــر كافيــة لــدى ذلــك 

املتغطــرس جــراء ذكوريتــه. ال تجــر املــرأة عــى يشء ال ترغبــه!!   

 العاقــة مــا بــن الجنســن هــي عاقــة حــرة وواعيــة. يدخلهــا 

الطرفــان بصــورة حــرة ومتســاوية، ال أفضليــة ألحد عــى أحد وال 

رغبــة أحــد تعلــوا عــى االخــر، وليــس ألحــد منهــم حــق اضــايف 

عــى اآلخــر. يدخلوهــا برضاهــم املشــرك التــام. وقاعدتهــا هــي 

الطلــب وحــق االخــر يف القبول أو الرفــض. ومينع اطاقا مامرســة 

اي مــن اشــكال الضغــط املــادي واملعنــوي. اساســها الطلــب مــرة 

واحــدة )فتكــرار الطلــب وااللحــاح عليــه  حتــى وان كان بشــكل 

»لطيــف« يعنــي درجــة مــن مامرســة ضغــط(، وان يكــن ضغــط 

»ناعــم«، اال انــه ضغــط! وعــى اختــاف اشــكال الضغــوط 

»الناعمــة« و«اللطيفــة« منهــا مرفــوض مطلقــاً. وكل أمر مخالف 

ذلــك يعــد اغتصــاب، ويف حالــة الــزواج، مــن الناحيــة القانونيــة 

ــب  ــة«، يُحاس ــاب الزوجي ــو »اغتص ــة، ه ــة واالجتامعي والواقعي

عليــه املــرء بصــورة جديــة. حتــى يف حالــة قــرر احــد الطرفــان 

ــا يف منتصفهــا،   ــو كان ايقــاف العمليــة ألي ســبب كان، حتــى ول

عــى االخــر ان يوقفهــا فــوراً!! الجنــس عاقــة مشــركة وبدئهــا 

وانهائهــا مرهــون بالقــرار املشــرك الحــر والواعــي للطرفــن. ان 

ــرام  ــى االح ــة ع ــليمة مبني ــة س ــتلزمات صل ــط مس ــذه ابس ه

واالنســانية واالحســاس بالطــرف االخــر. فكلــام احرمــت مشــاعر 

املــرأة، كــرت يف عينهــا. ومــن ال يهمــه ان يكــر يف عينهــا اال ذاك 

الــذي ال يراهــا انســانا مثلــه اساســا، انســانا مــن الدرجــة االوىل! 

ان احرام شــعور ورغبة املرأة  وقرارها هو ابســط مقومات صلة 

حــرة وانســانية بن البرش. كام ان ازاحــة مثل تلك القيم الذكورية 

والدينيــة هــي اول خطوات تحــرر املجتمع وتحقــق حرية املرأة. 

لتكف اياديكم عن النساء!
فارس محمود

منصــور حكمــت: ال أعــرف إن كانــت كلمــة عقوبــة كلمــة جيــدة 

مــن أجــل نظــام قضــايئ إنســاين أو غــر جيــدة. وبتصــوري، 

فــإن موضــوع التصــدي للجرميــة وإزالــة األســس اإلجتامعيــة 

ــق مــع أوالً: عــى املجتمــع أن  ــا مراف ــة له ــة والثقافي واإلقتصادي

ــل  ــن بأق ــل املجرم ــن قب ــة م ــرار الجرمي ــن تك ــه م ــي نفس يحم

ــن ســلب الحــق يف  ــا ميكــن م ــل م ــف وبأق ــن العن ــه م ــا ميكن م

حيــاة روتينيــة مــن املجرمــن. ثانيــاً: أن يســاعد املجتمــع يف 

ــات ذات  ــاء العقوب ــي إلغ ــوري ينبغ ــراد. وبتص ــؤالء األف ــر ه تغ

الطابــع اإلنتقامــي والهادفــة لإلعتبــار. علينــا أن نصــل اىل مكانــة 

ــث  ــف بحي ــع العن ــه م ــع وقطيعت ــاع املجتم ــن إنقط ــة م ودرج

ــة،  ــوارث الطبيعي ــه للك ــل نظرت ــف مث ــاالت العن ــر اىل الح ينظ

ــا  ــه أن يســاعد الضحاي ويتعامــل معهــا مبثــل الشــكل حيــث علي

وأن يســعى للوقــوف بوجــه الحــاالت التــي مــن املمكــن أن 

ــن  ــا، م ــائرها وأرضاره ــن خس ــل م ــتقبلياً أو التقلي ــدث مس تح

دون إشــاعة أجــواء الحــزن واألســف واألمل والشــعور باملــرارة.

خــاوران: إذا كان عقوبــة اإلعــدام بســبب اإلعــاء مــن شــأن 

و قيمــة اإلنســان وحقــه يف الحيــاة، يف هــذه الحالــة كيــف 

الذيــن  ينبغــي تعقــب مطلــب حريــة الســجناء السياســين 

ــذي  ــا ال ــاً م ــاء؟ مث ــاس األبري ــل بســبب عملياتهــم بعــض الن قت

ــة  ــه لقنبل ــبب وضع ــل تس ــة مناض ــه إزاء حال ــام ب ــي القي ينبغ

ــل شــخص أو  ــكان آخــر مبقت ــاص أو يف م ــوة متفجــرة يف ب أو عب

مجموعــة مــن األشــخاص؟ هــل ينبغــي املطالبــة بإطــاق رساحــه؟

ــخص  ــى ش ــل ع ــمية مناض ــق تس ــا ال أطل ــت: أن ــور حكم منص

ــل  ــرة لنق ــركاب أو طائ ــل لل ــة نق ــة يف حافل ــع قنبل ــد وض كان ق

ــاع يف  ــلوب ش ــذا األس ــف أن ه ــن املؤس ــافرين. وم ــاس املس الن

ــا  ــم من ــن ث ــة وم ــدى بعــض الحــركات املرشوع ــة ل ــة معين مرحل

وتطــور اىل فــٍن للقتــل تحــت رايــة العمــل الســيايس لــدى بعــض 

ــؤالء.  ــاملة إزاء ه ــة ش ــدي صياغ ــس ل ــة. ولي ــركات الرجعي الح

فهــذا مرتبــط بالدولــة التــي يكونــون معهــا يف حالــة حــرب. وهــو 

ــه  ــه ورشعيت ــار إلي ــد املش ــة للبل ــر القضائي ــاً باملعاي ــط أيض مرتب

الحقوقيــة. ومرتبــط باألوضــاع والظــروف التــي تــم فيهــا األمــر. 

وبتصــوري فــإن ملــف حامــي املتفجــرات الذيــن يهاجمــون 

ــراد  ــاً سياســياً. مــن املمكــن اي ــس ملف ــاً غــر عســكرية لي أهداف

أدلــة سياســية للتخفيــف مــن وطــأة الجرميــة وحتــى تريرهــا، أال 

ــاً سياســياً. ويف خامتــة املطــاف  ــس ملف ــف لي أن نفــس هــذا املل

أود التذكــر بــأن إذا كان مقــرراً التصــدي ألشــخاص هاجمــوا 

بالقنابــل اناســاً غــر عســكرين ومحاكمتهــم، فــإن هنــاك ســبعة 

أو مثانيــة رؤســاء دول ورؤســاء وزراء حكومــات غربيــن ومئــات 

البروقراطيــن والجــراالت والقــادة األمريكيــن واألوروبيــن الذين 

ســيكونون يف مقدمــة املتهمــن. إننــي ال أرى أي فــرق بــن تيمــوين 

ــا  ــه البشــعة يف تفجــرات أوكاهوم ــام بجرميت ــذي ق ــال واي ال م

ــم  ــم ومتفجراته ــون بقنابله ــن يلق ــخاص الذي ــك األش ــن أولئ وب

ــم. ــداد ويقتلونه ــاس يف بغ ــدارس الن ــاكن وم ــوت ومس ــى بي ع

الحالــة  هــذه  يف  منفيــاً  الجــواب  كان  إذا  خــاوران: 

الشــخص؟ هــذا  تحاكــم  أن  ينبغــي  ســلطة  أيــة 

منصــور حكمــت: إنهــا الســلطة التــي متلــك رشعيتهــا مــن 

ــا  ــب تعريفه ــتبدة وحس ــات املس ــة. فالحكوم ــة الحقوقي الناحي

فاقــدة للرشعيــة. وبتصــوري مــن املمكــن تشــكيل أو إيجــاد 

الرجــوازي  العــامل  نفــس  يف  بهــا  القبــول  ميكــن  محاكــم 

ملحاكمــة الجــرال شوارتســكوف وأمثالــه وبــن الدن وأمثالــه.

هــذه  يف  مثبتــاً  الجــواب  كان  وإذا  خــاوران: 

الســيايس؟ للســجن  تعريفكــم  هــو  مــا  الحالــة 

منصــور حكمــت: بتصــوري هنــاك مقولتــن هــام مقولــة الســجن 

ــذا املوضــوع. فالســجن  ــة به ــام صل الســيايس وأســر الحــرب له

الســيايس هــو الشــخص الــذي ســجن بجرميــة معارضتــه للدولــة. 

ــراً وال  ــون ح ــي أن يك ــف ينبغ ــق التعري ــيايس وف ــجن الس الس

ينبغــي محاكمتــه. إن شــخصاً مــارس نشــاطه الســيايس املناهــض 

للحكومــة الينبغــي اساســاً إعتقالــه. وأســر الحــرب هــو ايضــاً مل 

ــه مــن حقوقــه ومــن جملتهــا  يرتكــب جرميــة وال ينبغــي حرمان

ــات  ــدول والحكوم ــن ال ــط ب ــاً فق ــس موضوع ــذا لي ــه. وه حريت

ــه. بــل بتصــوري أن أعضــاء منظــامت النضــال  ــزام ب ينبغــي اإللت

املســلح التــي تعلــن الحــرب عــى حكوماتهــا الذيــن يتــم أرسهــم 

يتمتعــوا بحقــوق أرسى  أن  ينبغــي  العســكرية  العمليــات  يف 

ــاً يكــون  ــراً تام ــن املوجــودة تغي ــر القوان الحــرب. وينبغــي تغي

ــه  ــرد وحرمان ــجن الف ــإن س ــوري ف ــؤالء األرسى. وبتص ــح ه بصال

مــن الحيــاة الروتينيــة ينبغــي منعــه. ولكــن مــن املمكــن وجــود 

قوانــن متنــع األســر مــن اإللتحــاق املجــدد بجيشــه لحــن نهايــة 

الحــرب أو لحــن اإلطمئنــان مــن عــدم رغبــة الفــرد يف املشــاركة 

املطــاف هنــاك مقولــة  الحــرب. ويف خامتــة  مــرة أخــرى يف 

أخــرى هــي جرائــم الحــرب. هــذه املقولــة ينبغــي تعريفهــا 

بشــكل منفصــل مجــدداً بحيــث تشــمل كل حــاالت الهجــوم 

ــاه  ــائل املعيشــة والرف ــر العســكرين ووس ــراد غ ــوى األف ــى ق ع

ألولئــك األفــراد. وقــد شــهدنا خــال الســنوات األخــرة أكــر 

وأبشــع جرائــم الحــرب التــي قامــت بهــا جيــوش الــدول الغربيــة 

ــراق ويوغســافيا.  ــل الع ــن مث ــة، م ــدان املختلف ــة يف البل واملحلي

النــاس  بــن  الحــرب  مجرمــي  مــن  الكثــر  اليــوم  ويتمــى 

كقــادة وأبطــال قوميــن واألبنــاء الوطنيــن لأمــم والشــعوب 

املختلفــة يف حــن يفــرض أن نكــون شــهوداً يف محاكمتهــم.

خــاوران: مــا هــو برأيكــم أســباب إرصار وتلهــف املســلمن 

وإفناءهــم  ومعارضيهــم  مخالفيهــم  لقتــل  اإلصوليــن 

واملثقفــن؟ املفكريــن  مــن  الفكــر  يف  معارضيهــم  خصوصــاً 

ــل  ــة بالقت منصــور حكمــت: إن مســألة إن كان الشــخص ذو صل

ثــم يتحــول اىل مســلم أصــويل أو بالعكــس يكــون يف البدايــة 

مســلامً أصوليــاً ومــن ثــم يتحــول اىل قاتــل ينفــذ حكــم الرشيعــة، 

هــي مســألة ليســت لــديَّ الوســيلة املناســبة للتحقــق والتدقيــق 

فيهــا ولكننــي عــى طأمنينــة أن اإلجابــة كامنــة يف نفــس ســؤالكم.

بمناسبة اليوم العالمي إللغاء عقوبة 
االعدام...


