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  الخاتمـــة

لقد بحثنا هذه العقوبة في مختلف المراحل التي مرت عليها، بدءا من العصور القديمة، والشرائع 

  .السماوية، وفي القوانين الوضعية، ومن ضمنها القانون الجزائري

ن عقوبة اإلعدام هي عقوبـة  أمع عرضنا لموقف المؤيدين والمعارضين لهذه العقوبة، وعرفنا ب

ى شخص طبيعي، مرتكب لجرم معين، تؤدي إلى إلغاء حياته، عن طريق العديد مـن  بدنية، تفرض عل

  ...الوسائل، كالشنق أو الرمي بالرصاص، أو الخنق بالغاز

وقد استخلصنا من تعريفها، أنها يجب أن تكون على جرائم منصوص عليها قانونا، وتهدف إلـى  

  .تحقيق الردع والمساواة

مة القتل، لكونها تفرض من سلطة مختصة، بعد محاكمة المتهم، وميزنا عقوبة اإلعدام عن جري  

  .أما القتل فهو إزهاق روح اإلنسان، دون وجه حق يمارسه الجاني بنفسه

وعرفت عقوبة اإلعدام منذ فجر التاريخ، في العصور القديمـة، وعصـر مـا قبـل التـاريخ،      

والرومانيـة، والشـريعة الموسـوية،    وحضارة وادي الرافدين، ومصر الفرعونية، والقوانين اليونانية 

  .والشريعة اإلسالمية، والقوانين الوضعية الحديثة

 ,ين، وكانت قاسية في طابعهـا العـام  وطبقت قديما بأشكال مختلفة، باختالف الحضارات والقوان

  .كما كانت تنفذ بطريق االنتقام الفردي من الجاني أو أفراد عشيرته

فعال ال ترقى إلى هذه الدرجة من الخطورة، وكانـت فـي   وكانت تطبق عقوبة اإلعدام على أ  

بعض القوانين، تمتد إلى أشخاص آخرين لم يرتكبو الجرم، لعدم عمل هذه القـوانين بمبـدأ شخصـية    

  .العقوبة

فـي   وردت عبارات القتل والصلب والـرجم ، وقد بة اإلعداموعرفت الشريعة اإلسالمية، عقو  

  .لقتل، كذلك في جرائم التعزير تصل العقوبة أحيانا إلى اإلعدامجرائم الحدود، والقصاص في جرائم ا
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لدراسة إلى الحق في الحياة وتطوره ، وقد اهتمت الشريعة اإلسـالمية بهـذا   وتطرقنا في هذه ا

، وجاء القرآن الكريم محرما قتل اإلنسان للنفس البشرية إال بالحق، حتى وإن كانت قتل إنسـان  الحق 

  .في حالة القتل العمد صاص كحماية لهذا الحققر مبدأ القلنفسه، وأ

أهـم حـق مـن     هوالدفاع عنه، باعتبار وجاءت المواثيق الدولية تطالب بحماية الحق في الحياة

  .حقوق اإلنسان، وطالبت المواثيق الدولية، واالتفاقيات اإلقليمية بإلغاء عقوبة اإلعدام لحماية هذا الحق

بة اإلعدام، فكانت هذه العقوبة مقررة في التشريع الجنـائي  كما أن القوانين الوضعية عرفت عقو

  .الجزائري منذ القديم، كما أنها مقررة في قانون العقوبات الحالي على العديد من الجرائم

من ضمنها الجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج أو من الداخل، كما طبقت هذه العقوبة علـى  

رن بالظروف المشددة، أو التعذيب المؤدي إلى الموت، كـذلك تطبـق   الجرائم ضد األفراد، كالقتل المقت

  .كالسرقة ي حالة االعتداء على المال الخاصعقوبة اإلعدام ف

كما عرفنا إجراءات تطبيق هذه العقوبة في القانون الجزائري وغيره مـن القـوانين، وكـذلك    

  .الوسائل والطرق التي تطبق بها عقوبة اإلعدام

تها معظم التشريعات الجنائية، ال يمكن من خاللها تنفيذ عقوبة اإلعدام، سواء احتو وهناك موانع

أو تعلق األمر بالعقوبـة  ... كانت هذه الموانع راجعة إلى ظروف الشخص، كالمرأة الحامل أو المسنين

  .في حد ذاتها، كالتقادم

واها وعـدالتها  وقد تباينت االتجاهات، من مؤيدين ومعارضين لهذه العقوبة، من حيث مدى جد  

  .وتحقيقها للردع

كما أن االتفاقات الدولية العالمية واإلقليمية، الداعية إللغاء هذه العقوبة، حثـت علـى وضـع      

ضمانات يتمتع بها المحكوم عليهم باإلعدام وذلك تحقيقا للعدالة، وعدم تطبيق عقوبـة اإلعـدام بشـكل    

  .تعسفي، وارتكاب أخطاء ال يمكن تداركها فيما بعد
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وحاولنا معرفة ما إذا كان لعقوبة اإلعدام عالقة بظروف المجتمع، ومدى تأثرهـا بـالظروف     

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتأثير ذلك على إلغائها أو إبقائها، وكيف أن عقوبة اإلعـدام تحقـق   

  .العدالة، والردع العام لألشخاص الذين يحاولون ارتكاب جرائم يعاقب عليها باإلعدام

  :وفي األخير يمكن القول أننا توصلنا إلى ما يلي  

في نطاق واسع، وبـدأ يضـيق نطـاق     في القوانين الوضعية القديمة عقوبة اإلعدام طبقكانت ت -   

فعليا من طرف بعض الدول، واآلن المطالبـة   تم إلغاؤهال إلى المطالبة بإلغائها، وتطبيقها إلى أن وص

  .بإلغائها في العالم كله

لغاء عقوبة اإلعدام يجب مراعاة ظروف المجتمع، ويجب إلغاؤها على مراحل، فيكـون البـدء   إل -  

بإلغائها عمليا، ثم إلغائها من القانون، وترك الحرية للدول في اإلبقاء عليها، دون ممارسة أي ضـغوط  

الجريمة فيـه،   من قبل المنظمات اإلنسانية، أو الدول التي ألغتها، فالدولة هي أدرى بالمجتمع، وانتشار

  .وكيفية مكافحة اإلجرام والمجرمين

يجب التضييق من نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام، في الدول التي تعمل بها، وتقريرهـا فقـط علـى     -  

الجرائم الخطيرة، والتي تتناسب مع شدة هذه العقوبة، فهناك من القوانين التي ال تزال تطبقهـا بشـكل   

  .واسع، وحتى على األحداث

قرير عقوبة اإلعدام، يستدعي ذلك مراعاة عدة معايير، اقتصادية واالجتماعية وثقافية، وأخالقيـة  لت -  

  .كذلك، ألن هذه المعايير تتحكم في انتشار الجريمة من عدمه

عقوبة اإلعدام يعني ذلك استبدالها بالعقوبة األدنى منها، وهي السجن المؤبد، ولكن هـذه   إن إلغاء -  

ـ   هؤدينفس الغرض الذي تالعقوبة ال تؤدي  ل عقوبة اإلعدام، و إذا كانت عقوبة اإلعدام التـي تستأص

علمهـم بالعقوبـة   م ترهبهم، ولم تمنعهم من ارتكاب الجرائم رغـم  المجرمين، وتحرمهم من الحياة، ل

  .ن السجن المؤبد لن يحرك فيهم قيد شعرة من مشاعر الخوفالمقررة عليهم، فإ
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ن انتشار الجريمة أو عدمه عدام في تحقيق الردع للمجرمين، ألعقوبة اإل ال يمكن الحكم على فشل -  

  .يخضع لعدة عوامل وأسباب تختلف من مجتمع لآلخر

الشريعة اإلسالمية أقرت القصاص في القتل، مع حق العفو لولي الدم، كما أقـرت اإلعـدام، فـي     -  

سالمية قد جاءت كاملة مكتملة، جامعـة  جرائم أخرى، كجرائم الحدود والتعزير، وما دامت الشريعة اإل

مانعة، وجاءت بأحدث النظريات التي وصل إليها العلم الحديث، فإنها تسمو على التشـريع الوضـعي،   

  .وتتفوق على النظريات والمبادئ الحديثة

وبذلك فال مجال لنا ونحن المجتمع اإلسالمي، أن نشكك في مدى جدوى هذه العقوبة من تحقيق    

  .دى عدالتها، خاصة وأن العديد من الدول التي ألغتها، عادت إلى العمل بها من جديدللردع، و م

إن الدفاع على الحق في الحياة من جهة، والمطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام بحجة الدفاع عـن هـذا    -  

عقوبة اإلعدام تطبـق بشـكل   قض، ألن ه أن يؤدي إلى الوقوع في التناالحق من جهة أخرى، من شأن

نا نراعـي حـق   ير على جرائم القتل، وبذلك فهي تشكل دفاعا عن حق اإلنسان في الحياة، ألننا إذا ككب

كان يعلـم بـأن   فقد الذي قتل غدرا، أما المجرم  نا مراعاة حق البريءن األجدر بالمجرم في الحياة، فإ

  . هذه العقوبة ستطبق عليه في حال ارتكابه الجرم

جدية بقدر ما هي هامة، األمر الذي يدفعنا إلى التفكير فيها بشكل جدي، لة أتطبيق عقوبة اإلعدام مس -

  .بعيدا عن العواطف والمشاعر الرقيقة، التي تجعلنا نتعاطف مع المجرمين

ال يمكن اعتبار عقوبة اإلعدام تتنافى وحق اإلنسان في الحياة، ألنها جاءت لحماية هذا الحـق، وإذا   -

نه سـينتهي األمـر   المساس بحق اإلنسان في الحياة، فإإلعدام تحت شعار كانت المطالبة بإلغاء عقوبة ا

وبدل المطالبة بإلغاء عقوبـة  المؤبد ألنها تمس بالحق في الحرية،  بنا، إلى المطالبة بإلغاء عقوبة السجن

اإلعدام ألنها تمس بالحق في الحياة، يجب االهتمام بانتهاك هذا الحق بأشكال أخرى أقسى، كـل يـوم،   

 .ساعة، وكل لحظة في العالمكل 


