خمسإ سنواتإ بلإ إعدام

تناشد مجمودعة "ضد الدعدام" المواطنين ومنظمات المجتمع المدني
والزحزاب السياسية والحركات الشعبية مساندة مطلبها بالتعليق الفوري لتنفيذ
دعقوبة الدعدام لمدة خمس سنوات دعلى اللقل لحين فتح نقاش مجتمعي واسع
يسمح للجميع بتبين أبعاد مشكلت هذه العقوبة وزحتى يأخذ المجتمع زحقه ويقوم
بواجبه في منالقشة هذه القضية بشكل جدي.
الدعدام دعقوبة فريدة من نودعها من زحيث أنها تسلب الحق في الحياة وهي
بذلك دعقوبة نهائية ل رجعة فيها فلو ظهرت براءة المتهم لزحقا يستحيل إدعادته إلى
الحياة .ولقد زحدث بالفعل في مصر أن تم تنفيذ أزحكام إدعدام بمقتضى لقوانين زحكم
لزحقا بعدم دستوريتها .ويسود ادعتقاد بأن هذه العقوبة تقدم زحل زحاسما وجذريا
لجميع أشكال النحراف السياسى والجنائى وأنها وسيلة سحرية للقتل ع الشرور
من منابعها ،مع أن دعقوبة الدعدام لم تثبت أبدا فادعليتها كراد ع فى أى بلد أو
مجتمع .ويزداد التعلق بهذا الحل فى فترات الضطراب كالتى نعيشها ودعادة ما
يكون اللجوء إلى التوسع فى استخدام الدعدام فى تلك الولقات هو ألقصر الطرق
لتعميم العنف والنتقام البدائى وليس إلى العدالة.
وبمعزل دعن كوننا مجمودعة تعارض الدعدام بشكل مبدئي في القضايا
السياسية و الجنائية دعلى زحد سواء فإننا ننبه إلى الهمية الخاصة و العاجلة لهذا
المر في المرزحلة الحالية بالذات والتي تشهد تدهورا واضحا في منظومة العدالة
والقانون في مصر كما تشير دعشرات المؤشرات؛ بتلفيق التهم ،وانتزا ع ادعترافات
تحت التعذيب ،وإفساد الدلة ،وانعدام الجراءات ،وزحدوث تواطؤ بين الجهزة
المسئولة دعن سير العدالة ،واستسهال الحكم بدون أدلة دامغة ،واستهتار بالكثير
من ضمانات العدالة وزحسن سير التحقيقات والمحاكمة العادلة.
وإن كانت شروط العدالة الكاملة والمطلقة صعبة أو مستحيلة التحقيق في
أفضل ظروف الستقرار زحيث تعمل مؤسسات الدولة وأجهزة إلقرار العدالة
بكفاءة وشفافية فما بالك بأولقات كالتي نحن فيها زحيث يغيب الحد الدنى من أي
من هذه الشروط.
ومن الملزحظ أنه كلما زادت بشادعة الجريمة كلما زاد اهتمام الرأي العام
بها ،ولقل التدلقيق في ملبسات المحاكمة وسلمة سير العدالة ،خصوصا مع صدور
لقرارات بمنع النشر ولجوء الدعلم إلى الاثارة .ويميل الرأي العام في هذه الجواء
إلى لقبول أي أزحكام هائلة كالدعدامات بالجملة ،لنها توزحي بالقصاص ،ولقد صارت
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ش ل
هذه كروتا فى لعبة سيئة شتسـستخدم كرشوة وترضية لرأى دعام رودعته الجرائم و ش
ل
تفكيره ولقل تدلقيقه فى التفاصيل .ينطبق هذا بالخص دعلى أزحكام الدعدام لمن ل
ظهر لهم ول دية ،كما يرتبط ارتباطا واثيقا بانعدام المحاسبة والفلت من العقاب
للجناة ما يزيد من زحصانة الشخاص ذوي الحيثية والمؤسسات التي ينتمون إليها،
والنتيجة هي زحرماننا إلى البد من معرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة.
لم تطرح هذه القضية للنقاش العام من لقبل في مصر دعلى دعكس العديد
من الدول الخرى والتي تحظى فيها باهتمام واسع وتتحدد دعلى أساسها موالقف
سياسية وأخللقية أساسية بل وتتحدد دعلى أساسها المراكز الدولية للبلد .ويذكر أن
اثلثي بلد العالم الن لقد ألغت هذه العقوبة أو أولقفت العمل بها دعمليا ومنها دول
دعربية وإسلمية مثل الجزائر والمغرب اللتان لم تنفذا أية دعقوبة إدعدام منذ 1993
وذلك زحسب تقارير منظمة العفو الدولية.
من الضروري أن يدرك الجميع أننا نشترك فى تحمل مسئولية أخللقية اثقيلة
جراء بقاء هذه العقوبة ودعلى كل من ينادى بتطبيق تلك العقوبة أن يعى أنه
مسئول بشكل شخصى وإنه ما لم يكن مولقنا تمام اليقين من استقامة سير
العدالة فى كل خطواتها فليعلم أن دم أى مظلوم فى رلقبته هو شخصيا.
فى فترة الفوضى والضطراب التى نعيشها يجب أن ننتبه بشكل خاص إلى
الجراءات التى ينتج دعنها خسائر ل تعوض والتى ترتب آاثارا ل رجعة فيها .نحن
ننتفض مثل سـسـ ودعن زحق سـسـ دفادعا دعن مبانينا الاثرية التى تتعرض للهدم ودعن أراضينا
الزرادعية التى تتعرض للتبوير فهذه خسائر فادزحة لن تعوض .لكن ل خسارة أفدح
من إزهاق أرواح لقد تكون بريئة.

مجموعةإ "ضدإ العدام"

ضد-الدعدامhttps://www.facebook.com/472007209568200-
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