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المحاكم العسكرية الفلسطينية تصدر أحكام الإعدام بالجملة

ينظر مركز "شمس" ببالغ الخطورة إلى استمرار تقديم المدنيين الفلسطينيين للمحاكمة أمام المحاكم
العسكرية الفلسطينية  ،كما ويدين المركز أحكام اإلعدام التي صدرت عن المحكمة العسكرية ضد  4مواطنين
مدنيين فلسطينيين يوم األربعاء  ،6132/3/31فعلى الرغم من احتفاالت العالم بقدوم العام الجديد والطوائف
المسيحية الغربية والشرقية باألعياد المجيدة ،تقوم المحاكم العسكرية الفلسطينية بإصدار أحكامها باإلعدام

على المدنيين الفلسطينيين  .فبدل أن يستهل العام الجديد  6132بأشياء يمكن أن تفرح الناس وتخفف من
معاناتهم ،تبحث المحاكم بالتأكيد عن كل األشياء التي تزيد الحزن واليأس .فقد حكمت المحكمة العسكرية

غيابياً بتهمة التخابر مع االحتالل .فقد
التابعة لهيئة القضاء بغزة ،باإلعدام شنقًا على ( )4مواطنين  1منهم
ّ
عاما) من سكان حي الزيتون شرق غزة
أصدرت المحكمة حكماً على المواطن (أ.ج) البالغ من العمر (ً 61

غيابياً بسبب فرارهم خارج
باإلعدام شنقاً بتهمة التخابر.كما تم الحكم أيضاً على  1متهمين بالتخابر باإلعدام
ّ
البالد .وقد أسندت للمتهمين تهم ،مراقبة أشخاص ،والتبليغ عن سيارات ومنازل ،والحصول على سالح
الغتيال شخصيات.

يؤكد مركز "شمس" أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هو انتهاك لحقوق اإلنسان ألن ذلك
يتعارض ونص المادة  11من القانون األساسي الفلسطيني ،التي تقول فقرتها األولى  :التقاضي حق مصون
ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي  .كما أن ذلك يتعارض وقانون

القضاء العسكري الفلسطيني رقم ( )4لسنة  .6112وبالتالي فإن تقديم المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء
العسكري هو مخالفة دستورية.
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يدعو مركز "شمس" إلى ضرورة احترام توجهات القيادة الفلسطينية الرامية إلى االنضمام إلى مزيد من
اتفاقيات حقوق اإلنسان التي تكفل الحق في الحياة  ،كما ويدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى

ضرورة التوقيع على البروتوكول الثاني لسنة  3121الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

والخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام،كما يدعو الرئيس محمود عباس "أبو مازن " إلى عدم التصديق على أحكام

اإلعدام .والى ضرورة استخدام صالحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم إللغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات
الفلسطينية.
"انتهى"

رام اهلل  -فلسطين المصيون،عمارة سنديان، 3ط،1ص.ب، 924:شارع لويس فافرو

،P.O. Box: 429

Tel: 022985254 Fax: 02 2985255

Ramallah- Palestine: AL- Masuon: Sendian3 Building 1st Floor, Luis Favro St

& info@shams-pal.org Website: www.shams-pal.org

E-mail: c_shams@hotmail.com

