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 "شمس"مركز  بيان صادر عن

:  الإعدام أحكاممصادقة المجلس التشريعي في قطاع غزة على تنفيذ : "شمس"مركز 

 مخالفة دستورية

 

بخطورة بالغة إلى قرار أعضاء كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي في  ”شمس“مركز ينظر 
يذ أحكام اإلعدام التي صدرت مؤخرا في قطاع غزة على عدد من األشخاص. عوضًا عن توقيع قطاع غزة بالمصادقة على تنف

الرئيس على تلك اإلحكام. إن مصادقة نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح على األحكام التي صدرت مؤخرًا 
لسنة  1سطيني وقانون اإلجراءات الجزائية رقم مواطنًا هي شرعنه للقتل وخرق للقانون األساسي الفل 31في قطاع غزة بحق 

 كما أن هذه الموافقة هي تصريح للقتل العمد.  1003
  

وفي هذا  1002لعام    3الجزائية رقم  اإلجراءاتالفلسطيني وقانون  األساسياحترام القانون  إلى "شمس"مركز  يدعو

 ( من القانون األساسي301 ) نص المادةت حيثموافقة الرئيس  بعد إال اإلعدام أحكامالسياق يذكر المركز انه ال يجوز تنفيذ 
ال ) التي تمنح الرئيس الفلسطيني وحده حقا دستوريًا للتوقيع عليها وسلطة تقديرية باالمتناع عن التوقيع حيث تنص . الفلسطيني

 لفلسطينية(. كما تنص المادةينفذ حكم اإلعدام الصادر من أية محكمة إال بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية ا
على أنه )ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس  1003( لسنة 1اإلجراءات الجزائية رقم )  قانون ( من901)

حكم اإلعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق  من ذات القانون على )متى صار 904الدولة عليه(.كما تنص المادة 
 (.رئيس الدولة إلىالدعوى فورًا 

الموطنين في قطاع غزة لما تشكله من أضرار من العواقب الوخيمة لتنفيذ أحكام اإلعدام بحق بعض  "شمس" مركزيحذر 
بالغة على النسيج المجتمعي والتماسك االجتماعي والسلم األهلي في قطاع غزة. وانعكاساتها الخطيرة على األمن المجتمعي. 

 إن تنفيذ هذه األحكام بمعزل عن حكومة الوفاق الوطني هي جريمة سياسية بل أنها جريمة مكتملة األركان. 
 

حكومات الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات حقوق اإلنسان المحلية واإلقليمية والدولية إلى التدخل  "شمس" مركز يناشد
يؤكد المركز على وقوفه إلى الفوري والسريع لدى حركة حماس لثنيها عن تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق عدد من المواطنين.كما 

ام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة اإلعدام بحق الجناة ال يعني جانب اسر الضحايا والعائالت الثكلى وتضامنه الت
 بأي حال من األحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة.

 "انتهى"
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