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" يدين اصدار حكم باإلعدام بحق مواطن من المغازي" شمس  

10:26َشش انـٛـٕو انغبػخ   

إطذاس انًحكًخ انؼغكشٚخ انذائًخ فٙ " شًظ"أداٌ يشكض إػالو حمٕق اإلَغبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ  -يؼب-ساو اهلل

 .غضح حكًًب ثبإلػذاو ثحك يٕاطٍ يٍ انًغبص٘ ثغضح

 

انؼغكشٚخ انؼهٛب فٙ أحكبيٓب إنٗ َظٕص لبٌَٕ انؼمٕثبد انثٕس٘ انظبدس ػٍ ٔلبل انًشكض أٌ اعتُبد انًحكًخ 

ْٕ لبٌَٕ غٛش دعتٕس٘ اعتُبدًا نؼذو إلشاسِ يٍ انًجهظ انتششٚؼٙ .1979يُظًخ انتحشٚش انفهغطُٛٛخ انؼبو 

عبٌ تششٚؼًب أٔ إلشاسًا،كًب أٌ انمبٌَٕ انًزكٕس فٙ كثٛش يٍ يٕادِ ٚتؼبسع ٔانششػخ انذٔنٛخ نحمٕق اإلٌ

جبء رنك خالل ثٛبٌ طحفٙ أطذسِ انًشكض.ٔانًٕاثٛك انذٔنٛخ راد انظهخ . 

 

ٔإنٗ ضشٔسح .إنٗ انشئٛظ يحًٕد ػجبط إنٗ ػذو انتظذٚك ػهٗ أحكبو اإلػذاو" شًظ"كًب تٕجّ يشكض 

اعتخذاو طالحٛبتّ انذعتٕسٚخ ثبنتُغٛك يغ انغهطخ انتششٚؼٛخ نهمٛبو ثكم يب ٚهضو إلنغبء ػمٕثخ اإلػذاو يٍ 

 .انتششٚؼبد انفهغطُٛٛخ

 

ػذو جٕاص يحبكًخ انًذٍَٛٛ أيبو انًحبكى انؼغكشٚخ، خالفًب نًؼبٚٛش انًحبكًخ انؼبدنخ " شًظ"ٔأكذ يشكض 

كًب أٌ ػمٕثخ اإلػذاو ال تشكم سادػًب نهجشًٚخ، ٔفك تجبسة انذٔل انًختهفخ انتٙ . أيبو انمبضٙ انطجٛؼٙ

يٍٛ ثبنضًبَبد انمبََٕٛخ ٔضًبٌ تطجٛك اإلجشاءاد انمبََٕٛخ ٔشذد انًشكض ػهٗ حك انًتّ.تطجك ْزِ انؼمٕثخ

األشذ دلّ ٔاألكثش ضًبًَب نجًٛغ األشخبص انًتًٍٓٛ نجشًٚخ ػمٕثتٓب اإلػذاو ػهٗ أٌ ٚؤخز ثُظش االػتجبس حك 

 . انًتٓى فٙ اعتؼًبل حمّ فٙ انطؼٍ لبًََٕٛب اعتئُبفًب أٔ طهت انتخفٛف أٔ انؼفٕ

 

إنغبء ػمٕثخ اإلػذاو يٍ انتششٚؼبد انفهغطُٛٛخ ٔاعتجذانٓب ثؼمٕثخ أخشٖ أعٕح كًب طبنت انًشكض ثضشٔسح 

كًبأٌ ػمٕثخ اإلػذاو .ثبنؼذٚذ يٍ انذٔل انؼشثٛخ ٔاألجُجٛخ، حٛث أٌ ػمٕثخ اإلػذاو أثشغ أشكبل انمتم انًتؼًذ

اكبعتحبنخ ػمٕثخلبعٛخ ٔفظخٔال تحممبألْذافبنتٙ ُٚجغٙ أٌ تغؼٗ إنٛٓب انذٔنخ يٍ انؼمبة، كًب أٌ ٍْ

 .انشجٕع ػٍ ػمٕثخاإلػذاو إرا يب أتضح ثؼذ تُفٛزْب ثشاءح يٍ َفزد فّٛ

 

إنٗ أٔعغ حًهخ دػى ٔيُبطشح االئتالف انؼبنًٙ نًُبْضخ ػمٕثخ اإلػذاو، ٔنجزل كم " شًظ"ٔدػب يشكض 

يذَٙ ٔفٙ األثُبء ٚذػٕ انًشكض كبفخ يؤعغبد انًجتًغ ال.جٓذ يغتطبع نتخهٛض انؼبنى يٍ ػمٕثخ اإلػذاو

فٙ فهغطٍٛ إنٗ ضشٔسح تٕحٛذ انًٕالف، ٔإنٗ انمٛبو ثًجبدساد يحهٛخ ٔتُظٛى َذٔاد ٔأَشطخ يختهفخ نتٕػٛخ 

 .أفشاد انًجتًغ ثضشٔسح تٕلٛف تُفٛز ػمٕثخ اإلػذاو ٔإنغبئٓب َٓبئًٛب

 


