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بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
حول إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في غزة بإعدام خمسة مواطنين
يدين مركز "شمس" بشدة إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في غزة يوم الثالثاء  ، 1122/7/21أحكام إعدام بحق خمسة

مواطنين شنقاً ورمياً بالرصاص على المتهمين الخمسة ،كما وينظر المركز بخطورة كبيرة إلى استمرار تقديم المدنيين
الفلسطينيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية الفلسطينية ،

يطالب مركز "شمس" احترام القانون األساسي الفلسطيني ال سيما المادة ( )01من نفس القانون التي
تنص على  -2التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه
الطبيعي ،وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا -1 .يحظر النص في
القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء -0 .يترتب على الخطأ القضائي تعويض

من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته .وبالتالي فإن تقديم المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء
العسكري هو مخالفة دستورية .

يذكّر مركز "شمس" أنه ومنذ نشأة السلطة الوطنية في العام  4991حتى  ،6142/7/49أصدرت السلطة

الوطنية الفلسطينية ( )277حكماً باإلعدام بحق مواطنين طبقاً إلدانة في جرائم مختلفة (بما فيها إدانة بجرائم
تتعلق باألمن القومي).صدر منها ( )247حكماً في قطاع غزة ،و( )01حكماً في الضفة الغربية ومن بين

األحكام الصادرة في قطاع غزة ،صدر ( )91حكماً منها منذ العام  .1117كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ

نشأتها 03 ،حكماً باإلعدام ،منها ُ 00نفذت في قطاع غزة ،واثنان نفذا في الضفة الغربية ،ومن بين األحكام
المنفذة في قطاع غزةُ ،نفذ  11حكماً منذ العام  ،1117دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خالفاً للقانون.
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يدددعو مركززز "شددمس" إلززى ضززرورة احتزرام توجهززات القيززادة الفلسززطينية الراميززة إلززى االنضززمام إلززى مزيززد مززن اتفاقيززات حقززوق
اإلنسززان التززي تكفززل الحززق فززي الحيززاة  ،كمززا ويززدعو المركززز السززلطة الوطنيززة الفلسززطينية إلززى ضززرورة التوقيززا علززى البروتوكززول

الثاني لسنة  2191الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنيزة والسياسزية والخزاص بإلغزاء عقوبزة اإلعزدام،كما يزدعو الزرئيس محمزود
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"
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