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بيان صادر عن مركز "شمس"

مركز "شمس" اعتبار نواب حماس توقيع الرئيس على أحكام الإعدام شكلي دعوة للقتل
واستخفاف بالعقول
يستهجن مركز "شمس" استخفاف بعض نواب كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس بالقانون

األساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة ،واعتبارهم توقيع الرئيس على أحكام اإلعدام أنها مجرد إجراء
شكلي يمكن تجاوزه ،يعتبر مركز "شمس" هذه التصريحات دعوة صريحة للقتل واستخفاف بحياة الناس ،كما

أنها تنم عن جهل واستخفاف بعقول الناس سيما وأنها صدرت عن مشرع من المفروض أن لديه الحد األدنى
من الثقافة القانونية والتشريعية  ،وأن يكون ملماً ببعض القوانين  ،فالقاعدة تقول" ال اجتهاد في مورد النص"
وعلى الرغم من ذلك فإن نص المادة ( )911من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة  6119ال تقبل
التأويل  ،حيث تنص على أنه (ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس الدولة عليه).كما تنص

المادة  914من ذات القانون على (متى صار حكم اإلعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى

فو اًر إلى رئيس الدولة).

يؤكد مركز "شمس" على وقوفه إلى جانب اسر الضحايا والعائالت الثكلى وتضامنه التام معهم ،كما
ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة اإلعدام بحق الجناة ال يعني بأي حال من األحوال أنه يدعو للتسامح مع
المدانين بجرائم خطيرة ،ولكنه يطالب باستبدال عقوبة اإلعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية اإلنسان

وكرامته في نفس الوقت.حيث أنها أبشع أشكال القتل المتعمد .كما أنها عقوبة قاسية وفظة وال تحقق

األهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب،كما أنها العقوبة الوحيدة التي ال يمكن التراجع عنها
في حال تنفيذها .إذا ما أتضح براءة من نفذت فيه.

يرى مركز "شمس" أن دور رجال اإلصالح العشائري هو دور اإلصالح وحماية النسيج المجتمعي،
والسلم األهلي والتماسك االجتمايي وصصالح اا اليي وقرري وجاا النرر ،ولي العيو لعإيعاما
والرتل بعم بارد .فقد شكل رجال اإلصالح والقضاء العشائري تاريخياً ،دعامة قوية في حل المشاكل والقضايا
المختلفة التي قد تنشب بين المواطنين وعنوان يتوجه إليه كل من يعاني من مشكلة أو قضية يعجز عن حلها

في إطار داخلي .فقد أصبح لرجال اإلصالح الدور البارز في الحياة االجتماعية  ،فعلى مر العقود اعتمد
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الفلسطينيون على رجال اإلصالح وعلى القضاء العشائري في حل خالفاتهم االقتصادية واالجتماعية

والحقوقية.

يتوجه مركز "شمس" إلى السيد الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عدم

التصديق على أحكام اإلعدام.والى ضرورة استخدام صالحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم إللغاء عقوبة
اإلعدام من التشريعات الفلسطينية .فعقوبة اإلعدام في فلسطين تخضع في كثير من األحيان لتوجهات

وتأثيرات الرأي العام .كما أن هناك فهم مجتمعي خاطئ وردة فعل كبيرة لتأييد عقوبة اإلعدام دون أن يكون
هناك رفع وعي بموضوعات التسامح والبحث عن العقوبات البديلة.

يدعو مركز "شمس" الحكومة الفلسطينية ومؤسسات حقوق اإلنسان للوقوف أمام مسؤولياتها للوقوف أمام
المجزرة المرتقبة  ،كما ويدعو المركز إلى القيام بأوسع حملة فلسطينية لمناهضة عقوبة اإلعدام ،وبذل كل
جهد مستطاع لتخليص فلسطين من عقوبة اإلعدام  ،والدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها من خالل إعداد

إستراتيجية فلسطينية لمناهضة عقوبة اإلعدام وتأسيس حركة قوية نشطة مناهضة لعقوبة اإلعدام من نشطاء
حقوق اإلنسان ،والكتاب ،ورجال الدين ،والسياسيين ،والفنانين ،ورجال القانون والقضاة والمحامين ونقابتهم،
واإلعالميين ،ومؤسسات حقوق اإلنسان ،وأعضاء المجلس التشريعي ،واألحزاب السياسية ،ورجال الحكومة.

فنحن نحتاج إلى سياسيين وبرلمانيين ومختصين يجيبون على السؤال التالي :هل عقوبة اإلعدام مجدية وتمنع
وقوع الجرائم وتوفر الحماية للمجتمع؟.
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