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يدين مركز "شمس" اصدار المحكمة العسكرية في غزة حكمين باإلعدام شنقا بحق المواطن

هشام م .ع  38عاما والمواطن اشرف أ.ل  38عاماً  ،وحكما باإلعدام رميا بالرصاص بحق
المواطن عبد اهلل أ .ن  44 ،عاما  ،بتهمة التخابر مع سلطات االحتالل والقتل والتدخل في
القتل بتهمة قتل المواطن مازن الفقها  ،احد قيادات كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة

حماس.
ينظر المركز بخطورة بالغة الي إجراءات المحاكمة التي تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة اذ

تم اصدار االحكام خالل أسبوع واحد فقط من بدء المحاكمات للمتهمين ،وينظر المركز
بخطورة بالغة الستمرار تقديم المدنيين امام المحاكم العسكرية خالفا للقانون الفلسطيني.

ينظر المركز ببالغ القلق الى االستعجال واالسراف في اصدار احكام اإلعدام في قطاع غزة .
ويؤكد المركز ان اصدار احكام اإلعدام استجابة لضغوطات للراي العام وبدوافع االنتقام

والظهور بمظهر المسيطر على مقاليد األمور لن يردع الجناة ولن يحد من الجرائم.

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  1989الملحق بالعهد

الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام كما يدعو الرئيس محمود

عباس “أبو مازن ” إلى عدم التصديق على أحكام اإلعدام .وإلى ضرورة استخدام صالحياته
الدستورية للقيام بكل ما يلزم إللغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الفلسطينية.
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 .فعقوبة اإلعدام أبشع أشكال
القتل المتعمد .كما أنها عقوبة قاسية وفظة وال تحقق األهداف التي تسعى إليها الدولة من
العقاب،كما أنها العقوبة الوحيدة التي ال يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها .إذا ما أتضح
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فيه.

