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 بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" 

 لى المواطنعالحكم باإلعدام خانيونس إصدار محكمة بداية حول 

 

الحكم باإلعدام شنقًا حتى الموت يوم  بشدة إصدار محكمة بداية خانيونس "شمس"مركز  يستنكر
الحكم ، فعامًا من مدينة رفح 55محمود محمد خليفة  على المواطن 82/28/8122الخميس 

وان الحكم باإلعدام ال يحل المشاكل األمنية وال اإلجرامية، وهو  ،باإلعدام مخالفة جنائية وأذى مدني
ن واجب أية حكومة هو وبالتالي فإيمثل حالة هروب إلى األمام في سعي الحكومات لحل مشكلة ما. 

ساسية، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، كما حماية الحقوق والحريات األ
عقوبة اإلعدام تشكل انتهاكًا صارخًا لحق اإلنسان في الحياة، حيث إنها تأتي في قمة العقوبات  أن

القاسية والإلنسانية والمهينة، وهي لم تبرهن على إنها تشكل رادعًا أكثر من العقوبات األخرى المقررة 
الوحيدة التي ال يمكن التراجع عنها في حال  عقوبة اإلعدام هي العقوبة كما أننون العقوبات، في قا

رأفت محمد خليفة وجهاد محمد شقيقيه  متهم في مقتلتنفيذها. يذكر أن المواطن محمود محمد خليفة 
 .حيث طعنهما بعدة طعنات في جسميهما األمر الذي أدى لوفاتهما 25/5/8125خليفة بتاريخ 

بداية كل و  نهاية طبيعة )الهدايا( التي تقدمها المحاكم في قطاع غزة من شمس""مركز  يستهجن
كل بطريقته شعوب األرض على الحياة  وبإقبال، 8122بينما يحتفل العالم بحلول العام الجديد ف، عام

 .والحرمان حرمانًا والقتل قتلً  إال في قطاع غزة فيزداد البؤس بؤساً الخاصة، 
 

على وقوفه إلى جانب اسر الضحايا والعائلت الثكلى وتضامنه التام معهم، كما  "شمس"مركز يؤكد 
ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة اإلعدام بحق الجناة ال يعني بأي حال من األحوال أنه يدعو للتسامح 

رادعة تحترم  مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة اإلعدام في عقوبة أخرى
 أنها عقوبة فعقوبة اإلعدام أبشع أشكال القتل المتعمد. كماإنسانية اإلنسان وكرامته في نفس الوقت. 

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

 
إلىى ضىرورة احتىرام توجهىات القيىادة الفلسىطينية الراميىة إلىى االنضىمام إلىى مزيىد  "شمس"مركز  يدعو

 ، كمىىىىا ويىىىىدعو المركىىىىز السىىىىلطة الوطنيىىىىةإلنسىىىىان التىىىىي تكفىىىىل الحىىىىق فىىىىي الحيىىىىاةمىىىىن اتفاقيىىىىات حقىىىىوق ا



عهىىد الىىدولي للحقىىوق الملحىىق بال 2121الفلسىىطينية إلىىى ضىىرورة التوقيىىع علىىى البروتوكىىول الثىىاني لسىىنة 
إلىىى  ادعو الىىرئيس محمىىود عبىىاس اأبىىو مىىازنكمىىا يىى والخىىاب بإلغىىاء عقوبىىة اإلعىىدام، المدنيىىة والسياسىىية

لىىى ضىىرورة اسىىتخدام صىىلحياته الدسىىتورية للقيىىام بكىىل مىىا يلىىزم و عىىدم التصىىديق علىىى أحكىىام اإلعىىدام.  ا 
 .إللغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الفلسطينية

 


