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بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية شمس
حول إصدار محكمة بداية دير البلح باإلعدام على مواطن
ثاني حكم باإلعدام في أقل من أسبوع
يدين مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس "شمس” بأشد العبنرات الحكم الذي أصدرته محكمة
بداية دير البلح في قطنع غزة ،اليوم األحد بإعدام المواط (ع .ف) بتهمة القتل ،والذي يأتي ضاام س الساالة
مساتمرة م أحكنم اإلعدام الصاندرة ع المحنكم في قطنع غزة في إصرار على هذه المخنلفنت .يذكر أ هذا
الحكم الثنني منذ بداية العنم الجنري .9102
يؤكد مركز "شممس" على مواقفه الثنبتة والمبدئية الرافضاة بشاكل قطعي لعقوبة اإلعدام  ،لمن تشكله م
انتهنك ص اانر لحقوق اإلنس اان ممثلة بأس اامنئهن الحق في الحينة الذي نص اات عليه المندة الثنلثة م اإلعال
العنلمي لحقوق اإلنس اان  ،هذا فضا االا ع التعذيب الالإنس اانني والمهي الذي يعيش ااه المحكوم عليه في الفترة
الممتدة م صاادور الحكم وحتى تنفيذه والتي ربمن تكو أشااد وطأة م الحكم نفسااه  ،وهو األمر المج ّرم وفقنا
لمن نص اات عليه اتفنقية مننهض ااة التعذيب وغيره م ض ااروب المعنملة أو العقوبة القنس ااية أو الالإنسا اننية أو
المهينة.
يذكّر مركز "شممس" أ قدسية الحينة اإلنسننية هي مسألة غير قنبلة للمس ألي سبب كن وال يملك أحد
انتزاعهن كمن لم يملك م البدء منحهن ،هذا فض االا ع كونهن العقوبة الوحيدة التي ال يمك التراجع عنهن حنل
تنفيذهن  ،وهو من يض اارب أس اانس ض اامنننت العدالة بل ويهدمه ا ،وم هنن فإ مركز ش اامس يؤكد أيضا انا أ
أحكنم اإلعدام التي تصاادر في األ ارضااي الفلسااطينية يشاوبهن عديد األخطنء القننونية  ،وليس فيهن الحد األدنى
م احترام أصاول حق الدفنع وضامنننت المتهم واساتنفنذ جميع وسانئل المراجعة القضانئية ومراحل التقنضاي ،
وفي الوقت الذي يتم التذرع فيه بنلطنبع الردعي لعقوبة اإلعدام يعنكس الواقع ذلك وينفيه  ،فنلد ارس ا ا اانت ال
تطبق فيهن عقوبة اإلعدام حتى اليوم فشلت في القضنء على الجرائم
تتوقف ع التأكيد المتتنبع أ الدول التي َ
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عكس الدول التي ألغت العقوبة واختنرت احترام حينة اإلنساان  ،التي أصاابحت م الدول المتقدمة في القضاانء
على الجريمة ،بمن يبي الخطأ األخر لمبررات تنفيذ جريمة اإلعدام ويفرغ هذه الذريعة م مضمونهن.
يشممد

مركز "شمممس" مجددا ،أ التحدي أمنم الكل الفلس ااطيني قيندةا وش ااعبنا يتمثل في تحقيق العدالة

والمساانواة بي جميع المواطني وايجند طرق العيش الكريم التي تقضااي على الجريمة م جذورهن وفي مهدهن،
فضاالا ع االستثمنر في منظومتي التعليم واألخالق ،ال أ نقف متفرجي على البيئة التي تنمو فيهن الجريمة
تنركينهن تكبر ،ثم نتخلص م الخنرجي م هذه البيئة بقتلهم  ،بعد أ ساامح الكل بوجودهن في خطأ جمعي
يتجنهل أ المكنفحة القبلية مقدمة على الردع البعدي وا الوقنية لطنلمن كننت خير م العالج ،دامت
فلسطي بلدا محبنا للحينة وكرامة اإلنسن ومننضالا م أجله.
انتهى
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