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41/7/0202  
 بيان للنشر الفوري

 صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

 ين باإلعدام بحق اثنين من المواطنينحول إصدار محكمة بداية دير البلح حكم
جراءاتها الجزائية  لتتوقف محاكم قطاع غزة عن انتهاك التزامات فلسطين الدولية وا 

يتابع مركز "شمس" ببالغ القلق استمرار محاكم قطاع غزة في إصدار أحكام اإلعدام بحق المواطنين/ات على 
خلفيات مختلفة، والتي كان آخرها إصدار محكمة بداية دير البلح حكمًا باإلعدام شنقًا في الدعوى الجزائية 

( عامًا على التوالي. وهو ما يرفع 42)( و 28( ضد المواطنْين )ع. ق( و )م. ق(. البالغين )28/8102رقم )
 .أحكام( 6عدد أحكام اإلعدام الصادرة عن محاكم قطاع غزة منذ بداية العام إلى )

ذ يرى مركز "شمس" في هذه األحكام إصرار مؤسف من محاكم قطاع غزة في التماهي مع منظومة العنف  وا 
عدالة ضائية التي يفترض بها أن تكون حارسة للوترسيخها بنيويًا وممارساتيًا وانتهاك جسيم من الجهات الق

ونبراسًا للحقوق وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي يناضل شعبنا الفلسطيني منذ عقود طويلة ضد المنظومة 
االستعمارية النتزاعه بالرغم من أن القضاة هم أكثر من ينبغي أن يدرك أن حقوق اإلنسان تنطبق على أفضلنا 

 وعلى أسوأنا. 

ذ يستغرب مركز "شمس" إصرار محاكم قطاع غزة على انتهاك التزامات فلسطين الدولية، وفي مقدمتها  وا 
االلتزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ُتوج بانضمام دولة فلسطين إلى 

لغاء عقوبة ة والسياسية والهادف إلالبروتوكول االختياري الثاني بالملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني
. في الوقت الذي يتراخى فيه النظام السياسي الفلسطيني في مواءمة هذه االتفاقيات 8102اإلعدام في حزيران 

مع التشريعات الوطنية ونشرها في الجريدة الرسمية كي تأخذ حيزها الطبيعي من االحترام وااللتزام. إذ وصلت 
( حكمًا منذ 82( أحكام تأييد بمجموع )2( حكمًا و )01محاكم قطاع غزة إلى ) أحكام اإلعدام الصادرة عن

 االنضمام الفلسطيني للبروتوكول.
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فإننا في مركز "شمس" نجدد مطالبنا وفقًا لنضالنا المبدئي ضد عقوبة اإلعدام لمحاكم قطاع غزة باحترام مبدأ 
مات فلسطين الدولية، وما نصت عليه التشريعات الحق في الحياة، ومعايير حقوق اإلنسان العالمية، والتزا

-212تحت طائلة البطالن فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام وبالذات المادتين ) اإلتباعالوطنية من إجراءات واجبة 
 ، والتوقف فورًا عن إصدار أحكام باإلعدام. 8110( لسنة 4( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )211

قضاء على الجريمة يبدأ بتجفيف الظروف والعوامل والبيئة اإلجرامية القاهرة التي تسمح كما نذكر الجميع بأن ال
ببزوغ مرتكبي جريمة جدد تباعًا، ال انتظار أن يتحول األشخاص وفقًا لظروف اقتصادية ونفسية صعبة ال 

أسهل الحلول  يارتطاق وبيئة وال يتلقى فيها األفراد نمو ذهني ونفسي سليم إلى مرتكبي جريمة ومن ثم اخت
وأفشلها بالتخلص منهم ومن حياتهم إرضاًء لمشاعر الغضب، دون البحث عن حلول حقيقية تقضي على العنف 

 وعلى عوامل الجريمة الكامنة وتحفظ السلم األهلي والتماسك المجتمعي. 

 

 (انتهى)
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