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52/8/5252  

  بيان للنشر الفوري

   صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

  0202وتيرة مرتفعة من أحكام اإلعدام في قطاع غزة خالل العام 

رصد مركز "شمس" بكثير من القلق واإلدانة، تسارع وتيرة إصدار أحكام اإلعدام عن محاكم قطاع غزة النظامية 
والتي يفترض بها أن تكون رأس هرم منظومة العدالة وحامية الحقوق والحريات واألكثر احترامًا والعسكرية، 

للحق في الحياة. وبالرغم مما حمله العام الجاري من أحداث كارثية أصابت العالم كله بسبب تفشي فيروس 
سلطة شتى الميادين، وفشل لكورونا، بما في ذلك قطاع غزة، ومما يعانيه القطاع من أزمات تراكمية خطيرة في 

األمر الواقع في تقديم الخدمات الحياتية األساسية بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي للمواطنين/ات، 
نتيجة الحصار االستعماري اإلسرائيلي والحروب المتتالية على القطاع والتفرد بالحكم وغياب إجراءات الحوكمة، 

( 7وكأنها مصرة على مضاعفة المشاكل التي يعاني منها القطاع بإصدارها ) إال أن محاكم قطاع غزة تبدو
أحكام باإلعدام ثالثة منها صادرة عن محاكم عسكرية، في انتهاك فج ألبسط ضمانات المحاكمة العادلة وتأييدها 

ة بداية لعشرات األحكام السابقة منذ بداية العام. كان أخر هذه األحكام حكمًا باإلعدام صادر عن محكم
  ( عامًا من مدينة رفح.13خانيونس بحق المواطن )ص.ح( البالغ من العمر )

ذ يوضح مركز "شمس" أن موقفه المبدئي والثابت في مناهضة عقوبة اإلعدام، أيا كانت بشاعة الجريمة التي  وا 
امننا المطلق دي تضارتكبها المدانين، ال يأتي على اإلطالق من استخفاف بمعاناة الضحايا وعائالتهم التي نب

نما يأتي من منطلق فهمنا أن  معها وشعورنا العميق بمعاناتها، وال يشكل دعوة منا للتسامح مع المدانين، وا 
األولى هو استبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية اإلنسان وكرامته في نفس الوقت، إذ ثبت 

يتم التذرع بها عند اللجوء إليها في تحقيق الردع وحفظ السلم األهلي، أن عقوبة اإلعدام ال تحقق األهداف التي 
   فالتجربة واستمرار الجريمة بل وتسارع وتيرتها خير برهان على فشل هذا اإلدعاء.

نرى في مركز "شمس" أنه ينبغي على الحكومات أن تعالج أسباب الجريمة بما ال يسمح ببزوغ ونمو مجرمين 
تمرار ظروف وبيئة تشكل ونمو الجريمة واالكتفاء بالتخلص السهل من المدانين على جدد، بدل السماح باس
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حساب الحلول الحقيقية الصعبة التي تنطلق من خطط واستراتيجيات عمل عبر تقاطعية في ذر للرماد في 
رضاء زائف لمشاعر غضب عائالت الضحايا دون معالجات جذرية.    العيون وا 

ذ نذكر في مركز "شمس" أ نه ومنذ إيداع دولة فلسطين صك انضمامها للبروتوكول االختياري الثاني الملحق وا 
في   والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، 3181بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

 ة( حكمًا باإلعدام في انتهاك ممنهج اللتزامات فلسطين الدولي55، أصدرت محاكم قطاع غزة )6/6/5238
  تمارسه جهات قضائية.

فإننا ندعو في مركز "شمس" منظومة العدالة وفي مقدمتها السلطة القضائية في قطاع غزة إلى التوقف الكلي 
والفوري عن إصدار أو تأييد أحكام باإلعدام، مطالبين سلطة األمر الواقع في القطاع بوضع حلول جذرية 

تحقق السلم األهلي والتماسك المجتمعي، إذ لم يعد مقبواًل وحقيقية ضمن خطط عمل زمنية لمكافحة الجريمة 
أن يجري انتهاك الحق في الحياة لشعب يخوض معركة وجودية مع االستعمار منذ عقود على انتزاع هذا الحق 

  من أطراف فلسطينية يفترض بها أن تكون حامية لحقوقه وحرياته.

  

  

  انتهى
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