
Human Rights & Democracy Media Center 

"SHAMS" 

 
 

والديمقراطية مركز إعالم حقوق اإلنسان   

 " شمس"

 

                                                                                                                                                                                        
،شارع لويس فافرو 429،ص.ب:1،ط 3فلسطين الماصيون،عمارة سنديان -رام هللا   

Tel: 022985254 Fax: 02 2985255 ،P.O. Box: 429  
             Ramallah- Palestine: AL- Masuon: Sendian3 Building 1st Floor, Luis Favro St 

E-mail: c_shams@hotmail.com   & info@shams-pal.org Website: www.shams-pal.org 
 

17 /4/2022 
 

 مركز "شمس" يحذر من تسييس القضاء إلصدار مزيٍد من أحكام اإلعدام

، من النهج الجديد الذي تتبعه  في األراضي الفلسطينية  "شمس" مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية  يحذر  
ايا تم الحكم  االستئناف على قض النيابة العامة التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة ، من خالل قيامها بتقديم  

بالمؤبد لتقوم محبها مسبقًا  السابق ،  الحكم  بنقض  بعقوبة  ، والحكم من جدكمة االستئناف  المواطنين  يد على 
، األمر الذي سينعكس سلبًا بين المواطنين والسلطة القضائية   . في خطوة من شأنها أن تعمق األزمةاإلعدام

المدنية التي  ، وتعزيز التوجه إلى القضاء العشائري الذي يمس قيم الدولة  النظاميى توجه المواطنين للقضاء  عل
الفلسطينيين وكانت  ينشدها  أصدرت  ،  غزة،  قطاع  في  االستئناف  األحد  محكمة  حكمًا   4/2022/ 17يوم 

تاريخ  نور الدين عودة ب  المواطن  بتهمة قتل)ي/ش( باإلعدام شنقًا حتى الموت، وذلك    بحق المواطن  باإلجماع  
واطن المذكور، ليعدل الحكم .يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكمًا بالحبس المؤبد على الم   1/2018/ 15

  .لمواد القانون الفلسطيني  خالفاً   تهمة القتل قصداً  ، بعد أن عدلت تهمته إلىالسابق من المؤبد، إلى اإلعدام

ر أحكام اإلعدام بحق المواطنين،  حكومة حركة "حماس" بضررررررررورة التوقد عن إصررررررردا يطالب مركز "شممممممس"
البروتوكول الثاني    إلى، 6/6/2018 بتاريخوضررررررررورة احترامها اللتزامات دولة فلسرررررررطين بما فيها انضرررررررمامها  

وقبل ذلك  .1989لسررررررررررنة   اإلعدامالملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسررررررررررياسررررررررررية وال ا  ب ل اء عقوبة  
اتفاقية  ، و لى العهد الدولي للحقوق المدنية والسررررياسررررية    انضررررمامها إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسرررران و لى

 .  لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا
ولقناعته   ،فة جنائية وأذى مدنيم ال   على موقفه المبدئي الرافض لعقوبة اإلعدام باعتبارها يؤكد مركز "شمس"

وهو يمثل حالة هروب إلى اإلمام في سعي ،باإلعدام ال يحل المشاكل األمنية واإلجرامية    الحكم  أن  المطلقة
وبالتالي ما   يحقق الردع العام،تطبق عقوبة اإلعدام ال يمنع الجريمة وال    وأن .ها الداخلية لالحكومات لحل مشك

 . عقوبة عاجزة  هانإبل ؟ هي فعالية وجدوى عقوبة اإلعدام

 انتهى 
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