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ام  ینیة: في الع الفلسط في األراضي  م  قع عقوبة اإلعدا ریراً حول وا  2016مركز "شمس" یصدر تق
باإلعدام20المحاكم الفلسطینیة تصدر (  ً ) حكما  

 
قع  "شمس" مركز إعالم حقوق اإلنسان والدیمقراطیةرام هللا : أصدر  ً حول وا یا یل فص تقریراً ت

یستند في مناھضتھ ، وقال المركز أنھ  2016للعام    إلعدام باألراضي الفلسطینیة المحتلةعقوبة ا
المواثیق الدولیة ، والتي یستند في األساس على خطتھ اإلستراتیجیة والتنفیذیةلعقوبة اإلعدام على 

العھد الدولي ) و3على حق اإلنسان في الحیاة.مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة (التي تؤكد 
) ،والبروتوكول االختیاري الثاني للعھد الدولي الخاص 6الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المادة (

) الملحق باالتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان 6بالحقوق المدنیة والسیاسیة،والبروتوكول رقم (
على  "شمس" مركزستند یكما  وروبیة.الملحق باالتفاقیة األ 13وحریاتھ األساسیة.والبروتوكول رقم 

.  على الخطة الوطنیة الفلسطینیة لحقوق اإلنسانو ، القانون األساسي الفلسطیني  
 

خلفیة  
-، أنشئت السلطة الوطنیة الفلسطینیة لكي تشرف، بموجب االتفاقیة اإلسرائیلیة1994في العام 

ي الضفة الغربیة وقطاع غزة.الفلسطینیة االنتقالیة، على إدارة الشؤون المدنیة لفلسطینی ومن بین   
أشیاء أخرى، توجب على تلك السلطة تحدید األسس والمبادئ القانونیة التي ستحكم عالقتھا بالمجتمع 



 2 

الفلسطیني. ، 1997في ھذا الصدد، أكدت السلطة الوطنیة الفلسطینیة في دستورھا المؤقت للعام   
-لعمل، على التزامھا با2003ونسختھ المعدلة للعام  -دون إبطاء  على االنضمام إلى المواثیق اإلقلیمیة  

والدولیة التي تحمي حقوق اإلنسان، واحترامھا لكافة المواثیق والصكوك الدولیة الخاصة بحقوق 
اإلنسان. وعلى الرغم من ھذا االلتزام طبقت عقوبة اإلعدام بطریقة تتعارض مع المعاییر الدولیة    .  

یر أصدر الرئ 1994وفي العام  لتحر فیذیة لمنظمة ا تن للجنة ال  ً یس الراحل یاسر عرفات بصفتھ رئیسا
لفلسطینیة للسلطة الوطنیة ا ئیساً  یة، ور ین م ( الفلسط ً" قرار رق اسیا ً رئ  1994) سنة 1"مرسوما

في األراضي  1967/ 6/ 5لالستمرار بالعمل بالقوانین واألنظمة واألوامر التي كانت ساریة قبل 
. احتالل إسرائیل للضفة الغربیة وقطاع غزة أي قبل .الفلسطینیة  

 
 

ً ب 20 2016اإلعدام صدرت في العام حكما  
نت  شھد 2016العام وقال مركز "شمس" أن  اإلعدام ، بل أن األحكام كا أحكام  إصدار  تسارعاً في 

المحاكم الفلسطینیة المدنیة والعسكریة  أصدرت 2016تصدر بالجملة ففي النصف األول من العام 
لعسكریةأحك ام المحاكم ا أم آخرین  تأیید حكمین  نیین و نین مد ة مواط في أقل من  اماً باإلعدام بحق ثالث

األربعاء یوم وفي سابقة ھي األولى من نوعھا إصدار محكمة بدایة خانیونس ، أسبوعین
مواطنة (نھلة أبو عنزة)، التي أدانتھا بت 5/10/2016 اً حتى الموت، بحق ال ام شنق ھمة ، حكماً باإلعد

توالً .) عامًا 36مقتل زوجھا ربیع أبو عنزة البالغ من العمر ( بو عنزة وجد مق لمواطن أ أن ا یذكر ب
 التي اإلعدام أحكام أن. علمًا  1/2016/ 30جنوب خانیونس بتاریخ بالقرب من مستوطنة عتصمونا 

باإلعدام .20( 27/11/2016 وحتى  لوحده 2016 العام في صدرت  ً ما ) حك  
 

2016اإلعدام نفذت في العام بأحكام  4  
أربعة مواطنین جمیعھم  شھد تنفیذ أربعة أحكام باإلعدام بحق 2016العام وبین مركز "شمس" أن 

قامت كتائب عز الدین القسام بإعدام أحد مسؤولیھا المیدانیین  7/2/2016 فیوم األحد من قطاع غزة ،
بارتكاب "انتھاكات سلوكیة وأخالقیة" وذلك بعد اتھامھ محمود رشدي اشتیوي، في قطاع غزة وھو 

إعدام ثالثة مواطنین فجر ب في قطاع غزةكما قامت وزارة الداخلیة واألمن الوطني  حسب وصفھا.
مدانین بجرائم قتل داخل ساحة سجن غزة المركزي "  في قطاع غزة ، 31/5/2016یوم الثالثاء 

، من سكان مدینة خانیونس ، نفذ حكم  عاماً  43الكتیبة " غرب مدینة غزة وھم: المواطن (أ.ش)، 
دینة رفح ،  28اإلعدام بھ رمیا بالرصاص، حیث أنھ عسكري؛ والمواطن (م. ع)  ان م ً، من سك عاما

ام بھ شنقاً.  38نفذ حكم اإلعدام بھ شنقا؛ والمواطن (ي.ش)،  اإلعد ً، ونفذ حكم  ما   عا
 

بل:تنفیذ أحكام اإلعدام في األراضي الفلسطینیة المحتلة من ق  
 

السلطة الوطنیة الفلسطینیة .1  

، أصدرت السلطة الوطنیة الفلسطینیة 27/11/2016حتى  1994فمنذ نشأة السلطة الوطنیة في العام 
لق 184( بجرائم تتع ا إدانة  یھ ئم مختلفة (بما ف انة في جرا ً إلد بحق مواطنین طبقا ) حكماً باإلعدام 

ً في قطاع غزة154باألمن القومي).صدر منھا ( ین 30، و() حكما یة ومن ب لغرب في الضفة ا  ً ) حكما
ام 96األحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر ( . كما نفذت السلطة 2007) حكماً منھا منذ الع

ام، منھا  35الفلسطینیة منذ نشأتھا،  اإلعد فذا في الضفة  33حكماً ب ثنان ن اع غزة، وا قط نُفذت في 
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فذ الغربیة، ومن بین األحكام المنفذة في قطاع غزة،  ام  22نُ اً منذ الع ، دون مصادقة 2007حكم
انون. للدستور وللق فاً  یني خال   الرئیس الفلسط

. المجموعات المسلحة 2  
المجموعات المسلحة التابعة لبعض الفصائل الفلسطینیة ، عادة ما تقوم بتنفیذ أحكام اإلعدام بحق 

ائھا وھو محمود رشدي قامت حماس بإعدام أحد أعض  7/2/2016أعضائھا  وغیرھم ، فبتاریخ 
 25اشتیوي بحجة ارتكابھ "انتھاكات سلوكیة وأخالقیة"، كما قامت المجموعات المسلحة بإعدام 

بت  والس لجمعة  یومي ا فیما عرف بحملة "خنق الرقاب" التي أطلقت  23/8/2014و 22شخصاً خالل 
حسب حركة حماس ، من قبل كتائب القسام التابعة لحركة "حماس" بدعوى التعامل مع االحتالل  

ھذا إلى جانب العشرات الذین تم إعدامھم بشكل فردي.اإلعدامات التي تنفذھا المجموعات المسلحة 
تفتقر إلى ضمانات المحاكمات العادلة وتحقیقاتھا سریة ، وعادة ما تكون المحاكمات واإلعدامات 

سواء ألسباب تتعلق بخالفات میدانیة وسریعة ینفذھا ملثمون ، كما یدور حولھا الكثیر من الشكوك  
تنظیمیة أو تصفیة حسابات مع خصوم سیاسیین ، أو خالفات عائلیة.  

 
) جریمة تعاقب علیھا  القوانین المطبقة في فلسطین باإلعدام74(  

نقف أمام منظومة قانونیة مكونة من مزیج غیر متجانس  في فلسطین وقال مركز "شمس" أننا
من عدد من التشریعات التي تعاقب باإلعدام ، وھي قوانین موروثة باألساس ولیست فلسطینیة، 

وھي على النحو التالي:   1979) لعام 5باستثناء قانون العقوبات الثوري رقم (  
)جریمة مختلفة 15. یعاقب على (1936) لسنة 74قانون العقوبات االنتدابي البریطاني رقم ( .1

بعقوبة اإلعدام .  
) جریمة مختلفة بعقوبة اإلعدام .16(. یعاقب على1960)لسنة 16قانون العقوبات األردني رقم( .2  
یعاقب باإلعدام كل من "استعمل مادة مفرقعة بقصد  1963) لسنة 23قانون المفرقعات رقم ( .3

الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر أم لم ینتج . الضرر في األرواح أو اإلرھاب أو بقصد إیقاع  
(قانون العقوبات المقر من قبل منظمة التحریر  1979) لعام 5قانون العقوبات الثوري رقم ( .4

اقب على ( یع  . ینیة ) لمؤسسة األمنیة الفلسط ً على منتسبي ا یة ویسري حالیا ین فلسط ) جریمة 42ال
مختلفة بعقوبة اإلعدام .  

 
اإلشكالیة  

 
ھي العقوبة الوحیدة التي ال یمكن  اإلعدامكز "شمس" في تقریره على أن عقوبة وشدد مر

وقال المركز أن ، ، وأنھا ال تحل المشاكل وال تردع الجناة التراجع عنھا في حال تنفیذھا
نابعة من قناعة أن ھناك معارضتھ لتنفیذ عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطینیة المحتلة 

العقوبة لعل أبرزھا: إشكالیات كثیرة حول   
على الرغم من انضمام فلسطین لالتفاقیات استمرار تنفیذ عقوبة اإلعدام في فلسطین :  .1

إلى  2014والمعاھدات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان ،حیث انضمت فلسطین خالل العام 
 في) اتفاقیة ومعاھدة ، و15انضمت فلسطین إلى (  2014/ 1/4في ) اتفاقیة دولیة ، ف35(
) اتفاقیة ومعاھدة دولیة أخرى، فمن الناحیة 20( انضمت  فلسطین إلى 31/12/2014

العملیة لم یتم مواءمة التشریعات الفلسطینیة مع التشریعات الدولیة ، كما أن فلسطین ما زالت 
.تطبق عقوبة اإلعدام   
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عي ھناك فھم مجتم .تخضع عقوبة اإلعدام في فلسطین لتوجھات وتأثیرات الرأي العام .2
خاطئ وردة فعل كبیرة لتأیید عقوبة اإلعدام والخطیر أن من یدعو لتنفیذ اإلعدام لیسوا أناس 

عادین فھناك المحامي والطبیب والمھندس واألستاذ الجامعي وصانع القرار ... الخ.  
في جمیع الحاالت التي صدرت الفقراء والمھمشین ھم من یعاقبون باإلعدام في فلسطین :  .3

ة اإلعدام كانت جمیعھا ضد المھمشین والفقراء، فمن ناحیة لیست لدیھم أو نفذت عقوب
اإلمكانیات لتوكیل محام ذو خبرة وكفاءة للدفاع عنھم، كما أنھم ال یملكون اإلمكانیات المالیة 

من أجل إجراء صلح مع عائالت الضحایا.  
: لغایة اآلن ما زال ة)الحكم باإلعدام من خالل المحاكم العسكریة، والمحاكم المیدانیة(الثوری .4

یحاكم المدنیین الفلسطینیین أمام المحاكم العسكریة، ولیس أمام المحاكم المدنیة في خرق 
واضح للدستور وللقوانین  وللمواثیق الدولیة التي تؤكد جمیعھا على حق المواطن في المثول 

حاكم میدانیة .، كما یتم الحكم على المواطنین باإلعدام  من خالل مأمام قاضیھ الطبیعي  
 
 
 
 

تنفیذ عقوبة اإلعدام یتعارض والقانون األساسي والقوانین الفلسطینیة ذات الصلة  
یتعارض  في األراضي الفلسطینیة المحتلةتنفیذ عقوبة اإلعدام وأوضح مركز "شمس" في تقریره أن 

قانون األساسي من ال )30مادة (الوالقانون األساسي والقوانین الفلسطینیة ذات الصلة ، فالمادة 
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطیني حق االلتجاء إلى  . 1تنص على  الفلسطیني

یحظر  .2قاضیھ الطبیعي، وینظم القانون إجراءات التقاضي بما یضمن سرعة الفصل في القضایا. 
تب على الخطأ یتر .3النص في القوانین على تحصین أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. 

القضائي تعویض من السلطة الوطنیة یحدد القانون شروطھ وكیفیاتھ. وبالتالي فإن تقدیم المدنیین 
) من القانون األساسي التي 109 المادة (أما  ومحاكمتھم أمام القضاء العسكري ھو مخالفة دستوریة .

لیھا وسلطة تق لتوقیع ع دستوریاً ل ه حقا  یس الفلسطیني وحد دیریة باالمتناع عن التوقیع حیث تمنح الرئ
ال ینفذ حكم اإلعدام الصادر من أیة محكمة إال بعد التصدیق علیھ من رئیس السلطة الوطنیة ( تنص .

قانون ) من409( الفلسطینیة).المادة ال تقبل التأویل ،  2001) لسنة 3اإلجراءات الجزائیة رقم (  
) 408ال بعد مصادقة رئیس الدولة علیھ).المادة (حیث تنص على أنھ (ال یجوز تنفیذ حكم اإلعدام إ

حكم اإلعدام نھائیا وجب على وزیر العدل رفع أوراق الدعوى  من ذات القانون على (متى صار
ً إلى ).رئیس الدولة فورا  

 
أحداث وتواریخ  

شھد عدد من األحداث والتواریخ التي ال یمكن القفز عنھا  2016وقال مركز "شمس" أن العام 
اجتماع رجال العشائر والوجھاء مع السید إسماعیل   18/5/2016 بتاریخعلى أنھا سابقة ف وستسجل
،  مواطناً  13 نائب رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس لمطالبتھ بتنفیذ حكم اإلعدام بحق ھنیة

أعضاء كتلة التغییر واإلصالح التابعة لحركة حماس في المجلس صادق  25/5/2015وبتاریخ 
من التشریعي  ة على عدد  ام التي صدرت مؤخراً في قطاع غز اإلعد أحكام  ذ  فی تن على  ة  ع غز في قطا

عي  التشری نواب المجلس  دقة  حیث أن مصا ام.  اإلحك ئیس على تلك  لر ً عن توقیع ا األشخاص عوضا
قطاع غزة بحق  اً في  مؤخر التي صدرت  لى األحكام  إلصالح ع ییر وا تغ ال ھي  13عن كتلة   ً مواطنا

كما  2001لسنة  3رق للقانون األساسي الفلسطیني وقانون اإلجراءات الجزائیة رقم شرعنھ للقتل وخ
عدام ثالثة مواطنین في قطاع إ 31/5/2016أن ھذه الموافقة ھي تصریح للقتل العمد. فجر الثالثاء
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اإلعالن في رام هللا عن تأسیس التحالف الفلسطیني   26/10/2016األربعاء الموافق  .غزة 
بة اإلعدام في األراضي الفلسطینیةلمناھضة عقو  

التوصیات  

إلغاء عقوبة  بضرورة"شمس"  في نھایة التقریر أوصى مركز إعالم حقوق اإلنسان والدیمقراطیة
وإلى ضرورة مواءمة التشریعات الوطنیة مع االتفاقیات  ، اإلعدام من التشریعات الفلسطینیة
الملحق  1989یع على البروتوكول الثاني لسنة ضرورة التوق والمعاھدات الدولیة ذات الصلة ،وإلى

بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام،كما یدعو  السید الرئیس   
إلى ضرورة استخدام صالحیاتھ وإلى عدم التصدیق على أحكام اإلعدام.  محمود عباس "أبو مازن "

. وإلى تفعیل دور قوبة اإلعدام من التشریعات الفلسطینیةالدستوریة للقیام بكل ما یلزم إللغاء ع
تعزیز التعاون والتنسیق بین مؤسسات المجتمع المدني  التحالف الفلسطیني لمناھضة عقوبة اإلعدام .

والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة(التحالف الفلسطیني لمناھضة عقوبة اإلعدام،التحالف العربي لمناھضة 
لف الدولي لمناھضة عقوبة اإلعدام).عقوبة اإلعدام،والتحا  

 

 

 
 
 

 


