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تحرك عاجل
إعدام أحد الجناة الحداث ف غزة

  ف مقششر شششطة2013 أكتوبر/تشين الول 2أقدمت إدارة حركة "حماس"، القائمة بحكم الواقع الفعل ف غزة، عل إعدام هاني أبو عليان يوم 
 الجوازات ف مدينة غزة، بالرغم من الخاوف الشديدة بشأن عدالة محاكمته، بما ف ذلك الدعاءات عن تعرضششه للتعششذيب مششن أجششل "العششتاف"
ُيشار إل اسمه بششالحروف "أ.  بالجرم. وكان هاني أبو عليان دون الثامنة عشة من العمر وقت وقوع الجريمة النسوبة إليه. وهناك شخص آخر، 

ُيعدم ف أي وقت. ز. ج." يمكن أن 

ُأشي إل اسمه فيما مض بالحروف "ه. م. أ.) قد ُحكم عليه بالعدام ف عام    بتهمة قتل اثني واغتصاب قاص.2002وكان هاني أبو عليان (الذي 
ُتْقششدم  وقد وصف أحد الحامي الذين باشوا قضية هاني أبو عليان عملية إعدامه بأنها تمثل "أزمة قانونية وأخلقية وسياسية ودينيششة. فعنششدما 
 حكومة عل إعدام هذا العدد الكبي من الشخاص، ودون مراعاة للقانون، فمعنى هذا أن البلد فاسد". وُيششذكر أن هششاني أبششو عليششات هششو ثششالث

ُيعدم ف غزة هذا العام. وقد كان عمره  ًا لدى إعدامه.28شخص   عام

ًا وهو35 ضد "أ. ز. ج."، البالغ من العمر 2013 سبتمب/أيلول 26وف قضية أخرى، قضت محكمة النقض بتأييد حكم العدام الصادر يوم    عام
  من الحكمة البتدائية، ثم أيدته محكمشة السشتئناف2010من مخيم الشاطئ للجئي. وكان حكم العدام الصل قد صدر ضده ف فباير/شباط 

.2012 ديسمب/كانون الول 15ف 

ُيشار إل23وف قضية ثالثة، تنظر الحكمة العسكرية العليا الستئناف النهائي للطعن ف حكم العدام الصادر ضد شخص يبلغ من العمر  ًا و   عام
 ، بإعشدام "ف. أ." بتهمشة2013 مششارس/آذار 24اسمه بالحرفي "ف. أ.". وكانت الحكمة العسكرية الركزية ف مدينة غشزة قششد قضشت، يششوم 

 "التعاون مع كيان معاٍد". وقال محامي "ف. أ." لنظمة العفو الدولية إن موكله تعرض، حسب قوله، للضششب وللتعليششق مششن رسششغيه وكششاحل
 قدميه خلل الستجواب من أجل إرغامه عل "العتاف". وُيذكر أن العايي الدولية تقض بششأنه ل يجششوز للهيئات القضششائية العسششكرية فششرض

عقوبة العدام. 

ًا باللغة العربية أو النجليزية أو بلغة بلدك، تتضمن النقاط التالية: ُيرجى كتابة مناشدات فور

،ًا للقانون الفلسطيني والقانون الششدول ُيعتب انتهاك  إدانة إعدام هاني أبو عليان، والتأكيد عل أن إصدار أحكام العدام ضد جناة أحداث 
ُأجب عل الدلء باعتافه؛ وأن العقوبة قد ُفرضت بالرغم من وجود ادعاءات بأنه 

حث السلطات عل عدم إعدام "أ. ز. ج." و"ف. أ." وعدم إعدام أي شخص آخر ُيحكم عليه بالعدام ف غزة، وحثها كششذلك علشش التأكششد 
ًا بخصوص اسششتخدام  من أن الحاكمات ف القضايا التعلقة بجرائم ُيعاقب عليها بالعدام تتماش مع جميع العايي التعارف عليها دولي

عقوبة العدام؛
ًا لتنفيذ أحكام العدام؛ ًا جميع أحكام العدام القائمة، وأن تفرض وقف مطالبة السلطات بأن تخفف فور
التعبي عن القلق بشأن الدعاءات عن تعرض هاني أبو عليان و"ف. أ." للتعذيب، وحث السلطات عل إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهششة 

 عل وجه السعة ف هذه الدعاءات، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن التعذيب إل ساحة العدالة وفق إجششراءات تتماششش مششع العششايي
الدولية للمحاكمة العادلة.

ُيرجى إرسال الناشدات قبل يوم   إل كل من:2013 نوفمب/تشين الثاني 22و

وزير الداخلية والمن الوطني
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[إدراة حماس ف غزة]
فتحي حماد

 1994 288 8 970 / 1994 288 8 972+فاكس: 
ُيرسل الفاكس قبل الساعة الثانية بعد الظهر، 

)2توقيت فلسطي (توقيت غرينتش+
 info@moi.gov.psالبيد اللكتوني: 

الخاطبة: سعادة السيد

النائب العام
[إدارة حماس ف غزة]

إسماعيل جب
  6885 288 8 972+الفاكس: 

ُيرسل الفاكس قبل الساعة الثانية بعد الظهر، 
)2توقيت فلسطي (توقيت غرينتش+

البيد اللكتوني: 
الخاطبة: سعادة النائب العام

البيد اللكتوني: 
neiaba.gaza@gmail.com 

media@gp.gov.ps

رئيس الوزراء
[إدارة حماس ف غزة]

إسماعيل عبد السلم أحمد هنية
 1150 264 8 972+الفاكس: 

ُيرسل الفاكس قبل الساعة الثانية بعد الظهر، 
)2توقيت فلسطي (توقيت غرينتش+

الخاطبة: معال السيد

كما يرجى إرسال نسخ منها إل المثلي الدبلوماسيي العتمدين لدى بلدانكم، عل النحو التال:

وُيرجى مراجعة فرع النظمة ف بلدك ف حالة إرسال الناشدات بعد الوعد الحدد.
. للمزيد من العلومات:UA 214/13 هذا هو التحديث الول للتحرك العاجل رقم:

http://amnesty.org/en/library/info/MDE21/003/2013/en  



2013 أكتوبر/تشين الول 11   التاريخ: ) MDE 21/007/2013 (رقم الوثيقة:  UA: 214/13معلومات إضافية عن التحرك العاجل رقم: 

تحرك عاجل
إعدام أحد الجناة الحداث ف غزة

معلومات إضافية
 ، قضت محكمة خان يونس البتدائية بإدانة هاني أبو عليان ف قضيتي منفصلتي: ففي القضية الول ُحكششم عليششه بالسششجن2010ف مايو/أيار 

  سنة بتهمة اغتصاب وقتل14، وف القضية الثانية ُحكم عليه بالسجن الؤبد بالضافة إل 2009الؤبد بتهمة "القتل غي العمد" لصديق له ف عام 
ًا. وقد دفع محامي هششاني أبششو عليششان بششأنه ل يمكششن14ها يبلغ من العمر ، وكان هاني أبو عليان وقت2000طفل ف السادسة من عمره عام    عام

ًا  العتداد "بالعتاف" الذي أدل به ف القضية الثانية لنه تعرض للضب أثناء استجوابه، ولكن هذا الدفع ُرفششض. وقششد قششدمت النيابششة اسششتئناف
 ، قضت محكمة الستئناف بتعديل التهمتي ف القضششيتي إلشش القتششل العمششد، وزادت حكمششي2012للطعن ف حكمي السجن، وف سبتمب/أيلول 

 . وُيذكر أن قانون السلطة الفلسطينية ل يجيز إصششدار2013 يوليو/تموز 14السجن الؤبد إل العدام، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض ف 
 حكم بالعدام ف جرائم القتل التي يكون مرتكبها دون الثامنة عشة من العمر. وبالرغم من أن حركة "حماس: قد أعلنت عدة مششرات هششذا العششام
ُأعدم هاني أبو عليان ف حضور أقارب أحد الجني عليهم وبعض الشخصيات السياسششية ًا، فقد   أنها تعتزم تنفيذ أحكام العدام ف "الجرمي" علن

ًا للجمهور العام بحضور عملية العدام. والدينية البارزة، ويبدو أن أنه لم يكن مسموح

 ول تزال منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق العميق من تفش استخدام التعذيب وغيه من صنوف العاملة السيئة فش قطشاع غشزة فشش ظشل إدارة
 ، ذكششرت "اللجنششة2012"حماس" القائمة بحكم الواقع الفعل، بما ف ذلك استخدام تلك الساليب ضد الحكوم عليهم بالعدام. وف غضون عششام 

  شكوى بخصوص التعذيب عل أيدي المن الداخل والشطة ف غزة، بالضافة إلشش عشششات الشششكاوى134الستقلة لحقوق النسان" أنها تلقت 
بخصوص العاملة القاسية أو غي النسانية واليذاء البدني أو اللفظي.

 وُيذكر أن ولية السلطة الفلسطينية تشمل قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، وهي الراضشش الششتي تشششكل "الراضشش الفلسششطينية الحتلششة"،
 وتخضع جميعها للحتلل العسكري السائيل. إل إن أحداث العنف والتوترات الداخلية بيشش حركششة "فتششح" وحركششة "حمششاس"، الششتي فششازت

 ، قد أدت إل أن تصبح الضفة الغربية تحت حكششم حكومششة تسششيي أعمششال عينهششا رئيششس السششلطة2006بالغلبية ف النتخابات التشيعية عام 
 ، بينما يخضع قطاع غزة لدارة "حماس" القائمة بحكم الواقع الفعل، ويرأسششها إسششماعيل2007الفلسطينية محمود عباس منذ يونيو/حزيران 

 هنية. وبعد أن سيطرت حركة "حماس" عل قطاع غزة، قرر الرئيس محمود عباس تجميد عمششل قششوات المششن والؤسسششات القضششائية التابعششة
 للسلطة الفلسطينية ف غزة. وردت "حماس" عل هذا الجراء بإنشاء أجهزة موازية للقضاء وتنفيششذ القششانون. وتفتقششر هششذه الجهششزة للعششاملي

الدربي عل نحو ملئم كما تفتقر إل آليات وضمانات الحاسبة.

 ويقض قانون السلطة الفلسطينية بضورة أن يصّدق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عل جميع أحكام العششدام قبششل تنفيششذها. إل إن
ًا من أحكام العدام منذ عام    دون الحصول عل تصديق الرئيششس. وقششد بششرر وزيششر2010إدارة "حماس" القائمة بحكم الواقع الفعل نفذت عدد

 الداخلية ف حكومة "حماس" استخدام عقوبة العدام بالقول بأن من واجب إدارته حماية الجتمع وتطبيق القانون والنظام. وقد صدر كششثي مششن
  الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، ول تتماششش إجششراءات1979أحكام العدام عن محاكم عسكرية، بموجب قانون العقوبات الثوري لعام 

هذه الحاكم مع العايي الدولية للمحاكمة العادلة. 

ًا عل ذمة أحكام بالعدام ف غزة. وخلل الفتة مششن42وذكرت منظمات محلية غي حكومية معنية بحقوق النسان أن هناك ما ل يقل عن    سجين
 ، لم ُتنفذ أية إعدامات ف غزة، ولكن منذ ذلك الوقت نفذت إدارة حماس القائمة بحكم الواقع الفعل أحكام العدام ف مششا2009 إل عام 2006عام 

ُأدينوا بتهمة القتل العمششد، وذلششك حسششبما ذكششرت17ل يقل عن  ُأدينوا بتهمة "التعاون" مع السلطات السائيلية وتسعة  ًا، بينهم ثمانية    شخص
 منظمات محلية غي حكومية. وف القابل، لم ُتنفذ أية أحكام بالعدام ف الضفة الغربية منذ أن تول محمود عباس رئاسة السلطة الفلسششطينية فشش

. 2005عام 
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 هذا وتقر منظمة العفو الدولية بأنه من حق الحكومات ومن واجبها أن تقدم إل ساحة العدالة أولئك الشتبه ف ارتكابهم جرائم جنائية، إل إنششه ل
ًا وفعالية من أية عقوبة أخرى. وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة العدام، وهششي أقصشش  توجد أدلة مقنعة تشي إل أن عقوبة العدام أكثر ردع
ًا للحق ف الحياة والحق ف عدم التعرض للتعذيب أو غيه من صششنوف  العقوبات القاسية واللإنسانية والهينة، ف جميع الحالت باعتبارها انتهاك

العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الهينة.

السماء: هاني أبو عليان، "ف. أ."، و"أ. ز. ج."
النوع: ذكر

2013 أكتوبر/تشين الول 11) التاريخ: MDE 21/007/2013 (رقم الوثيقة:  UA: 214/13معلومات إضافية عن التحرك العاجل رقم: 


