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بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية “شمس”
حول تأييد محكمة االستئناف حكم باإلعدام بحق مواطن
يستنكر مركز “شمس” بشدة الحكم الذي أصدرته محكمة االستئناف في قطاع غزة اليوم
األربعاء  ،9102/3/92والذي أيدت بموجبه حكم اإلعدام بحق المواطن حسني فتحي شقورة
 33عاما من سكان جبالي ،والذي أصدرته محكمة بداية غزة حيث أدانت هيئة الجنايات
الخطيرة بمحكمة بداية غزة المواطن حسني بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل الحاجة سميحة
عوض هللا ،حيث حكمت عليه باإلعدام شنقا .يذكر بأن الحاجة سميحة عوض هللا ( 29عاما) فُقد
أثرها بتاريخ 9102/9/03م ووجدت جثة هامدة في منزلها بعد ثمانية أيام داخل غرفة عبارة
عن مستودع خاص بها داخل منزلها ،حيث وجدت مخنوقة بمربط بالستيكي  ،ومضروبة بأداة
حادة على رأسها .
يؤكد مركز “شمس” على وقوفه إلى جانب أسر الضحايا والعائالت الثكلى وتضامنه التام معهم،
كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة اإلعدام بحق الجناة ال يعني بأي حال من األحوال أنه يدعو
للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة ،ولكنه يطالب باستبدال عقوبة اإلعدام في عقوبة أخرى
رادعة تحترم إنسانية اإلنسان وكرامته في نفس الوقت .فعقوبة اإلعدام أبشع أشكال القتل
المتعمد .كما أنها عقوبة قاسية وفظة وال تحقق األهداف التي تسعى إليها الدولة من العقاب،كما
أنها العقوبة الوحيدة التي ال يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها .إذا ما أتضح براءة من نفذت
فيه.
يدعو مركز “شمس” إلى ضرورة احترام توجهات القيادة الفلسطينية الرامية إلى االنضمام إلى
مزيد من اتفاقيات حقوق اإلنسان التي تكفل الحق في الحياة ،كما ويدعو المركز السلطة الوطنية
الفلسطينية إلى ضرورة التوقيع على البروتوكول الثاني لسنة  0232الملحق بالعهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام ،كما يدعو الرئيس محمود عباس “أبو
مازن ” إلى عدم التصديق على أحكام اإلعدام .وإلى ضرورة استخدام صالحياته الدستورية
للقيام بكل ما يلزم إللغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الفلسطينية.
“انتهى”

