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مركز "شمس" يدين إصدار محكمة بداية خانيونس حكماً بالإعدام بحق امرأة
يدين مركز "شمس" بأشد العبارات إصدار محكمة بداية خانيونس اليوم األربعاء  ،6102/01/5حكماً
باإلعدام شنقاً حتى الموت ،بحق المواطنة (نهلة أبو عنزة) ،التي أدانتها بتهمة القتل قصداً مع سبق اإلصرار

خالفاً لمواد القانون الفلسطيني .هذا وقد أدانت هيئة الجنايات الخطيرة بمحكمة بداية خانيونس المواطنة
المذكورة بالتهمة المسندة إليها في قضية مقتل زوجها ربيع أبو عنزة البالغ من العمر ( )62عاماً .يذكر بأن

المواطن أبو عنزة وجد مقتوالً بالقرب من مستوطنة عتصمونا جنوب خانيونس بتاريخ .6102/0/ 61

يذكّر مركز "شمس" أن توقيت إصدار حكم اإلعدام يأتي في الوقت الذي يستعد به العالم لالحتفاء
بالذكرى السنوية لليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام التي يحتفي بها العام في  /01/01من كل عام.

والذي يذكرنا بالتطور الحضاري والثقافي والسياسي واالجتماعي الذي وصلت إليه العديد من المجتمعات

والدول ،إضافة إلى اختبار مساوئ عقوبة اإلعدام ،التي دفعت بالعديد من الدول إلى التخفيف من اللجوء إلى

هذه العقوبة ،وصوالً إلى إلغائها فيما يتعلق بمعظم أو جميع الجرائم .هذه العقوبة ،كما أظهر تطور الفكر

البشري هي بداية االعتداء على كرامة اإلنسان ،هذه الكرامة والحفاظ عليها وحمايتها هي حجر الزاوية في
صيانة إنسانية اإلنسان وتكريس حقوقه .فقد أظهر التطبيق بأن هذه العقوبة يساء استخدامها وتحول دون

تصحيح أخطاء القضاء ،وهي عقوبة قاسية والإنسانية ومهينة ألنها تنتهك أول وأبسط حق من حقوق

اإلنسان ،وهو الحق في الحياة.
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يدددعو مركززز "شددمس" إلززى ضززرورة احت زرام توجهززات القيززادة الفلسززطينية الراميززة إلززى االنضززمام إلززى مزيززد مززن

اتفاقيززات حقززوق اإلنسززان التززي تكفززل الحززق فززي الحيززاة ،كمززا ويززدعو المركززز السززلطة الوطنيززة الفلسززطينية إلززى
ض ززرورة التوقي ززع عل ززى البروتوك ززول الث ززاني لس ززنة  0191الملح ززق بالعه ززد ال ززدولي للحق ززوق المدني ززة والسياس ززية

والخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام ،كما يدعو الرئيس محمود عبزاس أأبزو مزازن أ إلزى عزدم التصزديق علزى أحكزام

اإلعدام .والى ضرورة استخدام صالحياته الدستورية للقيزام بكزل مزا يلززم إللغزاء عقوبزة اإلعزدام مزن التشزريعات
الفلسطينية.

"انتهى"
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