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بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
حول إصدار محكمة بداية خانيونس الحكم باإلعدام على مواطن

" بش د ددار مح د دداير م كم باي خان ونس يل وم يلثالثاء  9112/1/92يل كم باإلعايم

يدين مركز "شممم

ش ددن ات ال يلمو ب ق يلمويطن (ي/ع) .يلمويطن يلمذكور أاينه ه ئ يلم كم باهم يل ال قح ددايت قض ق د د
قال يلمويطن م اسن عوض أبو شلوف ،ذكر بأن يلمويطن أبو شلوف قال

يؤكد مركز "ش

" علل وقوقه ملل جانب يسر يل

باار خ . 6192/9/91

ا ا ويلعائال يلثكلل وا امنه يلاام معهم ،كما و ؤكا

أن مطال باه بإلغاء ع وب يإلعايم ب ق يلجنار ال عنض بأي ال من يأل ويل أنه اعو للاسامح مع يلماين ن
بجريئم خط رر ،ولكنه طالب باسابايل ع وب يإلعايم قض ع وب أخرى رياع ا ارم منسان يإلنسان وكريماه

قض نفس يلوق  .قع وب يإلعايم أبشع أشكال يل ال يلماعما .كما أنها ع وب قاس وقظ وال ا ق يألهايف

يلاض اسعل مل ها يلاول من يلع اب،كما أنها يلع وب يلو ار يلاض ال مكن يلاريجع عنها قض ال انف ذها .مذي

ما أا ح بريءر من نفذ
يشدد مركز "ش
بالنظام يل
يلنظام يل

ق ه.

" علل أن ماى ي اريم يل وين ن يلايخل أل كام يالافاق ا

ائض ،شكل أهم

مانه من

ائض يلايخلض يلمعمول به قض أ

مانا

يلاول وا ا ايت ق ما اعلق

وق يإلنسان ،واأاض الك يل مان بالاوح لعام مخالف

اول لأل كام يلاض اااها يالافاق ا

ب وق يإلنسان  ،ألن مجرا يلنص علل يل وق ويل ر ا

ويلمويث ق يلاول

قض اساور يلاول وقوين نها يلايخل

 ،ال

يلمعن

من

ايئمات اماع يإلنسان قعالت بال وق ويل ر ا يلمنحوص عل ها قض يلاساور ويل وين ن يلمكمل له ما لم اجا طر ها
للاطب ق يلعملض علل أرض يلويقع .من يل وق ويل ر ا

كل اول  ،منما أحب
له من

أحب

يألساس لألقريا لم اعا أم يتر ايخل ات خ ع له من

أم يتر اول ات اجاوز اوا يلس اار يل وم ل جعل من يإلنسان شخحات اول ات ب ار ما عارف

وق ،و اراب علل ذلك أن يل وق ويل ر ا

يلاض اكفلها للمويطن ن يل مانا

ات لإلنسان كمويطن اولض كفله له يلمويث ق يلاول .
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