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 مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"  بيان للنشر الفوري صادر عن

 مركز "شمس" يدين إعدام حركة "حماس" لأحد عناصرها في "القسام" بدعوى  "مخالفات أخلاقية"

بعد  ، وذلكمحمود رشدي اشتيويوهو قيام حركة "حماس" بإعدام أحد عناصرها في قطاع غزة  "شمس"مركز  يدين
"انتهاكات سلوكية اعترافات أدلى بها لكتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" قالت بها أنه أقر بارتكاب 

وحسب معلومات المركز فإن اشتيوي هو أحد أفراد كتائب عز الدين القسام المسؤولين عن األنفاق في .حسب وصفها وأخالقية"
إذ يدين بشدة إقدام حركة  مرات خالل مدة احتجازه في سجون القسام .والمركز 3زيارته قطاع غزة ، وقد تمكن أقاربه من 

ف عن االستهتار بالكوقت المركز حركة "حماس"، مطالبًا في ذات التيوي بحجج واهية ال يقبلها العقلإعدام المواطن اش "حماس"
 . وبتنصيب نفسها حكمًا وقاضيًا وجالدًا في أن واحدبأرواح المواطنين،

 
إن عدم تمكين المقبوض عليه من حقه في االتصال بمحام، ومن إبالغ أسرته بمكان  "شمس"مركز  يذكّر

وجوده، فور تنفيذ إجراء القبض، ينطوي على انتهاك دستوري لحقوق وضمانات المقبوض عليه الواردة في 
مكين المقبوض عليه من بت -كما التوقيف -( من القانون األساسي التي ربطت إجراء القبض 21المادة )

االتصال بمحام، حيث أكد النص المذكور على أن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه 
أو إيقافه، ويجب إعالمه سريعًا بلغة يفهمها باالتهام الموجه إليه، وأن يمكن من االتصال بمحام، وأن يقدم 

الحقوق والضمانات، في مرحلة ما قبل المحاكمة، فقد تصدت للمحاكمة بدون تأخير". ونظرًا لمدى أهمية تلك 
التي  2891( على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1لها "لجنة مناهضة التعذيب" في التعليق العام رقم )

انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات؛ حيث أكدت اللجنة الدولية على وجوب أن ُيبلَّغ الشخص فور 
ال باألقارب، وحقه في االستعانة بمحام، وأن ُيمكن من ذلك.  وهذا ما أكدت التصالقبض عليه بحقه في ا

عليه أيضًا اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في األمم المتحدة في مالحظاتها الختامية على تقارير الدول 
األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون 

الدولية المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين  المبادئ( من مجموعة 23حفظات. وأكدته أيضًا المادة )ت
 . 2899يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز  أو السجن لعام 
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إلززى ضززرورة احتززرام توجهززات القيززادة الفلسززطينية الراميززة إلززى االنضززمام إلززى مزيززد مززن اتفاقيززات حقززوق  "شددمس"مركززز  يدددعو
إلززى ضززرورة التوقيززع علززى البروتوكززول الفلسززطينية  إلنسززان التززي تكفززل الحززق فززي الحيززاة ، كمززا ويززدعو المركززز السززلطة الوطنيززة ا

والخزاص بإلغزاء عقوبزة اإلعزدام،كما يزدعو الزرئيس محمزود   الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنيزة والسياسزية 2898الثاني لسنة 
لى ضرورة استخدام صالحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم إللغاء و ق على أحكام اإلعدام. إلى عدم التصدي عباس "أبو مازن " ا 

 .عقوبة اإلعدام من التشريعات الفلسطينية
 ى"انته"
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