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9/12/2021  

 
 بيان للنشر الفوري  

 صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس " 
يمر بحزٍن على المجتمع المدني الفلسطيني: تقليص "إسرائيل"  اليوم الدولي للمدافعين عن حقوق اإلنسان

 دوليًا وحماية المدافعين  ااالستعمارية للفضاء المدني يستدعي مواجهته

 
المدافعين عن حقوق اإلنسان في يومهم الدولي، والذين   "شمس" مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية    يحيي

قوقية على المستوى الدولي والمحلي بمهنية وجرأة وشجاعة، ويدفعون  يقومون بعملهم في ترسيخ المنظومة الح
ثمن ذلك بالتهديد بالقتل واالعتداء الجسدي والحجز واالعتقال التعسفي، والمنع من الحركة والتنقل والحرمان 
وانتهاك  وتخريبها،  الممتلكات  ومصادرة  القانوني،  غير  والتفتيش  للسمعة،  الممنهج  والتشويه  السفر،   من 

 الخصوصية والتجسس، واالبتزاز وغيرها من الممارسات التعسفية التي تستهدفهم. 
في اليوم الدولي للمدافعين عن حقوق اإلنسان على أن تقوية المجتمع المدني الفلسطيني   يشدد مركز "شمس"

ساندتهم، وإتاحة الحرية له وإبقاء فضاءه دون تقليص أو مضايقة، وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان وم
وتعزيز حرية اإلعالم هي متطلبات أساسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وعن الديمقراطية وضمان ازدهارها. ال  
سيما في ضوء العالقة القائمة والتي ال يمكن تجاهلها بين السلم واألمن الدوليين وبين التمتع بحقوق اإلنسان  

 والحريات األساسية والعدالة. 
ذا العام يأتي في ظل أحداث خاصة للغاية عصفت بكل المجتمع المدني الفلسطيني، أن ه  يؤكد مركز "شمس"

بارزة  فلسطينية  وأهلية  حقوقية  منظمات  مؤسسات  "إسرائيل" ست  باالحتالل  القائمة  السلطة  أن صنفت  بعد 
حقوق كمؤسسات إرهابية وفقا للتشريعات االستعمارية اإلسرائيلية، على خلفية دور هذه المؤسسات في دعم  

اإلنسان الفلسطيني والدفاع عنه وفضح ممارسات االحتالل في المحافل الدولية، ودعم صمود الفالحين/ات 
والمواطنين/ات في المناطق المصنفة "ج" في مواجهة االستيطان المصنف دوليًا كجريمة حرب، والدفاع عن 

 المعتقلين/ات واألسرى/ات واألطفال.  
ي التعسفي والترهيبي والخطير للغاية كل من: مؤسسة الحق ، والحركة العالمية  بحيث استهدف القرار اإلسرائيل

فلسطين، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان ؛ واتحاد لجان العمل الزراعي،    –للدفاع عن األطفال  
ما يسمى   لذلك أصدر  واإلنماء. الحقًا  للبحوث  بيسان  الفلسطينية، ومركز  المرأة  لجان  المنطقة  واتحاد  بقائد 
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الوسطى في جيش االحتالل اإلسرائيلي أمرًا عسكريًا بحظر المؤسسات الفلسطينية المدنية الست، بما يعطي 
المؤسسات ومداهمة مكاتبها ومصادرة محتوياتها    ءالضو  الفوري ضد هذه  للتحرك  لقوات االحتالل  األخضر 

ستعمارية قدمًا في استهداف كل من هو فلسطيني ويرفع احتمالية اعتقال موظفيها، ويؤكد مضي "إسرائيل" اال
 دون أي تمييز وللرواية الفلسطينية ومن منطلقات قومية عنصرية وإحاللية. 

وإذ يجدد مركز "شمس" تضامنه الكامل مع المؤسسات المستهدفة ضد هذا الترهيب اإلسرائيلي األحدث ضمن 
الفلسطيني، وهو ما يأتي في إطار حملة تشويه    ممارسات طويلة وممنهجة هادفة لكسر شوكة المجتمع المدني

وتشهير ممنهجة شاملة تشنها المنظومة االستعمارية بكل أدواتها ضد المنظمات المدنية الفلسطينية، تلعب وزارة 
المتطرف  )  اإلستراتيجيةالشؤون   اليمين  الممولة من قبل  العنصرية   NGOاإلسرائيلية والمنظمة اإلسرائيلية 

MONITOR  .دورًا أساسيًا فيها ) 
الممارسات اإلسرائيلية االستعمارية للتضييق على العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق    أن  "شمس"  يذّكر مركز

الفلسطينيين/ات الحقوقيين/ات  على  تقتصر  والتي ال  الدوليين/ات    اإلنسان  الحقوقيين/ات  لتطال  تمتد  بل   ،
سابقًا معالجة طلبات تجديد أو منح تأشيرات اإلقامة لموظفين   خارجية االحتالل  ترفض   حيثواألمميين/ات.  

دوليين تابعين لمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان وللجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، وإلى منع 
 سلطات االحتالل اللجان األممية والدولية للتحقيق في جرائم حرب االحتالل والمقريين األمميين الخاصين من 

دخول األرض الفلسطينية المحتلة، والحرب المستمرة التي تشنها أدوات االحتالل اإلعالمية والدبلوماسية ضد 
قضاة المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فتحها تحقيق في جرائم حرب ارتكبت أو يتم ارتكابها في األرض 

 الفلسطينية المحتلة. 
من ضمنهم و ن المدافعين/ات البارزين/ات عن حقوق اإلنسان  اعتقال مجموعة ماستمرار    يدين مركز "شمس"

السيدة شذى عودة رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات األهلية ومدير عام اتحاد لجان العمل الصحي، المعتقلة  
بعد اقتحام وتفتيش منزلها والعبث بمحتوياته ومصادرة سيارتها الشخصية، والتي تعاني من   7/7/2021منذ  

اعتقال من وضعها    ظروف  الرغم  على  وقاسية  تحقيق طويلة  لجلسات  للغاية وخضعت  إنسانية وصعبة  ال 
الصحي الخاص الذي يستدعي رعاية طبية وعالجية مستمرة، في خطوات استهداف منسقة للغاية تهدف إلى 

ويعهم،  جعل جرائم االحتالل بدون رقابة، وإلى ترهيب المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق اإلنسان وتر 
 ونابعة من عقلية اإلفالت من العقاب.  
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 في اليوم الدولي للمدافعين عن حقوق اإلنسان، يدعو مركز "شمس" إلى ضرورة القيام بما يلي:  
تحمل األمم المتحدة ومؤسساتها، والمقرر األممي الخاص بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان لمسؤولياتهم  أن ت .１

دني والعمل الحقوقي في األرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ الخطوات الالزمة لتفعيل في الدفاع عن الفضاء الم
 وتحويله إلى واقع ملموس.   1998إعالن المدافعين عن حقوق اإلنسان عام 

للترهيب   .２ التصدي  في  الجهود  بتوحيد  والدولية  المحلية  الحكومية  غير  الحقوقية  والمنظمات  الهيئات  قيام 
 الحماية والدعم للمدافعين عن حقوق اإلنسان.   اإلسرائيلي، وتوفير

توفير الدعم السياسي والمظلة االقتصادية للمحكمة الجنائية الدولية ودعم تحقيقاتها في جرائم الحرب اإلسرائيلية   .３
 التي ارتكبت أو يتم ارتكابها، ال سيما من دول االتحاد األوروبي واألحزاب الديمقراطية في العالم.

جهات الحقوقية والمدافعين الدوليين عن حقوق اإلنسان العمل في توثيق ورصد ومتابعة حقوق  تكثيف كافة ال  .４
اإلنسان الفلسطيني، ونشرها واإلبالغ عنها بما يضمن وصول رسالة المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين 

 ها. الفلسطينيين إلى أهدافها ومقاصدها النهائية في إعمال حقوق اإلنسان وترسيخ منظومت

تعزيز التحالفات الدولية بين المؤسسات الرسمية والمدنية الفلسطينية ونظيرتها الدولية بما يقود إلى خلق مظلة  .５
من شأنها مناصرة وحماية حقوق اإلنسان الفلسطيني والدفاع عنها ومواجهة أي انتهاك يقع ضدها، وتخليق  

 أدوات عمل جديدة تتناسب وخطورة المرحلة. 

الفضاء المدني الفلسطيني والمدافعين  للدفاع عن    االتحاد البرلماني الدولي واالتحاد البرلماني العربي  دور  تفعيل .６
عن حقوق اإلنسان على مستوى البرلمانات والحكومات المختلفة، والضغط باتجاه اتخاذ إجراءات حاسمة ضد 

 دولة االحتالل.
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ذ خطوات فاعلة في الدفاع عن الفضاء المدني الفلسطيني  قيام االتحاد الدولي واالتحاد العربي للمحامين باتخا  .７
المدنيين/ات   للفاعلين/ات  والمشورة  الدعم  لتقديم  دائمة  فرق  وتشكيل  اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين  وعن 

 والمدافعين/ات العاملين في األرض الفلسطينية المحتلة.

 
 
 

 انتهى  
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