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 الفلسطينية مجلس منظمات حقوق اإلنسانصادر عن حفي ص بيان

 مع املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
ً
 تضامنا

 

اط عدة لحملة التي تشنها أوسديدين لالش عن صدمته واستنكاره مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينيةيعبر 

  رهاصداإلنسان في أعقاب إعلى املركز الفلسطيني لحقوق 
 
.  غزةدينة موقع في سوق الزاوية ب الذي حول االنفجار بيانا

 غزة املتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع البيان الصادر عن لجنة بصدمة كبيرةاملنظمات"  مجلس" وقد تلقى

 .ن الصحةطلة وال أساس لها موهي اتهامات با للمركز،رضة وما جاء فيه من اتهامات مغ

 

ما ورد في بيان لجنة املتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية بأن بيان املركز الفلسطيني "يشكل  "مجلس املنظمات"ويرفض 

 للعدوان ويفتح شهية اإلعالم املنحاز لالحتالل
 
التحريض عرض للمقاومة و تواملعادي لقضيتنا ليستغل في ال مسوغا

األقالم  لم تفتح سوى شهية بعض الخطيرة .."  ومثل هذه االتهامات. نابناء شعبعليها وتبرير العدوان الذي يتعرض له أ

لغة  بما في ذلك استخدام ،الفلسطيني" املركز"في هجومها على  عمل منظمات حقوق اإلنسان لتمعن املحرضة على

 للمركز  التخوين وربط عمل منظمات حقوق 
 
 خطيرا

 
اإلنسان بأجندات خارجية ومشبوهة، وهو ما يشكل تهديدا

 ض حياتهم للخطر.وطاقمه ويعر 

 

 عيعلى بعض مواقع التواصل االجتماوتفاعالت  صريحاتعه من بيانات وتبتوما  "ةلجنة املتابع"إن ما ورد في بيان 

 
 
 للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان وطاقم العاملين فيه.  وإننا نعبر عن تضامننا الكامل مع ت

 
 مباشرا

 
شكل تهديدا

، ونذكر برسالته النبيلة في الدفاع عن حقوق اإلنسان الفلسطيني بكل مهنية وموضوعية الفلسطيني" املركز"

قة ي منظمات حقوق اإلنسان على مالحضمن فريق الشركاء ف االستراتيجي ، وفي مقدمة أولوياته العمليةواستقالل

قيادته، بالفلسطيني" املركز "إن    مجرمي الحرب اإلسرائيليين أمام املحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الدولي.

 وعاملين، لهم تاريخ إنساني ووطني ومنهي لسنا بحاجة إلبرازه أو الدفاع عنه.
 
 مجلس إدارة ومديرا

 

ها في مقدمتها الجرائم التي تقترفوة على كافة األطراف ذات العالقة، نسان يتضمن الرقاباإلمنظمات حقوق إن عمل 

قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد املدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكذلك االنتهاكات التي تقترفها السلطات 

فصائل و   .الواقع في قطاع غزةالفلسطينية، سواء السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية أو سلطة األمر 

ط لها ضواباملقاومة عالجة األخطاء.  ن النقد، وهو ما يجب اغتنامه لتصويب املسار ومحصنة مقاومة ليس  م  امل

أجندة الربط ب وأالتعامل مع النقد بصورة إيجابية وبناءة، ال بصورة التخوين لزمة، ومن األولى ومحددات قانونية م  
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 االحتالل وأجندات ممولين، فهذا أ
 
  مر نرفضه جملة

 
املركز "ؤكد على دور ن "مجلس املنظمات" يإ.  وتفصيال

ملشروعة ا ونيل حقوقنا ومنظمات حقوق اإلنسان واملجتمع املدني في النضال الوطني لدحر االحتالل "الفلسطيني

ؤكد على أهمية الدور املنهي والوطني ملنظمات حقوق اإلنسان واملجتمع املدني الفلسطيني يو   وغير القابلة للتصرف.

 للنضال من أجل امللي والجامع، وأن نضالها القانوني مع التكام
 
 رابعا

 
النعتاق االتحرير و نظمات األممية يعطي بعدا

 من االحتالل.

 

كافة الجهات التي تقف وراء حملة التشهير باملركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بوقف هذه "مجلس املنظمات" طالب ي

حملة ل على مدى سنوات يتعرضون  ملدنيومنظمات املجتمع ا ذكر بأن املركز ومنظمات حقوق اإلنساني، و الحملة

وتجفيف  تهاواملس بمصداقي ،نزع الشرعية عنها بهدف ،هاتشويه من قبل دولة االحتالل ومنظمات يمينية تدور في فلك

 على دولة االحتالل.    ،مصادر تمويلها
 
 استراتيجيا

 
ألولى لنا ا إن منوقد وصفهم قادة االحتالل بأنهم يشكلون خطرا

 توحيد ج
 
 ستعماري ابهتنا الداخلية ملواجهة التحديات الجسام التي تواجه قضيتنا الوطنية من قبل احتالل جميعا

 يستهدف اقتالع شعبنا وتدمير هويته وإنهاء وجوده.

 

 انتهى
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 نية:يأعضاء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسط
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 لحقوق اإلنسانمركز امليزان 
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 مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان
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