
 
 

الكشف بشكل   اإلسرائيلية سلطات االحتاللتطالب  المؤسسات الفلسطينية الست

 والبي نات   ادموعن كافة ال رسمي  

 

 كتنظيمات   فلسطينيّةومدنية  مؤّسسات حقوقيّة    ست  عن  اإلسرائيلية  منذ أن أعلنت سلطات االحتالل  مّر شهران

  دليل واحد بالحّد األدنىالمؤسسات على    لم تحصل أي من  البيان،صدار هذا  إوحتى  .  استناًدا إلى قوانينها  "إرهابيّة" 

المواد    كافة  للحصول على  الست  ساتالمؤسّ   أطلقتها، بالرغم من المطالبة المستمّرة والعلنيّة التي  هذا اإلعالن  يُبّرر

رسالة    للمؤسسات الستالممثّل    يالطاقم القانون  وّجه  لذا،  .كهذا  قرار  هاالتي استندت عليها سلطات االحتالل التخاذ

م ضد  وعن كافة المواد التي شّكلت الملف المزع  الكشف  طالب فيهااألسبوع الماضي،    ،خطيّة لجيش االحتالل

يمكن أن يكون  ، ال  والبيّنات  الموادكافة  عن  الكشف الكامل    دونب  هأن  هذه الرسالة تؤّكد  .المؤسسات الفلسطينيّة

 . المؤسسات ه هذف بحقّ نص  مُ  هناك إجراء

بيني غانتس أعلن  مؤّسسة  مؤسسة الحق،    عن كل من:  التاسع عشر من تشرين األول،في    ،وزير األمن  ،لقد 

اإلنسان، للبحوث    الضمير لرعاية األسير وحقوق  للدفاع عن األطفال،  واإلنماءمركز بيسان  العالميّة  -الحركة 

قانون ل  اوذلك وفقً ،  فيّةبخطوة تعسّ   كمنّظمات "إرهابيّة"   لجان المرأةالعمل الزراعي، اتحاد  لجان  اتحاد  ،  فلسطين

السلبية  لتداعياته  ت شديدة  وسط انتقادا  2016عام  في  ت المصادقة عليه  الذي تمّ واإلرهاب" اإلسرائيلي،    مكافحة" 

أعلن   ،وبالتزامن مع هذه الخطوة إلضافة، . باالفلسطيني التنظيم السياسي، المدني والمجتمعيو على حريّة التعبير

قانون ل  وفقًاكمنّظمات "غير قانونيّة"    سات الستالمؤسّ   نعفي الضفة الغربيّة    االحتالل  لجيشالعسكري    القائد

 السياسيّة. لمالحقتها مسارين متوازيين عليها بذلك،  فرضالطوارئ، لي

سبق لمالحقة نتاج قرار سياسي مُ   يه،  سات الستالطاقم القانوني الموّكل لتمثيل المؤسّ   ا، كما يراهاإلعالنات  هذه

. تدمير البنية التنظيميّة للمجتمع المدني الفلسطينيو  ،إلغاء دورها القانوني والحقوقي في فلسطينوسات،  لمؤسّ هذه ا

م هذا  ّر  ج  . يُ إجراء عادل  أي  فلسطيني دونفيّة تنتهك حقوق االنسان وتسمح بمحاكمة العبر قوانين تعس    يتم ذلكو

ت  ب  ث  ن المعلومات التي تُ ع   ،األدنى  بالحدّ   ،ح  فص  عن دائرة القانون دون أن يُ   اخرجهويُ   سات الستالمؤسّ اإلعالن  

 .  " اإلرهابـ " سميه االحتالل بسات بما يُ عاءات، أو ارتباط المؤسّ مثل هذه االدّ 

المؤسّ  الستتقف  المُ في  صامدة    سات  نضاله  خ  معركتها ضد  الفلسطيني وضرب  الشعب  لقمع  اإلسرائيلي  ّطط 

وتشهد    .من قبل االحتالل اإلسرائيلي  ضدها  الموّجهةكافة االتهامات    بذلك،  وترفض  .لة والحريّةب بالعداطال  المُ 

العالم التصريحات   ذلك.  الداعمة من جهات مختلفة في  المطالبة    ،في األشهر األخيرةف  على  تزايدت األصوات 

 ، دين إعالن سلطات االحتاللالتي تُ   كافة التصريحات الداعمةب  الستسات  رّحب المؤسّ تُ و  .  الُمجحفبإلغاء القرار  

 .وتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني مواجهة االحتاللفي  هامع القضيّة الفلسطينيّة ونضال هاتضامنع بّ ر عن وتُ 

 

 المحامي ميخائيل سفارد والمحامي افيجدور فلدمان.   و الحقوقيمركز عدالة  :كل من المؤسسات الستثّل م  يُ 


