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  بيان لهيئات وشخصيات فلسطينية بشأن
  *.حقوق اإلنسان يف مناطق احلكم الذاتي

  
  

  :نحن املوقعين أدناه، نود أن نعرب عمّا يلي  
لدى جهاز االستخبارات العسكرية يف  1/2/1997إن وفاة املعتقل يوسف إسماعيل البابا بتاريخ ـ 1

 .أنظمة وقوانين واختصاصات واضحة لتلك األجهزة نابلس بسبب التعذيب مؤخراً، يؤكد جمدداً على ضرورة وضع
لدى السلطة الفلسطينية طاملا ظلت  اإلنسانويؤكد وجود انتهاك أساسي ملبادئ سيادة القانون وحقوق 

جهزة تعمل بدون أنظمة واضحة حتدد صالحياتها وجهاز حماسبة يكون مسؤوالً عن جتاوزاتها التي شملت هذه األ
  .وفاة، واستمرار اعتقال أشخاص دون مراعاة قواعد االعتقال أو احملاكمةحاالت تعذيب أدت إىل ال

ورغم ايجابية وجرأة تصريح السيد وزير العدل ودقته يف وصف الظروف التي أدت إىل وفاة يوسف ـ 2
ضحة إن املطلوب ليس تقديم املسؤولين عن تلك اجلريمة إىل احملاكمة فقط وإنما ضرورة أخذ إجراءات وا البابا إالّ

لإلفراج عن املعتقلين بدون أساس قانوين لدى أجهزة السلطة وحتديد صالحيات تلك األجهزة قبل حدوث جتاوزات 
 .جديدة

ومن املؤسف واملثير للقلق أن أجواء التعامل اإليجابي التي رافقت تصريحات وزير العدل قد تالشت ـ 3
زة األمن الفلسطينية باالتصال بخضر شقيرات مدير م التأكيد على منهجية خمتلفة إثر قيام أحد مسؤويل أجهتو

مشبوهة التمويل واألهداف، وإبالغه أنه من اآلن فصاعداً لن تقوم جمعية القانون واتهامه بأنه يعمل بمنظمة 
اح ملندوبي هذه اجلمعية بزيارة الصحافة احمللية بنشر بيانات هذه املؤسسة املشبوهة، وكذلك لن يتم السم

 .املعتقلين ومتابعة قضاياهم
ن أدناه نستنكر مثل هذه األساليب التي تكررت وأصبحت تعبر عن منهج يف التعامل مع يإننا املوقع

مناضلي الشعب الفلسطيني ونشطائه الذين يقف بجانبهم تاريخ نضايل ناصع ومشرف ونطالب السلطة الوطنية 
بة مثل هؤالء املسؤولين وإصدار التعليمات التي تؤكد على أسلوب االحترام يف التعامل وعدم الفلسطينية بمعاق

ل السلطة الوطنية الفلسطينية املسؤولية كاملة جتاه أي تصرف حمِّالتحرش بالناشطين يف جمال حقوق اإلنسان ونُ 
  .و غيرها من املؤسساتأو إجراء يتعرض له السيد شقيرات أو غيره من العاملين يف جمعية القانون أ

  
  :املوقعون هم

  
  الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن

  )الكويكرز(مركز القدس للمساعدة القانونية 
  غزة/املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان

  جمعية القانون
  مؤسسة الضمير

  مركز الدفاع عن احلريات
  مركز املعلومات الفلسطيني

  لينمركز الديمقراطية وحقوق العام
  عضو جملس تشريعي/حيدر عبد الشايف. د

  عضو جملس تشريعي/حسام خضر
  علي اجلرباوي. د

  عضو جملس تشريعي/رأفت النجار
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  جورج جقمان. د
  عبد اللطيف غيث

  آمنة الريماوي
  مصطفى البرغوثي. د
  سامة عودةأُ

  علي أبو هالل 
  مناويل حساسيان

  تامر العيساوي. د
  يحمداود تل

  ممدوح العكر. د
  ا حبشآسي

  مد جاد اللهحم. د
  عبد اجمليد حمدان

  رنا النشاشيبي
  عمر عساف

  نعيم األشهب
  غسان اخلطيب

  حنا عميرة
  رنا بشارة

  
  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


