
 .اعتقال إسرائیل لشذى عودة ھو اعتداء على حق الفلسطینیین في الصحة
 بیان صادر عن حركة صحة الشعب

 ، مدیرة لجان العمل الصحي ، شذى 2021 یولیو 7 اعتقل الجیش اإلسرائیلي اإلسرائیلي ، یوم األربعاء الموافق
 عودة ، من منزلھا في رام هللا. ھذه المنظمة ھي واحدة من أبرز مقدمي الرعایة الصحیة الفلسطینیین غیر الھادفة
 للربح. شذى نفسھا ھي قائدة مجتمع مدني تحظى باحترام كبیر على الصعیدین المحلي والدولي. وھي رئیسة شبكة
 ، وھي شبكة تضم معظم المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة ، (PNGO) المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة
 .وعضو في المجلس التوجیھي العالمي لحركة صحة الشعب

 شذى ھي واحدة من ھؤالء النساء الشجعان في طلیعة الكفاح العالمي من أجل الصحة والعدالة االجتماعیة. إنھا تتحدث
 عن الحقیقة للسلطة وھي معروفة كقائد مثالي یتمتع بشجاعة كبیرة ولكن أیًضا كصدیق ورفیق مھتم بحس كبیر من
 .الفكاھة

 أمًرا عسكریًا إسرائیلیًا بإغالق مقرھا الرئیسي لمدة ستة أشھر. وقد HWC یأتي اعتقال شذى بعد شھر واحد من تلقي
 تم إدانة ھذا الھجوم األولي على نطاق واسع ، بما في ذلك من قبل منظمة العفو الدولیة ، والتي سلطت الضوء على
 "العواقب الوخیمة على االحتیاجات الصحیة للفلسطینیین في جمیع أنحاء األراضي الفلسطینیة المحتلة". بینما
 تزید من إضعاف قدرة HWC ، فإن الھجمات اإلسرائیلیة على Covid-19 یواجھون موجة رابعة من جائحة
 الفلسطینیین على التعامل مع الوباء. ومع ذلك ، بصفتھا قوة محتلة ، فإن إسرائیل مسؤولة عن حق الفلسطینیین في
 الصحة

 وتأتي ھذه االعتداءات في سیاق تجریم قوات االحتالل اإلسرائیلي المتزاید لمنظمات المجتمع المدني الفلسطیني. في
 ، أشار المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة إلى أن "التشریعات اإلسرائیلیة ، المعتمدة 2019 ینایر
 والمقترحة ، تخص منظمات حقوق اإلنسان بالقیود المتزایدة. یتم وضع قیود إداریة على عملیاتھم. یتم تقویض
 مصادر التمویل من خالل حمالت نزع الشرعیة عن المنظمات العاملة من أجل حقوق الفلسطینیین. یتعرض
 المدافعون عن حقوق اإلنسان لالعتقال والتھدید ، كما یتم استھداف مجموعات بما في ذلك المنظمات اإلسرائیلیة
 ." وكذلك المنظمات الیھودیة األجنبیة بسبب دفاعھا عن حقوق اإلنسان للفلسطینیین

 عن استراتیجیة (OMCT) والمنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب (FIDH) یتحدث االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان
 ثالثیة األبعاد لنزع الشرعیة تنفذھا إسرائیل والتي تھدف أوالً إلى تشویھ سمعة ھذه المنظمات بدعوى أن لھا صالت
 بمنظمات إرھابیة أو معادیة للسامیة ، وثانیًا إلى الضغط على أي منظمة أو فرد یدعمھم ، وثالثًا ، للدعوة بنشاط لقطع
 جمیع مصادر تمویلھم. إن اعتقال شذى عودة ، المدافعة المتفانیة والمثابرة عن الصحة وحقوق اإلنسان للشعب
 ، ھي مجرد مظاھر أخرى للھجمات اإلسرائیلیة غیر المشروعة وغیر HWC الفلسطیني ، والقیود المفروضة على
 .األخالقیة على المجتمع المدني الفلسطیني



 حركة صحة الشعب تدین بشدة اعتقال شذى وتطالب باإلفراج الفوري عنھا. إننا نحث المنظمات الدولیة والحكومات
 األجنبیة المھتمة بصدق بمصیر وصحة الشعب الفلسطیني على االنضمام إلینا في إدانتنا لتزاید اإلصرار ونزع
 .الشرعیة عن المنظمات اإلنسانیة ومنظمات المجتمع المدني

 !حرروا شذى عودة
 !الصحة لجمیع الفلسطینیین

(.للبیان باللغة اإلنجلیزیة. األخطاء تأسف google ھذه ترجمة)


