وثيق ة عام ة رق م MDE 21/011/2002 :

 8أغسطس/آب 2002
السلطة الفلسطينية  :حيدر غانم ،العمر  39عاماً ،مدافع عن حقوق اإلنسان
اعترف حيدر غانم بالتعامل مع المخابرات اإلسرائيلية منذ العام  1996بما في ذلك خالل األشهر العشرة الماضية عندما كان عامالً ميدانيا ً
لدى بيتسلم ،وهي منظمة إسرائيلية لحقوق اإلنسان .وأدلى بهذا االعتراف في مؤتمر صحفي عُقد في غزة وخالل اجتماع مع محام وعضو في
مجلس منظمة بيتسلم.
كذلك ذكر أنه لم يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي المحققين التابعين لجهاز األمن الوقائي الفلسطيني الذي اعتقله منذ بداية
يوليو/تموز.
وقد احتُجز العديد من الذين اتهمتهم السلطة الفلسطينية "بالتعامل" من دون تهمة أو محاكمة مدة تصل إلى سبع سنوات .وحكمت محكمة أمن
الدولة الفلسطينية على آخرين باإلعدام في محاكمات بالغة الجور تنتهك المبادئ األساسية لإلجراءات القانونية المعتمدة .وقُتل بعض
"المتعاملين" على أيدي فلسطينيين مسلحين.
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من إمكانية إجراء محاكمة جائرة لحيدر غانم أمام محكمة أمن الدولة الفلسطينية وإصدار حكم باإلعدام
عليه.
•
•
•

تحركات أخرى موصى بها  :يرجى إرسال مناشدات باللغة العربية أو اإلنجليزية أو باللغتكم األم لـ :
تذكير السلطة الفلسطينية بواجبها في ضمان احترام حق أي معتقل في محاكمة عادلة؛
حث السلطة الفلسطينية على عدم إصدار عقوبة باإلعدام على حيدر غانم؛
التعبير عن المعارضة غير المشروطة لعقوبة اإلعدام بوصفها انتهاكا ً ألحد أبسط حقوق اإلنسان – الحق في الحياة -والدعوة إلى إلغاء
عقوبة اإلعدام؛
وترسل المناشدات إلى :
الرئيس ياسر عرفات
مكتب الرئيس ،غزة
السلطة الوطنية الفلسطينية
 :برقيا ً President Arafat, Gaza, Palestinian Authority
فاكس رقم + 972 82 822 159 :
التحية  :السيد الرئيس عرفات
فريح أبو مدين
وزير العدل
ص.ب1021 .
غزة
السلطة الفلسطينية
 :برقيا ً Justice Minister, Gaza, Palestinian Authority
 :فاكس). + 972 8 286 7109المحاولة مواصلة يرجى لكن االتصال ،إجراء الصعب من يكون قد(
التحية  :السيد الوزير
عبد الرازق يحيى
وزير الداخلية
السلطة الفلسطينية
 :برقيا ً Interior Minister, Gaza, Palestinian Authority
 :فاكس + 972 2 240 0668
التحية  :السيد الوزير
ويرسل نسخ إلى :
بيتسلم
مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة
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B’7selem
The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories
8 Hata’asiya 6t.
Jerusalem 93420
Israel
 :فاكس + 972 2 6749111

وإلى الممثلين الدبلوماسيين للسلطة الفلسطينية المعتمدين في بلدكم.
معلومات أخرى حول التحرك العاجل ( 02/ 207رقم الوثيقة  8 ،MDE 21/010/2002 :يوليو/تموز  – ) 2002بواعث قلق
بشأن التعذيب/بواعث قلق قانونية/سجين رأي محتمل بواعث قلق جديدة  :بواعث قلق بشأن عقوبة اإلعدام
ويرجى إرسال المناشدات فورا ً .نرجو االتصال باألمانة الدولية أو بمكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد  19سبتمبر/أيلول
. 2002
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