
إسرائيل 

مداهمة غير شرعية

اجليش االسرائيلي يغلق قناتي تلفزة فلسطينيتني

 تلقت مراسلون بال حدود بصدمة عميقة خبر إقدام اجليش اإلسرائيلي على مداهمة قناتي تلفزة فلسطينيتني
، وقيامه مبصادرة معداتهما وإغالقهما.2012 شباط/فبراير 29-28في الضفة الغربية في ليلة 

 في هذا اإلطار، أعلنت املنظمة: "من شأن هذه العمليات التعسفية وغير القانونية أن تساهم مرة أخرى في
 ترـهيب وسائل اإلعالم واإلعالمـيني الفـلسطينيني ضحايا الهجمات املـتكررة التي يـنفذها اـجليش اإلسرائيلي.
استئناف سماح للقـناتني ـب إعادة املـعدات املـصادرة واـل سرائيلية عـلى  سلطات العـسكرية اإل  حتث املنظـمة اـل

نشاطهما". 

لة  – 28في لـي ناة29  عة لـق باني التاـب مع اـملخابرات، اـمل شـباط/فبراير اـملاضي، اقـتحم اجلـيش االسرائيلي،    
  كلم من رام الله) التي تسيطر عليها السلطة2الوطن وتلفزيون القدس التربوي في رام الله والبيرة (حوالى 

الفلسطينية.

سالمية ظاهر والـصحافي حـمزة  الوطن عـبد الرحـمن  في قـناة  مدير اإلنـتاج   في خالل املداهـمة، احتـجز 
وصادر اـجلنود اإلسرائيليون عدة ساعات.   واـملسؤول عن اـلبث أـحمد زكي وـفني الغرافـيكس ابراـهيم مـلحم ـل
وثائق اـلرسمية. وـفقاً ألحد اـملسؤولني في الـقناة عال أبو غرـبية،  اـملعدات، واألشرطة، واـلسجالت اإلدارية، واـل

 جهاز كمبيوتر، ومرسل، ومعدات البث احلي فيما رفض اجلنود تبرير عمليتهم هذه.21متت مصادرة 

البيرة. في  التربوي  قدس  زيون اـل كاتب تلـف حم اجلـيش اإلسرائيلي أـيضاً ـم جراً، اقـت ثة ـف ساعة الثاـل  حوالى اـل
قاً  وهذه الـقناة التي ـتبث ـبرامج موـجهة إلى األـطفال هي تاـبعة ملـعهد اإلعالم املـعاصر في جاـمعة اـلقدس. وـف

ملديرها هارون أبو عرة، صادر اجلنود اإلسرائيليون معدات البث واالتصال.

بعد هاتني املداهمتني غير املشروعتني، اضطرت القناتان الفلسطينيتان ألن تغلقا أبوابهما.



ية ضد ـقناتني تعتبرـهما من "الـقنوات الـقراصنة"، بأنـهما تـبثان من دون  بررت اـلقوات اإلسرائيلية هذه العمـل
ترخيص معرّضتني االتصاالت اجلوية خلطر بالغ.

، أدانت وزارة اخلارجية الفرنسية العملية العسكرية اإلسرائيلية.2012 شباط/فبراير 29في 

وفي  هم.  ناء ممـارستهم مهنـت في أـث ضد اـلصحافيني  بة  تداءات املرتـك كراراً باالـع مراراً وـت  20نددت املنظـمة 
ية اشالوم اإلذاـع كول ـه بإغالق محـطة  أمرت وزارة االـتصاالت اإلسرائيلية  اضي،  مبر اـمل ثاني/نوـف شرين اـل  ـت
ية ية)، ـعلى خلـف له (اـلضفة الغرـب من رام اـل بث  قدس اـلشرقية (اـملضمومة) وـت في اـل رها   (صوت اـلسالم)، ومـق
بث وكانت اإلذاعة ـت إسرائيل".  جتاه  عداء  التراخيص الالزمة لـلبث و"التـحريض ـعلى اـل عدم امتالك  ها ـب  اتهاـم
ـني واحلوار ـب ـسالم  أجل اـل من  ـبادرات  ـشجّعة اـمل ـية ـم ـرية والعرـب باللغتني العـب ـرامج  سنوات ـب سبع  ـنذ   ـم

اإلسرائيليني والفلسطينيني.


