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قرار اـلصادر عن محـكمة اـلسلطة الفـلسطينية في رام ا� والـقاضي  ـتستنكر ـمراسلون ب( حدود اـل
  يومـاً إضافية بعد أن ألقي القبض15بتمديد احتجاز الصحافي يوسف الشايب على ذمة التحقيق 

في  مارس 26عـلـيه  ووزير2012/ آذار في فرـنـسا ـهـايل اـلـفاهوم  إثر ـتـقدّم اـلـسفير الفـلـسطيني    
شر اضي، ـن ناير اـ$ ـي ثاني كانون اـل في  شهير. ـف مة الـت ضده بتـه شكوي%  الكي ـب رياض ا$  /الخارجـية 

الصحافي في جريدة الغد مقالة ندد فيها بفساد السفارة الفلسطينية في فرنسا. 

ادحة ـتصل بالغ ـف بان بـم لذين يطاـل ندين ـتجاوزات ا$دعي% اـل نا ـل إـن "في هذا ا'طار، أعـلنت ا$نـظمة  : 
  مليون دو)ر على سبيل التعويض با'ضافة إلى القرار الصادر عن ا$حكمة والقاضي بتمديد6إلى

 فترة احتجاز يوسف الشايب أسبوع%. كذلك، ندعو القضاء الفلسطيني إلى احترام حق الصحافي
 . "بعدم الكشف عن مصادره كما ورد هو منصوص عليه بوضوح في القانون الفلسطيني

 في ا$قال ا$عني، يذكر الصحافي عدة شهود تجرّم رئيس البعثة الدبلوماسية في فرنسا ومساعده
 بقضايا فساد كما أنه يتهمهما بمحاولة استخدام فلسطيني% يقيمون في فرنسا $راقبة الجماعات
 ا'س(مية على ا&راضي الفرنسية. وقد صدر قرار تمديد فترة احتجاز الصحافي لرفضه الكشف

عن مصادره. 

من اـلـصحافي% كبيراً   ً عددا راضي &ن  في ا& ـوية  ـشايب ردود ـفـعل ـق ـوسف اـل ـجاز ـي  أثار احـت
هو اـلصحافة هم  ا$ـت إلى أن  أشار ـمحامي اـلصحافي  قاله. وقد   "وا$نـظمات الفـلسطينية يدينون اعـت

. "الفلسطينية وليس يوسف الشايب، الذي قام بواجبه الصحافي ونقل ا$علومات بناء على مصادر

 في اتصال مع مراسلون ب( حدود، أكّد البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا أن السفير هايل
 الفاهوم قد تقدّم بشكوى التشهير ضد الصحافي في ح% أن وزير الخارجية رياض ا$الكي أعلن

امات"أن  كانت ا)تـه نا اذا  قوم بمعاقبـت في ا)مر وان ـت ابة العـامة أن تحـقق  من النـي ناه  ما طلـب  كل 
". صحيحة وان تقوم بمعاقبته اذا كانت التقارير ملفقة وحملت القذف والشتم


