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مشروعة غير اعتقالت

 مسجونة فلسطينية لصحافية الصحي الوضع إزاء قلق

 مسعتخدمعي ععلى تعنهال العتي والعحاكعمات الععتقالت معوجعات تعصاععد إزاء قعلقها بعالعغ ععن حعدود بل معراسعلون تععرب
 بعحق معفرطعة ععقوبعات تعفرض السعلطات "أن أععلنت، العصدد هعذا وفعي. الفلسعطينية الراضعي فعي والععلمعيي النعترنعت
".الصحافيي

 
 ععلى صعفحتها ععلى نشعرت تععليقات بسعبب العالعق ععبد ععصمت العصحافعية اععتقلت، 2012 معارس/آذار 28 فعي

 بل معراسعلون يعسع ل، الحتجاز معن أيعام سعتة بععد السعتشفى إلى 2012 أبعريعل/نيسان 4 في نقلها وإثعر. فايسبوك
 العقضائعية العدععاوى وإسععقاط عععنها الععفوري الفععراج إلععى وتعدععو. الععصحي وضعععها إزاء قععلقها عععن رّتعب أن إل حععدود
.  ضدها الرفوعة

 معديعنة فعي، 2012 معارس/آذار 29 وفعي. العالعق ععبد ععصمت المعن أجهعزة اععتقلت، العاضعي معارس/آذار 28 فعي
 العبس فعيّ يعومعا عشعر خعمسة لعدة الحعتجاز قعيد إبعقائعها وقعرر كعفالعة بعوجعب ععنها الفعراج الععام العدععي رفعض، ا رام

 ،فعايسعبوك عععلى صععفحتها عععلى لنشعرهعا معلحعقة وهععي. زيععارات أي تععتلقى أن فععي لععها يععحق أن دون مععن النععفرادي
 إل. ععباس محعمود ورئعيسها الفلسعطينية السعلطة ضعد، العوطعنية العوحعدة إلعى ومسعيئة وكعاذبعة مهعينة اععتبرت معلحعظات

.ثالث طرف نشرها قد التعليقات هذه إن قائلة التهامات هذه تنفي أنها
 
 19 الادة في يعنص والذي، 2005 العام في العدل، الفلسعطيني للدستور مخالفان السجن وهذا العتقال هعذا إن
 بالقول ونشره رأيه عن التعبير في الق إنسان ولكل، الرأي بحرية مساس ل: "التعبير حرية حماية ضرورة على منه
 أنّ جععليا يععبدو، الععال هععذه وفععي". العقانعون أحععكام معراععاة مععع الععفن أو الععتعبير وسعائعل مععن ذلععك غععير أو العكتابعة أو

.شرعيي غير واحتجازها الصحافية اعتقال

 1 فععي خععميس طععارق العصحافعي عععلى الععقبض الفلسععطينية المععنية الجهععزة بعإلعقاءّ أيععضا حععدود بل معراسعلون عععلمت
 ومعواقعفه ومععصادره العصحافعية نعشاطعاتعه بععشأن سعاععات ثلث مععن لكععثر معععه فععحققوا. مععساء 2012 أبعريعل/نععيسان
.فايسبوك على صفحته على نشرها التي، الالق عبد عصمت الصحافية لصالح

 
 ،الشعبكة ععلى نعاشعط وهعو، رحعمن أبعو جعمال المعنية الجهعزة اععتقلت، ا رام معديعنة فعي أبعريعل/نعيسان معن الول فعي

.عضو 6000 من أكثرّ تضم التي" للفساد حد وضع يريد الشعب "فايسبوك على صفحته بسبب
 

 العخابعرات أجهعزة معن اسعتدععاء ععودة بعني شهعد العصحافعية تعلقت، 2012 معارس/آذار 18 فعي، ذلعك ععلى وعلوة
 با، معختلفة شعخصيات تعدخعل وبععد. فعايسعبوك ععلى ععباس لعمود كعاريعكاتعوريعة صعورة نشعرهعا أععقاب فعي، الفلسعطينية

.الستدعاء إلغاء ت، الصحافيي نقابة في مسؤول ذلك في


