
إسرائيل استمرار احتجاز صحافي" فلسطيني" -

 - 18/04/2012مراسلون ب* حدود 

 ـتستنكر ـمراسلون ب* حدود الـحكم اـلصادر عن محـكمة ـعسكرية إسرائيلية والـقاضي بالحكم ـعلى

سىاـلـصحافي  قدرها صهيب ا# مع الـنـفاذ وـغـرامة  أشهر  دة أرـبـعة  شيكل3000 باـلـسجن $   
إننا ندين غموض القضاء العسكري ا)سرائيلي600(حوالى  . وقد أعلنت في هذا ا)طار  " يورو : ( 

احترام جدر  ما ـي صهيب ا&سى فـي في قـضية  بات  هامي وحـجج ا)ـث يان ا(ـت سريـاً الـب قي   الذي يـب
 . "حقوق الدفاع

في  سرائيلية  قامت اـلـقوات ا) فبراير اـ$ـاضي باقـتـحام ـمـنزل5وـفـقـاً لوـكـالة ـمـعـاً ل'ـنـباء،  شباط  / 
سجن عـسق*ن. وعـمد إلى  إحالته  حم قـبل  يت ـل من ـب بالقرب  دية  لدة العبـي في ـب واقع  صحافي اـل  اـل
 الجنود إلى مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به با)ضافة إلى هاتفه الجوّال. كان هذا الصحافي

.  2000  راديو بيت لحم يعمل في 

في  إسرائيل  في  سطيني%  يوم ا&سرى الفـل "غداة  ريل 17" أـب  ، تـأمل مـراسلون ب*2012/ نيـسان
 حدود في أن تلفت انتباه الرأي العام إلى مصير الصحافي% الفلسطيني% الذين تعتقلهم وتحتجزهم

السلطات ا)سرائيلية. 

من حقـبة وروث  إلى ا(حـتـجاز ا)داري ا$ ما ـيـتم الـلـجوء  دنى الـحـقوق، داـئـمـاً  تام &  في تـجـاهل 
 ا(ـنتداب البريطاني لسجن الصحافي% الفـلسطيني% بصفة اعتباـطية. ومن شأن هذا ا)جراء الذي
 يمكن تجديده كل ستة أشهر أن يسمح للسلطات ا)سرائيلية بإبقاء ا$عتقل% قيد ا(حتجاز من دون

توجيه أي تهمة إليهم. 

 وبناء عليه، يقبع بعض الناشط% والصحافي% وراء القضبان لعدة سنوات من دون أن يخضعوا &ي
بأن320محاكمة. وحاليـاً، يخضع أكثر من    صحافيـاً من بينهم صحافيون ل*حتجاز ا)داري علمـاً 

محاكمة ا)ع*مي% تتم بوجه عام أمام محكمة عسكرية. 

http://rb2000.ps/arb/


أمام ـمـحاكم مدـنـية إلى محاـكـمة اـلـصحافي% الفـلـسطيني%  سرائيلية   تدعو ا$نـظـمة اـلـسلطات ا)
واحترام حقوق الدفاع ا$نوطة بهم وا)فراج عنهم في حال غياب الدوافع الصالحة. 

:نــورد في ما يلي (ئحة غير شاملة بأسماء الصحافي% ا$حتجزين حاليـاً 

مايو 8، وهو مدير صحيفة فلسط%. أوقفته القوات ا)سرائيلية في وليد خالد   في2011/ أيار
. إن هذا الصحافي هو رهن ا(حتجاز ا)داري، علمـاً بأنها شمال غرب الضفة الغربية )سلفيت  ) 

 سنة في السجون ا)سرائيلية. 16:ليست ا$رة ا&ولى التي يسجن فيها فقد أمضى 

عرّض للتوـقيفرياض اـلشريف . ـت ية ـجنوب اـلضفة الغرـب يل  في الخـل ية  إذاعة محـل راسل  وهو ـم  ،( ) 
فبراير 14في  شباط   ومنذ ذلك الح%، يتم تأجيل محاكمته. إنه محتجز حاليـاً في سجن.2011/ 

عوفر ا$ركزي ا)سرائيلي.

 ، وهو مدير البرامج في فضائية القدس. تعرّض للتوقيف في منزله الواقع جنوب غربنواف العامر
يونيو 28نابلس في  يناير. 2011/ حزيران . 2012/ تم تجديد احتجازه ا)داري في كانون الثاني

ية.أـم" ـعبد الـعزيز أبو وردة يج ا)ماراـت ارية وصحيفة الخـل وهو ـمراسل شبكة فـلسط% ا)خـب  ، 
ديسمبر 28تعرّض للتوقيف في   في نابلس ووضع رهن ا(حتجاز ا)داري. 2011/ كانون ا&ول

 28، وهو مراسل وكالة شهاب ل'نباء. تعرّض للتوقيف في الخليل في عامر عبد الحليم أبو عرفة
أغسطس   ومنذ ذلك التاريخ، يخضع ل*حتجاز ا)داري..2011/آب

سليمان بـرناط مارس حـمزة  في بـداية آذار وهو مـصور حـكم علـيه  دة 2012/،   18 بالـسجن $
ً و حوالى 5000شهرا شيكل  في1000(  سرائيلي  جدار الفـصل ا) ضد  يورو بـسبب نـشاطاته   ( 

دة  . وبعـمر الـسابعة عـشرة، أمـضى عقـوبة بالـسجن $ أصدقاء العـدالة والحـرية "جمعـية  أشهر9"   
   بسبب نشاطه. 
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