
اسرائيل

مداهمة غير شرعية
 توقيف مدير قناة ا.سير الفلسطينية

21/05/2012 مراسلون ب/ حدود

بهاء خيري عطا تدين مراسلون ب/ حدود بأشد العبارات إقدام الجيش ا;سرائيلي على توقيف
فيا@ مـوسى  ،Kخصـصة للـسجناء الفلـسطينيTسير الفـضائية ا Vمدير قـناة ا مايو/17 ،  أيار  

صادر الجـنود أيـضـاً أجـهزة الـبث وأجـهزة2012 وقد  شمال الـضفة الغربـية.   ،Kفي منطـقة جنـ  ،
الكمبيوتر والكاميرات والوثائق.

" يجب أن تتوقف هذه اkنتهاكات التي تهدف إلى خنق: في هذا ا;طار، أعلنت مراسلون ب/ حدود 
عام داية اـل نذ ـب ثة ـم هذه اTرة الثاـل ها اـلسلطات2012 اـTجال ا;ع/مي الفـلسطيني.  تدي فـي التي تـع  

ا;سرائيلية على وسائل ا;ع/م الفلسطينية. إننا ندعو إلى ا;فراج الفوري عن بهاء موسى وإعادة
سلطة ا;دارة عة ـل في اVراضي الواـق فّذت  التي ـن مة  هذه اTداـه سيما أن   k ،صادرةTعدات اـ Tكل اـ

". الفلسطينية، غير شرعية بنظر القانون الدولي

يل – 16 في ـل نود ا;سرائيليون/17  حم الـج جراً، اقـت واحدة والـنصف ـف ساعة اـل حوالى اـل مايو،  أيار  
قى بأي تـفسير، أـل قدّم  ومن دون الـت  .Kنة جـن ركة، ـجنوبي مدـي رية ـم في ـق واقع  هاء ـموسى اـل نزل ـب ـم
ومات وقاموا بتـفتيش منـزله، مـصادرين مـعداته اTهنـية. وفـقـاً للمعـل دير  Tالعـسكريون القـبض عـلى ا

اTتوفرة، إن بهاء موسى محتجز حاليـاً في مركز تحقيق الجلمة، بالقرب من حيفا.

ريـل اـTاضي مـكرّـسـة Vـخبار اـلســجـناء/ أـب قـت فـي اVول مـن نـيسان تـي أطــل نـاة اVسـير اـل إن ـق
اسي وممـولة عن أي تنظـيم سـي وهي مـستقلة  ية.  رامج ثقاـف بث ـب ها ـت وأسرهم. كـما أـن  Kسطيني الفـل

بأموال خاصة.

ريل/  2   في أـب سان عة  2012    نـي شبكة ا;ع/مـية التاـب شرطيK ا;سرائيليK مـقر اـل حم عـشرات اـل ، اقـت
" هنا القدس ووكالة اVنباء التي تحمل" Tعهد ا;ع/م اTعاصر في جامعة القدس التي تضمّ إذاعة 

ها ية بإغ/ـق قوى اVمـن أمرت اـل وقد  شرقية.  قدس اـل في اـل دية،  حي الخاـل في   Kعت اkسم نـفسه الواـق
وعمدت إلى مصادرة جزء من معداتها.

فبراير/  29   في شباط قـدس  2012     زيـون اـل وطـن وتلـف اتـي اـل فّـذ الجـيـش ا;سرائيلي مداهـمة لقـن ، ـن
( )Kقتحامkالخاضعة للسلطة الفلسطينية. وبعد هذين ا �التابع لجامعة القدس في رام ا التربوي 

غير اTشروعK، اضطرت القناتان لتعليق نشاطهما.


