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   صادر عنبيان 

  " شمس"مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

  حول اقتحام قوات االحتالل لمقر تلفزيوني وطن والقدس التربوي

اقتحام قوات االحتالل لمقر تلفزيوني وطن      " شمس "إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية   مركز  وبشدة   يدين
قرصـنة  الحجب و المعدات و ال مصادرة وإتالف    ن ترهيب، إن  والقدس التربوي،وما تعرض له العاملين م     

انتهاكات مخالفة للشرعة الدولية لحقـوق اإلنـسان واالتفاقيـات واإلعالنـات            ،كلها  واالحتجاز والتهديد   
ات ليسوا أعداًء أو خصوماً ألحـد وليـسوا         /ات واإلعالميين / الصحفيين إن.والمواثيق الدولية ذات الصلة   

ب طرف آخر،وإنما هم منحازين للحقيقة،و أعداء وخصوماً لكـل المنتهكـين            منحازين لطرف على حسا   
  .للحقوق والحريات،باعتبارهم األمناء في نقل الحقيقة والدفاع عنها بموضوعية وحيادية ومهنية

مـن   الفدرالية الدولية للصحفيين على بذل الجهود من أجل ضمان توفير مـستوى  "شـمس " مركز يطالب
وعـدم  اإلنسانيين وموظفي األمم المتحـدة    مماثل لذاك الذي ُمنح للعاملينلفلسطينييناالحماية للصحفيين 

بلجم حكومة االحتالل   كما ويطالب منظمة األمم المتحدة وكل الدول المحبة للسالم          .استهدافهم والتعرض لهم  
  .وإلزامها باحترام االتفاقيات والمعاهدات الدولية

و التي قامت بها قوات االحتالل قصد منها إسكات أصوات تتصف           إن القرصنة والسط   "شمس "مركزيذكّر  
 إيـصال  علـى  قـادر المـستقل   الو تعدديال  ،وإلعاقة تقدم اإلعالم الفلسطيني األهلي    بالمهنية واالحترافية 

تـداء  التهجير واالعو  قتلالففي ظل الممارسات القمعية لقوات االحتالل ولقطعان مستوطنه،في         ،المعلومات
،والتنكر لحقـوق الـشعب     على بيوت العبادة وتوسيع المستوطنات واقتالع األشجار وتهجير المـواطنين         

 حكومـة اليمـين     من الفلسطيني ،واالستمرار باحتالل أراضيه،يأتي هذا التصرف األرعن والغير مسؤول        
وت الفلسطيني الذي   ،في محاولة مكشوفة إلسكات الص    تصدير أزماتها للخارج  لالمتطرف في دولة االحتالل،   

   .يفضح االحتالل ويكشف ممارساته الالانسانية بحق الشعب الفلسطيني
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 ينتـصرون  الـذين  ات/والمدونين ات/واإلعالميين ات/الصحفيين لكل إجالل بتحية "شمس" مركز يتوجه
 يحيي الصحفيين والـصحفيات الفلـسطينيين     كما   . شعوبهم  هموم عن وإخالص بأمانة لمهنتهم،ويدافعون

واألجانب ومختلف وكاالت األنباء والفضائيات العربية واألجنبية ،الناقلين للحقيقة في فـضح ممارسـات              
ومن هنا فإننا نعلن عن وقوفنا إلى جانب الزمالء في تلفزيوني           .وسياسات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني    

  .وطن والقدس التربوي،وتضامننا معهم أمام هذه الهجمة المسعورة

  انتهى


