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بيان صادر عن مركز "شمس" حول االعتداء على مقر هيئة اإلذاعة والتلفزيون في غزة
مركز "شمس" االعتداء على مقر هيئة اإلذاعة والتلفزيون في غزة عمل مدان وجريمة

يدين مركز إعالم حقوق اإلنس ا ا اايم واطيةمقراسة أش ا ا ااماأ اقش ا ا ااي اطمايراو امقحيم مة موم م وطوم مقر ة
إم ذه

اإلذاع واطقةفزةوم في غزة وقيمةر محقوةيقه  ،في ساا ااياق طم قم ي ي اا ارل ا ااي اطفةسا ا ااسةنة اطمحقة

اطممةةا اإل رامةا واطقي قدكاي ان ي ع قمار سا ا ا ا ا ا ااو عم إفالا ا ا ا ا ا ا ا ااحيا ي وع قم ل ايطققكةي مومف اطوسنةم
واطغةورةم عةى اطم ا ا ااةح اطوسنة  ،ثوانمي قم ل موسسة ي ومنفذة ي ومم ةقف وةف م فقس إن ي رةم وفمل
ميام  ،و ي قمار ةي عم اطغوغي ة واعسا ا ا ا ااق قير و ي شا ا ا ا ااكل مم اشا ا ا ا ااكيل اعنفالو اطقةمي وااوالمي
واامني ف ي قماةر عم اوالق مم ةقف و ار ي ومم وسس ط ي ومم نفذ ي

يشدد مركز "شدس"" عةى ام ة اإلذاع واطقةفزةوم اطفةسسةنة كمدسس عيم وسنة

ي واحية مم

اطمدسسيو اإلعالمة اطفةسسةنة اطموقةف اطقي قنقل اطحقةق طةميطم وقممل ام نة عيطة وامقيار فال غراا ام
قةققي ا ياف اعحقالل اطذي ةممل ي يا عةى إساكيو

وو ة اإلذاع واطقةفزةوم اطفةسسةنة عار م ف

مقيراق ي وم ا ا ا ا ا ا ااييرة ممياق ي واععقيام عةى سوامم ي مم ا ياف ذه اطم موع اطقي قرةي ام قميةني إطى مرام

اطفول ا ا ا ااى واطفةقيم اقش ا ا ا ااكيطه اطموقةف

إم ة اإلذاع واطقةفزةوم اطفةس ا ا ا ااسةنة واطقي قو ق ار م اعحقالل

واعقياماقه عةى اانيم شاماني  ،وقنقل ممينية شااماني طةميطم ا مم  ،مم

مييرة عةى ق يوز ذا اطمومف ا الا ثواةميم اكار واك ر مم ذي مال

 ،ثوامايطه عةى اطحةية مم

ينة

يؤكد مركز "شس"" عةى ام ذا اطفمل اطميام و اعقيام عةى حرة اطراي واطقماةر واط حيف  ،و و
انق يك سةم  ،فيإلس يم اطحقةقي طإلعالم ويوره في اطيفيع عم كل مليةي اطم قمم ةحقيج إطى

مسققة

حيف حرة

فيإلعالم اطفميل اطذي ةمزز اطيةمقراسة  ،وةد ر فة ي ،وةقق ر ا ي و ذطك اإلعالم اطذي ةسقني إطى

فميل ،ثواطى مو مميرل ياول اطم قمم قممل عةى إفراز قيف يةمقراسة  ،وحراك سةيسي،
م قمم ميني ّ
ةقوميم عةى اطمراما  ،وكشف اطحقي ق ،واطوموف اميم اطفسيي ،واطق يوزاو ،واسقغالل اطنفوذ واطسةس و ذا
ةمني ،ام اطمدسسيو اإلعالمة عار اطارامج اطحوارة  ،واطيرامي ،واافالم ،واطقحقةقيو ،وااواير ،ة ب ام

قمكا موم وقسةميو واوطوةيو اطم قمم
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يطالب مركز "شددس"أ حرك أحمياأ ايطقةيم اوا ا ي وفي مقيم ذطك قوفةر اطحمية طسوامم ة اإلذاع

واطقةفزةوم اطفةس ااسةنة في مسيع غزة  ،وطكل اانيم ش ااماني نيك وال اارورة إ رام قحقةق يي واطوموف عم

ك ب عةى م رةيو اامور  ،ثواطى قمقب اطم رمةم وققيةم م طةمحيكم اطمييط  ،وققيةم قولااةحيو شاافيف إطى
اطراي اطميم اطفةسا ااسةني  ،وقاةيم حقةق مي ر في ول ا ا اطن ير ف ة اإلذاع واطقةفزةوم اطفةسا ااسةنة في
مسيع غزة ايعقاير ي مدس اس ا عيم كيم مم اطمفروك ام قكوم محمة مم والل وحياو اطحيرس ا  ،امي وام

قكوم مكشا ااوف عةى ذا اطنحو  ،فإم ذطك ع ةمفي حرك أحمياأ ايعقاير ي اط
غزة في ام قوفر اطحمية واامم ط ي

اطقي قسا ااةسر وقيةر مسيع
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