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مكاتب "كل العرب" - الناصرة
الصحافيني  م��ن  ع���دد  االرب���ع���اء،  ت��ظ��اه��ر 
عاره،  وادي  شرطة  مركز  قبالة  ال��ع��رب، 
من  واحتجاجا على تصرفات عدد  تنديدا 
ومنعهم  الصحافيني  بحق  الشرطة  اف��راد 
من اداء واجبهم املهني في تغطية االخبار 

بحرية، دون فرض قيود.
وتأتي هذه التظاهرة اإلحتجاجية كخطوة 
أولية ردا على احلادث األخير، حيث مت منع 
شعالن  وحسن  اغبارية  نضال  الزميلني 
الطائرة اخلفيفة  من دخول موقع سقوط 
في قرية زلفة، من قبل شرطي من وحدة 
اليسام في شرطة وادي عارة، حيث تعامل 
بعنجهية وعدوانية، وطريقة تشتم  معهم 
منها رائحة العنصرية . يشار الى أن رابطة 
صحافيي الداخل، بالتعاون مع مركز إعالم 
فيها  ش��ارك  والتي  التظاهرة  ه��ذه  نظمت 
ايضا عدد من النشطاء واعضاء الكنيست 
د.يوسف  زحالقة،  د.جمال  زعبي،  حنني 
جبارين، والشيخ عبد احلكيم حاج يحيى 
.وقال املستشار القضائي للرابطة احملامي 
احمد املالك "اننا لن نقف مكتوفي األيدي 
ولن منر مرور الكرام على مثل هذا النهج 
للشرطة وخاصة انه مناف للقانون، حيث 
انه ال يحق للشرطي أن مينع الصحفي من 

تغطية حدث إعالمي وفق القانون".
العرب  الصحافيني  رابطة  بيان  في  وجاء 
ونستهجن  نرفض  الرابطة  ف��ي  نحن   ":
هذا العمل وكل عمل عنصري مينع حرية 
التعبير وحق اجلمهور باملعرفة ومحاولة 
ونطالب  ال��ع��رب،  للصحافيني  االف���واه  كم 
كونه  الياسام  وحجة  من  الشرطي  باقالة 
ويسئ  التعبير  حرية  على  خطرا  يشكل 

االنساني.  غير  تعامله  بسبب  لألخرين 
ردا  اول��ى  كخطوة  ج��اءت  التظاهرة  ه��ذه 
على احل���ادث االخ��ي��ر وس���وف ن��وث��ق كل 
اخر ونقف موقف  حدث مع اي صحافي 
موحج امام هذه االساليب. املرفوضة.بهذه 
املناسبة نقدم شكرنا لكل من شاركنا من 
الصحافيني والنشطاء والضيوف االخرين 
وكذلك اعضاء الكنيست. علينا ان نواصل 

مسيرتنا حتى نحقق اهدافنا املرجوة ". 
رد لوبا السمري املتحدثه بلسان الشرطة: 
والتعدديات  ال��دمي��ق��راط��ي��ات  بلد  "ب��ل��دن��ا 
واحلريات فيها حق احلصول على املعلومة 
وهو  م��ب��اح  أم��ر  وت��داول��ه��ا  نقلها  ويعتبر 
بالوقت عينه متاح للجميع ونحن الشرطة 
بإسم الدولة ملزمون بضمان وكفالة حرية 
التعبير عن الرأي والصحافة بكل الوسائل 
امل��ت��اح��ة م���ع ح��رص��ن��ا ع��ل��ى ض���م���ان حق 
األفراد في إتخاذ اآلراء دون تدخل. حرية 
التعبير وعاملنا يعيش اليوم في ظل تطور 
واصبحت  امليادين  جميع  في  تكنولوجي 
ثواٍن.  بغضون  للمتلقي  تصل  املعلومات 
إن ح��ري��ة ت���داول امل��ع��ل��وم��ات ق��د تصطدم 
بعقبات وأولويات مختلفة مثل ضروريات 
والسالمة  والنظام  واألم��ان  األمن  ضمان 
العامة ومصلحة الشرطة العليا ممثلة في 
حماية املواطن وسالمته واستقراره ضد 
جميع املخاطر وإن كان خارجيا مصدرها 
أم داخليا مع عملنا لضمان اإلستقرار مع 
تطبيق قوانني الدولة ووسط تقدير املخاطر 

وموازنتها مع احللول للقضاء عليها".
وأضافت السمري: "هذا، وبعبارات أخرى 
نحن نسعى وبأساليب شتى الى احلفاظ 
ع��ل��ى اإلس��ت��ق��رار وال��س��الم��ة ال��ع��ام��ة وإن 

من: عبد حسني - مراسل موقع العرب وصحيفة 
كل العرب

الرئيس   ، ط��ري��ف  م��وف��ق  ال��ش��ي��خ  فضيلة  استنكر 
الروحي للطائفة الدرزية، بيان الشرطة حول الشجار 
 ، نهاريا  منطقة  في  عمومية  حافلة  في  تطّور  ال��ذي 
معتبًرا أّن "صيغة البيان يشتم منه رائحة الطائفية 
والعنصرية«، علًما أّن الناطقة بلسان الشرطة ذكرت 
في البيان أّن "اخلالف تطور بني جنود دروز وشباب 
عرب«.وجاء في بيان صادر عن مكتب الشيخ موفق 
طريف، والذي وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب 
وصحيفة كل العرب أّنه:«احتج الشيخ طريف بشديد 
العبارة على بيان شرطة إسرائيل باللغة العربية حول 
حادثة الباص بالقرب من مفرق الكابري - نهاريا، 
"جنود  بني  نشب  أّن:«خ��الًف��ا  البيان  في  ذكر  حيث 
دروز« و "شباب عرب«. وعليه، فقد أرسل فضيلته 
بهذا الشأن رساالت شديدة اللهجة إلى املفتش العام 
للشرطة حول نص البيان، خاصة وأّن بيان الشرطة 
واجلنود«،  الشباب  هوية  يذكر  لم  العبري  لإلعالم 

بحسب البيان.
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان:«وذك��ر ال��ش��ي��خ ط��ري��ف أّن���ه ال يقبل 

الطائفية  رائ��ح��ة  منه  يشتم  وال���ذي  األس��ل��وب  ه��ذا 
والعنصرية حيث كان بإمكان الناطقة بلسان الشرطة 
لإلعالم الصادر باللغة العربية اإلكتفاء مبا نشر في 
طابًعا  حتمل  القضية  وأن  خاصة  العبري  اإلع��الم 

جنائيًا فقط«، وفًقا ملا ورد في البيان.
تعقيب املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري

باسم  للمتحدثة  ال��ع��رب  م��وق��ع  ت��وج��ه  وع��ن��د  ه���ذا، 
الشرطة لوبا السمري ألخذ تعقيبها حول املوضوع، 
قالت:«يقال أّنه معظم مشكالتنا تقع بسبب الفجوة 
ما بني مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد، وبالتالي 
وارتأينا  علينا  يحتم  امل��وض��وع  ول��ب  خالصة  ف��إّن 
الفرقة  بث  مسألة  أّن  والتشديد  والتأكيد  التوضيح 
أعمال  اال  م��ا ه��ي  بالله، وال��ت��ي  وال��ش��ق��اق، وال��ع��ي��اذ 
وأقوال ومفاسد وقذارة ومخازي دنيئة مستنكرة، 
نحن منها براء، وكذلك بعيدة هي كل البعد عن عمل 
الشرطة وأجندتها ونظمها وتوابثها ومبادئها وادابها 
وجوهرها وأساليبها ونهجها ومحورها وركائزها 
وافرادها  ومعامالتها وتعامالتها وطبعها وطباعها 
ودوافعها  وف��ك��ره��ا  واه��داف��ه��ا  ون��واي��اه��ا  وخلقها 
واساليبها وفي أي مضمار أو سياق كان، وبالتالي 

وبكافة  جاهدين  جميعنا  نعمل  الشرطة  ف��ي  نحن 
االشكال والصور ضدها وضد من يتمناها او يتبناها 
ويعمل ألجلها ويسعى ملثلها ومن دون أي هوادة او 
محاباه او تردد او ضعف او عجز او انكسار او اخفاق 
او اعفاء او استسالم البتة«، وفًقا للسمري.وأضافت 
املتحدثة باسم الشرطة:«من جهة أخرى، أوضح أننا 
في الشرطة نرحب في تلقي وجهات النظر املختلفة 
لفتاتها  نحن  نحترم  وكذلك  رحب  بصدر  ونتلقاها 
اجلدية املسؤولة كل االحترام ونوليها قدرها املناسب 
البناء  والنقد  املالحظات  من  أي  وتقبلنا  قبولنا  مع 
والتي هي بحد ذاتها جميعها اشياء جميلة ومحمود 
ممتنني  ش��اك��ري��ن  ل��الخ��ر،  املنتقد  ال��ط��رف  يسديها 
حيث  فيها،  النظر  إمعان  على  دورًي���ا  نحن  عاكفني 
املالحظة  حتت  ووضعها  وتقييمها  بتحليلها  نقوم 
في اكثر من وجه، وبالتالي مستخلصني منها العبر 
مرتقني بها مع عموم اجلمهور وقادته نحو االفضل 
واالسمى واالرقى، ملا يصب في صالح حال وأحوال 
قد  ما  كل  في  دائما  وأخذنا  كما  املواطنني.  واق��وال 
تشملها مثل هذه اخلطوات واملواصفات واالعتبارات 
واملقاييس اجلوهرية من خير وافر يعود على عموم 

تظاهرة امام مركز شرطة وادي عارة احتجاجا على تصرفات الشرطة بحق الصحافيني
*لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة: نسعى وبأساليب شتى الى احلفاظ على اإلستقرار والسالمة العامة وإن تباينت احللول 

واألساليب املعتمدة هي تبقى تسعى الى احلفاظ على احلقوق واحلريات الفردية

تباينت احللول واألساليب املعتمدة هي 
تبقى تسعى الى احلفاظ على احلقوق 
روح  يعزز  ومما  الفردية  واحلريات 
واإلخالص  املواطنة  وحس  اإلنتماء 
وتضافر جهود اجلميع لتعزيز األمن 
املخاطر  ولدفع  ودميومتهم  واألم��ان 
ال��وط��ن وامل��واط��ن��ني بشكل ذاتي  ع��ن 
وت���ط���وع���ي. أض����ف، م���ن ال��ث��اب��ث أن 
يتعامل يوميًا مع كم كبير  الصحفي 
من املعلومات والبينات وقيامه بواجبه 
املهني يقتضي أن يوصلها الى املتلقي 
بالشكل األمثل، مما يحقق املقاصد من 
املهنية  األسس  وفق  الصحافة  مهنة 
قد  وب��ه��ذا  والقانونية  وامل��وض��وع��ي��ة 
متطلبات  بني  املوازنة  إشكالية  تبرز 
والسالمة  وال��ن��ظ��ام  واألم����ان  األم���ن 
العامة وحرية الصحفي في احلصول 
وفقا  العمل  يتم  حيث  املعلومة،  على 
والعمل  والتهديدات  املخاطر  تقييمنا 
مبادىء  ومب���وج���ب  ل��ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا 

ح��ق��وق االن���س���ان امل��ع��ت��رف ف��ي��ه��ا".
وتابعت السمري بيانها: "وفي خضم 
التحديات نتساءل عن حرية الصحافة 
احلقائق  تقصي  في  الصحفي  وحق 
يتعارض  ه��ل  للمعلومة  وال��وص��ول 
م���ع ع��م��ل ون���ش���اط ال���ش���رط���ة؟ وهل 
الصحفية؟  احلرية  هذه  تقييد  ميكن 
بإستحالة  نقول  ذل��ك  عن  وللجواب 
بجمع  ي���ق���وم  ال��ص��ح��ف��ي  ألن  ذل����ك 
ومن  وتصنيفها  وحتليلها  املعلومات 
ثم تسويقها إعالميا بطرق فنية، ولهذا 
يتم منح ضمانات وامتيازات خاصة 
احلصول  م��ن  متكنهم  للصحافيني 
قدر  وس��ه��ول��ة  بيسر  مبتغاهم  على 
العام  ال���رأي  م���رآة  لكونهم  اإلم��ك��ان 
باحلياة،  ال��ن��اب��ض  الشعب  وضمير 
أهم  أن الصحافة إحدى  اعتبارنا  مع 
ل��ل��م��واط��ن��ني، ح��ي��ث تنظم  احل���ري���ات 
بشرط  بالقانون  واحلريات  احلقوق 
او  احل��ق  أص��ل  التنظيم  مي��س  ال  أن 

طبيعة  مراعاتنا  خ��الل  وم��ن  احلرية 
عمل الصحفي وإدراكنا أهمية دوره 
الذي يقوم به وعند وضع النصوص 
الدستورية عندنا نستنتج أن األصل 
الصحفي  وحق  الصحافة  حرية  هو 
وحتليلها  امل��ع��ل��وم��ة  اس��ت��س��ق��اء  ف���ي 
وبإتباع  ف��ن��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ون���ش���ره���ا 
األخير  بوصف  معينة  مهنية  قواعد 
ه��و احمل���رك ال��رئ��ي��س��ي ل��ل��رأي العام 
واملعبر عن ضمير املواطنني وحالهم 
ورأيهم في القضايا احملورية املهمة، 
والصحافة متلك باع طويل في كشف 
احلقائق من إنحراف مقاصد سلطة ما 
وفساد افراد ما ولها األثر الكبير على 
املختلفة  واجلهات  اإلجتاهات  تقومي 
عنها  ال��ص��ادرة  األع��م��ال  ومبناقشة 
ما  والسلبية  االيجابية  وتداعياتها 
ميكن املعنيني من إكتشاف السلبيات 
والقصورات ومراجعة األعمال ورفع 

الغنب عن املواطنني".

"بيان الشرطة حول شجار بني جنود دروز وشباب عرب تفوح منه رائحة العنصرية"
*املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "نؤكد ونشدد أّن مسألة بث الفرقة والشقاق بعيدة كل البعد عن عمل الشرطة وأجندتها 

ونظمها وتوابثها ومبادئها«

الشيخ موفق طريف:

الناس وليعيش املواطن ايا كان 
عزيزا كرميا مصانا، بعيدا عن 
ال��ت��ي تعطل  امل��ف��اس��د  م��ن  اي 
قدراتنا وتقهر اجيالنا وتخرب 
بلداتنا وتفسد حياتنا وتسمم 
مستقبلنا جميعنا«، كما قالت.
ذات  السمري:«في  واختتمت 
بحديث  ردن��ا  اختتم  السياق، 
ع���ن ال��ن��ب��ي ص��ل��ى ال��ل��ه عليه 
الله  يشكر  ال  ق���ال:«  وس��ل��م، 
من ال يشكر الناس«. ونشكر 

نحن الرئيس الروحي للطائفة 
الدرزية فضيلة الشيخ موفق 
ط���ري���ف، اب����و احل���س���ن، على 
ولفتات  واح��س��ان��ه  م��ع��روف��ه 
نظره ومواقفه املسؤولة. ومبا 
أن شكر الناس على إحسانهم 
يكون بالثناء عليهم وبالكلمة 
لهم..أطال  وب��ال��دع��اء  الطيبة 
الله في عمرك يا شيخ موفق 
والعافية«،  بالصحه  وام���دك 

بحسب لوبا السمري.

الشيخ موفق طريف لوبا السمري


