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المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية "مدى"
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مقدمة:
شهد النصف االول من العام  9102ارتفاعا في عدد االنتهاكات ضد الحريات االعالمية في فلسطين مقارنة
بذات الفترة من العام واالعوام الماضية ،وذلك نتيجة ارتفاع كبير في عدد االنتهاكات الفلسطينية التي سجلت
في قطاع غزة ،علما انه قابل ذلك تراجع كبير في عدد االنتهاكات الفلسطينية المسجلة في الضفة الغربية ،في
وقت بقي عدد االنتهاكات االسرائيلية عند مستوياته العالية رغم تراجعه النسبي ،خاصة اذا ما أخذ باالعتبار
إقدام شركة فيسبوك على اغالق عشرات الصفحات والحسابات الخاصة بصحافيين/ات فلسطينيين كنتيجة
مباشرة لتفاهمات كانت أبرمتها اسرائيل مع مع شركة الفيسبوك.
وبلغ اجمالي عدد االنتهاكات الفلسطينية واالسرائيلية التي رصدها مركز "مدى" وتلك التي ارتكبتها شركة
"فيسبوك" خالل النصف االول من العام  9102ما مجموعه  331اعتداء ،مقارنة بما مجموعه  922اعتداء
رصدها المركز خالل ذات الفترة من العام  9102اي بزيادة قدرها  53انتهاكا او ما يعادل  %02عما كانت
عليه.
(مجمل االنتهاكات ضد الحريات االعالمية خالل النصف االول من عام  1029واالعوام التي سبقته)
النصف

االول من

اجمالي

عدد

9109 9100
009

012

2018 9102 9102 9105 9102 9103
009

992

022

االنتهاكات

022

992

922

9102
331

(منها 25
انتهاكا من
فيسبوك)

والى جانب االرتفاع الذي يتضح عند المقارنة بين العامين  9102و 9102فانه يالحظ ان االعتداءات ضد
الحريات االعالمية تتخذ مسا ار تصاعديا لم يتوقف عن االرتفاع منذ العام  ،9100كما يبينه الجدول السابق
والرسم البياني اللذان يظهران العدد االجمالي لالنتهاكات التي تم رصدها خالل النصف االول من االعوام
التسعة االخيرة.
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اجمالي االنتهاكات خالل النصف االول من  2019وفي الفترات المناظرة لها
من االعوام السابقة
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وارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجموعه  005انتهاكا ،فيما ارتكب االحتالل
االسرائيلي  051اعتداء ضد الحريات االعالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك مدينة القدس
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المحتلة ،في حين ان شركة فيسبوك كانت مسؤولة عما مجموعه  25انتهاكا ،تمثلت في اغالقها صفحات
تخص صحافيين/ات فلسطينيين تحت مسمى محاربة "التحريض على العنف واالرهاب".1

االنتهاكات خالل النصف االول من  2019حسب الجهة التي ارتكبتها

شركة فيسبوك
%20

جهات فلسطينية
%35

االحتالل االسرائيلي
%45

وطالت مجمل االعتداءات التي سجلت خالل النصف االول من العام  ،9102البالغ عددها  331اعتداء ،ما
مجموعه  922شخصا 2هم  922صحافيا و 02صحافية.

 -1لمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص ،انظر التقرير الخاص الذي اصدره مركز "مدى" حول انتهاكات للحريات االعالمية على مواقع التواصل
االجتماعي.
 -2بعض هؤالء الضحايا كانوا عرضة الكثر من اعتداء خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير ،فضال عن ان قسما آخر من االعتداءات استهدف
مؤسسات اعالمية ولم يستهدف اشخاصا بصورة مباشرة.
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ويعود السبب الرئيسي لتركز معظم االعتداءات بين الصحافيين (الذكور) مقارنة بزميالتهم من االناث الى
مسألتين ،االولى منهما مرتبطة بشكل عام باجمالي عدد الصحافيات العامالت مقارنة بالصحافيين (يشكلن
حسب تقديرات مختلفة نحو  ،)%31أما المسألة االخرى فانها مرتبطة بمحدودية عدد الصحافيات اللواتي يعملن
في الميدان والتصوير ،وتركز معظم الصحافيات العامالت في "الوظائف المكتبية" ،البعيدة نسبيا عن التعرض
لالعتداءات المباشرة مقارنة بما هو عليه الحال بالعمل في الميدان.

(االنتهاكات االسرائيلية والفلسطينية خالل النصف االول من عام  1029حسب النوع)
نوع االنتهاك

اسرائيل

جهات فلسطينية

شركة فيسبوك

اعتداء جسدي -اصابة -ضرب

22

09

1

اعتقال/توقيف-تحويل اداري

2

32

1

احتجاز (غالبا يتخلله استجواب)

01

0

1

استدعاء/استدعاء واستجواب

3

90

1

مصادرة /احتجاز /اتالف معدات

3

2

1

دهم مؤسسة/منزل

3

0

1

02

3

1

حذف مواد

0

3

1

اغالق/تدمير مؤسسات

9

1

25

دروع بشرية

09

1

1

تعذيب/اساءة معاملة

1

02

1

تهديد

1

2

1

منع من السفر

0

1

1

اعتداءات اخرى

3

2

1

المجموع

250

225

55

منع تغطية
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االنتهاكات االسرائيلية
شهدت االنتهاكات االسرائيلية المسجلة خالل النصف االول من العام  9102تراجعا نسبيا ،مقارنة بما كانت
بلغته خالل الفترة ذاتها من العام الذي سبقه .9102
وانخفض عدد االنتهاكات االسرائيلية من  912اعتداءات سجلت في النصف االول من العام  9102الى 051

اعتداء في النصف االول من العام .9102

(انتهاكات االحتالل االسرائيلي خالل النصف االول من عام  1029واالعوام التي سبقته)
النصف

من عام

االول 9109 9100

عدد االنتهاكات

22

22

9102 9103
22

039

9105
002

9102 9102
033

092

9102 9102
912

051

ويعود هذا الفارق في سببه الرئيسي ،الى القفزة الكبيرة في عدد االعتداءات االسرائيلية التي كان شهدها شه ار
نيسان وأيار من العام  ،9102إثر انطالق مسيرات العودة في قطاع غزة ،حيث شهد هذان الشهران من العام

العام الماضي  9102وحدهما ما مجموعه  22اعتداء اسرائيليا ضد الحريات االعالمية ،مقارنة بما مجموعه
 92اعتداء سجلت خالل هذين الشهرين في العام .9102

ورغم هذا التراجع في عدد االنتهاكات االسرائيلية المسجلة في النصف االول من  ،9102اال انها ما تزال تفوق
المتوسط العام لعدد االعتداءات االسرائيلية التي سجلت خالل االعوام الثمانية التي سبقته (من  9100وحتى
 )9102والبالغ  013اعتداءات في العام تقريبا ،اي ان ما سجل من اعتداءات اسرائيلية في النصف االول من
 9102يفوق بنحو  %22المعدل العام المسجل لعدد االنتهاكات االسرائيلية خالل الفترات المناظرة على امتداد
االعوام الثمانية التي سبقته.
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االنتهاكات االسرائيلية خالل النصف االول من  2019واالعوام التي سبقته
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وجاءت االعتداءات االسرائيلية ضمن  09نوعا ،تتعلق جميعها باقصاء وابعاد وسائل االعالم والصحافيين/ات
عن الميدان بغطية التعتيم على ممارسات االحتالل سواء من خالل المنع من التغطية او حذف المواد المصورة
او اتالف المعدات او احتجاز الصحافيين/ات اثناء العمل في الميدان او من خالل عمليات القمع المختلفة بما
يدفع الصحافيين/ات ووسائل االعالم على حد سواء ،للخروج من العمل في هذا القطاع ،وذلك عبر استهداف
الصحافيين/ات جسديا او اعتقالهم او تدمير المؤسسات االعالمية ،وغيرها من الممارسات التي تجعل
الصحفيين/ات يعملون في ظل تهديدات تالحقهم باستمرار واعتداءات تجعل فرص العمل تزداد ضيقا وخطورة
بما يدفعهم لالحجام عن االنخراط في العمل الصحفي او مغادرته.
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االعتداءات الجسدية:
توزعت االعتداءات االسرائيلية البالغ عددها  051اعتداء ،ارتكبها جيش وسلطات االحتالل خالل النصف
االول من العام  9102على  52اعتداء وقعت في قطاع غزة ،و  20اعتداء وقعت في الضفة الغربية بما فيها
مدينة القدس المحتلة.
وتندرج جميع االعتداءات االسرائيلية التي سجلت في قطاع غزة تقريبا ضمن االعتداءات بالغة الخطورة ،حيث
ان  55منها هي عبارة عن اصابات جسدية بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المباشرة ،اضافة الى تدمير مقري
اثنتين من المؤسسات في قطاع غزة.
وبلغ اجمالي عدد االعتداءات الجسدية التي ارتكبها جيش االحتالل ضد الصحافيين/ات في الضفة وقطاع
غزة خالل النصف االول من العام  9102ما مجموعه  22اعتداء ،وهذا يشكل تقريبا ما نسبته  %52من
اجمالي عدد االعتداءات االسرائيلية ،علما ان االعتداءات الجسدية كانت شكلت في النصف االول من العام
الذي سبقه  9102ما نسبته  %52من مجمل االعتدءات االسرائيلية آنذاك.
وتندرج معظم االعتداءات االسرائيلية ضمن االعتداءات ضمن االنواع شديدة الخطورة على حياة الصحافيين/ات
والحريات االعالمية في فلسطين وهي االعتداءات الجسدية ،واالعتقاالت ،وتدمير المؤسسات ،واستخدام
صحافيين كدروع بشرية ،حيث بلغ اجمالي عدد هذه االنواع االربعة من االعتداءات  012اعتداءات ،اي ما
يشكل  %29من مجمل االعتداءات االسرائيلية التي تم رصدها وتوثيقها خالل النصف االول من العام ،9102
علما ان مجموعة االنواع شديدة الخطورة بين االنتهاكات االسرائيلية المسجلة في النصف االول من عام 9102
شكلت ما نسبته  %22ما يفضح الطريقة واالساليب التي يتعامل فيها جيش وسلطات االحتالل االسرائيلية مع
الصحافيين/ات والحريات االعالمية في فلسطين والتي تكاد تكون محصورة باالساليب االشد عنفا لقمعهم
والسكات الصحافة وابعاد وسائل االعالم عن الميدان ،بل والقصائها والصحافين كليا عن العمل في هذا المجال
عبر االصابات الخطيرة التي تستهدفهم ومن خالل استهداف وتدمير بعض المؤسسات.
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(انتهاكات االحتالل االسرائيلي خالل النصف االول من  1029حسب النوع)
الرقم

نوع االنتهاك

العدد

0

اعتداء جسدي -اصابة -ضرب

22

9

اعتقال/توقيف -تحويل اداري

2

3

احتجاز/غالبا يتخلله استجواب

01

2

استدعاء -استجواب

3

5

اتالف معدات

3

2

دهم مؤسسة-منزل

3

2

اغالق -تدمير مؤسسات

9

2

منع تغطية

02

2

حذف مواد

0

01

دروع بشرية

09

00

منع من السفر

0

09

اعتداءات اخرى

3

المجموع

051

تدمير المؤسسات:
دمر جيش االحتالل االسرائيلي في قصف بالصواريخ نفذته طائراته الحربية في الرابع من أيار  9102اثنتين
من المؤسسات االعالمية في قطاع غزة هما :مركز عبد لله الحوراني للدارسات والتوثيق ،ويتألف مركز الحوراني
من طابقين ،ويعمل فيه  05شخصا ،ويضم قاعة انشطة ينظم فيها ما بين  01الى  05نشاطا شهريا ،اضافة
الى مكتبة كبيرة تحتوي حوالي عشرة آالف كتاب تم جمعها على مدار  99سنة (منذ تأسيس المركز عام
 )0222تتعلق بتاريخ وتراث الشعب الفلسطيني ،ووثائق وكتب نادرة ،إضافة إلى إصدارات المركز البالغة
حوالي  21إصدا ار ،أما مكتب وكالة االناضول التركية لالنباء الذي استهدفه استهدفه جيش االحتالل االسرائيلي
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باربعة صواريخ على االقل ودمره ،فيعمل فيه  00صحافيا في ثالثة اقسام هي ،اقسام األخبار ،والصور،
والفيديو .ولحق بمكتب االناضول خسائر مادية مباشرة قدرها العاملون في المكتب بما ال يقل عن  91الف
دوالر هي ثمن الكاميرات واالجهزة والمعدات التي دمرت نتيجة ذلك.

االعتداءات االسرائيلية خالل النصف االول من  2019حسب النوع
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شركة فيسبوك:
اغلقت شركة فيسبوك ما ال يقل عن  25صفحة وحسابا لصحافيين وكتاب فلسطينيين 3في حملة نفذتها يومي
بشكل كامل وإزالتها عن موقع "فيس بوك" في نفس الوقت
 93و 92أيار حيث فوجئ هؤالء بتعطل صفحاتهم
ٍ
تقريبا (ما بين التاسعة والتاسعة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق  ،)1029/5/11دون أي
إيضاحات أو تحذير ُمسبق من قبل إدارة الشركة علما ان هذه الصفحات تحظي بمتابعة مئات آالف
االشخاص.
وحسب متابعات باحثي وباحثات "مدى" فان جميع من أغلقت صفحاتهم الشخصية ،وصلهم نفس اإلشعار

من فيسبوك ،وهو كاآلتي" :مرحبا ،شك ار على ردك ،سنطالبك بالرد مع إرفاق صورة لنفسك مع أحد عناصر

قائمة بطاقتك الشخصية" الى الرابط .وبعد قيامهم بارسال صور هوياتهم ،كان يأتيهم الرد بأن "هناك خطأ
غير معروف قد حدث".

جدير بالذكر ان سلطات االحتالل االسرائيلة كانت توصلت قبل نحو ثالث سنوات لتفاهمات مع شركة "فيسبوك"

تقوم في جوهرها على مراقبة المحتوى الفلسطيني على هذا الموقع االكثر استعماال في فلسطين من بين
مواقع التواصل االاالجتماعي ،وحذف كل ما يزعج سلطات االحتالل االسرائيلية ،وذلك تحت مسمى محاربة

"التحريض على العنف واالرهاب".
والالفت بهذا الصدد ان شركة فيسبوك تبدي استجابة عالية في حذف معظم ما تطلبه منها سلطات االحتالل

االسرائيلي ،وال تلتفت في الوقت ذاته لمستويات التحريض والعنصرية التي تظهر على نطاق واسع عبر االف

الصفحات االسرائيلية ال سيما تلك الخاصة بشخصيات اسرائيلية رسمية وعامة.4

 -3حسب متابعات مركز مدى فان هذه الحملة شملت حسابات وصفحات ما ال يقل عن  77شخصا لكنها استهدفت اساسا صفحات الصحافيين والكتاب
الذين بلغ عددهم  56شخصا من مجمل عدد الذين شملتهم الحملة.
 -4لمزيد من التفاصيل انظر التقرير الخاص الذي اعده مركز مدى حول اتساع دائرة االنتهاكات على مواقع التواصل االجتماعي.
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االنتهاكات الفلسطينية
شهدت االنتهاكات الفلسطينية التي سجلت في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل النصف االول من العام 9102
ارتفاعا كبي ار مقارنة بما كانت عليه خالل ذات الفترة من العام الذي سبقه  ،9102وبلغت  005انتهاكا ما
يشكل ارتفاعا مقداره  22انتهاكا او ما نسبته  %22عما كانت عليه (انظر الجدول المرفق).

(االنتهاكات الفلسطينية خالل النصف االول من  1029واألعوام التي سبقته)
النصف االول 9102 9105 9102 9103 9109 9100

9102

9102 2018

من عام
عدد االنتهاكات 22

20

32

001

52

25

010

22

005

ويالحظ استنادا لمواقع حدوثها ،ان خارطة توزيع االنتهاكات الفلسطينية قد انعكست او انقلبت كليا خالل
النصف االول من  9102اذا ما قورنت بذات الفترة من العام الذي سبقه .9102
وبينما شكلت االنتهاكات الفلسطينية التي سجلت في الضفة الغربية خالل النصف االول من عام  9102النسبة
االكبر حيث بلغت  %22من مجمل االنتهاكات الفلسطينية مقابل  %99منها وقعت آنذاك في قطاع غزة،
فان الصورة بدت في النصف االول من  9102معاكسة تماما حيث ان االنتهاكات الفلسطينية المسجلة في
قطاع غزة شكلت ما نسبته  %22من مجمل االنتهاكات الفلسطينية مقابل  %23وقعت في الضفة الغربية ما
يعكس انخفاضا كبي ار في الضفة الغربية قابله ارتفاع كبير في عدد ونسبة االنتهاكات الفلسطينية التي سجلت
قطاع غزة.
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االنتهاكات الفلسطينية في الضفة وغزة خالل النصف االول من عام 2019

الضفة
%23

غزة
%77

وسجل في الضفة الغربية ما مجموعه  92انتهاكا ارتكبتها جهات فلسطينية خالل النصف االول من العام
 9102مقارنة بما مجموعه  22انتهاكا ارتكبتها جهات فلسطينية في قطاع غزة ،اي ان ما وقع من انتهاكات
في قطاع غزة تجاوز ثالثة اضعاف تلك التي سجلت في الضفة الغربية خالل هذه الفترة.
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مجمل االنتهاكات الفلسطينية خالل النصف االول من  2019واالعوام التي سبقته
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وجاءت االنتهاكات الفلسطينية البالغ مجموعها  005انتهاكا وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن اكثر
من  01انواع ،لكن القسم االكبر منها تركزت ضمن ثالثة أنواع تعتبر من االنواع شديدة الخطورة على الحريات
االعالمية ،وهي :عمليات االعتقال والتوقيف ،والتعذيب واساءة المعاملة اثناء االعتقال او االحتجاز،
واالعتداءات الجسدية ،التي بلغ عددها (االنواع الثالثة) مجتمعة  25اعتداء اي ما يعادل حوالي  %52من
مجمل االنتهاكات الفلسطينية (انظر الجدول المرفق).
ووقع  53من أصل  25اعتداء تندرج ضمن االنواع الثالثة شديدة الخطورة (االعتقاالت والتعذيب واالعتداءات
الجسدية) في قطاع غزة ،او ما نسبته  %29منها تقريبا ،فيما وقع  09اعتداء او ما نسبته  %02من االعتداءات
الخطيرة هذه في الضفة الغربية.
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(االنتهاكات الفلسطينية خالل النصف االول من عام  1029حسب النوع ومكان وقوعها(
الرقم

نوع االنتهاك

جهات فلسطينية
الضفة

غزة

0

اعتداءات جسدية

1

09

9

اعتقال/توقيف

00

92

3

احتجاز -غالبا يتخلله استجواب

0

1

2

استدعاء -استدعاء واستجواب

2

09

5

مصادرة -احتجاز -اتالف معدات

9

2

2

دهم منزل-مؤسسة

1

0

2

تهديد

0

5

2

منع تغطية

0

9

2

حذف مواد

0

9

01

تعذيب/اساءة معاملة

0

05

00

اعتداءات اخرى

1

2

المجموع

92

22

وتصدرت عمليات االعتقال والتوقيف قائمة االنتهاكات الفلسطينية حيث بلغت  32حالة ،علما ان  02صحافيا
ممن تعرضوا لالعتقال والتوقيف ،تعرضوا للتعذيب او اساءة المعاملة خالل احتجازهم ،وهو امر غير مسبوق
فلسطينيا.
وجاءت عمليات االعتقال والتعذيب التي استهدفت صحافيين ،كجزء من عمليات قمع واسعة نفذتها االجهزة
االمنية التابعة لحركة حماس لتحركات شعبية سلمية في قطاع غزة ،احتجاجا على االوضاع المعيشية هناك،
االمر الذي رافقه قمع واسع لوسائل االعالم والصحافيين لمنعهم من تغطية تلك االحتجاجات .وشمل ذلك
اضافة لالعتقاالت وما رافق بعضها من عمليات تعذيب اعتداءات بالضرب طالت عددا اخر من الصحافيين
والصحافيات.
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االنتهاكات الفلسطينية في الضفة وغزة في النصف االول من  2019حسب نوعها
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تفاصيل االنتهاكات:
كانون ثاني:
( ) 0-0اعتقل جهاز األمن الوقائي الصحفي زيد مصطفى محمد أبو عرة ومدد توقيفه حيث بقي محتج از 02
يوما.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فان قوة من جهاز االمن الوقائي ،اقتحمت عند الساعة الواحدة من فجر
يوم  9102-0-0منزل زيد مصطفى ابو عرة (30عاما) الكائن في قرية عقابا بمحافظة طوباس ،والذي يعمل
محر ار في وكالة قدس برس ،وفتشت المنزل زاعمة وجود وجود اذن من النيابة العامة بذلك ،وقد كانت عدة
جيبات عسكرية تنتشر خارج المنزل ،لكن خمسة أفراد من عناصر االمن بلباس عسكري فقط دخلوا المنزل
وفتشوه وصادروا الهاتف وجهاز الالب توب ،وذاكرة الكامي ار الخاصة به ،وقد استمرت عملية التفتيش نحو
ساعة ،تم بعدها اعتقال الصحفي أبو عرة ،ومنذ اليوم االول العتقاله تم تمدير توقيفه لـ  22ساعة ،ثم تم مرة
اخرى بتاريخ  9102/0/9مرة أخرى لمدة  2أيام في ،ثم تم تمديد توقيفه بتاريخ  9102/0/2لـ  05يوما ،وقد
سمح لعائلة الصحفي زيد بزيارته يوم  ، 9102/0/01حيث ازرته والدته وأوالده ،اضافة لممثل نقابة الصحفيين
في جنين عاطف أبو الرب .وقد وجهت للصحفي أبو عرة تهمة "تلقي أموال من الخارج" ،ولكن لم يجر أي
تحقيق معه ،ولم تكن لديه قضية ،وطلبت المحكمة ملفه عدة مرات لكن االمن الوقائي رفض اعطاءه أي ملف،
وقدم له المحامي في محكمة صلح طوباس طلب اخالء سبيل بكفالة عدة مرات تم رفضها بشكل متكرر ،علما
ان آخرها كان يوم  .9102/0/05وقد أخذت افادة فقط من الصحفي زيد أبو عرة من قبل المستشار القانوني
لجهاز األمن الوقائي وليس من محقق ،وتمحورت األسئلة حول طبيعة عمله وعالقته ببعض األشخاص،
وأخبروه بأن سبب اعتقاله ياتي ضمن حملة "رد على اعتقاالت تجري في غزة فقط" .وبعد  02يوما من اعتقاله،
افرج عن ابو عرة يوم الخميس  9102/0/02ومازال جهازه الالب توب والجوال محتجزين عند جهاز األمن
الوقائي.
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( )0/9اصيب مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس بكر عبد الحق بعيار مطاطي في ساقه بينما كان يغطي
اقتحاما نفذه الجيش والمستوطنون لمنطقة مقام يوسف بمدينة نابلس.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان قوة من جيش االحتالل االسرائيلي اقتحمت عند حوالي الساعة  00:11ليال
حي بالطة البلد بمدينة نابلس لتأمين دخول المستوطنين الى "مقام يوسف" ،الكائن هناك ،حيث تقوم باقتحام
المنطقة بصورة دائمة ايام االربعاء باقتحام تلك المنطقة بحجة تمكين المستوطنين من الصالة في "مقام يوسف"،
ما يؤدي الى اندالع مواجهات في المنطقة وقد كان مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس بكر محمد صباح ممدوح
عبد الحق (92عاما) ،يتواجد في منطقة تبعد عن موقع المواجهات التي اندلعت اثر اقتحام الجيش والمستوطنين
حي بالطة البلد نحو كيلومتر واحد ،وكان الجيش يتمركز عند مفرق يؤدي للمقام والمتظاهرون على مسافة
 911مت ار من الجنود تقريبا .وعند حوالي الساعة  09:25دقيقة بعد منتصف الليل ،تقدمت دوريات بشكل
فجائي وسريع باتجاه الصحفيين وأطلقوا الرصاص المطاطي بشكل مكثف ومباشر نحوهم ،علما انهم كانوا
يرتدون زيهم المميز (الخوذة والدرع المميز بكلمة  )pressما ادى إلصابة مراسل تلفزيون فلسطين بكر عبد
الحق بعيار مطاطية في ساقه اليسرى ،أسفل الركبة مباشرة ،وقد اطلقت عليه الرصاصة من مسافة قريبة جدا
(نحو مترين تقريبا) ،وعلى الفور قام زميله مصور تلفزيون فلسطين سامح نزيه عادل دروزة ،ومسعفون من
االغاثة الطبية كانوا في المكان بنقله الى سيارة االسعاف المتواجدة في منطقة قريبة منهم ،فيما استمر الجيش
بإطالق النار ،حيث اصابت رصاصة اخرى بكر عبد الحق في الدرع الواقي الذي يرتديه بينما كان يجري نقله
واسعافه ،واستمر اطالق الرصاص وقنابل الغاز حتى وصولهم الى سيارة االسعاف ،كما واصيب خالل ذلك
المسعف ياسين عمران برصاصتين في وجهه أثناء اسعافه الصحفي بكر ،ما ادى الى سقوط المسعف ارضا،
كما واصابت رصاصة أخرى هيكل سيارة االسعاف من الخلف ،فتحركت على الفور مبتعدة عن المكان ،ونقلته
الى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس حيث وصله الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وهناك اجريت صور اشعة
لمكان االصابة وقدمت له العالجات الالزمة وغادر المستشفى عند حوالي الخامسة صباحا.
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( )0-3تلقت الصحفية هدى أحمد علي بارود 30 ،عام ،وتعمل مراسلة في بوابة الهدف اإلعالمية ،إتصاال
من السيد /بدر الدين بدر وعرف عن نفسه بأنه من المكتب اإلعالمي لو ازرة الداخلية بغزة ،وطلب منها الحضور
إلى مكتبه في الو ازرة لـ "الدردشة" في موضوع لديهم ستعرفه عند حضورها ،ولكنها أبلغته برفضها الحضور
طالما ال يوجد استدعاء رسمي من قبل الو ازرة ،واثر ذلك أرسل لها نفس الرقم رسالة نصية يؤكد عليها الحضور
في يوم األحد الموافق  .9102-0-2وابلغت بارود إدارة "بوابة الهدف" باالتصال الذي تلقته وبالرسالة التي
وصلتها وبرفضها التجاوب مع االتصال الهاتفي ،وعليه تواصلت إدارة "بوابة الهدف" مع شخصيات مسؤولة
في حكومة غزة بقطاع غزة ،والذين بدورهم تواصلوا بدورهم مع و ازرة الداخلية التي أبلغتهم بأن الموضوع يدور
حول تقرير كانت أعدته بارود عن قضية " زنا المحارم في غزة" ونشر على موقع "بوابة الهدف" بتاريخ 31
كانون اول/ديسمبر من العام الماضي  ،9102وبان الو ازرة مستاءة ولديها اعتراض على توقيت النشر فقط،
وزراة الداخلية
وذلك بحكم أن "األوضاع األمنية والسياسية كانت غير مستقرة آنذاك" .وتم إنهاء الموضوع مع ا
من أثر تدخل ادارة "بوابة الهدف" ولم تتوجه بارود إلى مكتب الداخلية يوم األحد ولم يتم االتصال بها الحقا.

( )0-2أصيبت الصحفية ريم أبو عمرو بحالة اختناق شديدة بفعل الغاز الذي اطلقه جنود االحتالل االسرائيلي
على المشاركين في مسيرة العودة السلمية في منطقة "ملكة" شرق الشجاعية شمال قطاع غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فإن ريم فتحي خضر أبو عمرو ( 93عاما) ،وتعمل مصورة في وحدة
اإلعالم الميداني" 5،"MFUكانت قد وصلت عند حوالي الساعة  19:31من مساء يوم الجمعة الموافق
 9102/10/12إلى مخيم العودة المقام قبالة السياج الفاصل (السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل) شرق
مدينة غزة ،لتغطية أحداث مسيرات العودة السلمية التي تنظم كل يوم جمعة حيث يشارك آالف الفلسطينيين
بشكل سلمي في هذه المسيرات التي انطلقت في الـ  31من اذار من العام المنصرم  .9102وفي الجانب
االخر من السياج الفاصل كان جنود االحتالل يطلقون قنابل الغاز واألعيرة المعدنية المطاطية والحية بشكل
كثيف وعشوائي باتجاه المشاركين في المسيرات ما أسفر يومها عن إصابة عدد من المتظاهرين بجراح مختلفة
بعضهم بالرصاص الحي .وعند حوالي الساعة 2:05م وبينما كانت الصحفية أبو عمرو تقترب وزمالئها باتجاه

 - 5وحدة العمل الميداني هي شبكة تقدم دورات للصحافيين ولديها معدات وتنقل اخبارا.
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الشريط الحدودي لتوثق إصابة أحد المتظاهرين الذي قنصه جنود االحتالل على بعد  91متر من السياج
الفاصل ،وكانت تضع خوذة وترتدي درعا أزرق مكتوب عليه " ، "PRESSفان جنود االحتالل كانوا يطلقون
قنابل الغاز بكثافة باتجاه المكان الذي وقعت فيه اإلصابة لمنع الطواقم الطبية من إسعاف الجريح ،فأصابت
قنبلة غاز موجهة من أحد الجنود الصحفية أبو عمرو في الصدر وسقطت بجوارها ما أدى الستنشاقها كمية
كبيرة من الغاز حيث فقدت الوعي في المكان ،وتم اثر ذلك نقلها بسيارة إسعاف المستشفى الميداني ومن ثم
إلى مستشفى القدس وسط مدينة غزة حيث تم إنعاشاها بعد أن بقيت في حالة إغماء لحوالي ساعتين ،واجريت
لها صور أشعة للتأكد من عدم وجود كسور مكان إصابتها بالقنبلة ،ومكثت في المستشفى حتى الساعة
 12:11م تحت المالحظة الطبية ،ولكن اثار اصابتها استمرت على شكل صداع واستفارغ للطعام على مدار
اليومين التاليين بعد اصابتها.
( )0-2أصيب الصحفي محمد زعرب بقنبلة غاز وبحالة اختناق الشديد اثناء تغطيته احداث مسيرة العودة
السلمية في منطقة "الفراحين" شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فإن محمد خضر عبدربه زعرب ( 93عاما) ،ويعمل مراسال لشبكة "وفا"
اإلخبارية التونسية وشبكة حنظلة المحلية ،كان وصل عند حوالي الساعة  19:25من مساء يوم الجمعة الموافق
 9102/10/12إلى منطقة "الفراحين" شرق خانيونس مرتديا درع صحافة أزرق مكتوب عليه "،"PRESS
وذلك لتغطية أحداث مسيرة العودة السلمية التي تنظم كل يوم جمعة ،وكان يحتشد في المنطقة مئات المتظاهرين
السلميين بعد أن انتقلت فعالية المسيرات يومها من منطقة خزاعة الى منطقة الفراحين .وقبالة المتظاهرين ،على
الجانب االخر من السياج الفاصل كان جنود االحتالل يطلقون من مواقعهم يطلقون قنابل الغاز واألعيرة
المعدنية المغلفة بالمطاط والرصاص الحي نحو المتظاهرين ما أسفر في هذا اليوم عن إصابة العشرات منهم،
بعضهم اصيبوا بالرصاص الحي .وكانت تتواجد في المنطقة (عند الجنود) دبابة مجنزرة تطلق دخانا كثيفا.
وعند حوالي الساعة  2:05مساء ،وبينما كان زعرب وعدد من زمالئه الصحافيين يتواجدون على مسافة نحو
 211متر من مكان تمركز الجنود اإلسرائيليين ،وبدأوا ينسحبون من المكان بسبب استهداف جنود االحتالل
لهم بشكل مباشر بقنابل الغاز ،أصابت قنبلة غاز الصحفي زعرب في صدره بعد أن ارتطمت باألرض ،وانطلق
دخانها في وجهه بصورة مباشرة ما أدى الستنشاقه كمية كبيرة من الغاز أفقدته الوعي في المكان ،وتم نقله
بواسطة "تكتك" من قبل المتظاهرين إلى المستشفى الميداني الموجود على بعد كيلومتر واحد تقريبا من المنطقة،
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وهناك وبسبب حالة التشنج التي صاحبت حالته ،تم تحويله إلى المستشفى العسكري وهناك قدمت له العالجات
الطبية الالزمة ومكث في المستشفى حتى الساعة  12:11ليال تحت المالحظة الطبية .وقد افار زعرب بأنه
وحتى اعداد هذا التقرير ( )9102-0-02ما يزال يعاني من ضيق تنفس وصداع و تشنجات في بعض األحيان
من أثر الغاز.
( )0-2أصيب الصحافي أحمد الحلبي بعيار مطاطي في رأسه من الخلف ،اطلقه نحوه احد جنود االحتالل
اإلسرائيلي ،بينما كان يغطي أحداث مسيرة العودة السلمية في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية ،فإن الصحفي أحمد عمر إسماعيل الحلبي (92عاما) ،يعمل في "وكالة
كنعان االخبارية" ،كان وصل عند حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة  9102-0-2منطقة ملكة
شرق غزة لتغطية احداث مسيرة العودة ،التي تنظم كل جمعة منذ الـ  31من اذار من العام الماضي ،9102
وعند حوالي الساعة الخامسة مساء وعقب انتهائه من تصوير طفل اصيب برصاص جنود االحتالل المنتشرين
على الجانب االخر من السياج الفاصل ،وبينما كان يتواجد على مسافة  911متر تقريبا من السياج الفاصل،
أصيب بعيار مطاطي في رأسه من الخلف بالجهة اليسرى ،علما انه كان يرتدي الزي الصحفي المكتوب عليه
كلمة  ، Pressفسقط على األرض ،فنقله مسعفون كانوا في المكان إلى النقطة الطبية الموجودة على مسافة
حوالي  211 -511متر عن السياج الفاصل ،وهناك قدمت له اسعافات اولية وتم تشخيص حالته وتم تضميد
الجرح ،ومن ثم نقله اسعاف إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة ،وقد وصل المستشفى حوالي الساعة الخامسة
والنصف وهناك اجريت له الفحوصات الطبية الالزمة وصورة أشعة ،وصورة " ،"C.Tوقدمت له العالجات
الالزمة ومكث في المستشفى وغادره.
( )0-2أصيب الصحفي محمد العربيد بقنبلة غاز في الفخذ األيسر أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة شرق
جباليا شمال قطاع غزة.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية ،فإن الصحفي محمد عاطف محمد العربيد ( 92عاما) وهو من سكان
منطقة التوام شمال قطاع غزة ويعمل مصو ار لشبكة "شمال أون الين" اإلخبارية ،ومراسال لوكالة "شهاب" شمال
القطاع ،كان وصل عند حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم  9102-0-2الى المنطقة الحدودية شرق
جباليا ،مرتديا الزي الصحفي "الدرع" المميز بكلمة " "Pressلتغطية احداث مسيرة العودة التي تنظم كل يوم
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جمعة ،وعند حوالي الساعة الرابعة عص ار وبينما كان يصور اصابة العديد من المتظاهرين بالرصاص وبقنابل
الغاز التي يطلقها الجنود االسرائيليون المتمركزون على الجانب االخر من السياج الفاصل ،اصيب بقنبلة غاز
في الفخذ االيسر بينما كان يتواجد على مسافة  051مت ار تقريبا من السياج الفاصل ،وقد تم نقله الى المستشفى
الميداني المقام على مقربة من المتظاهرين ،وهناك قدمت له بعض االسعافات وتم نقله بسيارة اسعاف تابعة
للهالل األحمر الفلسطيني إلى المستشفي االندونيسي شمال القطاع نتيجة حدوث جرح في مكان إصابته ،وتم
إجراء الفحوصات الطبية الالزمة وصورة أشعة لمكان اإلصابة ،ومكث حوالي ساعة تقريبا ومن ثم غادر
المستشفى ،وفي اليوم التالي لإلصابة (السبت  )9102/0/5ظهرت اثار كدمة بلون أزرق مكان اإلصابة ،وبدأ
يخرج صديد منه ،فتوجه عند العاشرة من صباح هذا اليوم مجددا الى المستشفى االندونيسي ،وهناك تم تغيير
ضمادة الجرح ،وابلغه الطبيب بانه سيتم استبدالها يوما بعد يوم حتى يشفى.
( )0-5منعت قوات االحتالل مصور تلفزيون فلسطين علي سامي ياسين من الوصول الى قرية الخان االحمر
لتغطية حفل كانت تستعد حركة فتح لتنظيمه هناك بمناسبة انطالقتها ،واعتقلته وابعدته عن القرية لمدة خمسة
ايام يحظر عليه دخولها.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية ،فان حركة فتح في اقليم القدس كانت قررت اقامة حفل انطالقتها الرابعة
والخمسين في قرية الخان االحمر المهدد سكانها بالترحيل من قبل االحتالل ،يوم  ، 9102-0-5االمر الذي
استبقه جيش االحتالل بإغالق الطرق الواصلة الى قرية الخان األحمر لمنع االحتفال ،حيث عمل على
ارجاع الباصات والمركبات وتهديدهم

باالعتقال ومالحقتهم كما حدث مع

مصور

تلفزيون

فلسطين في القدس علي سامي موسى ياسين (  ٦٢عاما) حيث منعه الجيش من الدخول الى قرية الخان
األحمر لنقل وقائع االحتفال مباشرة عبر برنامج "مراسلون في الميدان" الذي يبث الساعة الثانية عشر ظهرا،
كما ومنعه من التصوير بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة .وبجانب هذا فقد حررت الشرطة االحتالل مخالفه
سير له بقيمة  ٦٥٢شيكل بزعم وقوفه على جزيرة طرق داخل محطة وقود" سونول" القريبة من الشارع
الرئيسي لقرية الخان األحمر ،كما وحررت له مخالفة اخرى بقيمة  ٠٢٢٢شيكل ،بزعم استخدامه الهاتف أثناء
القيادة ( رغم انه نفى استخدامه) اثناء مغادرته محطة الوقود ،وتم اعتقاله ومصادرة بطاقته الشخصية ،بحجة
عدم االنصياع ألوامر الجنود الذين كانوا طلبوا منه االبتعاد عن قرية الخان األحمر اثناء تواجده في محطة
الوقود القريبة ،واعتقلته عند حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر ذات اليوم واقتادته الى مركز
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تحقيق "معاليه ادوميم" وهناك تم التحقيق معه حول سبب احضاره من قبل الشرطة وسبب عدم انصياعه
ألوامر الجيش فضال عن التحقيق معه حول المخالفات التي حررتها له الشرطة اإلسرائيلية والتي لم يقترفها
أصال ،وقد استمر احتجاز حريته والتحقيق معه نحو ساعتين حيث اخلي سبيله مرفقا بقرار يقضي منعه من
الوصول الى قرية الخان االحمر وابعاده عن تلك المنطقة لمدة خمسة ايام ،اي حتى العاشر من ذات الشهر.
( )0-5استدعى جهاز األمن الداخلي في خانيونس بقطاع غزة ،الصحفي منيب سعد أبو سعادة ،وذلك ضمن
حملة استدعاءات واعتقاالت نفذها ارتباطا بمهرجان حركة فتح.
وحسب تحقيقات باحث "مدى" ،فان منيب سعد أبو سعادة 39( ،عاما) ،ويعمل مراسال في صحيفة الصباح
الفلسطينية تلقى حوالي الساعة  09:11من ظهر يوم  9102-0-5اتصاال من رقم مجهول تبين بعد الرد أنه
من جهاز األمن الداخلي بخانيونس ،وتحدث له احد عناصر الجهاز وهدده بالتوقف عن الكتابة والتحريض
والتزام القوانين وأبلغه بالحضور لمقر الجهاز في المنطقة الشرقية الساعة  12:11من مساء ذات اليوم ،وعليه
فقد قام أبو سعادة بالتواصل مع شخصيات وأصدقاء له من حركة حماس الذين بدورهم عملوا على حل موضوع
االستدعاء وأبلغوه بعدها بأنه تم حل الموضوع ،ولم يعد هناك داعي لذهابه لمقر األمن الداخلي.
يذكر ان أبو سعادة كان تعرض بتاريخ  9102_09_30وهو يوم إيقاد الشعلة احتفاء بانطالقة حركة فتح قد
تعرض العتداء بالضرب من قبل عناصر من الشرطة بلباس عسكري وآخرين بلباس مدني أثناء تواجده في
مكان فعالية إيقاد الشعلة في مدينة غزة.
( )0/5استدعى جهاز االمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة الصحفي لؤي الغول ثالث مرات
متتالية واحتجزه لساعات طويلة في كل مرة واخضعه للتحقيق والتعذيب والضرب خالل ذلك.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان قوة أمنية تابعة لحركة حماس التي تسيطر على غزة ،مؤلفة من
ثالث سيارات عسكرية ،وصلت عند حوالي العاشرة من مساء يوم الجمعة  9102/0/5إلى منزل الصحفي لؤي
ناهض محمد الغول ( 21عاما) ،الكائن في مخيم الشاطئ بالقرب من مسجد السوسي غرب مدينة غزة،
العتقاله .وعندما طرقوا الباب ،خرج لهم شقيقه (صالح) وسألوه أين "لؤي"؟ فاخبرهم بانه خارج المنزل ،فسلموه
أمر استدعاء لشقيقه لؤي يقضي بحضوره الى مقر األمن الداخلي الكائن بجوار أنصار وغادروا المكان .وعلى
الفور اتصلت زوجة الصحفي لؤي به وأخبرته بما حدث ،وقامت بتصوير البالغ وأرسلته الى نائب نقيب
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الصحفيين تحسين األسطل ،الذي قام بتوزيعه على وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم .وفي اليوم
التالي (السبت الموافق  ،)9102/0/2قام الصحفي لؤي الغول عند حوالي الساعة التاسعة صباحا بتسليم نفسه
لمقر جهاز األمن الداخلي قرب أنصار غرب مدينة غزة ،وما أن وصل المقر المذكور حتى نقله أحد أفراد
األمن وسلمه إلى إحدى غرف التحقيق التي كان يتواجد فيها ضابط ،قام (الضابط) بالتأكد من هوية لؤي،
وصادر جواله الخاص ،وجواز السفر والنقود التي كانت بحوزته ،وأجلسه على كرسي صغير ووجهه للحائط.
وبعد نحو  01دقائق جاء أحد أفراد األمن ونقله لالنتظار مع نحو  31محتج از في غرفة الباص (غرفة واسعة
يتم وضع المعتقلين قيد التحقيق فيها) وأجلسوه على كرسي صغير ومنعوه من الحديث مع بقية المحتجزين
هناك .وفي حوالي الساعة الثانية عشر ظه ار ،تم نقله مجددا إلى غرفة التحقيق ،وهنا أوقفه ضابط عند الباب
وتحدث معه بشكل استفزازي ،من خالل سؤاله عن بياناته الشخصية واسم زوجته وانتمائه السياسي لمدة خمس
دقائق ،ومن ثم أعاده للباص .بعد ذلك جاءه ضابط آخر واصطحبه لغرفة التحقيق وأعاد عليه نفس األسئلة،
"اسمك ،اسم زوجتك ،انتماءك السياسي ،بأسلوب استفزازي" ،مع تهديده بالحجز  22ساعة ،ومن ثم أعاده
لصالة الباص .وبعد ذلك جاء ضابط اسمه "أبو حمزة" سأل عن لؤي الغول من بين المعتقلين ،وأخذه الى غرفة
التحقيق ،وكان الضابط يحمل بيده صورة عن االستدعاء الذي تم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي،
وسأل الغول عن الذي نشره؟ فأجابه الغول بانه زوجته صورته وأرسلته لنائب نقيب الصحفيين الدكتور تحسين
األسطل ،لكي يتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة سبب االستدعاء ،بحكم منصبه كنائب لنقيب الصحفيين،
فرد عليه الضابط قائال "أنت كذاب" .ومن ثم سأله عن بيان نقابة الصحفيين الذي أدانت فيه حادثة االعتداء
ّ

على مقر تلفزيون فلسطين في غزة قبل ذلك بايام ،فأجابه الغول بأن مسؤوليته ومن منطلق موقعه كمدير لنقابة

فرد عليه المحقق "أنت تكذب"،
الصحفيين أن ينشر البيان على وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعيّ .
وأوعز ألفراد األمن في الغرفة بأن يأخذوه ليربوه (يقصد يعذبوه) ،وهنا بدأت عملية االعتداء الجسدي على
الصحفي الغول وتعذيبه ،حيث تم وضع كيس على رأسه في غرفة خاصة ،وتم االعتداء عليه بالضرب باأليدي
والسياط على منطقة الكتفين والفخدين ،بعد أن نزعوا عنه الجاكيت الشتوي ،وقد شوهدت عالمات على جسده
جراء الضرب .وخالل االعتداء عليه أخبرهم الصحفي الغول أنه يختنق من الكيس وطالبهم بنزعه عن رأسه،
وأن قدميه ترتجفان من الضرب ،فتوقفوا عن ضربه ،ورفعوا الكيس عن رأسه .وبعد نحو ربع ساعة من انتهاء
االعتداء عليه الذي استغرق حوالي نصف ساعة ،أعادوه للضابط أبو حمزة في غرفة التحقيق ،فعاد الضابط
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تكرار ذات األسئلة عليه ،كما وسأله ايضا عن الوسيلة التي يتصفح بها الفيسبوك الخاص به ،فأخبره بانه يقوم
بذلك من جهاز آي باد وهو موجود في البيت ،فطلب الضابط منه االتصال بمنزله وااليعاز البنه بإحضار
االي باد ،فاخبر الغول المحقق بان ابنه صغير وال يستطيع فرد عليه انه ابنه صغير وال يستطيع القيام بذلك،
فطلب منه االتصال بأحد أفراد عائلته إلحضار اآلي باد ولكن لم يتم احضاره ،وأعاد وضع الكيس على رأسه
مرة ثانية ،وتم مجددا االعتداء عليه بقبضات االيدي ،وقال له الضابط أبو حمزة مهددا" :سنأتي بك هنا دائما
لنؤدبك ،وأمر بتحويله لزنزانة مساحتها نحو 9.5م091/سم ومن ضمنها حمام وكان فيها أربعة أشخاص
محتجزين ،وبقى محتج از فيها حتى جاءه أحد أفراد األمن حوالي الساعة التاسعة مساء ،وأخبره بأنه سيتم إطالق
سراحه الساعة العاشرة مساء شريطة ان يعود لذات المقر عند الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ،وبالفعل
اخلي سبيله وغادر مقر األمن الداخلي الساعة العاشرة من من يوم السبت وبقيت مقتنياته محتجزة لديهم .وعند
الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم التالي (األحد الموافق  ،)9102/0/2سلم الغول نفسه مرة أخرى،
وعلى الفور جلس معه المحقق "أبو حمزة" وأخبره بأنه راجع الدكتور تحسين األسطل نائب نقيب الصحفيين
حول الشخص الذي نشر االستدعاء على وسائل اإلعالم ،و"المحصلة أنك كذاب" ،وقال له ايضا انت تدعي
بانك تعرضت للضرب وهذا كذب فلم يتعرض لك أحد بالضرب ،وحينها كشف الصحفي الغول عن كتفيه اللتان
فرَد عليه المحقق "بكفي كذب هذا من أظافرك"،
كانت عليها آثار الضرب الذي تعرض له في اليوم السابقّ ،

وتم نقله الى قاعة الباص وهناك مكث حتى الساعة الواحدة ظه ار ،حيث جاءه أحد أفراد األمن وأخبره بأنه سيتم
اإلفراج عنه بعد تدخل الجبهة الشعبية في أمره ،شريطة ان يعود للمقر عند الساعة الثامنة من صبيحة اليوم
التالي ،وفعال اخلي سبيله عند حوالي الساعة  9عص ار .وصباح اليوم التالي (االثنين  ،)9102/0/2عاد
الصحفي الغول مجددا لمقر األمن الداخلي ،وهناك نقلوه ووضعوه في الزنزانة ،واثناء احتجازه ،اصيب احد

المعتقلين بنوبة قلبية (وهو مازن أبو جهل الذي يعمل عقيدا في السلطة الفلسطينية) ،وتم نقله الى المستشفى.
وفي تمام الساعة الواحدة ظه ار ،فتح عناصر االمن بوابات الزنازين ،وأخبروا جميع المحتجزين بأنه سيتم إطالق
سراحهم ،وعند حوالي الساعة  9بعد ظهر ذات اليوم ،سلموه األمانات الخاصة به التي كانوا يحتجزونا ،وأطلقوا
سراحه.
( )0-5اقتحم عدة اشخاص مقنعين مقر هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة غزة خالل ساعات النهار
وحطموا محتوياته.
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ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فقد تلقى مدير عام هيئة اإلذاعة والتلفزيون في المحافظات الجنوبية رأفت حماد
عبد المجيد القدرة ( 51عاما) ،ونائبه عماد جواد محمد مرزوق ( 59عاما) عند حوالي الساعة  01:05من
صباح يوم الجمعة الموافق  ،9102/0/5اتصاال هاتفيا من صاحب العمارة التي يقع بها مقر هيئة اإلذاعة
والتلفزيون الفلسطينية الكائن في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة ،والمكون من طابقين (الرابع والخامس)
بإجمالي ستة شقق ،من بينها شقة إلذاعة صوت فلسطين ،وشقة الستوديو الفضائية ،وغالبية أبواب الشقق من
الخشب ،باستثناء باب استوديو الفضائية من الحديد وبها جهاز بث الفضائية ،وما تبقى غرف إدارية؛ افادهما
االتصال بأن أشخاصا اقتحموا مقر الفضائية وحطموا بـ "بلطات وشواكيش" محتوياته ،علما انه لم يكن في
المقر في تلك االثناء أي موظف من العاملين في الهيئة ،نظ ار ألن الجميع يكونوا في إجازة ساعات الصباح،
ويتركز عملهم مساء لتغطية مسيرات العودة .واثر ذلك حضر معظم العاملين في الهيئة الى المقر من اماكن
سكانهم خالل نصف ساعة ،وصدموا من هول ما شاهدوا من دمار وتخريب الحق بالمقر حل بالمقر ،حيث تم
تحطيم األبواب الخشبية ،ومحتويات ومعدات إذاعة صوت فلسطين بالكامل ،التي شملت االستوديو وأجهزة
الصوت وعددها ثالثة ،وأجهزة المونتاج ،وخمس كاميرات تصوير ،وشاحن كهرباء عدد  ،)UBS( 9إضافة
إلى المكاتب واألثاث ،في حين ان المعتدين لم يتمكنوا من اقتحام استوديو الفضائية نظ ار ألن أبوابه من
الحديد ،وحين سئل عما حدث قال بانه سمع اصواتا عاليا وضجيجا ،وانه اعتقد بان العاملين يقومون باعمال
صيانة ،ولكن ما لبث ان غادر المقر أربعة أشخاص أحدهم ملثم واآلخرين مكشوفي الوجوه ،وعندما سألهم
عمن يكونوا ،أجابوا "نحن شباب التيار اإلصالحي" والذوا بالفرار .وبعد نحو ثالث ساعات من االعتداء وصل
عناصر من الشرطة الى المكان ،وعاينوا الموقع وغادروا ،فيما شكلت إدارة هيئة االذاعة والتلفزيون لجنة من
خمسة اشخاص من المهندسين والمختصين وتم حصر األضرار التي الحقت بالمقر ،والتي قدرت بنحو 022
ألف دوالر أمريكي هي قيمة المعدات التي تم تدميرها وتخريبها ،هذا عدا التخريب الذي لحق باألبواب واآلثاث.
ويعمل في هيئة اإلذاعة والتلفزيون نحو  331موظفا ،وال يوجد حراسة لمقر ،بسبب حالة االنقسام ،ويوم الجمعة
الذي وقع فيه االعتداء في الفترة الصباحية هو يوم عطلة رسمية للموظفين ،وعادة ما يكون العمل فيه من
المقر الرئيسي لهيئة االذاعة والتلفزيون الكائن في مدينة رام الله بالضفة الغربية ،والمراسلون والمصورون في
غزة يبدؤون عملهم مساء لتغطية مسيرات العودة ،ومسؤول الخدمات في الهيئة يأتي كل يوم الجمعة صباحا
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ليجهز المياه والمعدات للصحفيين ويغادر ،وهو ما تم يوم االعتداء ،حيث كان متواجدا في المقر حتى الساعة
 2:31تقريبا وغادر ،وبعد مغادرته بنصف ساعة تقريبا كان االعتداء.
واثار االعتداء استنكار مختلف المؤسسات الصحفية والحقوقية ،وطالبت مختلف االوساط أجهزة األمن في غزة
بالكشف عن الجناة ومحاكمتهم ،وفي وقت الحق اعلنت و ازرة داخلية غزة عن اعتقال خمسة اشخاص قالت
انهم "الجناة" الذي ن نفذوا االعتداء ،وادعت أنهم (المعتدين) من حركة عناصر "فتح" الذين قطعت السلطة
الفلسطينية رواتبهم ،وان أحد "الجناة" الخمسة الذين اعتقلوا "موظف في هيئة اإلذاعة والتلفزيون تم قطع راتبه"
لكنها لم تكشف عن أسمائهم ،ما اثار الشكوك برواية و ازرة الداخلية بشأن هوية منفذي االعتداء ،وما اذا كانوا
فعال من عناصر حركة "فتح" كما قالت.
( )0-2اعتقل جهاز االمن الداخلي في خانيونس الصحفي صالح ابو صالح بعد ان استدعاه الى مقر الجهاز،
ضمن حملة استدعاءات واعتقاالت نفذتها األجهزة االمنية في قطاع غزة ارتباطا بفعاليات مهرجان إنطالقة
حركة فتح الذي كانت تنوي الحركة تنظيمه.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان صالح محمد مسلم أبو صالح ( 32عاما) ،من سكان عبسان الكبيرة
بخانيونس ،ويعمل صحفيا ح ار وهو عضو في نقابة الصحفيين الفلسطينيين ،تلقي في حوالي الساعة 09:11
من ظهر يوم  9102-0-2اتصاال هاتفيا من جهاز األمن الداخلي بخانيونس أبلغه بالحضور فو ار الى مقر
الجهاز غرب خانيونس (البحر) ،لموضوع لديهم سيستغرق  5دقائق وإذا لم يحضر سيرسلون دورية العتقاله،
وعليه توجه أبو صالح الى مقر الجهاز على الفور ،وعند وصوله خضع للتفتيش وتم مصادرة متعلقاته
الشخصية وطلبوا منه أن يعطيهم كلمات المرور لحساباته الشخصية االلكترونية وكلمة مرور جهازه المحمول،
ثم اقتادوه الى مكان الحجز وهو عبارة عن "بركس كبير" بمساحة 2x5متر كان فيه  2معتقلين من كوادر
ونشطاء حركة فتح ،وكان العدد في تزايد ،حيث وصل في صباح اليوم التالي إلى  21معتقال .استمر احتجاز
الصحفي ابو صالح حتى اليوم التالي  9102_10_12بدون إستجواب إلى أن تم استدعائه حوالي الساعة
 19:11من بعد ظهر اليوم التالي ( )9102-0-2إلى غرفة التحقيق ،وقد تمحور التحقيق معه حول أسئلة
شخصية ومنشوراته على حساباته التي اعتبرها المحقق "تحريضية" وعن فعاليات انطالقة فتح ودورها الفعلي
بها .وبعدها غادر المحقق الغرفة وتركه فيها حوالي نصف ساعة من الزمن إلى أن دخل أحد عناصر االمن
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وسلمه متعلقاته وتم اإلفراج عنه الساعة  13:11من عصر ذات اليوم .وخالل احتجازه فان عناصر االمن
كانوا يجبروهم على الجلوس على كرسي وهم متجهين صوب الحائط لساعات ،وأثناء نومهم كان العناصر
يتعمدون إيقاظهم للعدد وإلطالق تهديدات مستمرة بالضرب والتعذيب .وبعد اإلفراج عنه اكتشف أن جهازه
المحمول كان قد تم توصيله بجهاز حاسوب في داللة أنهم صادروا البيانات الموجودة عليه.

( )0-2اعتقل جهاز االمن الوقائي الفلسطيني المصور الفوتوغرافي الحر محمود نوح هريش ( 92عاما) من
منزله في بيتونيا برام الله لمدة  93يوما.
ووفقا لرواية عائلته (وروايته الحقا) وتحقيقات باحثة "مدى" فان مجموعة من االشخاص اقتحموا عند حوالي
الساعة الحادية عشرة من ليلة  9102-0-2منزل محمود نوح هريش الكائن في بيتونيا برام الله ،وهو خريج
صحافة واعالم من جامعة ابو ديس ويعمل مصو ار ح ار ،وقد عرف االشخاص الذين اقتحموا المنزل على أنفسهم
بأنهم ضباط من جهاز األمن الوقائي ،وكان بعضهم ملثمين ومسلحين ،وقاموا بتفتيش منزل محمود والعبث
بمحتوياته وتخريب بعضها ،كما وصادروا هاتفه الشخصي وجهاز الكمبيوتر الخاص به ،وقد ابلغ أحد الضباط
العائلة بأن محمود مطلوب لمدة  22ساعة ،وبأن هناك أمر اعتقال بحقه ،وان بحوزته (الضابط) أمر تفتيش
للمنزل لكنه لم يطلع العائلة عليه ولم تطلب هي من جانبها ذلك ،واعتقلوا محمود وانسحبوا .والحقا علمت العائلة
انه نقل الى مقر جهاز األمن الوقائي في ببتونيا ،كما وعلمت بعد ان ازرته والدته واخواته وزوجته ،ومحامي
مؤسسة الضمير بانه كان يتواجد في الزنازين وليس في غرف السجن .وعرض محمود مرتين على المحكمة
بتهمة "إثارة النعرات الطائفية" االخيرة كانت يوم الخميس  9102-0-01حيث تم تمديد اعتقاله  05يوما ،ويوم
 9102-0-92تم االفراج عنه بكفالة شخصية قدرها  511دينار .وبعد االفراج عنه تبين ان الصحفي هريش
بقي معتقال طوال هذه المدة البالغة  93يوما في مقر جهاز االمن الوقائي في بيتونيا ،وانه لم يتم التحقيق معه
سوى مرة واحدة فقد بعد اعتقاله مباشرة وذلك لمدة قصيرة ال تزيد عن  01دقائق من قبل ضابط سأله عن
منشور كان هريش نشره على صفحته على موقع فيسبوك فحواه "مطالبة األجهزة األمنية بحماية الشعب
الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين" كما وتم التحقيق معه ايضا حول منشورات سابقة كان نشرها في األعوام
 9102-9103وأنها بحسب الضابط تعتبر "مسيئة لألجهزة األمنية وتحتوي شتائم" ،وقد رفض الضابط اطالع
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الصحفي هريش عليها سيما وانه انكر كتابته لمثل هذه العبارات والشتائم ،وقد تعامل الضابط معه بطريقة سيئة
خالل استجوابه حيث "كان يتعمد رفع صوته والصراخ في وجهي أثناء توجيه األسئلة" ،وقد تم احتجاز هريش
على امتداد الـ  02يوما االولى (من فترة اعتقاله وتوقيفه الذي استمر  93يوما) في "زنزانة ضيقة جدا رائحتها
النتنة وفي ظروف سيئة" ،وبعد ذلك نقل الى غرف السجن حيث بقيت فيها لحين اإلفراج عني بتاريخ 0/92
بعد أن اعترض محامي مركز "مدى" على طلب النيابة تمديد توقيفه للمرة الثانية لمدة  05يوما اخرى حيث
اكتفت المحكمة بتمديد توقيفه  5أيام على ذمة التحقيق ،واجابت المحكمة طلب محامي "مدى" افرجت عن
هريش بكفالة شخصية قدرها  511دينار اردني ،وبعد اسبوع من االفراج عنه استعاد هاتفه الشخصي وبطاقة
الهوية.
( )0-2اختطف عناصر من جهاز المخابرات االسرائيلية الصحفي فراس دبس من الشارع واعتقلوه لمدة يوم
ونصف وذلك على خلفية تعليق كان كتبه على فيسبوك.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان الصحفي فراس يوسف أحمد دبس ،وهو من مواليد  02شباط  ،0225ويعمل
مسؤوال لإلعالم والعالقات العامة في دائرة االوقاف االسالمية في القدس ،وأثناء سيره في شارع نابلس بمدينة
القدس وتحديدا بجانب محطة الوقود برفقة زميله رامي الخطيب عند حوالي الساعة الوحدة من ظهر يوم-0-2
 ،9102اعترض طريقه عناصر من المخابرات كان شعر قبل ذلك بمالحقتهم له اثناء سيره حيث كانوا يدخلون
كل محل يدخله ،وأغمضوا عينيه بعد ان اعترضوا طريقه بجانب محطة االوقود ،وقيدوا يديه بمرابط بالستيكية
ونقلوه إلى "غرف  "2للتحقيق معه .واثناء عملية االعتقال والتحقيق لم يتعرض للضرب او الشتائم ،لكن طريقة
االعتقال كانت عنيفة كما وتمت مصادرة هاتفه المحمول واالطالع على محتوياته ،وأخبروه بأنه مطلوب لجهاز
االستخبارات االسرائيلية "الشاباك" بتهمة التحريض ضد الضابط االسرائيلي الذي دخل الى المسجد األقصى
وهو يحمل زجاجة "شامبانيا" في شهر أيلول  ،9102وذلك في اشارة منهم الى تعليق كتبه الصحفي الدبس
لزميله الصحفي زياد ابو بحيص على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" قال فيه "الله ينتقم منه ولعنة الله
على المتخاذلين" .فأخبرهم الدبس بأن ما يكتبه على "فيسبوك" هو امر شخصي ،وما ينشره من تقارير يأتي
بصفته مسؤوال اعالميا في االوقاف وهي ال تحتوي إال على الحقائق .وتم التحقيق مع الدبس  3جوالت لم تكن
بينها فترات راحة ،األولى استمرت ساعتين ،والثانية ساعة ،واألخيرة أكثر من ثالث ساعات ما بين تحقيق وفتح
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ملف وتصوير واخذ بصمات ،قبل أن يتم تحويله إلى سجن المسكوبية حيث تم التحقيق معه هناك لمدة ساعة
اخرى .وبقي الدبس معتقال هناك حتى الساعة  00من صباح اليوم التالي ( ،)9102-0-2وفي االثناء كان
وصل فيديو لمحاميه مصطفى يحيى يظهر الحدث المذكور في التهمة وللتأكيد على أنه غير مقبول قال" :هل
أستطيع الدخول الى كنيس يهودي حامال رأس خنزير؟" .وضمن إطار قانوني تم إخالء سبيله بكفالة غير
مدفوعة قيمتها " 5111شيكل" ،تدفع في حال تكرر االعتقال ،ثم أفرج عنه عند حوالي الساعة  2من مساء
ذات اليوم ( .)9102-0-2وبعد نحو اسبوع من ذلك وتحديدا يوم األربعاء  02كانون الثاني  9102تلقى
الصحفي الدبس أم ار بالحضور للتحقيق معه مجددا في "غرف  "2ارتباطا بأحداث وقعت في المسجد االقصى
في تلك الفترة ،وتم التحقيق معه حينها لمدة ساعتين تقريبا.
يذكر انه تم اعتقال الدبس ثالث مرات اخرى (غير المرة سالفة الذكر) جميعها تمت من داخل المسجد االقصى،
كما وتم استدعاؤه مرتين اخريين ايضا ،فضال عن انه كان أبعد عن المسجد األقصى عدة مرات استمرت
أطولها لمدة  2أشهر.
( - )0-2بالتزامن مع حملة االستدعاءات التي نفذتها حكومة حماس في قطاع غزة على خلفية مهرجان
انطالقة حركة فتح ،وفي حوالي الساعة  ،00:11من صباح يوم  9102-0-2تسلمت عائلة الصحفية ميسون
وصفي سليم كحيل 29( ،عاما) ،تعمل كاتبة في صحيفة "دنيا الوطن" اإللكترونية ،مذكرة استدعاء وصلت إلى
منزل العائلة الكائن في شارع يافا  -حي التفاح بغزة ،من جهاز االمن الداخلي ،باسم شقيقها موسى وصفي
سليم كحيل ( 32عاما) ،وهو من سكان حي الرمال ،ويعمل لدى شركة توزيع الكهرباء ،يطلب منه (عبر
المذكرة) الحضور فو ار الى مقر الجهاز (قصر الحاكم بغزة) .وعليه فقد تم تبليغه من قبل عائلته باالستدعاء،
فتوجه شقيقها موسى وسلم نفسه الى مقر األمن الداخلي في غزة في حوالي الساعة  10:31من ظهر ذات
اليوم .وحين وصل المقر تمت مصادرة بطاقته الشخصية ووضعه في غرفة الحجز (الباص) مع عشرات من
المعتقلين والمحتجزين من كوادر ونشطاء حركة فتح .وبعد ساعة ونصف من االحتجاز بدون أي استجواب،
سأل كحيل أحد عناصر األمن عن سبب احتجازه موضحا له بأنه ال عالقة له بحركة فتح أو باألحداث السياسية
التي تجري وطلب منه مقابلة أحد المسؤولين للتوضيح ،وعليه طلبه المحقق لغرفته ،وعندها أبلغه المحقق "نحن
نعرف بأنه ال عالقة لك بحركة فتح ولكن تم استدعاءك لتوصل رسالة إلى شقيقتك الصحفية ميسون كحيل،
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بان تكف عن الكتا بة والتحريض على الحكومة في صحيفة دنيا الوطن أو على حساباتها الشخصية ،وأنه إذا
استمرت في كتاباتها ستكون أنت المسؤول أمامنا وسيتم استدعاؤك مرة ثانية" .بعدها نقل إلى غرفة ثانية مجاورة
وقابله شخص آخر وأعاد له نفس الرسالة والتهديد وسلمه بطاقته الشخصية وأطلِق سراحه في حوالي الساعة
 13:31من عصر نفس اليوم.
( )0-01تعرضت حافلة إسرائيلية يوم  9102/01/2إلطالق نار من قبل مجهولين على الشارع االلتفافي
المحاذي لحاجز "بيت ايل" العسكري المقام قرب مدخل مدينة البيرة ،االمر الذي اعقبه على مدار يومين قيام
قوات االحتالل بعمليات دهم في محيط تلك المنطقة ومصادرة تسجيالت كاميرات التصوير من المنازل
والمتاجر .ويوم  9102-0-01عند الساعة الخامسة والنصف اقتحمت  05دورية عسكرية إسرائيلية حي
المصيون بمدينة رام الله ،وقامت بمصادرة تسجيالت كاميرات من محال تجارية هناك .وخالل ذلك اندلعت
مواجهات رشق خاللها شبان فلسطينيون دوريات الجيش بالحجارة فيما أطلق الجنود الرصاص المعدني وقنابل
الغاز المسيل للدموع مما أوقع العديد من اإلصابات .وقد استقطبت هذه المواجهات العديد من الصحفيين
ووسائل االعالم لتغطيتها ،ومن بينهم مصور وكالة "رويتز" محمد علي تركمان (50عاما) وعند حوالي السابعة
والنصف مساء ،اطلق احد الجنود رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط باتجاه الصحفي تركمان خالل تغطيته
المواجهات في شارع "الجهاد" بحي المصيون بمدينة رام الله بينما كان متواجدا على مسافة  011متر تقريبا
من الجنود ،اصابته بصورة مباشرة في ساقه اليسرى – اسفل الركبة ،علما انه كان يرتدي المالبس الخاصة
بالصحفيين وكان ذلك واضح للجنود ،وتم تقديم العالج له ميدانيا ،حيث وصف المسعفون إصابته بالطفيفة.
وبعد تلقيه االسعاف واصل تركمان التصوير وتغطية المواجهات لكن أحد الجنود وبعد نحو  01دقائق ،استهدفه
مرة اخرى برصاصة مطاطية أطلقها هذه المرة نحو رأسه حيث اصابته في الكمامة التي كان يضعها على
وجهه لوقايته من الغاز ما حال دون اصابته باي أذى حيث حمته الكمامة من اصابة خطيرة كادت تلحق به
لو لم يكن يضع الكمامة على وجهه.
( )0-00أصيب الصحافي حسين كرسوع بقنبلة غاز موجهة بشكل مباشر في وجهه ،اطلقها عليه أحد جنود
االحتالل االسرائيلي بينما كان يغطي احداث مسيرة العودة السلمية في منطقة "ملكة" شرق غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فإن حسين عبد الجواد حسين كرسوع 22 ،عاما ،متزوج وأب لـ  2أطفال،
ويعمل مصور في وحدة اإلعالم الميداني" ،"MFUكان قد وصل عند حوالي الساعة  19:31من عصر يوم
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الجمعة الموافق  9102/10/00إلى منطقة ملكة حيث لتغطية أحداث مسيرة العودة السلمية التي تنظم كل يوم
جمعة عند السياج الفاصل (الحدودي) مع إسرائيل والتي انطلقت منذ الـ  31من اذار من العام المنصرم،
ويشارك فيها مئات المواطنين .وعلى الجانب االخر من السياج الفاصل كان جنود االحتالل االسرائيلي يطلقون
قنابل الغاز واألعيرة المطاطية والحية باتجاه المتظاهرين بشكل عشوائي ما أسفر في هذا اليوم عن استشهاد
مواطنة وإصابة عشرات آخرين بجروح مختلفة بعضهم اصيبوا بالرصاص الحي .وعند حوالي الساعة 2:05
م ،فان الصحفي كرسوع الذي كان يرتدي خوذة وسترة صحافة زرقاء مكتوب عليها" "PRESSوبينما كان
يتواجد على مسافة  011متر من السياج الفاصل السلك ،يغطي احداث التظاهرة أصيب بقنبلة غاز موجهة
بشكل مباشر اطلقها نحوه احد الجنود ،واصابته في وجهه (أسفل العين اليسرى) مسببة له نزيفا ،وعلى الفور
نقل الى المستشفى الميداني المقام في تلك المنطقة ،وهنا قدمت لها اسعافات اولية لوقف النزيف ومن ثم حول
الى مستشفى الشفاء وسط غزة ،وهناك تبين أن عينه اليسرى تضررت جراء اإلصابة ،وقد تورم مكان اإلصابة
بشكل كبير وصاحبه احمرار شديد في العين اليسرى وعدم وضوح في الرؤية ما استدعى تحويله الى مستشفى
العيون التخصصي ،وهناك أجريت له الفحوصات الالزمة للتأكد من سالمة العين وتم تقطيب الجرح في
مستشفى العيون بـ  5غرز ،ومن ثم أعيد مجددا الى مستشفى الشفاء حيث بقى تحت المالحظة الطبية حتى
الساعة  01:11ليال من نفس اليوم تحسبا لحدوث مضاعفات صحية على حالته الصحية خاصة وانه (الصحفي
كرسوع) يعاني من مرض السكري .وكان كرسوع اصيب في السابق أكثر من مرة أثناء عمله.
( )0-00أصيب مصور  CBSPالفرنسية (اللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين) 6حسني صالح بقنبلة غاز في
الوجه ،بينما كان يغطي احداث مسيرة العودة السلمية في منطقة "تل أم حسني" شرق مخيم البريج وسط قطاع
غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فإن الصحفي حسني فؤاد حسني صالح ( 92عاما) ،ويعمل مصو ار لـ
 CBSPالفرنسية ،كان قد وصل عند حوالي الساعة  19:31من عصر يوم الجمعة الموافق 9102/10/00
إلى مخيم العودة المقام في منطقة "تل أم حسني" قبالة السياج الفاصل (السياج الحدودي مع إسرائيل) شرق
مخيم البريج ،وذلك لتغطية أحداث مسيرة العودة السلمية التي تنظم كل يوم جمعة ،بمشاركة آالف الفلسطينيين
 - 6اللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين هي لجنة فرنسية يوجد لها قسم اعالمي.
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منذ الـ  31من آذار من العام المنصرم في مناطق شرق القطاع .وقبالة المتظاهرين ،وعلى الجانب االخر من
السياج الفاصل كان جنود االحتالل االسرائيلي يطلقون قنابل الغاز واألعيرة المطاطية والحية باتجاه المشاركين
في المسيرة بشكل كثيف وعشوائي ما أسفر في هذا اليوم عن إصابة عدد من المتظاهرين بجراح مختلفة بعضهم
بالرصاص الحي .وعند حوالي الساعة  3:31عصرا ،وبينما كان المصور صالح وزمالءه يتواجدون على
مسافة ما يقارب  211متر عن الشريط الحدودي خلف المتظاهرين لتغطية األحداث ،فان احد الجنود وبصورة
متعمدة كما يبدو استهدف مجموعة االعالميين بقنبلة غاز موجهة اصابت الصحفي صالح في وجهه في
منطقة الذقن تحديدا ،تسببت له بنزيف شديد ،حيث سقط فور اصابته ارضا ،ونقل في الحال بسيارة إسعاف
الى المستشفى الميداني المقامة على مقربة من المتظاهرين ،ونظ ار لصعوبة حالته والجرح العميق الذي تسببت
به القنبلة في شفته وذقنه ،تم تحويله فو ار ا إلى مستشفى الشفاء بغزة ،وهناك بين التشخيص وحسب التقرير
الطبي وجود كسر في الفك السفلي بمنطقة الذقن ،وعليه أجريت له عملية جراحية "تركيب شريحة بالتين في
منطقة الذقن" وبعدها مكث في المستشفى يوما كامل تحت المالحظة الطبية قبل أنا يغادر لمنزله صبيحة اليوم
التالي ،وما يزال حتى لحظة اعداد هذا التقرير ( )9102-0-02يعاني من االم شديدة ومن صعوبة في تناول
الطعام والشراب وال يستطيع الكالم.
( )0-00أصيب الصحافي جعفر زاهد شتيه بقنبلة غاز مباشرة في قدمه ،خالل تغطيته تظاهرة في قرية كفر
قدوم بمحافظة قلقيلية.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان المصور لدى وكالة األنباء الفرنسية جعفر زاهد حسين شتيه (50
عام) ،كان قد وصل قرية كفر قدوم عند حوالي الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الجمعة ،9102/0/00
لتغطية المسيرة االسبوعية التي ينظمها االهالي كل يوم جمعة منذ سبع سنوات للمطالبة بفتح مدخل القرية الذي
اغلقه الجيش االسرائيلي لصالح المستوطنين ،وبينما كان المصور الصحافي اشتية جعفر يقف بجوار ثالثة
من زمالئه الصحفيين وجميعهم يرتدون الزي األزرق المكتوب عليه كلمة  Pressوبدأ بتصوير التظاهرة التي
خرجت في تلك االثناء من المسجد ،فان أربع دوريات عسكرية اقتحمت وسط القرية ودخلت الى مسافة نحو
 511متر من الشارع المغلق ،وصعد الجنود الى اسطح ثالثة من منازل المواطنين وتمركزوا فوقها فباشر
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المتظاهرون برشق الجنود الذين تواجدوا على مسافة نحو  011متر منهم بالحجارة ،فيما رد الجنود بإطالق
القنابل الغاز والرصاص المعدني بشكل عشوائي ما اسفر عن اصابة بعض المتظاهرين ،اما الصحافيين الذين
كانوا يغطون هذه المواجهات وعند حوالي الساعة الواحدة اال ربعا ظهرا ،وبينما كانوا ومن بينهم جعفر اشتية
يتواجدون عند زاوية تبعد حوالي  91مت ار من مكان المواجهات وسط القرية لتغطية وتصوير هذه االحداث،
صوب أحد  2جنود كانوا يعتلون سطح منزل احد السكان سالحه نحو الصحفيين بشكل مباشر،
واثناء ذلك َ
وأطلق قنبلة غاز أصابت المصور اشتية في قدمه (في مشط القدم) فوقع اشتية فو ار على االرض ،فسارع اثنان
من زمالئه (مراسل تلفزيون فلسطين أنال الجدع والمصور لموقع المسيرة عبد الله القدومي) ،لمساعدته في
الوصول الى سيارة إسعاف كانت في المنطقة ،حيث قدم طاقم االسعاف العالج الالزم للمصور اشتية وابلغوه
بان اإلصابة خارجية ولم تحدث اض ار ار تستدعي نقله الى المستشفى ،لكن المصور اشتية توقف عن االستمرار
في تغطية االحداث بسبب االوجاع التي كان يشعر بها.
( )0-00احتجز جنود من جيش االحتالل االسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين المكون من ثالثة افراد واستخدمتهم
كدرع بشري خالل تظاهرة في قرية راس كركر بمحافظة رام الله.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان طاقم تلفزيون فلسطين المكون من مراسل التلفزيون أسيد محمد عبد
الرحيم صبيح ،وهو من مواليد عام  ،0223والمصور محمد عبد الرحمن دار صالح (من مواليد ،)0221
والسائق ايمن مصطفى ابراهيم (من مواليد  ،)0222كانوا وصلوا عند حوالي الساعة  0:31من ظهر يوم
الجمعة الموافق  9102-0-00قرية رأس كركر بمحافظة رام الله إلعداد تقرير تلفزيوني حول قيام جيش
االحتالل االسرائيلي بإغالق الطريق الرئيسي للقرية المسمى "طريق العنب" منذ يوم  9102-0-2وهو طريق
يربط قرى غرب مدينة رام الله بالمدينة ،وكذلك من اجل تغطية المسيرة االسبوعية التي تنظم في في جبل
الريسان حيث استولى مستوطن على مساحة كبيرة من االراضي هناك .وفور وصولهم الى المكان ،كانت تدور
مواجهات عند مدخل القرية ،يرشق فيها شبان فلسطينيون الجنود بالحجارة ،وقد قام جنود االحتالل االسرائيلي
المتمركزين هناك باحتجاز بطاقات افراد الطاقم الشخصية ومفاتيح السيارة التي كانوا يستقلونها ،واحتجزوهم من
الساعة  0:31ظه ار حتى الساعة  3:01دقائق واستخدمهم الجنود في االثناء كدروع بشرية حيث اجبروا افراد
الطاقم على الوقوف امامهم (الجنود) ما جعل جميع افراد الطاقم عرضة لإلصابة بحجارة المتظاهرين التي كان
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يلقيها المتظاهرون نحو الجنود خالل المواجهات التي كانت تدور في المكان .وعند الساعة  3:01دقائق سمح
الجنود لطاقم التلفزيون بالمغادرة اما الى داخل القرية او العودة الى رام الله ،وقد توجه الطاقم الى القرية إلنجاز
عملهم وبعد حوالي  05دقيقة اي حوالي الساعة  3:95دقيقة عصرا ،عادوا من حيث اتوا ،فقام ذات الجنود
باحتجازهم من جديد وصادروا هذه المرة بطاقة هوية مراسل التلفزيون أسيد صبيح وقال له احد الجنود باللغة
العربية بأنه يريد ان يعاقبهم مدعيا انهم "يقومون بالتحريض وان عليهم حماية الجيش من الحجارة" وهدد الطاقم
باالحتجاز اذا تحدثوا مع اي شخص يعبر الشارع الرئيسي (مدخل القرية) حيث كان الجنود يتمركزون ،باتجاه
البلدة ،وعند حوالي الساعة الرابعة تم اطالق سراحهم.
( )0-00اصيب المصور الصحفي هيثم محمد جمال الخطيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط اطلقها عليه
احد جنود االحتالل اثناء قيامه بتغطية عملية عسكرية لوحدات اسرائيلية خاصة في قرية بلعين بمحافظة رام
الله.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان المصور الحر هيثم الخطيب ،وهو من مواليد عام  0222ويسكن في قرية
بلعين كان سمع عند حوالي الساعة  9:55من فجر يوم الجمعة  9102-9-00اصوات اشخاص ينزلون
بسرعة وبخطوات قريبة من محيط منزله في القرية ،فخرج وشاهد حافلة صغيرة بيضاء اللون تقوم بإنزال عدد
من االشخاص بلباس مدني ،وعلى الفور ركب سيارته للقيام بجولة في القرية فشاهد عندها اكثر من 01
مركبات عسكرية اسرائيلية تقتحم قرية بلعين من جهة جدار الفصل العنصري وتتجه الى قرية كفر نعمة
المجاورة ،فلحق بهم ليصور عملية اقتحام قرية كفر نعمة ،لكنه ما لبث ان تلقى عند الساعة  3.31اتصاال
من عائلته اخبرته فيه بأن قوات كبيرة من جيش االحتالل تقتحم منازل محيطة بمنزله في قرية بلعين ،ومباشرة
عاد الى منزله فشاهد دورية عسكرية تقف امام منزله ،وعلى بعد قرابة  21مت ار بدأ الجنود بإضاءة المصابيح
من بنادقهم تجاه سيارته في اشارة له كي يتوقف ،وعندها قام بارتداء الزي الصحفي الكامل من درع وخوذة
وحمل الكامي ار وقال للجنود باللغة العبرية بان هذا هو بيته ويريد العودة له ،فسمح له الجنود بذلك بعد ان ابتعدوا
قليال عن المنزل وتراجعوا الى مكان خارج سور بيت الصحفي الخطيب ،ومن داخل منزله بدأ الخطيب بالتقاط
صور لمنزل مجاور يبعد نحو  91مت ار عن منزله كان الجنود يحاصرونه وتسمع في االثناء اصوات انفجارات
لقنابل صوتية وصراخ من قبل اصحاب المنزل بوضوح ،علما ان نحو  01جنود كانوا يتمركزون على مسافة
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نحو  31مت ار من المصور الصحفي هيثم الخطيب حينما كان يلتقط الصور وكانوا يسلطون اضواء الليزر بلون
احمر نحوه ،وما لبث ان سمع المصور الخطيب احد الجنود يقول الحد زمالئه الضباط "لقد ازعجنا هذا
الصحفي ..هل اطلق النار عليه؟ فرد الضابط عليه :اطلق" وما لبث ان أصيب الخطيب برصاصة معدنية في
فخذه االيسر اطلقها عليه احد الجنود فاختبأ بعدها خلف جدار منزله ،وبعد قرابة  5الى  01بدأت قوات الجيش
بالتحرك واالنسحاب واثناء انسحابهم اطلقوا اكثر من  2اعيرة مطاطية باتجاه الصحفي الخطيب الذي كان
يحتمي بسور المنزل بعد اصابته ،وقام بإسعاف نفسه في البيت بوضع كمادات ثلج على موقع االصابة.
( )0-09استخدمت قوات االحتالل صحفيين كدروع بشرية اثناء تغطيتهم اقتحاما نفذه جيش االحتالل االسرائيلي
لمدينة رام الله.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان قوة من جيش االحتالل االسرائيلي اقتحمت محيط بلدية رام الله
الساعة السابعة من مساء يوم  9102-0-09وشرعت بمصادرة تسجيل الكاميرات من محال تجارية ،االمر
الذي تخلله قيام عشرات الشبان برشق الجنود بالحجارة ،فيما كان جنود االحتالل يطلقون الرصاص الحي
والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل المسيل للدموع صوب راشقي الحجارة ما أوقع العديد من اإلصابات في
صفوفهم .وعند حوالي الساعة الثامنة مساء أي بعد ساعة من االقتحام ،واثناء قيام مجموعة من الصحفيين
والمصورين بتغطية عملية االقتحام والمواجهات عند بلدية رام الله ،اقتربت مجموعة من الجنود من وحدة "حرس
الحدود" وطلبوا من الصحافيين مغادرة المكان فو ار ،لكن الصحفيين رفضوا مغادرة موقعهم في ساحة ومحيط
بلدية رام الله الن ذلك سيعرضهم للخطر ،فحاصرهم الجنود واستخدموهم كدروع بشرية وبدأوا يطلقوا الرصاص
من بينهم باتجاه الشبان من راشقي الحجارة ،وأصبح الصحافيون بين الجنود وراشقي الحجارة .وعرف من بين
الصحافيين الذي احتمى الجنود خلفهم واستخدموه كدرع بشري ،مراسل تلفزيون فلسطين علي محمد دار علي،
والمصور محمد العاروري ،ومراسل فضائية الغد العربي ضياء حوشية ،والمصور منذ الخطيب ،والمصور
معتصم سقف الحيط ،والمصور رامز عواد ،والمصور جهاد القاضي ،والمصور اشرف النبالي ،والصحفي
عماد أبو سمية ،والصحفي عصمت منصور ،والصحفي محمد جرير حمدان الذي يعمل في دائرة العالقات
العامة في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان ،والذي اشار الى انهم مكثوا في هذه الوضعية نحو ربع ساعة وتم
تهديدهم اثناء ذلك ،وقال سقط الحيط بانه تم االعتداء عليهم ودفعهم بأعقاب البنادق وتهديدهم بإطالق قنابل
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الصوت باتجاههم .كما وتم خالل ذلك احتجاز المصور الحر جهاد إسماعيل القاضي ( 92عاما) لنحو ربع
ساعة قرب فندق "الرويال" القريب من بلدية رام الله ،ومنعوه من الحركة وخالل ذلك أطلق أحد الجنود قنبلة
غاز باتجاهه ما ادى إلصابته بحالة اختناق شديد.
( )0-09اعتقل جهاز االمن الوقائي المصور لدى فضائية النجاح حازم ناصر واساء معاملته واعتدى عليه
بعض العناصر بالضرب.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى فقد وصلت قود امنية تضم عدة جيبات عسكرية ومركبات مدنية وصلت نحو
الساعة  0:11من فجر يوم السبت ، 9102/0/09 -منزل عائلة حازم عماد ناصر ،وهو من مواليد -0-2
 0221ويحمل بطاقة هوية رقم 259332220 :ويسكن مع عائلته في حي اكتابا بمدينة طولكرم حسن ويعمل
مصو ار في فضائية "النجاح" التابعة لجامعة النجاح الوطنية ،وطرقوا البوابة الرئيسية فخرج لهم والد حازم ،حيث
عرفوا عن انفسهم بانهم من جهاز االمن الوقائي ،وطلبوا منه ان يخرج لهم حازم ،ففعل فاخبروه بان يحضر
جميع االجهزة الخاصة به (هواتف واجهزة حاسوب) واعتقلوه ووضعوه في احدى الدوريات ،وقيدوا يديه الى
الخلف ،وخالل نقله اعتدى عليه احد عناصر االمن الوقائي داخل الدورية لفظيا وهدده وحين وصلوا الى المقر
قام بتفتيشه بصورة مهينة وضرب يد حازم بالحائط ،وتم نقله الى زنزانة تحت األرض ،وبقي بداخلها دون ان
يسأله احد عن اي شيء ،وعند حوالي الساعة الثامنة من مساء ذات اليوم ،طلبوا منه الخروج من الزنزانة،
وافرجوا عنه بعد تدخل مدير فضائية النجاح غازي مرتجى ،وجهات اخرى واصطحبوه الى منزله.
عرف عن نفسه بانه من مخابرات رام
ويوم امس االول ( )9102-0-92تلقى حازم اتصاال هاتفيا من شخص ّ
الله ،وطلب منه الحضور يوم االحد القادم الى مقر المخابرات في ام الشرايط ،وكان االتصال "رقم خاص"

وقال له ،عليك الحضور الى مكتب العقيد جمال جبارة.
يذكر انه تم اعتقال المصور الصحفي حازم ناصر من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية ،اكثر من مرة حيث
مكث لفترة  95يوما قبل هذا االعتقال كما وكان اعتقل ايضا خالل شهر رمضان في وقائي طولكرم.
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( )0-05اعتقل االمن الوقائي مراسل شبكة قدس االخبارية طالب االعالم في الكلية العصرية معتصم سمير
سقف الحيط ( 92عاما) اثناء تصويره مسيرة في مدينة البيرة واقتادوه الى مقر الجهاز وحذفوا المادة التي صورها
وحققوا معه.
وحسب تحقيقات باحثة "مدى" فان معتصم سقف الحيط ( 92عاما) وهو طالب اعالم في الكلية العصرية
ويعمل مراسال لشبكة "قدس االخبارية ،وبينما كان عند حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم -05
 9102-0في شارع نابلس بمدينة البيرة يصور في بث مباشر مسيرة خرجت ضد تطبيق قانون الضمان
االجتماعي تقدم نحوه شخص بزي مدني عرف عن نفسه بأنه من جهاز األمن الوقائي ،وطلب منه هاتفه وأخذه
واستدعى دورية اقتادوه الى مقر االمن الوقائي في رام الله ،وهناك جاء أحد ضباط المقر وطلب من سقف
الحيط ان يتحدثا وأخد منه معلومات عامة لفتح ملف خاص به كما يبدو ،وطلب منه أن يمسح تسجيالت
الفيديو التي كان صورها في المسيرة وتم حذفها .وبعد ذلك جاء شخص آخر عرف نفسه بأنه مدير وتحدث
مع سقف الحيط عن التحريض ضد السلطة لكن سقف الحيط اخبره بانه ال يقوم بالتحريض وما لبث الضابط
ان سلم سقف الحيط هويته وهاتفه لكنه وبعد ان تلقى اتصاال هاتفيا تراجع عن ذلك وتم نقله الى مقر جهاز
األمن الوقائي في بلدة بتونيا وكانت الساعة اصبحت حينها حوالي الثانية من بعد الظهر ،وهناك أدخل الى
مركز التحقيق ،وسلم ما بحوزته من مقتنيات (األمانات) واجري عليه كشف طبي ونقل الى زنزانة مكث فيها
نحو نصف ساعة ومن ثم تم استدعاءه واخالء سبيله حوالي الساعة  2:31من بعد العصر ولكن بقي هاتفه
محتج از نظ ار الن وقت الدوام كان قد انتهى حيث ابلغ بان يعود في اليوم التالي الستالمه.

( )0-05احتجز عناصر من االمن الوقائي والمخابرات المصور الصحفي محمد قاروط ادكيدك اثناء تصويرهم
قبيل مسيرة مناهضة لقانون الضمان االجتماعي في رام الله.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان محمد قاروط دكيلك ،من مواليد  05كانون األول  0229ويسكن في بلدة
العيساوية ويعمل مصو ار في قناة "الجزيرة مباشر" كان وصل مدينة رام الله عند حوالي الحادية عشرة والنصف
من صباح يوم الثالثاء الموافق  05كانون الثاني  9102لتغطية مسيرة مناهضة لقانون الضمان االجتماعي،
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وأثناء سيره مروره من أمام ساحة مجمع السيارات ومركز البيرة الثقافي ،شاهد عناصر من عناصر األمن
الوقائي فرفع الكامي ار لتصويرهم ،والحظ انهم تأهبوا ألخذ هذه الصورة ،ولم يعترضوا او يطلبوا منه عدم التصوير،
ولكنهم وبعد ان صورهم اوقفوه ،واخذوا الكامي ار و"الحامل ثالثي القوائم –  ،"tripodوهاتفه الشخصي (أثناء
البث المباشر) وبطاقته الشخصية ،واحتجزوه نحو ساعة والنصف ،تعرض خاللها للتهديد والشتائم واأللفاظ
النابية وقالوا له "احنا الوقائي فش حد بصورنا" و "بدنا نفرجيك مين الوقائي في أريحا" ،كما وشمل التحقيق
الميداني معه سؤاله حول الجهة التي يعمل معها ،وما اذا كان يعمل لصالح "حماس" ،ولم يخبرهم ادكيدك بأنه
يعمل مع قناة "الجزيرة" بسبب العالقات غير "الجيدة بينهم" ،على حد قوله .وبعد ذلك وصلت سيارة تابعة لجهاز
المخابرات العتقاله ،وقبل تسليمه طلب من أفراد األمن الوقائي إعادة أدواته التي أنكروا في البداية أنهم قاموا
بمصادرتها منه ،وقال لهم بأن القانون ال يمنع التصوير ،وأنه يقوم بتصوير عناصر االمن الوحدات االسرائيلية
الخاصة في المسجد االقصى فقالوا له بأن تصوير جميع األجهزة األمنية سواء كانت شرطة أو أمن وقائي أو
مخابرات أو غيرها "ممنوع منعا باتا" وحين دخل إلى سيارة المخابرات أمام دوار المنارة ليستكمل التحقيق معه،
وقبل التوجه به الى المركز أظهر محمد بطاقة الصحافة االسرائيلية الخاصة به ،وهنا اخلوا سبيله وأعادوا له
أدواته كاملة.
( )0-02اعتقل جهاز االمن الوقائي الصحفي يوسف محمد الفقيه بعد ان دهم عناصر امن منزله الكائن في
قرية البرج قرب دو ار بمحافظة الخليل وما يزال محتج از في سجن بيتونيا حتى اليوم ( )9102/0/92حيث تم
في هذا اليوم تمديد اعتقاله  05يوما.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" ففي تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم  9102-0-02دهمت قوه مؤلفة
من  01من عناصر جهاز األمن الوقائي الفلسطيني ،وهم بالزي المدني ،منزل يوسف الفقيه الكائن في قرية
البرج بمحافظة الخليل ،ويوسف الفقيه البالغ من العمر  32عاما متزوج وله اربعة اطفال ويحمل بطاقة هوية
رقم  ،232052222وهو صحفي يعمل في اذاعة "منبر الحرية" المحلية في الخليل ولدى وكالة "قدس برس"
ايضا ،وعندما خرج يوسف إلى عناصر االمن ابلغوه بأن مدير جهاز االمن الوقائي في الخليل يريد الحديث
معه لنصف ساعة ،وانه سيعود بعد ذلك الى بيته ،فخرج يوسف معهم .وعند حوالي الساعة التاسعة والنصف
من مساء ذات اليوم عادت القوة من عناصر االمن الوقائي الى منزل يوسف ،وكان معهم أمر تفتيش وفتشوا
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المنزل وصادروا جهاز هاتف يعود لوالدة يوسف ،وجهاز هاتف آخر يعود لشقيقته ،وجهاز كمبيوتر قديم يعود
ليوسف .وخالل تفتيشهم المنزل كان عناصر االمن يسألون عمن قام بإبالغ قناة االقصى الفضائية التابعة
لحركة حماس بانه تم اعتقال يوسف .وبتاريخ  9102-0-91عرض الصحفي يوسف الفقيه على المحكمة وتم
تمديد اعتقاله لمدة أسبوع بتهمة "إثارة النعرات الطائفية" كما افاد والده .وبتاريخ  9102-0-92تم نقل يوسف
من الخليل إلى مقر جهاز األمن الوقائي في بيتونيا برام الله ،ولم يتسنى لعائلته ان تلتقيه او تعرف شيئا عن
ظروف اعتقاله .وبتاريخ  0/92تم تحويل يوسف الفقيه باالنتداب من نيابة من دو ار الى نيابة رام الله ،ودون
تحقيق تم تقديم طلب لمحكمة صلح رام الله لتمديد توقيفه  05يوما ،وتم عرضه على المحكمة ،وبعد تقديم
المرافعة من جانب محامي مركز "مدى" ،قررت المحكمة توقيفه لمدة  05يوما ،وما يزال محتج از حاليا في مقر
وسجن جهاز األمن الوقائي في بلدة بتونيا.
( )0-02اصيب المصور الصحفي محمد جمال سعيد أبو قادوس ( 93عاما) ،بقنبلة غاز في ساقه من الخلف،
اثناء تغطيته احداث مسيرة العودة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.
ووفقا لتحقيقا ت باحثة "مدى" الميدانية فان المصور في "شبكة سراج" اإلعالمية كان توجه عن حوالي الساعة
الثانية من عصر يوم  9102-0-02الى منطقة ملكة شرق غزة لتغطية احداث مسيرة العودة التي تنظم كل
جمعة عند السياج الفاصل (الحدودي) وكان يرتدي الزي الخاص بالصحافة والمميز بكلمة ( ""pressالخوذة
والدرع) ،ويحمل كامي ار بيده ،وبينما كان عند حوالي الساعة الثالثة عص ار يغطي االحداث ويتواجد على مسافة
قرابة  211متر تقريبا من السياج الحدودي الفاصل الذي ينتشر الجنود االسرائيليون خلفه ويطلقون من مواقعهم
الرصاص وقنابل الغاز نحو المتظاهرين الفلسطينيين ،شاهد قنبلة تطلق نحو المكان الذي كان يتواجد فيه،
فالتف خلفا لتفادي االصابة ،لكن القنبلة اصابته في ساقه من الخلف (خلف الركبة) وتم التعامل مع إصابته
ميدانيا ،ومن ثم تم نقله الى النقطة الميدانية الموجودة على مقربة من المتظاهرين وهناك قدمت له اسعافات
اولية وتم تضميد الجرح (اذا هناك جرح...لماذا لم تتم االشارة لطبيعته قد يكون مجرد خدش بسيط وربما يحتاج
لخياطة وعملية )...وقد وصفت اصابته بانها طفيفة.
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( )0-02أصيب الصحافي محمد صقر بقنبلة غاز في قدمه اليمنى اطلقها نحوه أحد جنود االحتالل االسرائيلي
بينما كان يغطي أحداث مسيرة العودة السلمية في منطقة "ملكة" شرق الشجاعية شمال قطاع غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فإن محمد جواد عادل صقر ( 92عاما) ،يعمل مصو ار لدى وحدة اإلعالم
الميداني ،كان قد وصل عند حوالي الساعة  13:15من مساء يوم الجمعة الموافق  9102/10/02إلى منطقة
ملكة شرق غزة قبالة السياج الفاصل (الحدودي مع إسرائيل) ،لتغطية أحداث مسيرات العودة السلمية التي تنظم
كل يوم جمعة ،وكان يضع خوذة على رأسه ويرتدي سترة صحافة زرقاء مكتوب عليها " "PRESSوقناع غاز.
وكانت هناك حشود من المواطنين حيث يشارك آالف الفلسطينيين العزل في هذه المسيرات التي تنظم منذ الـ
 31من اذار من العام الماضي .ومنذ وصوله باشر صقر عمله في تصوير األحداث بكاميرته ،فيما كان جنود
االحتالل المتركزين على الجانب االخر من السياج الفاصل يطلقون قنابل الغاز واألعيرة المطاطية والحية
باتجاه المتظاهرين بشكل كثيف وعشوائي ما أسفر يومها عن إصابة عشرات المتظاهرين بجروح مختلفة،
بعضهم بالرصاص الحي .وعند حوالي الساعة  2:21مساء ،وبينما كان صقر ومجموعة من زمالئه الصحافيين
يتواجدون خلف المتظاهرين على مسافة  951مت ار من السياج الفاصل ،كان الجنود يتعمدون استهداف الطواقم
الصحفية ب قنابل الغاز لمنعهم من التغطية ،وقد أصابت قنبلة غاز موجهة الصحافي محمد صقر في ساقه
اليمنى من الخلف (منطقة الرمانة) بشكل مباشر ما ادى لسقوطه ارضا وإلحاق اضرار بالكامي ار التي تحطمت
أجزاء منها .وقد نقل فور اصابته الى المستشفى الميداني المقام في المكان ،ومنه تم تحويله إلى مستشفى
الشفاء وسط غزة ،وهناك تبين من التشخيص الطبي وجود كسر في منطقة "الرمانة" وتم عمل الالزم لتجبير
الكسر وغادر المستشفى حوالي الساعة  12:31من مساء ذات اليوم .وقد عانى الصحفي صقر في االسبوع
األول الذي أعقب اصابته من صعوبة في الحركة وبعد ذلك خضع لجلسات عالج طبيعي لمعالجة اثار
االصابة.
( )0/02أصيب الصحافي أحمد غانم بقنبلة غاز في قدمه اليسرى أطلقها نحوه أحد جنود االحتالل اإلسرائيلي،
أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة السلمية في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث مركز "مدى" الميدانية فإن الصحفي أحمد نبيل محمد غانم ( 30عاما) ،ويعمل مراسال
لقناة "الميادين" الفضائية ،كان قد وصل عند حوالي الساعة  9:31من عصر يوم الجمعة الموافق
 ،9102/0/02منطقة ملكة شرق غزة لتغطية أحداث الجمعة الـ  23من فعاليات مسيرة العودة التي تنظم كل
42

اسبوع قرب السياج الفاصل ،وكان يرتدي معدات السالمة المهنية من خوذة ودرع مميز مكتوب عليه كلمة
) ،(Pressوفي المكان كان يتواجد حشد كبير من المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في المسيرة السلمية التي
تنظم عند السياج الفاصل (الحدودي مع إسرائيل) كل جمعة منذ 31آذار /اذار من العام الماضي ،وكان الجنود
اإلسرائيليون المتمركزين على الجانب االخر من السياج الفاصل يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع واألعيرة
المغلفة بالمطاط والرصاص الحي باتجاه المتظاهرين بشكل كثيف ،ما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين،
إصابات بعضهم خطيرة .وعند حوالي الساعة  3:05وبينما كان الصحفي أحمد غانم يتواجد بين المتظاهرين
والصحفيين ،على مسافة نحو  951- 911متر من السياج الحدودي الذي ينتشر الجنود على الجانب االخر
منه ،وهو يغطي تلك االحداث ،وقف الصحفي غانم إلعداد خاتمة لتقريره التلفزيوني حول االحداث (ستاند)،
وبينما هو كذلك اصيب بقنبلة غاز أطلقها أحد جنود االحتالل في قدمه اليسرى ما أدى إلى سقوطه على
األرض .وعلى الفور نادى زمالءه الذين كانوا بجانبه على المسعفين لنقله ،ونظ ار لوعورة المنطقة وعدم امكانية
وصول سيارة االسعاف لتلك النقطة ،تم نقله بنقالة لمسافة  311متر حيث كانت تتواجد أقرب سيارة إسعاف،
ومن ثم نقل الى نقطة طبية ميدانية تابعة لو ازرة الصحة ،وهناك قدمت له إسعافات أولية ،ونقل الى مستشفى
دار الشفاء غرب مدينة غزة ،وفي المستشفى اجريت له صورة أشعة ،وتبين اصابته برضوض وبتضرر بعض
األنسجة نتيجة قوة االصابة بقنبلة الغاز التي اصابته بصورة مباشرة ،وعند حوالي الساعة الخامسة مساء غادر
المستشفى على أن يراجع العيادة الخارجية الحقا.
( )0/02أصيب الصحفيان سامر الزعانين واحمد قاعود باختناق شديد أثناء تغطيتهما أحداث مسيرة العودة
السلمية في منطقة أبو صفية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
ووفقا لتحقيقات باحثة " مدى" الميدانية فإن الصحفي الحر سامر سعد الله عبد العاطي الزعانين (92عاما )
متزوج ،ويحمل بطاقة هوية رقم ،210925022 :كان قد وصل قرابة الساعة  9:31من مساء يوم الجمعة
الموافق  9102/0/02إلى منطقة ابو صفية شرق مخيم جباليا بقطاع غزة ،لتغطية أحداث مسيرة العودة
السلمية التي تنظم اسبوعيا منذ اذار من عام  ،9102وكان يرتدي سترة صحافة زرقاء مكتوب مميزة بكلمة "
 ، " pressوفور وصوله باشر الزعانين التقاط الصور للمتظاهرين الذين تجمعوا عند السياج الفاصل الذي
ينتشر جنود االحتالل على الجانب االخر منه ،وقد كان الجنود االحتالل يطلقون قنابل الغاز واألعيرة المعدنية
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المغلفة بالمطاط واألعيرة النارية باتجاه المتظاهرين ما أسفر يومها عن اصابة عدد من المتظاهرين بجراح
مختلفة  ،منهم الصحافي في وكالة شرق غزة احمد عطا محمود قاعود ،وهو من مواليد  ،0222يعمل في
شبكة "برق غزة" الذي اغمي عليه جراء استنشاقه الغاز السام  ،ليتم نقله بسيارة اسعاف الهالل األحمر الفلسطيني
للنقطة الطبية التي تبعد حوالي  211م عن السياج الحدودي وعالجه بالمحاليل الطبية وتزويده باألوكسجين،
وعند حوالي الساعة الـ  2مساء  ،وبينما كان الزعانين يقوم بعمله وهو متواجد على مسافة نحو 211م من
السياج الفاصل (الحدودي) وكان بجواره طاقم اسعاف الهالل األحمر الفلسطيني ،أطلق جنود االحتالل
االسرائيلي عشرات قنابل الغاز السام بشكل مباشر عليه وعلى مسعفي الهالل االحمر الفلسطيني ،ما ادى الى
اصابتهم بحاالت اختناق شديدة ،فسارع المسعفون والممرضون المتطوعون إلى مساعدتهم ومعالجتهم ،وتم نقل
الزعانين بسيارة دفاع مدني إلى منطقة خيام العودة التي تبعد حوالي 211م حيث قدمت لهم االسعافات الالزمة،
وغادر الزعانين الى منزله ،ولكنه وبعد حوالي ساعتين شعر بازدياد تأثره بما استنشقه من غاز حيث بدأ يشعر
بضيق تنفس شديد وسعال طوال الوقت ،فتوجه عند الساعة الثامنة من مساء ذات اليوم الى مستشفى بيت
حانون شمال القطاع ،وهناك عمل له االطباء تبخيرة لصدره وقدموا له العالج الالزم وغادر المستشفى بعد نحو
ساعة.
( )0-99استدعى جهاز المخابرات الفلسطينية في نابلس المصور في فضائية "النجاح" عمير استيتية وحقق
معه.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان عمير جمال لطفي استيتية البالغ  95عاما ،وهو مصور في فضائية "النجاح"
التابعة لجامعة النجاح الوطنية توجه صباح يوم الثالثاء  9102-0-99الى مقر المخابرات الفلسطينية في
مدينة نابلس ،بعد أن تم استدعاؤه من قبل المخابرات لمراجعتهم ،وهناك تم احتجازه من الثامنة والنصف صباحا
وحتى السابعة من مساء ذات اليوم في مكتب جهاز المخابرات ،وتم استجوابه حول عمله ودراسته وعالقته
ببعض االشخاص ،وكانت اجاباته بانه مصور ويعمل بناء على توجيهات المؤسسة والعمل المطلوب منه،
وقد اخلي سبيله عند السابعة من مساء ذات اليوم لكن جهاز هاتفه الخاص بقي محتج از لدى جهاز المخابرات.
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( )0-95اعتقل جهاز المخابرات طالب االعالم في جامعة بيرزيت حمزة محمود احمد خضر من منزل عائلته
الكائن في طولكرم.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان قوة من جهاز المخابرات الفلسطينية دهمت عند الساعد الثانيد من بعد ظهر
يوم الجمعة  9102-0-95الى منزل عائلة حمزة محمود احمد خضر ( 02عاما) وهو طالب اعالم في جامعة
بيرزيت ،وتقيم عائلته في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم ،وقام عناصر االمن الوقائي بتفتيش المنزل بدون
إظهار اذن رسمي ،وحين سألهم افراد العائلة عن إذن التفتيش قال أحدهم بأنه يكفيهم تلقي األوامر عبر اتصال
هاتفي لتنفيذها ،واستمرت عملية التفتيش نحو ساعة ،تم خاللها مصادرة جهاز كمبيوتر ،جهاز البتوب5 ،
جواالت ،وشرائح جواالت وفالشات لم تستطع العائلة تحديد عددها وسألوا حمزة عن هويته وبعد ان تأكدوا من
شخصه اعتقلوه واقتادوه بالجيب الذي قدموا به الى مركز مخابرات طولكرم.
وكما أفاد محامي مركز "مدى" الذي تولى متابعة قضيته والدفاع عنه ،فقد صدر يوم  9102-0-92قرار
يقضي بعرض طالب االعالم حمزة خضر على النيابة يوم الثالثاء  9102-0-92وذلك بعد توقيف استمر
 2أيام دون مذكرة قانونية سليمة.
( )0-95اصيب المصور الصحفي حسن الجدي بحروق جراء قنبلة غاز اطلقها عليه احد جنود االحتالل اثناء
تغطيته فعاليات مسيرة العودة االسبوعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" ،فان حسن حسين حسني الجدي ،من سكان مخيم النصيرات ،ومن مواليد
 ،0223/3/02ويعمل مصو ار مع "وكالة شمس نيوز" كان وصل عند حوالي الساعة  10:31من ظهر يوم
الجمعة  9102-0-95إلى منطقة شرق مخيم البريج لتغطية فعاليات مسيرة العودة السلمية ،وكان يضع خوذة
على رأسه ويرتدي سترة صحافة مميزة بكلمة ( ،)PRESSويضع كمامة ضد الغاز المسيل للدموع .وفور
وصوله بدأ يتنقل بين المتظاهرين الذين احتشدوا هناك للمشاركة في التظاهرة التي تقام اسبوعيا قبالة السياج
الفاصل (الحدودي) بين قطاع غزة وإسرائيل منذ  31آذار  ، 9102وعند حوالي الساعة  13:95وبينما كان
يتواجد على مسافة  211متر تقريبا من السياج الفاصل وهو يصور المتظاهرين ،وكان حينها يدير ظهره للسياج
الفاصل الذي ينتشر الجنود االسرائيليون على جانبه االخر ،أطلق احد الجنود قنبلة غاز عليه بشكل مباشر،
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اصابته في عضلة ساقه اليسرى من الخلف (بطة الرجل) ،حيث شعر بحروق جراء االصابة ،فاتجه نحو سيارة
اسعاف تواجدت في المكان ،ونقلته الى الخيمة الطبية الميدانية المقامة في تلك المنطقة حيث تبين لالطباء
اصابته بحروق بحكم كف اليد وقدموا له اسعافات ووضعوا ضمادات حروق على مكان االصابة واخبروه بانهم
سينقلوه الى مستشفى االقصى في دير البلح لكنه رفض حيث شعر بعد اسعافه بتحسن وضعه وغادر عند
الساعة ( ) 12:31عائدا الى منزله ،لكنه وعند حوالي الساعة السادسة من مساء ذات اليوم بدأ يشعر باشتداد
االالم فتوجه عندها الى مستشفى شهداء األقصى وهناك تم تصوير مكان اصابته ،وقاموا بوضع ضمادة جديدة
وادوية خاصة بالحروق على مكان االصابة وغادر المستشفى بعد نحو ساعة.
( )0-95أصيب الصحفي نضال أبو شربي بعيارين مطاطين خالل تغطيته مسيرة العودة السلمية في منطقة
ملكة شرق غزة.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية ،فإن الصحفي نضال فوزي سليمان أبو شربي ( 30عاما) ،من سكان
حي الشجاعية بمدينة غزة ،متزوج ،ويعمل مصو ار صحافيا لدى فريق نداء بال اإلعالمي "،"Nedaa PAL
ويحمل كاميرتين ،وصل عند حوالي الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الجمعة  9102-0-95الى منطقة
ملكة شرق غزة لتغطية احداث مسيرة العودة السلمية التي تنظم اسبوعيا منذ اذار من العام  9102وكان يرتدي
درع الصحافة المميز بكلمة " "pressوفور وصوله بدأ يلتقط الصور للمتظاهرين الذين كانوا متواجدين في
المكان ،وعند حوالي الساعة الثالثة عص ار توجه لتصوير جيبات جنود االحتالل المتمركزة على طول السياج
الحدودي الفاصل ،ووقف على مسافة  011متر من السياج الفاصل (الحدودي) الذي تتمركز خلفه جيبات
الجيش االسرائيلي ،فاطلق احد الجنود االسرائيليين رصاصة مطاطية نحوه لكنها لم تصبه .وعند حوالي الساعة
الرابعة والثلث مساء توجه المتظاهرون الفلسطينيون نحو البوابة الجنوبية "الجهة الجنوبية" لملكة وهي على نفس
خط السياج الحدودي ،وبينما كان الصحفي أبو شربي متواجد هناك ويقف على مسافة نحو  51مت ار من السياج
الحدودي الفاصل وهو يصور المتظاهرين ،الحظ المصور نضال جنديا إسرائيليا على الجانب اآلخر من
السياج الحدودي وقد سقط منه سالحه الذي يطلق منه الرصاص المطاطي اتجاه المتظاهرين الفلسطينيين فاخذ
يلتقط صو ار لهذا الجندي ،عندها اطلق جندي إسرائيلي آخر كان يقف بجوار الجندي الذي سقط سالحه
رصاصتين مطاطيتين نحو المصور نضال ابو شربي اصابته واحدة منهما في جبينه فيما اصابت االخرى
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الكامي ار وادت الى تحطمها في حين سقط نضال على األرض ،وفقد وعيه لنحو خمس دقائق ،وقد تعاملت
الطواقم الطبية مع اصابته مباشرة ونقلته بسيارة إسعاف إلى النقطة الطبية الميدانية المقامة على مسافة -511
 211متر من السياج الفاصل ،وهناك قدمت له االسعافات الالزمة وتم تضميد الجرح ووصفت الطواقم الطبية
االصابة بانه طفيفة ومكث في النقطة الطبية حوالي نصف ساعة ثم غادرها.

شباط:
( )9-0أصيب المصور الصحافي عبد الرحمن هاني عبد القادر الكحلوت بقنبلة غاز في كتفه األيسر أطلقها
عليه أحد جنود االحتالل اإلسرائيلي أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية ،فإن عبد الكريم الكحلوت ( 93عاما) ،يعمل مصو ار ح ار ،كان قد وصل
حوالي الساعة الثالثة من مساء يوم الجمعة الموافق  ،9102/9/0الى منطقة ملكة شرق غزة لتغطية فعاليات
مسيرة العودة األسبوعية ،وكان يرتدي الزي الصحفي (خوذة رأس ،ودرع واقي مكتوب عليه  ،)PRESSومع
تقدم المتظاهرين نحو السياج الفاصل الذي ينتشر الجنود االسرائيليون على الجانب االخر منه ،اقترب الكحلوت
برفقة زمالئه الصحفيين ليصور االحداث ،وبينما كان يبعد عن السياج الفاصل نحو  211متر وباشر بتصوير
مئات المتظاهرين حيث كان جنود االحتالل اإلسرائيلي يطلقون الرصاص الحي والقنابل الغازية باتجاه
المتظاهرين بشكل عشوائي( ،وهو ما دأب عليه جنود االحتالل منذ انطالق مسيرات العودة في  31آذار مارس
من العام الماضي) ،وعند حوالي الساعة  3:31وبينما كان يقوم بعمله أصيب بقنبلة غاز في كتفه األيسر،
وسقط على األرض فيما بدأ زمالؤه بالنداء نادى على سيارات االسعاف المتواجدة في المكان ،وتم نقله إلى
أقرب نقطة طبية ميدانية تبعد عن الموقع الذي اصيب فيه نحو  311متر ،وهناك قدمت له اسعافات أولية،
وتم نقله مباشرة إلى مستشفى القدس عند حوالي الساعة  2:11عصرا .وفي المستشفى اجريت له صور أشعة،
وكشف عليه طبيب العظام لعالج كتفه الذي أصيب بحروق من الدرجة الثالثة وتمزق في عضلة الكتف وشعر
(كسر خفيف) في الظهر ،ومكث في المستشفى حتى اليوم التالي (السبت  )9102/9/9حيث خرج على أن
يتابع مع اطباء العيادة الخارجية حالته الحقا.
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وكان الصحفي الكحلوت قد أصيب بتاريخ  9102/2/92برصاصة متفجرة في قدمه أثناء تغطيته مسيرات
العودة شرق مدينة غزة.
( )9-2يشهد مدخل مستوطنة "بسجوت" المقامة على أراض البيرة في الضفة الغربية بين فترة وأخرى مواجهات
بين قوات االحتالل ومجموعات من الشبان الفلسطينيين الذين يرشقون البرج العسكري الموجود على مدخل
المستوطنة بالحجارة .وعند حوالي العاشرة من مساء يوم  9102-9-2كان هناك استنفار لقوات االحتالل قرب
البوابة العسكرية لمستوطنة "بسجوت" وذلك بعد تعرض البرج العسكري إللقاء زجاجات حارقة .وقد توجه معتصم
سمير سقف الحيط (92عاما) وهو طالب اعالم في الكلية العصرية ويعمل في شبكة قدس االخبارية برفقة
زميله في الكلية العصرية هادي ماجد صبارنة ( 91عاما) وهو متطوع في شبكة قدس االخبارية الى المكان
لتصوير مواجهات حيث كان عدد من الشبان الفلسطينيين يرشقون جنود االحتالل بالحجارة .وحين اقتربا
بسيارتهما من المكان اوقفهما الجنود تحت تهديد السالح واجبراهما على اطفاء محرك السيارة وقاموا بتفتيش
المركبة والتدقيق في هويتيهما والبطاقات التي تشير الى انهما طالبا اعالم ومتطوعان في شبكة قدس اإلخبارية،
واحتجزوهما واحتجزوا الكامي ار واجهزة الهاتف وبطاقتيهما وسألوهما عن الجهة التي يعمالن معها واجبروهما
على حذف المواد التي صوراها وقاموا بتصوير حساباتهما على فيسبوك .وبعد احتجاز استمر نحو  25دقيقة
اعاد لهما الجنود الكامي ار واالجهزة الخليوية وبطاقتيهما وأخلوا سبيلهما.
( )9-01منع مستوطنون عددا من الصحفيين من التصوير والتواجد في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فقد توجهت مجموعة من الصحفيين ،من بينهم مأمون وزوز ،وهشام ابو
شقرة ،ومصعب شاور ،وحمزة الحطاب صباح األحد /01شباط ،9102/الى شارع الشهداء ،لتصوير وتغطية
كيف أصبح وسيصبح واقع الحياة اليومية لسكان تلك المنطقة وطالب المدارس اثناء ذهابهم الى اماكن عملهم
ومدارسهم ،وذلك في صباح اليوم التالي للقرار الذي اتخذته حكومة اسرائيل بانهاء عمل بعثة التواجد الدولي
المؤقت في الخليل .وهناك وفور وصول المصور الصحفي هشام كامل ابو شقرة (31عام) ويعمل مصو ار
لوكالة األناضول التركية ،عند السابعة والنصف صباحا تلك المنطقة ،وما ان باشر بتثبيت الكامي ار لتصوير
بعض المشاهد ،حتى هاجمته مستوطنة متطرفة معروفة للسكان وللصحفيين بعدائها المستمر تدعى "كوهين"
وقامت بدفع "ستاند الكاميرا" بقوة ما أدى لسقوطها ارضا ،و بدأت بدفع الصحفي هشام لمنعه من التصوير،
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كما تعرض المصور الصحفي مصعب شاور هو االخر للدفع بقوة من قبل مستوطن آخر ومنعه من التصوير،
فيما سارع عشرات المستوطنين لرفع أيديهم بوجه كاميرات الصحفيين لمنعهم من التصوير .وتدخلت الشرطة
االسرائيلية لفصل المستوطنين عن الصحفيين ،وطلبت من الصحفيين مغادرة المكان فورا.
يذكر ان قوات االحتالل االسرائيلية تغلق شارع الشهداء في مدينة الخليل امام سكان المدينة والفلسطينيين عامة
منذ  95عاما ،ويخضع لسيطرة المستوطنين ،فيما يعاني السكان الفلسطينيين في المنطقة من مضايقات
واعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين .وقد ازدادت مخاوف المواطنين هناك وفي عموم الخليل بعد انهاء
اسرائيل عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت ،التي كانت تعمل على توثيق االنتهاكات في المناطق المغلقة في
الخليل ،ما دفع تجمع شباب ضد االستيطان ،لتشكل لجنة لحماية الطالب وتأمين وصولهم لمدارسهم.
( )9-2أصيب الصحافي وائل محمد الشرافي (بشظية رصاصة متفجرة) في ساقه اليمنى أطلقها عليه أحد
جنود االحتالل االسرائيلي بينما كان يغطي احداث مسيرة العودة السلمية في منطقة أبو صفية شرق مخيم جباليا
شمال القطاع.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فإن الصحفي وائل محمد رزق الشرافي (92عاما) متزوج ،ويعمل مصو ار
ح ار ،كان قد وصل عند حوالي الساعة  19:31من مساء يوم الجمعة الموافق  9102/9/2إلى مخيم العودة
قبالة السياج الفاصل (السياج الحدودي مع إسرائيل) شرق مخيم جباليا ،لتغطية أحداث مسيرة العودة السلمية
التي تنظم كل يوم جمعة .وكان في المكان حشد من المواطنين ،وفور وصوله باشر الشرافي تصوير التظاهرة
وقيام الجنود المتمركزين على الجانب االخر من السياج الفاصل بإطالق قنابل الغاز واألعيرة المعدنية والمطاطية
باتجاه المتظاهرين .وعند حوالي الساعة  2من بعد العصر وبينما كان يتواجد على مسافة حوالي  31مت ار من
السياج الفاصل ،تقدم الشرافي قليال الى االمام ليصور متظاهرين حاولوا قص واتالف السياج الفاصل الفاصل
مع االحتالل االسرائيلي  ،أطلق جندي اسرائيلي رصاصة متفجرة باتجاه الشرافي أسفرت عن اصابته بشظية
في الساق اليمني مدخل ومخرج (لم تؤذي العظام) ،وعلى الفور تم نقله بسيارة اسعاف تابعد للهالل األحمر
الفلسطيني الى النقطة الطبية الميدانية الموجودة على مسافة حوالي  211متر من السياج الفاصل ،وهناك
قدمت له اسعافات اولية وتم نقله المستشفى األندونيسي شمال القطاع (قسم الطوارئ) ،وهناك اجريت له فحوص
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تبين لألطباء من خاللها ان اصابته ال تستدعي اي تدخل جراحي وقد قدمت له مسكنات وعالجات وغادر
المستشفى بعد نحو ساعة.
( )9-01أصدر المكتب اإلعالمي الحكومي التابع لو ازرة االعالم في غزة بتاريخ  01شباط  9102اعالنا
لجميع الصحافيين/ات في قطاع غزة ،يشترط فيه حصولهم على بطاقة صحفية خاصة يصدرها المكتب
اإلعالمي الحكومي للسماح لهم بإجراء أي لقاء صحفي أو الحصول على أي معلومات من أي مرفق أو
مؤسسة عامة او و ازرة ،ابتداء من تاريخ  0نيسان/أبريل  ،9102ما يشكل مساسا خطي ار بالحريات اإلعالمية،
بل وبالحقوق والحريات العامة ،ومن شأنه تضييق هامش الشفافية والرقابة على أعمال السلطات العامة ومرافقها،
كما أنه يجانب دور السلطة العامة تجاه العمل الصحفي ،ويضع مزيدا من القيود على إعمال مبدأ المعرفة
واالعالم للجمهور ،باعتباره من صور الشراكة السياسية حيث ان القرار ينطوي على انتهاك صريح للقانون
الفلسطيني ،وخاصة منصوص المواد ( 02و  92و )92من قانون األساس الفلسطيني التي تضمن لكل
فلسطيني الحق في حرية التعبير والرأي وتناقل المعلومات واألفكار وتواردها ،باإلضافة الى حرية العمل النقابي
واستقالليته دون تدخل او قيد من السلطات العامة ،كما يخالف قانون المطبوعات الفلسطيني ويتجاوز أحكامه
التي ألزمت الجهات الرسمية بضرورة تسهيل العمل اإلعالمي وحرية الوصول للمعلومة والبحث عنها ونشرها
وفقا للمادة ( )2من ذات القانون ،ويخالف النصوص القانونية التي جاءت بها الشرعة الدولية لحقوق االنسان،
وخاصة (المادة  )02من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ،وكذلك (المادة  )02من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية.
( )9-05أصيب الصحفي محمد الزعنون بقنبلة غاز في كتفه االيسر خالل تغطيته فعاليات مسيرة العودة
السلمية في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية ،فإن الصحفي محمد عماد محمد الزعنون ( 33عاما) ،يعمل مصو ار
صحافيا حرا ،وصل عند حوالي الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الجمعة  9102-9-05إلى منطقة
ملكة شرق غزة لتغطية أحداث مسيرة العودة السلمية ،مرتديا الزي الصحافي (درع وخوذة) ،وكان يحمل كاميرتين،
وفور وصوله بدأ يلتقط الصور للمتظاهرين الذين كانوا متواجدين في المكان وهو متواجد على مسافة 311متر
من السياج الفاصل (الحدودي) الذي تتمركز خلفه جيبات الجيش اإلسرائيلي ،وعند حوالي الساعة الخامسة إال
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ربع مساء أطلق جنود الجيش اإلسرائيلي قنابل الغاز والرصاص بشكل كثيف اتجاه المتظاهرين ،حينها كان
الصحفي الزعنون يلتقط صورا ،فأصيب بقنبلة غاز في مفصل كتفه االيسر ،أدت إلى خلعه من مكانه باإلضافة
إلى شعوره بألم وجع شديدين ،وقد تعاملت الطواقم الطبية مع إصابته مباشرة وقامت بتثبيت يده وإرجاع مفصل
الكتف مكانه قبل أن يبرد جسمه ،ونقلته بعد ذلك بسيارة اإلسعاف إلى النقطة الطبية الميدانية المقامة على
مسافة  211-511متر من السياج الفاصل ،وهناك قدمت له اإلسعافات الالزمة ،ومن ثم تم نقل الصحفي
إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة ،حيث مكث في المستشفى حوالي ساعة ونصف ،ثم غادر المستشفي
حوالي الساعة السادسة والنصف بعد أن أجريت له صورة أشعة وتلقى العالجات الالزمة ،وما يزال يخضع
للعالج خاصة عالج األعصاب لعدم قدرته على تحريك يده لمستوي معين.
يذكر ان الزعنون ،كان أصيب سابقا (يوم الجمعة  )9102-2-3بشظايا رصاص متفجر في يده وقدميه خالل
تغطيته المسيرة النسوية التي نظمت عند السياج الفاصل في المنطقة الحدودية شرق غزة ،كما ،وأصيب يوم
الجمعة  9102-01-5بعيار مطاطي في قدمه اليمنى ،أثناء تغطيته مسيرات العودة السلمية بمنطقة ملكة
شرق غزة ،كما وأصيب يوم الجمعة  9102-09-92بقنبلة غاز مباشرة في الظهر خالل تغطيته فعاليات
مسيرات العودة شرق غزة.
( )9-02أصيب مراسل شبكة "برق غزة اإلخبارية" ،محمد بريخ بقنبلة غاز موجهة في يده اليسرى أطلقها
عليه أحد جنود االحتالل بينما كان يغطي أحداث فعاليات اإلرباك الليلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع
غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى الميدانية ،فإن محمد سامي جودت بربخ 90( ،عاما) ،من سكان مدينة خانيونس،
ويعمل مراسال ميدانيا لدى شبكة "برق غزة اإلخبارية" ،كان قد وصل في حوالي الساعة  12:31من مساء يوم
 9102-9-02إلى مخيم العودة المقام شرق خزاعة لتغطية فعاليات ما يسمى "اإلرباك الليلي" المتمثلة بتظاهرات
ومواجهات عند السياج الفاصل ،حيث كان يشارك مئات المواطنين في هذه الفعاليات بناء على دعوة من هيئة
مسيرات العودة .وعند حوالي الساعة  12:11مساء وبينما كان بربخ برفقة مجموعة من الصحفيين يقفون على
بعد عشرات األمتار خلف الشبان المتقدمين باتجاه السلك الشائك ،فيما كان الجنود يطلقون قنابل الغاز ،أصابت
بربخ قنبلة غاز بشكل مباشر في يده اليسرى ،وتم نقله على الفور إلى المستشفى الميداني المقام في المكان،
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وهناك

تلقى

العالج

الالزم

وبعدها

غادر

متوجها

الى

منزله.

يذكر أن يد بربخ اليمنى كانت اصيبت بكسر جراء قنبلة غاز اصابته اثناء تغطيته احداث الجمعة الرابعة من
مسيرات العودة بتاريخ .9102-2-92
( )9-02أطلق جندي اسرائيلي عيا ار مطاطيا على مراسل شبكة "قدس" االخبارية طالب االعالم معتصم سمير
سقف الحيط بينما كان يصور من داخل سيارته احداثا في نابلس ويبثها مباشرة عبر صفحته على فيسبوك.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان قوة من جيش االحتالل اقتحمت عند حوالي الساعة  01:31من مساء يوم
الثالثاء الموافق  9102/9/02المنطقة الشرقية من مدينة نابلس برفقة حافالت مستوطنين لحراستهم وتمكينهم
من تادية طقوس دينية في مقام يوسف الكائن وسط حي سكاني مكتظ في الجزء الشرقي من مدينة نابلس.
وأثناء ذلك تجمع عشرات الفتية والشبان الفلسطينيين وقاموا برشق الحجارة والزجاجات الفارغة نحو األليات
العسكرية اإلسرائيلية فيما باشر جنود االحتالل بإطالق االعيرة النارية والمعدنية المغلفة بطبقة من المطاط نحو
الشبان والفتية ،وفي االثناء كان وصل عدد من الصحفيين لتغطية هذه االحداث ومن بينهم معتصم سمير
حمدي سقف الحيط البالغ من العمر  92عاما ،وهو طالب اعالم ويعمل مع شبكة "قدس" االخبارية ،حيث
باشر سقف الحيط بعملية بث حي لتلك االحداث عبر صفحته على فيسبوك ،وهو يجلس داخل سيارته الخاصة،
وكان يرتدي الزي المميز للصحافيين كما ويوجد على سيارته شارة صحافة .وخالل ذلك وعند حوالي الساعة
الحادية عشرة اي بعد نحو نصف ساعة من اقتحام تلك المنطقة فوجئ سقف الحيط بأحد الجنود يقترب ويصوب
سالحه باتجاه السيارة حيث بدأ يصرخ عليه وحطم الجندي زجاج سيارة معتصم من الجهة اليمنى واطلق نحوه
عيا ار مطاطيا اصابه في منطقة البطن ،وعلى الفور غادر سقف الحيط المكان متوجها مع اصدقاءه الى
مستشفى رفيديا ،وهناك تلقى العالج الالزم من وخرج على الفور بعد عالجه وحالته مستقرة.
( )9-91دهمت قوة من جيش االحتالل منزل الصحفي عالء جبر علي الطيطي ،وفتشته واحتجزته واثنين من
اشقائه اللذين يعمل أحدهما في اذاعة "علم" واالخر طالب اعالم.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان الصحفي الحر عالء جبر علي الطيطي ،مواليد  0229/2/02متزوج واب
ألربعة اطفال ،يقم في مخيم العروب لالجئين ،شمالي مدينة الخليل ،سمع وزوجته عند حوالي الساعة 0:31

52

من فجر يوم االربعاء الموافق  ،9102/9/91اصواتا وحركة غريبة على مصعد الدرج المؤدي الى شقتهم في
الطابق الرابع ،فتوجهت الى الباب ليرى ما يحصل في الخارج ،فسمع صوت جنود االحتالل كانوا يتحدثون
باللغة العبرية التي يعرفها .وما ان فتح باب الشقة حتى شاهد خمسة جنود بعضهم يضع اقنعة سوداء ،وتقدموا
نحوه واشهروا السالج في وجهه واجبروه على الجلوس على االرض بالقوة ،فيما اندفع ثالثة منهم الى داخل
الشقة ،وبقي اثنان بالقرب منه احدهم يشهر السالح في وجهه ويصرخ مطالبا اياه بعدم الحركة او الكالم .وكان
الجنود يصرخون في داخل الشقة "اين هشام" ،وهو شقيق عالء ويسكن في منطقة بعيدة عن المخيم مع والده.
داهم الجنود غرفة نوم عالء حيث كانت زوجته ،فيما طلب عالء من الجندي ان يسمح له بالدخول الى الشقة
حين سمع صوت ابنته سيلين (  01اعوام) تبكي بعد ان دهم الجنود الشقة ،لكن الجندي رفض وواصل الصراخ
مطالب عالء بان يصمت .بدا الجنود بالطرق على االبواب الخشبية وتفقد الجدران ،وبعد نحو  05قيقة ،اقتاد
الجنود عالء الى الطابق الثاني حيث يسكن شقيقه ثائر ،وهناك وجد الجنود يحتجزونه في صالة المعيشة مع
اطفاله الثالثة (اكبرهم  2اعوام) ،باإلضافة الى شقيقيه سامح ( 92عاما) ،ويعمل كصحافي حر ومقدم برامج
في اذاعة علم ،وشامخ وهو طالب االعالم في جامعة فلسطين التقنية حيث انهما يسكنان لوحدهما في الطابق
الثاني .وفي االثناء كان عدد من الجنود يحيطون بهم ويشهرون السالح نحوهم ويمنعونهم من الحركة وقد علم
من اشقائه ان الجنود صادروا هواتفهم وعددها ثالثة .وبدأ الجنود بتفتيش شقة ثائر وتصويرها ،وبعد نحو نصف
ساعة ،طلب الجنود من عالء تسليمهم هويته وقاموا بتصويرها ،ومن ثم اوقفوه على الحائط والتقطوا له عدة
صور فوتوغرافية بكامي ار وهو يحكل بطاقة هويته ،واستمر احتجازهم حتى الساعة  9:31فج ار ،حتى سمع احد
الجنود يقول "لقد اعتقلنا هشام" ،وابدأوا باالنسحاب واغلقوا عليهم الباب الرئيسي للمنزل ،لكن عالء واشقاءه
لحقوا بالجنود الى خارج المنزل الستعادة هواتفهم رغم صراخ الجنود عليهم ،وحين توقفوا عند باب المنزل
الخارجي ،القى الجنود  2قنابل صوت ،وقنبلة غاز مسيل للدموع نحوهم غازية ما دفعهم للعودة الى داخل
المنزل بعد ان اصيبوا باالختناق ،وقد عثروا على احد الهواتف التي صادرها الجنود ملقى على درج البناية.
يذكر ان جيش االحتالل كان اعتقل عالء بتاريخ  ،9102/0/9ومكثت حتى  ،9102/00/31حيث اخلي
سبيلي بكفالة مالية مقدارها  01االف شيكل لحين موعد المحكمة ،والحقا مثل نحو  01جلسات في محكمة
عوفر العسكرية ،غربي مدينة رام الله ،وذلك ارتباطا بعمله الصحفي .وبعدها صدر قرار بتغريمه  9111شيكل،
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ومدة حبس  31شهر لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ في حال عاد للعمل الصحفي ،وقد شمل القرار
محاكمته لمدة معينة في االتي
 -0الحبس لمدة  2شهور ،إذا قام بتغطية مسيرات
 -9الحبس  2شهور ،في حال ثبت أي نشاط اعالمي له على الفيسبوك.
 -3الحبس  09شهر  ،في حال عودته للعمل في فضائية االقصى
 -2الحبس  2اشهر في حال قيامه بتغطية أي نشاطات تنظيمية او حزبية (ويقصد فضائية
االقصى ،التي اعتبرت تنظيما حزبيا).
( )9-99أصيب مصور فريق ميدان ميديا ،منيب سمير أحمد أبو حطب بقنبلة غاز موجهة بشكل مباشر في
منطقة البطن أطلقها عليه أحد جنود االحتالل بينما كان يغطي أحداث مسيرات العودة شرق مدينة خانيونس
جنوب

قطاع

غزة.

ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية ،فإن منيب سمير أحمد أبو حطب (93عاما) ،من سكان مدينة خانيونس،
ويعمل مصو ار ضمن فريق "ميدان ميديا" ،كان قد وصل حوالي الساعة  13:11من عصر يوم الجمعة -99
 9102-9إلى مخيم العودة المقام شرق خزاعة لتغطية أحداث مسيرات العودة ،وهناك كان يتواجد آالف
المشاركين في مسيرات العودة التي تنظم كل جمعة منذ الـ 31من آذار/مارس من العام  .9102وفي حوالي
الساعة 5:11م وبينما كان أبو حطب يتواجد على مسافة  911متر من السياج الفاصل (الحدودي) ،يصور
المتظاهرين ،وكانت تتمركز على الجانب االخر منه  2جيبات عسكرية نزل منها أحد الجنود وأطلق بإتجاههم
(الصحفيين) قنبلتي غاز أصابته إحداها في بطنه بشكل مباشر ،فسقط على األرض ،وتكسرت أجزاء من
كاميرته ،وحضرت طواقم اإلسعاف ونقلته الى المستشفى الميداني المقام على مسافة نحو  211متر من السياج
الفاصل ،وهناك تبين أن القنبلة أصابت منطقة الكبد وتسببت بحرق في منطقة اإلصابة ،وعليه تم تحويله إلى
المستشفى األوروبي نظ ار لحاجته إلجراء تصوير أشعة وفحوصات خاصة ،وفي مستشفى األوروبي تم تقديم
العالجات الالزمة له ووضع تحت المالحظة الطبية لمدة  92ساعة تجنبا لحدوث مضاعفات صحية على
حالته .وفي نهار اليوم التالي ( )9102-9-93غادر أبو حطب المستشفى وتم تحديد موعد مراجعة له بعد
أيام.
يذكر أن أبو حطب كان اصيب بتاريخ  9102-2-92بقنبلة غاز في رقبته وما يزال يعاني منها حتى االن.
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( )9-93اعتدى ثالثة من جنود االحتالل بالضرب على المصور الصحفي مشهور حسن محمود
الوحواح(32عام) اثناء تغطيته احداثا في مدينة الخليل .ويعمل مصور للوكالة الرسمية الفلسطينية وفا ،في
البلدة القديمة بمدينة الخليل.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية ،فان مشهور حسن محمود الوحواح ( 32عاما) ،يعمل مصو ار في وكالة
االنباء الفلسطينية "وفا" كان وصل عن الرابعة والنصف من مساء يوم السبت -93شباط 9102-البلدة القديمة
في الخليل لتصوير مسيرة أسبوعية ينظمها المستوطنون بحماية جنود االحتالل كل سبت في شوارع البلدة
القديمة بالخليل .وبعد وصوله صور مشهور بعض اللقطات ،لكن ما لبث ان اقترب منه أحد الجنود وسأله
باللغة العبرية عما يفعل هناك ولصالح من يصور ،وطلب منه المغادرة فورا ،فأظهر الصحفي مشهور بطاقته
الصحفية الخاصة وأخبره بأنه يقوم بعمله .وفي االثناء أقترب ثالثة جنود اخرين من الصحفي مشهور وبدأوا
يركلونها بأقدامهم ويضربونه مستخدمين اعقاب بنادقهم ،وتركزت ضرباتهم على منطقة الصدر ،وقد ترافق ذلك
مع توجيه الشتائم له وسب الذات االالهية ،واستمر االعتداء عليه نحو  05دقيقة ،وعندها تقدم ضابط الوحدة
نحو الصحفي مشهور ،وأخبره بأن يغادر المكان خالل  01دقائق واال فانه سيتم اعتقاله ،فغادر الصحفي
مشهور المكان .وقد تسبب له االعتداء برضوض في الصدر ،حيث ظل يشعر بآالم جراء ذلك لمدة يومين
علما انه لم يتوجه بعد االعتداء عليه للطبيب.
( )9-93بالتزامن مع الحمالت اإلعالمية وعدد من الفعاليات الميدانية ،المؤيدة للرئيس محمود عباس والمطالبة
برحيله ،في الضفة الغربية وقطاع غزة ،اعتقل جهاز األمن الداخلي في شمال غزة الصحفي توفيق أبو جراد
لمدة يومين على خلفية منشوراته ومواقفه السياسية ،واخضعه لسوء معاملة يرقى الى التعذيب خالل احتجازه.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" واستنادا إلفادة الصحفي توفيق عبد العزيز محمد أبو جراد ( 32عاما) ،وهو من
سكان بيت الهيا ،ويعمل كصحفي حر ،فإن دورية لألمن حضرت إلى منزل ابو جراد الكائن في بيت الهيا
عند حوالي الساعة  00:31من ليلة  9102-9-93وسلمت زوجته مذكرة استدعاء باسمه للحضور فو ار الى
مقر جهاز االمن الداخلي في بيت الهيا .وعند الساعة السادسة من صباح يوم  9102-9-92وصل الصحفي
أبو جراد إلى مقر األمن الداخلي وسلم نفسه حيث تم تفتيشه ووضعه في زنزانة صغيرة ،وبعد آذان العصر
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(حوالي الساعة الثالثة عصرا) تم استدعاءه الى غرفة التحقيق الذي استمر لمدة ساعة ،وتمحور حول منشوراته
على شبكات التواصل ومواقفه السياسية التي اعتبرها المحقق تحريضا ضد حركة حماس وهدده وطالبه بـ
"التوقف عن التحريض وتأييد الخونة" حسب وصف المحقق ،واعيد مجددا إلى الزنزانة وكان يتواجد معه معتقلين
آخرين أحضروا صباحا وطلب منهم أحد العناصر البقاء واقفين ووجوههم إلى الحائط ،واستمر وقوفهم (بمن
فيهم الصحفي ابو جراد) ألكثر من ساعة ونصف حتى موعد صالة المغرب .وفي اليوم التالي (-9-95
 ،)9102وفي وقت الظهيرة طلب منهم أحد عناصر األمن الوقوف وعدم الجلوس إال بأمره حتى ال يتعرضوا
للضرب واستمر وقوفهم حتى موعد صالة العصر أي ألكثر من ساعتين ونصف تقريبا .وفي ساعات المساء
(حوالي السادسة) أبلغ الصحفي ابو جراد بإطالق سراحه ،وتم مجددا تهديده ومطالبته بالتوقف عن التحريض
"حتى ال يتم اعتقاله مرة أخرى" .وبعد أن أخلى سبيل أبو جراد وغادر مقر األمن الداخلي توجه مباشرة الى
المستشفى األندونيسي بسبب اآلالم الشديدة في ظهره حيث تبين من خالل الفحوصات وحسب التقرير الطبي
أنه يعاني من تقلصات عضلية شديدة أسفل الظهر جراء اجباره على الوقوف لمدة طويلة بدون حركة.
( )9-99منعت قوات االحتالل االسرائيلية يوم الجمعة  9102-9-99عددا من الصحافيين من تصوير
وتغطية تظاهرة ومواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية ،وسط مدينة الخليل عقب مسيرة سليمة نظمها سكان
المدينة بمناسبة الذكرى السنوية لمجزة الحرم االبراهيمي التي كان ارتكبها مستوطن اسرائيل عام  ،0222واطلق
الجنود قنبلة صوتية نحو الصحافيين اسفرت عن اصابة المصور في وكالة االنباء الفلسطينية "وفا" مشهور
حسن محمود الوحواح ( 32عاما) ،بشظية في قدمه اليسرى ،كما واعتدت على اخرين منهم مما اضطرهم
لمغادرة المكان.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فقد انطلقت مسيرة سلمية من امام مسجد علي البكاء في مدينة الخليل بعد انتهاء
صالة الجمعة ظهر يوم  ،9102/9/99شارك فيها عشرات من المدنيين ونشطاء السالم االجانب ،وذلك
بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمجزرة الحرم االبراهيمي ،التي نفذها المستوطن االسرائيلي باروخ
غولدشتاين ضد المصلين في مسجد الحرم االبراهيمي ،في شهر شباط/فبراير عام  ،0222وللمطالبة بفتح شارع
الشهداء المغلق منذ ذلك الوقت .ووصل المشاركون في المسيرة الذين كانوا يرفعون االعالم الفلسطينية ويرددون
هتافات وطنية ساحة البلدية القديمة ،بالقرب من مدرسة اسامة بن المنقذ حيث توجد البوابة المؤدية الى شارع
الشهداء المغلق ،ومن ثم تحرك المشاركون الى حاجز (شوتير) او ما يسمى لدى السكان حاجز (مدخل شارع
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الشهداء  ،)52في منطقة باب الزاوية ،التي وصلوها حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر ،وردوا هتافات امام
الحاجز الذي احتشد خلفه عشرات الجنود وافراد شرطة حرس الحدود االسرائيلية .وبعد نحو  05دقيقة (حوالي
الساعة الثانية والربع من بعد الظهر) القى عدد من الشبان حجارة صوب الحاجز المذكور ،فاندفع عدد من
افراد شرطة حرس الحدود من داخل الحاجز وألقوا القنابل الصوتية وقنابل الغاز تجاه المشاركين في المسيرة
وملقي الحجارة ،وطاردوهم في شارع واد التفاح القديم .اثناء ذلك تقدم افراد حرس الحدود نحو طواقم الصحفيين
الذين كانوا في المكان وحاصروهم وبدأوا بالصراخ عليهم ودفعهم باأليدي والبنادق ،حيث اقدم اثنان من الجنود
على دفع مصور الوكالة االوروبية عبد الحفيظ ذياب عبد المعطي الهشلمون ( 55عاما) ،بعنف اثناء وقوفه
على درج احد المتاجر القريبة من الحاجز المذكور محاولين ابعاده عن المكان بالقوة .كما هاجم شرطي آخر
المصور والمراسل الصحافي لصحفية "الحدث" مصعب عبد الصمد شاور التيممي (92عاما) ،ووضع البندقية
في صدره وهدده بإطالق النار اذا لم يغادر المكان ،ما دفع الصحافيين للتحرك من اجل االبتعاد عن مكان
تواجد الجنود ولكن احد احد افراد حرس الحدود القى في االثناء قنبلة صوت وسط الصحافيين ،اسفر انفجارها
عن اصابة مصور وكالة االنباء الفلسطينية "وفا" مشهور حسن محمود الوحواح ( 32عاما) ،بشظية في قدمه
اليسرى ،بجروح طفيفة لم تستدعي نقله الى المستشفى ،فيما اصيب عدد اخر من الصحافيين بحاالت اختناق
بسبب اطالق الجنود القنابل الغازية بكثافة في المنطقة ،ما اضطر معظم الصحافيين لمغادرة المنطقة بسبب
اعتداءات الجنود عليهم.
( )9-99أصيب الصحفي نضال أبو شربي بعيار مطاطي في الفخذ االيمن ،بينما كان يغطي فعاليات مسيرة
العودة السلمية في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية ،فإن الصحفي نضال فوزي سليمان أبو شربي ( 30عاما) ،من سكان
حي الشجاعية بمدينة غزة ،ويعمل مصو ار لدى فريق "نداء بال اإلعالمي  ،"Nedaa PAL-كان وصل عند
حوالي الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة  9102-9-99إلى منطقة ملكة شرق غزة لتغطية أحداث مسيرة
العودة السلمية التي تنظم أسبوعيا منذ آذار من العام  ،9102وكان يرتدي درع الصحافة المميز بكلمة "."press
وفور وصوله بدأ يلتقط الصور للمتظاهرين الذين كانوا في المكان فيما ،وهو متواجد على مسافة  51مت ار من
السياج الفاصل (الحدودي) الذي تتمركز على جانبه االخر قوات وجيبات الجيش اإلسرائيلي وتطلق الرصاص
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وقنابل الغاز نحو المتظاهرين .وعند حوالي الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم اشتدت حدة إطالق النار من
قبل جنود الجيش اإلسرائيلي باتجاه المتظاهرين الذين كانوا يشعلون االطارات المطاطية ،فيما اجتاز عدد منهم
(المتظاهرين) السياج الفاصل فدخل اللتقاط صور لهم ،حينها أطلق الجيش اإلسرائيلي قنابل الغاز والرصاص
المطاطي بشكل مكثف من الجيبات اإلسرائيلية التي كانت على مسافة  31-91مت ار من السياج أم من
المتظاهرين؟ ما اسفر عن اصابة ابو شربي بعيار مطاطي في الفخذ األيمن ،وعلى الفور أخرجه مسعفون
كانوا في المكان من داخل السياج الفاصل ،وتم نقله بسيارة إسعاف إلى النقطة الطبية الميدانية المقامة على
مسافة  211-511متر من السياج الفاصل ،وهناك قدمت له اإلسعافات الالزمة وتم تضميد موضع االصابة
التي وصفتها الطواقم الطبية بأنها طفيفة ،ومكث في النقطة الطبية حوالي ثلث ساعة ثم غادرها.
يذكر ان نضال أبو شربي ،كان أصيب يوم الجمعة  9102-0-95بعيارين مطاطين احدهما اصابه في الرأس
واآلخر أصاب كاميرته خالل تغطيته مسيرة العودة السلمية في منطقة ملكة شرق غزة.
( )9-92استدعى جهاز المخابرات الفلسطينية ،في مدينة بيت لحم الصحفيين نور الدين محمد محمود بنات
وأكرم علي عالن ديريه وكالهما يعمالن في فضائية "الحقيقة" الدولية ،واحتجزهما لمدة  09ساعة ،قبل ان يفرج
عنهما بعد التحقيق معهما.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" وفي حوالي الساعة  01:31صباحا ،من يوم الخميس الموافق،9102/9/90 :
تلقى مراسل فضائية "الحقيقة" الدولية ،في الضفة الغربية الصحفي نور الدين محمد محمود بنات ( 92عاما)،
من سكان مخيم العروب لالجئين ،شمالي مدينة الخليل اتصاال من شخص عرف عن نفسه بانه من جهاز
المخابرات العامة الفلسطينية ،وطلب منه المثول في مقر المخابرات بمدينة بيت لحم حاال .رفض الصحافي
بنات طريقة الحديث معه وابلغ المتصل بانه لن يمثل بدون اذن من النيابة العامة ،وقال له انه بإمكانهم
الحضور العتقاله من المنزل واغلق الهاتف .بعدها ابلغ المذكور مدير فضائية "الحقيقة" في الضفة الغربية
وائل طقاقطة ( 32عاما) ،بما جرى عبر الهاتف .وبعد نصف ساعة أبلغ الصحفي بنات عبر اتصال هاتفي
من مدير الفضائية انه اجرى اتصاالت مع جهاز المخابرات ومع اشخاص لم يذكرهم وطلب من بنات التوجه
يوم االحد الموافق 9102/9/92 :الى مقر المخابرات في مدينة بيت لحم برفقة مصور الفضائية اكرم علي
عالن ديرية (  21عاما وهو من سكان بلدة بيت فجار ،جنوبي مدينة بيت لحم) ،والذي كان تلقى استدعاء
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عبر الهاتف من جهاز المخابرات العامة يوم االربعاء الموافق ،9102/9/91 :وابلغ بضرورة الحضور الى
مقرهم يوم االحد الموافق .9102/9/92 :وتوجه الصحفيان اكرم ديرية ونور الدين بنات ،الى مقر المخابرات
العامة في مدينة بيت لحم .وفور وصلهم المقر حوالي الساعة  00:11صباحا ،رافقهما احد الحراس الى داخل
المقر ،وادخل كل منهما الى غرفة لوحده .حيث اخذت منهم االمانات ،بما فيها هواتفهم النقالة والنقود واالحزمة
ورباط االحذية ،وطلب منهما التوقيع على وصل االمانات .الحظ االثنان كلمة امانات موقوف على ورقة
االمانات ،وبعد ذلك بنحو  5دقائق ،نقل الصحفيان بواسطة مركبة من نوع (هيونداي) ،برفقة عدد من عناصر
الجهاز الى مقر الخدمات الطبية العسكرية في مدينة بيت لحم ،وهناك جرى تعبئة استمارة حول ان كانا يعانيان
من امراض مزمنة ،وهو اجراء يتخذ للمعتقلين .عندما حاول الصحفي نور الدين بنات الحديث مع زميله أكرم،
صرخ احد العناصر في وجهه وامسك رأسه بيده وابعده بالقوة وقال لهما" :الكالم هنا ممنوع" .بعدها اعيد
الصحفيان الى مقر الجهاز حيث كانت الساعة نحو  00:91صباحا ،وهناك ادخال الى الطابق االرضي حيث
يوجد قسم الزنازين .جرى وضع كال منهما في زنزانة لوحده ،وكانت اوصافها متشابهة ( 9م طول Xمتر
ونصف عرض ،رائحتها نتنة ،انارتها خافتة ،ال يوجد فيها نوافذ للتهوية سوى نافدة 05سم05 Xسم موجودة
بالباب ،وال يوجد بها حمام ،ارضيتها متسخة) ،وفور ادخالهما الى الزنزانتين ،سحب الحراس الفراش والغطاء
من كالهما ،وبعد ذلك بدقائق ،احضر السجانون الطعام ،اال ان الصحفي اكرم ديرية ،رفض ادخال الطعام
وابلغ السجان بانه مضرب عن الطعام ،فاحضر السجان ورقة وطلب منه التوقيع عليها ،فيما قبل نور بنات
الطعام الذي قدم له .نحو الساعة  00:21صباحا ،حضر احد الحراس الى زنزانة الصحفي نور الدين بنات
وكان يحمل هاتف المذكور وهو من نوع (ام أي -ماكس  ،)3وطلب منه فتحه عن طريق البصمة ،فقام بفتحه،
وبعد مغادرة العنصر بعدة دقائق عاد الحارس نفسه وهو يحمل الهاتف ،وابلغه بان يقوم بفتحه حيث يوجد
نظام حماية على جميع البرامج ،فرفض نور الدين ذلك ،وقال له :هذه خصوصيات لي ،ولن اقوم بفتحه بدون
اذن قضائي ،لكن الحارس اصر على ذلك وارتفع صوتهما ،فحضر اثنان اخران من امن الجهاز ،احدهم
عرف عن نفسه بكنية (ابو قيس) ،وقال له( :اذا لم تفتحه بخاطرك ،سوف تجبر على ذلك) .وغادر الثالثة من
امام الزنزانة .في تلك االثناء حضر سجان الى زنزانته الصحفي أكرم ديريه ،وقال له" :هل تريد االتصال باي
من عائلتك" فابلغه بانه يريد االتصال بمدير الفضائية وائل طقاطقة ،وهو سوف يعرف كيف سيتعامل مع
الموضوع .فاغلق الحارس باب الزنزانة بعنف وغادر المكان .بعدها مكث االثنان في زنزانتيهما حتى الساعة
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 5:31مساء ،حيث جرى اقتياد كال منهما الى غرفة تحقيق في الطابق الثاني في هذا الوقت ،وجرى التحقيق
مع كليهما حول اسماء افراد عائالتهما ،وطبيعة عملهما في الفضائية ،وكيف يتلقون رواتبهم ،ومن هي الجهة
التي تمول الفضائية ،وعن االنتماء السياسي لكل منهما ،وعن تقرير أعده االثنان على معبر (ميتار) غرب بلدة
الظاهرية ،حول االفراج عن االسير (اياد ابو شقرة) الذي امضى  02عاما داخل السجون االسرائيلية ،وان هذا
التقرير جرى اعداده لفضائية "فلسطين اليوم".
وبعد رفض كليهما صيغة االسئلة بهذه الطريقة ،ابلغا المحقق بان مثل هذه التقارير هي من ضمن عملهما،
وانه ال عالقة لهما بقناة "فلسطين اليوم" وان ما حصل ان "فلسطين اليوم" طلبت منهما عمل مقابلة لها ،وهو
ما يعتبرانه نوعا من الخدمه لزمالئهم .اتهم المحققون االثنين بانهما هما من قاما بتنظيم حفل استقبال االسير
ابو شقرة في منزل عائلته في قرية واد معلى ،في مدينة بيت لحم ،وان عليهما ابالغ الجهاز باألشخاص الذين
جرى تصويرهم في المكان وظهروا في التقرير وكانوا يرتدون اقنعة ،لكن الصحفيين رفضا التعاطي مع اتهامات
المحققين وأبلغوهم بان عملهم ال يتطلب جمع المعلومات عن االشخاص الذين حضروا لتهنئة االسير ،فطلب
المحققون من كالهما التوقيع على االفادة التي تمت كتابتها ،وبعد قراءتها منهما والتعديل عليها جرى التوقيع
عليها .استمرت جلسة التحقيق مع كليهما حتى الساعة  2:31مساء ،وبعدها أعيد كل منهما الى زنزانته .حيث
استمر احتجازهما في الزنزانتين وبنفس الظروف حتى الساعة  00:11مساء ،وعندها جرى إخراجهما من
الزنازين ،وأخلي سبيلها ،على ان يعودا يوم االربعاء الموافق ،9102/9/92 :نحو الساعة  01:11صباحا الى
المقر ،إلغالق الملف حسب ادعاء افراد الجهاز والستالم هواتفهما النقالة التي بقيت محتجزة لدى امن الجهاز
من اجل الفحص .وفي يوم االربعاء الموافق  ،9102/9/92الساعة  01:11صباحا ،وصل الصحافيان اكرم
ديرية؛ ونور الدين بنات ،الى مقر المخابرات العامة في مدينة بيت لحم .وهناك انتظ ار في غرفة خارجية بعد
تسليمهما هويتيهما للحارس .وبعد نحو ساعتين ،وصل أحد عناصر االمن الى مكان انتظارهما ،وأبلغهما بأن
يعودا مرة اخرى يوم السبت الموافق  ،9102/3/9الساعة  00:11صباحا ،من اجل استالم االجهزة الخلوية
التي "ما زالت في قسم الفحص االمني" وان الملف قد اغلق .وغادر االثنان مقر المخابرات الساعة 09:31
من منتصف النهار.
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يذكر ان جهاز المخابرات العامة ،كان استدعى الصحافي أكرم ديرية خالل شهر اكتوبر من العام ،9102
اربع مرات متتالية عبر استدعاءات خطية ،مرتين تم فيهما ابقاءه في غرفة االنتظار لعدة ساعات دون التحقيق
معه ومطالبته بالعودة .وجرى استجوابه عن عمل الفضائية ،وعمله بها ،وطرق تمويل القناة وعن انتمائه
السياسي ،وعن اعتقاله السابق لدى االحتالل االسرائيلي.

آذار:
( )3/0اصيب الصحفي محمد الدويك بعيار مطاطي اثناء تغطيته احداث مسيرة العودة السلمية شرق مدينة
غزة.
ووفقا لتحقيقات باحثة مدى فان محمد وائل عبد الجواد الدويك ( 92عاما) وهو مصور يعمل في وكالة "اتحاد
برس" وصل عند حوالي الثالثة من عصر يوم الجمعة الموافق  ،9102/3/0منطقة ملكة شرق مدينة غزة
لتغطية الفعالية األسبوعية لمسيرة العودة السلمية التي تنظم كل جمعة عند السياج الفاصل ،وكان يرتدي الزي
الصحفي ويحمل كاميرا .في حوالي الساعة الثالثة مساء ،مرتديا الزي الصحفي ،ويحمل كاميراته الخاصة،
وحين وصل شاهد الجنود المتمركزون على الجانب االخر من السياج الفاصل (الحدودي) يطلقون االعيرة
النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين ،فتوقف الدويك على مسافة  951مت ار تقريبا
من السياج ،لتصوير المتظاهرين واالحداث ،وبينما كان يتواجد هناك اصيب بعيار مطاطي في قدمه اليمنى،
فوقع على األرض فيما هرع نحوه مسعفون كانوا في المكان ،تبين لهم انه اصيب بعيار مطاطي فوضعوا له
كمادات وضمدوا مكان االصابة وساعدوه على مغادرة المكان وعاد الى منزل.
( )3-3اعتقل جهاز المخابرات الفلسطينية العامة الصحفي حازم ناصر من منزله في قرية اكتابا قرب طولكرم،
ونقله الى سجن اريحا حيث مكث  02يوما معتقال تعرضا خاللها لتعذيب قاس.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية ،ففي حوالي الساعة الثانية من فجر يوم األحد ( )9102-3-3وبينما
كان حازم عماد حسن ناصر ،من مواليد  0221-5-2يحمل هوية رقم 259332220 :ويعمل مصو ار لدى
فضائية النجاح ،نائما في منزل عائلته الكائن في ضاحية اكتابا شمال\شرق مدينة طولكرم ،دهمت قوة من
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عرفوا على
عناصر األمن الوطني الفلسطيني (كانوا بزيهم العسكري) ،ومعهم عناصر أخرى بالزي المدني ّ
انفسهم بانهم من المخابرات الفلسطينية ،كان بعضهم ملثما ،وفتشوا المنزل وصادروا االجهزة الخليوية الخاصة
بحازم وسألوه عن الكامي ار فاخبرهم بانهم في مكتب الفضائية بمدينة نابلس واعتقلوه ،ونقلوه بمركبة مدنية من
نوع  H1التي يستخدمها جهاز المخابرات ،الى مقر المخابرات العامة بمدينة طولكرم ،واثناء اعتقاله تعرض
حين اصبح عند بوابة المنزل للضرب بااليدي ،وقال له احد عناصر االمن الوطني "انا عارفك ...جيت كتير
لهون واعتقلتك" .وفي مقر مخابرات طولكرم أداخل الى مكتب بداخله طاولة وكرسي وبقي محتج از حتى السابعة
صباحا ،عندها تم نقله الى مقر الخدمات الطبية العسكرية ،حيث قام الطبيب بالكشف عليه ،وطلب طبيب
الخدمات اجراء مجموعة من الفحوصات لكن لم يعمل بها واعيد الى ذات الغرفة في مقر المخابرات .وعند
حوالي الساعة  09:31ظه ار ،حضر أحد عناصر المخابرات وسلمه اماناته ،واخرجه الى مركبة مدنية من
"جيتس" لونها رمادي ،ونقل برفقة  2اشخاص كانوا بزي مدني الى مركز تحقيق اريحا ،الذي وصلوه عند حوالي
الساعة  19:11من عصر االحد  ،3/3وفور دخول المركبة بوابة المركز ،حضر شخصان وقيدا يدي حازم
للخلف بقيود حديدية ،ووضعوا على رأسه غطاء ،ونقلوه الى زنزانة انفرادية ،تبين له الحقا انها تقع مقابل مكتب
الطبيب في مقر التحقيق المركزي التابع للمخابرات الفلسطينية العامة .وبعد نحو نصف ساعة نقل وهو مغطى
الرأس من الزنزانة الى احد االشخاص عرف على نفسه باسم "ابو عبد الله" وقال انه مدير المقر ،وساله عن
عالقته بحركة حماس ونشاطه فيها ،لكن حازم نفى اي عالقة او نشاط ،وعندها امر "ابو عبد الله" بازالة
الغطاء عن رأس حازم ،وهدده المحقق (ابو عبد الله) بان يتحدث عن عالقته بحماس ونشاطه ،وخاصة خالل
االحداث التي رافقت استشهاد الشاب اشرف نعالوة ،واال فانه سيالقي العذاب ،وبانه " اول ع اخر سيتحدث"،
فاخبره بانه ال يوجد عنده اي شيء لقوله وقد جولة التحقيق هذه نحو ساعة اعادوه بعدها الى الزنزانة .وعند
المغرب اقتيد مرة اخرى الى ذات مكتب "ابو عبدالله" وكان برفقته شخصان شاهدهما في المرة االولى ،واعاد
ابو عبد الله طرح ذات االسئلة عليه وسأله "كيف معاك بطاقة صحافة وانت مش دارس صحافة" ،واستمر
استجوابه هذه المرة نحو نصف ساعة ومن ثم اعادوه الى ذات الزنزانة علما انه كان طيلة الفترة مقيد اليدين
من الخلف .نحو الساعة  09:11منتصف ليلة االحد /االثنين ،اعادوه مجددا الى مكتب اإلدارة ،ولكن لم يكن
"ابو عبد الله" موجودا ،بل شخصان ال يعرفهما كانا يناديان على بعضهما بـ "أبو محمد" ،وأمراه بان يستدير
الى الحائط ،ويرفع يديه ،واستمر ذلك حتى الساعة  19:11فجر االثنين ،وبعدها اعاداه الى زنزانة رقمها ،3
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لم يكن بداخلها فرشة وال غطاء ،حيث جلس على االرض وبعد نحو ساعتين احضروا له فرشة وغطاء ونام
حتى الساعة العاشرة صباحا ،حيث جاؤوا الى الزنزانة ونقله الى مقر نيابة اريحا وهو مقيد اليدين من االمام،
وتم نقله بمركبة بيضاء (سافانا) ،مؤخرتها عبارة عن صندوق مغلق تم وضعه بداخله .وفي النيابة أبلغ بانه
متهم بحيازة وتجارة السالح ،لكن الصحفي حازم نفى ذلك وطلب ان يتحدث امام محام ،فمددت النيابة توقيفه
 92ساعة ،ومن ثم اعادوه الى مقر المخابرات في اريحا ،الذي وصله نحو الساعة  19:11عص ار ،وهناك
أدخل الى زنزانة رقم  3مرة اخرى ،وكانت بدون فرشة او غطاء ،وعند حوالي العاشرة مساء ،نقل مجددا الى
مكتب اإلدارة ،وكان هناك "ابو عبدالله" ومعه شخص آخر ،وأمراه بان ينزع حذاءه ويفتح كلتا رجليه الى اقصى
حد ،وان يرفع يديه الى األعلى ،و"احضروا بربيشا اسود ،وضربوني على رجلي ،في منطقة الصابونة (الركبة)،
وعلى يداي وهن مرفوعات لنحو ساعة ونصف" وهم يستجوبه ويسألوه عن عالقته بحركة حماس ونشاطه فيها
وتحديدا خالل فترة استشهاد الشاب اشرف نعالوة ،وعن مشاركته في مسيرة كانت خرجت في ضاحية شويكة
واتجهت حينها الى منزل الشهيد نعالوة ،وعن ذهابه برفقة وفد من شويكة الى منزل عائلة بشكار في مخيم
عسكر ،حيث كان استشهد الشاب نعالوة ،وبعد جلسة التحقيق هذه اعادوه الى ذات الزنزانة (رقم  .)3نحو
الساعة  10:11فجر يوم الثالثاء  ،9102-3-5نقل مجددا الى مكتب االدارة ،ولم يكن ابو عبد الله هناك،
وكان هناك  3اشخاص آخرين (رفض حازم اعطاء اوصافهم) ،وقالوا له "احكي ..خّلص حالك" فأعاد عليهم
الحمامات ،وهناك علقوه من
القول بانه تحدث لهم بما لديه ،وعندها قيدوا يديه الى الخلف ،واقتادوه الى داخل ّ
الخلف بحديد حراسة نافذة الحمام لنحو ربع ساعة وهو يصرخ من اآلالم ،حتى حضر احدهم ،وادعى بانه جاء
لكي يتوضأ ،وقام بإنزاله ونقله الى مكتب آخر ،وقام مجددا باستجوابه عن حماس ونشاطه فيها ،وعالقته
بفضائية األقصى وفضائية فلسطين اليوم ،وكيف يتلقى رواتبه ،ومن رشحه للعمل في فضائية فلسطين اليوم،
وكيف عمل فيها ،ومن ثم اعاده الى الزنزانة من جديد .ونحو الساعة  12:11صباح الثالثاء 9102-3-5
نقل الى مقر نيابة اريحا ،وهناك التقى محامي مركز "مدى" فراس كراجة الذي تولى الدفاع عنه ،وحضر
استجواب النيابة له ،حيث رفض الصحفي ناصر التهم التي وجهت له ،وتحديدا السالح وعالقته بحماس ،وابلغ
النيابة بانه تعرض للشبح والضرب ،وسألته النيابة "هل قمت يوما بتصفح موقع خاص بالسالح" لكنه نفى ذلك
وقال بانه ليس من اهتماماته ،وان سالحه الوحيد هو كاميرته ،وطلب بعدم توقيفه تنفيذا التفاقية بين نقابة
الصحفيين والنيابة ،وابلغ النيابة بانه مضرب عن الطعام منذ اليوم األول إلعتقاله ،فأخبرته النيابة بانها راسلت
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النقابة وابلغتها "انك موقوف بتهمة حيازة سالح" ،وانها ستعود وتدرس ملفه وستطلب دليال من نيابة طولكرم
وامرت (نيابة اريحا) بتمديدي توقيفه لـ  22ساعة اخرى .واعيد الصحفي حازم الى مقر تحقيق المخابرات ،وكان
خبر تعرضه للشبح والتعذيب قد انتشر في الخارج ،فطلبه "ابو عبد الله" في مكتبه ،وسأله عمن ضربه ،فقال
له حازم "لقد حصل هذا هنا امامك وبوجودك" فسأله " ومن علقك" فاخبره ان ذلك "تم بغيابك يوم امس" فقال
له المحقق ابو عبد الله "هذا ليس ضرب وال تعليق .رح تالقي ايام اصعب .رح اورجيك شو الضرب والتعليق،
ورح تعترف ،ولدينا دالئل واثباتات" ،ومن ثم اعادوه الى الزنزانة .وبعدها حضر ضابط من طولكرم (وهو يعمل
في ذات المقر -رفض حازم كشف اسمه) واقتاده الى مكتب ،وسأله عما حصل معي ،وابلغه بانه ال يقبل
بالتعذيب والضرب ،وان عليه ان يفك اضرابه ،وسيتيح له االتصال باهله وسينقله الى القسم بدل الزن ازنة فوافق
حازم وانه ى اضرابه واتصل باهله الذي تصادف وجودهم في اريحا وزاروه فعال لعشر دقائق ،بوجود عناصر
من المخابرات ،وابلغهم بانه بخير ونقل الى القسم .وهناك بقي من يوم الثالثاء  9102-3-5وحتى يوم السبت
 ، 9102-3-2تعرض طيلة تلك األيام لجوالت من التحقيق والشبح والتعذيب ،بعد فكه االضراب ونقله للقسم
مباشرة .وعند حوالي الساعة الثانية من عصر يوم السبت ( )9102-3-2نقل الى مكتب اإلدارة ،وهناك طلبوا
منه ان يقوم بفتح جواالته ،وصفحته على فيسبوك ،لكنه رفض فضربه أحدهم على وجهه وقال "احنا هون
بندللك وانت شايف حالك" ،ونقلوه الى زنزانة بدل القسم ،وكانت بال فرشة او غطاء ،ومكث حتى صباح اليوم
التالي (االحد  ،)9102-3-01حتى احضروا فرشة وغطاء .ومساء ذات اليوم (االحد) عند موعد العشاء،
اقتادوه الى غرفة تحقيق ،فقال له احدهم "رح ارسملك على الحيط غنمه او ماعز ،ورح اجيبلك دلو ،وبدك
بعد بالط الغرفة وما بداخل كل بالطة من مربعات ،وضربه
تحلبها وتطلع منها حليب" ،كما وامره بان يقوم ّ

الحمام ،وعّلقه بحديد نافذة الحمام ،وتعمد ربط يديه من
حين رفض ذلك ،وقيد يديه الى الخلف واقتاده الى ّ
االكتاف وتقريبهما من بعضها البعض ما زاد المه اكثر يؤلمني اكثر ،واستمر مشبوحا لنحو ساعة وهو يصرخ
من االلم ،وترافق ذلك مع ضربه على وجهه واكتاف ومطالبته بان يتحدث ويفصح عن االرقام السرية لجواالته
"بدك تحكي...يال احكي ،شو االرقام السرية للجواالت والفيس..؟؟ بدك تفتحهم" ،وبعد نحو ساعة من شبحه،
حضر شخص اخر وقام بفكه ،ومسك بيدي حازم ووضعهما تحت المياه ،حيث لم يكن يقوى على رفعهما،
حيث كن متورمات وبلون ازرق ،ومن ثم اقتاده الى مكتب االدارة من جديد ،وهناك كان شخص آخر يدعى
ابو ركان وهو نائب المدير ،وطلب ان يبقى بمفرده مع الصحفي حازم ،فخرج االخرون ،وعندها طلب منه ان
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يفتح جواالته وصفحته على فيسبوك لكنه رفض ،وبعدها حضر شخص اخر واستفسر عما اذا كان استجاب
لذلك فابلغه ابو ركان بانه لم يستجب ،فاقتاده من جديد وشبحه مرة اخرى لنحو ربع ساعة ،ونقله بعدها الى
احد المكاتب ،وطرح عليه العديد من األسئلة فيما يتصل بالصحافة ونقل االخبار ،وقد استمر هذا حتى الفجر
(اإلثنين  .)9102-3-00واستمر استجوابه والتحقيق معه بذات الطريقة حتى يوم الخميس ،9102-3-02
حيث ابلغوه بان اهله سيزورونه وطلبوا منه عدم االدالء باي معلومات وخاصة الضرب والتعذيب ،وحين جاءت
عائلته لزيارته بقي ابو ركان معهم ،واستمرت الزيارة لنحو  01دقائق ،لم يفصح حازم خاللها عن اي شيء
مما تعرض له ،وبعدها نقل الى الزنزانة وبقي حتى موعد العشاء حيث اقتادوه الى أحد المكاتب ،وهناك انهال
 3اشخاص عليه ضربا بأقدامهم وايديهم على انحاء جسده ،استمر ذلك نحو نصف ساعة ،اعادوه بعدها الى
الزنزانة .يوم الجمعة  ،9102-3-05لم يتعرض الي تحقيق او ضرب ،ومساء السبت  ،9102-3-02مع
موعد العشاء تقريبا ،نقل الى غرفة التحقيق وهناك طلب منه محقق ان يقوم بتأجيل موعد زفافه المحدد في
شهر  2من العام الجاري ،النه سيبقى محتج از لما بعد ذلك .وتكرر التحقيق معه وضربه خالل ذلك حتى يوم
الثالثاء  ،9102-3-02حيث ازره صباح ذلك اليوم شخص يدعى ابو يمان( ،يعتقد انه نائب ماجد فرج مدير
عام المخابرات بالضفة) ،كما و ازره ضابط من رام الله ،سبق وجلس معه حين تم استدعائه الى مخابرات ام
الشرايط ،وهدده "معك ساعة من االن لتعترف وتخلص حالك او انك بتقعد سنه كاملة هون وما حدا بيسأل
عنك" وقال له بانه سيطلب منه مراجعته في رام الله بعد ان يخرج من اريحا .ويوم األربعاء  3/91صدر قرار
باإلفراج عن حازم بعد دفعه كفالة مالية مدفوعة مقدارها  511دينا ار أردنيا (الى حين انتهاء القضية) .وقد
تأخرت تنفيذ اإلفراج الفعلي عنه حتى يوم الخميس  3/90بسبب االجراءات التي اتخذت ،وقد اعيدت له اجهزة
الهاتف خاصته وبطاقته لحظة اخالء سبيله عند الساعة الثانية من عصر ذلك اليوم بعد ان قضى  02يوما
معتقال.
( )3-2اعتقل جهاز االمن الوقائي الصحافي عامر عبد الحكيم ابو عرفة بعد ان دهم منزله في مدينة الخليل،
ونقله الى مقر الوقائي في مدينة رام الله.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان قوة من جهاز االمن الوقائي فان الصحافي عامر عبد الحكيم ابو عرفة (33

عاما) ،متزوج ،ويعمل مراسال لوكالة شهاب االخبارية ،كان مساء يوم االثنين  9102 -3-2لوحده في منزله
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الكائن في بناية سكنية بالقرب من دوار الشعراوي في المنطقة الغربية من مدينة الخليل ،وعند الساعة الحادية
عشرة من ذلك المساء دهمت قوة من جهاز االمن الوقائي ،تتألف من نحو  31عنص ار المنزل .وفور دخول
القوة المنزل ،بعد ان فتح عامر الباب لهم ،تجمهر عناصر القوة في غرفة الصالة وسط المنزل .أحدهم سال

عامر ،اين زوجتك؟ فأجابه بانها في زيارة لعائلتها .فأبلغه الضابط بنيتهم تفتيش الشقة .طلب عامر منه اذنا
من النيابة بذلك .فاظهر الضابط اذنا من النيابة العامة يسمح لهم بالتفتيش والبحث عن "مواد تحريضية او

اجهزة تساعد على التحريض" ،وبدأ افراد القوة باالنتشار في غرف المنزل ،فيما رافق عامر افراد القوة المتواجدين

في غرفة نومه الخاصة حيث يوجد مكتبه ايضا ،وبدأوا بتفتيش الغرفة وصادروا جهاز حاسوب محمول من نوع
ابل عدد  ،9احدها لزوجته ،وجهاز حاسوب من نوع ماكنتوش ،وكمامة للغاز ودرع خاص بالصحافيين،
وطابعة ،وكامي ار عدد  ،3وعدسات كامي ارت ،وجهاز تابلت لطفله عبيدة وفالشه (حاضنة خارجية) مسجل عليها
حفل زواجه ،ومجموعة من االوراق ،وقاموا بجمعها في غرفة الصالة .اثناء ذلك حاول أحد افراد القوة مصادرة

البوم الصور الخاصة بحفل زواج عامر ،اال انه استطاع اخذه منه ،فيما أصر رجل االمن على االطالع عليه،

وبعد جدال انصاع عامر ألوامره .دون السماح لهم بأخذه .استمرت عملية التفتيش داخل المنزل نحو ساعة
كاملة ،شملت باقي غرف المنزل ،حيث اقدم افراد القوة على بعثرة محتويات الغرف والمطبخ ،ونحو الساعة

 09:11من منتصف الليل ،وقبل خروجهم من المنزل ،صادر احد الضباط هاتف عامر من نوع (سامسونج)،

وقام بتكبيل يديه برباط حديدي ،دون ان يظهر له اذن نيابة باالعتقال وأخرجوه من داخل الشقة وقاموا بإغالق
الباب ،ونزلوا به الى الشارع حيث كان شقيقه عنان ( 92عاما) ،في الخارج ،وقد منعه افراد القوة من الصعود

الى شقة اخيه عامر ،فطلب منهم ان يسلموا مفتاح الشقة لشقيقه ،وتم اقتياد عامر الى احدى المركبات االربعة
التابعة للجهاز التي كانت متوقفة امام المنزل ،ونقلوه الى مقرهم في المدينة .وصلت القوة الى المقر نحو الساعة

 09:01مع دخول فجر يوم الثالثاء  ،9102/3/5وادخل الصحفي عامر الى غرفة برفقة أحد افراد امن

الجهاز ،جرى تقييد كل المصادرات من منزله في ورقة وطلب منه التوقيع عليها ،فيما طلب عامر من عنصر
امن الجهاز نسخة عن المضبوطات لكنه رفض .بعد ذلك جرى اقتياد عامر الى زنزانة في الطابق االرضي

مساحتها 021سم* 0م ،يوجد بها فرشة وبطانية ،وال يوجد فيها حمام ورائحتها نتنة ،ويوجد بها انارة خافتة.
بدون ان يتم عرضه على الخدمات الطبية .مكث في فيها حتى الساعة  09:11من منتصف نهار يوم الثالثاء

( )9102/3/5وعندها حضر أحد افراد امن الجهاز الى زنزانة عامر وطلب منه ان يعطيه كلمة المرور السرية
الخاص بجهاز الحاسوب الخاص به والجهاز الخاص بزوجته ،وكلمة السر الخاصة بحاسبه على الفيس بوك.

فقال له عامر بانه لن يمتثل لهذه االوامر بدون قرار محكمة بذلك ،وليس قرار نيابة .غادر عنصر االمن وبعد
دقائق قليلة حضر عنصر امن اخر الى الزنزانة وأخرج عامر منها وقام بتكبيل يديه بمريط حديدي ،واقتاده الى
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مركبة من نوع (فولكس كاريل) ،تابعة لجهاز الوقائي وبرفقته اثنان من المعتقلين ،واربعة عناصر امن اخرين،

كما احضرت كل المواد التي جرى مصادرتها من منزله ،ووضعت داخل المركبة .وتم نقلهم الى مقر االمن
الوقائي في بلدة بيتونيا ،برام الله ،حيث وصل هناك نحو الساعة  3:11عصرا ،وادخل الى غرفة لوحده،

واخذت االمانات الشخصية منه (خاتم ،ساعته ،طاقية وجاكيت كان يرتديه) ،ونقل بعدها الى غرفة الطبيب
داخل المقر .الذي عمل له استبيان طبي ،حيث ابلغ عامر الطبيب بانه يعاني من احتقان في الجيوب االنفية

والم في ظهره ،لكن الطبيب لم يأبه لذلك ،وقبل اخراج عامر من غرفة الطبيب ،ابلغه بانه مضرب عن الطعام
والماء من تلك اللحظة .اقتاد عنصر االمن عامر الى زنزانة تحمل رقم ( ،)9يوجد بها فرشة وغطاء وحمام.

ومكث فيها دون ان يتناول أي وجبة طعام حتى الساعة  01:11من صباح اليوم التالي (االربعاء الموافق:

 .)9102/3/2في هذا التوقيت تم نقل عامر بعد تكبيل يديه الى محكمة صلح رام الله ،وهناك ادخل الى غرفة
انتظار حتى الساعة  3:11عصرا ،وعندها ادخل الى غرفة وكيل النيابة ،برفقة محاميه مهند كراجه .اخبر
وكيل النيابة عامر بان هناك تهمة وجهت له باإلحالة من نيابة محكمة صلح الخليل وهي "ذم وقدح السلطة

الفلسطينية" وانها تقع ضمن قانون مكافحة الجرائم االلكترونية .وادعى وكيل النيابة ان االمر لو ترك له لوجه
اربع تهم له بدل تهمة واحدة .طالب المحامي كراجه النيابة بإخالء سبيل الصحافي عامر ،كون هذه التهمة
موجهة له ارتباطا بعمله في مجال الصحافة ،لكن وكيل النيابة أصدر ق ار ار بتمديد توقيف عامر  92ساعة

للتحقيق ،دون النظر الى المدة التي جرى احتجازه بها من وقت اعتقاله .وقبل خروج عامر من مكتب وكيل

النيابة ابلغه عامر بانه مضرب عن الطعام والماء ،ودون وكيل النيابة ذلك .نحو الساعة  2:111مساء ،اعيد

عامر الى مقر الوقائي في بيتونيا ،وادخل الى نفس الزنزانة ،وبعد دقائق من ذلك احضر له السجان الطعام

اال ان عامر رفض ادخاله الى الزنزانة .وفي حوالي الساعة  01:11مساء ،جرى اقتياده عامر من زنزانته الى
غرفة مدير التحقيق الذي عرفه حراس السجن بكنية (ابو فلسطين) .طلب المحقق من عامر الجلوس على

كرسي ،وبدأ الحديث عن حياته االجتماعية ،وعن عمله في وكالة شهاب ،وطلب مدير التحقيق من عامر ان

يفك اضرابه عن الطعام الن ذلك يعتبر تحديا للجهاز .استمرت جلسة التحقيق حتى الساعة  09:11من

منتصف تلك الليلة ،ولم يتم توجيه تهمه له من قبل مدير التحقيق .بعد ذلك اقتاد السجان عامر الى زنزانته

ومكث فيها حتى الساعة  2:11من صباح اليوم التالي (الخميس )9102/3/2 -حيث جرى اقتياده في هذا

الوقت الى محكمة صلح رام الله دون ان يتم تكبيل يديه ،حيث بدأت عالمات االرهاق والعطش تظهر عليه
نتيجة اضرابه عن الطعام والشراب ,.وفي محكمة صلح رام الله تم ادخال عامر قاعة انتظار حتى الساعة

 3:11عصرا ،ونقل بعدها الى قاعة المحكمة .حيث كان القاضي الموجود (احمد االشقر) والذي ابلغه عامر
بانه مضرب عن الطعام ،فطلب منه الجلوس ،وحضر المحامي مهند كراجه .طالبت النيابة بتمديد توقيفه 05
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يوما ،على نفس التهمة التي وجهت له ،لكن القاضي أصدر ق ارره بعد مرافعة المحامي بالتمديد لـ  3ايام فقط.

على ان يحضر وكيل النيابة ملف التحقيق والملف الطبي لعامر في الجلسة القادمة عند انتهاء فترة التمديد.
بعد ذلك اعيد عامر الى مقر الوقائي ،وادخل الى نفس الزنزانة حتى الساعة  2:11مساء ،حيث جرى اقتياده
الى غرفة كان فيها خمسة اشخاص من بينهم محققان .في هذه الجلسة ،طلب المحققان من عامر تسليمهم

"الباسورد" الخاصة باألجهزة وكلمة السر الخاصة بالفيس بوك ،لكنه اصر على وجود قرار محكمة بذلك.

استمرت الجلسة لنحو ساعة بخصوص هذا الموضوع ،بعدها أعيد الى نفس الزنزانة .ومكث فيها حتى الساعة
 2:11من مساء اليوم التالي (الجمعة ،)9102/3/2 -حيث حضر الطبيب الى الزنزانة وقام بقياس الضغط
ونبضات القلب والسكر ،وابلغ عامر بان هناك تراجعا في صحته ،وان عليه فك اضرابه وغادر الطبيب بعدها

مباشرة .بعد دقائق من ذلك جرى اقتياد عامر من قبل السجان الى مكتب مدير التحقيق (ابو فلسطين) .حاول
المحقق اقناع عامر بفك اضرابه عن الطعام والماء .وان القضية التي احضر من اجلها قد انتهت ،ولكن عامر

رفض ذلك ،ونقل مرة اخرى الى زنزانته .مرة اخرى ،نحو الساعة  01:11من ذات المساء ،اعيد اقتياد عامر
الى نفس غرفة التحقيق ،حيث طلب منه المحقق ان يتصل بزوجته ،وانه سوف ينقله الى غرفة اعتقال جماعية،

من اجل فك اضرابه عن الطعام .بعد نحو ساعة من الحديث ،تناول عامر كوبا من اللبن .بعدها جرى نقله
من غرفة التحقيق الى غرفة اعتقال جماعية ،وهناك مكث حتى يوم االحد ( )9102/3/01حيث نقل في

ساعات الصباح الى محكمة صلح رام الله ،واحتجز في غرفة االنتظار حتى الساعة  3:11مساء ،عرض
بعدها على قاضي الصلح ،والذي لم يعرف اسمه ،وبحضور المحامي مهند كراجه .وفي هذه الجلسة لم تقدم

النيابة ملف التحقيق او الملف الطبي .بل طالبت (النيابة) بالتمديد مرة اخرى  05يوما ،على نفس التهمة.
وبعد مرافعة المحامي كراجه التي استمرت لنحو نصف ساعة ،أصدر القاضي ق ار ار بتمديد توقيفه لمدة 05

يوما ،واعيد بعدها عامر الى غرفة االعتقال الجماعي داخل مقر الوقائي .ومكث بها حتى يوم الخميس

( ،)9102/3/02حيث حضر احد السجانين في حوالي الساعة  00:31صباحا ،وابلغه بان هناك ق ار ار باإلفراج
عنه ،واقتاده الى غرفة انتظار لدقائق وسلمه االمانات باستثناء االغراض التي جرى مصادرتها من منزله،
وطلب عامر من السجان ان يحضر ما تبقى من االغراض المصادرة ،فحضر المحقق ابو فلسطين ،وابلغه

بانها موجودة في مقر الوقائي في مدينة الخليل ،وعليك مراجعة الجهاز يوم االحد الموافق ،9102/3/02
الستعادتها .وبعد االفراج عنه توجه عامر حسب المواعد المقرر الى مقر الوقائي في مدينة الخليل ،وانتظر

هناك من الساعة  2:11صباحا ،حتى الساعة  01:31صباحا ،وابلغ من قبل الحراس ان الشخص الذي يريد

مقابلتك في اجتماع وانه سيقوم باالتصال بك الحقا .وغادر المقر دون ان يتم تسليمه أي من المصادرات.
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( )9102-3-2أصيب الصحفي إبراهيم أبو مرسة بحالة اختناق شديدة خالل تغطيته أحداث مسيرة العودة
السلمية شرق مخيم جباليا ،شمال قطاع غزة.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية ،فإن إبراهيم نصر حسين أبو مرسة (92عاما) ،من سكان مخيم جباليا
شمال قطاع غزة ،يعمل مراسال ميدانيا إلذاعة صوت الوطن ،ومصو ار متطوعا في دائرة العالقات العامة
واالعالم في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،وصل عند حوالي الساعة الثالثة من عضر يوم الجمعة -2
 9102-3إلى منطقة السياج الفاصل شرق مخيم جباليا ،لتغطية أحداث مسيرة العودة السلمية ،وكان حينها
يرتدي الزي الخاص بالهالل األحمر الفلسطيني الذي يعمل مصو ار متطوعا معه منذ عام لتوثيق انتهاكات
االحتالل واإلصابات التي يتعرض لها المتظاهرون من قبل جنود االحتالل ،وفور وصوله المنطقة الحدودية
شاهد إطالق الجنود االسرائيليين المتمركزين على الجانب االخر من السياج الفاصل قنابل الغاز والرصاص
الحي والمطاطي بكثافة تجاه المتظاهرين .وبينما كان يتواجد على مسافة نحو  051متر الحظ مشاركة عدد
كبير من النساء في التظاهرة التي تزامنت مع اليوم العالمي للمرأة ،وكان المتظاهرون يشعلون إطارات السيارات
ويطلقون البالونات ،فيما كان الجنود يستهدفون كل من يحاول االقتراب من السياج الفاصل ،فيما كان ابو مرسة
يصور ويزود إذاعة صوت الوطن  FM 105برسائل مباشرة عما يجري .وعند حوالي الساعة الخامسة والنصف
مساء ،وأثناء تواجده على مسافة  011متر من السياج الحدودي الفاصل وهو يغطي االحداث أطلق جنود
االحتالل قنابل غاز بكثافة تجاه الطواقم الطبية حيث كان يتواجد ما ادى إلصابته بحالة اختناق شديدة ،واغمي
عليه وسقط أرضا ،ولم يستعيد وعيه إال في النقطة الطبية الميدانية المقامة على مسافة  211-511متر من
السياج الفاصل ،حيث قدمت له العالجات ،وبعد نحو  05دقيقة مكثها هناك غادرها.
( )3-2أصيب المصور الصحفي ساري جمال محمد منصور بشظايا عيار ناري في كلتا يديه اثناء تغطيته
أحداث مسيرة العودة السلمية شرق البريج.
ووفقا لتحقيقات باحثة مركز "مدى" الميدانية فإن ساري جمال محمد منصور ،يبلغ نحو  92عاما ،وهو من
سكان البريج ويعمل كمصور صحفي حر ،كان وصل عند حوالي الساعة  9.31من عصر ظهر يوم الجمعة
 ،9102/3/2مخيم العودة المقام شرق البريج بقطاع غزة لتغطية أحداث مسيرة العودة األسبوعية ،وكان يرتدي
الخوذة والدرع الواقي المكتوب عليها إشارة ( ،)PRESSوهناك كان جنود االحتالل يطلقون النار بكثافة باتجاه
69

المتظاهرين ما اسفر عن اصابة العديد منهم .وعند حوالي الساعة  ،3.31وبينما كان ساري منصور يتواجد
خلف يتواجد على مسافة  051مت ار من السياج الفاصل الذي ينتشر الجنود على جانبه االخر ،ويصور االحداث
من خلف المتظاهرين ،اطلق احد الجنود الرصاص الحي ما اسفر عن اصابة احد المتظاهرين ،فيما اصيب
منصور بشظايا تلك الرصاصات في كلتا يديه ،وكان على مقربة منه بعض المسعفين الذين سارعوا الى نقله
الى مستشفى شهداء األقصى ،حيث وصل المستشفى حوالي الساعة  ،2.31وهناك تبين من خالل فحص
األطباء وجود فتحة كبيرة في يده اليسرى نتيجة إصابته بشظايا رصاص حي متفجر ،وفتحات صغيرة أخرى
في يده اليمنى ،حيث تم تصوير يديه باألشعة ،وتقطيب يده اليسرى بأربع غرز ،وغادر المستشفى الى المنزل.

( )3-2اصيب الصحافيان ياسر ممدوح الفاضي وحاتم سعدي عمر برصاص االحتالل خالل تغطيتهم احداث
مسيرة العودة السلمية شرقي بلدة خزاعة بمحافظة خانيونس.
وبحسب تحقيقات باحث مركز "مدى" الميدانية ،فان ياسر ممدوح الفاضي ،البالغ  32عاما ،ويعمل مصو ار
صحفيا لدى وكالة "كنعان" اإلخبارية ،توجه عند حوالي الثالثة من عصر يوم  9102/3/2إلى منطقة السياج
الفاصل شرق خزاعة بمحافظة خانيونس لتغطية مسيرة العودة السلمية ،برفقة زمالئه العاملين في الوكالة ،وكان
يحمل كامي ار فوتوغرافية من نوع  Canon 7Dوهاتفا محموال ويرتدي الدرع الواقي الموسوم بكلمة .Press
وهناك وقف على مسافة نحو  011متر من "شارع جكر" ،وبدأ يلتقط صور للمتظاهرين الذي تجمعوا في
المكان وينقل في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك ما يجري حيث كانت قوات االحتالل اإلسرائيلي
المتمركزة على الجانب االخر من السياج الفاصل تطلق قنابل الغاز بكثافة نحو المتظاهرين ،فاضطر لالبتعاد
والعودة إلى الخلف حيث اصبح على مسافة نحو  051متر عن شارع جكر القريب من السياج ،لشعوره
باالختناق ،وهناك وقف مع احد زمالئه ،وتبادال الحديث وهما يلتقطان الصور ،وعند حوالي الساعة الرابعة
عصر أصيب ياسر عيار ناري في ساقه اليمنى ،مدخل ومخرج ،فسقط أرضا ،فتقدم مسعفون كانوا في المكان
ا
نحوه ونقلوه بسيارة إسعاف إلى المستشفى الميداني المقام على بعد نحو  211متر غرب المخيم ،وهناك تم
تقديم إسعافات اولية له ،وبعد حوالي  05دقيقة نقل إلى مستشفى غزة األوروبي شرق خانيونس ،وقد وصل
المستشفى حوالي الرابعة والنصف ،وهناك اجريت له عملية استغرقت نحو ساعتين ،تم فيها تنظيف مكان
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اإلصابة وتضميدها مرة أخرى ،وخرج من غرفة العمليات حوالي السابعة مساء وبقي تحت تأثير البنج المخدر
حتى السابعة من صباح اليوم التالي ( ،)9102-3-2وما زال يمكث حتى اللحظة داخل المستشفى ،ويحتاج
إلى عملية جراحية أخرى يتم فيها تخييط الجرح وتضميده حسب ما قرر به الطبيب المشرف على حالته.
وفي منطقة شرق خزاعة ايضا ،فان حاتم سعدي عمر البالغ  32عاما ،ويعمل مصو ار صحافيا لدى وكالة
شينخوا الصينية ،كان وصل تلك المنطقة مرتديا درعا واقيا تظهر عليه إشارة " "Pressويحمل كامي ار فوتوغرافية
من نوع  Canon 5Dلتغطية احداث مسيرة العودة السلمية عصر ذات اليوم ( ،)9102/3/2واثناء قيامه
بتصوير االحداث وهو متواجد على مسافة نحو  51مت ار من السياج الفاصل الذي يتمركز الجنود االسرائيليون
على جانبه االخر ،ويطلقون عشرات قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه المتظاهرين ،أصابته قنبلة غاز في
اعلى الفخذ بعد أن ارتطمت في األرض وحولت تجاهها نحوه ما تسبب بتحطم شاشة هاتفه الذي كان في جيبه
حيث اصابته القنبلة.
( )3-2أصيب المصور حسام صالح أحمد العدلوني 30( ،عاما) ،من سكان مدينة خانيونس ،ويعمل كصحفي
حر ،بقنبلة غاز أطلقها عليه أحد جنود االحتالل بشكل مباشر بينما كان يغطي أحداث مسيرات العودة شرق
خانيونس

قطاع

جنوب

غزة.

وحسب تحقيقات باحث "مدى" فان حسام صالح أحمد العدلوني 30( ،عاما) ،من سكان مدينة خانيونس ،ويعمل
كصحفي حر
كان وصل عند حوالي الساعة  13:31من عصر يوم الجمعة ( )9102-3-2وهو يحمل كاميرته الخاصة
إلى مخيم العودة المقام في مدينة خزاعة شرق خانيونس لتغطية فعاليات مسيرات العودة التي تنفذ كل يوم جمعة
منذ انطالقها في الثالثين من اذار/مارس من العام الماضي  .9102وفور وصوله هناك باشر بالتقاط الصور،
حيث كان يتواجد المئات من المتظاهرين السلميين على بعد عشرات األمتار من السياج الحدودي الفاصل،
وفي المقابل كان جنود االحتالل يطلقون قنابل الغاز واألعيرة المختلفة نحو المتظاهرين الفلسطينيين ،وهو ما
تسبب يومها بإصابة عدد من المتظاهرين بعضهم اصيبوا بالرصاص الحي .وعند حوالي الساعة  12:05مساء
متر خلف المتظاهرين
وبينما كان العدلوني يقف مع مجموعة من زمالئه الصحفيين على بعد حوالي  51ا
المتقدمين بإتجاه السياج الفاصل ،أصابته قنبلة غاز في الفخذ االيسر اطلقها احد الجنود بصورة مباشرة نحوه.
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وفو ار نقل إلى المستشفى الميداني المقام في تلك المنطقة ومن ثم إلى مستشفى األوروبي بخانيونس .وهناك
وبعد التشخيص الطبي تبين وجود تمزق في عضلة الفخذ وعالمات حرق في مكان اإلصابة ،وقد قدمت له
بعض العالجات ومكث في المستشفى لعدة ساعات تحت المالحظة ،وغادر المستشفى عند حوالي الساعة
 12:31من مساء ذات اليوم ،والحقا بدأ العدلوني يعاني من إلتهاب شديد ،وأبلغه األطباء بأنه ربما يحتاج
لعملية فتح للجرح وتنظيفه إذا لم يتجاوب مع العالجات التي وصفوها له.
( )3-2اصيبت المصورة الصحفية آيات عرقاوي بعيار مطاطي اطلقه نحوها جنود االحتالل اثناء تغطيتها
تظاهرة في قرية بيت سي ار بمحافظة رام الله.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان آيات خالد عرقاوي ( 92عاما) مصورة صحفية تعمل لدى وكالة ()APA
للتصوير ،توجهت يوم الجمعة (/ 2اذار 9102/الى قرية بيت سي ار غرب رام الله لتغطية مسيرة دعت لها القوى
الوطنية واإلسالمية في القرية ،للمطالبة باسترداد جثماني الشابين أمير محمود جمعة دراج من (قرية خربثا
المصباح) ويوسف رائد محمد سليمان عنقاوي من قرية بيت سيرا ،كانت قتلتهما قوات االحتالل في الرابع من
ذات آذار  9102قرب قرية كفر نعمة ،غرب رام الله ،اثناء توجههما الى عملهما فج ار واحتجزت جثمانيهما.
وعند الساعة الواحدة ظه ار انطلقت المسيرة التي ضمت نحو  911مواطن من أمام مسجد "بيت سي ار الكبير"
وتوجهت نحو الجدار ،وقد وصلت هناك حوالي الساعة الواحدة والنصف ظه ار ،وهناك بدأ بعض المتظاهرين
بإزالة اسالك شائكة من الجدار ،فيما وصلت في االثناء قوة من جيش االحتالل وبدأوا الجنود بإطالق الرصاص
الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر تجاه المتظاهرين والصحفيين .حوالي الساعة الثانية
اقتحم الجيش قرية بيت سي ار حيث اندلعت مواجهات في القرية المالصقة للجدار ،وبينما كانت عرقاوي تصور
تلك االحداث اطلق احد الجنود رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط نحوها اصابتها في ساقها اليسرى /اسفل الركبة،
علما انها انها كانت ترتدي سترة مكتوب عليها (  )pressبشكل واضح وكانت على تتواجد على مسافة نحو
 011متر من الجنود .وقد تم نقل عرقاوي الى سيارة تابعة للهالل األحمر كانت تتواجد في المكان وتم تقديم
العالج الالزم لها ميدانيا.
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( )3-01اعتقل عناصر امن في غزة الصحفي حمزة جميل حماد اثناء تواجده ومجموعة من الشبان في منزل
جهاد العرابيد بشمال غزة.
ووفقا ل تحقيقات باحث "مدى" فان قوة من عناصر االمن التابعة لحركة حماس في غزة اقتحمت يوم االحد
الموافق  ،9102/3/01منزل جهاد العرابيد ،الكائن في منطقة العلمي بشمال غزة ،واعتقلت ،الصحفي حمزة
جميل إبراهيم حماد ،مراسل إذاعة "وطن" ،الذي كان متواجدا برفقة مجموعة من الشبان 09( ،شابا) في المنزل،
وتم نقلهم جميعا إلى مركز المباحث في معسكر جباليا ،وهناك اعتدى عليه عناصر االمن (وعلى االخرين)
بالضرب باأليدي .واخضع حماد للتحقيق حول المواضيع التي تداولها مع الشبان اآلخرين ،ومن ثم نقل الى
زنزانة .وفي اليوم التالي تم التحقيق معه مرة أخرى ارتباطا بـ "الحراك الشعبي" الذي يتم الترويج له عبر صفحته
على فيسبوك ،وأخذوا أفادته وتم تصويره ،ووجهت له الئحة اتهام تحتوي على تهمة "االخالل بالنظام" ،وتم
إعادته للنظارة .وفجأة وصل عناصر من األمن الداخلي الى مقر المباحث وتم توقيف كل اإلجراءات ونقل
حماد الى مقر األمن الداخلي في منطقة التعليم شمال قطاع غزة ،عند حوالي الساعة الواحدة من ظهر ذات
اليوم (االثنين  ،)9102/3/00وهناك اعتدى عناصر االمن الداخلي على الصحفي حمزة حماد بالضرب
باأليدي ،واعيد للتحقيق معه حول طبيعة اجتماعهم حين اعتقلوا ،وما ينشره على صفحته على الفيسبوك حول
الدعوة للحراك الشعبي "بدنا نعيش" .وفي اليوم التالي (الثالثاء  )3/09افرج مؤقتا عن حمزة حماد على أن
يسلم نفسه صباح األربعاء ( )9102/3/03مجددا لألمن ،ولكن وبعد اخالء سبيليه تم نقله الى المستشفى
األندونيسي بسبب اإلرهاق الشديد الذي كان يعانيه ،واوصى األطباء بانه بحاجة للراحة لمدة  22ساعة ولكن
عناصر األمن اتصلوا بأهله وهددوا اذا لم يأت لتسليم نفسه فانهم سيرسلون قوة إلعادة اعتقاله .وفي حوالي
الساعة الرابعة من عصر يوم االربعاء سلم نفسه مرة أخرى لألمن ،وطلبوا منه تسليم هاتفه المحمول ،والتعريف
بحسابه الشخصي على فيسبوك ،وبقي محتج از حتى يوم الخميس الموافق  ،9102/3/02حيث تم اإلف ارج
عنه .ويوم األحد ( )9102/3/02تلقي تبليغا يطالبه بتسليم نفسه لألمن الداخلي ،فتواصل هو مع المتحدث
باسم الداخلية اياد البزم وشرح له وضعه الصحي وحالة االعياء التي يعانيها ،كي ال يتم اعادة احتجازه مرة
أخرى ،ولكن في اليوم التالي وصله تبليغ آخر من األمن الداخلي يطالبه بتسليم نفسه ،فذهب حوالي الساعة
السادسة من مساء االثنين ( ،) 9102/3/02وسلم نفسه ،حيث تم التحقيق معه لربع ساعة حول فعاليات
سابقة شارك فيها ،وتعليقات نشرها على فيسبوك حول غالء األسعار والوضع المعيشي في غزة ،وتم احتجازه
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لثالثة ايام اخرى ،حيث اخلي سبيله يوم الخميس ( )9102/3/90على أن يعود لتسليم نفسه يوم السبت الموافق
 .9102/3/93وبالفعل قام بتسليم نفسه حوالي الساعة التاسعة من صبا يوم السبت ( ،)9102/3/93وبقي
محتج از حتى الساعة السادسة مساء ،وطلبوا منه تسليم نفسه مرة أخرى في اليوم التالي ،ولكن تم االعالن في
ساعات المساء عن حل مشكلة المعتقلين وأبلغوه بانتهاء ملفه .وفي يوم الخميس الموافق  ،9102/3/92أعادوا
له جهاز الجوال الذي تم مصادرته.
( )3-00اعتدى مقنعون باغطية عليها اسم حركة حماس على الصحفي محمد السوافيري ،بعد ان تلقى تهديدات
بسبب كتاباته حول "الحراك الشعبي" االحتجاجي على االوضاع المعيشية في قطاع غزة ،كما وتلقى الصحفي
ايمن العالول تهديدات بالمساس بابنه ايضا.
وبحسب تحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فإن محمد أسعد رشيد السوافيري (32عاما) متزوج ،ويعمل مذيعا في
قناة "الكوفية" تلقى يوم  9102-3-05عبر صفحته على "فيسبوك" تهديدا بالتعرض لحياته وألفراد عائلته بعد
أن كتب على صفحته الخاصة "شرطي فقير يضرب مواطن فقير مشان األول يطالب بحق الثاني" حيث رد
عليه شخص يدعى "أبو المعتصم" بكتابة تعليق نصه" :انت اطلع ب ار الموضوع كليا ،عشان اضلك ماشي على
رجليك ..فاهم وال أل"؟ !.وصباح اليوم التالي ( )3-02كتب السوافيري
منشور يستنكر فيه تهديد "أبو المعتصم".
ا
وعند حوالي الثانية عشرة من منتصف ليلة ( )9102-3-02/02توجه وابنته البالغة تسع سنوات (كنده) للشراء
من سوبرماركت قرب منزله في منطقة الجالء بمدينة غزة ،فهاجمه مجموعة من الملثمين الذين كانوا يضعون
عصبة خضراء مكتوب عليها "حركة المقاومة اإلسالمية حماس" وانهالوا عليه ضربا ،وابلغوه بالتوقف عن النشر
والتصريح ضد حكومة حماس في غزة ،وقد اصيبت ابنته بحالة هلع وبجروح في وجهها وأنفها نتيجة سقوطها
على األرض ،فيما أصيب هو بكدمات في وجهه ويديه وساقيه .ويوم ( )3-02تلقى السوافيري اتصاال هدده
فيه المتصل بالقول "إذا انت منهم حتروح عندهم ،لهيك سيبك من الدوشة" ،وفي ذات اليوم عند حوالي الساعة
العاشرة مساء ورده اتصال آخر قال له المتصل " :اسمع كالم أبو المعتصم مشان انت زلمة طيب" ،وبعد ما
منشور قال فيه" :من اليوم وطالع مش حتكلم سياسة ،بكفي
ا
تعرض له من تهديد كتب السوافيري على "فيسبوك"
وجع راس" ،حتى يتجنب اي مساس به او بافراد عائلته اثر ما تعرض له.
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من جانب اخر فان أيمن مصطفى غازي العالول (22عاما) ،وهو منتج أخبار في قناة "الغد" بمقرها بدولة
مصر ويقيم هناك ،للتهديد يوم ( )3-99عبر الماسنجر على صفحته الشخصية لفيس من شخص مجهول
منشور ينتقد فيه االعتقاالت
ا
االسم ،حيث ابلغه بالتعرض لحياة ابنه عمر ،بسبب كتابته (الصحفي ايمن العالول)
التي طالت الشبان المشتبهين بالدعوة لحراك #بدنا _نعيش ،قائال له "بدون ما تكثر حكي ،نصيحة مني اسكت
احسنلك ،بالش نسكتك بطريقة مش منيحة ،فش حدن بيرضى يشوف ابنه مضروب ومكسر ،واظن فهمك
كفاية ،والله يخليلك ابنك عمر" .وبالتزامن مع تهديده عبر الماسنجر ،تلقى ابنه عمر اتصاال طلب فيه منه
المتصل بان يبلغ والده بأن "يصمت عن انتقاد حكومة حماس بغزة" وقال له" :سلم على ابوك واحكيله ،اسكت
بالش اخليه يلطم عليك".
وكان تعرض الصحفي العالول عام  9102لتهديد برسالة وصلته على الماسنجر من شخص يدعى "يوسف
الجمجوم" قال له فيها" :حج أيمن كون محترم بالش عمر ما ينام كم ليلة في الدار وهيني بحكيلك بصريح
العبارة ،راح تزودها ...راح تالقي جوال عمر مسكر والبافي عندك".
( )3-09فتح المقدسيون باب الرحمة بعد اغالق غير قانوني وغير شرعي ألكثر من  02عاما ،واثر ذلك
شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت طالت عشرات المقدسيين والمواطنين المرابطين في المكان بتهمة المشاركة
في فتح باب الرحمة ،كما وابعدت أكثر من  021مقدسيا عن المسجد األقصى وعملت على منع الطواقم
الصحفية من التغطية اإلعالمية واعتدت على بعضهم بالضرب كما حدث بعد حريق مخفر تابع للشرطة
اإلسرائيلية داخل المسجد األقصى الذي وقع عند حوالي الساعة الواحد والنصف من يوم الثالثاء
( ،)9102/3/09والذي تم اثره اغالق أبواب المسجد األقصى والمدينة أمام المصلين والمواطنين .وفي تمام
الساعة الخامسة عص ار عند منطقة مقبرة باب الرحمة قرب باب األسباط اعتدت قوات االحتالل على مجموعة
من الصحفيين ومنعتهم من التواجد في المكان ،ودفعت بعضهم بعنف شديد واعتدت عليهم كما حدث مع
مصور شركة األرز لإلنتاج اإلعالمي فراس فايز عبد الله الهنداوي ( 92عاما) الذي اوقعته ارضا واعتدى
عليه عناصر االمن ضربا باستخدام بنادقهم ،كما وتم ابعاده عن منطقة مقبرة باب الرحمة حتى الشارع الرئيسي
القريب هناك ( باب األسباط) بينما كان يصور عمليات القمع التي نفذها عناصر االمن ضد المواطنين لصالح
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قناة الميادين ،ما تسبب باصابته برضوض في انحاء متفرقة من جسده خاصة في منطقة الظهر والقدميين
حيث توجه في اليوم التالي (األربعاء  )9102/3/03-الى احد المراكز الطبية للعالج.
( )3/03اعتقل عناصر من شرطة حماس الصحفي الحر بالل أحمد محمد خير الدين ،على خلفية الدعوة
عبر صفحته على فيسبوك للمشاركة في حراك #بدنا_ نعيش الذي نظم رفضا لغالء األسعار وارتفاع الضرائب.
وبحسب تحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فإن بالل أحمد محمد خير الدين (30عاما) أعزب ،ويعمل كصحفي
حر ،وبينما كان عند حوالي الساعة الرابعة من عصر يوم األربعاء  9102/3/03يمر في الشارع في منطقة
تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة ،اعتقله شخص كان يتواجد في سيارة مدنية ثم اقتاده الى سيارة أخرى
" " h1تابعة لجهاز األمن الداخلي كانت تقف في ذات المكان وتم نقله الى مقر جهاز األمن الداخلي .وهناك
تمت مصادرة هاتفه النقال وتعرض العتداء بالضرب ،ثم احتجز في غرفة صغيرة حتى الساعة الـ  01من
اليوم التالي (الخميس  )9102/3/02حيث اخضع للتحقيق تحت ظروف قاسية ومهينة ،إذ تعرض للضرب
اثناء ذلك على مختلف أنحاء جسده ،وتم ضرب رأسه بالجدار عدة مرات فضال عن كيل الشتائم وااللفاظ النابية
له ،اثناء سؤاله المتكرر حول من يقف وراء الحراك والجهات الداعية له ،ومع من يعمل ،وآلية تنظيم الحراك.
وبعد حوالي ساعتين أفرج عنه لكن بقي هاتفه النقال محتج از لديهم وطلب منه مراجعة المقر عند التاسعة من
صباح يوم االحد ( .)9102/3/02وفي هذا الموعد توجه للمقر ،وهناك اخضع للتحقيق مجددا ووجهت له
تهمة التحريض واالخالل باألمن العام ومناهضة السياسات العامة والتواصل مع جهات خارجية واساءة استخدام
التكنولوجيا .وعند حوالي الساعة السادسة مساء انتهى التحقيق معه ،وتم وضعه في العزل االنفرادي حتى
الساعة الثالثة من فجر يوم االثنين ( )9102/3/02حيث اقتيد الى زنزانة أخرى أكبر ،وعند قرابة الساعة
العاشرة صباحا تم تعصيب عينيه براية فتح ،وادخل الى غرفة التحقيق ،وهناك انهال عليه عدد من االشخاص
ضربا بااليدي واالرجل على انحاء جسمه وهو جالس بوضعية القرفصاء ورافع اليدين ،فضال عن ضرب رأس
اكثر من مرة بالجدار ،والتحقيق مستمر معه حول ذات التهم .وعند حوالي الساعة السادسة مساء انتهى التحقيق
معه ونقل الى الزنزانة ،وعند حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي الثالثاء ()9102/3/02
قابلته لجنة من النيابة العسكرية ،واقرت تمديد توقيفه  05يوما على ذمة التحقيق بتهمة "مناهضة السياسات
العامة خالفا للمادة  279من قانون العقوبات الثوري" ،وأثناء وجوده مع اللجنة شاهد أفراد اللجنة على جواله
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صور لوالدته وهي في مالبس المنزل ،وحين اعترض على ذلك انهالوا عليه ضربا ونقلوه مجددا الى الزنزانة.
ا
وفي اليوم التالي (األربعاء  )9102/3/91نقل الى زنزانة يتواجد فيها عدد من السجناء على خلفية جنائية
(ادمان ومتاجرة بالمخدرات وسرقة) ،وعند قرابة الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس  ،9102/3/90أفرج
عنه اثر ضغوط وتدخالت من القوى الوطنية واإلسالمية ونقابة الصحفيين ،على أن يعود يوم األحد
 9102/3/92للمراجعة ،وفعال توجه في هذا الموعد الى المقر االمني ،وعند وصوله أخضع للتحقيق مجددا
وعند حوالي الرابعة عص ار أفرج عنه.
( )3-03احتجز جيش االحتالل المصور الصحفي عامر الشلودي لمدة ساعة داخل حاجز تل الرميدة وسط
الخليل ،اثناء قيامه بتصوير مواجهات وقعت في تلك المنطقة.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية ،فان عامر محمد الشلودي (32عاما) يعمل كمصور حر ،كان وصل
عند حوالي الرابعة والنصف من عصر يوم االربعاء  9102-3-03الى منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل،
لتغطية مواجهات علم بوقوعها هناك .وحين وصل المكان بدأ عامر بالتصوير وهو يقف على مسافة نحو 21
مقابل حاجز تل الرميدة وكان يرتدي درع الصحافة .فبدأ جنود االحتالل يطلقون قنابل الغاز تجاه الشبان ،فيما
اقترب ضابط نحو الصحفي عامر ،وتحدث اليه بالعبرية التي ال يفهمها ،فطلب منه عامر التحدث معه
بالعربية ،فاقتاد الضابط عامر الى داخل حاجز تل الرميدة ،وصادر الكامي ار خاصته ( )canon 60واستجوبه
حول سبب التصوير ،ولصالح من يعمل ،وقام بتكبيل يديه بقيد بالستيكي ،وابقاه محتج از هناك حتى حوالي
الساعة  2مساء حيث تم اخالء سبيله ،وأعادوا له الكامي ار دون ان يتم حذف أي مواد منها.
( )3-02اعتقلت االجهزة االمنية التابعة لحركة حماس في غزة الصحافية نور النجار اثناء تغطيتها تظاهرة
في جباليا احتجاجا على االوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وبحسب تحقيقات باحث "مدى" فان نور طالل النجار ( 99عاما) ،تعمل صحافية حرة ،كانت توجهت عند
حوالي الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس 9102/3/02م إلى منطقة "الترنس" في جباليا لتغطية
مظاهرة للحراك الشعبي ،وفور وصولها ،اعترضها أحد عناصر االمن ومنعها من التصوير فاضطرت لتأمين
الكامي ار الخاصة بها في أحد المحالت التجارية الموجودة في المكان ،وبعد ذلك أخذتها واعتلت عمارة سكنية
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بجوار مكان تجمع المتظاهرين بعد أن استأذنت من صاحب البناية ،وبدأت بالتقاط صور ومقاطع فيديو بواسطة
هاتفها المحمول ،وكان أول مقطع تصوره يظهر اعتداء عناصر األمن على شاب بالضرب المبرح ،ثم قامت
بنشره على صفحتها الشخصية عبر الفيس بوك ،وبعد انتشار مقطع الفيديو على صفحات فيس بوك ،عرف
ضباط األمن المتواجدين في المكان التظاهرات المكان الذي تم منه التصوير وانتبهوا لها فوق البناية ،فتجمع
عدد من عناصر األمن في محيط البناية وانتظروا خروجها ،فابلغها صاحب العمارة بذلك وحاول اخراجها من
باب آخر للعمارة ،لكنها وعند خروجها فوجئت بعدد آخر من عناصر "األمن الداخلي" ،فطلب منها احدهم
هاتفها الخاص وحصلت مشادة بينهما فاخذ حقيبتها والقاها على األرض لتفتيشها ،وتم اعتقالها ونقلها بسيارة
األمن إلى مركز شرطة جباليا ،وأثناء توجههم إلى المركز قاموا بشتمها بألفاظ سيئة ،وفور وصلوها المركز
اخضعت لتحقيق ووجهت لها تهمة "العمل لصالح السلطة الفلسطينية في رام الله" ،وسئلت كم تتلقى من المال
مقابل ما تقوم به ،وتم تحويلها الى قسم الشرطة النسائية في ذات المركز ،وهناك تم تفتيشها للحصول على
الهاتف فسلمته للشرطية التي اخبرت (الشرطية) زمالئها في األمن بأنه ال يوجد على الهاتف اي صور لألحداث
فصادروا الهاتف والكامي ار الشخصية ،الصحافية نور في التحقيق لنحو ساعتين ( حتى الساعة السادسة مساء)،
وعندها تم اجبارها بالتوقيع على ورقة اخبروها بانها إفادة عن أقوالها خالل التحقيق ،وتبين لها الحقا بأنها تعهد
بعدم التواجد في مكان التظاهرات وتصوير األحداث ،ثم اخلي سبيلها ،ولكن مقتنياتها بقيت محتجزة في مركز
االمن .وفي صباح اليوم التالي عادت مرة أخرى للمركز الستعادة هاتفها والكاميرا ،فأبلغوها بانها موجودة لدى
مكتب ضابط أمن يسمى "أبو شروق" ،واشترطوا عليها أن تتوقف عن نشر الكتابات التي تدعو للتظاهر حتى
يتم ارجاع مقتنياتها لها.
( )3-02اعتدى عناصر امن بزي مدني يتبعون حركة حماس في غزة على الصحفي سامي يوسف عيسى
اثناء تغطيته تظاهرة في جباليا بقطاع غزة احتجاجا على تردي االوضاع المعيشية وغالء االسعار وصادروا

هاتفه وحذفوا الصور عنه.

ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فإن سامي يوسف ابراهيم عيسى (39عاما) ،مدير تحرير وكالة “الهدف

االخبارية”  ،وصل عند حوالي الساعة  2من عصر يوم الخميس  3-02منطقة الترنس في معسكر جباليا
شمال قطاع غزة  ،وفور وصوله بدأ بالتقاط صور بهاتفه النقال لتظاهرة سلمية تضم قرابة  211مواطن ،كان

دعا لها نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي احتجاجا على غالء األسعار وارتفاع الضرائب في القطاع،
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وللمطالبة بتحسين األوضاع المعيشية .وبعد نحو ربع ساعة من تواجده في المكان والتقاطه الصور للمتظاهرين

واليافطات التي يرفعونها ،اعترضه نحو خمسة أفراد بزي مدني حاولوا منعه من التصوير ،وفي ذات اللحظة
باشرت الشرطة التي كانت تتواجد في ذات المكان ايضا بتفريق المتظاهرين بالعصي وعبر اطالق النار في

الهواء ،فهرب عيسى الى احد االزقة لتجنب التعرض الي أذى ،ولكن ما إن وصل الزقاق حتى تقدم نحوه عشرة
ملثمين لم يعرفوا عن أنفسهم وال الجهة التي يتبعون لها ،وانهالوا عليه ضربا بأيديهم وبأقدامهم ،و طالبوه بإزالة

الصور التي التقطها للتظاهرة وتسليمهم الهاتف ،إال انه لم يستجيب لهم فواصلوا اعتدائهم عليه ،فيما اخطف

احدهم الهاتف من يده بالقوة ،وطلب منه الحضور الى مقر شرطة معسكر جباليا الستالم الهاتف ،فعاد عيسى
الى منزله في بيت الهيا ،وبدأ بإجراء سلسلة اتصاالت مع مقربين ومع اشخاص لهم عالقة بحكومة حماس
كي يستعيد هاتفه ،وبعد نحو خمس ساعات تمكنوا من اعادة الهاتف له.

( )3-05اعتقل عناصر امن يتبعون حركة حماس في قطاع غزة الصحفي الحر أحمد نصر سهمود بسبب
كتابته منشورات حول تظاهرات شهدها قطاع غزة احتجاجا على االوضاع المعيشية وارتفاع االسعار والضرائب.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فإن الصحفي الحر أحمد نصر محمد سهمود (99عاما) أعزب ،سلم
نفسه لمركز شرطة الشجاعية بغزة ،قرابة الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة الجمعة/السبت ()3-02/05

وذلك بعد ساعات من مداهمة نحو  01من افراد الشرطة لمنزله عند حوالي الساعة  2:31مساء العتقاله ،دون

مذكرة اعتقال او تفتيش ،ودون ان يفصحوا عن األسباب الداعية لدخول المنزل عنوة حيث لم يكن حينها في

المنزل ،واعتقلوا شقيقه ابراهيم ( 02عاما) وصادروا جهاز الكمبيوتر الخاص بأحمد (الب توب) وحقيبته
الجامعية .وزجوا بإبراهيم في مدرسة الهاشمية بالمنطقة ،كورقة ضغط كي يسلم شقيقه أحمد نفسه ،وحين نقل
ابراهيم الى المدرسة من قبل عناصر االمن بعد اعتقاله ،فوجئ بوجود عشرات المعتقلين الذين تم احتجازهم في

المدرسة .وعند حوالي الساعة  00:31من مساء ذات اليوم (الجمعة )3-05 /سلم احمد سهمود نفسه كي يتم
االفراج عن شقيقه ابراهيم الذي اعتقل كورقة ضغط عليه ،وفعال تم اخالء سبيل ابراهيم من مركز الجوازات عند

حوالي الساعة الواحدة فجرا ،وحين وصل احمد المركز االمني تم تحويله الى مدرسة ابن الهيثم التي تقع في

ذات المنطقة وتم تحويلها الى مركز للشرطة (تحسبا من قصف مقر الشرطة في ظل التصعيد الحاصل في
القطاع) ،وفور وصوله تم تفتيشه ونقله الى احدى الغرف الصفية التي تحولت الى غرفة احتجاز ،وفيها نام

على البالط بسبب كثرة عدد السجناء وقلة األغطية والفرشات .وعند حوالي الساعة  5:31من فجر السبت
( ) 3-02تم اقتياده لغرفة في مركز شرطة الشجاعية كان يتواجد فيها قرابة  29سجين يتوفر لهم  02سرير
فقط ،وعند حوالى الساعة الـ  2من صباح ذات اليوم ،تم مناداته واقتياده الى غرفة ضيقة ومظلمة تابعة لدائرة

المباحث ،حيث تم التحقيق معه حول ما ينشره على صفحته عبر موقع التواصل االجتماعي وهو ما وصفوه
79

بان "تحريض ودعوة النتقاد الحكومة والمشاركة بالحراك القائم" وقبل االنتهاء من التحقيق معه جاء مدير مركز

الشرطة وانهال عليه لكما بقبضة يده على وجه ،ومن ثم نقل الى غرفة أخرى لتسجيل افادته واعيد للزنزانة.
وعند حوالي ال ساعة الواحدة ظه ار التقى بوالده لمدة ربع ساعة بعد واسطة من مدير السجن لمعرفته السابقة

بوالده ،وعند انتهاء المقابلة اعيد مجددا للزنزانة ،وعند حوالي الساعة الـ 9:31عصرا ،تم النداء عليه وعلى

مجموعة من المحتجزين باسم "سجناء الحراك" ،وامروا بالتوجه الى جيب عسكري عند بوابة المركز تحت حراسة

مشددة ،وتم نقلهم الى مقر الشرطة العسكرية شمال القطاع .وحين وصل والمعتقلين االخرين الى المقر أمرهم

الضابط بالدخول الى ساحة ضيقة (ساحة الفورة -االستراحة) ورفع أيديهم وقدم واحدة لمدة تقريبا 91دقيقة.
وبعدها أدخل ومن معه الى زنزانة تقع قبالتها زنزانة انفرادية يتواجد فيها شخص معلق من يدييه ويسمع صراخه
وعويله وصراخ عدد آخر من المعتقلين .وعند حوالي الساعة الرابعة عص ار نقل الى جيب على بوابة المركز

لتحويله الى مقر األمن الداخلي كما قيل له ،لبث الرعب والخوف في قلبه ،وحين وصول الى الجيب شاهد

بداخله الصحفي أحمد الشنباري محلوق الرأس وفي وضع صحي سيئ ،وتبين له ان الجيب وصل (قدم) الى

مقر الجوازات بغزة ،ثم أدخل هو والصحفي الشنباري الى غرفة ،وبعد دقائق جيء بالصحفي أسامة الكحلوت

الى نفس الغرفة ،وكان (الكحلوت) يستند على أيدي أفراد الشرطة بسبب تدهور وضعه من شدة الضرب الذي
تعرض له ،وبعد قرابة عشر دقائق جاءهم إياد البزم الناطق االعالمي باسم و ازرة الداخلية وتيسير البطش مدير

عمليات الشرطة ،وتحدثوا للصحفيين الثالثة عن الحراك بأنه "مشبوه وتابع للسلطة الفلسطينية ويقف خلفه أفراد

يعيشون خارج فلسطين مثل رمزي حرز الله وغيره" ،ثم نقلوهم إلى غرفة كبيرة وجدوا فيها ممثلي بعض الفصائل
الفلسطينية منهم خالد أبو هالل والقيادة العامة للشرطة الذين تحدثوا إليهم حول أهمية المقاومة ودور الحكومة

الهام والفاعل في غزة ،وبعد نحو نصف ساعة من حديثهم لهم بهذه الفحوى ،أخلوا سبيلهم ،حيث فوجىء
سهمود وزمالءه بوجود قناة األقصى التابعة لحركة حماس تصور وتوثق لحظة خروجهم واالفراج عنهم من
المركز ،لكن الناطق باسم و ازرة الداخلية البزم منع طاقم القناة من تصوير الصحفي اسامة الكحلوت الذي كان

يعاني من وضع صحي شديد بسبب ضربه وتعذيبه.

( )3-05اعتقلت اجهزة االمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الصحفيين معين معين محسن وفهد فيصل
الخالدي ومحمد عبد السالم األشقر ،أثناء تواجدهم بالقرب من تظاهرة نظمت في مخيم جباليا ضد الغالء

واالوضاع المعيشية في قطاع غزة.

ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فإن الصحفي الحر معين معين محسن (92عاما) المذيع بقناة سكترما

على االنترنت ،والصحفي الحر فهد فيصل الخالدي ( 93عاما) والصحفي الحر محمد عبد السالم األشقر

(92عاما) كانوا قد وصلوا عند حوالي الساعة  2من عصر يوم الجمعة الموافق  9102/3/05إلى منطقة
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الترنس بمعسكر جباليا شمال القطاع ،حيث كانت تنظم مظاهرة بمشاركة مئات الشبان ،رفضا للغالء وسوء
االوضاع المعيشية .وبعد حوالي عشر دقائق من وصولهم المكان وصلت عدت جيبات عسكرية تتبع جهاز

الشرطة وحفظ النظام والتدخل التابعة لحركة حماس ،وباشروا بتفريق المتظاهرين مستخدمين اله اروات والعصي

الخشبية والبالستيكية ،وكان بعض عناصر االمن يحملون أسلحة نارية ،ما دفع المتظاهرين للهرب والتدافع،
ومع ذلك واصل عناصر األمن اعتداءاتهم العشوائية بالضرب على من بقى في مكانه .وبعد مرور نحو نصف
ساعة من تواجدهم بالقرب من التظاهرة  ،تقدم نحو الصحافيين الثالثة معين وفهد واالشقر ،حوالي خمسة أفراد

من عناصر االمن الذين يرتدون الزي الخاص بالشرطة ،واعتدوا عليهم بأعقاب البنادق وبالعصي ،وطلبوا منهم
الصعود الى جيب الشرطة .وخالل نقلهم بالجيب الى مركز شرطة معسكر جباليا ،واصل أفراد الشرطة ضربهم

للصحفيين الثالثة ونعتهم بألفاظ نابية ومنعوهم من الحديث والتعريف على انفسهم ،دون ان يفصحوا لهم عن
سبب ذلك او ما ارتكبوه من مخالفة .وفور وصولهم مركز الشرطة ادخلوا الى غرفة االمانات وتمت مصادرة

هواتفهم النقالة وبطاقاتهم الشخصية (الهوية ) ،وتم تسجيل أسماءهم وعناوين سكنهم وأرقام هواتفهم ،وبعد نحو

نصف ساع ة تم التحقيق معهم حول سبب تواجدهم بالمظاهرة ،وتم تحويلهم الى احدى الغرف داخل المركز.
وعند حوالي الساعة  2مساء تم إخالء سبيل الصحفي األشقر إثر تدخالت عائلية وتحويل معين محسن وفهد

الخالدي بعد فصلهما عن بعضهما الى غرف داخل المركز بشكل مؤقت.

وبعد نحو نصف ساعة تم مناداة أسمائهم وأسماء من كانوا معهم بالغرف وطلب منهم الخروج والسير في طابور

كان يقف على جانبيه حوالي عشرين شرطيا ،وخالل سيرهم كان عناصر االمن ينهالون عليهم ضربا بالعصي
ويكيلون لهم الشتائم النابية ،ويتهمونهم بأنهم يقفون وراء الحراك ،واستمر ضربهم حتى حين وصل الطابور

باصا عسكريا كان يقف عند باب المركز ،تم نقلهم به الى مركز الشرطة العسكرية دون ان يتوقف الضرب
اثناء عملية النقل .وحين وصلوا مركز الشرطة العسكرية ،أدخلوهم الى غرفة تم فيها حلق رؤوسهم (بمن فيهم
الصحافيان معين محسن وفهد الخالدي) ،وأجبروهما (وبقية المعتقلين ايضا) على خلع مالبسهما العليا رغم

برودة الجو ،وأغرقوهما بماء بارد وأمروهما بالسير في ساحة صغيرة (ساحة الفورة/االستراحة) والوقوف ووجهيهما

الى الحائط وهما مجردين من المالبس العليا وبعدها جاء ضابط وانهال ضربا على معظم المحتجزين وكان
يعمد لضرب رؤوس بعضهم بالجدار ،ثم حولوا كل  2أشخاص إلى داخل غرفة ضيقة ال تتسع ألكثر من
شخصين ،وأمروهم بإزالة كافة األغطية والفرشات والنوم على أسرة خشبية ال شيء عليها (ومكثوا بدون مالبسهم

العليا وبدون غطاء او فراش حتى اليوم التالي) ،وحين طلبوا ماء وطعاما أمروهم بالصيام ،وعند حوالي الساعة

العاشرة من صباح اليوم التالي ( )9102/3/02أصدر مدير السجن أمر بتخفيف عدد المعتقلين وتوزيعهم

على الغرف ،وعند قرابة الساعة الـ  0ظه ار منحوهم كما باقي المعتقلين فرصة لالتصال هاتفيا بعائالتهم بما ال
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يتجاوز دقيقتين ،وان يخبروهم فيها بأنهم بخير وانهم يتواجدون في الشرطة العسكرية وأن يأتوهم بمالبس .وعند

قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم وضعوا كل  51معتقال في غرفة ومنحوهم الوجبة األولى والوحيدة
بعد كل المدة التي مضت ،وكانت عبارة عن ربطتي خبز و 3علب جبنة ،وعند حوالي الساعة الثامنة من

مساء ذات اليوم ،أفرج عنهما بعد تدخالت من الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات حقوق االنسان ونقابة
الصحفيين ومكتب االعالم الحكومي.

( )3-05اعتدى عناصر امن يتبعون حركة حماس في قطاع غزة على الصحفية طيف البحيصي والصحفي
محمود اللوح اثناء تغطيتها تظاهرة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عصر يوم الجمعة الموافق
.9102/3/05
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فان طيف عصام علي البحيصي ،وهي من سكان معسكر دير البلح
وسط قطاع غزة مواليد  ،0222/00/93وتعمل مراسلة لوكالة شرق اإلخبارية ،وجمعية المناصرة ،كانت باشرت
حوالي الساعة  3من مساء يوم الجمعة  9102/3/05تغطية تظاهرة خرجت في دير البلح ضمن تحرك
احتجاجي على االوضاع المعيشية ،وذلك من خالل بث مباشر على صفحتها الشخصية على فيسبوك،
واستمرت في البث من الشارع حتى الساعة الخامسة مساء حيث بدأت الشرطة عندها بتفريق المتظاهرين من
خالل اطالق الرصاص في الهواء ومهاجمتهم واالعتداء على بعضهم ،فهربت الى مكان يعرف بـ "المنور" في
أحد المنازل ،وقد شاهدها أحد أفراد الشرطة الخاصة التي انتشرت في المكان ،فحاول خطف الجوال من يدها
وطالبها بالتوقف عن التصوير والبث المباشر ،إال أنها هربت من المكان ،فلحقها وضربها بعصا على يدها،
لكنها تمكنت من االبتعاد عن تلك المنطقة والهرب الى منزلها دون ان تتمكن من الوصول الى المستشفى بسبب
فرض حظر تجول في تلك االثناء .شعرت بألم شديد في يدها وقد ازرقت ( وتبين انها اصيبت بكسر في يدها
اليمنى وتحديد ا في منطقة الكف والذراع) وتجنبت التوجه الى المستشفى خشية تعرضها لالعتقال او للمالحقة
حيث انتشرت معلومات عن اعتداءات واعتقاالت تعرض لها بعض من نقلوا الى بعض المستشفيات ،وعليه فقد
اضطرت لتلقي العالج في منزلها من قبل خالها وشقيقها وهما طبيبان ،حيث تبين لهما ان يدها اصيبت بكسور
وقاما بتجبيص يدها ،لخشيتها على سالمتها في حال نقلت للمستشفى.
وفي ذات المكان والتظاهرة كان محمود عمر محمود اللوح ،وهو من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
ويبلغ من العمر ( 92عاما) ،ويعمل مراسال إلذاعة "صوت الشعب" يغطي تلك االحداث ،وعند حوالي الساعة
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 2.21مساء ،وبينما كان الصحفي محمود اللوح يتواجد على مسافة بعيدة نسبيا عن التظاهرة ورشق الحجارة
من قبل المتظاهرين نحو عناصر االمن ،ويجري لقاءات مع بعض المواطنين ضمن تغطيته لتلك المظاهرة،
وصلت الى المكان نحو  01جيبات لألجهزة األمنية ،فتوجه اللوح نحو الشرطة ووضع جواله في جيبه ،إال أن
بعض عناصر االمن طاردوه ،ورغم انه عرف على اسمه ووظيفته كصحفي ،اال ان احدهم شتمه بألفاظ نابية،
وضربه بالعصا على رأسه فتلقى الضربة بيده مما أدى الى اصابة كف يده اليمنى ،وتوجه اللوح فو ار الى مركز
للهالل األحمر قريب من تلك المنطقة ،وهناك فتم تصوير يده والتأكد من عدم اصابته بكسور فيها ،وأنه اصيب
برضوض شديدة فقط.
( )3-05اعتقلت األجهزة األمنية في حي الشجاعية بمدينة غزة الصحفي المحرر في وكالة فلسطين اليوم
اإلخبارية مطر الزق.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية ،فان مطر جبر سليمان الزق ،من مواليد  ،0222/09/30ويسكن في
حي الشجاعية ومتزوج ويحمل رقم هوية  ،219003922كان توجه مساء يوم الجمعة  ،9102/3/05الى
منزل عائلة زوجته ،لالطمئنان عليهم بعد ان علم باعتقال األجهزة األمنية لوالد زوجته وشقيقها ،واثناء عودته
الى بيته عند حوالي الساعة  2مساء ،من شارع بغداد في المنطقة المعروفة بـ"البرية" برفقة عدد من افراد عائلته،
كان عدد من عناصر الشرطة (بعضهم بزي عسكري وآخرون يرتدون الزي المدني) يقيمون حاج از في تلك
المنطقة ،وقد سألهم عناصر الشرطة عن هوياتهم ،وحين عرفوا انهم من عائلة الزق ،أمر الضابط المناوب
باعتقاله والشبان الذين كانوا برفقته واجبروهم على الصعود الى باص تابع للشرطة ،ونقلوهم الى مدرسة الهاشمية
الواقعة في حي الشجاعية .وحين وصلوا المدرسة ،واثناء نزول الزق من الباص دفعه احد عناصر الشرطة
وقال ألحد الضباط المتواجدين في المدرسة "هذا كبيرهم" -قاصدا الصحفي مطر الزق ،فوجهوا له  3ضربات
بالهروات على منطقة منطقة الفخذ ،وحين قال لهم لحظتها بأنه صحفي وعرف بنفسه ،وجه له احد عناصر
الشرطة لكمة بقبضة يده على وجهه ،ومن ثم اقتادوه الى أحدى الغرف الصفية في المدرسة حيث كان يحتجز
عدد كبير من العائلة .وعند حوالي الساعة  00.31مساء ،جاء المتحدث باسم و ازرة الداخلية إياد البزم الى
المدرسة ،وأبلغه بأنه سيتم االفراج عنه اثر تدخل من عدة جهات ،واخلي سبيله وخرج عائدا الى بيته.
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( )3-05استدعى جهاز المخابرات في مدينة خانيونس ،الصحفيين هاني األغا وخالد األغا على خلفية أحداث
الحراك الشعبي " بدنا_نعيش" الذي انطلق في قطاع غزة يوم الخميس الموافق  9102/13/02للمطالبة بتحسين
الظروف المعيشية وظروف الحياة الصعبة ،واحتجزهم لعدة ساعات ،االمر الذي تخلله اعتداء على خالد االغا.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان هاني نبيل سليمان األغا 20( ،عاما) ،من سكان مدينة خانيونس-
السطر الغربي ،وهو رئيس تحرير وكالة النهار اإلخبارية ،وعضو في المكتب الحركي المركزي للصحفيين
التابع لحركة فتح ،تلقى يوم الجمعة الموافق  9102/3/05اتصاال على هاتفه المحمول ،من شخص عرف
نفسه بأنه من المخابرات ،وطلب منه الحضور في اليوم التالي إلى مقر الجهاز غرب خانيونس .وعند حوالي
الساعة  01:11من صباح اليوم التالي (السبت ،)9102/3/02-توجه األغا إلى مقر المخابرات غرب
خانيونس ،وهناك صادروا منه جهازه الهاتف ومتعلقات شخصية ،وعصبوا عينيه ثم أدخلوه الى غرفة حجز بها
عدد من االشخاص لم يعرف عددهم .بعد نحو الساعة استدعي لجولة التحقيق األولى ،حيث اقتيد إلى مكتب،
وهناك تم استجوابه حول الحراك الشبابي و"دور المكتب الحركي في التحريض" حسب وصف المحقق .تكرر
التحقيق معه عدة جوالت تراوحت كل منها بين  21- 05دقيقة ،وكان يعاد بعد كل جولة إلى غرفة الحجز
وهو معصوب العينين .وعند حوالي الساعة  12:11مساء أخلوا سبيله بعد تحذيره من مغبة المشاركة في
تظاهرات الحراك أو الكتابة حوله ،كما وابلغوه بعدم الخروج من البيت ،وبالعودة للمخابرات يوم االثنين التالي،
وهو ما فعله األغا ،حيث أنه وفي يوم اإلثنين الموافق  9102/13/02عند حوالي الساعة  01:11صباحا،
وصل مجددا مقر جهاز المخابرات غرب خانيونس للمرة الثانية ،وهناك تكرر ذات السيناريو حيث تمت مصادرة
متعلقاته الشخصية وعصب عينيه ،وإدخاله الى غرفة الحجز التي مكث فيها نحو ساعة ونصف قبل ان يتم
إقتياده الى غرفة التحقيق الذي إستمر معه لمدة نصف ساعة حول نفس الموضوع ،وهو الحراك الشعبي ودوره
اإلعالمي ،ومن ثم تم إخالء سبيله وتسليمه متعلقاته الشخصية عند الساعة  10:31ظهرا ،والتأكيد عليه بعدم
المشاركة في أحداث الحراك.
وفي مشهد مماثل ايضا ،فان خالد نبيل يونس سليمان األغا ( 92عاما) ،من سكان خانيونس_ السطر الغربي،
وهو صحفي حر ،ويعمل في المكتب اإلعالمي لجمعية الثقافة والفكر الحر ،تلقى عند حوالي الساعة 19:11
من بعد ظهر يوم السبت الموافق  9102/13/02اتصاال من شخص عرف عن نفسه بأنه من جهاز المخابرات،
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وطلب منه الحضور فو ار الى مقر جهاز المخابرات غرب خانيونس -البحر ،فأخبره خالد بأنه "موجود حاليا في
عمله في غزة وانه ينتهي من العمل مساء" فأبلغه المتصل بان يحضر صبيحة اليوم التالي .وعند حوالي الساعة
 01:11من صباح اليوم التالي ( )9102/13/02تلقى خالد إتصاال من نفس الرقم ،وطلب منه الحضور فو ار،
مهددا بانه سيرسل له دورية إلعتقاله ان لم يحضر .وعليه ترك خالد عمله وتوجه إلى مقر جهاز المخابرات
غرب خانيونس ،حيث وصل المقر حوالي الساعة  . 00:05وهناك صادروا متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول
ورمز المرور وسأله احد عناصر االمن عن الكامي ار والالب توب اللذين عادة ما يكونا معه ،وطلب منه
احضارها ،فأجابه بأن هذه االجهزة ملك للجمعية التي يعمل فيها ،وال يستطيع إحضارها .بعدها أدخل الى غرفة
الحجز حيث كان يتواجد فيها  3أشخاص معصوبي األعين ومكبلين على كراسي ،وأمره عنصر األمن بالوقوف
على قدم واحدة ووجهه للحائط ،وبعد نحو ربع ساعة وهو في هذا الحال ،ابلغ خالد االغا عنصر االمن بأنه
يريد االستراحة ألنه يعاني من غضروف في قدمه ،لكن عنصر األمن تجاهل طلب خالد ،وقال له "بدل مع
قدمك الثانية" .بعدها جاء أحد الضباط وطلب منه الجلوس على كرسي ،وبدأ باستجوابه حول منشوراته ودوره
في الحراك ،فأحضر الضابط هاتف خالد وفتشه أمامه في محاولة إلثبات بأنه كان يشارك في الحراك في احد
مناطق غزة ،كما وجه له أسئلة أخرى حول أخيه هاني األغا وعمله الصحفي والحكومي ،ومن ثم أمره بالوقوف
مجددا ووجهه للحائط وبدأ بضربه بيده ورجله على منطقة الخصر واألرجل لبضع دقائق .الحقا حضر أحد
عناصر ،وقال له بأن شخصا يريد التحدث إليه ،وإقتاده إلى مكان داخل سور المقر حيث شاهد  3أشخاص
يحفرون في األرض ،وشخص رابع يلبس بدلة عرف عن نفسه بأنه مدير مخابرات خانيونس ،وخاطبه قائال
(خالد ..المرة القادمة لن يكون الحال هكذا ،وممكن تعرض حياتك للخطر ،واآلن لدي أوامر بتحويلك إلى غزة،
ولكن سيتم إخالء سبيلك على كفالتي" .وتم إخالء سبيله عند حوالي الساعة  19:11عص ار وتم تسليمه متعلقاته
مع

التأكيد

عليه

بعدم

المشاركة

أو

الكتابة

حول

الحراك.

( )3-05عند حوالي الساعة  15:31من مساء يوم الجمعة ،الموافق  ،9102/13/05تلقى الصحفي لؤي
ناهض محمد الغول 21( ،عاما) ،وهو مدير نقابة الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ،إتصاال من رقم
مجهول .عرف المتصل عن نفسه بإسم "أبو غانم" دون ان يحدد من أي جهة ،ولكن يرجح بأنه من جهاز
األمن الداخلي ،وحذره من خالل المكالمة من مغبة الكتابة أو النشر حول أحداث الحراك ،وإال فانه سيعرض
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نفسه لالعتقال ،وأخبره بأنه على رأس قائمة تضم أفرادا من عائلة الغول مجهزة لالعتقال إذا ما حدثت أي
تظاهرة في منطقته وأنهى المكالمة .في اليوم التالي ،السبت الموافق  9102/13/02وعند حوالي الساعة
 10:31ظه ار تلقى لؤي الغول اتصاال آخر من نفس الشخص ،وتحدث إليه هذه المرة بلهجة عصبية وبتهديد
اشد وقال له" :ألم ننبهك بعدم التدخل أو الكتابة فيما يخص الحراك؟" وكان يقصد في حديثه هذا التعميم الذي
نشرته نقابة الصحفيين والذي يوضح للصحفيين أرقام ومراكز التواصل معهم في حالة تعرضهم ألي انتهاك،
وبدوره أوضح له الغول بان هذا التعميم عمل روتيني تقوم به لجنة الحريات في نقابة الصحافيين الفلسطينيين
في مثل هذه الحاالت لتوجيه الزمالء الصحفيين اذا ما تعرض احدهم ألي انتهاك يمس عملهم الصحفي ،وأن
إسمه (لؤي الغول) ورقمه مدرجين في التعميم لتبليغه في حالة تعرض أي من الصحفيين لالعتداء ،وذلك
بحكم عمله كمدير لنقابة الصحافيين .بعدها حذره المتصل من مغبة المشاركة في التظاهرة المنوي خروجها
عصر ذات اليوم في منطقة الشاطئ ،وطالبه بالبقاء بعيدا عن منزله والمنطقة ،وأنهى المكالمة معه .بعدها
بأقل من نصف ساعة عاود نفس الشخص "أبو غانم" االتصال بلؤي الغول وطالبه بتبليغ ابن عمه ،زاهر الغول
بالحضور لديهم واال فانه سيتم إرسال قوة أمنية القتحام منزله واعتقاله.
( )3-05اعتقل جهاز االمن الداخلي في غزة الصحافي الحر محمود الشافعي واخضعه لتعذيب شديد وفرض
عليه االقامة الجبرية لمدة شهر بعد اخالء سبيليه وذلك كجزء من حملة االعتقاالت والقمع التي رافقت الحراك
الشعبي المطالب بتحسين االوضاع المعيشية في القطاع.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" ففي إطار حملة القمع واالعتقاالت التي نفذتها أجهزة األمن في غزة ضد المتظاهرين
المطالبين بتحسين األوضاع المعيشية في قطاع غزة ،فان قوة من عناصر االمن المقنعين التابعين لحركة حماس
في غزة ،دهموا مساء يوم الجمعة  9102/3/05منزل عائلة محمود حسن محمود الشافعي 92( ،عاما) ،الكائن
بمدينة النصيرات ،ويعمل كصحفي حر ،العتقاله على خلفية تغطيته ألحداث الحراك الشعبي "بدنا نعيش" ولكن
الشافعي تمكن من الفرار ،وفي مساء اليوم التالي( ،السبت الموافق  02اذار/مارس  ،)9102عادت قوة أمنية
وداهمت المنزل مجددا ،ولم يكن الشافعي موجودا ،فتم تسليم عائلته مذكرة تبليغ باسمه من قبل جهاز األمن
الداخلي .وصباح يوم األحد (الموافق  02اذار/مارس  )9102تلقى مختار عائلة الشافعي اتصاال هاتفيا من
شخص عرف عن نفسه بأنه من جهاز األمن الداخلي ،وهدد مختار العائلة بأنه إذا لم يتم تسليم محمود الشافعي
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فانه سيتم مداهمة جميع منازل عائلة الشافعي واعتقال أبناء العائلة وتعريضهم لألذى كما حدث مع عائالت أخرى
قبلهم ،علما انه كان وصل عائلة الشافعي تهديدات بخطفه من "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لحركة
حماس .وبناء على ما سلف ،وبعد تدخالت من أطراف عدة سلم الصحفي محمود الشافعي نفسه لمقر األمن
الداخلي في مدينة دير البلح عند الساعة  13:31من مساء يوم األحد (الموافق  02مارس  ،)9102وهناك وفور
وصوله تمت مصادرة متعلقاته وهاتفه المحمول الذي اشترط عليه إحضاره معه ،بعدها تم اقتياده معصوب العينين
إلى زنزانة ،حيث قضى  2أيام في الحجز ،تعرض خاللها لتحقيق يومي حول عمله اإلعالمي وتغطيته ألحداث
الحراك ،تخلله تعذيب شديد .ففي اليوم األول العتقاله فقد الشافعي وعيه جراء تعرضه لضرب مبرح لساعات
طويلة تناوب فيها عليه عناصر األمن مستخدمين عصي وقضبان حديد .وفي اليوم الثاني (الموافق 02
اذار/مارس  ،)9102تعرض الشافعي منذ ساعات الصباح للضرب المبرح قبل ان يتم عرضه على ضابط
التحقيق الذي أبلغه بقرار تحويله للقضاء العسكري بغزة ،إال أنه تم اإلبقاء عليه لدى جهاز األمن الداخلي نظ ار
لـ "تخوفهم من أن تختطفه كتائب القسام أثناء نقله" كما قال له الضابط .وفي صباح اليوم الثالث العتقاله (الموافق
 02مارس  ،)9102سلمه الضابط نصا مكتوبا وطلب منه ان يحفظه ،وبعد عدة ساعات استدعاه الضابط
وطلب منه إلقاء النص أمام الكاميرا ،االمر الذي رفضه الشافعي نظ ار ألن النص المكتوب يدينه بجرائم عدة
مثل التحريض وزعزعة االستقرار والتخابر ،فقرر الضابط أن يسجل معه التحقيق (بدال من النص المكتوب) وبدأ
يوجه أسئلته إلى الشافعي حول نشاطه اإلعالمي في الحراك وعالقته بتلفزيون فلسطين وأجبره على االعتراف
بأن دافعه للخروج في الحراك وتحريض الناس هو كرهه لحركة حماس ،وفي نهاية الفيديو تم إجباره على قول
"أنه نادم على ما فعله وتوجيه نصيحة للمتظاهرين بالعودة لبيوتهم" .وبعدها تم إعادته إلى الزنزانة وأمره السجان
بأن يبقى واقفا .عند حوالي الساعة  12:31من مساء من اليوم نفسه أبلغه السجان بأنه سيتم ترحيله إلى القضاء
العسكري ،ولكن الشافعي رفض ذلك ،ونجح في منع ترحيله رغم تعرضه للضرب المبرح أثناء إقتياده إلى حافلة
الترحيالت ،حيث تركوه اثر ذلك واقفا لعدة ساعات في الساحة الخارجية عقابا له قبل ان يتم إعادته إلى الزنزانة.
في صباح اليوم التالي – اليوم الرابع العتقاله ( ،)9102/3/91كان الشافعي قد بلغ درجة شديدة من اإلعياء
بسبب ما تعرض له ،وعند حوالي الساعة  10:11من ظهر ذات اليوم (األربعاء الموافق  91مارس )9102
اخلي سبيله بشرط بقائه تحت اإلقامة الجبرية في منزله لمدة شهر ،وعدم ممارسة أي نشاط إعالمي ،وإال فانه
سيتم تغريمه بمبلغ  91,111شيكل إذا ما خرق أي من الشروط ،كما وهدده مدير المركز االمني بنشر الفيديو
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الذي تم إجباره على تسجيله .ما هو؟ وما زال الشافعي يخضع لإلقامة الجبرية في منزله وما يزال هاتفه وحساباته
الشخصية مصادرة من قبل جهاز األمن الداخلي.
( )3-05تعرض الصحافيان لتهديدات عبر اتصاالت هاتفية اكثر من مرة ارتباطا بعملهما وتغطيتهما للتظاهرات
التي خرجت في قطاع غزة احتجاجا على االوضاع المعيشية وغالء االسعار.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان محمد سامي العايدي ( 95عاما) ،من سكان مدينة غزة ،ويعمل مقدم برنامج
اجتماعي في إذاعة "صوت الشعب" بغزة ،تلقى عند حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة9102/3/05 ،
اتصاال هاتفيا من "رقم خاص" ،أيقظه من نومه لكن المتصل لم يتحدث اليه .وعند حوالي الساعة الرابعة من
عصر ذات اليوم ،تلقى اتصاال من شخص ادعي بأنه " رجل إصالح" ويريد أن يقدم له نصيحة وليخبره بأن
"اجهزة األمن ستقوم باعتقاله إذا لم يتوقف عن الحديث بالقضايا االجتماعية التي يناقشها في برنامجه االذاعي"،
وطلب منه المشاركة في الحراك الذي يدعو لرحيل الرئيس محمود عباس أو أي حراك ضد السلطة الفلسطينية
وليس المشاركة في الحراك ضد حماس في غزة ،فقال العايدي له" :أنا كصحفي أنقل االحداث كما هي ،واتحدث
فصعد المتصل في حديثه وأصبح يتحدث بلغة التهديد حتى
في قضايا الناس دون الدخول في أمور سياسية"
ّ
أغلق االتصال .وفي اليوم التالي (السبت  )9102/3/02تلقى العايدي عند حوالي الساعة الحادية عشر من قبل

الظهر ،تلقى ات صاال من "رقم خاص" يهدده باالعتقال والضرب ،وترافق ذلك مع توجيه عبارات الشتم واإلساءة
له ،فسأل العايدي المتصل عن الصفة التي يتحدث بها ويقوم بتهديده باالعتقال ،بعيدا عن الطرق الرسمية
والقانونية ،لكن المتصل لم يجب على هذه األسئلة وانهى االتصال ،وعندها اتصل العايدي هاتفيا مع مسؤول
االعالم في حركة حماس إبراهيم مسلم ،وابلغه بكل ما حصل معه ،وتلقى من مسلم وعدا بعدم التعرض له،
وطلب منه عدم االستجابة ألي اتصال يقوم بتهديده ،ولم يتلق العايدي بعد هذا الوعد أي اتصال أو تهديد،
واكتفى (العايدي) بإبالغ إدارة اإلذاعة بما حصل معه دون ان يتقدم باي شكوى.
وتلقى ايضا الصحفي نضال سهيل الوحيدي ( 92عاما) ،من سكان مدينة غزة ،ويعمل مصو ار لدى فضائية
النجاح /مكتب غزة ،عند حوالي الساعة الخامسة من عصر يوم السبت  9102/3/02اتصاال هاتفيا من "رقم
خاص" ،من شخص عرف عن نفسه بكنية "أبو أحمد من مخابرات غزة" وطلب منه أن يتوقف عن نشر األخبار
التي تدعو للتظاهر ،وعدم التواجد في أماكن الحراك .واتهم "ابو احمد" الوحيدي بأنه يعمل مع "سلطة رام الله
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ويخدم أجندة خارجية ويحرض على المقاومة" ،وحصلت مشادة كالمية بينهما خالل االتصال فرد عليه الوحيدي
بأنه يعمل بكل مهنية في نقل االخبار واالحداث ،وال يحرض على أي شيء ،لكن المتصل لم يتقبل ما قاله
الوحيدي ،ووصفه بانه "عميل لالحتالل" إذا ما استمر في نقل األخبار ،وحذره بأن "هذه المرة كانت اتصال والمرة
القادمة ستكون اعتقاال" وعليه أنهى أبو أحمد االتصال .وفي صباح اليوم التالي شاهد نضال الوحيدي اسمه
مدرجا ضمن قائمة تضم أسماء صحفيين قال من نشروها (القائمة) على مجموعات فيسبوك بأنها اسماء "من
يعملون لحساب السلطة الفلسطينية في رام الله ويدعمون التظاهرات" ،ومن بين االسماء االخرى التي ضمتها
القائمة ،اسم الصحفي محمد أبو شعر ،والصحفية هاجر حرب ،والصحفية غالية حمد ،والصحفي أيمن العالول،
واسماء الشخاص اخرين .ورغم ذلك اال ان الوحيدي واصل نشر األخبار ونقل األحداث ،لكنه الزم بيته لمدة
يومين ،تحسبا من حملة االعتقاالت والقمع التي شنتها األجهزة األمنية ،ثم توجه برفقة زمالئه الصحفيين الذين
ادرجت اسماؤهم في تلك القائمة إلى الهيئة المستقلة لحقوق االنسان لتقديم شكوى رسمية عن كل ما تعرض له
من تهديدات.
( )3-05اعتدى عناصر من حركة حماس على المصور الصحفي نور الدين الكردي اثناء تواجده قرب تظاهرة
في مخيم جباليا.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان نور الدين عبد الساتر رمضان الكردي ،أعزب 95( ،عاما) ،ويعمل في شبكة
القدس اإلخبارية ،كان عند حوالي الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة ( ،)9102/3/05يتواجد قرب مفترق
الهوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ،خالل تظاهرة للحراك الشبابي "بدنا نعيش" احتجاجا على االوضاع
المعيشية ف ي غزة ،وقد وصلت قوة من شرطة حماس لتفريق المتظاهرين ،فيما بقي الكردي واقفا على جانب
الطريق مع ابن عمه (حسام) ،وبعد ربع ساعة تقريبا ،جاءت سيارة مدنية من نوع "كيا سول" ،وترجل منها سبعة
أشخاص بلباس مدني ،واعتدوا مباشرة على الصحفي الكردي وابن عمه حسام بالضرب المبرح ،ما أدى إلى كسر
قدم "حسام" ،وإصابة الصحفي نور الدين برضوض في وجهه ،ونقله مواطنون إلى المستشفى األندونيسي شمال
قطاع غزة ،فيما وصل عناصر من شرطة حماس المستشفى العتقاله ،إال أن األطباء أكدوا بأن حالته ال تسمح،
وقاموا بتحويله إلى مستشفى العيون نظ ار ألن إصابته في وجهه كانت قرب العينين .وبعد تصويره ،تم تحويله
إلى مستشفى دار الشفاء إلجراء صورة  ،CTواستغرق وجوده في المستشفيات الثالثة قرابة  2ساعات ،ومن ثم
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خرج .وما أن وصل منزله حتى تلقى والده اتصاال هاتفيا يبلغه بأن عناصر األمن الداخلي سيقتحمون المنزل
لتفتيشه واعتقال نور الدين ،ما دفع الصحفي نور الدين للخروج من المنزل ،فيما نجحت جهود والده من خالل
عالقاته بثني األمن الداخلي عن اقتحام منزله .وعاد الصحفي إلى منزله بعد أن تم اإلعالن عن تسوية ملف
المعتقلين بشكل كامل من قبل داخلية غزة ،بتاريخ .9102/3/02
مالحظة :رفضت المشافي إعطاء الصحفي نور الدين تقري ار يفيد بحالته ،واشترطوا عليه إذا أراد تقري ار بأنه
اعتداء ،سيدفع تكاليف العالج ،للمشافي الثالثة وثمن صورة الـ  ،CTوسجلوا حالته بأنها حالة مرضية طارئة.
( )3/05اعتقلت اجهزة االمن في غزة الصحافي اسامة الكحلوت واخضعته لتعذيب وضرب شديد خالل احتجازه
بسبب ما نشره حول تظاهرات احتجاجا على االوضاع المعيشية في غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان قوة من حفظ النظام والتدخل في حكومة حماس دهمت عند حوالي الرابعة
من عصر يوم الجمعة الموافق  ،9102/3/05منزل أسامة شريف محمد الكحلوت ( 32عاما) ،الكائن في دير
البلح وسط قطاع غزة ،يعمل مراسال غير متفرغ لموقع "النجاح االخباري" وهو عضو في نقابة الصحفيين
الفلسطينيين ،وكان في تلك االثناء يستضيف في منزله ،مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان جميل سرحان،
ومحامي الهيئة بكر التركماني ،والصحفي مصطفى الدحدوح ،ويبث بشكل مباشر عبر صفحته على فيسبوك
أحداث الحراك الشعبي "بدنا نعيش" ،حيث وصل عدد متابعي الفيديو المصور الذي بثه نحو  31.111خالل
ثلث ساعة ،وقام تلفزيون فلسطين الرسمي بمشاركة البث .وفور مداهمة المنزل بعد تحطيم باب المنزل حوالي
الساعة الرابعة عصرا ،نزل الصحفي الكحلوت من الطابق الثالث حيث كان يتواجد وضيوفه ،إلى أسفل المنزل،
وحين شاهده عناصر األمن هاجمه نحو  01عناصر ،وطلبوا منه هاتفه المحمول ،وانهالوا عليه ضربا بالعصي
واصطحبوه الى غرفته في الطابق األول من البناية وطلبوا منه الكاميرا ،وبدأوا بتكسير المكتب( ،جهاز كمبيوتر
وشاشة  Lcdوبطارية ويو بي اس خاصة براوتر االنترنت) ،وصادروا ثالثة أجهزة هاتف خاصة به ،وجهاز
كمبيوتر  ،Boxوبطارية ويو بي اس ،وكاميرتين  ،Canonو ،fogeوفقد كامي ار ثالثة .ومن ثم استأنفوا االعتداء
عليه بالضرب المبرح لنحو عشر دقائق حتى لم يعد يقوى على الوقوف فحاول الهرب من نافذة الغرفة إال أن
أحد العناصر أمسك به ،واستمروا في ضربه .وهنا تم االعتداء على والدته التي حاولت حمايته منهم .وبعدها
تم جره من كتفه (لعدم قدرته على الوقوف) ونقلوه الى جيب عسكري امام المنزل ،وسط اتهامات له بأنه يبث
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لتلفزيون فلسطين .وتم نقله إلى مركز شرطة دير البلح ،وهناك تم االعتداء عليه مرة أخرى ،واحتجز في النظارة
منفردا ،قبل ان ينقل الى غرفة أخرى مع معتقلين على خلفية الحراك الشعبي ،لمدة ثالثة أيام .واخضع الكحلوت
خالل اعتقاله لثالث جلسات تحقيق( ،جلستين في اليوم االول وجلسة في اليوم الثاني العتقاله) حول طبيعة
عمله وأسباب البث المباشر وعالقته بتلفزيون فلسطين ،وقد استغرقت الجلسة األولى حوالي ساعتين ،والثانية
نصف ساعة ،والثالثة نصف ساعة .وفي اليوم الثالث من االعتقال (األحد الموافق  )9102/3/02تم نقل
الكحلوت الى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح ،وهناك اوصى الطبيب وقال بان الكحلوت بحاجة للعالج
لفترة طويلة للتمكن من السير على قدميه ،حيث تبين الحقا ان ما تعرض له من ضرب اثناء وبعد اعتقاله،
الحق ضر ار في قدمه اليمنى حيث فقد القدرة على تحريك أصابع قدمه ،كما وتسبب له الضرب بارتفاع وظائف
الكبد من  31إلى  .031وفي نهاية اليوم الثالث من اعتقاله ( )9102/3/02تم نقل الصحفي الكحلوت من
مركز دير البلح معصب العينين ومقيد اليدين ،الى مقر الجوازات بمدينة غزة ،وهناك كان يتواجد مدير الشرطة
تيسير البطش ،والمتحدث باسم و ازرة الداخلية إياد البزم ،وعدد من الضباط ومن مسؤولي الفصائل ،واستمعوا
لما جرى معه منذ اعتقاله ،وكان يتواجد ايضا اثنان من الصحفيين هما :أحمد الشنباري ،وأحمد سهمود ،وتم
اإلفراج عن الصحفيين الثالثة ،وتم نقل الصحفي الكحلوت الى منزله في دير البلح.
( )3-05إعتدت مجموعة من عناصر شرطة حماس في قطاع غزة بالضرب على الصحفي عزالدين المعشر
وصادرت هاتفه المحمول وبطاقته الصحفية ،وذلك اثناء تغطيته تظاهرة في رفح احتجاجا على االوضاع
المعيشية

في

القطاع.

ووفقا لتحقيقات باحث مدى الميدانية ،فإن عزالدين أيمن مطيع المعشر 02( ،عاما) ،من سكان مدينة رفح /تل
السلطان ،ويعمل مصور لدى شبكة "رواد الحقيقة" ،كان قد توجه عند حوالي الساعة  12:31من مساء يوم
الجمعة الموافق  9102/13/05إلى دوار النجمة وسط مدينة رفح لتغطية تظاهرة ضمن الحراك الشعبي
المطالب بتحسين األوضاع المعيشية في قطاع غزة .وهناك هاجم عناصر األجهزة األمنية بمساعدة ملثمين
بلباس مدني المتظاهرين بالهروات وأطلقوا النار في الهواء لتفريقهم ما دفع عزالدين للفرار مع المتظاهرين
الهاربين بإتجاه دوار العودة القريب من مكان التظاهرة ،وعند حوالي الساعة  15:11مساء هاجمه عدد من
العناصر بلباس الشرطة وإنهالو عليه ضربا بالهروات وباأليدي ،رغم انه عرف بهويته الصحفية ،وصادروا
هاتفه المحمول الذي كان يستخدمه للتصوير وبطاقته الصحفية ،وحاولوا إعتقال لوال تدخل أحد أقاربه الذي كان
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من ضمن قوات الشرطة في المكان .والحقا تم التواصل مع قيادة الشرطة إلسترجاع الهاتف والبطاقة ،وكان
الرد بأنه تم تسليم الهاتف والبطاقة لجهاز األمن الداخلي وأخذوا منه كلمة مرور الهاتف .وبعد نحو اسبوع،
وتحديدا عند حوالي الساعة  10:11من ظهر يوم األحد ( )9102/13/92قام والد عزالدين بالتواصل مع أحد
معارفه في جهاز األمن الداخلي ليطلب منه إسترجاع أغراض ابنه المصادرة ،فأبلغه بأن هناك أم ار من قيادة
الجهاز بإعتقال إبنه ،بسبب الفيديوهات التي قام بتصويرها يوم تظاهرة الحراك الشعبي تلك وما تزال قضية عز
الدين

معلقة

ويتخوف

االعتقال

من

في

اي

لحظة.

( )3-05اعتقل عناصر امن يتبعون حكومة حماس في غزة الصحفي مصطفى الدحدوح بينما كان في منزل
اسامة الكحلوت واعتدوا عليه بالضرب اثناء اعتقاله واحتجازه الذي استمر يومين.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان مصطفى سالمة سلمان الدحدوح ( 92عاما) ،أعزب ،يعمل مراسال لوكالة
أنباء "هاوار" التركية وهو عضو في نقابة الصحفيين الفلسطينيين ،اعتقل يوم الجمعة الموافق ،9102/3/05
من قبل عناصر امن يتبعون حكومة حماس في غزة ،أثناء تواجده في منزل الصحفي أسامة الكحلوت بمخيم
البريج وسط قطاع غزة ،والذي اعتقل أيضا ،حيث كانت بدأت احتجاجات الحراك الشعبي (بدنا نعيش) في تلك
المنطقة ،حيث اقتحمت قوة من عناصر" التدخل وحفظ النظام" منزل الصحفي الكحلوت بينما كان ينقل بشكل
مباشر على صفحته الشخصية على "فيسبوك" بعضا من تلك االحداث ،واعتدت على الكحلوت بالهروات،
واعتقلته ،واعتقلت الدحدوح ومدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان جميل سرحان ،ومحامي الهيئة بكر التركماني،
الذين كانوا في منزل الكحلوت لحظة اعتقاله .وقد اعتدى عناصر االمن على الصحفي الدحدوح كما واعتدوا
على الكحلوت وسرحان والتركماني ايضا خالل اعتقالهم.وبعد اعتقاله تم نقلهم (الصحفي الدحدوح ،وسرحان،
والتركماني والكحلوت) ،إلى مركز شرطة دير البلح ،وهناك تم االعتداء على الصحفي الدحدوح بالهروات ،وتم
حجزه في النظ ارة ،بينما نقلوا سرحان والتركماني الى مستشىفى شهداء األقصى .وتم التحقيق مع الصحفي
الكحلوت حول طبيعة عمله الصحفي ،والجهة التي يعمل معها ،والفيديوهات والصور التي بحوزته وعلى هاتفه
المحمول ،ولماذا يقوم بتصور األحداث؟ فأخبرهم بأنه يعمل صحفيا ولم يصور شيئا ،فتم االعتداء عليه
بالضرب ،وتدخلت عدة جهات فصائلية وعشائرية تمكنت عند الساعة الثامنة من مساء يوم األحد الموافق
 ،9102/3/02االفراج عنه من مركز دير البلح ،بينما تواصل احتجاز هاتفه المحمول.
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( )3-02اعتقلت قوة من جهاز األمن الداخلي الصحفي الحر إيهاب عمر يوسف فسفوس ( 22عاما) ،من
منزله في مدينة خانيونس ،واحتجزته لمدة يومين في ظروف غير إنسانية تعرض خاللها للضرب واالهانة ،ولم
يتلقى

عالجه

ايضا.

ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" واستنادا الفادة الصحفي عمر الفسفوس ،فان قوة أمنية مكونة من عناصر ملثمين
بلباس أسود وآخرين بلباس مدني ومكشوفي الوجوه وصلت عند حوالي الساعة  01:11من مساء يوم السبت
 9102/3/02منزل الصحفي الحر ايهاب عمر فسفوس الكائن في حي البيوك بمدينة خانيونس ،وعرفوا عن
أنفسهم بأنهم من جهاز األمن الداخلي ،واعتقلوه بعد أن فتشوا منزله وصادروا هاتفه المحمول ،وجهاز حاسوب
(الب توب) ،وكامي ار من نوع "كانون" مع بطاقتي تخزين .وفور نقله إلى مقر جهاز االمن الداخلي غرب
خانيونس /البحر ،أدخلوه إلى غرفة الحجز التي كان يتواجد فيها محتجزين آخرين ،وسلموه فراشا للنوم ،وهناك
أبلغهم بأنه مريض قلب وأنه ملتزم بعالج يومي كل عدة ساعات .في صباح اليوم التالي (االحد )9102/13/02
إستدعاه سجان واقتاده إلى إحدى الغرف ،وهناك إنهال عليه عدد من عناصر االمن بالضرب وبالشتم وهو
معصوب العينين ،ما تسبب له برضوض وكدمات في الوجه وفي أنحاء متفرقة من جسده .وبعد حوالي ساعة
اعاده السجان إلى غرفة أخرى ،وهناك دخل ضابطان عليه واعتديا عليه ضربا باللكمات على وجهه ما تسبب
بنزيف من انفه وفمه ،وخالل ذلك كانا يطالبانه باالعتراف بأنه يتلقى أوامر من رام الله ،وهو ما أنكره أمامهم
وأوضح لهم بأنه صحفي حر وغير متحزب ،واثناء التحقيق معه الذي إستمر نحو ساعتين ،تم مراجعته بشأن
منشورات وتقارير استقصائية محفوظة على حاسوبه كان قد أعدها ونشرها في اوقات سابقة .وبعدها أرغموه
على تنظيف مراحيض السجن قبل إعادته الى غرفة الحجز عند حوالي الساعة  19:11مساء ،وكان حينها
في حالة إعياء شديد بسبب الضرب ونظ ار لعدم تلقيه العالج ،حيث طلب من الضابط المناوب أكثر من مرة
أن يتم تحويله للمستشفى لكنه لم يستجب لذلك .وبعد صالة العصر (حوالي الساعة الثالثة) استدعاه السجان
إلى غرفة الضابط ،وكان يتواجد في الغرفة أخيه (مختار العائلة) ومعه شخص آخر من أعيان المنطقة ،وأخبره
الضابط بأنه سيطلق سراحه على مسؤوليته الشخصية بشرط أال يخبر أحدا بخروجه ،على أن يعود صباح
اليوم التالي ،كما وحذره من نشر اي شيء على حساباته على مواقع التواصل االجتماعي "حتى لو آية قرآنية".
وفور إطالق سراحه يوم االثنين  3/02توجه إلى مستشفى ناصر الطبي وهناك قرر األطباء إبقائه تحت
المالحظة لمدة يومين ،ازره خاللهم نائب نقيب الصحفيين ،الدكتور تحسين األسطل ،وأبلغه أنه تم حل قضيته
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مع األمن الداخلي .علما أنه وحتى وقت إعداد هذا التقرير لم يتم إعادة األغراض التي تمت مصادرتها من
منزله.
( )3-02اعتقلت اجهزة االمن في غزة المصورين الصحافيين عاصم شحادة وبشار احمد طالب خالل تغطيتهما
تظاهرة نظمت في مخيم جباليا.

ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان عاصم محمد شحادة ( 39عاما) ،يعمل مصو ار صحفيا لدى وكالة

الوطنية لإلعالم ،كان توجه عند حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم السبت ( )9102/3/02إلى منطقة
الهوجا في معسكر جباليا ،لتغطية مسيرة مناهضة للرئيس الفلسطيني محمود عباس نظمتها حركة حماس
بالتزامن مع بدء تظاهرات حراك "بدنا نعيش" االحتجاجية على االوضاع المعيشية في قطاع غزة ،المتواصلة
لليوم الثالث .وفور وصوله الى تلك المنطقة ،وقف على مسافة أمتار من مكان تجمع المتظاهرين ،ولم يكن
يرتدي زيا خاصا ،فتقدم نحوه عدد من عناصر األمن الملثمين ،قبل أن يبدأ بالتصوير وطلبوا منه مغادرة المكان
وباشروا بضربه وشتمه بألفاظ سيئة "انت مش صحفي انت عميل ،انت جاسوس تعمل لعباس" ثم تم اقتياده
إلى مركبة خاصة باألجهزة األمنية ونقل إلى مركز شرطة جباليا .وأثناء توجههم إلى المركز أيضا قاموا بضربه
وشتمه مرة أخرى فأبلغهم بأنه صحفي يعمل لدى وكالة "الوطنية" لكنهم رفضوا االستجابة لذلك وحين وصلوا
المركز عند حوالي الثالثة والنصف وضعوه بغرفة بعد ان صادروا هاتفه الشخصي وبطاقة الهوية والبطاقة
الصحفية الخاصة به ،واخضعوه لالستجواب واحتجزوه لنحو  2ساعات ،ومن ثم اخلوا سبيله بعد استعادة هاتفه
ومقتنياته الشخصية.
وفي نفس اليوم اعتقل زميله المصور الصحفي بشار أحمد طالب ( 92عاما) ،ويعمل أيضا لدى وكالة "الوطنية
لإلعالم" ،خالل تواجده في منطقة "الترنس" بمعسكر جباليا عند حوالي الساعة الثالثة من عصر السبت
( .)9102/3/02وتم اعتقاله بينما كان يصور تظاهرة هناك تم قمعها من قبل عناصر االمن ،حيث انه وعند
مغادرته المكان حوالي الساعة الرابعة ،اعترضه أحد عناصر األمن واقتاده إلى منطقة تبعد بضعة أمتار عن
مكان التظاهرة ،وطلب منه الكامي ار الخاصة به ليقوم بحذف الصور ،فرفض بشار إعطاءه الكامي ار وحدثت
مشادة بينهما ،فاستدعى عنصر األمن عددا اخر من عناصر االمن وتم اعتقاله ومصادرة الكاميرا ،ونقلوه إلى
مركز شرطة جباليا ،وفور وصوله المركز حوالي الساعة ال اربعة والنصف عص ار ،وضعوه في زنزانة لنحو 05
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دقيقة ،نقلوه بعدها للتحقيق ،وهناك فوجئ بانه تم ايضا اعتقال زميله عاصم شحادة ،وخضع مع زميله عاصم
للتحقيق ،حول الجهة التي يعمالن معها فيها والصور التي التقطاها ولمن وعلى ماذا كانا يركزان في التصوير،
ثم اخلي سبيلهما عند حوالي الساعة الثامنة والنصف واعيدت له لكامي ار الخاصة به بعد ان تم حذف كل ما تم
تصويره ،حيث اخلي سبيلهما بكفالة المدير العام لوكالة الوطنية مصطفى شحادة ،وبعد ان وقعا على تعهد بعد
التواجد في مكان التظاهرات وتصوير أي أحداث جارية.
( )3-02اعتقل جهاز األمن الداخلي الطالبين في كلية االعالم واالتصال الجماهيري بجامعه االزهر بغزة أمجد
رياض حلس ،وأسامة أبو سكران ألربعة ايام على خلفية منشوراتهما عبر صفحتيهما على فيسبوك تحت وسم
#بدنا_نعيش.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فإن قوة من جهاز األمن الداخلي وصلت عند حوالي الساعة الثامنة
والنصف من صباح يوم السبت  9102-3-02منزل أمجد رياض رجب حلس ( )95عاما ،الكائن في حي
الرمال الجنوبي بغزة ،وسلمت شقيقه يزن حلس مذكرة استدعاء باسم أمجد للحضور فو ار إلى مقر جهاز األمن
الداخلي في غزة .وبعد نحو ثالث ساعات (حوالي الساعة  00:32صباحا) كتب أمجد منشو ار على صفحته
الشخصية على فيسبوك جاء فيه "سأتوجه خالل وقت قصير مثقال بهموم الوطن أحمل صوت كل األحرار إلى
جهاز األمن الداخلي بعد أن تسلمت بالغا بالحضور الفوري" ،وفعال توجه عند حوالي الساعة الواحدة والنصف
ظه ار حامال معه هويته الشخصية وهاتفه المحمول "الجوال" إلى مقر األمن الداخلي "القصر الحاكم" الكائن في
منطقة أنصار غرب مدينة غزة وسلم نفسه .وهناك تم اخذ بياناته الشخصية (اسمه وعنوانه ورقم جواله باإلضافة
الى بالغ االستدعاء) ،وطلب منه االنتظار بعد ان سلم ما بحوزته من مقتنيات لألمانات .وبعد نحو ساعة
استدعي لمكتب كان فيه ضابط وجه له عدة أسئلة ،حول اسمه ومكان سكنه ومهنته ،وأمره بصوت عالي
خبر على صفحة
بإعطاءه كلمة المرور الخاصة بصفحته الشخصية على "فيسبوك" ،ففعل ،ونشر الضابط ا
امجد جاء فيه "بحمد لله تم خروجي اآلن من األمن الداخلي وأنا بصحة جيدة" وبعد نصف ساعة من نشر
هذه العبارة ،تمت مشاركة المنشور من قبل والده رياض حلس الذي (والد امجد) كذب الخبر .وبعدها قاده
الشرطي إلى "الباص" وهو عبارة عن قاعة سطحها من المعدن ومراقبة بالكاميرات تستخدم لالحتجاز .وبسبب
حديثه مع زميله أسامة أبو سكران (الذي كان ايضا محتج از في الباص) تمت معاقبتهما لساعة ونص تقريبا
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بإجبارهما على الوقوف ووجهيهما للجدار ،وبعد ذلك جاء شرطي ونقل امجد إلى غرفة تحقيق كان بداخلها
أربعة ضباط من األمن الداخلي بدأوا باستجوابه وسؤاله "أنت تتعامل مع مخابرات السلطة برام الله؟ هل تجني
من المنشورات التي تنشرها عبر صفحتك على فيسبوك عائدا ماديا؟ ،باإلضافة لشتمه بألفاظ بذيئة ،واستمر
التحقيق معه نصف ساعة تقريبا ،اعيد بعدها الى الباص ،وحوالي الساعة التاسعة مساء نقل ضابط أمجد
وأسامة إلى الزنازين .ولحظة دخولهما الزنزانة الحظ الشرطي ان أمجد وأسامة يعرفان بعضهما ،فنقل أسامة
إلى زنزانة أخرى 0.5 X9( ،متر) بداخلها حمام صغير وقذر .وفي يوم الثاني (األحد  )9102-3-02قرابة
الساعة السابعة صباحا قام شرطي بإخراج المعتقلين إلى الباص مرة ثانية ،وعند الساعة الحادية عشرة صباحا
وزع عليهم وجبة فطور مكونة من رغيفي خبز وجبنة فيتا ،وحوالي الساعة السادسة والنصف مساء ،استدعى
شرطي امجد حلس للتحقيق ووجه له ألفاظا بذيئة وسأله عن والده (رياض حلس الذي كان يعمل سابقا في
مخابرات السلطة) ،كما سأله عن شقيقه أحمد حلس (منسق حركة الشبيبة التابعة لحركة فتح في جامعة األزهر
بغزة) ،واستمر التحقيق معه نحو نصف ساعة تقريبا واعاده الى الباص حيث مكث حتى حوالي الساعة الثامنة
والنصف مساء ليعيده الشرطي الى الزنزانة .وفي اليوم الثالث (االثنين  )9102-3-02بقي أمجد في الزنزانة،
وعند حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف تقريبا جاء شرطي ونقله إلى مكتب التحقيق الذي كان يتواجد فيه
ضابطان احدهما يرتدي زيا عسكريا واالخر يرتدي زيا مدنيا ،وبعد دقائق معدودة ،أٌحضر زميله أسامة سكران
وقال لهما الضابط :أنتما موقوفان لمدة 05يوما ،وبعد ذلك سيتم تحويلكما إلى القضاء ،وتم إرجاعهما إلى
"الباص" ،وقرابة الساعة السابعة مساء ،نقل شرطي أمجد وزميله أسامة الى زنزانة واحدة .وعند العاشرة من
صباح اليوم الرابع (الثالثاء  )9102-3-02اخرج شرطي المعتقلين من الزنازين الى "الباص" وتم وعند الساعة
الواحدة ظهرا ،تم إرجاع أمجد وأسامة إلى الزنزانة .وحوالي الساعة الثالثة عص ار حضر مدير المحققين إلى
الزنازين وقام بإخراج أمجد وأسامة إلى الباص لتجهيز نفسيهما لإلفراج عنهما ،وبعد نحو نصف ساعة من
االنتظار فوجئا بشرطي آخر يخبرهما بانه لن يتم االفراج عنهما حيث اعادهما إلى الزنزانة مرة أخرى .وعند
الساعة السابعة والنصف مساء ،حضر شرطي إلى الزنزانة وأخرج أمجد من الزنزانة وأفرج عنه بعد ان اعيدت
له مقتنياته الشخصية باستثناء الهاتف (ما يزال محتج از حتى لحظة اعداد التقرير -االثنين.)9102-3-95
اما بخصوص ظروف اعتقال أسامة ابو سكران فانه كان بدأ يوم الجمعة  9102-3-05بالتغريد عبر صفحته
الشخصية على فيسبوك وتوتير على وسم #بدنا_نعيش .وعند حوالي الساعة الثالثة والنصف من عصر الجمعة
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خرج أسامة مع شقيقه محمد وصديقه أحمد الزعيم إلى شارع بغداد الواقع شرق حي الشجاعية حيث كان تجمع
مواطنون في مسيرات مطالبة بخفض األسعار والضرائب والجباية .وبينما كان أسامة على بعد نحو  01امتار
من تجمع المواطنين ،كان عدد كبير من عناصر وجيبات االجهزة االمنية يعتقلون بعض المتظاهرين
ٍ
بجيب للشرطة يعتقل صديقه أحمد الزعيم ،فكتب منشو ار
ويستخدمون القوة لفضهم باستخدام اله اروات ،وفوجئ
عبر صفحته عن اعتقال صديقه احمد الزعيم ،وبعد نحو ربع ساعة من تواجده في المكان وعناصر االمن
يواصلون قمع المتظاهرين ،عاد أسامة إلى بيته ،وبدأ بنشر منشورات تتحدث عن االعتقاالت المستمرة بين
المتظاهرين ،وحوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي (السبت  )9102-3-02وصلت قوة من
االمن الى منزل عمه (البعيد عن منزلهم نحو  51مت ار لعدم معرفتهم بمنزل عائلة اسامة) ،الكائن في حي
الشجاعية ،شارع النزاز شرق مدينة غزة ،وسلمت ابن عمه منتصر أبو سكران مذكرة استدعاء ألسامة ،تطالبه
بالحضور فو ار إلى مقر جهاز األمن الداخلي في غزة .عند حوالي الساعة الثانية عشرة إال ربعا من ظهر ذات
اليوم ،سلم الصحفي أسامة نفسه إلى مقر األمن الداخلي "قصر الحاكم" الكائن في منطقة أنصار غرب مدينة
غزة.
وفو ار تم إدخاله الى مكتب تحقيق كان بداخله شخص يرتدي زيا مدنيا ،سأله عن اسمه ورقم هاتفه وهويته
وتاريخ ميالده ومكان سكنه وانتمائه الحزبي ،ومن ثم نقله الى "الباص" وهو عبارة عن حجرة صغيرة سقفها من
المعدن الحتجاز المواطنين كان فيها عدد قليل من المحتجزين ،وهي مزودة بكاميرات ويمنع عليهم القيام باي
حركة او تواصل مع بعض داخلها تحت طائلة العقاب ،وهناك الحظ وجود زميله امجد حلس وتحدثا همسا،
وقد الحظ الشرطي ذلك عبر كاميرات المراقبة ،وعاقبهما بالوقوف لمدة ساعة ونص تقريبا ووجهيهما نحول
الحائط .وعندها تم نقل اسامة إلى غرفة تحقيق ،شاهد فيها بربيشا (خرطوم بالسيتكي) طوله متر تقريبا ،وبدأ
الشرطي يدور حول أسامة ،ويسأله بصوت منخفض عن اسمه الرباعي ،وكرر السؤال أكثر من عشر مرات،
وبعد نحو عشر دقائق أمره بالجلوس على الكرسي ،ووجه له ذات االسئلة التي كانت وجهت لزميله أمجد تقريبا
وهي :ما اسمك الرباعي؟ ومع من تتعامل؟ هل هي أجندات خارجية ،أم المخابرات الفلسطينية برام الله؟ وهل
تجني عائدا ماديا؟ وما هو أبرز ما نشرته عبر صفحتك الشخصية؟؟ وما هي مطالبك من الحراك؟ وبماذا
تطالب؟ .استمر التحقيق معه قرابة نصف ساعة ،وكتب المحقق إفادة أسامة على جهاز الحاسوب دون إطالع
أسامة عليها ،وبعد ذلك أعيد أسامة الى قاعة االحتجاز (الباص) مجددا ،حيث الحظ ازدياد أعداد المحتجزين
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الذي أصبح نحو  95شخصا .وبعد نصف ساعة (حوالي الساعة الرابعة عص ار) ،استدعاه المحقق مجددا،
واعاد عليه ذات االسئلة ولكن بنبرة استهزاء ،وكان هناك شرطي عند باب مكتب التحقيق يهدد بصوت مرتفع،
قائال "اآلن يجب إحضار جوال أسامة وإال سيتم سماع صراخه من الضرب الى بيته .وطلب الشرطي من
أسامة إعطاءه رقم هاتف أحد أشقائه إلبالغه بإحضار الهاتف ،وفعال اتصل الضابط بشقيقه محمد إلحضار
جوال أسامة إلى المقر خالل عشر دقائق ،وهدده بعدم مسح اي شيء عن الجوال .وفعال توجه شقيق اسامة
الى المقر وسلم الشرطي الموجود على مدخل المقر الجوال .وفي اليوم الثاني من االعتقال (األحد -3-02
 )9102قرابة الساعة السابعة صباحا اخرج الشرطي المعتقلين إلى الباص دون تحقيق مع أسامة ،وعند قرابة
الساعة الثامنة والنصف مساء اعيد الى الزنزانة .وفي اليوم الثالث (االثنين  )9102-3-02بقي أسامة في
الزنزانة ،وعند حوالي الساعة الواحدة إال ربع ظه ار تم نقل أسامة إلى مكتب التحقيق وهناك شاهد زميله أمجد
في المكتب وقال الشرطي لهما ":أنتما موقوفان لمدة  05يوما وبعدها سيتم تحويلكما إلى القضاء.
ويوم الثالثاء  9102-3-02حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء من ذات اليوم ،حضر شرطي إلى الزنزانة
وأخرج أسامة منها ،واقتاده إلى مكتب األمن الداخلي ،وهناك تفاجأ أسامة بوجود أقاربه وأفرج عنه وأعطيت له
أغراضه الشخصية عدا هاتفه النقال "الجوال" الذي بقي محتج از حتى اللحظة ( )9102-3-95لدى جهاز
األمن الداخلي.
( )3-02فرض جهاز االمن الداخلي في غزة االقامة الجبرية في المنزل على الصحفي الحر سامح يونس
حامد الجدي لمدة اربعة ايام وحذره من نشر او كتابة اي شيء حول التظاهرات التي نظمت في غزة احتجاجا
على تردي االوضاع المعيشية.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى فان قوة أمنية وصلت عند حوالي السابعة من مساء يوم السبت الموافق 9102/3/02
| عند حوالي
إلى منزل الصحفي الحر سامح يونس حامد الجدي ( 21عاما) ،الكائن في الشجاعية/شارع النزاز ،وهو عضو
في نقابة الصحفيين الفلسطينيين واالتحاد الدولي للصحفيين ،حيث طرق عناصر االمن الباب فرد عليهم ابن
اخيه ،فطلبوا منه أن ينادي عمه سامح ،فتوجه سامح لهم ،حيث شاهد قوة أمنية قوامها  09فردا تنتشر امام
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منزله ،بينهم  01عناصر ملثمين وبلباس أسود ،واثنان غير ملثمين بلباس مدني ،عرف انهم من جهاز األمن
الداخلي حيث أنه شاهد بعضهم في مقر الجهاز أثناء اعتقاله في مرات سابقة ،وحين ظهر سامح امامهم قال
له احدهم "سامح ،هناك قرار من قيادة األمن الداخلي بفرض اإلقامة الجبرية عليك في المنزل لمدة  2أيام،
ونتمنى عليك االلتزام وإال ستتحمل المسؤولية كاملة" واضاف مهددا بالقول "أنصحك
( )3-02اعتقلت الشرطة في غزة االعالمي عامر عوني بعلوشة بدعوى إثارة الفوضى والتحريض ضد الحكومة
عبر منشورات على مواقع التواصل االجتماعي تدعو المواطنين للمشاركة في مظاهرات ضد غالء األسعار
وارتفاع الضرائب.
وبحسب تحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فإن ،عامر عوني محمد بعلوشة (92عاما) ،مراسل موقع المونتير

و"الت ار فلسطين" كان عند حوالي الساعة  09من ظهر يوم السبت ( ،)9102-3-02في منزل صديقه محمد

البورنو (95عاما ) الكائن في منطقة الـ  02شمال غزة ،حيث وصل منزل البورنو نحو من عناصر الشرطة

العتقال البورنو( ،دون ايضاح التهمة الموجة له او اتباع االجراءات القانونية) ،وفور وصولهم المنزل ومناداتهم

على البورنو للخروج لهم ،فتح لهم وطلب منهم ارتداء مالبسه ،وحين دخل إلى غرفته التي يتواجد فيها عامر
بعلوشة دخلوا وراءه مباشرة ،وحين شاهدوا بعلوشة طلبوا حينها منه ايضا مرافقتهم ،فرفض ذلك بالبداية واستنكر

طلبهم لعدم ارتكابه أي مخالفة ،ولعدم توجيه اي مذكرة اعتقال أو استدعاء له ،عندها سحبوا هاتفه النقال بالقوة

من يده  ،واقتادوه وصديقه الى مقر االمن الداخلي شمال غزة ،حيث يتم وضع عامر بعلوشة في العزل

االنفرادي ،فاعلن منذ تلك اللحظات اضرابه المفتوح عن الطعام والشراب بشكل تام .بعد ذلك اخضع بعلوشة
للتحقيق حول دوره بالحراك الشعبي وكيفية تأسيسه وصياغة البيانات وتنظيم االجتماعات ألفراد الحراك ،واتهم

خالل التحقيق بإثارة الفوضى وصياغة بيانات ضد الحكومة ومناهضة السياسات العامة .وبعد ثالثة ايام من

اعتقاله والتحقيق معه حول هذه التهم واستم ارره في اضرابه عن الطعام ،اصيب بجفاف وهبوط حاد في ضغط

الدم ،وتم نقله الى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع عند حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم االثنين (-02
 )9102-3ظه ار .وفي المستشفى اخفى أفراد الشرطة بطاقته الشخصية وكافة بياناته ورفضوا تدوين اسمه من

قبل األطباء في سجالت المرضى ،واجريت له فحوص واعطي محلوال مغذيا ،واعيد بعد نحو ساعة الى مقر
األمن الداخلي شمال القطاع ،حيث تم استئناف التحقيق معه .وعند حوالي الساعة العاشرة من مساء ذات اليوم
تم تعصيب عينيه وتحويله الى سجن غزة المركزي "أنصار" بمدينة غزة ،وهناك اخضع للتحقيق حول ذات التهم
واعيد عزله انفراديا .وعلى مدار خمسة ايام كان ينقل للعزل ويجبر على المكوث واقفا على قدميه في يسمى

(شبح الباص) ثم يعاد للتحقيق معه في عملية كانت تتكرر بين تحقيق وشبح نحو عشر مرات في اليوم الواحد.
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وبعد االيام الخمسة تلك نقل الى زنزانة مع عدة سجناء ،وعند حوالي الرابعة من عصر يوم االثنين ()3-95

اي بعد عشرة ايام من اعتقاله ،افرج عنه بكفالة  3أشخاص بعد ان تم احتجاز بطاقاتهم الشخصية ،على أن
يعود لمراجعة االمن في مقر انصار يوم األحد ( .)3-30وحين وصول المقر قرابة الساعة الـ 00من صباح

االحد ،تم تعصيب عينيه وإدخاله الى غرفة ،وبعد حوالي ساعة تم فك العصبة عن عينيه ومطالبته بالتوقيع

على االلتزام بالقوانين والسياسات المطبقة في غزة ،وعدم التحريض وتنظيم أي حراك ألي هدف ،واخلي سبيله

لكن بقي جهاز هاتفه النقال محتج از لدى االمن.

يذكر أن األجهزة األمنية في غزة سبق واعتقلت عامر بعلوشة اكثر من مرة ،احداها وقعت بتاريخ 9102/2/3

منشور على " فيسبوك " يسأل فيه المسؤولين عن مصير
ا
 ،وذلك بحجة "إساءة استخدام التكنلوجيا" ،بعد كتابته
أبناءهم مقارنة بالفقراء الذين ينامون على البالط دون كهرباء ومصدر تهوية.

( )3-02عند حوالي الساعة  12:05من مساء يوم السبت الموافق  ،9102/3/02اعتقلت قوة من شرطة
خانيونس ،مدير عام الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في قطاع غزة ،رأفت حماد عبد المجيد القدرة 51( ،عاما)،
من منزله الكائن في منطقة الق اررة شمال خانيونس ،وفتشوا المنزل وصادروا جهاز كمبيوتر البتوب ،وهاتفه
محمول ،وراية لحركة فتح ،واقتادوه معهم إلى مقر الجهاز وسط مدينة خانيونس .وهناك أدخلوه إلى مكان
الحجز وهو عبارة عن "صالة صغيرة فارغة" ،وبعد حوالي ساعة تم نقله الى غرفة صغيرة مغلقة كان فيها أحد
العناصر يجلس على مكتب ولكنه لم يتحدث معه أو يسأله ،وبعد مرور ساعة أخرى نقل الى ضابط التحقيق
الذي كان في غرفة مجاورة ،وتمحور كان التحقيق معه حول األخبار التي يبثها تلفزيون فلسطين والمصطلحات
التي يتم تداولها على التلفزيون وعالقته بالحراك (التظاهرات االحتجاجية على االوضاع المعيشية في غزة)،
حيث حاول المحقق اتهامه بقيادة الحراك بأوامر من رام الله وهو ما نفاه القدرة امام المحقق .وأثناء التحقيق
قال له المحقق "بناء على األرقام واالتصاالت المسجلة في جوالك تحول للقضاء العسكري وتسجن  05يوما
/فتحة باب "/حسب توصيف المحقق .وبعد انتهاء التحقيق معه ،الذي استمر حوالي ساعة ،أبلغه المحقق بأنه
سيتم اإلفراج عنه بتعليمات من القيادة ،بشرط التوقيع على تعهد بعدم المشاركة ال من قريب أو بعيد في الحراك
الشعبي وعدم نشر اية اخبار حوله ،وعليه وعند حوالي الساعة  00:11مساء تم إخالء سبيله وإعادة جهاز
الالبتوب وهاتفه المحمول.
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( )3-02اعتقلت المباحث في بيت حانون بغزة الصحفي احمد الشنباري ،وقد تعرض خالل ذلك للضرب
والتعذيب من قبل عناصر االمن خالل احتجازه الذي استمر نحو  02ساعة بسبب كتاباته حول الحراك
االحتجاجي على االوضاع المعيشية في غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان أحمد هاشم سليمان الشنباري ( 92عاما) ،متزوج ،ويعمل لعدة مواقع بشكل
غير ثابت (النجاح اإلخباري ،دنيا الوطن) تلقى عند حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق
 ،9102/3/02استدعاء من قبل مباحث بيت حانون في حوالي الساعة التاسعة صباحا ،حيث حضرت قوة
من الشرطة وسلمت أهله االستدعاء ،وفي حوالي الساعة  9من عصر نفس اليوم توجه الشنباري الى مركز
بيت حانون ،وفور وصوله باشروا بالتحقيق معه ،على خلفية منشوراته الصحفية على صفحته على "فيسبوك"،
التي نشرها حول حراك "بدنا_نعيش" ،وهددوه بعدم الكتابة حول الحراك او التعليق على الصور ،وسألوه عن
عالقاته بجهاز المخابرات في رام الله ،حيث نفى اي عالقه له به ،وقال أنه ينشر وفقا لعمله الصحفي ووفقا
للقانون الذي كفل له حرية التعبير .واستمر احتجاز الصحفي الشنباري حتى اليوم التالي في مركز بيت حانون،
وخالل هذه الفترة تعرض لتهديدات من قبل أفراد الشرطة مثل (انت الزم تتكسر) (انت الزم تتبهدل) .وفي
حوالي الساعة السابعة مساء من يوم االحد  ،9102/3/02أبلغوه بأنه سيتم اإلفراج عنه ،وجهز نفسه للخروج
 ،وما أن خرج من باب الزنزانة ،حتى وجد عناصر من الشرطة العسكرية تسأل عنه ،وعلى الفور تعرض
للضرب من قبل الشرطة العسكرية على رقبته باأليدي ،واصطحبوه داخل الباص ،وتم تحويله الى مقر الـ 02
في منطقة التوام بمحافظة الشمال حيث يقع مقر الشرطة العسكرية ،وفور وصوله مقر الشرطة العسكرية أوقفوه
على الحائط وضربوه بأيديهم على ظهره ورقبته ،ومنعوه من الحديث ،ومن ثم أدخلوه في زنزانة مع عدد من
المواطنين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي ،وبعد نحو عشر دقائق تم إخراجه وبدأوا
بالتحقيق معه موجهين له أسئلة "مع من تتواصل؟ من هو ضابط المخابرات الذي تتواصل معه؟" ،ومطالبته
باالعتراف عن "الجهات التي يتواصل معها حتى يتم اإلفراج عنه" ،ووعدوه بحسن المعاملة مقابل االعتراف،
لكنه أصر على عدم ارتباطه بأي جهة ،وأنه صحفي فقط .وعقب ذلك تم وضعه في جيب عسكري وتحويله
الى مقر الجوازات بمدينة غزة حوالي الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم (األحد ،)9102/3/02-وتم وضعه
في غرفة أحد المسؤولين في الشرطة ،وبعد دقائق أحضر الصحافيان أسامة الكحلوت ،وأحمد سهمود ،بحضور
مسؤول الشرطة تيسير البطش ،والمتحدث باسم الداخلية إياد البزم .وتم الحديث معهم بأن "آراءكم تعمل فتنة
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وتؤجج الشارع والناس ،ويمكن أن يسقط ضحايا من خالل كتاباتكم" ،وفي حوالي الساعة الثامنة مساء تم
اإلفراج عن الصحفيين الثالثة أحمد الشنباري والكحلوت وسهمود.
( )3-02استدعى جهاز األمن الداخلي في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة ،مستشار مدير عام الهيئة العامة
لإلذاعة والتلفزيون الدكتور صالح الشافعي ،على خلفية أحداث الحراك الشعبي الذي انطلق في قطاع غزة
للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية الصعبة ،واحتجزه لعدة ساعات تعرض فيها للتعذيب واإلهانة قبل إخالء
سبيله.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" وافادة صالح سالمة صباح الشافعي 22( ،عاما) ،من سكان النصيرات ،وهو
مستشار مدير عام الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ،ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية ،فان صالح
الشافعي تلقى عند حوالي الساعة  15:31من مساء يوم االحد ( )9102-3-02مذكرة إستدعاء من جهاز
األمن الداخلي للحضور فو ار إلى مقر الجهاز في دير البلح /البلد ،فتوجه الشافعي إلى مقر الجهاز فور تسلمه
التبليغ ،وهناك اقتادوه إلى غرفة حيث تم مصادرة متعلقاته الشخصية ،وبحضور طبيب سجل نموذجا عن حالته
الصحية قبل أن يتم عصب عينيه واقتياده إلى مكان الحجز (صالة) ،حيث بقي واقفا ومعصوب العينين ،وفي
البداية حضر شخص سأله عن آخر المنشورات التي كتبها على "فيسبوك" تتعلق بإدانته العتقال رأفت القدرة
مدير عام هيئة التلفزيون .وفي األثناء جاء شخص آخر وبدأ يوجه له األسئلة ويلطمه على وجهه بشكل مهين
ويشتمه ويشتم عائلته وحركة فتح ،وعندما قال لهم الشافعي "أنا دكتور ،عيب عليكم" رد عليه شخص منهم
"أنت حمار" وحاول إجباره على ان يقول "أنا الحمار صالح الشافعي" إال أنه رفض بشدة ،وبسبب رفضه ذلك
انهالوا عليه ضربا وبشدة أكثر على قدميه ،وباله اروات على انحاء متفرقة من جسده( ،كانت ما تزال آثارها
واضحة على جسده حين تم اعداد التقرير) ،وتناوب عدد من الضباط وعناصر االمن في توجيه األسئلة للدكتور
الشافعي ،وهو واقف ومعصوب العينين طوال الفترة ،وكان يميز ذلك من أصواتهم .وحين سأله احدهم عن
مكان عمله أجابهم انه "في تلفزيون فلسطين" ،فرد عليه المحقق بأن اسمه "تلفزيون الدعارة" وأجبروه على قولها
تحت الضرب .وحاولوا اتهامه بالتحريض ضد المقاومة ،وبانه يتولى قيادة الحراك بأوامر من رام الله وهو ما
نفاه أمامهم ،وأوضح لهم بأن عمل تلفزيون فلسطين في غزة هو إعداد البرامج وال عالقة لهم باألخبار .ويذكر
الشافعي أنه في أثناء احتجازه كان يسمع صراخ أشخاص آخرين يعانون من التعذيب ،من بينهم محمود الشافعي
ابن أخيه ،وهو صحفي حر ،اعتقل على خلفية نشره مقطع فيديو يظهر قمع عناصر االمن في غزة لتظاهرة
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في النصيرات .الحقا وبعد أن صلى العشاء ،أدخلوه إلى زنزانة مجاورة لمكان الحجز ،كان فيها محتجز من
عائلة قرموط ،وسلموه بطانية وأبلغوه بأنه سيبيت تلك الليلة هناك .شعر في األثناء أن إبهام يده اليسرى قد
كسر ،حيث كان األلم شديدا ،فأبلغ حارس الزنزانة بذلك ،وبدوره أبلغ الحارس أحد الضباط فقرروا إخالء سبيله
على أن يحضر صباح اليوم التالي ،وحذروه من كتابة او نشر اي شيء حول الحراك أو ما حدث معه .وعليه
وعند حوالي الساعة  01:31ليال تم إخالء سبيله ،فاتصل بابنه من أحد مكاتب االتصاالت في المكان ليأتي
وينقله إلى المستشفى ،وقد وصل مستشفى األقصى حوالي الساعة  00:31ليال ،وهناك تبين لألطباء وجود
كسر في إبهام يده اليسرى ،ورضوض في مختلف أنحاء جسده ،نتيجة الضرب والتعذيب التي تعرض له ،وتم
تجبير اصبعه ووصف له األطباء أدوية ومسكنات لأللم .وفي اليوم التالي (االثنين –  )9102/3/02وبعد
جهود واتصاالت قامت بها جهات عدة تم التوصل لحل قضيته مع جهاز األمن الداخلي في غزة ،دون أن
يعود

لتسليم

نفسه.

( )9102/3/02اعتقلت اجهزة االمن في غزة ثالثة صحافيين يعملون في قناة الكوفية ،ارتباطا بتغطية تظاهرات
احتجاجا على االوضاع المعيشية نظمت في غزة.
مصور في
ا
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان عمرو أحمد طبش ( 90عاما) ،من سكان مدينة خانيونس ،يعمل
قسم الصحافة المجتمعية (السوشيال ميديا) بقناة "الكوفية" التلفزيونية ،كان توجه عند حوالي الساعة الثالثة من
عصر يوم األحد ( )9102/3/02إلى منطقة البلد وسط خانيونس ،واثناء عبوره أحد الشوارع شاهد عددا من
عناصر األمن منتشرين ،فطلب أحدهم منه التعريف عن نفسه وألي جهة يعمل ،فأخبره عمرو باسمه وبأنه
صحفي وأظهر بطاقته الشخصية وبطاقة العمل ،فقال له عنصر األمن "أنت المطلوب" ،فأخبره عمرو بأنه لم
يقوم بتصوير أي حدث ،فرد عليه بأنه "قام بنقل األحداث باليوم السابق" عبر بث مباشر على صفحته الشخصية
في "فيسبوك" واتهمه بأنه يتلقى أمواال من "سلطة رام الله" مقابل ذلك ،لكن عمرو انكر ذلك وأكد بأنه لم يقم
بتصور أي حدث ،ولكن دون فائدة حيث اعتقله عنصر االمن واقتاده إلى مركبة لجهاز الشرطة وبقي فيها نحو
نصف ساعة حيث حضرت الى المكان مركبة بيضاء اللون تتبع جهاز "المباحث" وبداخلها خمسة عناصر
ملثمين وبلباس مدني ويحملون السالح ،نقلوه من مركبة الشرطة الى المركبة الخاصة بهم وصادروا هاتفه
المحمول ،ووجهوا له عدة لكمات على بطنه ونقلوه إلى مركز جهاز المباحث .وفور وصوله المركز حوالي
الساعة الرابعة عص ار ،أدخل إلى التحقيق ،طلب منه المحقق الجلوس على الكرسي وسأله عن تهمته فأخبر
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طبش المحقق بأنه ال يعرف لماذا اعتقل وما هي تهمته ،وأخبر المحقق بما حصل معه .عندها تم نقله الى
زنزانة (عرض متر وطول متر ونصف مظلمة ال إضاءة فيها) ،وبدأ عناصر األمن يترددون على مكان احتجازه
محتجز
ا
ويوجهون له شتائم واسئلة عن تهمته وبانه "يعمل لصالح السلطة في رام الله ويخدم أجندة خارجية" .بقي
في الزنزانة حوالي خمس ساعات متواصلة ،ثم جاءه عنصر امن وطلب منه ان يكتب له كلمة المرور الخاصة
بهاتفه المحمول وقال له "إذا كان عليه تصوير لألحداث مش هتروح ،إذا ما كان فيه بنروحك" .وبعد حوالي
ساعة حضر أحد أقاربه في جهاز "المباحث" ،وسأله عما حصل معه ،ولماذا يقوم بتصوير ونشر األخبار عن
الحراك ،واخبره بأنه سيتم اإلفراج عنه بكفالته الشخصية ،وطلب منه الحضور عند الساعة التاسعة من صباح
اليوم التالي ،وفعال اخلي سبيل عمرو عند حوالي الساعة الحادية عشر من مساء ذات اليوم ،اي بعد نحو 2
من احتجاز .وفي اليوم التالي وقبل ان يتوجه الى مركز المباحث كما طلب منه ،اتصل بقريبه ليستفسر منه
عما سيحدث له في حال جاء للمركز وطلب استعادة هاتفه والمقتنيات ،فأجابه بأن يبقى في المنزل وسيعيدها
له بعد االنتهاء من فحصها ،وفي صباح يوم الثالثاء ( )9102/3/02أعاد له قريبه هاتفه ومقتنياته.
وفي ذات اليوم الذي اعتقل فيه عمرو طبش ،تم ايضا اعتقال زميليه في قناة الكوفية :أحمد أيمن حلو (95
عاما) ويعمل منتجا في القناة ،والمصور عامر عبد المعطي سلطان ( 92عاما) ،وكالهما يعمالن لدى قناة
الكوفية /مكتب غزة .وتم اعتقالهما عند حوالي الساعة الثانية من عصر يوم األحد  9102/3/02أثناء تواجدهما
في منطقة "الرمال" بمدينة غزة ،لتصوير مقابالت مع المواطنين في الشارع لصالح برنامج "المنصة" الذي تبثه
القناة .وبحسب تحقيقات باحث "مدى" فان خمسة أشخاص بلباس مدني وصلوا المكان الذي كان يتواجد فيه
احمد وعامر ،وطلبوا منهما التوقف عن التصوير وإطفاء الكامي ار ،حيث عرف هؤالء األشخاص عن أنفسهم
بأنهم من جهاز "المباحث" ،وقاموا باعتقال عامر واحمد واقتادوهما الى مركز المباحث .واثناء نقلهما للمركز
طلبوا منهما بطاقاتيهما الشخصيتين والهواتف وسألوهما عن الجهة التي يعملون معها وموضوع التصوير .وفور
وصولهم مركز المباحث عند حوالي الساعة الثانية والنصف ،أدخلوا إلى غرفة تم فيها التحقيق معهما بادعاء
أنهما "يحرضان المواطنين للمشاركة في الحراك" واستمر التحقيق معها نحو ساعتين ،تم خاللهما فحص الكامي ار
وما تم تصويره ،ثم طلب منهما المحقق التوقيع على تعهد بعدم التصوير والتواجد في أماكن التظاهرات ،واخلي
سبيلهما وغاد ار المركز عند حوالي الساعة الخامسة ومعهم معداتهم الكامي ار والميكروفون الخاص بالقناة.
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( )3-02اعتقلت شرطة االحتالل االسرائيلية الصحفي احمد الصفدي واحتجزته لساعتين وحققت معه واعادت
استدعاءه بزعم "مضايقة أحد عناصر الشرطة" اثناء تصويره احداثا في القدس.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان احمد حسين الصفدي ( 25عاما) ،من سكان القدس وهو مدير مؤسسة "ايلياء
لإلعالم" ،كان تلقى استدعاء من المخابرات االسرائيلية لمراجعتهم يوم  9102-3-02للتحقيق معه ،لكنه لم
يتوجه لهم .وعصر يوم الثالثاء الموافق  3/02وبينما كان يعبر على مقربة من منزله في منطقة باب الزاهرة
بالقدس اعتقله عناصر من المخابرات ونقلوه الى مركز شرطة (سجن) القشلة .وهناك بدأوا بالتحقيق معه (تقريبا
الساعة الثالثة عصرا) وذلك بتهمة قيامه بمضايقة احد عناصر الشرطة أثناء قيام الصفدي بتغطية انتهاكات
الشرطة ضد المواطنين في المسجد األقصى يوم الخميس ( ،)9102-3-02علما ان الصفدي ابلغهم بانه
صحفي وكان يقوم أقوم بعمله فقط ،وأبرز لهم بطاقته الصحفية ،وطلب منهم ابراز أي صورة أو فيديو يثبت
اتهامهم له بانه فعال قام بمضايقة اي شرطي ،إال أنهم لم يستجيبوا لذلك وصادروا هاتفه الخاص وشرائح الكامي ار
(عددها ثالث) وطلبوا منه كلمة السر الخاصة بهاتفه لكنه رفض ذلك ،وعند حوالي الخامسة من مساء ذات
اليوم اخلوا سبيله بعد نحو ساعتين من التحقيق معه ،وطلبوا منه العودة الى مقر الشرطة ذاته (القشلة) مجددا
عند التاسعة من صباح يوم األحد  3/95إال أنه أجل الموعد حتى السابعة مساء وذلك ألنني يعمل بجانب
عمله الصحفي في احدى المدارس صباحا .كما وطلبوا منه توقيع أوراق تلزمه بالذهاب في الموعد المحدد لكنه
رفض ذلك .وفعال توجه يوم األحد ( )9102-3-95الى مركز الشرطة في الموعد المحدد ،وهناك ابلغوه بأن
المسؤول عن التحقيق معه غير موجود ،وسيتم استدعائه عندما يعود ،فطلب الصفدي منهم استعادة هاتفه إال
أنهم رفضوا ذلك ،وبعد ساعة انتظار غادرت المكان.
( )3-02أصيب الصحفي ثائر أبو رياش بقنبلة غاز في الرقبة والرأس ،أثناء تغطيته المسير البحري الذي نظم
في منطقة "زيكيم" شمال غزة ضمن مسيرات العودة السلمية.
وبحسب تحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فإن الصحفي ثائر خالد فهمي أبو رياش ( 92عاما) أعزب ،من سكان

بيت الهيا شمال القطاع ،ويعمل مصو ار لدى شبكة شمال أون الين االخبارية ،كان توجه حوالي الساعة  3من
عصر يوم الثالثاء ( )9102-3-02وهو يرتدي سترة مكتوب عليها كلمة " ،"pressويحمل كامي ار لتغطية

المسير البحري الذي أعلنت عنه الهيئة العليا لمسيرات العودة ،قبالة موقع زيكيم العسكري االسرائيلي شمال
غرب مدينة بيت الهيا .وحين وصل ابو رياش كان المكان يكتظ بالمتظاهرين السلميين ،فيما يطلق جنود
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االحتالل االسرائيلي المتمركزين على الجانب االخر األعيرة النارية والمعدنية المغلفة بطبقة من المطاط ،وقنابل

الغاز المسيل للدموع بكثافة ،ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين ،االمر الذي دفعه للبقاء بعيدا ،على مسافة

حوالي  211متر تقريبا من السياج الحدودي الذي يتواجد جنود االحتالل االسرائيلي على جانبه االخر .وبعد

نحو ساعة ونصف ،أي عند حوالي الساعة  2:31أطلق جنود االحتالل االسرائيلي قنابل الغاز بكثافة بشكل
عشوائي باتجاه المتظاهرين ،كما واطلقوا قنابل غاز بشكل مباشر باتجاه الصحفيين ما اسفر عن اصابة أبو

رياش بقنبلة غاز في رقبته ورأسه ،حيث تم نقله بسيارة اسعاف تتبع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني كانت
تقف على مسافة نحو  211متر جنوبا إلى مركز اسعاف ميداني يبعد حوالي كيلو متر واحد عن موقع

التظاهرة ،وهناك قدمت له اسعافات اولية ،ومن ثم تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى العودة في منطقة تل
الزعتر شمال القطاع ،حيث وصفت اصابته بانها متوسطة ،تم تقطيب مكان االصابة بثالث غرز ،ووضعه

تحت المراقبة والمالحظة خوفا من تضرر شرايين رقبته ،ومكث في المستشفى حتى الساعة  2:31من مساء

ذات اليوم.

( )3-02مساء يوم الثالثاء  9102/3/02قمعت قوات اسرائيلية خاصة عددا من الصحفيين بالقنابل الصوتية
واالعيرة المطاطية اثناء تغطية عملية حصار احد المنازل في قرية عبوين الى الشمال من مدينة رام الله على
بعد  31كيلومتر.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان مجموعة من الصحافيين وصلوا الى البلدة القديمة من قرية عبوين
بمحافظة رام الله ما بين الساعة  01:31والساعة  00من مساء يوم الثالثاء  9102/3/02لتغطية عملية
حصار أحد المنازل هناك ،واقتربوا لمسافة  011متر من المنزل المحاصر وسط انتشار عدد كبير من جنود
االحتالل والقوات االسرائيلية الخاصة الذين كانوا يرتدون دروعا سوداء اللون .واثناء قيام الصحفيين بتغطية
هذا الحدث ،فان خمسة من جنود االحتالل اقدموا على طرد الصحافيين ومنعهم من التغطية وهددوهم باالعتقال
رغم ابرازهم بطاقاتهم الصحافية ،وعند الساعة  00:31اطلقوا نحو الصحافيين قنابل الغاز واالعيرة المطاطية
إلبعادهم عن المكان ولمنعهم من التغطية علما انه كان في المكان عشرة صحافيين وهم :عصام هدى الريماوي،
مصور جريدة الحياة ووكالة االناضول التركية ،وعلي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين ،وهشام كامل ابو شقرة
مصور وكالة االناضول التركية ،واسماعيل خضر  /مصورة وكالة رويترز ،وخالد علي صبارنة ،مصور قناة
ايران ،ومعتصم سقف الحيط  /مصور شبكة قدس االخبارية ،وجهاد ابراهيم بركات مراسل قناة فلسطين اليوم،
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وصامد بغدادي مصور قناة فلسطين اليوم ،وفادي الجيوسي  /مصور تلفزيون فلسطين ،واحمد عاروري /
مصور جريدة االيام الفلسطين ية ،وذلك رغم ان المكان لم يكن يشهد اي مواجهات مع قوات االحتالل التي
انتشر المئات من عناصرها في قرية عبوين .وحسب روايات الصحافيين الذين تواجدوا في المكان فان عملية
قمعهم واطالق قنابل الغاز واالعيرة المطاطية نحوهم وقعت عند الساعة  00:31اي عندما اخرج جنود االحتالل
جثمان شاب فلسطيني يدعى عمر ابو ليلى قتله الجنود في احد المنازل هناك بعد اطالق القذائف على المنزل
الذي تواجد بداخله ،االمر (عملية القتل) الذي اكده الناطق باسم الجيش االسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان
وزع لوسائل االعالم صباح يوم االربعاء عند الساعة  2:31قال فيه ان قوة اسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا بزعم
انه كان نفذ عملية اطالق نار وطعن قتل فيها جندي ومستوطن.
( )3/99اصيب الصحافي هاشم السعودي بعيار ناري اطلقه جنود االحتالل نحوه اثناء تغطيته مسيرة العودة
السلمية شرق غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان هاشم هشام السعودي ( 92عاما) ،يعمل لدى إذاعة اإلسراء ،كان توجه عند
حوالي الساعة الثالثة والنصف من عصر الجمعة ( )9102/3/99الى مخيم ملكة ،شرق غزة ،وهو يحمل
بيده كامي ار فوتوغرافية من نوع  Canon D500ولم يكن يرتدي الدرع الواقي الخاص بالصحافيين ،ووقف
على مسافة نحو  051متر من السياج الفاصل لتغطية التظاهرة التي تنظم اسبوعيا ضمن مسيرات العودة،
وحين ثم تقدم المتظاهرون نحو السياج ،اقترب هو االخر ولكنه بقي على مسافة نحو  31متر من السياج،
وبعد ان التقط لهم بعض الصور بينما كان بعضهم يحاول قص السياج ،تراجع الى الخلف وتوقف على مسافة
نحو  21متر من السياج فيما كان الجيش يطلق النار وقنابل الغاز بكثافة نحو المتظاهرين عند السياج .وعند
حوالي الساعة الرابعة ،أصيب بعيار ناري أطلقه جنود االحتالل ،حيث دخل من الفخذ األيسر وخرج وأصاب
ركبته اليمنى ،فسقط على األرض .ونقله مسعفون كانوا في المكان بسيارة اسعاف تتبع الهالل االحمر الفلسطيني
إلى الخيمة الطبية المقامة على مسافة نحو  211متر من السياج ،وهناك تم تضميد الجرح ولفه بالشاش،
وبعد حوالي نصف ساعة نقل إلى مستشفى القدس ،وقد وصل مستشفى القدس عند حوالي الخامسة مساء،
وهناك أدخل فو ار إلى قسم األشعة ،وتم تضميد مكان اإلصابة من جديد ،وبعد نصف ساعة نقل من مستشفى
القدس إلى مستشفى الشفاء الذي وصله حوالي الساعة السادسة مساء ،وهناك أدخل إلى قسم العظام بالمستشفى،
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حيث اخبره االطباء بان إصابته طفيفة وبعيدة عن العظم وال تحتاج إلجراء عمليات ،ومكث في المستشفى
ثالثة أيام تلقى خاللها العالجات المطلوبة ،واعطي عكازين للمشي ،وغادر المستشفى ظهر يوم االثنين ،فيما
طلب منه الطبيب مراجعة المستشفى يوم األحد  9102/2/2لتجديد العالج والتغيير على مكان اإلصابة.
( )3-99اصيب الصحفي اسماعيل ابو عمر بقنبلة غاز مباشرة في قدمه بينما كان يغطي احداث مسيرة
العودة السلمية في منطقة خزاعة شرق خانيونس.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الجمعة 99 ،مارس  | 9102إصابة مراسل إذاعة األقصى ،الصحفي /فان
إسماعيل فريد محمد أبو عمر 32( ،عاما) ،من سكان مدينة خانيونس ،يعمل مراسال إلذاعة االقصى في غزة،
كان وصل عند حوالي الساعة  13:25من مساء يوم الجمعة ( )9102-3-99برفقة أحد أصدقائه إلى مخيم
العودة المقام في منطقة خزاعة شرق خانيونس لتغطية أحداث مسيرة العودة التي تنظم اسبوعيا هناك ،وعند
وصوله كان يتواجد آالف المتظاهرين السلميين قبالة السياج الفاصل (الحدودي) مع إسرائيل ،فيما كان جنود
االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين على الجانب االخر من السياج يطلقون الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة
اتجاه المتظاهرين ،ما أسفر يومها عن إصابة العديد منهم بجروح مختلفة (بعضهم بالرصاص الحي) .وما أن
وصل أبو عمر إلى شارع "جكر" على مسافة حوالي  051متر عن السياج الفاصل وباشر بعمله حتى أصابته
قنبلة غاز في قدمه اليسرى "منطقة الرمانة" ،أطلقها نحوه أحد الجنود بصورة مباشرة ،ما تسبب له بألم شديد
لكنه واصل العمل لكن االلم ما لبث ان اشتد وتورم مكان اإلصابة ما اضطره إلى المغادرة والتوجه إلى منزله
للراحة والعالج حسب ما أوصاه مسعفون شاهدوا اصابته هناك.
( )3-99اعتدى جنود االحتالل على الصحافيين جعفر اشتية ونضال اشتية خالل تغطيتها المسيرة االسبوعية
في بلدة كفر قدوم.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان جعفر زاهد حسين شتية ( 50عاما) ،يعمل مصو ار في وكالة األنباء الفرنسية،

ونضال شفيق طاهر شتية ( 22عاما) ،يعمل في وكالة األنباء الصينية شينخوا ،ومحمد محمود حسن عناية

( 92عاما) يعمل مصو ار لدى تلفزيون فلسطين ،كانوا وصلوا قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية ما بين الساعة
الحادية عشرة والثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة  9102/3/99لتغطية المسيرة االسبوعية التي تنظم هناك
منذ ثماني سنوات احتجاجا على اغالق جيش االحتالل مدخل القرية منذ عام  9113لصالحة مستوطنة قدوميم
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المقامة على اراضي القرية .وكان الصحافيون الثالثة يرتدون الزي الصحفي الموسوم بكلمة ( ،)Pressويضعون
الخوذة والكمامة الواقية للغاز .وفور خروج المواطنين في مسيرتهم المعتادة عند حوالي الساعة  ،09:31باشر

الصحفيون بالتقاط بعض الصور .وحين وصل المتظاهرون الشارع المغلق على مسافة نحو  011متر من

بوابة مستوطنة قدوميم وبدأوا بإشعال اطارات مطاطية ،حضرت قوة من الجيش االسرائيلي بسرعة وهي تطلق

األعيرة المعدنية والقنابل الصوتية .في تلك األثناء كان الصحفيون الموجودون في المكان وعددهم ( )2يقفون

على الجانب األيمن للشارع المغلق على مسافة نحو  91مت ار من المتظاهرين لنقل مجريات األحداث ،وخالل

مهاجمة الجنود جنود للمتظاهرين ،تقدم نحو خمسة جنود نحو الصحفيين وبدأوا يصرخون عليهم لمنعهم من

العمل ،فبدأ الصحافيون بالتراجع الى الوراء وفي االثناء قام الجنود بضرب الصحفي جعفر شتية ودفعه من
الخلف حيث سقطت خوذته أرضا ،كما وضرب احد الجنود الصحافي نضال اشتية ببندقيته ما تسبب له

برضوض شديدة في كف يده ،كما وتعرض الصحفي محمد عناية للدفع والتهديد بإطالق النار عليه في حال

واصل تصوير ما يحدث .وقد تراجع جميع الصحفيين الى مسافة تقدر بنحو  091مت ار عن موقع تواجد الجنود،

وهناك تلقى نضال اشتية بعض االسعافات من طاقم اسعاف كان في القرية.

( )3-99أصيب المصور الصحافي علي جاد الله بشظايا طلق متفجر بيده اليسرى ،أطلقه نحوه أحد جنود

االحتالل اإلسرائيلي أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية  ،فإن المصور في وكالة "األناضول" التركية علي حسن موسى جاد
الله (  92عاما) متزوج  ،كان قد وصل حوالي الساعة الثالثة من مساء يوم الجمعة الموافق ( ، )3-99إلى

منطقة ملكة شرق غزة لتغطية فعاليات مسيرة العودة وفك الحصار األسبوعية ،وكان يرتدي الزي الصحفي
(خوذة رأس ،ودرع واقي مكتوب عليه  ،)PRESSومع تقدم المتظاهرين نحو السياج الفاصل الذي ينتشر

الجنود االسرائيليون على الجانب االخر منه ،اقترب المصور جاد الله برفقة زمالئه الصحفيين ليصور االحداث،
وبينما كان يبعد عن السياج الفاصل نحو  211متر باشر بتصوير مئات المتظاهرين حيث كان جنود االحتالل

اإلسرائيلي يطلقون الرصاص الحي والقنابل الغازية باتجاه المتظاهرين بشكل عشوائي  ،وعند حوالي الساعة 2

مساء وبينما كان يقوم بعمله أصيب بشظايا طلق متفجر بيده اليسرى أطلقه جندي إسرائيلي تجاه المتظاهرين

بالقرب من جاد الله  ،وتم نقل جاد الله بسيارة اسعاف تتبع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني كانت تتواجد في

المكان الى النقطة الطبية الميدانية المقامة على مسافة حوالي  211متر ،وهناك قدمت له اسعافات أولية ،ومن
ثم نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ،حيث أجريت له صور أشعة وفحوصات طبية ،بينت وجود شظية في

يده ،وقدمت له العالجات المطلوبة ومكث في المستشفى نحو ساعة غادره بعدها على أن يتابع بشكل دوري

مع األطباء بالمستشفى خاصة مع وجود شظية بيده المصابة.
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( )3-93اصيب الصحفيان محمود اللوح وأحمد اللوح مساء يوم السبت  9102/3/93جراء قصف نفذته طائرة
استطالع اسرائيلية أثناء تغطيتهما تظاهرة عند السياج الفاصل شرق البريج وسط قطاع غزة.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان محمود عمر محمود اللوح ،وهو من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
ويبلغ من العمر ( 92عاما) ،ويعمل مراسال إلذاعة صوت الشعب ،وأحمد بكر محمود اللوح ( 32عاما) وهو
من سكان النصيرات ايضا ،ويعمل مراسال إلذاعة "الرباط " كانا وصال عند حوالي الساعة الرابعة من مساء
يوم السبت  ،9102/3/93الى مخيم العودة شرق البريج لتغطية القصف "اإلسرائيلي" الذي استهدف المتظاهرين
الذين كانوا يستعدون لفعاليات االرباك الليلي قرب السياج الفاصل في تلك المنطقة ،وتوقفا على مسافة نحو
مباشر على صفحتيهما الشخصيتين
ا
 511متر من السياج الفاصل لتغطية التظاهرة واالحداث وباش ار ،بثا
ولصالح االذاعتين اللتين يعمالن معهما .وعند حوالي الساعة  2.31من مساء ،قصفت طائرة استطالع المكان
الذي كان يتواجد فيه الصحفيان أحمد ومحمود ،ما ادى إلصابتهما بحالة اغماء ،وبعد حوالي نصف ساعة
وجد الصحفيان نفسيهما في مستشفى شهداء األقصى ،حيث أبلغهما األطباء بأنه تم نقلهما فور اصابتهما إلى
المستشفى ،ليتبين ،لهما ان الصحفي محمود اللوح اصيب بشظيتين في الظهر ورضوض وكدمات ،حيث تلقى
العالج بعد إفاقته من االغماء ،وتم اخراج كافة الشظايا التي أصابت ظهره ،وكانت آثارها خفيفة ،أما الصحفي
أحمد اللوح فأصيب برضوض وكدمات جراء سقوطه وبحالة اغماء اثر القصف ،ولكنه لم يصاب بشكل مباشر
باي شظايا وعند حوالي الخامسة والنصف مساء ،غاد ار المستشفى بعد االطمئنان عليهما.
( )3-93استدعى جهاز االمن الوقائي في الخليل الصحافي ساري شريف جرادات واستجوبه حول عمله
الصحفي.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" في حوالي الساعة  01:11صباحا ،من يوم السبت الموافق ،9102/3/93 :فان
مصور
ا
ساري شريف عبد الغفار جرادات ( 33عاما) ،من سكان بلدة سعير ،شمالي مدينة الخليل ،يعمل
ومراسال صحفيا لفضائية الميادين ،ولوكالة "اخالص" التركية ،تلقى في حوالي الساعة  01:11من صباح يوم
السبت الموافق ،9102/3/93:اتصاال هاتفيا من أحد عناصر جهاز االمن الوقائي ،طلب منه الحضور الى
مقر الجهاز في مدينة الخليل ،صباح يوم االثنين الموافق .9102/3/95 :وفي هذا اليوم ،عند حوالي الساعة
 01:11صباحا ،وصل الصحافي جرادات الى مقر االمن الوقائي في مدينة الخليل .وهناك استلم الحارس منه
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هاتفه ،واقتاده الى غرفة انتظار في الطابق االول ،حيث كانت مجموعة من المواطنين ينتظرون هناك ،ومن
ضمنهم شاهد مراسل صحيفة "الحدث" مصعب عبد الصمد شاور التميمي ( 92عاما) الذي حضر للمقابلة
ايضا ،وبعد دخول جرادات الى غرفة االنتظار بنحو  5دقائق ،حضر أحد عناصر الجهاز ،واخذ منه الهوية
الشخصية ،وغادر .وبعد نحو  21دقيقة عاد العنصر نفسه واقتاد جرادات الى الطابق الثاني ،حيث كان أحد
المحققين ينتظره على المصعد الداخلي (الدرج) ،واقتاده الى غرفة فيها مكتب ،واجلسه على كرسي ،وبدأ بسؤاله
عن اسمه ،وعمله الصحفي ،وكيف يحصل على راتبه .الصحافي جرادات كان يجيب على االسئلة التي اعتبرها
روتينية ،وعندما سال جرادات المحقق عن اسمه رفض ابالغه .فرد عليه المحقق هل تنتمي الى تنظم الجبهة
الشعبية ،فأبلغه جرادات بانه ال ينتمي ألي حزب سياسي .فأكمل المحقق حديثه عن االذاعات المحلية ،وان
الكثير منها تعمل بال صفة صحافية .وسأل جرادات عن عمله السابق في وكالة (لحظة) االعالمية ،فأخبره
بانه عمل فيها لنحو شهر وتركها بسبب خالفات في طبيعة العمل والراتب ،وانه ال يعلم عنها أي شيء.
استمرت المقابلة واالستجواب لنحو  21دقيقة ،ولم يتم توجيه أي اتهام مباشر لجرادات ،بعدها جرى تسليمه
هاتفه ،وغادر مقر الوقائي.
( )3-92استدعى جهاز األمن الداخلي في مدينة رفح كال من مصور تلفزيون فلسطين ،بسام عبد الله (59
عاما) ،من سكان حي الشابورة ،والمونيتور في تلفزيون فلسطين إياد أبو زبيدة 22( ،عاما) ،وهو من سكان
مخيم يبنا.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى الميدانية ،فإن أبو زبيدة وعبد الله كانا قد تلقيا مساء ،اتصاال من شخص عرف
عن نفسه بأنه من دائرة العالقات العامة في جهاز األمن الداخلي في غزة ،وأبلغهم بالحضور صباح اليوم
التالي اإلثنين ( )9102/3/95إلى مقر الجهاز في مدينة رفح وذلك لموضوع لديهم ،فأبلغ ابو زبيدة وعبد الله
إدارة التلفزيون ونقابة الصحفيين وجهات أخرى باالستدعاء من اجل التدخل .وفي صباح االثنين وقبيل الموعد
المفترض للمقابلة ،تم إبالغهما من إحدى الجهات التي تدخلت لحل قضية استدعائهم بأنه تم تعليق
االستدعاءات الى وقت الحق بسبب األوضاع األمنية التي يشهدها قطاع غزة من تصعيد مع االحتالل
اإلسرائيلي.
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( )3/92استدعى جهاز االمن الوقائي الفلسطيني في الخليل ،الصحافي مصعب شاور التميمي ثالث مرات
متتالية واستجوبه.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فان مصعب عبد الصمد " محمد حامد" شاور تميمي ( 92عاما) ،من
سكان حي قيزون ،في مدينة الخليل ،يعمل مراسال لصحيفة "الحدث" تلقى عند حوالي الساعة  01:11من
صباح يوم االحد الموافق  ،9102/3/92اتصاال هاتفيا من شخص عرف عن نفسه بانه من جهاز االمن
الوقائي الفلسطيني ،أبلغه فيه بضرورة الحضور الى مقر الجهاز في مدينة الخليل فو ار .وعندما سأله مصعب
ار باعتقاله في حال عدم مثوله استجابة لالستدعاء ،وبانه سيعرف عند
عن السبب ،ابلغه المتصل يان هناك قر ا
حضوره سبب استدعائه ،فتوجه مصعب مباشرة الى مقر االمن الوقائي وعند وصوله هناك حوالي الساعة
 00:11صباحا ،اقتاده أحد عناصر االمن الى غرفة في الطابق االول ،وصادر جهازي الهاتف خاصته،
وابلغه بانه قيد االعتقال .بعد نحو  01دقائق ،حضر عنصر امن اخر وأقتاده الى غرفة تحقيق في نفس
الطابق ،كان بها محقق واحد ،طلب المحقق من مصعب الجلوس على كرسي ،وبدأ بالحديث معه حول حياته
االجتماعية ،طبيعة عمله ،وراتبه وكيف يصل اليه ،ومصادره االخبارية وكيف تصل اليه المعلومات ،طلب
المحقق من مصعب ان يسلمه كلمة المرور السرية (الباسورد) الخاصة بهاتفه وبموقعه على فيسبوك .رفض
مصعب ما طلبه المحقق منه ،وأبلغه بانها امور شخصية بحاجة الى امر قضائي .واعتبر المحقق هذا الرفض
بان مصعب "يخفي اشياء تمس االمن والقانون" على هاتفه ،وانه (المحقق) ال يريد سوى االطالع على منشورات
صفحته على الفيس بوك ،وان كانت هناك مراسالت مع جهات في (غزة والضفة) فوافق مصعب على ذلك
وقام بتسليمه االرقام السرية الخاصة بالهاتف وصفحة الفيسبوك .استمرت جلسة التحقيق حتى الساعة 3:11
مساء ،حيث ابلغ المحقق مصعب بان هناك اشخاصا تدخلوا لمنع اعتقاله وانه سيخلي سبيله على ان يعود
صباح اليوم التالي االثنين الموافق ،9102/3/95 :إلكمال التحقيق واستالم الهواتف التي عرف مصعب من
المحقق بانها ستبقى محتجزة للفحص االمني .غادر مصعب المقر حوالي الساعة  3:11عص ار .وعند الساعة
 01:11من صباح اليوم التالي (االثنين  )9102/3/95عاد مصعب الى مقر االمن الوقائي حسب الموعد.
وفور وصوله ،اقتاده عنصر امن الى غرفة االنتظار وهناك شاهد عددا من المواطنين من بينهم الصحافي
ساري شريف جرادات مراسل ومصور تلفزيون "الميادين" ووكالة "اخالص" التركية ،وعلم منه بانه استدعي عبر
اتصال هاتفي من الجهاز .بعد نحو  91دقيقة من االنتظار ،حضر عنصر امن واقتاد مصعب الى نفس
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المحقق ،وفور دخول مصعب اخرج المحقق عددا من االوراق المطبوعة لمراسالت نقلت عن هاتف مصعب.
وقال له بانه يريد ان يسأله عن بعض الكلمات التي لم يفهمها في رسالة بين مصعب وزوجته ،فرد عليه
مصعب بان هذه امور خاصة وال عالقة له بها ،وهي ال تمس االمن ،وان "هناك اتفاقا بان اسلمك كلمة السر
الخاصة بفيسبوك لالطالع على المنشو ارت وليس لمتابعة حديثي مع زوجتي" .وبعد جدل لدقائق سال المحقق
مصعب اذا ما كان ينتمي لحركة حماس؟ فنفى مصعب ذلك .فقال المحقق :انت حزب تحرير ،لقد وجدنا بيانا
لهم على هاتفك ،فأخبره معصب بانه كصحفي يتابع كل ما يحدث والبيان "ال يعني انني انتمي لهم" .ووجه
المحقق عدة اسئلة لمصعب حول موقفه من سياسة السلطة وما اذا كان يؤيدها او يعارضها وقد استمرت جلسة
التحقيق بشكل متقطع حتى الساعة  3:11عصرا ،وكان المحقق يسجل كل ما يجيب عليه مصعب ،وعندها
ابلغ المحقق مصعب ،بمراجعة الجهاز مجددا صباح اليوم التالي (الثالثاء الموافق )9102/3/92 :الستكمال
التحقيق وفحص ما تبقى من معلومات على الهواتف ،وعاد مصعب في الموعد المذكور الى مقر الجهاز ،وبعد
انتظار لدقائق نقل الى ذات المحقق ،الذي استجوبه حول اصدقائه وعالقاته االجتماعية ،واسباب اعتقاله
واستدعائه من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية خالل السنوات السابقة ،وقد استمرت الجلسة نحو ساعتين ،تم
بعدها تسليم مصعب هاتفيه واخلي سبيله عند حوالي الساعة  09:11ظه ار.
( )3-92اصيب الصحفي محمد ابو سلطان بشظية عيار ناري اطلقه جنود االحتالل وذلك خالل تغطيته
مسيرة سلمية شرق رفح بقطاع غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية ،فان محمد سميح أبو سلطان (92عاما) ،من سكان رفح ،يعمل لدى
"شبكة رواد الحقيقة" ،كان وصل برفقة بعض زمالئه العاملين في ذات الشبكة عند حوالي الساعة السادسة
والنصف من مساء يوم الجمعة  9102/3/92منطقة شرق رفح الحدودية لتغطية التظاهرات الليلية ضمن ما
يسمى "فعاليات االرباك الليلي" ،وكان يرتدي الدرع الموسوم بكلمة  Pressويحمل كامي ار فوتوغرافية من نوع
Canon 5Dوعند حوالي الساعة السابعة والنصف مساء بدأ متظاهرون في اشعال إطارات مطاطية وإلقاء
قنابل صوتية باتجاه جنود االحتالل المتمركزين خلف سواتر رملية على الجانب االخر من السياج الفاصل،
صور للمتظاهرين .وبعد حوالي
ا
فتقدم سلطان ووقف على مسافة نحو  011متر من السياج الفاصل وبدأ يلتقط
نصف ساعة اقترب لمسافة نحو  51متر من السياج ،وعند حوالي الثامنة والنصف شاهد عددا من آليات
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االحتالل تقترب مسرعة من موقع حاول احد المتظاهرين التسلل منه وبدأ الجنود بإطالق النار تجاه المتظاهرين
بشكل كثيف ،وفجأة شعر بألم شديد فصرخ ثم سقط على األرض حيث ادرك انه اصيب وشاهد نزيفا شديدا
من منطقة صدره ،فيما سارع بعض المتظاهرين ونقلوه الى سيارة اسعاف في المكان (لم يعرف بعدها ماذا
حدث ألنه فقد وعيه) ،نقلته الى مستشفى أبو يوسف النجار ،حيث افاق وهو في غرفة العناية المركزة ،ويتم
تزويده باألكسجين للتنفس والسيطرة على نزيف الدماء ،حيث تبين لألطباء انه اصيب بشظية عيار ناري .وعند
حوالي الساعة العاشرة مساء نقل إلى مستشفى األوروبي ،وهناك أدخل إلى قسم العناية المركزة واجريت له
صور أشعة ( )CTلمعرفة مكان الشظية ،ولم يضح لهم ذلك كما أخبره الطبيب ،وطلبوا منه المبيت في
المستشفى اال انه رفض وغادر المستشفى عند حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم التالي (السبت -3-31
فجر) تجدد نزيف
 ،)9102ومعه أدوية للعالج .وبعد نحو ساعتين من مغادرته المستشفى (الساعة الثالثة ا
الدماء فتوجه ابو سلطان الى مستشفى أبو يوسف النجار مرة أخرى ،وهناك اجريت له صورة  CTجديدة دون
ان تظهر الشظية ،وتم تضميد الجرح وطلبوا منه المبيت مرة أخرى فرفض وغادر المستشفى إلى منزله عند
فجر  .وعند الساعة الواحدة ظه ار ورغم اصابته اال انه توجه إلى المنطقة الحدودية
حوالي الساعة الخامسة ا
شرق رفح( ،حيث كانت تنظم مسيرة بمناسبة مرور عام على مسيرات العودة ويوم االرض) لكنه ما لبث ان
شعر بدوار وتجدد النزيف فنقله مسعفون الى النقطة الطبية المقامة هناك
وبعد نحو ساعة نقله االطباء إلى مستشفى أبو يوسف النجار ،حيث تم إيقاف النزيف وتضميد مكان اصابته
ومكث في المستشفى حتى السابعة مساء ،لوكن لم يتم حتى اللحظة اخراج الشظية من جسده.
( )3-31اصيب الصحافيان محمد ابو حية ومحمد بلور بأعيرة مطاطية اطلقه جنود االحتالل وذلك اثناء
تغطيتهما المسيرة السلمية التي نظمت قرب السياج الفاصل شرق مخيم البريج بمناسبة مرور عام على انطالقة
هذه المسيرات وبمناسبة ذكرى يوم االرض.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" ،فان محمد ربحي عطا الله أبو حية ( 33عاما) من سكان مخيم النصيرات وسط
القطاع ،ويعمل كمصور "سوشال ميديا" في إذاعة األقصى ،توجه حوالي الساعة  2من صباح يوم السبت
 ،9102/3/31لتغطية مسيرات العودة ،في المحافظة الوسطى وتحديدا في مخيم العودة المقام شرق البريج.
وهناك عمل على التقاط الصور والبث المباشر لتوافد المتظاهرين ،حتى الساعة  2من عصر نفس اليوم.
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وبينما كان محمد ابو حية يتواجد على مسافة  211متر من السلك الفاصل تقريبا ،ويقوم بالبث المباشر عبر
صفحة إذاعة األقصى من خلف المتظاهرين فيما كان الجنود يطلقون االعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز،
أصيب بعيار مطاطي في اعلى الفخذ االيسر ،وعندها نقله مسعفان إلى أقرب نقطة طبية ميدانية ،وهناك تبين
لألطباء اصابته بكدمة وتورم نتيجة اصابته بعيار مطاطي ،وقدمت له مسكنات وكمادات مياه باردة ،وغادر
المكان وعاد الى منزله حوالي الساعة  5من مساء نفس اليوم.
وفي اليوم ،فان محمد مصباح محمود بلور( 32عاما) وهو من سكان مخيم النصيرات وسط القطاع ،ويعمل
مراسال ومصو ار لشبكة األقصى اإلعالمية ،كان وصل عند حوالي العاشرة من صباح  9102/3/31الى ذات
المكان (شرق مخيم البريج) ،لتغطية تلك المسيرة ،وكان يرتدي الخوذة والدرع الواقي ،وهناك قام بالتقاط صور
وببث رسائل إعالمية للشبكة التي يعمل معها .وعند حوالي الساعة  9ظه ار ،وبينما كان يقوم بتصوير المواطنين
من خلفهم أصيب بعيار مطاطي في فخذه األيمن (فوق الركبة) ،وتوجه فو ار الى النقطة الطبية الميدانية
الموجودة على مسافة  011متر تقريبا ،وهناك قدمت له مسكنات وكمادات باردة للتخلص من االلم والكدمة
مكان االصابة.
( )3-31اصيب الصحافيان عالء النملة ومحمد قنديل بقنابل غاز اطلقها جنود االحتالل نحوهما بينما كانا
يغطيان تظاهرات بمناسبة ذكرى يوم االرض ومرور عام على انطالق مسيرات العودة شرق رفح في قطاع
غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان عالء عبد الفتاح النملة ( 35عاما) ،يعمل مراسل لدى شبكة القدس
اإلعالمية ،كان توجه الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت  9102/3/31إلى منطقة شرق رفح ،مرتديا
الدرع الموسوم بكلمة  Pressويحمل كامي ار فوتوغرافية ،ومعدات تصوير ( ،)tripodوحين وصل جلس في
الخيمة المخصصة للصحفيين المقامة على مسافة نحو  211متر من السياج الفاصل ،بانتظار بدء فعاليات
ظهر بدأ بتصوير بعض الفعاليات التي اقيمت في ساحة المخيم وببث
ا
ذلك اليوم .وعند حوالي الساعة الواحدة
مباشر عبر صفحته على "فيسبوك" ،وبعد نحو نصف ساعة انتقل إلى منطقة تجمع متظاهرين تواجدوا على
مسافة نحو  011متر من السياج الفاصل الذي ينتشر الجنود على جانبه االخر ويطلقون قنابل الغاز نحو
المتظاهرين .وعند حوالي الثانية والنصف ظه ار اشتدت حدة المواجهات واقترب المتظاهرون لمسافة نحو 21
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متر من السياج الفاصل ،ولتجنب اطالق قوات االحتالل الغاز تنحى جانبا عن المتظاهرين الذين رافقهم الى
هذه المسافة وهو يصور ويبث مباشرة عبر موقعه على فيسبوك ووقف وثالثة من الصحافيين على مسافة نحو
 05متر منهم ،ورغم انكشافه للجنود بزيه الصحافي اال ان احد الجنود اطلق عند حوالي الساعة الثالثة قنبلة
غاز مباشرة نحو الصحافي عالء اصابت حامل الكامي ار الذي كان يحمله ( )tripodما ادى لتحطم احدى
زواياه وارتدادها (القنبلة) لتصيب عالء في مفصل قدمه اليسرى وتسقطه ارضا ،حيث نقلته سيارة اسعاف كانت
في الموقع الى النقطة الطبية الميدانية المقامة على مسافة  211متر من السياج ،وهناك قدمت له بعض
االسعافات ووضع له "مثبت" للقدم لمنع تحريك قدمه ،وبعد نحو  01دقائق نقل إلى مستشفى أبو يوسف
النجار ،وهناك أجريت له صور اشعة بينت أن إصابته طفيفة وتحتاج للراحة ،واعطي بعض المسكنات بعد
تضميد ولف مكان االصابة بالشاش وغادر المستشفى بعد نحو نصف ساعة.
وفي ذات اليوم كان محمد عمر قنديل ( 31عاما) ،ويعمل مصور لدى شبكة مصدر اإلخبارية ،وصل عند
ظهر الى ذات المكان (شرق مدينة رفح) لتغطية تلك التظاهرات ،وكان يرتدى درع الصحافة
الساعة الثانية عشر ا
ظهر بدأ بنقل بث مباشر لألحداث عبر
ا
الموسوم بكلمة  Pressويحمل كامي ار .وعند حوالي الساعة الواحدة
صفحة الفيسبوك الخاصة بالشبكة التي يعمل معها .وبعد نحو ساعة تقدم نحو تجمع للمتظاهرين كانوا على
متر من السياج (ما يعرف بـشارع جكر) ،وهو يلتقط الصور ويبث مباشرة االحداث من خالل
مسافة نحو  051ا
جهاز الهاتف ،فيما كان الجنود يطلقون قنابل الغاز نحو المتظاهرين .وعند حوالي الرابعة عصرا ،وبينما كان
يغطي االحداث من هناك أطلق احد الجنود قنبلة غاز مباشرة نحوه اصابته في الفخذ االيمن ،حيث تم نقله
بسيارة اسعاف كانت في المكان الى النقطة الطبية الميدانية المقامة على نحو  211متر من السياج الفاصل،
وهناك قدم له االطباء االسعافات المطلوبة حيث تبين احمرار وانتفاخ مكان االصابة وبعد نحو ساعة غادر
النقطة الطبية.
( )3-31اصيب الصحفي محمود فوزي عبد الغني بقنبلة غاز اثناء تغطيته مسيرة ضد استهداف الطواقم

الطبية وبمناسبة يوم االرض نظمت قرب حاجز حوارة على مدخل مدينة نابلس.

ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان محمود فوزي محمود عبد الغني ( 33عاما) ،يعمل مصو ار ح ار ،كان توجه

عند حوالي الثانية عشرة من ظهر يوم السبت  9102/3/31الى مدخل نابلس قرب حاجز حوارة العسكري
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االسرائيلي ،لتغطية مسيرة سلمية نظمت هناك بمناسبة يوم االرض واحتجاجا على استهداف جيش االحتالل

للطواقم الطبية والمسعفين ،والتي كان آخرها استشهاد المسعف ساجد مزهر برصاص الجنود في بيت

لحم .وتجمع المتظاهرون على مسافة نحو  011متر من الحاجز العسكري للجيش ،وكانوا يحملون صو ار

للعاملين الطبيين الذين استشهدوا برصاص الجيش االسرائيلي خالل عملهم .ومنذ اللحظات االولى لتجمع
المتظاهرين اقدم الجنود على اطالق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين ،ما ادى الى اصابة
عدد منهم بحاالت اختناق ،وعند حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف (بعد نحو نصف ساعة) كان الصحفي

محمود وعدد من زمالئه الصحافيين يتواجدون في منطقة تبعد  21مت ار عن حاجز الجيش ،وكان يرتدي درع
الصحافة والكمامة ،وفي ويلتقط بعض الصور ،وفي االثناء اطلق احد الجنود نحوه قنبلة غاز من مسافة نحو
 21مت ار تقريبا ،اصابت الصحفي محمود في منطقة الفم وبيده التي كان يضعها بجانب فمه لحظة اصابته،
ما تسبب له بجروح طفيفة نظ ار ألنه كان يضع الكمامة التي خففت من اصابة شديدة وخطيرة .وقد تلقى

اسعافات ميدانية من طاقم اسعاف كان في المكان.

( )3-31اصيب المصور الصحفي بالل الدربي بقنبلة غاز اطلقها نحوه احد جنود االحتالل بينما كان يغطي
تظاهرة قبالة السياج الفاصل شرق رفح.
مصور
ا
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان بالل فوزي شعبان الدربي 91( ،عاما) ،من سكان مدينة رفح ،يعمل
مع "شبكة رواد الحقيقة اإلخبارية" كان قد وصل حوالي الساعة  01:31من صباح السبت  9102/3/31مخيم
العودة المقام قبالة الشريط الحدودي شرق مدينة رفح ،مرتديا درع صحافة أزرق وحامال معداته الصحفية،
لتغطية مسيرة نظمت بمناسبة ذكرى يوم األرض والذكرى السنوية االولى لمسيرات العودة التي انطلقت في الـ
 31من اذار/مارس من العام  .9102وفور وصوله باشر الدربي التقاط الصور للجموع المتوافدة إلى المخيم،
وبعدها بدأ بمواكبة تقدم مجموعات من المتظاهرين باتجاه الشريط الحدودي حتى اقترب إلى مسافة حوالي 01
أمتار عن السلك اإللكتروني الفاصل ،وكان يتواجد قبالتهم على الجانب االخر من السياج جيب عسكري للجيش
االسرائيلي وعدد من الجنود .وهناك عند حوالي حوالي الساعة  19:11مساء ،وبينما كان يلتقط الصور للجيب
العسكري والجنود الذين يستهدفون المتظاهرين بقنابل الغاز ،أطلق احد الجنود المتمركزين في برج يقع على
مسافة نحو  011متر قنبلة غاز نحوه ،اصابته في رأسه (في الجهة اليمنى من الرأس بالقرب من العين) ،وفور
إصابته نقله متظاهرون إلى سيارة إسعاف كانت قريبة ،نقلته إلى النقطة الطبية في المخيم ،وهناك قدمت له
عالجات أولية للحروق التي تسببت بها القنبلة في مكان االصابة ،وتم تحويله إلى مستشفى النجار في رفح،
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وهناك تبين ان الضرر اقتصر على حروق ورضوض في مكان اإلصابة وقرر األطباء إبقائه تحت المالحظة
الطبية في المستشفى حتى اليوم التالي .وفي اليوم التالي الموافق ( 30مارس  ،)9102لوحظ تورم في عينه
اليمنى فتم تحويله إلى مستشفى األوروبي في خانيونس لعرضه على أخصائي عيون ،وهناك تبين سالمة عينه
من االصابة وأن التورم عرضي وسيزول مع الوقت والعالجات .بعدها عاد إلى مستشفى النجار برفح وقرر
األطباء إبقائه تحت المالحظة ليوم آخر ،وصباح اليوم الثالث (الموافق  10إبريل  ،)9102غادر الدربي
المستشفى عند حوالي الساعة  00:11صباحا ،علما ان تورم عينه ومعاناته من االم وصداع في الرأس استمرت
لعدة

ايام

الحقة.

( )3-31ادت قنبلة غاز اطلقت نحو المصور وليد ابو روك ،اثناء تغطيته مسيرة شرق خانيونس ،الى تحطم
مقدمة الكاميرة خاصته دون ان يصاب باي اذى.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان وليد محمود أبو روك ( 92عاما) من سكان بلدة عبسان الكبيرة شرقي
محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة ،ويعمل كمصور صحفي حر ،كان توجه عند الواحدة من ظهر يوم
السبت  9102/3/31إلى منطقة خزاعة شرق خانيونس لتغطية مسيرة نظمت بمناسبة مرور عام على انطالق
مسيرات العودة ،وكان يحمل كامي ار فوتوغرافية ويرتدي الدرع الموسوم بإشارة  .Pressوحين وصل المكان بدأ
يلتقط الصور للمتظاهرين الذي توافدوا وتجمهروا في المخيم المقام على مسافة نحو  351-311مت ار من
السياج الفاصل الذي ينتشر جنود االحتالل على جانبه االخر .عند حوالي الساعة الثالثة عصرا ،تقدم باتجاه
صور للمتظاهرين الذي بدأوا بإشعال إطارات مطاطية ،فيما
ا
السياج ،ووقف على مسافة نحو  051متر يلتقط
كان الجنود المتمركزين خلف السواتر الرملية وفي محيط الجيبات العسكرية ،يطلقون القنابل الغازية نحو
المتظاهرين ،وعند حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرا ،اصابت قنبلة غاز مقدمة الكامي ار التي كان يحملها
ما ادى لتحطمها دون ان يصاب هو بأي أذى.
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نيسان:
( )2-5اصيب المصور محمد ابو سعادة ،والمصور سيف اياد عبد الغفور بقنبلتي غاز اثناء تغطيتهما احداث
مسيرة العودة شرقي خانيونس يوم الجمعة .9102/2/5
ووفقا لتحقيقات باحث مدى الميدانية فان محمد عيسى ابو سعادة ( 92عاما) ،من سكان بلدة بني سهيال شرقي
مدينة خان يونس يعمل مصو ار لدى "شبكة نور اإلخبارية ،وصل قرابة الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم
الجمعة  9102/2/5الى مخيم العودة ببلدة خزاعة برفقة زميله حمزة الشامي ،لتغطية التظاهرة االسبوعية
السلمية ،وكان ابو سعادة يحمل كاميرا .وقرابة الساعة السادسة مساء وبينما كان على مسافة  951مت ار من
صور للمتظاهرين ،وتقدم قرابة الساعة  2مساء على مسافة
ا
السياج تقريبا وهو يصور االحداث ،وباشر بالتقاط
متر عن السياج اللتقاط صور
متر من السياج األمني تقريبا ،تقدم ووصل الى مسافة ما بين  051_011ا
 951ا
لمتظاهرين كانوا يشعلون إطارات مطاطية ،فيما كان جنود االحتالل يطلقون قنابل الغاز .وعند حوالي الساعة
 2.31مساء ،أثناء قيامه بالتقاط صور للمتظاهرين وحاالت االختناق التي تقع بينهم ،أصيب في ساقه اليسرى
بقنبلة غاز مباشرة اطلقها نحوه احد جنود االحتالل ،وتم نقله بحمالة من قبل مسعفين كانوا في المكان الى
المستشفى الميداني المقام على مسافة  211متر من السياج الفاصل ،وهناك اعطي حقنة (إبرة) في فخذه وتم
لف مكان االصابة بالشاش ،وعند حوالي الساعة  2مساء غادر المستشفى الميداني وتوجه الى منزله ،لكنه
لم يتمكن تلك الليلة من النوم بسبب شدة االلم ،فتوجه صباح اليوم التالي ( )9102/2/2الى المستشفى األوروبي
بخان يونس ،وهناك اخذت صورة مقطعية لقدمه ،وأعطي مسكنا لأللم لثالثة أيام.
وكان سيف عبد اياد عبد الغفور ( 02عاما) وهو من سكان منطقة البلد في خانيونس ،ويعمل مصو ار ومراسال
مع "شبكة عين اإلخبارية" وصل هو االخر الى شرقي خزاعة عند حوالي الثالثة والنصف من عصر يوم الجمعة
مكتوب عليه ( )Pressويحمل كاميرا .وبعد
 9102/2/5لتغطية مسيرة العودة ،وكان يرتدي درعا صحفيا
ٌ

متر من السياج
وصوله باشر بتصوير بعض الفعاليات .قرابة الساعة  5.31مساء اقترب الى نحو  951-911ا

الفاصل لتصوير المتظاهرين الذين كانت مجموعات منهم قرب السياج ،وكان الجنود في تلك االثناء يطلقون
قنابل الغاز نحو المتظاهرين الذين اصيب عدد منهم بحاالت اختناق .وفي االثناء اصيب مسعف كان قريبا
على بعد خمسة أمتار منه بقنبلة غاز وسقط أرضا فباشر تصويره فيما واصل الجنود اطالق القنابل ،حيث
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اصابت احداها عبد الغفور في يده اليمنى (في المعصم) ،فأخرج من جيبه رباطا ضاغطا "كريب باندج" ووضعه
على مكان اإلصابة ،وواصل (عبد الغفور) عمله من نفس المكان ،وحين غادر المكان قرابة الساعة السابعة
عائدا الى منزله شعر بألم شديد في يده ،فتوجه الى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس ،حيث وصل
المستشفى قرابة الساعة الثامنة مساء ،وهناك اجريت له فحوص وصورة مقطعية ليده ،بينث وجود كسر طفيف
(شعر) ورضوض في األعصاب ،أفقدته اإلحساس في األصبعين األكبر واألصغر في يده المصابة ،واعطي
مسكنا ،وابلغ بمراجعة المستشفى يوم الثالثاء .9102/2/02
( )2-00دهمت قوة من جيش االحتالل منزل الصحفي رائد الشريف ليال وفتشته دون ابداء اية اسباب او
مبررات.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان قوة من جيش االحتالل االسرائيلي تضم ستة جنود ،دهموا عند حوالي الساعة
الحادية عشرة من مساء يوم األربعاء  91102-2-00منزل الصحفي رائد الشريف 92( ،عام) ،يعمل مراسال
لفضائية "الغد" ومقدم برامج في إذاعة "عروبة" وقاموا بإحصاء غرف المنزل الكائن في الخليل والمكون من
ثالثة طوابق (حيث انه يسكن ووالديه) ،والسؤال عن الساكنين بالمنزل ،دون ان يبدو أي اسباب او تفسير لدهم
وتفتيش المنزل وغادروه بعد نحو ساعة تقريبا .وقد تبين الحقا ان الجنود سألوا لالستدالل على موقع المنزل
وانه لم يفتشوا في تلك الليلة اي منزل اخر في الجوار.
( )2-09نحو الساعة  9:11من مساء يوم الجمعة الموافق ،9102/2/09 :تجمهر عشرات الشبان في منطقة
باب الزاوية ،مركز مدينة الخليل .والقوا حجارة وزجاجات فارغة ،تجاه الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع
الشهداء المغلق ،والمسمى حاجز ( شوتير) او ( .)52وأثر ذلك خرج من داخل الحاجز عدد من جنود االحتالل
وأطلقوا القنابل الصوتية وقنابل الغاز بشكل كثيف وعشوائي تجاه راشقي الحجارة ،وطاردوهم في منطقة شارع
واد التفاح القديم ،فيما استمر الشبان بإلقاء الحجارة ،فيما رد الجنود بإطالق االعيرة النارية ،واالعيرة المعدنية
المغلفة بالمطاط تجاههم .ونحو الساعة  2:11مساء ،كانت مجموعة من الصحفيين يقفون بالقرب من محطة
محروقات حسونة ،القريبة من الحاجز المذكور لتصوير ما يجري ،ومن بينهم الصحفي مصعب عبد الصمد "
محمد حامد" شاور التميمي ( 92عاما) ،مراسل صحفية الحدث .وفي تلك االثناء توجه مصعب الى دورة مياه
بجانب المحطة ،فلحق به احد الجنود ،وفتح عليه الباب وأمسك بقميصه من الخلف واخرجه من دورة المياه
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بالقوة ،ودفعه ناحية جدار من الصفيح ،وامسك قناع الغاز الذي كان يرتديه مصعب والقا به على االرض،
وصرخ به باللغة العربية ماذا تفعل هنا؟ فأجابه انا هنا ألنني صحفي .حاول الجندي مصادرة الكامي ار التي
يحملها مصعب ،وهو يقول :لم تصور ،ماذا تصور .امسك مصعب بالكامي ار ولم يسمح للجندي بأخذها .في
هذه االثناء تقدم اثنان من الجنود ناحية مصعب أحدهم امسك بيد مصعب اليسرى ،فيما نفس الجندي قام
بضرب الكامي ار بفوهة البندقية ،فكسر اطارها الخارجي المثبت حول العدسة ،واعاد ضرب مصعب مرة اخرى
بيده على صدره .بدأ مصعب الصراخ على الصحفيين المتوقفين بالقرب منه ،وما ان وصل الصحفيون حت]
ابتعد عنه الجنود ،وبدأوا بالتحدث باللغة العبرية ،قائلين :عليكم مغادرة المكان ،وعادوا بعدها نحو الحاجز.
استمرت المواجهات حتى الساعة  2:11مساء ،فيما غادر مصعب المكان بعد ذلك بوقت قليل.
( )2-03اعتقلت المباحث العامة في غزة الصحفي حمزة حماد من منزله واحتجزته لنحو سبع ساعات واستجوبته
علما انه كان اعتقل قبل نحو شهر من ذلك ايضا.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى فان قوة من جهاز المباحث العامة في غزة وصلت عند حوالي الساعة الرابعة
والنصف من مساء يوم السبت الموافق  ،9102/2/03منزل الصحفي حمزة جميل إبراهيم حماد ،مراسل إذاعة
وطن ،وطلب منه عناصر االمن مرافقتهم الى مقر المباحث في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ،إال أن الصحفي
حماد ،أصر على أن يتوجه الى المركز بسيارة العائلة برفقة والده حيث سار خلف جيب الشرطة ،وفور وصوله
المقر االمني حوالي الساعة الخامسة والربع ،تم نقل الصحفي حماد الى زنزانة مكث فيها نحو ساعتين ،وبعدها
جاء مدير المركز واستجوبه لنحو ثلث ساعة تقريبا ،حول عالقته ببعض االشخاص قطاع غزة ،وأمام نفي
"حماد" وجود عالقة مع الشخصيات التي ذكرها المحقق ،قرر حجزه لمدة  92ساعة داخل المركز ،بحجة أنه
لم يدل بمعلومات صحيحة ،وتم وضعه مجددا في الزنزانة التي مكث فيها حتى الساعة  00:31مساء ،حيث
تم إخراجه من الزنزانة الى غرفة المحقق ،وهناك تم توقيعه على تعهد يقضى باالمتناع التام عن الكتابة على
حسابه الخاص على "فيسبوك" حول األوضاع االقتصادية والسياسية في قطاع غزة ،ومن ثم تم إخالء سبيله.
وكان الصحفي حماد ،اعتقل بتاريخ  ،9102/3/01لعدة أيام ،على خلفية الحراك الشعبي "بدنا نعيش" وتعرض
خالل اعتقاله آنذاك للضرب في مقر مركز المباحث بمعسكر جباليا.
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( )2/03نفذت شرطة حماس عدة عمليات دهم لمنزل الصحفي الحر رامز محمود أبو غبن العتقاله ،على
خلفية مساندته عبر صفحته الخاصة لحراك #بدنا_ نعيش الذي نظم في قطاع غزة مؤخ ار رفضا لغالء األسعار
وارتفاع الضرائب.
وبحسب تحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فإن حوالي  5أفراد أمن حضروا بجيب عسكري ودهموا منزل الصحفي
الحر رامز محمود أمين أبو غبن (95عاما) الكائن في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة وذلك عند حوالي
الساعة الخامسة من عصر يوم السبت  ،9102/2/03وذلك بهدف اعتقاله دون ان يظهروا بالغا خطيا او
اخطار قانونيا باالعتقال واسبابه ،و دون ايضاح التهمة الموجة له ،ولم يكن ابو غبن متواجدا في منزله في
تلك االثناء بل كان في شارع بجوار المنزل وشاهدهم حين دهموا المنزل وعلم باتصال هاتفي مع شقيقه انهم
يبحثون عنه العتقاله فابتعد عن المكان لتجنب اعتقاله .ومنذ تاريخ مداهمة منزله إلى لحظة إعداد هذا التقرير
وأفراد أمن حماس يداهمون منزله بشكل شبه يومي في أوقات متفرقة بهدف اعتقاله ،وقد تقدم أبو غبن وعائلته
بشكوى لمراكز حقوقية وسعوا لتدخل وسطاء مقربين من األجهزة األمنية والقوى الوطنية واالسالمية لوقف
مالحقته ،إال أن األجهزة األمنية رفضت النقاش بقضيته وأصرت على اعتقاله .وفي االثناء تلقى أبو غبن العديد
من رسائل التهديد بالقتل عبر حسابه على الفيس بوك من مصادر مجهولة على خلفية هروبه وبقائه مطارد
من أجهزة األمن.
يذكر أن الصحفي رامز أبو غبن اعتقل من قبل األجهزة األمنية في غزة بتاريخ ( )3-01حين كان يتواجد
بمنزل صديق له في منطقة مشروع بيت الهيا شمال القطاع ،وتم تحويله الى مركز شرطة معسكر جباليا،
وهناك تعرض للضرب اثناء احتجازه والتحقيق معه بتهمة إثارة الفوضى واالخالل بالنظام العام والتشهير بحركة
حماس ،ما دفعه أثر تلك التجربة القاسية للفرار خشية التعرض مجددا لذات الممارسات ،كما وكان اعتقل في
العامين  9102 ،9102وتعرض للتعذيب ارتباطا بدعم احتجاجات تطالب بتحسين خدمات الكهرباء.
( ) 2-02أصيب الصحفي أحمد وشاح بعيار معدني ،فيما اصيب الصحفي محمد اللوح بقنبلة غاز مباشرة،
يوم الجمعة  9102/2/02خالل تغطيتهما فعاليات مسيرات العودة السلمية شرق مخيم البريج وسط قطاع.
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ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فان الصحفي أحمد ابراهيم جميل وشاح ،من سكان مخيم البريج ،يبلغ
( 92عاما) يعمل "كمصور متطوع" وأحد الكوادر اإلعالمية التابعة للهالل األحمر الفلسطيني ،وصل حوالي
الساعة  3من ظهر يوم الجمعة  9102/2/02الى مخيم العودة شرق البريج برفقة طاقم طبي تابع للهالل
األحمر الفلسطيني ،وكان يرتدي زي الهالل االحمر ويحمل بيده كاميرا .وعند حوالي الثالثة والنصف عصرا،
وبينما كان جنود االحتالل المتمركزين على الجانب االخر من السياج الفاصل (الحدود) يطلقون قنابل الغاز
المسيل للدموع والعيارات المطاطية نحو المتظاهرين ،تقدم برفقة عدد من المسعفين الى نحو  011متر من
السياج الفاصل ،وبدأ يوثق ما يجري فيما سعى المسعفون لمساعدة بعض المصابين ،حيث أطلق الجنود وابال
من قنابل الغاز المسيل للدموع والعيارات المعدنية والمطاطية ،حيث اصابه عيار معدني مغلف بالمطاط في
رأسه( ،خلف أذنه اليسرى تحديدا) ،فشعر بطنين في أذنه ،وبدوار وألم في رأسه ،وحين وضع يده مكان اإلصابة
شعر بتورم وبدم ينزف ،فتوجه ألقرب اسعاف في المكان ،فسارعوا لوضع رباط ضاغط في موضع االصابة
ونقلوه مباشرة الى مستشفى األقصى بمدينة دير البلح ،وقد وصل هناك حوالي الساعة  2:31عصرا .وهناك
اجريت صورة أشعة للجمجمة بينت عدم وجود اي كسور ،وانه اصيب بجرح فقط وتم تضميد الجرح وغادر
المستشفى.
وكان وصل ذات الموقع (شرق البريج) الصحفي محمد بكر محمود اللوح 30( ،عاما) ،يعمل مصور ومراسل
إلذاعة "صوت الوطن" ،عند حوالي الثالثة والنصف عص ار ،وكان يرتدي سترة الصحافيين والخوذة لتغطية هذا
الحدث ،وبينما كان يتواجد على مسافة حوالي  051مت ار من السياج الفاصل برفقة مجموعة صحفيين ،فيما
كان الجنود المتمركزون على الجانب االخر من السياج يطلقون قنابل الغاز نحو المتظاهرين ،اطلق جندي
عند حوالي الساعة  5:25قنبلة غاز مباشرة نحوه ،اصابته تصيبه في ركبة رجله اليسرى ،فسارع عدد من
المتظاهرين ونقلوه الى النقطة الطبية الميدانية ،التي تبعد حوالي  51متر عن الموقع الذي كان يتواجد فيه،
ومن هناك تم نقله الى مستشفى شهداء األقصى (وصله حوالي الساعة  2:91مساء) وهناك اخذت صورة اشعة
لرجله المصابة ،اظهرت وجود كسر في الركبة اليسرى وتهتك وبينت ان الركبة أزيحت عن مكانها ،وتم وضع
ساقه كاملة في الجبص ،ومن ثم غادر المستشفى حوالي الساعة  2:31من مساء نفس اليوم ،على أن يعود
لمراجعة المستشفى بعد أسبوعين ،لتركيب أسياخ بالتين في الركبة ،لعالجها (.هل عاد وماذا جرى معه-
الباحثة صفاء).
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( )2-02أصيب المصور الصحفي يوسف محمد مسعود بشظية عيار ناري في قدمه اليسرى بينما كان يغطي
احداث مسيرة العودة السلمية شرقي بلدة خزاعة في خانيونس يوم .9102/2/02
ووفقا لتحقيقات باحث مدى الميدانية فان المصور الحر يوسف محمد مسعود (92عاما) ،من سكان مخيم خان
يونس لالجئين وصل عند قرابة الساعة  2.21من مساء يوم الجمعة  9102/2/02الى مخيم العودة شرقي
خزاعة ،لتغطية أحداث تظاهرة الجمعة السلمية التي نظمت هناك ،وكان يحمل كامي ار ولم يكن يرتدي درعا
صحفيا ،وتوقف على مسافة تقدر بحوالي 311متر من السياج األمني ،وباشر بالتقاط صور لحوالي 311
متظاهر فلسطيني يتوزعون من مسافة صفر من السياج الفاصل فيما كانت ثالثة جيبات عسكرية اسرائيلية
تتمركز على الجانب االخر من السياج الفاصل ويطلق الجنود منها قنابل الغاز والرصاص الحي نحو
متر تقريبا
المتظاهرين .قرابة الساعة  5.91مساء ،تحرك هو وعدد من الصحافيين واقتربوا الى مسافة  051ا
من السياج األمني بين المتظاهرين ،وبعدها بدقائق تقدم لمسافة  011متر قرابة الساعة 5.31مساء ،ومن هذه
المسافة شاهد احد القناصة اإلسرائيليين يعتلي جيبا ،بينما يقف جنود اخرون على تالل رملية ويطلقون قنابل
الغاز نحو المتظاهرين ،واستمر في التقاط صور للمتظاهرين ،وفي االثناء وبينما كان يستدير الى الخلف
غبار من التراب على بعد نصف متر منه ،وعندها شعر بـ
ا
للتراجع الى الخلف سمع صوت عيار ناري وشاهد
(تنميل /خدر) في قدمه اليسرى ،فأخبره زميله مصور وكالة "شنخوا الصينية" حاتم عمر ،الذي كان بالقرب
منه ،أن قدمه تنزف وتم نقله بسيارد اسعاف (قرابة الساعة  2.01مساء) ،الى المستشفى الميداني المقام على
مسافة حوالي 211متر من السياج ،وهناك تبين انه اصيب بشظية تعرض طلق ناري في الفخذ األيسر ،وبجرح
سطحي آخر أسفل الركبة اليسرى من شظية طلق ناري .وغادر المستشفى الميداني مع شقيقه بسام مسعود
مصور وكالة رويترز الساعة  ،2.31وتوجه الى مجمع ناصر الطبي في خان يونس الساعة  2.01لالطمئنان
على قدمه ،حيث أخبره الطبيب بان الجرح سطحي وال داعي للقلق.
( )2-02اصيب المص ور عبد الرحيم محمد الخطيب بقنبلة غاز في الفخذ اطلقها نحوه احد جنود االحتالل
بينما كان يغطي احداث مسيرة العودة السلمية شرق رفح بقطاع غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان عبد الرحيم محمد الخطيب ( 29عاما) ،يعمل مصو ار ح ار مع وكالة
األناضول التركية ،كان توجه عند حوالي الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الجمعة  9102/2/02إلى
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منطقة شرق رفح ،وكان يرتدي درعا موسوما بكلمة  Pressوخوذة ويحمل كاميرتين فوتوغرافيتين وحين وصل
جلس في الخيمة المخصصة للصحفيين التي تبعد نحو  211متر عن السياج الحدودي بانتظار بدء فعاليات
ذلك اليوم .وعند حوالي الساعة الرابعة والنصف عص ار بدأت مجموعات من الشبان المتظاهرين تتجمع على
بعد نحو  311متر من السياج الفاصل ،فتحرك نحوهم وبدأ يلتقط بعض الصور في وقت باشر الجنود باطالق
قنابل الغاز نحو المتظاهرين .وعند حوالي الساعة السادسة مساء وبينما كان الخطيب يتنقل بين المتظاهرين،
أصيب بقنبلة غاز مباشرة في الفخذ األيسر من الخلف اطلقها نحوه احد جنود االحتالل ،فسقط على األرض،
فتقدم نحوه بعض المتظاهرين لمساعدته وإسعافه لكنه رفض معتقدا أن إصابة طفيفة ،وواصل عمله ،لكنه وبعد
حوالي نصف ساعة من اإلصابة شعر بألم شديد وانتفاخ في مكان االصابة ،فغادر المكان وتوجه مباشرة بسيارة
مع أحد زمالئه الصحفيين إلى مستشفى أبو يوسف النجار ،حيث وصله حوالي الساعة السابعة ،ولم يعد في
بحمالة إلى داخل المستشفى ،وهناك اجريت له صورة
حينها يقوى على المشي من شدة االلم ،فنقله مسعفون ّ
أشعة ،بينت ان اإلصابة طفيفة وتحتاج للراحة فقط مع تضميد ولف مكان اإلصابة ،كما واعطي بعض مسكنات
االلم ،وغادر المستشفى عند حوالي الساعة التاسعة مساء متوجها إلى منزله.
وفي ذات اليوم فان المصور الصحفي معاذ فتحي الهمص ( 93عاما) ،يعمل لدى المكتب اإلعالمي لحركة
حماس في محافظة رفح ،كان عند الساعة الرابعة وصل شرق رفح ،وكان يرتدي الدرع الخاص بالصحفيين
الموسوم بكلمة  Pressوبدأ يغطي في بث مباشر عبر الصفحة الخاصة بالمكتب اإلعالمي على الفيسبوك
توافد المتظاهرين إلى المخيم ،وبعد حوالي نصف ساعة تقدم الى ما يعرف بـ"شارع جكر" الذي يبعد عن السياج
الفاصل نحو  051مت ار ،وبعد حوالي ساعة ونصف من العمل تخللها اصابة عشرات المتظاهرين بقنابل الغاز
التي كان الجنود المتركزون على الجانب االخر من السياج يطلقونها ،أصيب الهمص بقنبلة غاز مباشرة في
قدمه اليسرى ،فتقدم له اثنين من المسعفين الذين تواجدوا في المكان وقدما له بعض االسعافات االولية ولفا له
موضع االصابة ،وقد قرر مواصلة العمل لكنه ما لبث بعد نحو نصف ساعة ان شعر باالم شديدة فغادر
المكان وتوجه الى مستشفى أبو يوسف النجار الذي وصله حوالي الساعة السابعة مساء ،وهناك اجريت له
صورة أشعة اظهرت عدم وجود اي خطورة في االصابة واعطاه االطباء بعض المسكنات واوصوه بالراحة وغادر
المستشفى بعد نحو ساعة.
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( )2-93اعتقل جهاز االمن الوقائي الصحفي خليل خالد خليل ذويب من منزله في بيت ساحور ،بعد عدة
بالغات (استدعاءات) وجهها له.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فإن خليل خالد خليل ذويب ،من مواليد  ،0222/5/02اعزب ويعمل
مصو ار حرا ،كما ويعمل في استوديو لوالده في بيت لحم ،اعتقل من منزله الكائن في بيت ساحور من قبل
جهاز األمن الوقائي عند الساعة  0:11من ظهر يوم  ،9102/2/93وذلك بعد عدة استدعاءات متقطعة بدأت
بتاريخ ( 9102\0\91بتهمة استقباله االسير نور الدين حمدان وما اذا كانت له عالقة به حيث اكد لهم بانه
كان في حينها خارج البالد) .عاود جهاز االمن الوقائي واستدعى ذويب مجددا بتاريخ  9102\2\03لمقابلة
عند الساعة  2صباحا من صباح اليوم  ،9102\2\02وحين وصل ذويب مقر الجهاز في بيت لحم (وصله
متأخ ار عند الساعة الواحدة ظه ار) ،تم استجوابه حول (من كلفك بتصوير أهالي األسرى) وطلب منه أن يسمي
أسماء األسرى والمقابالت التي أجراها معهم وفحوى األسئلة التي كان يسألها لهم (ارتباط باستقباله نور الدين
حمدان الذي نفه لقائه) وكم يتقاضى مقابل كل مقابلة صحافية يجريها والجهة التي يعمل لها .فكان رده بانه
يعمل مع الصحفي أسيد العمارنة مع وكاالت مثل (التلفزيون العربي والجزيرة االخبارية وشبكة قدس والمركز
الفلسطيني لإلعالم) .واستمر استجوابه نحو ساعة وسئل عن طلبة في جامعة القدس أبو ديس وعالقاته بهم،
والمدة المتبقية له إلنهاء دراسته بالجامعة .وبعد احتجازه نحو ساعتين عقب التحقيق طلب منه أن يعود في
اليوم التالي الساعة  2صباحا فأخبرهم خليل بأنه لن يعود مجددا للمقابلة ألنه مرتبط بالدراسة فهدده المحقق
بأن يعود رغما عنه وقال له "تحكيش حكي أكبر منك" ،وقام باحتجاز هويته الشخصية إلجباره على ان يعود
في اليوم التالي (االثنين )2/05 -وفعال عاد خليل للمقابلة مجددا في الموعد المحدد (الساعة التاسعة) وهناك
ووضعوه باالنتظار لمدة ساعة ،اخبره بعدها احد عناصر االمن بان يغادر ويعود عند الساعة العاشرة من
صباح يوم االربعاء ( )2-02فرفض خليل المغادرة دون استرجاع هويته فقام رجل األمن باالتصال على
المحقق (علي حطبه) فأمر المحقق بأن يسترجع علي هويته وان يتم احتجاز هاتفه الشخصي ،وسمح له باخذ
شريحة الهاتف ،لكن خليل لم يذهب للمقابلة يوم األربعاء ،فاستدعاه جهاز األمن الوقائي مجددا يوم السبت
 9102\2\91لمقابلة في اليوم التالي األحد 9102\2\90 -لكنه لم يستجب لذلك ايضا ،وبتاريخ 9102\2\93
اعتقله جهاز االمن الوقائي من منزله الكائن في بيت ساحور الساعة الثانية عشرة ظه ار ،ونقله الى السجن في
مقر األمن الوقائي في بيت لحم .وعند الرابعة من عصر ذات اليوم بدأت جلسات التحقيق مع خليل ،وكانت
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أول جلسة بوجود المحققين (نبيل الطروة أبو يونس ومحمد شكري) بسؤاله لماذا لم يأتي للمقابلة بناء على
االستدعاءات التي ابلغ بها ،فكان رد خليل بأنه ال يوجد موضوع يتم طرحه في المقابالت السابقة وألنه كان
ينتظر في كل مرة لساعات ويتم إطالق سراحه .كما وتم سؤاله عن عمله الصحفي وطلب منه المحققون أسماء
الصفحات التي يراسلها أو هو (أدمن) عليها ،كما وطلبوا منه هاتفه الشخصي الذي لم يكن يحمله وقتها ،كما
وطلبوا منه ان يفتح لهم حسابه على الفيسبوك فرفض ،وتم الضغط عليه لفتح حسابه حتى يخرج من السجن
وينتهي موضوعه .واخضع عند الثامنة من مساء ذات اليوم لجلسة تحقيق ثانية من قبل المحقق محمد شكري)
وأخذه الى التحقيق وبدأ باستجوابه بشكل هادئ حول عمله وعالقاته ببعض الصحافيين وخاصة الصحفي أسيد
العمارنة ،فأخبرهم بأن أسيد هو من علمه الصحافة .وفي اليوم التالي أعيد استجوابه وتوجيه نفس االسئلة له،
وتم تهديده بإرسال دورية الى منزله ألخذ كل أجهزته ومحتويات عمله ،واعيد بعد رفضه التجاوب معهم الى
السجن ،وطلب منه بالكف عن تنزيل المنشورات على الفيسبوك وتم اخالء سبيله يوم .9102\2\92
( )2/93منع عناصر شرطة حماس في النصيرات الصحفي مثنى النجار من اجراء مقابالت في الشارع مع
مواطنين ضمن اعداده حلقة مسابقات رمضانية.
وبحسب تحقيقات باحثة "مدى" الميدانية فإن مثنى سليمان ابراهيم النجار (32عاما) متزوج ولديه  2أطفال،
يعمل في اذاعة القدس ،كان قرابة الساعة  3من عصر يوم الثالثاء  9102-2-93يجرى مقابالت مع مواطنين
في منطقة النصيرات بقطاع غزة لحلقة خاصة ببرنامجه مسابقات رمضان ،اقترب منه شخصان بزيهم العسكري
عرف احدهم عن نفسه بانه مدير المباحث في منطقة النصيرات بالمحافظة الوسطى ،وأمره بالتوقف عن
التصوير ومنعه من استكمال عمله في اجراء مقابالت مع المواطنين بالشارع ،وحين اعترض النجار على ذلك
طلب الشرطي من النجار بطاقته الصحفية ،فأعطاه بطاقة عضويته في نقابة الصحافيين ،فأمره الشرطي
بالخروج من المنطقة ،وعلى الفور اتصل النجار بالناطق االعالمي باسم و ازرة الداخلية في غزة بدر بدر،
الذي اخبره (بدر) بأن تصرف الشرطي "صحيح ويأتي ضمن اجراءات و ازرة الثقافة" ،فتواصل النجار مع مدير
العالقات العامة في و ازرة الثقافة عارف بكر الذي نفى ذلك .كما وتواصل مع مسؤول االعالم الحكومي سالمة
معروف ،الذي أكد له عدم إلزام أي صحفي بالحصول على ترخيص لتصوير حلقات تلفزيونية ،وغادر النجار
المنطقة دون أن يكمل المقابالت.
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( )2-92اصيب المصور في شبكة "عين االخبارية" سيف عبد الغفور بحالة اختناق شديدة خالل تغطيته
مسيرة العودة السلمية شرق خانيونس.
وبحسب تحقيقات باحث "مدى" الميدانية ،فان سيف إياد عبد الغفور (02عاما) ،من سكان منطقة البلد وسط
محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ يعمل مصو ار ومراسال مع شبكة "عين االخبارية لباحث "مدى" كان
وصل قرابة الساعة  3.25من مساء يوم الجمعة  9102/2/92مخيم العودة ببلدة خزاعة شرقي مدينة خان
يونس جنوبي قطاع غزة ،لتغطية المسيرة السلمية االسبوعية ،وكان يحمل كاميرتين .ومن على مسافة نحو
 311متر من السياج الفاصل الذي ينتشر الجنود االسرائيليون على جانبه االخر بدأ بالتقاط بعض الصور
للجنود الذين كانوا يطلقون قنابل الغاز نحو مجموعات من المتظاهرين اقتربوا لمسافة  011متر من السياج
متر تقريبا من
تقريبا ،وقد اصيب بعضهم (المتظاهرين) .قرابة الساعة  2.91مساء تقدم الى مسافة  091ا
السياج الفاصل ،اللتقاط صورة لمتظاهر كان يحمل ثالثة أعالم فلسطينية وضعها على عصا واحدة ويسير
على بعد  21متر من السياج الفاصل .وفي تلك االثنا أصيب المتظاهر المذكور بعيار ناري في الفخذ ،فهرول
مسعفون نحوه لنقله ،وسط إطالق الجنود والجيبات العسكرية لعشرات قنابل الغاز ما أسفر عن اصابته بحالة
اختناق شديدة ادى الى اصابته بحالة اغماء افاق منها عند حوالي الساعة  2.25مساء حيث وجد نفسه في
النقطة الطبية التي تبعد حوالي 211متر عن السياج ،وهناك تم تقديم العالجات الالزمة له وغادرها متوجها
الى منزله لكنه ظل يشعر بضيق في التنفس خالل الليل ،وفي اليوم التالي (السبت  )9102/2/92اصيب
بحالة تشنج لنحو عشرة دقائق.

أيار:
( )5/3اعتقلت قوات االحتالل المصور الصحفي احمد سمير البظ ،وزميله عبد الحفيظ الهشلمون واحتجزتهما
لنحو تسع ساعات اثناء تغطيتهما فعاليات اعادة تأهيل طرق جنوب الخليل.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى الميدانية ففي حوالي الساعة الثامنة من صباح الجمعة 3 /أيار  ،9102فان أحمد
سمير وصفي البظ ،حامل هوية رقم ( )200552522وهو من سكان مدينة نابلس مواليد  ،0223/0/30يعمل
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كمصور حر ،وصل إلى منطقة "تالل جنوب الخليل" من أجل تغطية فعاليات إعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى
ِ
الخ َرب الموجودة في تلك المنطقة ،التي دعا لها مواطنون ونشطاء فلسطينيون واجانب ومجالس محلية يعمل

البظ كمصور حر ،وقد توجه البظ وهو عضو في مجموعة  Activestillsللمصورين الى هناك لتغطية هذا

الحدث لصالح موقع  .Mondoweissوهناك كان يتواجد حوالي  051شخصا ،يرتدون الزي الموحد باللون
الوردي .وعند الساعة  2صباحا ،اي بعد نحو ساعة من بدئهم العمل في االرض ،وصلت عدة مركبات عسكرية
لجيش االحتالل االسرائيلي وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة يمنع التواجد فيها ،وشرعت بعدها باعتقال مجموعة
من النشطاء الفلسطينيين واألجانب ،شملت المصورين الصحافيين أحمد البظ وعبد الحفيظ الهشلمون ،رغم ان
البظ أخبر الجندي باللغتين العربية واالنجليزية بانه صحفي ويحمل بطاقة سارية المفعول ويؤدي عمله .وبلغ
عدد المعتقلين  02ناشطا ،لم يكبل منهم سوى  01نشطاء ،وتم نقلهم جميعا في باص االعتقال من مكان
الحدث الى مركز شرطة "كريات اربع" ،وقد استمر توقيفهم لنحو  2ساعات ما بين انتظار وتصوير ورفع
بصمات ومقابلة محامين ،ثم استجواب فردي استمر ما بين  05 – 01دقيقة لكل معتقل منهم ،تمحور حول
سبب توا جده في المكان والفعاليات التي عمل بها فيما كانت التهمة الرئيسية الموجهة لهم هي "التواجد في
منطقة عسكرية مغلقة ،وحين انتهوا من ذلك وّقع أحمد البظ على تعهد بعدم التواجد في منطقة "متسبي يائير"
لمدة  05يوما ،ودفع مبلغ  9111شيكل في حال عدم االنصياع لألمر .كما عرض عليه محضر أقواله لكنه
رفض التوقيع عليها كونه كتب باللغة العبرية التي ال يعرفها وأطلق سراحه وجميع المعتقلين حوالي الساعة
السادسة مساء.
( )5/3اصيب الصحفي ساري جرادات ( 31عاما) ،بعيار ناري في ساقه اليمنى ،أطلقه عليه جنود االحتالل.
اثناء تغطيته مسيرة سليمة في بلدة بيت سي ار غرب رام الله.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" ،فان ساري شريف عبد الغفار جرادات ( 33عاما) ،من سكان بلدة سعير ،شمالي
مصور لوكالة “اخالص" التركية ،توجه نحو الساعة  0:11من ظهر يوم الجمعة
ا
مدينة الخليل ،يعمل
 ،9102/5/3الى بلدة بيت سيرا ،غربي مدينة رام الله ،لتغطية مسيرة سلمية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء
الفلسطينيين التي يحتجزها االحتالل االسرائيلي .وبعد انتهاء صالة يوم الجمعة نحو الساعة  0:31مساء،
انطلق المواطنون في مسيرة نحو جدار الضم والتوسع الذي تقيمه اسرائيل غربي البلدة ،والذي ال يبعد عن
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المسجد سوى 311م ،وكان ساري ومجموعة من الصحافيين يتواجدون بالقرب من المتظاهرين فيما كانت
مجموعة من جنود االحتالل ينتشرون على شكل دوريات راجلة في االراضي المتاخمة للجدار ،بينما تتوقف
االليات العسكرية على مسافة خلف الجدار .حاول ساري وباقي الصحفيين التوجه الى مكان الجنود ،اال ان
الجنود رفضوا ذلك تحت تهديد السالح ،وطلبوا منهم االبتعاد ،وأطلقوا وابال من القنابل الصوتية وقنابل الغاز
بشكل عشوائي وكثيف تجاه المتظاهرين ،حيث اصيب العديد منهم بحاالت اختناق ،فبدأ المتظاهرون بإلقاء
الحجارة نحو الجنود الذين ردوا بإطالق االعيرة النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط .وبعد نحو  21دقيقة من
المواجهات ،حيث كان الجنود يختبؤون بين اشجار الزيتون على مسافة  051متر تقريبا من مكان تواجد
الصحافيين الذين كانوا ي يرتدون دروعا صحفية تميزهم عن المتظاهرين ،ويحملون الكاميرات ،ونحو الساعة
 9:01مساء ،اصيب الصحفي ساري جرادات بعيار ناري في ساقه اليمنى (من االمام) ،فامسك ساري بزميله
مصور وكالة االناضول التركية هشام ابو شقرة الذي كان بجواره ،والذي بدأ يصرخ وينادي "اسعاف اسعاف"
فوصل احد المسعفين ومجموعة من الشبان عندهما ونقلوا جرادات الذي كان ينزف من ساقه ،الى سيارة
خاصة نقلته الى مستشفى رام الله الحكومي فيما كان المسعف يحاول وقف النزيف طوال الطريق .وادخل
جرادات الى قسم الطوارئ بالمستشفى نحو الساعة  9:21مساء ،ولم يكن حينها يقوى على المشي من شدة
االلم ،فنقله االطباء على كرسي متنقل إلى داخل المستشفى .وأجريت له فحوصات وصور اشعة اظهرت وجود
شظايا حول عظم الساق ،وجرى تقطيب الجرح ،ووقف النزيف ،بعد تنظيفه من شظايا العيار الناري .ونحو
الساعة  2:31مساء غادر المذكور المستشفى الى منزله.

( )5-2استهدفت طائرات االحتالل الحربية عمارة قطيفان في غزة بخمسة صواريخ على األقل والتي تضم
مكتب وكالة األناضول في غزة ،ما تسبب بتدميره بالكامل.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" الميدانية ،فان مدير مكتب وكالة "ألناضول في غزة ياسر عرفات محمد البنا (29
عاما) ،تلقي اتصاال هاتفيا عند حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت ( )9102-5-2من أحد
جيران بناية قيطفان طلب منه ابالغ اثنين من زمالئه موظفي وكالة االناضول المتواجدين في البناية البناية،
بضرورة مغادرتها فو ار ألنه تلقي اتصاال هاتفيا من جيش االحتالل بإخالء البناية تمهيدا لقصفها .وبعد خمس
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دقائق اي عند حوالي الساعة السابعة و 35دقيقة ،اتصل ياسر البنا هاتفيا بالمصور على جاد الله المتواجد
في مكتب االناضول برفقة زميله محمد دحالن وطلب منهما إخالء المكان قبل الن جيش االحتالل سيستهدفه.
وبناء عليه تم إخالء مقر االناضول من الموظفين ،وغادروا البناية حاملين معهم جهاز البتوب وبعض الكاميرات
فقط .وحوالي الساعة الثامنة والثلث مساء قامت طائرات االحتالل باستهداف المبني بشكل كامل وقصفته بأربعة
صواريخ وسوته باألرض .وحسب مدير مكتب وكالة االناضول في غزة ياسر البناء فان خسائر الوكالة تقدر
بما ال يقل عن عشرين ألف دوالر ،حيث ان المكتب كان يحوي معدات صحفية كاملة ،منها ثالث كاميرات
وحامل كامي ار عدد ثالثة ،وثالثة دروع للصحافة ،وخمسة أقنعة للغاز ،وخمس بطاريات كاميرا ،وذاكرات
وعدسات كاميرات (عدد خمسة) ،وأثات مكتبي كامل وأغراض مطبخ كاملة ،علما أن المكتب بدأ عمله في
قطاع غزة عام  ،9109ويعمل فيه  00صحفيا ضمن  3أقسام هي األخبار ،والصور ،والفيديو ،وتبلغ مساحة
شقة المكتب  021مت ار مربعا ،ويقع في ويوجد في الطابق األول من البناية.
وفي ذات الوقت دمرت طائرات االحتالل الحربية مركز عبد لله الحوراني للدارسات والتوثيق التابع إلدارة العمل
والتثقيف الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية ،بعد ان استهدفت بناية الخزندار التي تضم المركز بخمسة
صورايخ على األقل .ووفقا لما ذكره مدير عام مركز عبد لله الحوراني ناهض زقوت لباحثة "مدى" فان طائرات
االحتالل االسرائيلية قصفت بثالثة صواريخ بناية الخزندار التي تضم مركز الحوراني استهدفت عند حوالي
الساعة العاشرة من مساء يوم السبت  9102-5-2وبعد دقائق قليلة تم استهدافها بصاروخين اضافيين ما
أدى لتدمير البناية بشكل كامل ،علما انها تضم في الطابقين االول والثاني ثالث شقق لمركز ،باإلضافة إلى
قاعة كبيرة عند مدخل البناية فيها حوالي  091مقعدا وعشر طاوالت كبيرة مخصصة لعقد الندوات والنشاطات
واللقاءات ،حيث ينظم المركز فيها ما بين  05 - 01نشاطا ،باإلضافة الستضافة أنشطة عدة من خارج
المركز ،أما الطابق األول فيضم شقتين تبلغ مساحة كل منهما  091مترا ،احداها عبارة عن مكاتب لشؤون
الموظفين ،واألخرى تضم مكاتب ومكتبة كبيرة تحتوي حوالي عشرة آالف كتاب تم جمعها على مدار  99سنة
منذ تأسيس المركز عام  0222تتعل بتاريخ وتراث ووثائق فلسطينية وكتب نادرة ،إضافة إلى إصدارات المركز
البالغة حوالي  21إصدارا ،أما الطابق الثاني فيوجد فيه شقة بها مكاتب إلدارة المركز ومدير الدراسات ،علما
انه يعمل في المركز  05موظفا.

131

( )5/01أصيب المصور الصحفي محمد محمود حسن عناية برصاصة معدنية اطلقها نحو احد جنود االحتالل
االسرائيلي ،خالل تغطيته التظاهرة االسبوعية في قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية.

ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان المصور في تلفزيون فلسطين محمد محمود حسن عناية ( 92عاما)،

كان وصل بلدة كفر قدوم الواقعة شرق قلقيلية عند الساعة الثانية عشر والنصف ظه ار في يوم الجمعة
 ،9102/5/01لتغطية المسيرة االسبوعية التي ينظمها االهالي هناك منذ سنوات للمطالبة بفتح مدخل البلدة
الذي يغلقه الجيش االسرائيلي لصالح المستوطنين.
وبعد خروج المواطنين من الصالة عند حوالي الساعة الواحدة ظه ار خرجوا في تظاهرتهم المعتادة فيما هاجم

الجنود المتظاهرين واقتحموا القرية وتمركزوا على منزل يقع على مسافة نحو  511متر من الشارع المغلق،

فيما بدأ المتظاهرون بإلقاء الحجارة نحو الجنود الذين كانوا يتمركزون على مسافة  011متر تقريبا من المظاهرة،
ورد الجنود بإطالق القنابل الغازية والرصاص المعدني بشكل عشوائي ما اسفر عن اصابة بعض المتظاهرين.

وفي االثناء فان المصور محمد عناية وثالثة من زمالئه يقفون عند زاوية تقع في منتصف المسافة بين الجنود

والمتظاهرين ،وكانوا جميعها يرتدون الزي الصحفي والخوذة الموسومة بكلمة صحافة ويلتقطون الصور ،وعندها

اطلق احد ثالثة جنود كانوا يتمركزون على سطح منزل احد المواطنين عند حوالي الساعة الثانية اال ربعا عدة
اعيرة معدنية مغلفة بالمطاط مباشرة نحو الصحافيين ،أصابت واحدة منها المصور محمد عناية في ساقه

اليمنى ،فوقع أرضا فيما ساعده زمالؤه واحد المسعفين بالوصول الى سيارة وهناك قدمت له اسعافات اولية وبعد
نحو نصف ساعة نقل الى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية ،حيث تبين بعد تصوير مكان االصابة عدم
وجود اي كسر وان الرصاصة تسببت له برضوض فقط.
( )5-01اصيب صحافيان خالل تغطيتهما مسيرة العودة السلمية شرق رفح ،احدهما اصيب بعيار مطاطي
اطلقه نحوه جنود االحتالل االسرائيلي فيما اصيب االخر بقنبلة غاز مباشرة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان الصحفي عبد الرحيم محمد الخطيب ( 29عاما) ،يعمل كمصور
حر مع وكالة األناضول التركية ،توجه عند حوالي الساعة الثانية من عصر يوم الجمعة  9102/5/01إلى
منطقة شرق رفح ،مرتديا الدرع الموسوم بكلمة  Pressويحمل كامي ار فوتوغرافية إضافة للخوذة والكمامة،
لتغطية مسيرة سلمية ضمن فعاليات مسيرات العودة التي تنظم كل جمعة .وعند حوالي الساعة الثالثة بدأ جنود
االحتالل المتمركزين على الجانب االخر من السياج الفاصل بإطالق الرصاص الحي وقنابل الغاز والدخانية
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نحو المتظاهرين الذين حاولوا بعضهم االقتراب ن الساج ما اسفر عن اصابة عدد منهم بالرصاص الحي
وبحاالت اختناق .وعند حوالي الساعة الرابعة والنصف وبينما كان يقف في منطقة "آمنة نسبيا" كما وصفها،
تبعد نحو  951متر عن السياج الفاصل ،مقابل ما يعرف بالبرج األحمر التابع لالحتالل إلى الجنوب من مكان
تجمع المتظاهرين ،ويلتقط الصور ،أصيب بعيار مطاطي بمنطقة "الربلة" في الساق األيسر فسقط على األرض،
وعندها تقدم نحوه مسعفون كانوا في المكان وقدموا له إسعافات أولية ثم عاد واستكمل عمله ،ولكنه ما لبث ان
شعر باأللم فغادر المكان بعد نحو نصف ساعة وتوجه الى النقطة الطبية المقامة على بعد حوالي  211متر
من السياج وهناك أعطي حقنة مسكن واستراح في الخيمة لنحو نصف ساعة غادر بعدها متوجها الى منزله.
وأصيب أيضا في ذلك اليوم في ذات اليوم والمكان المصور الصحفي لدى شبكة رواد الحقيقة رمزي حاتم
الشخريت ( 35عاما) اثناء تغطيته تلك االحداث.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى فان الشخريت كان يرتدى ايضا الدرع الخاص بالصحفيين الموسوم بكلمة Press
عصر بدأ بنقل احداث تلك التظاهرة في بث
ا
ويحمل هاتفا وحامل كامي ار " ."Tripodوعند حوالي الساعة الرابعة
مباشر عبر صفحة فيسبوك الخاصة بالشبكة ،وبعد حوالي نصف ساعة من البث تقدم باتجاه السياج الفاصل
متر من السياج فيما يعرف بـ"شارع جكر" ،وبعد
نحو مكان تجمع المتظاهرين ،ووقف على مسافة نحو  051ا
نحو نصف ساعة انتقل من مكانه إلى الجهة الجنوبية لكنه بقي على نفس المسافة من السياج ( 051مترا)،
وعند حوالي الساعة الخامسة والنصف عصرا ،أصيب في قدمه األيسر بقنبلة غاز مباشرة اطلقها نحوه احد
الجنود المتمركزين على الجانب االخر من السياج ،فسارع مسعفون ونقلوه إلى النقطة الطبية المقامة على بعد
نحو  211متر من السياج الفاصل ،وهناك لوحظ انتفاخ واحمرار مكان االصابة وقدمت له بعض العالجات
والمسكنات وبعد نحو نصف ساعة غادر متوجها الى منزله.
( )5-09احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،مساء األحد ،سبعة صحفيين ،وناشطا حقوقيا ،في منطقة األغوار
الشمالية ،شرقي الضفة الغربية المحتلة ومنعتهم من تغطية عمليات ترحيل نفذها الجيش ضد مزارعين ومواطنين
فلسطينيين يقيمون هناك.
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ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" فان الصحافيين :شادي ياسر أحمد جرارعة ( 92عاما) ،وهو صحفي حر ،ومراسل
قناة الغد التلفزيونية خالد صالح محمود بدير( 31عاما) ،ومصور فضائية النجاح حازم عماد حسني ناصر
( 92عاما) ،ومحمود فوزي محمود عبد الغني ( 32عاما) -صحفي حر ،ومصور وكالة االناضول التركية
هشام كامل خالد أبو شقرة ( 31عاما) ،ومراسلة شبكة اجيال االذاعية رنين راتب سليمان صوافطة ( 31عاما)،
وشذى عبد الرحمن شريف حماد ( 31عاما) -صحفية حرة ،والناشط الحقوقي فارس فقهاء من مؤسسة "الحق"
كانوا وصلوا عند حولي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم االحد ( )9102/5/09خربة حمصة الفوقا
في منطقة االغوار الشمالية جنوب شرق طوباس ،لتغطية ترحيل قوات االحتالل اإلسرائيلي لسكانها بحجة
اجراء تدريبات عسكرية .واثناء محاولة الصحافيين تصوير عملية طرد العائالت التي تسكن في خيم ،أوقفت
احدى دوريات الجيش مركبتي الصحافيين وصادروا بطاقاتهم الشخصية ورخص السيارة ،واجبروهم على اللحاق
بهم بالمركبتين .وبعد ما يقارب مسافة 09كم الى بوابة معسكر "مزوكح" كما يطلق عليه الفلسطينيون (يسميه
االسرائيليون أم زرقا) المقام قرب خربة "سمرا" في األغوار الشمالية ،وهناك طلبوا منهم افراغ المركبتين من
األغراض الشخصية وتم االستيالء عليهما (المركبتين) ،فيما احتجاز الصحافيين السبعة والناشط الحقوقي هناك
من الساعة الثالثة عص ار حتى الساعة التاسعة مساء ،وتم منعهم من استخدام هواتفهم المحمولة بحجة أنها
منطقة عسكرية تابعة للجيش ،وعند التاسعة مساء اعاد الجنود لهم بطاقاتهم الشخصية ورخص المركبتين واخلوا
سبيلهم لكنهم ابقوا على المركبتين اللتان تعودان للصحفيين هشام ابو شقرة وخالد بدر محتجزتين حتى ظهر
يوم األربعاء  9102/5/05حيث سلمت االدارة المدنية االسرائيلية المركبتين المصادرتين في معسكر "مزوكح"،
اضافة لتنبيه شفوي بعدم الدخول الى تلك المناطق بدعوى انها مناطق عسكرية مغلقة.
( )5-93اغلقت شركة فيسبوك ما ال يقل عن  25صفحة وحسابا لصحافيين وكتاب فلسطينيين في حملة نفذتها
يومي  93و 92أيار.
وبحسب تحقيقات ومتابعات باحثي وباحثات مركز "مدى" الميدانية فان ادارة شركة فيسبوك نفذت ليلة الخميس
وصباح الجمعة ( 93و /92ايار )9102/حملة اغالقات واسعة استهدفت ما ال يقل عن  22صفحة ،من بينها
صفحات خاصة لـ  25صحافيا/ة وكاتبا/ة ،في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما تعود بقية الصفحات لمجموعة
ٍ
بشكل كامل وإزالتها عن
من النشطاء والمواطنين الصحافيين ،حيث فوجئ الذين استهدفت حساباتهم بتعطلها
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موقع "فيس بوك" في نفس الوقت تقريبا (ما بين التاسعة والتاسعة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق

 ،)9102/5/99دون أي إيضاحات أو تحذير مسبق من قبل إدارة الشركة.

وقال مراسل صحيفة "الحدث" في غزة ،مثنى النجار لباحث مدى ،إن إدارة "فيس بوك" أغلقت صفحته التي

يتابعها "  22ألف شخص دون سابق إنذار ،مشي ار الى انه كان تم قبل حوالي شهر إغالق حساب آخر له
يتابعه  035ألف شخص ،بعد ظهور رسالة في متصفح حسابه "انتهاك خصوصية" من قبل إدارة فيس بوك،

دون ان يعرف او يبلغ بطبيعة االنتهاك المقصود .أما الصحفي في فضائية االقصى أحمد قديح فقد أغلق
حسابه الذي انشأه قبل نحو 01سنوات ويتابعه نحو " 31ألف شخص دون ان يتلقى أي رسالة او ايضاح

لسبب ذلك كما قال لباحث مدى.

وأفادت مراسلة موقع "أمد" لإلعالم ،الصحفية صافيناز اللوح ان شركة فيسبوك اغلقت صفحتها التي انشأتها
قبل ثالث سنوات ويتابعها نحو  02511شخص بدون سابق إنذار او تحذير مشيرة الى انه تم حذف حساب

سابق لها يتابعه  92211شخص دون تحذير أو معرفة األسباب.

وقال االعالمي عبد العزيز نوفل ،لباحثة "مدى" إن صفحته الشخصية على فيسبوك ،تعطلت منذ صباح الجمعة
 ،9102-5-92وبعد محاولته معرفة السبب ،طلبت إدارة فيسبوك منه صورة بطاقته الشخصية هوية ،وبعد
ارسالها ،ردت عليه بأنه "يوجد خطأ غير معروف" وفي اليوم التالي أنشأ نوفل حسابا شخصيا جديدا على
فيسبوك ،يحمل صورته الشخصية ،مع تغيير حرف واحد من اسمه ،فسارعت ادارة فيسبوك وقامت بحظره فو ار،
وهو ما حدث مع الصحفي و مقدم البرامج في اذاعة القدس محمد قطنية ،حيث أغلق حسابه عصر الجمعة،

وأنشأ حسابين آخرين ،لكنه تم حظرهما أيضا.

وقال الصحفي أحمد قديح العامل في فضائية األقصى ان حسابه الذي أنشأه على فيسبوك قبل 01سنوات
تقريبا أغلق ألول مرة منذ تدشينه ،دون ان يعرف االسباب ودون ان يتلقى أي رسالة توضح سبب حذف صفحته
التي يتابعها نحو  31الف شخص فيما قال المصور الصحفي الحر حسن إصليح ،بأن صفحته التي يتابعها
 25ألف شخص تعرضت لإلغالق دون تحذير مسبق ،مشي ار الى انه سبق وتم إغالق  00صفحة سابقة له
منذ عام  ،9102معظمها أغلقت دون تحذير ،وأخرها قبل شهر وكان يتابعها  21الف شخص .أما الصحفية
الحرة نور النجار ،فأغلقت إدارة "فيس بوك" صفحتها التي يتابعها  92ألف شخص.
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وحسب متابعات باحثي وباحثات "مدى" فان جميع من أغلقت صفحاتهم الشخصية ،وصلهم نفس اإلشعار من
فيسبوك ،وهو كاآلتي" :مرحبا ،شك ار على ردك ،سنطالبك بالرد مع إرفاق صورة لنفسك مع أحد عناصر قائمة

بطاقتك الشخصية" الى ال اربط .وبعد قيامهم بإرسال صور هوياتهم ،كان يأتيهم الرد بأن "هناك خطأ غير

معروف قد حدث" .وتلقى الصحفي وائل ابو عمر ،مدير مركز سمارت للخدمات االعالمية في غزة ،رسالة
بأنه تم تعطيل حسابه بشكل نهائي ،فقام بإنشاء حساب جديد ،من هاتف ومكان خارج نطاق قطاع غزة ،ولم

يتم اغالقه.

وطالت هذه الحملة اغالق الصفحات الشخصية للصحافيين/ات التالية اسماؤهم :عبد العزيز نوفل( ،مقدم

البرامج في فضائية معا وإذاعة عروبة يعمل بالضفة الغربية) ،حافظ تالحمة (معد ومنسق برامج في إذاعة
علم معد/الضفة الغربية) ،الصحفية اماني الهوارين (مقدمة برامج في إذاعة سراج /الضفة الغربية) ،الصحفي
معين تيسير الضبة /قطاع غزة) ،محمود الشريف /الضفة الغربية ،ايهاب عدس /غزة ،المصور الصحفي الحر

حسن اصليح /غزة ،مراسل صحيفة "الحدث" مثنى النجار /غزة ،الصحفية صافيناز اللوح /غزة ،الصحفي
جمال يونس/غزة ،مقدم البرامج الرياضية في فلسطين الرياضية واذاعة القدس بغزة عالء سالمة ،محمد العمور،
محمد اللوح ،وعلي حرز الله ،وعبد الله حرز الله ،وأحمد صيام ،ومراسل صوت االسرى هاني الشاعر ،واسامة

لبد ،حسين شجاعية ،خميس ابو حصيرة ،وائل ابو عمر ،مدير قناة الغد في غزة احمد عودة ،المذيع في قناة
بلدنا عبد الحميد عبد العاطي ،مراسل قناة االقصى اسماعيل ابو عمر ،الصحفي في فضائية االقصى احمد

قديح ،رئيس المجلس الشبابي االعالمي اياد القمرا ،المذيعة في قناة فلسطين اليوم الصحافية ريم ابو حصيرة،
االعالمي في موقع "اتحاد برس" حسن شاهين ،االعالمي محمود الشريف ،الدكتور محمود بارود ،الصحفي

اسامة الكلحوت ،الصحفيتان اسراء البحيصي ونور النجار ،يعقوب ابو غلوة ،االعالمي حسين خريس ،الصحفي

رامي ابو طعيمة ،االعالميون رامي النجار وسائد ابو محسن ومحمد الحداد ،االعالمية أمل البحابصة ،الكاتب
اياد القمرا ،سامي حسين ،ياسر عبد الغفور ،المصور عالء حمودة ،همام الحطاب ،المصور ايهاب فسفوس،

انس الشريف ،اياد قديح ،العامل في اذاعة االقصى اياد ابو ريدة ،فرحان ابو حدايد ،وياسر ابو عاذرة ،والعامل
في شبكة "مصدر" محمد قنديل  ،محمد جودة العامل في قناة فلسطين اليوم ،الدكتور في كلية االعالم بالجامعة
االسالمية جواد الدلو ،ومصور وكالة فلسطين اليوم داود ابو الكاس ،والكاتب والمحلل السياسي الدكتور عدنان

ابو عامر ،واستاذ االعالم في الجامعة االسالمية الوكيل السابق لو ازرة االعالم الدكتور حسن ابو حشيش.
كما وشملت هذه الحملة اغالق صفحات مجموعة من النشطاء على فيسبوك عرف من بينهم التالية اسماؤهم:

اسامة الصفدي ،محمد شكري ،معاذ رجب ،طارق خلف ،الكاتب حسام الدجني ،الفنان علي نسمان ،الكاتبة
نسرين موسى ،محمد الصوري ،اشرف عبد جودة ،ومازن ارشي ،وشملت هذه الحملة ايضا اغالق صفحة
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الناطق باسم و ازرة الصحة في قطاع غزة الدكتور اشرف القدرة .والصحفي سعيد الطويل ،ومحمد هنية،
واالعالمي محمود بسام ،والكاتب والمحلل السياسي وجيه أبو ظريفة ،والصحفي خالد خطاب ،والصحفي ابراهيم

الشيخ علي والصحافية مجدولين حسونة.
( )5-92اصيب المصور الصحفي عطا حدايد بعيار مطاطي اثناء تغطيته احداث مسيرة العودة السلمية شرق
غزة.
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميداني فان عطا بسام حدايد ( 92عاما) ،يعمل مصور صحفيا لدى وكالة
"أخبار فلسطين" توجه عند حوالي الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة 9102/5/92م إلى المنطقة الحدودية
شرقي بلدة خزاعة ،برفقة زمالئه العاملين في الوكالة لتغطية احداث المسيرة السلمية االسبوعية هناك ،وكان
يحمل كامي ار فيديو ويرتدي الدرع الواقي الموسوم "بكلمة  ،"Pressوهناك وقف على مسافة نحو  011متر بعد
منطقة ما يسمى "شارع جكر" ،وبدأ بتصوير مقاطع فيديو للمتظاهرين بالتزامن مع بدء قوات االحتالل اإلسرائيلي
عصر أصيب بعيار مطاطي في كف يده اليمنى
ا
بإطالق قنابل الغاز بكثافة ،وعند حوالي الساعة الخامسة
فسقطت الكامي ار ما أدى إلى كسر جزء منها ،فيما نقله مسعفون كانوا في المكان بسيارة اسعاف إلى النقطة
الطبية المقامة على بعد نحو  211متر غرب المخيم ،وهنا تلقى االسعافات الالزمة ،وبعد حوالي  01دقائق
طلب األطباء نقله إلى المستشفى العسكري شرقي بلدة عبسان شرقي خان يونس لالشتباه بوجود كسر في
أصابعه ،وفور وصوله المستشفى عند حوالي الخامسة والنصف مساء تبين ان الرصاصة تسببت بكسور في
اثنين من اصابعه ،وتم وضع الجبص على يده واعطي مسكنا وغادر المستشفى بعد حوالي ساعة متوجها إلى
منزله ،وما زال حتى تاريخ كتابة التقرير (بتاريخ  )9102/5/92يعاني من أالم في يده.
( )5-92تعرضت صحيفة "الحياة الجديدة" لعملية مالحقة من قبل و ازرتي الداخلية واالعالم التابعتين لحركة
حماس في قطاع غزة ،تهدف منع ادخال الصحيفة اليومية التي تصدر في الضفة ومنع توزيعها في قطاع غزة
وذلك بدعوى نشر الصحيفة "مواد تحريضية تثير العنف والكراهية والفتنة وتدعو الى االعتداء على الممتلكات
العامة والخاصة ما يؤدي الى تضرر السلم االمني والمجتمعي واثارة النعرات الطائفية ضد ابناء الشعب الواحد"
كما جاء في شكوى قدمتها و ازرتا الداخلية واالعالم لمحكمة صلح غزة.
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ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان أحد العاملين في صحيفة "الحياة الجديدة" تلقى في منتصف نيسان/ابريل
 9102اتصاال هاتفيا من المكتب اإلعالمي الحكومي التابع لحكومة حماس في غزة ،أخبره بأن هناك قضية
مرفوعة ضد الصحيفة من قبل و ازرة الداخلية ،وأن المكتب اإلعالمي بصفته حلقة الوصل بين وسائل االعالم
والشرطة ،يقوم بدوره بالتواصل مع الصحيفة إلبالغها بضرورة الحضور للنيابة لسماع أقوالها في موضوع
القضية المرفوعة ،دون أن يشير المتصل إلى طبيعة الشكوى بشكل مباشر .حينها أخبره الموظف في الحياة
الجديدة ،بأن مدير مكتب الصحيفة في غزة الدكتور تحسين األسطل مسافر ،وعندما سيعود سيتم إبالغه.
وبتاريخ  /02أبريل عاد د .تحسين األسطل إلى قطاع غزة ،وبعد نحو أسبوع من عودته ،تم التواصل معه من
المكتب اإلعالمي الحكومة لكي يحضر لدى النيابة ،وقد توجه الى النيابة بحضور محمود الف ار من المكتب
اإلعالمي الحكومي ،وتبين له ان الصحيفة متهمة بـ "القذف والتشهير" ،وذلك من خالل تصوير عدد من
صحيفة الحياة الجديدة كان صدر بعنوان (ب ار يا حماس برا) ،وهو هتاف كان ردده مشاركون في الحراك الشعبي
"بدنا نعيش" الذي خرج في شهر آذار /مارس  9102في غزة .وصباح األحد  ،9102/5/92وصل كتاب من
النيابة العامة مقر الصحيفة الكائن في غزة /حي الرمال /برج الشروق /الطابق التاسع ،موقع من النائب العام
في غزة ضياء الدين المدهون ،انه وبناء على شكوى من وزارتي الداخلية واالعالم ضد الصحيفة ،اللتان تتهمان
من خاللها الصحيفة بـ "التشهير ونشر مواد تحريضية تثير العنف والكراهية وتدعو الى االعتداء على الممتلكات
العامة والخاصة مما يؤدي الى تضرر السلم األمني والمجتمعي وإثارة النعرات الطائفية ضد أبناء الشعب
الواحد" ،يوصي فيه (النائب العام ضياء المدهون) محكمة صلح غزة ،بـ "إصدار قرار عادل بحضور فريق
واحد يمنع إدخال صحيفة الحياة الجديدة إلى قطاع غزة" .كما ووصل كتاب آخر من محكمة صلح غزة ،يحمل
الرقم  ،9102/251يقضي بحضور المدير العام للصحيفة ماجد الريماوي المقيم في رام الله ،المحكمة في غزة
بتاريخ .9102/2/01
ومن الالفت ان االلتماس المقدم من الو ازرتين يطالب النائب العام بمنع ادخال صحيفة "الحياة الجديدة" التي
مقرها الرئيسي مدينة رام الله وتوزع في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،يطالب النائب العام بإصدار ق ارره
منع ادخال الصحيفة الى قطاع غزة "بحضور فريق واحد" كما جاء في نص االلتماس ،ما يعتبر استباقا لما
سيحدث حيث أن مدير عام الجريدة ماجد الريماوي المقيم في رام الله لن يحضر جلسة المحكمة المقررة في
العاشر من حزيران لمحاكمته في غزة.
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( )5-30اصيب المصور الصحفي احمد صالح النجار بعيار مطاطي في ظهره اطلقه جنود االحتالل وذلك
اثناء تغطيته مسيرة العودة السلمية شرقي خانيونس.
فإن أحمد صالح النجار (90عاما) ،من سكان بلدة بني سهيال شرقي مدينة خان
ووفقا لتحقيقات باحث مدىّ ،
مصور مع "شبكة نور اإلعالمية" ،وصل قرابة الساعة " 3.35من عصر يوم
ا
يونس جنوبي قطاع غزة ،يعمل

الجمعة  ،9102/5/30منطقة خزاعة شرق خانيونس لتغطية مسيرة العودة السلمية ،وكان يرتدي درعا صحفيا
لونه أزرق
مكتوب عليه من الخلف واألمام " ،"pressويحمل هاتفا يستخدمه في توثيق األحداث وتغطيتها،
ٌ

متر
وتوقف عند الساتر الترابي المطل على السياج الفاصل (الحدودي) ،شرقي المخيم ،الذي يبعد حوالي  351ا
عن السياج .وقرابة الساعة الرابعة مساء بدأ يقترب من السياج الفاصل ،وشاهد جيبين إسرائيليين يطلقان قنابل

الغاز وأعيرة مطاطية تجاه المتظاهرين الذين وقعت إصابات باالختناق بينهم ،وقرابة الساعة  2.21مساء،
اقترب لمسافة  011متر تقريبا من السياج الفاصل ،وباشر بتصوير إطالق جنود االحتالل قنابل الغاز واألعيرة
المطاطية نحو المتظاهرين ،والتقاط صور للمصابين ،وفي االثناء شاهد جنديا يطلق أعيرة مطاطية من أعلى
جيب عسكري؛ وقرابة الساعة  5:91مساء وبينما هو يصور تلك االحداث أصيب بعيار مطاطية في الجهة
اليمنى من ظهره ،فسارع متطوعون من الهالل االحمر الفلسطيني ونقلوه الى النقطة الطبية التابعة للهالل ،التي
تبعد حوالي 211متر عن السياج الفاصل ،وهناك قدمت له االسعافات الالزمة.
( )5-30منعت قوات االحتالل منذر الخطيب من تصوير مشاهد لجموع المواطنين المتجهين عبر حاجز
قلنديا العسكري الى القدس ألداء صالة الجمعة االخيرة من رمضان وهددته بتحطيم الكامي ار ما اجبره على
مغادرة المكان.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى فأن المصور منذر محمد شحادة الخطيب ،ويعمل مصو ار لقناة "الغد" الفضائية
وصل عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 9102/5/30-لتصوير حشود الفلسطينيين المتجهين الى
مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس ،حيث تقوم قوات االحتالل
بعمليات تفتيش وتدقيق للمصلين المتجهين الى القدس المحتلة في الجمعة االخيرة من رمضان المبارك .وعند
حوالي الساعة  09.25دقيقة ظه ار عمل جنود االحتالل على منعه من التغطية حيث اقدم جنديان اسرائيليان
على دفع وجر المصور الخطيب من قميصه سحب جندي ثالث بعنف الكامي ار من المصور الخطيب وسط
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تهديدات بتحطيمها اذا ما عاد المصور الخطيب ووقف فوق احد المكعبات االسمنتية الموجود على مسافة نحو
 31مت ار من الجنود لتصوير حشود المواطنين عند الحاجز ،واجبر الجنود الصحفي الخطيب على االبتعاد رغم
انه ابرز لهم على الفور بطاقة الصحافة االسرائيلية التي يحملها واخبرهم بانه يبث مباشرة وانه سيغادر المكان
حال انتهاء عمله بعد دقائق لكن احد الضباط هدده بتحطيم الكامي ار اذا ما استمر بالتصور ما دفعه للمغادرة.

حزيران:
( ) 2-2منع سلطات االحتالل االسرائيلي عضو االمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينين عمر نزال من
السفر ،بينما كان متوجها الى تونس لتمثيل النقابة في مؤتمر االتحاد الدولي للصحافيين الذي يعقد هناك في
العاشر من حزيران ،علما ان الصحافي نزال عضو في لجنة االشراف على انتخابات رئيس واعضاء اللجنة
التنفيذية لالتحاد الدولي للصحافيين.
وتمنع سلطات االحتالل الصحفي نزال من السفر منذ عام  ،9102وكانت في نيسان من العام  9102اعتقلته
اداريا لمدة  01أشهر دون ان توجه له اي تهمة ،وما تزال تمنعه من السفر منذ نحو خمس سنوات.
( )2-01هدد مجهولون شبكة وطن والصحفي نزار حبش الذي يعمل في الشبكة بالتعرض له اثر نشر تحقيق
صحافي حول بعض صالونات التجميل.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى فقد نشرت شبكة وطن االعالمية وبثت عبر موقعها االلكتروني في العاشر من
حزيران/يونيو ،تحقيقا استقصائيا أعده الصحفي نزار حبش بعنوان " ضريبة الجمال  ..تشوهات وخداع" تناول
فيه بعض الممارسات الغير قانونية والغير صحية التي تسببت بتشوهات واض ار ار صحية بالعديد من النساء.
وعقب نشر التحقيق بعدة ساعات تلقت شبكة وطن االعالمية تهديدات عبر الهاتف وصل بعضها الى عضو
مجلس ادارة المؤسسة معمر عرابي ،فيما وصل قسم اخر منها الى معد التحقيق الصحفي نزار حبش ،مدير
وحدة الصحافة االستقصائية في شبكة وطن االعالمية ،بعد نشر التحقيق ،حيث تلقى عرابي في البداية اكثر
من اتصال طالبه قال المتصلون عبرها بان "التحقيق سيؤثر على االقتصاد الفلسطيني ،وسيغلق بيوت رزق"،
وتمنوا عليه بان يقوم بوقف نشره ،لكن ادارة وطن رفضت ذلك ،وتوالت االتصاالت على عرابي والصحفي نزار
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حبش من هواتف معروفة الرقم واخرى مجهولة الرقم (لم تظهر ارقام المتصلين) ،حيث تلقى عرابي اتصاال من
تلفون خاص (مجهول الرقم) هدده والعاملين بانهم سيدفعون ثمن هذا التحقيق غاليا اذا لم يتم حذفه ،وانه سيتم
مالحقتهم بموجب قانون الجرائم االلكترونية ،كما وتلقى الصحفي نزارحبش (الذي اعد التقرير) تهديدا عبر هاتفه
الشخصي من احدى صاحبات صالونات التجميل بعد نشر التحقيق ،هددته شخصيا كما وهددت المؤسسة
وقالت له "سأخذ حقي من بيتك" وكانت تصرخ وتتهمه بانه تسبب بخراب بيتها ما أثار مخاوفه سيما وان ما
قالته ينطوي على تهديد مباشر له ولعائلته .وقد اصدرت شبكة وطن االعالمية بيانا للرأي العام حول تلك
التهديدات اعربت فيه عن رفضها لهذه التهديدات واستمرارها في دعم الصحفيين.
( )2-02اقتحمت قوة من جيش االحتالل االسرائيلي منزل الصحفي محمد الشعيبي في دير غسانه شمال
غرب رام الله وقامت بتفتيش منازل العائلة بحثا عن صحفي تريد سلطات االحتالل اعتقاله دون تهمة او سبب.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى الميدانية فان قوة من جيش االحتالل اقتحمت عند الثانية من فجر يوم -2-02
 9102منزل عائلة محمد شرف الشعيبي ،من مواليد عام  0222ويعمل كصحفي حر ،ويقيم في قرية دير
غسانة بمحا فظة رام لله ،ولم يكن الصحفي محمد في تلك االثناء في المنزل ،وفتش الجنود البيت وهدد احد
الضباط عائلة الشعيبي وطلب منهم تسليم محمد واال فانه سيتم معاقبتهم بسحب تصاريح العمل من جميع افراد
عائلة الشعيبي بأكملها ،كما وطلب احد الضباط من والدة الشعيبي ان تتصل به من هاتفها ففعلت وتحدث
الضابط االسرائيلي مع محمد وطالبه بتسليم نفسه للجيش على الفور .وعند الساعة  3فج ار اقتحم الجنود منزل
توفيق الشعبي وهو عم الصحفي محمد ،كما واقتحموا منازل اشقاء محمر واوالد عمه العتقادهم بانه يتواجد
عندهم ،وعند الساعة  5فج ار انسحب الجنود من القرية ،وسط تهديدات لعائلة الشعيبي بالعودة العتقاله اذا لم
يقم بتسليم نفسه .وعند الساعة  2من صباح يوم  9102-2-02توجه الصحفي محمد الشعيبي الى معسكر
عوفر االسرائيلي المقام قرب رام الله وسلم نفسه ،حيث احتجز في غرفة لوحده حتى الساعة  9ظهرا ،وبعدها
نقل لمقابلة أحد المحققين الذي استجوبه لربع ساعة .ووفقا ألقوال الصحفي محمد فأن االستجواب تمحور حول
عدم انصياعه لألوامر االسرائيلية المتمثلة بعدم حضوره لمقابلة المخابرات االسرائيلية حين كان تم استدعاؤه
في منتصف شهر نيسان من العام الحالي من قبل الكابتن ذياب عبر اتصال هاتفي ،وانتهى االستجواب بتهديده
باالعتقال وسحب كافة تصاريح العائلة من جديد في حال تم استدعاءه ولم يحضر من جديد ،وأخلي سبيله.
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( )2-92اعتقلت قوة من جيش االحتالل االسرائيلي الصحفي عامر توفيق موسى ابو هليل بعد دهم منزله في
مدينة دو ار بالضفة الغربية.
وفقا لتحقيقات باحث "مدى" فان قوة من جيش االحتالل حاصرت عند حوالي الساعة  0:21من فجر يوم
االثنين الموافق  9102/2/92منزل الصحفي الحر عامر توفيق موسى ابو هليل ( 95عاما) ،الكائن في حي
الناموس بمدينة دورا ،جنوب غربي محافظة الخليل .بدأ الجنود بالطرق العنيف على باب المنزل الرئيسي
المؤدي إلى شقة عامر والشقه التي تقيم فيها عائلة والده ،ففتحت والدته الباب لمعرفة من في الخارج ،وما ان
فتحته حتى اندفع عدد من الجنود الى داخل المنزل واحتجزوها مع نجلها عمار ( 02عاما) ،وبدأوا باستجوابها
عن اوالدها ،وما أن ذكرت لهم اسم عامر حتى طلب الجنود منها ان ترشدهم الى شقته ،ورافقها الجنود الى
شقة نجلها الصحافي عامر المجاورة لشقتهم ،وما ان فتح لهم عامر الباب حتى ،اندفع الجنود الى داخل الشقة
واحتجزوه مع زوجته ووالدته في غرفة الصالة .طلب احد الجنود من عامر ان يحضر هويته الشخصية ،وبدأ
الجنود بتفقد الغرف .وبعد نحو  5دقائق قام احد الجنود بتكبيل يدي عامر للخلف بمربط بالستيكي ،واقتاده الى
خارج المنزل .وفي حوالي الساعة  9:05فجرا ،غادرت القوة المنزل ،بعد ان اعتقلت عامر.
( )2-95أصيب ما ال يقل عن  02صحافيا من العاملين في وكاالت ومؤسسات اعالمية فلسطينية وعربية
وأجنبية بحاالت اختناق وتقيوء ،جراء اطالق قوات االحتالل بصورة متعمدة وابال من قنابل الغاز نحوهم خالل
تغطيتهم لتظاهرة منددة بورشة البحرين ،نظمت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة قرب حاجز" بيت ايل"
العسكري االسرائيلي المقام هناك.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى الميدانية فقد تظاهر عشرات المواطنين الفلسطينيون عند حوالي الثانية عشرة من
ظهر يوم الثالثاء  9102/2/95بورشة البحرين التي عقدت في ذلك اليوم في المنامة ،بعد ان انطلقوا في
مسيرة من امام شركة المستحضرات الطبية التي تبعد عن حاجز بيت ايل العسكري نحو نصف كيلومتر ،وحين
اقتربت المسيرة من الحاجز حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ،باشر جنود االحتالل باطالق قنابل الغاز
المسيل للدموع بكثافة نحو تجاه المتظاهرين ،ما اضطر المشاركين للتراجع نحو (دوار السيتي ان ومحطة
المحروقات) القريبين من الحاجز ،وعاد الهدوء عندها للمكان .وفي تلك االثناء وبينما كان الصحفيون يستعدون
لمغادرة المكان حوالي الساعة  09:25اي بعد ان خيم الهدوء على المنطقة ،تقدم جيب عسكري اسرائيلي،
وأطلق خالل نحو دقيقة واحدة عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر ومتعمد نحو الصحفيين ،ما
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أدى إلى اصابة العديد منهم بحاالت اختناق شديدة وبحاالت تقيوء .وعرف من الصحفيين الذين اصيبوا بحاالت
اختناق شديدة كل من :فراس احمد طنينة مدير فضائية النجاح في رام الله ومصور الفضائية امجد العرابيد،
ومراسل فضائية ) (TRTالتركية ابراهيم الرنتيسي ،والمصور في وكالة "وفا" بهاء نصر ،والمصور في وكالة
اسوشيتد برس عماد محمد اسعيد ،والمراسلة الصحافية جين فيرغيسون ،والمصور ماثيو ماكجاري والمنتجة
الصحافية فاطمة عبد الكريم وثالثتهم يعملون مع محطة ( )PBSاالميركية ،والمصور في وكالة االناضول
التركية هشام كامل أبو شقرة ،والمصور في وكالة االنباء الفرنسية عباس المومني ،والمصور في وكالة رويترز
محمد تركمان ،ومراسل سكاي نيوز فراس لطفي ،وزميله مصور سكاي نيوز عبد الرحمن خبيصة ،والمصور
الحر رامز عواد ،ومراسل فضائية رؤيا االردنية حافظ أبو صبرة ،ومصور جريدة االيام احمد العاروري،
والمصور الحر هادي صبارنة ،وقد سارع مسعفون كانوا في المكان وقدموا اسعافات اولية ميدانية للصحافيين/ات
الذين اصيبوا ،علما ان جميع الصحافيين كانوا يرتدون الزي الخاص بالصحافيين الموسوم بكلمات PRESS
و .TV
وقالت الصحافية فاطمة عبد الكريم العطيفات انها وصلت برفقة اثنين من الصحفيين األجانب العاملين في
محطة ( )PBSاالمريكية ( المراسلة جين فيرغيسون والمصور ماثيو ماكجاري) المكان متأخرة (عند حوالي
الساعة الواحدة اي بعد انتهاء المسيرة) وان االمور كانت هادئة باستثناء بعض الشبان يشعلون إطارات قرب
الحاجز والمواجهات ،واقتربت من تجمع الصحافيين وسألتهم عن المكان اآلمن للصحفيين ،وحين شاهدت جنود
االحتالل يقتربون من الصحافيين طلبت من زميليها ارتداء الستر الواقية الخاصة بالصحفيين ،رغم ان الوضع
لم يكن حينها خطيرا ،وبعد نحو ربع ساعة وبشكل مفاجئ اقتربت دورية من محطة المحروقات قرب دوار
(الستي إن) وبدأت بإطالق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع ما ادى إلصابتهم وبقية الصحافيين بحاالت
اختناق ،بينما اصيب بعضهم بالتقيؤ.
وقال المصور في وكالة اسوشيتد برس عماد محمد اسعيد ،الذي كان يقف على حافلة دوار الـ" ستي إن" وهو
مكان بعيد عن موقع المواجهات انه لم يكن هناك حين اطلقت الدورية االسرائيلية وابال من قنابل الغاز نحوهم
غير الطواقم الصحافية ،وانه اصيب بحالة اختناق واغماء لنحو عشر دقائق جراء ذلك.
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( )2-92أصيب الصحافي نضال شفيق طاهر شتية ( )22بعيارين معدنيين أطلقها نحوه جنود االحتالل،
خالل تغطيته تظاهرة في قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية.
ووفقا لتحقيقات باحث مدى فان نضال شفيق طاهر شتيه ( 22عاما) ،ويعمل مصو ار لدى األنباء الصينية
شينخوا ،كان قد وصل عند الساعة  09.91من ظهر يوم الجمعة ،الموافق  9102/2/92بلدة كفر قدوم
لتغطية التظاهرة االسبوعية المطالبة بفتح مدخل البلدة المغلق منذ سنوات واسترداد اراضي البلدة التي صادرتها
سلطات االحتالل االسرائيلية لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على اراضي البلدة ،وكان يرتدي الزي المميز
للصحفيين المكتوب عليه كلمة ( )PRESويرتدي خوذته .وحين خرج االهالي في مسيرتهم االسبوعية بعد
صالة الجمعة من المسجد ،اقتحم جنود االحتالل عند حوالي الساعة  0.05البلدة والحقوا المتظاهرين وتمركزوا
بين منازل البلدة المواطنين ،وبدأوا بإطالق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الحي صوب
المتظاهرين ما أسفر عن اصابة  2متظاهرين بالرصاص المعدني .وفي تلك االثناء كان الصحفيون وبينهم
نضال يتمركزون عند زاوية تبعد حوالي  911مت ار عن موقع المواجهات وسط القرية اللتقاط بعض الصور،
وفي تلك االثناء وبصورة مفاجئة أطلق الجنود وبصورة مفاجئة الرصاص الحي في أماكن مختلفة ،فهرب
المتظاهرين لالختباء خلف الجدران وبدأوا بإلقاء الحجارة .وفي تلك االثناء (حوالي الساعة  )0.21كان نضال
يقف في مكان يبعد عن المتظاهرين  911متر ويلتقط بعض الصور وعندها أصيب برصاصة معدنية مغلفة
بالمطاط في منطقة اإلبط األيسر ،فسارع عدد من المتظاهرين ونقلوه الى عيادة القرية القريبة من مسجد عمر
بن الخطاب وتم تقديم اسعافات اولية له .وبعد نحو نصف ساعة عاد نضال مجددا ليستكمل عمله حيث لم
تكن المواجهات بين المتظاهرين وجنود االحتالل قد انتهت ،ومجددا اصيب اشتية برصاصة معدنية في الفخذ
األيسر وتم نقله مرة اخرى الى عيادة القرية حيث قدمت له اسعافات اولية ،اعقبها نقله بسيارة إسعاف تابعة
للهالل األحمر عند الساعة .9.31
صيب المصور الصحفي احمد رياض العامودي بحالة اختناق شديدة خالل تغطيته مسيرة العودة
( )2-92أ َ
االسبوعية شرق خانيونس في قطاع غزة ،أدت لفقدانه الوعي.
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ووفقا لتحقيقات باحث مدى الميدانية فان أحمد رياض العامودي (92عاما) ،من سكان مخيم خان يونس
مصور لدى شبكة أخبار فلسطين العاجلة ،وصل عند حوالي الساعة  3.21من عصر الجمعة
ا
لالجئين ،يعمل
 9102/2/92منطقة خزاعة شرق خانيونيس لتغطية مسيرة العودة االسبوعية ،وكان يحمل كامي ار ويرتدي درعا
صحفيا مكتوب عليه كلمة ( )Pressوعند قرابة الساعة  3.51توجه للنقطة الطبية التابعة لو ازرة الصحة والتي
تبعد حوالي 211_211متر عن السياج الفاصل اللتقاط صورة للطاقم الطبي ،وكان يشاهد الجنود المنتشرين
على الجانب االخر من السياج الفاصل يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية نحو المتظاهرين.
صور لألحداث،
ا
متر من السياج ،ليلتقط
حوالي الساعة  2توجه نحو المتظاهرين وتوقف على مسافة نحو  31ا
متر و 011متر من السياج وهو يصور االحداث .قرابة الساعة  5.22شاهد
وبقي يتحرك بين مسافة  31ا
شاب يسقط أرضا على بعد حوالي خمسة أمتار من السياج األمني بعد اصابته (تبين الحقا انه اصيب بعيار
ناري) ،فركض مع الطاقم الطبي نحو المصاب ،وقبل ان يصل الشاب المصاب بنحو  2امتار اطلق الجنود
االسرائيليون عددا كبي ار قنابل الغاز نحوه ونحو الفريق الطبي ،وسقطت قنبلة غاز بجوار قدمه ،ما ادى الى
اصابته بحالة اختناق شديدة ادت لفقدانه الوعي ،ولم يفيق اال وهو داخل سيارة اسعاف تنقله للنقطة الطبية
الموجودة على مسافة نحو  211متر من السياج الفاصل وهناك قدمت له االسعافات الالزمة وغادر المكان
عند الساعة 2.01مساء.
( )2-92اصيب المصور الصحفي رائد يوسف ابو مذكور بعيار ناري في ساقه اطلقه عليه احد جنود االحتالل
بينما كان يغطي تظاهرة عند السياج الفاصل شرق رفح بقطاع غزة
ووفقا لتحقيقات باحث "مدى" الميدانية فان رائد يوسف أبو مذكور ( 33عاما) ويعمل مصو ار لدى شبكة رواد
الحقيقة ،وصل عند حوالي الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة  9102/2/92المنطقة الشرقية من رفح،
لتغطية التظاهرة االسبوعية التي تنظم عند السياج الفاصل ،وكان يحمل كامي ار فوتوغرافية .وكانت تدور في
المكان مواجهات اشتدت عند حوالي الساعة الخامسة مساء ،حيث بدأ جنود االحتالل المتمركزين على الجانب
االخر من السياج الفاصل بإطالق الرصاص الحي وقنابل الغاز والدخانية تجاه المتظاهرين الذين حاولوا التقدم
نحو السياج الفاصل ،وأصيب عددا من المتظاهرين بالرصاص الحي .وبعد حوالي نصف ساعة اقترب لمسافة
نحو  011متر من السياج وهو يواصل التقاط الصور لألحداث ،وبعد حوالي عشرة دقائق أصيب بعيار ناري
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في ساقه اليسرى اطلقه نحوه احد جنود االحتالل ،فسقط على األرض ،فسارع مسعفون كان في الموقع على
مساعدته ونقلوه بسيارة إسعاف إلى النقطة الطبية المقامة على بعد حوالي  211متر من السياج الفاصل،
وهناك قدمت له االسعافات الالزمة ونقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار ،وقد وصل المستشفى عند حوالي
الساعة السابعة مساء ،وهناك أجريت له صورة أشعة اظهرت وجود كسر وشظايا من العيار الناري في ساقه،
نظر لصغر حجمها ،وقرر االطباء وضع الجبص على قدمه ،ومكث في
ا
لم يتمكن األطباء من إخراجها
المستشفى لثالثة ايام حيث غادر المستشفى في االول من تموز.
( )2-92اصيبت المتطوعة الصحافية اخالص القريناوي بعيار ناري في قدمها ،بينما اصيب الصحافي محمد
كساب بقنبلة غاز مباشرة في رقبته.
ووفقا لتحقيقات باحثة "مدى" ،الميدانية فان إخالص أحمد محمد القريناوي ( 93عاما) من سكان مخيم البريج
وتعمل متطوعة في إعالم الهالل األحمر الفلسطيني بدير البلح ،وصلت عند حوالي الساعة  2من مساء يوم
الجمعة  9102/2/92الى منطقة شرق البريج بقطاع غزة لتغطية مسيرة العودة االسبوعية ،وكانت ترتدي زي
الهالل األحمر ،وعند حوالي الساعة  2.01وبينما كانت تتواجد برفقة طاقم الهالل على مسافة  311متر من
السياج الفاصل ،أصيبت بعيار ناري في كعب قدمها اليمنى ،فنقلها مسعفون الى النقطة الطبية ومنها نقلت
الى مستشفى األقصى في مدينة دير البلح حيث وصلته حوالي الساعة  2.91تقريبا وهناك اجريت لها صورة
أشعة ،ولم يتبين وجود مخرج للرصاصة التي اصابتها لكن االطباء قاموا بعمل غرزة لها ،وبعد أقل من ساعة
من مغادرتها المستشفى (حوالي الساعة الثامنة) الحظت وجود دم من الجهة األخرى لموقع االصابة ،فانتبهت
لوجود مخرج للرصاصة ،وفي اليوم التالي توجهت لطبيب خاص واجريت لها صورة اشعة جديدة واعطاها
الطبيب مضادا حيويا حتى يلتئم الجرح ،ليلتئم الجرح ومنذ اصابتها وحتى اليوم (الثاني من تموز) تتواجد في
منزلها ال تستطيع الوقوف على قدمها المصابة.
وفي ذات الموقع (شرق البريج) اصيب أيضا محمد عمر عبد الله كساب ،وهو صحفي حر من سكان دير
البلح ،كان وصل المنطقة الشرقية من مخيم البريج لتغطية فعاليات مسيرات العودة في حوالي الساعة 2.31
من عصر ذات اليوم (الجمعة  .)9102/2/92وبعد حوالي ساعتين من وصوله المكان ،بدأ جنود االحتالل
بإطالق النار والقنابل الغازية نحو المواطنين الذين وصلوا هناك للتظاهر السلمي ،حيث أصيب عدد من
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المواطنين ،وعند حوالي الساعة  2.91مساء واثناء قيامه بتصوير تلك االحدث ،أطلق احد جنود االحتالل
قنبلة غاز نحو كساب الذي كان يرتدي الزي الخاص بالصحافيين ،اصابته في الجهة اليسرى من رقبته وتسببت
له بنزيف ،وسقط فو ار على االرض بعد ان فقد وعيه للحظات ،ونقله مسعفون الى النقطة الطبية الميدانية حيث
قدمت له اسعافات اولية قبل ان ينقل الى مستشفى األقصى .وفي المستشفى الذي وصله حوالي الساعة السابعة
اجريت له فحوص وصورة أشعة للرأس بينت عدم وجود كسور ،إال أن القنبلة تسببت له بجرح تطلب عمل 2
غرز داخلية له ،وغرزة أخرى خارجية ،وأعطي بعض العالجات وغادر المستشفى بعد ساعة ونصف (حوالي
الساعة  2.31مساء) .ولكن بعد عودته للمنزل وفي اليوم التالي شعر بدوخة شديدة ،فعاد يوم األحد
 9102/2/31الى المستشفى للمراجعة فتم نقله لمجمع الشفاء الطبي لمراجعة قسم الدماغ واألعصاب ،وأعطي
له موعد لمراجعتهم بتاريخ  9102/2/2إلجراء الفحوصات الالزمة لالطمئنان على حالته.
( )6-28أصيب الصحفي الحر صالح قرموط بقنبلة غاز بالرأس أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة السلمية
في منطقة أبو صفية شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

ووفقا لتحقيقات باحثة" مدى" الميدانية فإن الصحفي الحر صالح عبد ربه عبد الله قرموط (92عاما) متزوج
وأب لطفلين ،وهو من سكان جباليا البلد شمال القطاع  ،ويقوم بشكل مستمر بتغطية فعاليات مسيرات العودة

وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ،كان توجه حوالي الساعة  4من عصر يوم الجمعة الموافق (

 ) 9102-2-92إلى مخيم العودة بمنطقة أبو صفية شمال القطاع  ،لتغطية أحداث مسيرة العودة السلمية
التي تنظم كل يوم جمعة منذ الـ 31من آذار  /مارس من العام الماضي  ،9102وحين وصوله كان المكان

يكتظ بالمتظاهرين السلميين  ،فاقترب الى مسافة نحو  051مت ار من السياج الحدودي الفاصل لتغطية األحداث،

ومن هناك شاهد جنود االحتالل االسرائيلي يطلقون األعيرة النارية والمعدنية المغلفة بطبقة من المطاط  ،وقنابل
الغاز المسيل للدموع بكثافة .وبعد نحو نصف ساعة من تواجده هناك (حوالي الساعة  ،)2:31أطلق جنود

االحتالل االسرائيلي قنابل الغاز بشكل عشوائي وبكثافة باتجاه المتظاهرين والصحفيين الذين كانوا يقفون بالقرب

من قرموط ،ما أدى إلصابة قرموط بقنبلة غاز في الجانب االيسر من رأسه (فوق األذن) .وعلى الفور تم نقله

الى سيارة اسعاف تتبع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني كانت تقف على مسافة نحو  311متر جنوبا،
وقدمت له اسعافات اولية (كإجراء تنفس صناعي له) داخل سيارة اإلسعاف لشعوره بضيق تنفس بسبب استنشاقه

كمية كبيرة من الغاز ،ونظ ار لفقدانه الرؤية بشكل واضح وشعوره بعدم التوازن ،ونقلته سيارة االسعاف إلى مركز

طبي ميداني يبعد حوالي كيلو متر واحد عن موقع التظاهرة  ،وهناك قدمت له اسعافات أولية ،وبعد ذلك نقل
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بسيارة إسعاف إلى المستشفى االندونيسي في منطقة الشيخ زايد شمال القطاع ،وفي المستشفى اجريت له

فحوص وصورة أشعة ( ) c.tووصفت اصابته بأنها طفيفة إلى متوسطة ،ونظ ار ولعدم وجود طبيب جراحة
دماغ وأعصاب تم تحويله لمستشفى الى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ،وبعد معاينته من الطبيب المختص
هناك غادر المستشفى في حوالي الساعة  2:31مساء.

( )2-92يعتبر الصحفي رجائي محفوظ عبدالحفيظ الخطيب ،وهو من سكان بلدة وادي الجوز في القدس من
مواليد  ،0222/0/91ويعمل مراسال لبرنامج "عين على القدس" الذي يبث على التلفزيون االردني ،ومصو ار
لعدة جهات اخرى منها  RTLااللمانية و BBCاالنجليزية من بين انشط الصحافيين الفلسطينيين في القدس.
ووفقا لتحقيقات باحثة مدى الميدانية ،فان الصحفي الخطيب كان عند حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم
الثالثاء الموافق  9102/2/92وصل الى مدخل بلدة العيسوية التي كانت تشهد مواجهات بين االهالي وقوات
االحتالل عقب اقدام جنود االحتالل على قتل أحد سكان البلدة .وهناك أوقفه شرطي اسرائيلي يدعى (اوفير)
وهو مسؤول وحدة السير كما يقول ،علما ان هذا الشرطي يعرف الصحفي الخطيب وسبق ان تعرض له أكثر
من مرة حيث ان الصحفي الخطيب الذي يتنقل على دراجته النارية دائم الحضور في اماكن االحداث التي تقع
في القدس ما جعله معروفا لدى عناصر الشرطة االسرائيلية خاصة بعد نشاطه في تصوير األحداث التي
شهدها المسجد االقصى اثر وضع قوات االحتالل بوابات الكترونية على مداخله .وحين وصل الخطيب ناداه
الشرطي "اوفير" وقال له بانه سيحرر له مخالفة رغم انه لم يرتكب اي خطأ يبرر ذلك كما اكد الخطيب الذي
قال "كنت أعلم انه (الشرطي) سيكون امامي فهي ليست المرة األولى التي يتعرض فيها لي ،فوضعت خوذتي
وجهزت رخصة القيادة ،ولم تكن سرعتي عالية ،لكي ال أترك للشرطة اي حجة العتراضي" .وحين اوقف
الشرطي "افير" الصحفي الخطيب وابلغه بانه سيحرر له مخالفة احتج الخطيب على ذلك فقال له الخطيب
محتجا بانه لم يرتكب اي مخالفة للقانون ،فرد عليه الشرطي بالقول "انت تصور وتدافع عن "المخربين"" ،فقال
له الخطيب اثر ذلك" :بل انتم المخربون ،لقد قتلتم الشاب وهو يقف أمام منزله" في اشارة منه للشهيد محمد
عبيد الذي كانت قتلته قوات االحتالل امام منزله في العيسوية ،وهو ما زاد غضب الشرطي ،فحرر له مخالفة
سير بزعم أنه "يعرض حياة شرطي للخطر" بقيمة  0111شيكل (حوالي  921دوالر) ،ثم تم تحويل الخطيب
الى تحقيق ميداني لدى المخابرات في المكان ،حيث تم استجوابه عما اذا كان تلقى اي اتصال هاتفي من
سكان المنطقة (العيسوية) بشأن وجود أي نوع من المواجهات ،وأسئلة اخرى حول اسباب حضوره الى المكان.
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ويقول الصحفي رجائي الخطيب بأنه لن يدفع المخالفة وسيوكل محامي بتهمة "استغالل شرطي لمنصبه بهدف
االنتقام" .فبحسب روايته ،يرى أن الشرطي المذكور يحرض زمالءه على عدد من الصحفيين النشطين –لم
يذكر اسم اي منهم سوى اخوه رامي-وبأنه يستطيع تمييز دراجاتهم النارية وأشكالهم ويحاول في كل مرة
اعتراضهم بشكل مقصود ،بزعم ان ما يقوم به الصحافيون من عمل "يعتبر محركا للشارع الفلسطيني ومحرضا
على العمليات األخيرة" ،ولعلمهم بأن لإلعالم دور كبير في فضح انتهاكات االحتالل في القدس.
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